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Stali5Ea fnienirske

akademije Slovenije
o
slovenski energetski politiki

Slovenija potrebuje udinkovito energetsko politiko, ker sodijo zanesljiva energetska
oskrba, udinkovita in vzdrlna poraba ter varovanje okolja med kljudne elemente
kakovosti gospodarskegarazvoja Slovenije. S pospeSenoliberalizacijoin naslonitev na
trg je Slovenija, podobno kot EU, na podrodju energetike zabredla v preveliko
energetsko odvisnost od uvoza pri bistveno viSjih cenah energije. ZmanjSanje
energetske odvisnosti ter uspe5no energetsko strategijo lahko Sloveniji zagotovita le
udinkovita raba energije in visok deleZdomadih klasidnihin obnovljivih virov.
InZenirska akademija Slovenije predlaga Vladi R Slovenije glede na trenutno stanje na
podrodju energetike doma in v svetu, naslednje ukrepe:
1. V najkrajSem fasu izdelati ovrednoten Nacionalnienergetski program z realnim
naborom prednostnih investicij, ki jih danes poznamo na podlagi naiih
razpololljivih energetskih virov in virov financiranja. Program dim prej poslati v
sprejem parlamentu RS.
2. PospeSitisnovanje novih in posodobitev obstojedih raziskovalnih programov, ki
bodo vir novih kadrov, znanj, proizvodov in prenosa znanja v gospodarstvo.
3. S finandnimi stimulacijami, s posodobitvijo predpisov in z izobraZevanjem
intenzivno spodbujati vse udeleience k ukrepom za boljSo energetsko
udinkovitost in k vedji izrabi obnovljivih virov. V ta namen napraviti finandni in
terminski nadrt za pridobitev kohezijskih sredstev EU za Akcijski naert udinkovite
rabe energije (URE).
4. Spodbujati komunikacijo z javnostjo ter izboljSati izobraievanje o pomembnosti
energije, potrebe po razlidnosti virov za energetsko oskrbo, skrbi za okolje ter
nadaljnji gospodarskirazvoj drZave.
5, Vzpostavljati vzdu5je zaupanja med prebivalstvom, raziskovalci, strokovnjaki in
politiki v vseh razpravah o energetiki ter tudi na ta nadin doseii vedjo
sprejemljivost umeSdanjarazlidnihenergetskih objektov v prostor.
6. Pri oblikovanju Sveta za energetiko pri Vladi povabiti k sodelovanju strokovnjake
InZenirske akademije Slovenije, Sveta za energetiko SAZU, gospodarstva,
visokega Solstvain znanosti.
Inienirska akademija Slovenije je s svojimi strokovnjaki in svojim znanjem stalno
pripravljena na vseh podrodjih sodelovati pri dejavnostih, ki vodijo k uspeinemu in
udinkovitemurazvoju slovenskeenergetike.
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