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GREENPEACOV POZIV K UPOŠTEVANJU PETIH NAČEL TRAJNOSTNE ENERGETIKE 

Čista energija za razvojni preboj Slovenije 

Učinkovita, vitka, pozitivna, suverena, uspešna, ponosna … in še kakšna Slovenija – to so 
sporočila, ki jih lahko slišimo na vsakem koraku. A privlačna predvolilna sporočila tokrat ne 
bodo dovolj. Od tistih, ki se čutijo sposobni prevzeti vajeti države v svoje roke, utemeljeno 
pričakujemo pravilno dolgoročno usmerjanje naše skupne države. Še najbolj to velja za 
področje energetike, osrčje naših razvojnih priložnosti in hkrati groženj našemu razvoju.  
 
Odgovornost voditeljev je, da pravočasno opazijo prihajajoče čeri in nas usmerijo mimo njih.  
Sposobni naj bi bili iskati širši družbeni konsenz ter obenem gospodarstvu zagotoviti stabilen okvir in 
jasne dolgoročne usmeritve.  
 
Temelj uspeha je pravočasno sprejemanje pravih odločitev. 
 
Organizacija Greenpeace je v sodelovanju z Mrežo okoljskih nevladnih organizacij Plan B vašo 
stranko pred kratkim povabila k nadstrankarskemu delovanju za uresničenje tretjega razvojnega 
podviga Slovenije. S tem namenom smo oblikovali manifest – dokument, ki posega in predlaga 
ukrepe na vseh področjih delovanja države. 
 
Še posebno vas želimo opozoriti na nujnost dobrih rešitev na področju energetike. 
 
Čas je, da se Slovenija pridruži naprednim državam sveta in s sprejetimi rešitvami nagovori vse 
krize hkrati: gospodarsko, družbeno ter okoljsko in podnebno. Naši državi se v tem smislu ključna 
priložnost ponuja prav na področju energetike, kamor bomo v naslednjih 20 letih vložiti od 25 do 29 
milijard evrov.  
 
Prepričani smo, da bo uspešna lahko le tista politika, ki bo sredstva, predvidena za področje 
energetike, usmerila v razvojni preboj. Sloveniji bo tako ob čistih virih energije hkrati zagotovila tudi 
podlago za gospodarsko prebujenje ter številna in dolgoročno perspektivna delovna mesta. 
 
V obdobju pred volitvami vas in vašo stranko javno pozivamo k upoštevanju petih načel trajnostne 
energetike.  
 
V pomoč pri sprejemanju predvolilnih odločitev vam pošiljam dokument s podrobnejšo predstavitvijo 
petih načel trajnostne energetike, lahko pa vam jih tudi osebno predstavimo. Pričakujemo namreč, 
da se boste v okviru predvolilne kampanje iskreno zavzeli za uresničevanje teh načel v politični praksi, 
koalicijskem sporazumu in prednostnih nalogah nove vlade.  
 
Vaša razmišljanja, komentarje in rešitve na področju energetike bomo zavzeto spremljali in o njih 
redno obveščali slovensko javnost. 
 
 
S spoštovanjem,  
 
Greenpeace v Sloveniji 
 


