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Ministrstvo za infrastrukturo, konzorcij za posodobitev NEPN v sodelovanju z 

Gospodarsko zbornico Slovenije 
  

 

VABILO 

 

 

Strokovni posvet “Zeleni prehod v industriji” 
 

 

Ponedeljek, 21. november 2022 ob 10h 

Gospodarska zbornica Slovenije, Dvorana A 

 

 

V okviru procesa posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) 

organiziramo strokovni posvet “Zeleni prehod v industriji”. Namen posveta je strokovna razprava v širši 

strokovni javnosti in s ključnimi deležniki o ključnih usmeritvah in predpostavkah za pripravo novih projekcij 

NEPN. 

 

Kot enega ključnih strokovnjakov s tega področja vas vabimo na posvet, kjer boste lahko predstavili vaše 

poglede in strokovno mnenje ter aktivno sodelovali pri oblikovanju stališč glede aktualnih pričakovanj in 

dejavnikov zelenega prehoda v industriji do leta 2030 oz. 2050. Naslovili bomo naslednje teme: 

 ključni dejavniki izvedbe NEPN v Sloveniji projekcije BDP in gospodarskega razvoja; 

 razpoložljivost tehnologij in energetskih virov za prehod v zeleno krožno gospodarstvo; 

 realni časovni okvir za izvedbo ukrepov; 

 financiranje, potrebna vlaganja in podpora države. 

 

 

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite do četrtka, 18. 11. 2022 

Spletna prijava na dogodek: PRIJAVA 

 

 

Dodatne informacije: tomaz.fatur@ijs.si in matevz.pusnik@ijs.si  

 

 

Vljudno vabljeni! 
 

 

  

Projekt posodobitve strokovnih podlag za NEPN izvaja konzorcij, ki ga vodi Institut »Jožef Stefan« (IJS), s partnerji: 

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF), ELEK, načrtovanje, projektiranje in inženiring, d. o. o., 

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Inštitut za 

ekonomska raziskovanja (IER), Kmetijski institut Slovenije (KIS), PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o. in Plinovodi, 

Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. Naročnik projekta je Ministrstvo za Infrastrukturo.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdulO41Nvsu1ZyWYA4ZpKpieaxRFH8fD9semiwPrnmnaaQorQ/viewform?usp=sf_link
mailto:tomaz.fatur@ijs.si
mailto:matevz.pusnik@ijs.si


 

Strokovni posvet “Zeleni prehod v industriji” 
 

Ponedeljek, 21. november 2022 ob 10h 

Gospodarska zbornica Slovenije, Dvorana A 

PROGRAM POSVETA 

10:00 – 10:10 Uvod in namen posveta (IJS-CEU) 

 

Potek priprave prenove NEPN, področja in osnovni cilji NEPN 

 

10:10 – 10:30 Industrija – pregled stanja, ukrepi in zniževanje emisij TGP (dr. Matevž Pušnik, IJS-

CEU) 

 aktualni ukrepi NEPN, pravni okvir in okvir politike,  

 ukrepi NEPN za industrijo in izvajanje ukrepov 

 pregled rabe energije in emisij po panogah (struktura goriv) 

 kontekst v luči novih ciljev 

 ključni izzivi in vprašanja  

 

10:30 – 10:45 Predstavitev Slovenske Industrijske strategije (Marija Čebular Zajc, MGRT) 

 Razvojni programi in politike zelenega prehoda 

 Akcijski načrti posameznih področij (npr.: energetsko intenzivna industrija) 

 Program izvajanja finančnih spodbud MGRT (in drugih virov financiranja) 

 

10:45 – 11:00 Pogled GZS na zeleni prehod in razvoj industrije (Vesna Nahtigal, GZS) 

 

11.00 – 11.30 Strategije za prehod na nizkoogljične tehnologije, elektrifikacija, vodik po posameznih 

gospodarskih sektorjih (predstavniki industrijskih podjetij)  

 

11:30 – 11:45 Odmor za kavo 

 

11:45 – 12:00 Ekonomski vidiki energetsko-podnebnih izzivov (Bojan Ivanc, GZS) – zakaj je 

pomembna industrija in kaj potrebuje v poslovnem okolju  

 

12:00 – 12:15 Potenciali prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo (predstavnik področja Krožno 

gospodarstvo) 

 

12:15 – 13:00 Moderirana razprava: Kako od črke na papirju do konkretne implementacije ukrepov 

NEPN (moderator: mag Tomaž Fatur) 

V moderirani razpravi želimo pridobiti različna mnenja in poglede vseh deležnikov na proces 

oblikovanja novega NEPN; k razpravi so vabljeni predstavniki industrijskih podjetij, 

gospodarskih in drugih interesnih združenj, odločevalci in ostali deležniki. Udeleženci lahko 

ob prijavi navedejo področje/tematiko, o kateri bi želeli razpravljati. Nekaj izhodišč: 

- Kakšna bo prihodnja struktura gospodarstva, predpostavke tehnološkega razvoja slovenske 

industrije, energetsko intenzivna industrija  

- Prispevek krožnega gospodarstva k energetsko-podnebnim ciljem 

- Kakšna bo vloga zemeljskega plina in SPTE?  

- Nove tehnologije v industriji, npr. možnosti prehoda na električno energijo?  

- Možnosti za uporabo alternativnih goriv v industriji (sintetičnega plin, vodik, biomasa) kot 

nadomestni energenti za zemeljski plin (zaloge, shranjevanje, centralna proizvodnja) 

- Financiranje zelenega prehoda, cene energije, emisijski kuponi 

- Razvoj tehnologij za shranjevanje in ponovna izrabo ogljika CCS in CCU? 

 

12:55-13:00 Povzetek in ugotovitve posveta 


