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Uredba (EU) 2018/1999 z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov

2019

• Do 31. 12. 2019 in nato do 1. 1. 2029, potem pa vsakih deset let: sprejeti Celoviti nacionalni energetski in 
podnebni načrt (NEPN)

• 27. 2. 2020: Sprejem NEPN & predložitev EK (28. 2.)

2022

• MZI je pričel z aktivnostmi posodobitve NEPN

• Pridobitev celovite strokovne in tehnične podpore (konzorcij institucij NEPN)

2023

• Do 15. 3. 2023: poročati EK o izvajanju NEPN (dvoletno Celovito nacionalno energetsko in podnebno 
poročilo)

• Do 30. 6. 2023: predložiti EK osnutek posodobljenega zadnjega priglašenega NEPN

2024
• Do 30. 6. 2024: predložiti EK posodobljeni zadnji priglašeni NEPN



Proces posodobitve NEPN
- namen projekta -

Namen projekta je:

1. oblikovati in voditi 
podnebni in energetski 
dialog na več ravneh, 

2. poročati o izvajanju 
sprejetega NEPN,

3. posodobiti strokovne 
podlage za pripravo 
posodobitve NEPN,

4. posodobiti NEPN.



Proces posodobitve NEPN
- cilji projekta -

Delovni sklopi Predvideni cilji

Delovni sklop 1: Uvodne 

aktivnosti
Določiti rezultate projekta, metodologijo in časovnico izvedbe 

Delovni sklop 2: Poročanje o 

izvajanju NEPN

Poročati DZ (2022) o izvajanju NEPN in poročati Komisiji o izvajanju NEPN (marec 

2023)

Delovni sklop 3: Posodobitev 

strokovnih podlag za NEPN

Celovito posodobiti strokovne podlage in energetske bilance do leta 2050

(ločeno MZI in MOP izvajata Projekt RES Slovenia)

Delovni sklop 4: Posodobitev 

NEPN

Posodobiti NEPN skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 in dopolnitvami, ki izhajajo iz 

zakonodajnega paketa »Pripravljeni na 55« & „REPowerEU“

Delovni sklopi 2-4: Podnebni in 

energetski dialog na več ravneh

Oblikovati in voditi celoviti in aktivni podnebni in energetski dialog na več ravneh, 

ki omogoča vsem deležnikom dejavno sodelovanje in razpravljanje o dolgoročnih 

scenarijih, napredku in izvajanju NEPN ter njegovi posodobitvi



Okvirni načrt sodelovanja z javnostjo
- okvirna časovnica -

Sklop Aktivnosti Cilj Okvirno 
obdobje

1

Preliminarno posvetovanje 
z javnostjo

- posvetovanje z javnostjo glede 
nacionalnih ciljev do 2030 in doseganja 
podnebne nevtralnosti 

- javna predstavitev osnutka poročila o 
stanju izvajanja NEPN v Sloveniji

- opismenjevanje odločevalcev, 
strokovne in najširše javnosti o NEPN 
in njegovem izvajanju v Sloveniji

- pridobitev usmeritev s strani strokovne 
in laične javnosti glede posodobitve 
NEPN

Jeseni 2022

2

Javna predstavitev prvega 
predloga posodobitve 
NEPN

- predstavitev Nacionalnega dvoletnega 
poročila o izvajanju NEPN v Sloveniji

- predstavitev osnutka posodobitve 
strokovnih podlag

- predstavitev prvega predloga posodobitve 
NEPN

- posvetovanje z javnostjo glede prvega 
predloga posodobitve NEPN

- Opismenjevanje odločevalcev, strokovne 
in najširše javnosti o NEPN in njegovem 
izvajanju v Sloveniji

- pridobitev usmeritev s strani strokovne in 
laične javnosti glede posodobitve NEPN

Spomladi 2023

3 Javna razgrnitev končnega 
predloga posodobitve 
NEPN ter formalno 
posvetovanje z javnostjo

- javna razgrnitev končnega predloga  
posodobitve NEPN

- posvetovanje z javnostjo glede končnega 
predloga posodobitve NEPN 

- pridobitev zaključnih usmeritev s strani 
strokovne in laične javnosti glede 
zadnjega predloga posodobitve NEPN

Spomladi 2024

(4)

(CPVO)
V kolikor bo treba skladno z Zakonom o varstvu okolja za NEPN opraviti tudi celovito presojo 
vplivov na okolje (CPVO), bo tudi v okviru postopka CPVO pripravljen načrt sodelovanja z 
javnostjo, ki se bo smiselno povezoval s tem načrtom sodelovanja z javnostjo pri pripravi NEPN

Pomlad 2023 –
pomlad 2024



Proces posodobitve NEPN
- vsebinska izhodišča -

Pri posodobitvi strokovnih podlag in energetskih bilanc se ustrezno upoštevajo relevantni krovni in 
sektorski strateški in operativni dokumenti, ki jih je Slovenija sprejela, npr. na področju varstva okolja in 
narave, podnebja, prometa, kmetijstva, gozdarstva, raziskav in razvoja idr. Prav tako se ustrezno 
upoštevajo sprejete odločitve in cilji, bodisi na ravni Slovenije bodisi na ravni EU, med drugim:

1. odločitev Slovenije o izstopu iz premoga najkasneje leta 2033,

2. odločitev na ravni EU o znižanju izpustov toplogrednih plinov do 2030 za vsaj -55 % 
do 2030,

3. odločitve, do katerih bo prišlo v okviru sprejetja energetskega in podnebnega 
zakonodajnega okvira EU (zakonodajni paket »Pripravljeni na 55« & REPowerEU).



Energetski in podnebni cilji Slovenije do 2030 sprejeti z NEPN

2030
TGP (skupaj)

SI: -36 %

EU: -40 %

TGP (ne-ETS)
SI: vsaj -20 %
(Uredba EU: -15 %)

EU: -30 %

OVE
SI: vsaj 27 %

EU: 32 %

URE
SI: vsaj 35 %

EU: 32,5 %

Povezanost
SI: brez cilja

(2017: >83 %)

EU: 15 %

R&D
SI: 3 % BDP
(od tega 1 % javnih 

sredstev)

Višji energetski in podnebni cilji EU (“Pripravljeni na 55“) in dvig ciljev SI

2030
TGP (skupaj)

EU: -55 %

SI: (?)

TGP (ne-ETS)
EU: -40 % 

SI:  (-27%)

OVE
EU: 40 % 

SI: (35%?)

Povezanost
EU: 15 % 

SI: brez cilja
(2017: >83 %)

R&D

SI: 3 % BDP
(od tega 1 % javnih 

sredstev)

URE
EU: -9% (2020)
(2007: prim.: -39%) 
(2007: konč. -36%) 

SI: glede na 2007:
-35%/-38%

TGP (skupaj)
EU: -55 %

SI: (?)

TGP (ne-ETS)
EU: -40 % 

SI:  (-27%)

Povezanost
EU: 15 % 

SI: brez cilja
(2017: >83 %)

R&D

SI: 3 % BDP
(od tega 1 % javnih 

sredstev)

OVE !?
EU: 45 % 

SI: ?

URE !?
EU: -13%

SI: ?

Višji cilji EU za področje OVE in URE (“REPower EU“) in dodaten dvig ciljev SI

2030



Preliminarno posvetovanje z javnostjo

Preliminarno posvetovanje z javnostjo: 
avgust – november 2022

Obsega naslednje tematske sklope:

1. spletno posvetovanje o ciljih in 
usmeritvah za posodobitev NEPN (26. 
avgust – 21. oktober)

2. javno predstavitev (28. septembra 
2022 na Fakulteti za elektrotehniko)

3. ciljne posvete z deležniki (v oktobru 
oz. novembru)

Spletno posvetovanje o ciljih in usmeritvah NEPN

Spletno posvetovanje je odprto od 26. avgusta 2022 do vključno 
21. oktobra 2022 (8 tednov). V ta namen je pripravljen kratki 
dokument za razpravo, ki vsebuje nekatera izhodišča in podaja 
vprašanja za posvetovanje.

• Kratki dokument za razpravo

• Spletno posvetovanje (odprto od 26. 8. 2022 do 21. 10. 2022)
(Odgovore je možno oddati preko spletne ankete)

• Poročilo o izvajanju NEPN (v pripravi – objavljeno bo tekom 
oktobra 2022)

Spletno posvetovanje poteka prek spletne aplikacije:
Spletno posvetovanje (odprto od 26. avgusta 2022 do vključno 21. 
oktobra 2022)

K oddaji predlogov in mnenj ste vljudno vabljeni vsi zainteresirani 
deležniki in širša javnost!

https://1ka.arnes.si/a/16fd9974
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/javna-predstavitev-v-okviru-preliminarnega-posvetovanja-z-javnostjo-glede-posodobitve-nepn/
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_posvet_dok_avg2022.pdf
https://1ka.arnes.si/a/16fd9974
https://1ka.arnes.si/a/16fd9974


Vabilo k sodelovanju

• Vabljeni k udeležbi prek spletnega posvetovanja (cilji in usmeritve)

• Vabljeni k pripravi skupnega prispevka (npr. v okviru CER), predvsem 
glede:

• Kje vidite priložnosti in ovire za zeleni prihod? Kako spodbuditi zeleni 
prehod?

• Kje in kako lahko prispevate k zelenemu prehodu?



Prenovljena spletna platforma 
NEPN

Portal Energetika  PRIJAVA 
NA E-NOVICE

Hvala za vašo 
pozornost!

https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt-2024/
https://www.energetika-portal.si/prijava-na-enovice/

