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Ministrstvo za infrastrukturo
ministrica Alenka Bratušek
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana
Ljubljana, 26. februar 2020

Spoštovana gospa ministrica Alenka Bratušek,
Zahvaljujemo se vam in vaši ekipi, zlasti državnemu sekretarju mag. Bojanu Kumru, za napor, ki
je bil vložen, da bi se deležniki bolje slišali. Na GZS ocenjujemo, da se je to v zadnjih tednih
zgodilo, zato je verzija NEPN 5.0 bolj realna, jasna in razumljiva kot verzija 4.1, kljub temu pa tudi
5.0 ni v celoti dosegljiva.
V NEPN 5.0 pozdravljamo:
- vključitev izrabe vodnih virov že v prvem desetletju do leta 2030,
- vključitev instrumenta »institut javne koristi na varovanih območjih, skladno z EU
zakonodajo in sodno prakso EU« za lažje umeščanje,
- upoštevano je naše priporočilo po jasni opredelitvi industrije, ki se deli na ETS zavezance in
ostalo industrijo, in bolj jasnimi, ločenimi cilji zanje,
- navedena je tudi višina nepovratnih sredstev za industrijo (400 mio €), ki bodo namenjene
za učinkovit prehod v brezogljično družbo.
Nevarna slepa pega NEPN 5.0 pa ostajajo:
- podcenjena gospodarska rast v Sloveniji in posledično podcenjena skupna poraba energije.
Že UMAR-jeva napoved je precej višja od uporabljenega GEM-E3 modela EK, ki podcenjuje
prihodnje gospodarsko gibanje in realno rast BDP (slika 16 v dokumentu NEPN 5.0). Že
dosežena gospodarska rast v letu 2019 je skoraj 100 % višja od uporabljene napovedi modela
GEM – E3, ki znaša zgolj 1,6 %;
- doseganje OVE ciljev še vedno pretirano sloni na izrabi sončne energije, saj so že izhodiščni
podatki v tabeli (400 MW v letu 2020, glede na 260 MW dejansko instaliranih v letu 2019)
močno precenjeni, ocena 5-6-kratnega povečevanja OVE iz sončne energije do 2030 pa
močno precenjena in s tem nerealna;
- 30-odstotni delež OVE v končni rabi energije je, kljub vključitvi hidrocentral, za industrijo še
vedno nedosegljiv;
- dokument še vedno zagovarja povečano, do 25-odstotno uvozno odvisnost. Glede na
podcenjeno prihodnjo porabo energije bi dejansko utegnila biti uvozna odvisnost še bistveno
višja;
- pogrešamo zapis, da se bo energetsko intenzivni industriji v Sloveniji omogočilo enake pogoje
poslovanja, kot jih imajo konkurenčna podjetja v drugih državah članicah EU. NEPN mora
med ukrepe vključiti priporočilo EK iz leta 2012 za vzpostavitev sheme za indirektne emisije
TPG, ki pa mora pravno podlago dobiti še v novem Zakonu o varstvu okolja. To rešitev sta že
podprla ministra Zajec in Počivalšek;

V dokumentu smo zaznali tudi oceno rasti cen električne energije za gospodinjstva in industrijo
(str. 220), ki je navedena pod opombami. Ti izračuni so drugačni od naših ocen. V kolikor vlada
stoji za tako oceno, pričakujemo, da se ta zaznamek jasneje zapiše v obliki cenovne politike
države kot maksimalen dvig končne cene električne energije v obdobju do leta 2030.
Napredek, ki ga zaznavamo v dokumentu NEPN 5.0 je rdečo luč, ki jo je prejel dokument NEPN
4.1, spremenil v rumeno. Pred zeleno lučjo s strani gospodarstva pa je potrebno še enkrat
pretehtati in razrešiti slepe pege, ki lahko predstavljajo veliko tveganje za gospodarstvo,
gospodinjstva in Slovenijo v celoti. Zato apeliramo, da nadaljujemo z uspešnim usklajevanjem v
naslednjih dneh.

S spoštovanjem,

mag. Sonja Šmuc
generalna direktorica GZS

V vednost:
- gospod Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije
- mag. Bojan Kumer, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
- mag. Hinko Šolinc, direktor Direktorata za energijo
- gospod Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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