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Poziv mednarodne skupnosti k čistejši energetski prihodnosti Slovenije 
 

Ljubljana, 4. julij 2011 – Predstavniki okoljevarst vene mreže CEE Bankwatch Network [1] in Focusa, 

društva za sonaraven razvoj [2], so danes direktorj u Direktorata za energijo, mag. Janezu Kopa ču, 

predali ve č kot 18.000 podpisov mednarodne peticije za čistejšo energetsko prihodnost Slovenije [3]. 

S peticijo ljudje iz vsega sveta pozivajo slovensko  vlado, da v prihodnji energetski politiki države 

zagotovi ukrepe za var čno in u činkovito rabo energije, prehod na obnovljive vire e nergije, 

vzpostavitev pametnih omrežij, ukrepe za trajnostne  prometne tokove, zaustavitev projekta TEŠ 6 in 

izkoreninjenje rabe jedrske energije v Sloveniji.  

Peticijo 'Slovenija, začni čisto energetsko prihodnost' (Slovenia: Start A Clean Energy Future) sta spodbudili 

mednarodna okoljevarstvena mreža CEE Bankwatch in slovenska okoljska organizacija Focus, društvo za 

sonaraven razvoj. Peticijo je v petih tednih trajanja podpisalo več kot 18.000 ljudi iz številnih držav. 

»S peticijo smo želeli slovensko vlado spodbuditi k ambicioznim, v prihodnost usmerjenim korakom na 

področju energetske politike. Slovenija je lahko kot majhna, prožna in razvita država drugim državam dober 

vzor za prehod na trajnosten energetski model. Sedaj, ko se oblikuje Nacionalni energetski program, je pravi 

trenutek, da Slovenija te svoje značilnosti strateško izkoristi,« opozarja Pippa Gallop iz mreže CEE 

Bankwatch.  

»Ministrstvu za gospodarstvo smo danes predali poziv mednarodne skupnosti, ki ga je podpisalo več kot 

18.000 ljudi. S to potezo želimo zagotoviti, da bo poziv za čistejšo energetsko prihodnost Slovenije primerno 

vključen kot prispevek v javno razpravo o Nacionalnem energetskem programu,« pojasnjuje Tomislav Tkalec 

iz Focusa, društva za sonaraven razvoj, in dodaja: »Številni ljudje v Sloveniji pozivamo k prehodu na 

trajnostno enegetiko, vendar osnutek Nacionalnega energetskega programa kaže, da se naš glas ne sliši. 

Upamo, da se bo glas iz tujine slišal bolje ter nam pomagal opozoriti na pomen preusmeritve energetskega 

sektorja na trajnostno pot.« 

S peticijo več kot 18.000 ljudi slovensko vlado poziva, da učinkovito in varčno rabo postavi na prvo mesto, 

ter za to sprejme zavezujoče cilje in nameni potrebna sredstva. Nacionalni energetski program za 2011–

2030 naj tudi jasno začrta pot do popolne rabe obnovljivih virov energije in vzpostavi jasne kriterije 

trajnostnosti za rabo le-teh. Poziv gre tudi v smeri preoblikovanja distribucijskih omrežij v t.i. pametna 



omrežja, ki bodo omogočila široko rabo obnovljivih virov energije in upravljanje povpraševanja po energiji – 

skozi t.i. pametne naprave in prehod na električna vozila. Prav tako mora del energetskega načrta postati 

prometna politika, ki bi spodbudila pomemben zasuk v transportnih trendih.  

 

Predpogoja za uresničitev naštetih ciljev sta ustavitev izgradnje lignitnega bloka TEŠ 6 zaradi nezaželenih 

okoljskih vplivov in tveganj, ki jih utegnemo nositi davkoplačevalci, ter popolno izkoreninjenje rabe jedrske 

energije. Poleg opustitve jedrskega programa moramo zagotoviti dolgoročno skladiščenje radioaktivnih 

odpadkov (tudi visoko radioaktivnih) in varno razgradnjo obstoječe jedrske elektrarne.  

 

»Vse države morajo zagotoviti prehod na energetsko politiko, ki nam bo pomagala prekiniti našo odvisnost 

od potratne rabe energije in uničujočih načinov proizvodnje energije. Zavedamo se, da to ni lahek korak, 

vendar pa ga bomo morali narediti, in Slovenija je v boljši poziciji, kot številne druge države. Veliko bolj 

ekonomično je narediti prave odločitve sedaj, kot pa kasneje, ko bodo nadaljnje investicije v izrabo premoga 

in jedrske energije že narejene,« poudarja Pippa Gallop iz mreže CEE Bankwatch.   
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VEČ INFORMACIJ: 

Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj, tomi@focus.si, 01 515 40 80 
Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj, lidija@focus.si, 01 515 40 80 
Pippa Gallop, CEE Bankwatch, pippa.gallop@bankwatch.org +385 99 755 97 87 (angleščina) 

 
KONTAKT:  

Urška Žmauc, urska@focus.si, GSM: 040 644 577 
 
Opombe: 
[1] Več o organizaciji CEE Bankwatch Network na njihovi spletni strani: www.bankwatch.org. 

[2] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 
2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa 
izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, 
mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas 
okoljsko in družbeno odgovoren. 

[3] Več kot 18 000 podpisnikov peticije za čisto energetsko prihodnost Slovenije bo ob predaji predstavljala instalacija s 
pribljižnim številom podpisnikov peticije v podobi papirnatih ljudi. Peticija je dosegljiva na: 
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/602/180/119/. 

 


