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Zadeva: ODPRTO VABILO k sodelovanju v procesu posodobitve Celovitega 

nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju 

energetske unije in podnebnih ukrepov, sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt 

Republike Slovenije (NEPN). NEPN je dostopen prek povezave spodaj:

 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, 28. februar 2020

Sprejeti NEPN Slovenije pokriva prvo desetletno obdobje, 2021-2030, s pogledom do 2040. V njem je 

posebna pozornost posvečena ciljem za leto 2030 za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, energijo iz 

obnovljivih virov, energetsko učinkovitost in elektroenergetsko medsebojno povezanost. Z NEPN je 

Slovenija določila svojo politiko in medsektorski načrt ukrepov na petih razsežnostih energetske unije, 

ki so tesno povezane in se vzajemno krepijo:

 energetska varnost;

 notranji trg energije;

 energetska učinkovitost;

 razogljičenje ter

 raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 so dolžne države članice svoje NEPN posodobiti in jih 

predložiti Komisiji najkasneje do 30. junija 2024. Spomladi 2022 se je tako začel proces 

posodobitve NEPN, ki bo potekal v letih 2022-2024 in bo obsegal:

1. oblikovanje in vodenje podnebnega in energetskega dialoga na več ravneh,

2. poročanje o izvajanju sprejetega NEPN,

3. posodobitev strokovnih podlag za pripravo posodobitve NEPN,

4. posodobitev NEPN.

Ministrstvo za infrastrukturo je celovito posodobilo spletno platformo »Nacionalni energetski in 

podnebni načrt«, ki je dostopna na Portalu Energetika. Platforma služi kot osrednje spletno mesto, kjer 

so objavljene in zbrane vse informacije o aktivnostih NEPN. V sodelovanju s konzorcijem institucij 

NEPN, ki procesu posodobitve NEPN zagotavlja strokovno in tehnično podporo, je bil pripravljen 

Okvirni načrt sodelovanja z javnostjo. 

V obdobju od avgusta 2022 do junija 2024 bodo potekali trije obsežnejši sklopi posvetovanja z javnostjo, 

ki bodo obsegali:

 preliminarno posvetovanje z javnostjo (jeseni 2022),
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 javno predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023),

 javno razgrnitev končnega predloga posodobitve NEPN ter formalno posvetovanje z javnostjo

(spomladi 2024).

Skladno z Načrtom sodelovanja z javnostjo smo začeli s preliminarnim posvetovanjem z javnostjo 

glede temeljnih usmeritev za posodobitev NEPN, ki bo trajalo od 26. avgusta 2022 do 21. oktobra 

2022. Preliminarno posvetovanje z javnostjo bo obsegalo naslednje tematske sklope:

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

 javno predstavitev (28. september 2022),

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

Spletno posvetovanje poteka prek spletne aplikacije. K oddaji predlogov in mnenj so vljudno vabljeni 

vsi zainteresirani deležniki in širša javnost. Spletno posvetovanje je odprto do vključno 21. oktobra 2022. 

V ta namen je pripravljen tudi kratki dokument za razpravo, ki vsebuje nekatera izhodišča in podaja 

vprašanja za posvetovanje.

 Kratki dokument za razpravo

 Spletno posvetovanje (odprto od 26. avgusta 2022 do vključno 21. oktobra 2022)

 Poročilo o izvajanju NEPN je v pripravi – objavljeno in predstavljeno bo konec septembra oz. 

začetek oktobra

Javna predstavitev bo potekala v sredo, 28. septembra, od 10.00 do 12.00 na Fakulteti za 

elektrotehniko v veliki predavalnici (P1). Vljudno vabljeni na javno predstavitev!

Predvideni potek in vsebina javne predstavitve:

 Predstavitev

o Uvodni nagovor (minister)

o Proces posodobitve NEPN

o NEPN in njegovo izvajanje

o Izhodišča za posodobitev NEPN

o Rezultati javnomnenjske raziskave »Odnos javnosti do obnovljivih virov energije« 

o Glavni izzivi in usmeritve za posodobitev NEPN / Izhodišča za posvetovanje z javnostjo

 Razprava

Ciljni tematski posveti z deležniki bodo namenjeni vzpostavitvi širokega strokovnega dialoga in 

vključitvi širše strokovne in druge javnosti v pripravo posodobitve NEPN. Več informacij o njihovi izvedbi 

in poteku bo objavljenih na spletni platformi NEPN na Portalu Energetika.

Vse informacije o procesu posodobitve NEPN so na voljo na spletni platformi »Nacionalni energetski 

in podnebni načrt«, ki je dostopna na Portalu Energetika. Spletna platforma NEPN bo tekom procesa 

posodobitve NEPN ves čas sproti posodobljana, prav tako si bomo prek objave novic prizadevali za 

sprotno obveščanje javnosti in vseh zainteresiranih deležnikov o aktivnostih in vseh gradivih. 

Tako vas vljudno vabimo, da se prijavite na prejemanje novic (Prijava na e-novice), s čimer boste ažurno 

prejemali vse informacije o procesu posodobitve NEPN.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

S spoštovanjem,

Pripravil/a:

Danijel Crnčec mag. Hinko Šolinc

podsekretar generalni direktor
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