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Okvir 

• Naročnik: MzI, Direktorat za energijo 

• „Predlog usmeritev za pripravo EKS“ – 
posvetovalni dokument za javno razpravo, 
junij 2015; 10 strani 

• Podani komentarji strokovne in zainteresirane 
javnosti 

• Namen EKS: Trajnostna, zanesljiva in 
konkurenčna oskrba z energijo do 2035 in 
2055, opredeljeni cilji 

 



Cilji usmeritev za EKS  
  Do leta 2055   

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 80 % 
glede na raven iz leta 1990.  

 - nizkoogljična proizvodnja električne energije  

- 100 % izkoristek trajnostnega potenciala obnovljivih virov v Sloveniji – 

-  v prometu zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za vsaj 70 % glede na leto 
2005  100 % električno mobilnost v osebnem in javnem prometu  

- - ogrevanje 100 % z nizkoogljičnimi viri  

 Do leta 2035   

 Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 40 % 
glede na raven iz leta 1990.  

- izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 %  

- - v prometu zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za vsaj 35 % glede na leto 
2005  

- - doseči vsaj 30 % delež OVE v končni rabi energije  

  

  



Posveti z javnostjo 
• Iz analize komentarjev in pripomb na predlog usmeritev za EKS so bile 

izluščene štiri ključne teme 
 
• 4 delavnice: 
1. VIRI ENERGIJE ZA TRAJNOSTNO OSKRBO SLOVENIJE, 27. 5. 2016, TP Brdo 
2. ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA, 8.11.2016, MK 
3. OSKRBA S TOPLOTO, 18.11.2016, MK 
4. PROMET, 24.11.2016, MK 
 
Namen delavnic: 
• odpreti prostor za dialog - iz parcialnih in kratkoročnih interesov priti do 

širšega pogleda (perspektiva 2055 in celotna paleta virov) 
• soočiti prispevke/poglede različnih deležnikov, slišati argumente 
• Spremeniti dosedanjo prakso priprave dokumentov 
•  konsenz ni bil cilj. 

 



Udeleženci 
• Distributerji: Elektro Primorske, Gorenjske, Ljubljana, .... 
• ELES 
• EIMV 
• Proizvajalci energije: HSE, JEK, TEŠ 
• GZS – strokovna združenja, Inženirska akademija 
• Strokovna združenja (za fotovoltaiko, za biomaso, za energetsko 

neodvisnost, ...) 
• NVO (Fokus, Greenpeace, Plan B za Slovenijo) 
• IJS 
• SAZU 
• MzI - Dir. za energijo 
• Druga ministrstva – slaba udeležba! 
• ... 
• ca 40 udeležencev / delavnico 

 
 
 



Struktura delavnic 

• 9h-16h oz. do 14h 
• Dir. za energijo: uvodni pozdrav in predstavitev glavnih 

vsebin iz komentarjev 
• Strokovni prispevek SAZU 
• Izhodišča – vsebinski okvir za vsako konkretno delavnico: 

napetosti, ki izhajajo iz komentarjev na usmeritve za EKS 
• Ca 35 min  
• Varen prostor komunikacije / dogovor sodelovanja 
• Procesna in vsebinska struktura 
• Proces--delo 
• Odmor, zahvala na koncu 



Izzivi 

• Ustvarjanje dialoškega vzdušja in varnega prostora komunikacije (da 
je vsak glas dragocen, da ne gre za spopad in prevlado, poslušanje, 
strpnost, ...) 

• Delo s posebno ciljno skupino (strokovno-tehnični sektor, nevajen 
takšnega načina dela in poslušanja, močni strateški interesi) 

• Koncept usmeritev za EKS: podnebna sprejemljivost ni enako kot 
trajnostni razvoj! 

• Prebijanje ledu v odnosu s SAZU 
• Prostor 
• Prebijanje ledu na 1. delavnici 
• Zdržati napetost negotovosti s strani naročnika 
• Izbira metod, da se ne ponavljajo preveč 



Podporni elementi 

• Jasen namen naročnika 
• Izjemno zaupanje s strani naročnika 
• Prisotnost vodstva in zaposlenih na delavnicah 
• Temeljite priprave na vsako delavnico z naročnikom (2 

poglobljeni srečanji) – definiranje namena, ciljev, 
preveritev procesa; kot tudi moderatork  

• Primerna izbira metod dela (na začetku bolj analitični 
pristop, ves čas mešanje udeležencev), kombiniranje 
metod 

• Držanje varnega prostora komunikacije 
• Uporaba ‚templatov‘, shem 



Izpuščene priložnosti 

• Vključitev drugih resorjev (MOP, ZRSVN, 
DOPPS, ARSO, Zavod za ribištvo, ...) in 
ustvarjanje skupne slike prihodnosti / 
sodelovanje 



1. delavnica: VIRI ENERGIJE ZA 
TRAJNOSTNO OSKRBO SLOVENIJE 

Namen / cilji delavnice: 

1. Soočiti prispevke/poglede različnih deležnikov glede 
oskrbe Slovenije s primarnimi viri v časovni perspektivi do 2055 

2. Identificirati prednosti/gonilne sile in zadržke/zaviralne 
sile posameznih virov v optiki treh kriterijev: 

• a.     podnebna sprejemljivost 

• b.     zanesljivost oskrbe (+samozadostnost!!) 

• c.      konkurenčnost 

3.  Oceniti optimalne deleže posameznih primarnih virov v 
časovnih presekih 2035-2055 glede na zgornje 3 kriterije 

 



Energetski viri – proces – 1.del 
1. Identificirati prednosti/gonilne sile in zadržke/zaviralne sile 
posameznih virov v optiki treh kriterijev: podnebna sprejemljivost, zanesljivost 
oskrbe/samozadostnost, konkurenčnost 

• Viri: premog, nafta in tekoča goriva, zemeljski plin, HE, biomasa, ostali OVE, 
JE 

• Metoda H: Sprejemljivost določenih virov glede na kriterije: 

• Za vsakim omizjem (7x) delo po 3 kriterijih hkrati; vzporedno 2 vira 
(premog:JE, HE:JE, ostali OVE:premog, ZP:nafta;  biomasa:ZP,...) 

• Slišijo vse argumente, ko slišijo vse argumente, na daljici označijo 
sprejemljivost s skupno oceno, od 1 do 10 

• Poročanje sproti na H-template 

• Plenarna predstavitev 

• V odmoru povabilo, da na ‚post-it‘ listke dodajo komentarje 



E viri: prednosti/zadržki, metoda H 





Energetski viri – 2. del 

2. Skupinsko delo: čim bolj mešana omizja, 2x 
menjava 

• Kateri viri so najbolj sprejemljivi glede na VSE tri 
kriterije & kako optimalno soobstajajo (optimalen 
energetski miks)? 

• Izdelava krožnih diagramov: razmerje med 
primarnimi viri (glede na 3 kriterije!) v časovnem 
preseku: 2035—2055? 

• Predstavitev in osmišljanje celote 

 











 
2. delavnica: ELEKTROENERGETSKA 

OMREŽJA 
 Namen/cilji: 

• Bolj jasna slika / predstava spremenjenega 
razmerja med centraliziranim in razpršenim 
omrežjem (do katere mere povečan delež 
elektrike iz razpršenega omrežja) 

• Ključni izzivi razvoja omrežja 

• Ključni vzvodi/rešitve/usmeritve razvoja 
omrežja 

 



Primer zagrevanja 

•  sektorji, iz katerih prihajamo (vstanejo) 

• omrežje (distributerji, ELES …); energetiki (proizvajalci), 
ostalo gospodarstvo; NVO; resorji državne uprave; 
strokovna združenja in raziskovalci … 

• pogovori in spoznavanje ob omizju: s čim želim oditi 
domov/kaj bi bil zame smiseln izplen današnjega 
dneva? 

• plenarno slišimo nekaj prispevkov _ KAJ STE SLIŠALI OD 
KOLEGA, kar bi bilo vredno podeliti s skupino? 
(poslušanje je danes ena ključnih kvalitet …) 



Elektroenergetska omrežja, proces 1. 
del 

Trendi za prihodnost, ki vplivajo na naš razmislek (Analiza 
PESTLE): 
• okoljski (OVE, dekarbonizacija, global warming - 

klime…) 
• tehnični (pametna omrežja, …) 
• socialni (samooskrba, …) 
• ekonomski (kriza, varčevanje, večja plačljivost vsega, 

cena!!!, uvoz,…) 
• politični (nacionalni, mednarodni) 
• Drugo 
Galerija, 6 listov na steni 

 





Elektroenergetska omrežja, proces 2. 
del 

Svetovna kavarna: 3x se presedejo 

• Kaj so ključni izzivi razvoja omrežij v luči spremenjenih 
razmerij med malimi in velikimi proizvajalci glede na 
zadane cilje? (1. in 2. omizje, vmes odmor) 

• Ključni vzvodi / ključne usmeritve /rešitve v sistemu? 

 

Povzetek rezultatov - listki na mize 10 min, bingo sistem, 
sprotno urejanje in grupiranje na steni 

Povzetek namiznih prtov 

 













3. delavnica: Oskrba s toploto proces – 
1.del 

Namen:  

• kakovostna razprava o načinih pridobivanja toplote v vidiku 
ključnih kriterijev: emisij in celovitega ekonomskega 
vrednotenja 

• definirati vlogo države pri optimiziranju zagotavljanja toplote 

 

Mapiranje ključnih vprašanj/izzivov v zvezi z oskrbo s toploto - 
pri omizjih 

• ...komentarji v obliki vprašanj 

• grupiranje vprašanj 

 

 





Oskrba s toploto proces – 1.del 
• Razdelitev v skupine + SHEMA na vsako mizo: Razmislek o NAČINIH OSKRBE S 

TOPLOTO skozi kriterija: 
• A - emisij/okolja in 
• B - celovitega ekonomskega vrednotenja 
 (Premog, ZP,  Biomasa, Toplotne črpalke,  Odvečna toplota iz industrije,  
 Sončna energija, Odvečna toplota iz JE, Odvečna toplota iz TE, DRUGO?) 
SHEMA:  
• Časovni presek: 2020-2035-2055 
• Glede na cilje (trajnostni razvoj, ekonomska učinkovitost, zanesljivost) 
• Kaj je potrebno upoštevati pri emisijah/vplivu na okolje? 
• Kaj je potrebno upoštevati pri celovitem ekonomskem vrednotenju (cena energenta, 

omrežje/distribucija, emisije, sanacija, ...) 
• Vprašanja/izzivi, ki se še pojavljajo? 
• Kaj je še pomembno vedeti (URE, daljinski – individualni sistemi, ....)? 
• Kako ocenjujemo ustreznost načina oskrbe s toploto v tej časovni perspektivi glede 

na cilje? (utemeljitve) 
 

• 1x menjava za omizji odmorintegracija v začetni skupini  poročanje 
 







Oskrba s toploto proces – 2.del 

Delo v omizjih: 

• Kako optimizirati vlogo države (občine, drugih akterjev)? 

 (vloga in pristojnost države, zakonodaja, davčni mehanizmi, 
 finančne spodbude, druga podpora / omejitve, ...) 

• Poročanje rezultatov dela v omizjih in osmišljanje celote 









4. delavnica: Promet, proces 1. del 
Namen: Identificirati ključne izzive in ukrepe dekarbonizacije 
prometa 

1. 1 x svetovna kavarna izzivi + žetev  

• „Kaj so ključni izzivi dekarbonizacije prometa?“ 

2. Poglobljeno delo na izzivih v manjših skupinah 

• Identificiranih IN dodanih po načelu “odprtega prostora” 

(Prevzem odgovornosti za to, kar vam je pomembno, Zakon dveh 
nog) 

•  “Kaj je potrebno razumeti o tem izzivu?“ 

(Odmor) 

3. Poročanje - skupna slika razumevanja izzivov in dodajanje 
jasnosti 









Promet, proces 2. del 

4. Svetovna kavarna: Ključni ukrepi (2 rundi po 15’ + žetev 
20’) 

• „Ključni vzvodi v celotnem sistemu“ /  

• „Kaj so potrebni ukrepi za zagotovitev prehoda v 
dekarbonizacijo prometa?  

 

5. Poglabljanje ukrepov v manjših skupinah 

• Kateri so prvi vzvodi/ukrepi, ki omogočajo vse druge …? : 
Kaj? Kako? Kdo? Kdaj? template 

 

6. Poročanje 










