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Energetska  
varnost  
za prihodnost

Energetska kriza pomeni šok, ki ga doslej še nismo doživeli. 

Vojna v Ukrajini. Nezanesljiva oskrba energentov. Cenovni odziv 
trgov. Podnebne spremembe. Visoke temperature. Suša. Požari. Infla-
cija. Ukrepi politike.   

Največji pretresi so bili na trgih zemeljskega plina, premoga in 
električne energije, dinamika se je prenesla na naftne trge. Energet-
ski trgi so pokazali ranljivost, krhkost in motnje. Energetski sistem 
doživlja preobrazbo s poudarkom na varnosti, cenovni dostopnosti in 
ekološki sprejemljivosti.

Energetska varnost za prihodnost je v zagotovitvi zanesljivosti 
in cenovni dostopnosti energentov ter hkrati zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov.

Evropa je z energetskimi strategijami iskala alternative za ohra-
nitev stabilne in zanesljive oskrbe, ko so termoelektrarne na premog 
postopoma zapuščale proizvodne vire. Zemeljski plin se je pojavil kot 
učinkovita rešitev v državah brez ali z omejenim dostopom do ogljič-
no nevtralnih, trdnih alternativ, kot sta hidroenergija in jedrska 
energija. Države, članice EU so se zanašale na uvoz, da bi zadovoljile 
povpraševanja po zemeljskem plinu.

Evropa se sooča s potrebo po oblikovanju načrtov za zmanjšanje 
povpraševanja po zemeljskem plinu, ker Rusija kot vodilna dobavi-
teljica zemeljskega plina omejuje tokove. Za nekatere države izklop 
plinskih elektrarn pomeni začasno podaljšanje življenjske dobe ozi-
roma rabe premogovnih zmogljivosti, da se zagotovi neprekinjena in 
zanesljiva oskrba z električno energijo.

Energetska kriza zahteva strateški razmislek v zvezi z energetsko 
oskrbo. Električna energija predstavlja temelj tehnološkega razvoja 
in predstavlja ključne izzive energetike v Evropi in tudi po svetu. Ve-
like potrebe po energiji ni mogoče rešiti le z izkoriščanjem obnov-
ljivih virov energije, kot so sonce, voda, veter, ker elektroenergetski 
sistem potrebuje stalno, zanesljivo in stabilno proizvodnjo električ-
ne energije. Jedrska energija, ki že ima tretjinski delež v proizvodnji 
električne energije v Sloveniji bo ob opuščanju proizvodnje na fosil-
na goriva in po zaključku termo proizvodnje v TEŠ 6, zavzela večinski 
delež z gradnjo novega, drugega bloka v Nuklearni elektrarni Krško.

V nacionalnih politikah je distribucijsko omrežje električne 
energije prepoznano kot ključna kritična infrastruktura, ki je po-
nekod staro 40 let in več. Zmogljivosti omrežja so omejene. Zatika se 
pri umeščanju daljnovodov v prostor, zahtevni so birokratski postop-
ki in izpolnjevanje naravovarstvenih pogojev. Postopki za gradnjo 
elektroenergetskih postrojev trajajo do osem let, medtem ko sta za 

gradnjo potrebni dve leti. Obvladovanje koničnih moči in tokovnih 
obremenitev v omrežju predstavlja velik strokoven izziv, ki ga rešu-
jejo s povečanim obsegom investicij, avtomatizacijo in digitalizacijo 
procesov. 

V nizkonapetostnem omrežju prihaja do velikega porasta pri-
ključevanja razpršenih proizvodnih virov manjših moči ter rasti 
priključevanja porabnikov kot so toplotne črpalke za ogrevanje in 
polnilnice za električna vozila. 

Težavo predstavlja prestrukturiranje ogrevanja iz zemeljskega 
plina na toplotne črpalke. Šibka omrežja niso primerna za priklop ve-
likega števila sončnih elektrarn.

Finančni vir za gradnjo in vzdrževanje zahtevne elektroenerget-
ske infrastrukture je po trenutni metodologiji regulatorja, omrež-
nina. Med ukrepi zmanjšanja energetske draginje ob epidemiji 
COVID-19 in energetske krize, je bila ravno omrežnina v strukturi 
računa za električno energijo s strani Vlade Republike Slovenije zma-
njšana. Zagotoviti bo potrebno več finančnih virov in zagotoviti inve-
sticije za nadgradnjo omrežja. 

Strokovni in tehnični izzivi investicij v elektrodistribucijskih 
podjetjih so hranilniki energije, e-mobilnost, digitalizacija, obvlado-
vanje porabe, gradnja robustnega in močnega elektroenergetskega 
omrežja ter pametnih omrežij. 

Zelena transformacija, trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo 
prinašajo določene rešitve v spopadu z vsesplošnim onesnaževanjem 
okolja, postavlja pa se vprašanje ali je to dovolj? 

Z uničevanjem skladišč goriv, industrije in druge infrastrukture 
se povečuje onesnaževanje okolja in odmik od globalnih ciljev in za-
vez članic EU na področju izpustov toplogrednih plinov.    

Ob zagotovitvi novih večjih proizvodnih virov je cilj vzpostaviti 
pravo ravnotežje med potrebami in porabo električne energije. Po-
trebno je aktivno sodelovanje s posameznimi udeleženci na trgu z 
električno energijo in končnimi kupci električne energije. 

Na področju učinkovite rabe energije je priložnost razvoj ino-
vativnih storitev v komunikaciji z uporabniki električne energije s 
ciljem ozaveščanja za koristne razvojne rešitve. Razmere nakazujejo 
varčevanje in racionalno uporabo energije. 

Za energetsko varnost je potrebno investirati v domače proizvod-
ne naprave in v zmogljivo elektroenergetsko omrežje. 
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