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Zadeva: Predlogi v zvezi s procesom priprave NEP 
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
Ministrstvu za gospodarstvo izražamo pohvalo za pozitiven začetek procesa priprave NEP. 
Priprava in obravnava Zelene knjige ter sprožitev postopka celostne presoje vplivov na okolje 
sta bila pomembna koraka v pripravi NEP, ki omogočata širšo in kvalitetnejšo javno razpravo o 
odločitvah, pomembnih za celo državo in še širše. 
 
Kljub zelo dobremu začetku pa trenutno opažamo pomanjkljivosti v procesu priprave NEP. V 
zvezi s tem imamo tri predloge, ki bodo po našem mnenju izboljšali preglednost procesa in 
kakovost NEP. 
 
Prva prošnja je, da dobimo možnost vpogleda v vse podporne študije, modele in izdelane 
scenarije ter ustrezna delovna gradiva (vmesna poročila in podobno). Dobrodošla je bila okvirna 
predstavitev koncepta NEP v okviru kratkega predavanja mag. Urbančičeve junija t.l., vendar pa 
še vedno pogrešamo: 
- predstavitev naknadnih »čistejših scenarijev« (brez TEŠ 6 in NEK), 
- predstavitev predpostavk in računskih postopkov za vse dele računskih modelov, zlasti pa 

za ukrepe URE in OVE. 
 
Naslednji predlog je, da se javna razprava opravi v dveh korakih in sicer najprej javna razprava o 
vseh raziskanih scenarijih in odločitvi o prednostnem scenariju, ki bo v predlogu NEP  (t.j. 
dopolnilna razprava na ravni Zelene knjige in dolgoročnih energetskih bilanc), nato pa šele javna 
razprava o NEP. Izbira strategije je odločitev, ki jo mora sprejeti naša družba s sklepom 
državnega zbora, ne pa pogodbena skupina strokovnjakov. Gre namreč za temeljno strateško, s 
tem pa tudi politično odločitev. Neposredna razprava o NEP z izbrano strategijo bi dala napačen 
vtis, da je predlog strokovne skupine edini možen. V prvem delu javne razprave naj se razgrnejo 
pripravljeni scenariji, nato pa se na osnovi razprave izbere en scenarij, ki je podlaga za pripravo 



NEP. V drugem koraku se razgrne  NEP v besedilu, ki odraža izbrano strategijo, in opravi javna 
razprava o dokumentu kot celoti. 
 
Tretji in zadnji predlog je, da se javna razprava v vsakem koraku oz. fazi izvede v časovnem 
obdobju dveh mesecev (torej 2 krat po 2 meseca). Zakonsko predpisani rok za takšne razprave 
je sicer en mesec, vendar glede na kompleksnost materije ter pomembnost energetskega 
sektorja ter predpisani kratki (ena obravnava) postopek v državnem zboru predlagamo in 
pozivamo, da se čas razprave podaljša na dva meseca. Program obravnave NEP (spletna stran 
MG) predvideva: »… Pred potrditvijo predloga NEP v  vladi bosta v javni obravnavi medresorsko 
usklajen dokument in okoljska ocena NEP.« Predlagamo, da se v prvo fazo obravnave (nabor 
scenarijev) gradivo pošlje takoj, ko bo na razpolago, in se s tem izkoristi čas medresorskega 
usklajevanja predloga. 
 
V kolikor se želite o naših pobudah pogovoriti, smo na voljo za krajše delovno srečanje. V 
upanju, da boste naše predloge upoštevali ter pozitivno odgovorili na našo prošnjo v zvezi z 
vpogledom v dokumentacijo, vas lepo pozdravljamo.  
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