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V zadnjem času je sloven-
ska energetska perspektiva 
v javnosti močno odmevala. 
Pojavljali so se različni sce-
nariji, mnenja in razmišlja-
nja, kako zagotoviti naši dr-
žavi energetsko zanesljivo, 
stabilno in okolju prijazno 
oskrbo tako z električno kot 
tudi s toplotno energijo.

Okoljevarstvene organiza-
cije stavijo na obnovljive vire 
energije in energetsko učin-
kovitost, medtem ko imajo 
različni strokovnjaki različno 
mnenje ob treh glavnih sce-
narijih NEP: osnovnem sce-
nariju (med drugim nadalje-
vanje gradnje nadomestnega 
bloka 6 v Šoštanju), jedrskem 
scenariju (postavitvi drugega 
bloka jedrske elektrarne v 
Krškem) in plinskem scena-
riju (gradnji plinskih parnih 
turbin na zemeljski plin). Vsi 
scenariji imajo svoje prednosti 
in slabosti.

Nadomestni blok 6 v Šošta-
nju predstavlja za Slovenijo 
strateško pomemben objekt, 
ki zagotavlja zanesljivo in 
od uvoza energentov in vre-
menskih razmer povsem ne-

V manj kot treh mesecih 
po katastrofalnem potresu, 
še hujšem cunamiju in hudi 
jedrski nesreči v elektrarni 
Fukušima na Japonskem smo 
v evropskih jedrskih elektrar-
nah začeli izvajati obremenil-
ne teste. Predvidoma bo tudi 
na Svetu Evropske unije čez 
nekaj dni sprejeta direktiva o 
varnem ravnanju z radioak-
tivnimi odpadki (RAO) in iz-
rabljenim jedrskim gorivom. 
V Evropskem parlamentu smo 
jo potrdili pretekli teden. Je to 
pretirano hiter odziv? Je napo-
ved zatona jedrske energije? Je 
to najboljše možno ukrepanje 
ta hip? Kako bodo te novosti 
vplivale na varnost ljudi in 
okolja pred radioaktivnim 
sevanjem?

Zaupanje ljudi je že dolgo 
največji izziv pri umeščanju 
energetskih objektov v prostor 
in tudi potem, ko energetski 
objekti že delujejo. Večje ne-
sreče vedno sprožijo razprave 
o ravnovesju med prednostmi 
in slabostmi, njihov rezultat 
pa vodi k definiciji družbe-

NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM
Javna obravnava osnutka predloga nacionalnega ener-

getskega programa je podaljšana do 15. septembra. Zaradi 
izjemnega pomena bomo v juliju v petkovih številkah 
Novega tednika v tej mnenjski rubriki predstavili poglede 
vabljenih gostov in odmeve naših bralcev na osnutek NEP. 
K sodelovanju smo povabili nekatere ugledne strokovnjake 
s širšega celjskega območja in odzvali so se nam: KSSENA, 
Bisol, Premogovnik Velenje, Lifestyle natural, Premogov-
nik Velenje, Termoelektrarna Šoštanj. Svoj razmislek na 
temo nacionalnega energetskega programa nam lahko 
posredujete tudi vi, spoštovani bralci, in sicer v obsegu naj-
več 2000 znakov na naslov: tednik@nt-rc.si. Vaša mnenja, 
ki bodo prispevala k argumentirani predstavitvi stališč na 
temo nacionalnega energetskega zakona, bomo v skladu z 
uredniško politiko objavili v okviru omenjene rubrike.

odvisno oskrbo z električno 
energijo v Sloveniji, omogoča 
pa tudi ustrezno regulacijo 
elektro-energetskega sistema 
in prilagajanje trenutni rabi. 
Slaba stran so seveda v ozračje 
emitirane emisije CO2, ki bodo 
v prihodnosti predstavljale 
tudi strošek pri proizvedeni 
električni energiji.

Jedrska elektrarna pri svoji 
proizvodnji nima bistvenih 
vplivov na okolje (brez emisij 
CO2), cena proizvedene energi-
je pa je razmeroma nizka. Te-
žavo predstavljajo radioaktivni 
odpadki, ki jih je težko skladi-
ščiti, problem je tudi določi-
tev odlagališča teh odpadkov. 
Jedrska elektrarna prav tako 
predstavlja zanesljiv vir ener-
gije, ki pa oddaja energije le v 
pasu. To pomeni, da v omrežje 
oddajamo vselej enako količi-
no energije, saj je ni smiselno 
proizvajati manj, ker pri tem ne 
porabimo nič manj vstopnega 
energenta. Po katastrofalnem 
cunamiju na Japonskem in 
zapletih z jedrsko elektrarno 
v Fukušimi pa je svet znova 
spoznal nevarnost uporabe 
jedrske energije.

Plinsko-parni scenarij ima 
to prednost, da v Slovenijo 
uvaja še dodaten energent, ki 
je po svojih lastnostih okolju 
prijazen (zmanjšuje izpuste to-
plogrednih plinov), z gradnjo 
cevovoda Južni tok pa bi se 
Slovenija priključila državam 
z urejeno infrastrukturo na 
področju zemeljskega plina. 
Slaba stran je, da zemeljski 
plin povečuje energetsko od-
visnost, predvsem od politično 
nestabilnih držav (Rusija).

Kaj pa obnovljivi viri energi-
je? To so tisti viri, ki so v naravi 
v neomejenih količinah in so 
večinoma posledica sončnega 
obsevanja našega planeta. Res 
je, da so vsi obnovljivi viri v na-
ravi zastonj, zatakne se le pri 
pretvarjanju te energije v nam 
koristno energijo (toplotno in 
električno energijo). Tedaj pa 
stvari niti niso več tako poceni, 
saj naprave za pretvarjanje ob-
novljive energije v električno 
in/ali toplotno energijo niso 
zastonj. Še en velik problem se 
pojavljala pri OVE: proizvodnja 
energije je zelo neenakomer-
na. HE delujejo le, ko je vode 
dovolj, sončne elektrarne so 
učinkovite le ob sončnih dneh, 
vetrne elektrarne pa delujejo 
tako »kot veter piha«.

Kaj je torej rešitev?
Velika energetska postro-

jenja je treba graditi in obna-
vljati tako, da bodo omogočala 
sočasno proizvodnjo toplotne 
in električne energije (kogene-
racija) ter hladu (trigeneraci-
ja), njihov vpliv na okolje pa 

mora biti čim manjši. Blok 6 v 
Šoštanju mora biti pripravljen 
tudi za zajem in skladiščenje 
ogljika (ang. CCS). Ta tehnolo-
gija je danes sicer še v povojih, 
po letu 2020 pa bi lahko bila 
tudi komercialno uporabna. 
Teš v zadnjih letih predsta-
vlja enega največjih trigene-
racijskih postrojenj, saj poleg 
električne energije proizvaja 
tudi toplotno energijo za mesti 
Šoštanj in Velenje (če bi zau-
stavili investicijo v blok 6, je 
potrebno razmisliti tudi o tem, 
kako ogrevati ti dve mesti).

Drugi blok NEK mora nuj-
no oskrbovati okoliška mesta 
tudi s toplotno energijo, med-
tem ko mora biti plinsko-parni 
sistem le podpora obstoječim 
energetskim postrojenjem.

Slovenija ima velik potenci-
al za izkoriščanje obnovljivih 
virov energije. Delež gozdov v 
naši državi je med najvišjimi 
v Evropi, vendar kljub temu 
lesna biomasa nima omembe 
vrednega deleža pri proizvo-
dnji energije. Les je seveda 
zelo primeren energent za 
ogrevanje, vendar je potreb-
no ravnanje z njim korenito 
spremeniti. Les kot energent 
je najbolj primeren kot se-
kundarni proizvod; les dobi 
največjo dodano vrednost, če 
ga najprej obdelamo in šele 
nato uporabimo kot ener-
gent. Toplota je pri mnogih 

hidroenergija. Največji pro-
blem pri HE predstavljajo 
umeščanje v prostor in dol-
gotrajni birokratski procesi. Ti 
procesi so se v lanskem letu 
pokazali za enega največjih 
problemov tudi za investitorje 
v sončne elektrarne. Tudi pri 
postavljanju vetrnih elektrarn 
glavno vlogo igrajo dolgotrajni 
postopki za pridobivanje vseh 
dovoljenj in soglasij.

Dolgoročno gledano so naša 
rešitev predvsem izkoriščanje 
obnovljivih in alternativnih 
virov energije, velik pomen 
pa bo potrebno nameniti tudi 
zmanjšanju in smotrni rabe 
energije na vseh področjih.

Slovenija energetskih ciljev 
ne bo dosegla samo v sektor-
ju energetike; dejansko bomo 
morali to uresničevati tako na 
področju prometa kot tudi v 
sektorju zgradb in industrije. 
NEP ne prinaša rešitev na teh-
ničnem področju: vsi ukrepi 
in aktivnosti so bolj ali manj 
znani. Naloga države je, da s 
svojimi politikami začne spod-
bujati ukrepe URE in OVE, da 
bodo zanimivi in ekonomsko 
privlačni za investitorje. Od 
nas pa je odvisno, če bomo 
naredili globalni premik pri 
svojem odnosu do energi-
je: učinkovita raba energije 
zmanjšuje vpliv na okolje in 
na naše denarnice.

Pismo iz Bruslja, Ljubljane, Aten, torej iz prestolnic 
sveta in iz mest različnih držav na zemeljski polobli 
(od Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Kitaj-
ske …), bomo v Novem tedniku objavljali ob petkih. 
K pisanju pisma o življenjskem in delovnem utripu 
v tujini vabimo bolj in manj znane posameznike, ki 
imajo korenine na Celjskem. V juliju se nam s pismom 
iz Bruslja oglaša evropska poslanka dr. Romana Jordan 
Cizelj. Sredi julija nam bodo pisali iz Romunije, potem 
pa … No, vsega vam ne izdamo, vas pa v uredništvu 
prijazno vabimo, da nam na e-naslov tednik@nt-rc.si 
ali morda osebno sporočite, kje v svetu živi kdo od 
vaših sorodnikov, znancev, prijateljev, in povabili ga 
bomo, da kakšno (elektronsko) pismo napiše tudi za 
Novi tednik.

          PISMO IZ BRUSLJA          

Jedrska energija – dober odziv ali 
napoved zatona?

Dr. ROMANA JORDAN CIZELJ
slovenska poslanka v Evropskem 
parlamentu

no sprejemljivega tveganja. 
Na podlagi tega se v državah 
gradi določene objekte – ali pa 
se jih ne gradi.

Zaupanje v JE je bilo ob 
dogajanjih na Japonskem 
močno načeto, zato je dobro, 
da je bilo ukrepanje v EU 
hitro. Stroka v Sloveniji nas 
je resnično dobro in sproti 
obveščala. Hkrati je bila s 
političnega prostora sprože-
na pobuda o vseevropskih 
obremenilnih testih, ki bi po-
kazali, kako dobro so na po-
dobne hude zunanje dogodke 
pripravljene evropske JE. Z 
definiranjem obremenilnih 
testov se je ukvarjala cela veri-
ga jedrskih strokovnjakov, od 
nosilcev licenc (torej jedrskih 
elektrarn) do upravnih orga-
nov, svoja mnenja so dodali 
še mnogi drugi, od politikov 
do društev. Glede na hitrost 
postopka je seveda primerno 
vprašanje o dodani vrednosti 
testov. Če z njimi odgovarja-
mo le na japonski podobne 
situacije, so vsebinsko precej 
dobro zasnovani. Nekoliko 

pa dvomim, da bomo z nji-
mi lahko identificirali tudi 
organizacijske pomanjklji-
vosti. Resničen korak naprej 
predstavlja oblikovanje med-
narodnih 7-članskih skupin, 
ki bodo pregledale rezultate 
opravljenih testov. Država, 
kjer bo potekal pregled, v tej 
skupini ne bo imela svojega 
predstavnika. Za odkrivanje 
organizacijskih pomanjkljivo-
sti pričakujem v taki skupini 

tudi neodvisne strokovnjake, 
ki niso zaposleni v upravnih 
organih. Postopek njihovega 
imenovanja se še ni začel, od 
nacionalnih upravnih orga-
nov pa je odvisno, ali bodo 
dovolj odprti za takšen pri-
stop.

Verjetno za Slovenijo ti te-
sti ne bodo pomenili nekih 
posebnih novosti, saj ima JE 
v Krškem dobre obratovalne 
kazalce. Ena od lekcij pa bi 
lahko bila, da potrebujemo 
strokovnjake, ki dobro pozna-
jo jedrsko elektrarno in delu-
jejo izven njene lokacije v taki 
razdalji, da jih tudi v prime-
ru jedrske nesreče ne doletijo 
njene posledice. Tako bi lahko 
sproti modelirali dogajanja v 
elektrarni in z nasveti poma-
gali omiliti posledice morebi-
tne nesreče.

Predlog direktive o RAO je 
bil pripravljen že konec lan-
skega leta. Z njo bomo prvič 
dobili evropski zakonodajni 
okvir za odlaganje RAO, ki 
od držav članic zahteva skrb 
za ustrezne finančne in člo-
veške vire, transparentnost 
ter kompetentne upravne 

organe. Države članice bodo 
morale o tem pripraviti naci-
onalne programe, Evropska 
komisija pa bo spremljala nji-
hovo izvajanje. Pričakujem, 
da bo to predstavljalo pritisk 
na države članice, da le-te 
ne bodo mogle več odlagati 
rešitve glede končnega odla-
ganja odpadkov iz desetletja 
v desetletje.

Prispevek bi lahko začela 
tudi drugače, npr. da se je v 
manj kot treh mesecih vlada 
v Nemčiji odločila, da posto-
poma izstopi iz jedrske »op-
cije«. A če želimo resnično 
občutno zmanjšati izpuste 
toplogrednih plinov in zago-

toviti zanesljivo dobavo ele-
ktrike, si izstopa iz jedrske 
»opcije« v EU še ne moremo 
dovoliti. Zato je pomembno, 
da je EU ukrepala hitro. Ker 
pa tako kot izpusti ogljiko-
vega dioksica tudi jedrska 
varnost ne pozna meja, mo-
ramo doseči vsaj primerljivo 
stopnjo jedrske varnosti v 
tretjih državah. To pa je na 
eni strani vprašanje moči EU 
v svetu in kot globalne sile. 
Dober zgled pri tem poma-
ga – prvi državi na svetu, ki 
bosta poskrbeli za končno 
odlaganje visoko radioaktiv-
nih odpadkov, bosta Finska 
in Švedska.

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koro-
ško (Kssena) so pred petimi leti poleg velenjske komunale 
ustanovile Mestne občine Velenje, Celje in Slovenj Gradec. 
Energetska agencija želi postati ključna inovativna, pove-
zovalna, programska in implementacijska inštitucija ter 
stičišče vseh idej na področju trajnostnega energetskega 
razvoja v Savinjski, Šaleški in Koroški regiji ter nepogre-
šljivi strateški partner na nacionalni in evropski ravni. 
Kssena pospešuje promocijo in implementacijo ukrepov 
na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energi-
je ter trajnostnega mestnega prometa. S programom in 
razvojem sledi ciljem nacionalne in evropske energetske 
politike v prid socialnemu, gospodarskemu in okoljskemu 
razvoju na lokalni ravni.

Različni energetski 
scenariji do leta 2030

»Danes, kadar govorimo o energiji, ne govorimo samo 
o energetski, ampak tudi o stroškovni učinkovitosti.«

»Največ končne toplo-
tne in električne energije 
v Sloveniji porabijo go-
spodinjstva (približno 
petino energije), skupaj s 
predelovalnimi in z grad-
benimi dejavnostmi pa 
več kot polovico celotne 
končne rabe energije. Go-
spodinjstva več kot polo-
vico energije porabijo za 
ogrevanje prostorov.«
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industrijskih procesih stranski 
produkt, ki ga moramo bolj 
učinkovito uporabiti.

Velik delež v Sloveniji ob-
novljive energije predstavlja 

BOŠTJAN KRAJNC
direktor Energetske agencije 
KSSENA


