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ENERGETIKA

Energetika je preveč pomembna, da bi o njej odločali politiki in preveč 
občutljiva, da bi jo vodili interesi posameznih vplivnih skupin. Komu 

torej zaupati dovolj modrosti in odločenosti, da nas bo usmeril na pravo 
pot? Kdo bo dovolj nepopustljiv, da strategĳe ne bo prilagajal željam 
lobistov?  

Energetska prihodnost
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Slovenska energetska prihodnost je del 
globalne energetske prihodnosti. Nekaj časa 
se še lahko delamo posebneže in spodbujamo 
umazane fosilne in tvegane jedrske vire, po-
tem pa bomo prisiljeni investirati v energijo 
iz obnovljivih virov. Lahko jo bomo ustvari-
li doma ter zaposlili domače roke in znanje. 
Je pa tudi druga (dražja in slabša) možnost, 
tujcem bomo dali denar, v zameno pa od njih 
kupovali prijazno energijo. 

Odgovor na vprašanje, katero pot izbrati 
za energetsko oskrbo države, je enostaven. 
Na podobno vprašanje je odgovoril Deng Šja-
oping: »Ni važno, ali je mačka črna ali bela, važno, 
da lovi miši.« 

▸ Kažipot je postavljen. 
Izbrati moramo med tremi 

možnostmi razvoja slovenskega 
energetskega sistema. 

Še preden se pripeljemo v 
krožišče, lahko izberemo 

pravo pot. Če se pravočasno 
ne odločimo, lahko delamo 

kroge v krožišču, vendar s tem 
tratimo čas in denar. Torej kam? 

Kot do sedaj? V naročje tuje 
jedrske energĳe? Proti domačim 

obnovljivim virom energĳe?

Osnova za razmislek o razpotju slovenske 
energetike je zadnji predlog »Resolucije[1] 
o energetskem konceptu Slovenije« in inte-
raktivna spletna stran EKS[2]. Oboje v duhu 
»Strategije razvoja Slovenije do leta 2030«[3] 
in dopolnjenega osnutka »Nacionalnega 
energetsko podnebnega načrta«[4].

Politika naj bi določila energetsko vizijo: 
»čisto, varno in dostopno energijo« ter ustva-
rila pogoje za uresničitev vizije. Od tu dalje je 
na potezi stroka. Kaže pa, da je pri nas nekoli-
ko pomešan vrstni red.

Namesto da bi se pogovarjali o virih ener-
gije in njeni rabi, o kakovosti življenja in o 
vplivih na okolje, ocenjujemo brezogljičnost 
in brezobličnost energije. Pravilni odgovor 
na vprašanje, kakšno energijo potrebujemo, 
je: »Energijo, ki je prijazna okolju in uporab-
nikom.« 

Še ena pomanjkljivost se kaže v vseh slo-
venskih energetskih dokumentih: zelo blago 
govorijo o zmanjšanju rabe energije, zgolj 
skozi povečanje energijske učinkovitosti. Kot 
da sta pojem »učinkovita raba energije« ozi-
roma kratica OVE nerazumljivi, »varčevanje 
z energijo« nekaj nazadnjaškega, »zmanjše-
vanje rabe energije« pa v nasprotju z razvo-
jem, napredkom in blaginjo družbe. 

Smer je bila postavljena v Energetskem 
zakonu EZ-1. EZ-1 naj bi bil operativen v celo-
ti, s podzakonskimi akti, že leta 2010. Vendar 
podzakonskih aktov ni niti EKS ni sprejet. 
Zgodilo se je to, kar je napovedoval »Maraton 
EKS«[5], čisto nič.
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