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ReEKS 
Slovenska vlada je marca 2018 sprejela Resolucijo o 
energetskem konceptu Slovenije (ReEKS) in jo poslala v 
Državni zbor v sprejem. 
ReEKS je osnovana na treh pomembnih dokumentih: 
1. Agendi za sonaravni razvoj do leta 2030,OZN, 2015;  
2. Pariškem sporazumu o zmanjševanju TGP, 2015;  
3. Strategiji razvoja Slovenije do 2030, 2017 
Cilji ReEKS do leta 2050 so:  
• podnebna trajnost,  
• zanesljivost in  
• konkurenčnost oskrbe z energijo.  
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 „živeti dobro v mejah planeta....“ (OZN, 2015)  

1. Rast prebivalstva 
Za prvo milijardo smo potrebovali 

12,000 let. Sedaj potrebujemo le  

14 let.  Ali lahko preživimo v taki  

eksponencialni rastih? 

 

 

2. Emisije TGP 
Koncntracija 400 ppm CO2  

Je bila presežena v letu 2016. 

Porast temperature za 

1,5°C je dosežena. 

Cilj omejitve za 2°C je verjetno  

že mimo. 
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Letne spremembe 
zaradi rasti in gnitja 
rastlin - 6 ppm/a. 



„živeti dobro v mejah planeta .....“ (OZN, 2015)  
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3.Ekološki odtis 

1.7 Earth 

? 

4.Neenakomeren politični,  
ekonomski in socialni razvoj 

Ali so ti problemi štirje jezdeci 
apokalipse? 
smrt,  

revščina,  

vojna 

osvajanje 

? 

BDP/preb 
 1: 350 
E/preb 
1: 115 



Kaj moramo doseči? 

6.4.2018 
ZEG, Posvet Moravske toplice                  

P.Novak: ReEKS in zrak     
5 

V skladu s pariškim sporazumom (15, dec.2015) moramo čim preje doseči 
maksimum emisij TGP in jih nato intenzivno zmanjševati, da bi dosegli sredi 
stoletja neto ničelne emissije, ko bo nato začela koncentracija CO2 z ozračju 
padati. 



Razvoj v svetu in ReEKS (DEPN) 
Megatrendi in pričakovani kolaps v svetu: kakšne bodo posledice? 
• Če bo v EU ali na svetu prišlo do kolapsa, potem moramo vedeti, da se za 

dvomiljonsko skupino ljudi nihče ne bo zanimal ali nam pomagal, kajti ostalih v 
težavah bo preveč. 

• Če bo strategija razvoja Slovenije do leta 2030 (2050) sledila smerem razvoja v 
EU potem lahko pričakovani razvoj zagotovi približevanje ekološkega odtisa 
biološkim zmogljivostim (od 5 na 2,4 Gha/preb) in pri tem dvigne SPI od sedanjih 
o,84 na o,94. Postali bomo okolju in ljudem prijazna dežela in družba.  

• Toda to pomeni spremeniti energetiko, kmetijstvo in gozdarstvo tako, da bomo 
vsaj 70 do 80% samozadostni in s tem odporni na kolaps. 

To lahko prevedemo v ˝star˝ slovenski pregovor: 

 

„Uzdaj se use i u svoje kljuse“ 

 

In do kolapsa bo prej ali slej prišlo. Vsaka živalska vrsta, ki se prekomerno 
razmnožuje, doseže stanje, ko se njena rast ustavi in njeno število močno zmanjša. 

 

Biologija v naravi ne pozna izjem. 
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Strategija razvoja Slovenije do 2030 
Model razvojnega načrtovanja Slovenije 
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Osrednji cilji in strateške usmeritve Strategije SI do 2030 

05/04/2018 
Okrogla miza ZEG G. Radgona 2018               

P. Novak:ReEKS in krožno gopsodarstvo 
8 

6 kazalnikov se podvoji na 12 in ti na 
skupno 42 specifičnih kazalnikov. 



Podnebna trajnost in čisti zrak 
Podnebna trajnost je določena z mednarodnimi sporazumi in 
pomeni:  

• zmanjšanje emisije TGP za 80 ÷ 95 % do leta 2050  (napram 
letu 1990) in  

• za najmanj 40% do leta 2030 na ravni EU.  

 

Za Slovenijo, ki ima dovoljenje, da poveča emisije do 2020 za 
12% (+4% z ozirom na leto 2005 - na 12.533 ktCO2ekv), bo, po 
sedanjih predvidevanjih in predlogu komisije, zmanjšanje emisij 
do leta 2030 le 15%.  Temu primerno se bo zmanjšalo 
onesnaževanje zraka.  

Lahko postavimo vprašanje:  

• Zakaj nismo sprejeli zmanjšanja emisij TGP za 40% in s tem 
bistveno izboljšali kakovost zraka. 

• Ali se res finančna vlaganja omejitveni faktor? Nekatere tuje 
študije kažejo, da to ne more biti razlog. 
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Podnebna trajnost in kakovost zraka 

6.4.2018 
ZEG, Posvet Moravske toplice                  

P.Novak: ReEKS in zrak     
10 

Odprto je, kako se bodo računale emisije v izhodiščnem letu 2020. Zaradi kasnitev 
podatkov so lahko izhodišča le podatki iz leta 2014, projicirani na leto 2030. Naš 
cilj bi moral biti -40%, to je emisija neETS TGP ~7000 kt CO2ekv 

7020 



Zanesljivost oskrbe  
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Zanesljivost oskrbe v Sloveniji je zelo visoka. 



Zanesljivost oskrbe  
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Zanesljivost oskrbe v Sloveniji je zelo visoka. 

Mešanica nosilcev energije je 
zelo enakomerno porazdeljena 
po celotnem spektru, čeprav 
nekoliko prevladujejo naftni 
proizvodi. 
Delež OVE je ~22% in povečati bi 
ga morali do leta 2030 na ~ 35%, 
ter zamenjati del naftnih 
proizvodov s plinom. 
Zanesljivost bi se povečala, 
uvozna odvisnost zmanjšala in 
emisije TGP bi padle za 40%. 



Konkurenčnost  
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Cene elektrike so nižje kot v EU 28 
Cene premoga oblikujemo sami s proizvodnjo v RV 
Cene plina so nekoliko višje od povprečja EU 28 
Cene nafte so oblikovane z davščinami in so primerljive s sosedi. 



  

 

ReEKS in okolje SLOVENIJI 

05/04/2018 
Okrogla miza ZEG G. Radgona 2018               

P. Novak:ReEKS in krožno gopsodarstvo 
14 



neETS emisije TGP v Sloveniji v letu 2016  
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Cilj 2020: ~12.117 kt CO2ekv        + 4% (2005)  - po odločbi EU o delitvi bremen 
Cilj 2050:  ~10.663 kt CO2ekv   -12% (2020) 
 



Resnične in tovarniške specifične emisije 
osebnih vozil in delež OVE* 
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*Projekt LIFE Klimat Path 2050, Podnebno ogledalo, ARSO - CU IJS, 2018 



Problem delcev PM10 in PM2,5 
LETO : 2015   

 ONESNAŽEVALO PM10 PM2.5 

  

CO   

ENOTA kt kt 

  

kt   

Proizvodnja elektrike in 

toplote 
0,363 0,279 1,002   

Raba goriv v industriji 0,904 0,874 4,935   

Cestni promet 1,382 1,065 22,942   

Ostali promet 0,294 0,282 5,017   

Raba goriv v gospodinjstvih 

in storitvenem sektorju 
8,887 8,692 69,609   

Ubežne emisije 0,139 0,022 0,015   

Industrijski procesi in raba 

topil 
0,464 0,329 6,953   

Odpadki 0,001 0,001 0,003   

Kmetijstvo 0,491 0,126     

SKUPAJ 2015 12,927 11,670 110,475   
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Iz podatkov o emisijah v 
letu 2015  (ARSO) lahko 
vidimo kako uničujoč je 
vpliv lokalnih kurišč.  
Od vseh delcev (PM10 + 
PM2,5 = 24,597 kt/leto) 
predstavljajo kurišča 
17,579 kt/leto ali 71,5%, 
ves promet pa 2,97 
kt/leto ali 12,1% (cestni 
promet pa samo 9,95 %). 
˝Program uporabe 
sredstev Podnebnega 
sklada˝ še vedno podpira 
uporabo biomase.  



Zmanjšanje emisij v stanovanjskem sektorju 
2010-2016 * 
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*Projekt LIFE Klimat Path 2050, Podnebno ogledalo, ARSO - CU IJS, 2018 

Ne dosegamo cilja – 
Razlika je 36,8 kt CO2 



Okoljski vidiki potrebnih sprememb do 2050 
zaradi uporabe fosilnih goriv  
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Imamo dvoje področij, ki bosta zahtevali velike 
spremembe do 2050: proizvodnja elektrikev Bloku 6 in 
spremembe pogonskih goriv v prometu. 

- 11.412 kt 



Ugotovitve v ReEKS 
Vendar je v resoluciji tudi pomemmbna ugotovitev v točki 5: 
 ˝Naš sedanji energetski sistem z ustaljenimi načini 
proizvodnje, pretvorbe, prenosa, distribucije in rabe energije v 
prihodnje ni trajnostno ustrezen (sonaraven), predvsem zaradi 
previsokih emisij toplogrednih plinov in ostalih onesnaževal, 
prevelike rabe energije na enoto dodane vrednosti in velikega 
deleža izkoriščanja neobnovljivih virov energije.  
Da bi obstoječi način delovanja energetike lahko obrnili v 
trajnostnega (sonaravnega)in hkrati obdržali zanesljivost in 
konkurenčnost, bo potrebno izbrati  strokovno utemeljene in 
dobro premišljene ukrepe ter naložbe v  celoten energetski 
sistem˝.  
Ta ugotovitev je bila tudi razlog, da preverimo kako priti do 
novih rešitev z upoštevanjem predlagatelja resolucije o 
sonaravnosti, zanesljivosti in konkurenčnosti. 
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Strokovne podlage za ReEKS 

Pri oblikovanju ReEKS so bile uporabljene 
strokovne podlage v obliki številnih scenarijev po 
metodologiji, ki je bila enaka za vse države EU. 

Zanimivi so predvsem stroški prehoda v nov 
energijski sistem in struktura energijskih virov. 
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Letni stroški energije za gospodinjstva v mrd EUR  
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Neto proizvodnja elektrike v GWh – referenčni 

scenarij 
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Instalirana moč: 
~4500 MW 

Vir: MzI  delovni osnutek, maj 2017 

? 



Prizvodnja elektrike napredni scenarij z 30% URE, 

brez in z JE v GWh 
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Spremembe deleža OVE v  scenariju EUCO30SNr  

25 

Primer: Procentualni delež OVE po scenariju napredni dekarbonizacijski s 
30% povečanjem učinkovite rabe energije. Presečno leto 2030 kaže na 
delež elektrike iz OVE nad 50% in delež OVE za gretje in hlajenje 38%. Ta 
scenarij edini odgovarja energetskemu svežnju do 2030 

Iz ekonomskih analiz vseh scenarijev 
sledi, da je potrebno dodatno letno 
vlaganje okoli 500 MEUR, vse do leta 
2050 ne glede na scenarije*, več, kot v 
primeru osnovnega scenarija. 

* Razen 100% OVE 
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Kakšne so naše obveznosti ? 

1. Obveznosti do nas samih (Predlog P. Novak): 

1. Postati energijsko neodvisni v največji možni meri (nad 70%); 

2. Postati na področju uporabe OVE tehnološko samostojni; 

3. Pridelati nad 70 %  potrebne hrane doma; 

4. Z gornjimi aktivnostmi zagotoviti skoraj polno zaposlenost. 

2.   Obveznosti do EU 

 1. Povečati učinkovitost rabe energije za 30% do 2030; 

 2. Zmanjšati emisije TGP za 40% do 2030 in za 80 -95 % do 2050; 

 3. Povečati delež OVE na 27% (35%?) do 2030 in na skoraj 100%  

                 do 2050; 

 4. Zagotoviti sodelovanje v regiji in širše za izpolnitev zahtev. 
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Državni podnebno energetski načrt - DPEN 

Porajajo se logična vprašanja 

1. Zakaj zamujamo 1 eno leto z njegovo 
izdelavo? 

2. Kako do njega? 

3. Kaj naj vsebuje? 

4. Kako odgovarja na Strategijo razvoja SI do 
2030? 

6.4.2018 
ZEG, Posvet Moravske toplice                  

P.Novak: ReEKS in zrak     
27 



 Vizija razvoja energetike v DEPN ali odgovor na 3 in 4 vprašanje: 
SONARAVNI TRANSAKTIVNI  ENERGETSKI SISTEM Z OVE  
(STRES – Sustainable Transactive Renewable Energy System) 

1. Vir energije mora biti neomejen in razpoložljiv povsod v Sloveniji; 
2.  Nosilci energije ne smejo povzročati emisij TGP;  
3. Energija mora biti na razpolago v vsakem času in v vseh oblikah;  
4. Nov energetski sistem mora uporabljati obstoječo infrastrukturo;  
5. V  prehodnem obdobju morata paralelno  delovati oba sistema;  
6. Mora biti konkurenčen ob vključevanju v tržno ceno fosilnih goriv  
 vseh „eksternih“ (nepriznanih) stroškov, ki jih ti povzročajo. 

 
Hrbtenico sistema predstavljajo štirje osnovni nosilni energije:  

1. Elektrika iz OVE,  
2. Plinasto gorivo – bio-metan  
3. Tekoče gorivo – bio-metanol in  
4. Trdno gorivo - les (biomasa). 
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PREDNOSTI 
1. Omogočen je postopen in popoln prehod na domače obnovljive vire z 

uporabo sedanje infrastrukture in njene modernizacije. 

2. Omogočen je zvezni prehod v družbo z obtokom ogljika iz biomase. 

3. Omogoča veliko novih delovnih mest za obdobje 30 let. 

4. Omogoča uporabo domačih energijskih virov – premoga - za 
premagovanje prehodnega stanja 

5. Rešuje problem akumulacije sončne elektrike saj imamo kemično 
akumulacijo v metanu in metanolu. 

6. Omogoča razvoj visokih tehnologij  pri pridobivanju, prenosu in 
uporabi elektrike iz OVE 

Izpolnjevanje prioritet v Resoluciji o EKS in predvidenem DEPN: 

1. Sonaravnost z vsemi cilji Agende in strategije razvoja do 2030 

2. Energijska učinkovitost 

3. Nizko ogljični viri 

4. Napredni energetski sistemi 

5. Krožno gopodarstvo  
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Prioriteti 1, 2 

1. SONARAVNI RAZVOJ 

Prehod na krožno gospodarstvo in okolju prijazno energijsko oskrbo je zagotovljen (cilji 
Agende OZN in Strategije SI 2030) 

 

2. ENERGIJSKA UČINKOVITOST  

Zmanjšanje emisij v zrak za najmanj 30% 

  

Cilja do v letu 2030:  

• Izboljšati energijsko učinkovitost rabe fosilnih goriv za vsaj 30%, to je zmanjšanje 
rabe fosilnih goriv za najmanj 20 TWh (~70 PJ) z zamenjavo nad 10 let starih naprav,  
ki uporabljajo fosilna goriva (kotli za gretje, avtomobili, hladilnike, električne bojlerje 
itd). 

• Energijska sanacija najmanj 30% stavbnega fonda (izolacija stavb, vgradnja TČ) 

  

Cilja do 2050 

• Energetska sanacija preostalih 70% stavb 

• Zamenjava celotne sedanje flote motornih vozil (osebnih in tovornih) z okolju 
prijaznimi in energijsko učinkovitimi vozili na metan, metanol in elektriko 
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Prioriteta 3:  
Nizkoogljični viri: ENERGIJA SONCA, BIOMASE IN GEOTERMALNI 

VIRI 

Razpoložljiva energija sonca v Sloveniji je 84.120  PJ. Okoli 8% od tega 

se uporabi za rast biomase ali 6.730 PJ z izkoristkom 0,1 ali manj.  

Rabimo pa 190 PJ KE ali 0,22% od vsega obsevanja.   

Bilanca organskih snovi po metodologiji Inštituta za gozdarstvo Slovenije 

pove, da je celotna razpoložljiva odpadna biomasa ocenjena na (suha 

substanca)  skupaj m = 2 497 kt/a 

Po tej bilanci nam torej manjka še 1250 kt/a biomase z najmanj 50% 

ogljika, da bi dobili potrebno  količino ogljika, ki bi ga lahko uporabili za 

potrebno proizvodnjo biometana in biometanola v primeru 100% oskrbe iz 

sonca in biomase (~3700 kt/a).  

Imamo pa še na razpolago energijo vetra, voda in geotermalno energijo. 

Ali je to ekonomsko vzdržno?  
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Ekonomska 
vzdržnost prehoda 

na 100% OVE 

Za nas so to izračunali 
v ZDA v članku 100% 
RE for 139 countries 

on the world. 
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Kaj je WWS? 
• WWS – Wind, Water, Solar –veter, voda sonce: elektrika iz 

OVE pokriva 100%vse potrebe po energiji 

• Ko se povečuje elektrika v WWS pada porabafosilnih goriv 
proti nič. Povečanje elektrikeje mnogo manjše, kot je 
zmanjševanje energijev  v plinu, tekočih in trdih gorivih, zaradi 
treh pomembnih razlogov: 

• Višji izkoristek pri pretvarjanju elektrike v delo potrebno za TČ, 
elektromotorje kot pri uporabi fosilnih goriv in večji izkoristek 
vodika iz elektrolize pri uporabi v gorivnih celicah kot pri 
uporabi tekočih goriv v prometu; 

• Ni več potrebna energija za rudarjenje, transport in 
prečiščevanje premoga, nafte, plina, biogoriv, bioenergije in 
urana;  

• Zmerno politično vodeni ukrepi za ukrepe učinkovite rabe 
energije, z izjemo tistih predvidenih v primeru razvoja BAU 
(Bussiness as usual). 
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Rezultat za 139 držav na Zemlji 
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Znanimivivo je, da se največje 
spremembe pričakujejo v naslednjem 
desetletju 



Rezultat za Slovenijo 
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8,1 GW = 255 PJ sedaj rabimo: ~ 200 PJ 
4,6 GW =  145 PJ s 30% učinkovitostjo: 140 PJ 



Stroški za WWS 
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Zmanjšanje emisij TGP z WWS 
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Delovna mesta in WWS 



Prioriteti 4, 5 

4. Napredni energetski sistem 

• Nov energetski sitem bo transaktiven, kar pomeni da bodo med seboj povezani vsi 
proizvajalci (centralni in lokalni), vsi uporabniki, kupci in prodajalci. 

• IoT – internet of things: tok podatkov bo dvosmeren v horizontalni in vertikalni 
smeri 

• IIoT – industrial internet of things: oprema vseh naprav s senzorji in IT opremo, ki 
lahko medsebojno komunicira. 

• Stabilnost energetskega sistema (električnega, plinskega in distribuiranega) bo 
zagotovljena ob primerni varnost ( cyber security). 

• Napredni energetski sistem bo okolju, proizvajalcem in uporabnikom prijazen, 
vendar bo njegovo delovanje  v celoti drugačno od sedanjega (predvsem to velja za 
centralizirane sisteme (električni, plinovodni in sistemi daljinskega gretja ali 
hlajenja) 

5. Krožno gospodarstvo 

 S kroženjem organskega ogljika smo zagotovili sonaravni razvoj, zmanjšali odpadke in 
zagotovili trajnost sistema 
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Zaključki  

• Stanje na planetu Zemlja je nestabilno; 

• Oskrba z energijo, hrano in pitno vodo bo postala 
pomemben faktor ohranitve neke družbe; 

• Slovenija mora biti pozorna na nepričakovane 
spremembe in na njih pripravljena; 

• EKS in DPEN naj bi zagotavljala nad 70 % 
samozadostnost v preskrbi z energijo  

• DPEN naj bo oblikovan tako, da bo zagotavljal 
razvoj domače industrije in zanesljivo oskrbo z 
energijo, predvsem z elektriko. 
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5 vprašanj po zaključkih! 

1. Ali so civilne iniciative vedno v skupno korist? 
2. Kdaj se bomo dogovorili o gradnji HE na Muri, 

Savi itd? Čigavi sta Mura, Sava? 
3. Kdaj bomo prenehali z gonjo proti vetrnicam? 
4. Ali lahko pričakujemo skorajšnji upor krajinskih 

arhitektov in varovalcev kulturne dediščine za 
postavljanje FNE na strehe in zapuščene 
travnike, na nerodovitna tla? 

5. Ali smo za čisti zrak, zdrave prebivalce  in 
spremenjeno krajino ali ne? 
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The 4.9 MW PV plant built by Vattenfall in Wales, UK. 
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A 1.2 MW floating PV project in Hyogo Prefecture, Japan. Japan has played a 
leading role in the development of solutions for floating PV, as it looks to 

maximize generation on limited space. Image: Ciel et Terre 
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Hvala za pozornost! 
Vprašanja in mnenja so zaželjena!! 
 
 
 
Vaš ˝sončni peter˝(Obračamo se k soncu, Delo, 21. maj 1978) 
30 let kasneje: 
Vaš ˝črni peter˝(Blok 6 bo premostil prehod na OVE, Delo 2008) 
40 let kasneje: 
Vaš ˝sonaravni peter˝ (STRES without stress,  Timisoara, 2018) 
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