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1. OSNOVNA VPRAŠANJA:

a. nacionalne, 

b. regionalne in 

c. evropske 

ENERGETSKE POLITIKE 

Poskušamo 

odgovoriti:

1. Kje smo?

2. Kakšni so cilji?

3. Kakšna je pot?



1. V skupini EU27 

Ali se dovolj dobro zavedamo: 

• prostega pretoka blaga storitev, kapitala,

• skupnega energetskega trga kot posledice skupnega 

sodelovanja, 

• skupnih politik,…?

2. V regiji

Aktivnosti v regijah postajajo pomembnejše, države podpisujejo 

regijske zaveze,  EU zakonodaja vzpodbuja sodelovanje.

3. Nacionalne politike:

energetika postajajo tesno povezana z regijo in  vso skupnostjo 

(primer povezanosti: izpolnjevanje EU ciljev 

20-20-20, izpolnjevanje monetarnih kriterije,…).

4. Energetika je globalna »igra«.

KJE SMO?



 Sprva je bil cilj zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo: 

premog, nafta, plin 

(prva energ. kriza v sodobni zgodovini 1973. leta - nafta);

 Dodan je bil gospodarnosti cilj – ekonomije 

(čim ceneje, z večjimi dobički): 

 notranji trg (liberalizacija s tehno-ekonomsko regulacijo in 

omejevanje dobičkov!!!!); 

 razbijanje monopolov – tudi ločevanj lastnine.

KAKŠNI SO CILJI?



 Trajnostni kriteriji - okoljske zahteve:

(spoznanje, ki je iz lokalnega preraslo v globalno)

 Spoznanje: “Energetika »res« posega v okolje!”;

 Postavljajo se merila, cilji do narave;

 To zahteva boljše tehnologije (več denarja);

 EU je prisiljena postati globalni igralec!:

– učinkovitejša izraba energije,

– tehnologije in storitve (energetske, okoljske) morajo postati trg 

(globalni trg);

 Podnebno okoljski cilji postanejo gibalo napredka energetike! 

 Trajnost je ekonomska kategorija!



KAKŠNA JE POT?

Enostavna – sodelovanje na področjih:

 zanesljivosti,

 razvijanja energetskih trgov in

 sodelovanja za doseganje ciljev (tehnologij, 

preoblikovanju vsebine energetike).



2. DEJSTVA: Razmere v EU in SLO

Legenda:

Poraba v EU27 in SLO -

energetska mešanica v : Mtoe, %



OD KOGA SMO ODVISNI IN KOLIKO?

Uvoz energentov EU27 – glede na ves uvoz

Nafta Zemeljski plin Premog

Države OPEC

38%

Rusija 42% Rusija 26%

Rusija 33% Norveška 24% Južna Afrika 

25%

Norveška 16% Alžirija 18% Avstralija 13%

Energetska odvisnost:
• EU27 je ca 54% odvisna, SLO tudi

• 350 milijard EUR ali

• ca 700 EUR na leto za vsakega državljana EU27.



GLOBALNA NESTABILNOST

1. Porast cen nafte in padec cen nafte - posledice

2. Finančna recesija je spremenila razmerja v 

porabi in investicijah (-20%);

3. Potrebni so  (tudi) cenejši viri (generator) za 

subvencioniranje URE, OVE;

V SLO letos 

ca 70 milj EUR

Cena sodček nafte:

2007: 80 US$

Junij 2008:150US $

Padec na 80US$



ENERGETSKA ODVISNOST V PRIHODNJE

a. Rezerve fosilnih goriv (nafta, plin) so v EU27 pošle (NL, UK, DK, 

RO,…);

b. Kitajska prevzema pobudo, v 15 letih bo največji porabnik fosilnih 

goriv (postaja vplivna v: Afriki, Turkmenistanu, Kaspijskem 

bazenu,…);

c. Azarjbejdžan, Iran,…. (nimajo zadostne infrastrukture);

d. ZDA zmanjšuje uvozno odvisnost;

e. Ruska Federacija:

– Relativno blizu – kakovostna nahajališča so daleč,

– Pomemben dober EU partner že 41 let (Baumgarten, 31 let 

v SLO),

– Infrastruktura potrebna vlaganj (nove tehnologije);

f. Priložnost za LNG terminale in tretje države (plin!!!);

g. 1,6 milijarde ljudi še nima elektrike, število narašča!



3. OBLIKOVANJE  ENERGETSKE POLITIKE

Osnovni dokumenti: 

V smislu: 

1. zanesljivosti, 

2. trajnosti in 

3. konkurenčnosti 

so bili oblikovani:

– Dokumenti posameznih področij (razpravljalni dokumenti - Green

Papers in 

– Strateški energetski pregledi - SER (dva);



Politični dokument:

First EU Energy Action Plan, European Council (marec 

2007), 

ta vsebuje odločitve, zaveze za:

 učinkovitejši notranji trg zemeljskega plina in električne energije (ta 

temelji na principih «boljše regulacije«),

 zanesljivost oskrbe,

 mednarodno energetsko politiko,

 energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije,

 energetske tehnologije.  

Komisija je pozvana, da pripravi:

Akcijski načrt za obdobje po letu 2010

(predlog tega na mizah ministrov – 31. maj 2010, Svet TTE)



Gradniki energetske 

politike

Energetska odvisnost:
• EU27 je ca 54% odvisna

• 350 milijard EUR ali

• ca 700 EUR na leto za 

vsakega državljana EU.

Energetski trg:
• zagotoviti učinkovitejšo

konkurenco,

• ustvariti pogojen za

spodbujanje naložb,

• uvajanje raznolikosti

ponudbe,

• večati zanesljivost oskrbe,

• poenotenje in nadgradnja

funkcij energetskih

regulatorjev.

Energetsko podnebni cilji:
• trgovanje z emisijami,

• OVE: zagotoviti varno in 

predvidljivo naložbeno ozračje 

za industrijo v EU,

razvoj & raziskave!



4. PRIORITETE ENERGETSKE POLITIKE

a. Moderna kompleksna omreţja

 Vseevropska povezava (elektrika, plin) - zahteva 

trga.

 Povezava EU z zunanjimi regijami (raznolikost poti 

in virov).

 Povezave z OVE zunaj in znotraj EU.

 Omrežja postajajo večnamenska (pametnejša).

Konkretno:

1. Kompetentnejše naloge ENTSO-E in ENTSO-G (razvojni načrti). 

2. Energy Infrastructure package (koncem 2010).

3. Sodelovanje regulatorjev – ACER.

4. Iniciative za omreţja (smatr grids).



b. Prehod v nizkoogljični energetski sistem –

druţbo

Energetsko podnebni cilji:

1. zmanjšanje emisij TGP,

2. povečanje energetske učinkovitosti,

3. povečanje proizvodnje

brezogljične energije:

sedaj 44% do leta 2020

pa 66%

(odpiranje vrat jedrski

opciji). Nizkoogljična druţba



Konkretno:

1. Uvajanje pametnih merjenj (neposredni signal potrošniku).

2. Racionalna raba in njeni ukrepi so finančno podprti.

3. Sprememba energenta (obnovljivi, plin,…).

4. Uvajanje postopkov ravnanja z energijo: 

1. virtualne elektrarne, 

2. optimalno ravnanje z energijo – DSM,

3. ….



c. Vzpodbujanje tehnologij na področjih:

 Obnovljivih virov,

 Shranjevanja energije (tudi v prevozu – električni avtomobili,…),

 Učinkovita raba, upravljanje z energijo in vodenje omrežij,

 CCS (obvezno zajemanje CO2),

 Jedrske raziskave. 

Konkretno:

1. Implementacija SET-načrt (European Strategic Tecnology Plan),

2. Lokalni, regionalni projekti (pametna mesta, urbani prevoz,…),

3. Vrsta raziskovalnih projektov: zasebno privatno partnerstvo.



d. Močna in koordinirana zunanja energetska 

politika

EU27 je prisiljena pogovarjati  se (“z enim glasom”) o:

 energetskih virih,

 tranzitu energentov in 

 energetskih tehnologijah.

Gre za globalna razmerja na področjih:
 zanesljive in varne uporabe jedrske energije,

 učinkovite rabe energije,

 kompleksnih  - pametnih omrežjih in

 obnovljivih virih.



e. Zaščita potrošnikov

Izhodišča:

 čas poceni energije je nedvomno minil,

 energija je blago povezano s storitvami in

 potrošnik naj plača za energijo in storitev pravično.

Konkretno:

1. ustrezna zakonodaja,

2. svetovanje, osveščanje, izobraževanje,

3. nadzor nad trgom in

4. moč ukrepanja.



NEKAJ PRIČAKOVANJ (ocene EU27):

1. Na letnem nivoju je pričakovati 60 milijard EUR 

prihranka zaradi zmanjšanja uvoza (plin, nafta);

2. Učinkovitejše energetske storitve na energetskih trgih bi 

naj povečale GDP za 0,6 do 0,8 %;

3. Nove storitve bi naj zaposlile 600.000 novih delovnih 

mest (Strategija za rast in nova delovna mesta).



5. POTI DO CILJEV – vloga ZP

 Priložnost - vloga ZP povezana z doseganjem 
energetsko podnebnih ciljev

 Delež ZP v primarni energetski bilanci:
– od 24% bi naj porastel na 27% do 29% v letu 2030

– delež bi naj občutno porastel v proizvodnji el. energije (sedaj 
je delež proizvedene el. energije iz plina ca 20%),



Pričakovane cene





6. SKLEP

1. SLO je tesno (usodno) povezana z dogajanjem v 

EU27,

2. S sodelovanjem je povezan prevzem zakonodaj in 

zaščite svojih dolgoročnih nacionalnih interesov,

3. SLO stroka ima izkušnje in znanje,

4. Potrebno je strniti znanje v obseţnejše projekte:
– Pametno - napredno merjenje

– Soproizvodnja

– Pametna omrežja,….


