
EGES 4/2019132

ENERGETIKA

Energetika je preveč pomembna, da bi o njej odločali politiki in preveč 
občutljiva, da bi jo vodili interesi posameznih vplivnih skupin. Komu 

torej zaupati dovolj modrosti in odločenosti, da nas bo usmeril na pravo 
pot? Kdo bo dovolj nepopustljiv, da strategije ne bo prilagajal željam 
lobistov?  

Energetska prihodnost

ENERGETIKA
NA RAZPOTJU
Matjaž Valenčič
dipl. inž. str.

SMERI RAZVOJA  
---------

Slovenska energetska prihodnost je del 
globalne energetske prihodnosti. Nekaj časa 
se še lahko delamo posebneže in spodbujamo 
umazane fosilne in tvegane jedrske vire, po-
tem pa bomo prisiljeni investirati v energijo 
iz obnovljivih virov. Lahko jo bomo ustvari-
li doma ter zaposlili domače roke in znanje. 
Je pa tudi druga (dražja in slabša) možnost, 
tujcem bomo dali denar, v zameno pa od njih 
kupovali prijazno energijo. 

Odgovor na vprašanje, katero pot izbrati 
za energetsko oskrbo države, je enostaven. 
Na podobno vprašanje je odgovoril Deng Šja-
oping: »Ni važno, ali je mačka črna ali bela, važno, 
da lovi miši.« 

Matjaž Valenčič, dipl. 
inž. str.
neodvisni energetski 
strokovnjak
www.zaensvet.si

▸ Kažipot je postavljen. 
Izbrati moramo med tremi 

možnostmi razvoja slovenskega 
energetskega sistema. 

Še preden se pripeljemo v 
krožišče, lahko izberemo 

pravo pot. Če se pravočasno 
ne odločimo, lahko delamo 

kroge v krožišču, vendar s tem 
tratimo čas in denar. Torej kam? 

Kot do sedaj? V naročje tuje 
jedrske energije? Proti domačim 

obnovljivim virom energije?

Uporaba obstoječih 
tehnologij

Opustitev 
premoga

Opustitev premoga 
in jedrske energije

Osnova za razmislek o razpotju slovenske 
energetike je zadnji predlog »Resolucije[1] 
o energetskem konceptu Slovenije« in inte-
raktivna spletna stran EKS[2]. Oboje v duhu 
»Strategije razvoja Slovenije do leta 2030«[3] 
in dopolnjenega osnutka »Nacionalnega 
energetsko podnebnega načrta«[4].

Politika naj bi določila energetsko vizijo: 
»čisto, varno in dostopno energijo« ter ustva-
rila pogoje za uresničitev vizije. Od tu dalje je 
na potezi stroka. Kaže pa, da je pri nas nekoli-
ko pomešan vrstni red.

Namesto da bi se pogovarjali o virih ener-
gije in njeni rabi, o kakovosti življenja in o 
vplivih na okolje, ocenjujemo brezogljičnost 
in brezobličnost energije. Pravilni odgovor 
na vprašanje, kakšno energijo potrebujemo, 
je: »Energijo, ki je prijazna okolju in uporab-
nikom.« 

Še ena pomanjkljivost se kaže v vseh slo-
venskih energetskih dokumentih: zelo blago 
govorijo o zmanjšanju rabe energije, zgolj 
skozi povečanje energijske učinkovitosti. Kot 
da sta pojem »učinkovita raba energije« ozi-
roma kratica OVE nerazumljivi, »varčevanje 
z energijo« nekaj nazadnjaškega, »zmanjše-
vanje rabe energije« pa v nasprotju z razvo-
jem, napredkom in blaginjo družbe. 

Smer je bila postavljena v Energetskem 
zakonu EZ-1. EZ-1 naj bi bil operativen v celo-
ti, s podzakonskimi akti, že leta 2010. Vendar 
podzakonskih aktov ni niti EKS ni sprejet. 
Zgodilo se je to, kar je napovedoval »Maraton 
EKS«[5], čisto nič.
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GLOBALIZACIJA IN LOKALNA POLITIKA 
---------

Brez vizije, z zakonskim torzom, država 
nima ciljev zanesljive, trajnostne in konku-
renčne oskrbe z energijo. EZ-1 je z besedi-
cama »nizkoogljične tehnologije« postavil 
jedrsko energijo na prvo mesto, saj je v 5. čle-
nu jasno zapisal: »prehod na nizkoogljično 
družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih 
tehnologij«. So bili avtorji EZ-1 nekoliko sra-
mežljivi in zato niso v 557 členih niti enkrat 
omenili besed »jedrska«, »atomska« ali »nuk-
learna«? Kaj jih je pa motilo v starem ener-
getskem zakonu iz leta 1999, da so izpustili 
dikcijo »Privatizacija ni možna v Nuklearni 
elektrarni Krško«?

Pa vendar, v Evropi se jedrska tehnologi-
ja umika. Vse več je držav, ki so se zavezale k 
zapiranju obstoječih jedrskih elektrarn ali 
odstopile od načrtovanih investicij. Večlet-
ni finančni okvir EU (2021-2027)[6] poudarja 
prehod v nizkoogljično družbo predvsem s 
spodbujanjem ukrepov za energetsko učin-
kovitost, spodbujanjem obnovljivih virov 
energije, razvojem pametnih energetskih sis-
temov in omrežij ter hrambe energije na lo-
kalni ravni … Torej spodbuja prehod na čisto 
in pravično energijo, zelene in modre naložbe, 
krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim 
spremembam ... Brez evropskih podpor pa 
bodo gradnja in razgradnja jedrskih elektrarn. 

STRAH PRED OGLJIKOVIM DIOKSIDOM 
---------

Ogljíkov dioksid CO2 je nestrupen plin 
brez barve, vonja in okusa. Nastaja pri popol-
nem zgorevanju ogljika in ogljikovih spojin 
ter pri celičnem dihanju, številni mikroor-
ganizmi ga proizvajajo pri fermentaciji. Člo-
vek ga ustvari približno 0,85 kg/dan, 300 kg 
letno, 25 ton v enem življenju! Na svetu nas je 
7,7 milijard ljudi[7], ki z dihanjem ustvarimo 
2.300 MIO ton CO2 letno, kar je približno 7 % 
vseh svetovnih emisij CO2 iz fosilnih goriv. 
Zakaj se te emisije ne obravnavajo kot antro-
pogene? 

Rastline porabljajo ogljikov dioksid pri 
fotosintezi in sproščajo v ozračje kisik. Kisik 
in ogljikov dioksid se izmenjujeta in tvorita 
ogljikov cikel. Podatki kažejo, da je zaradi po-
večanega deleža CO2 na Zemlji več zelenja kot 
kdajkoli prej[8], tudi ponor CO2 je večji.

Z industrializacijo so se močno poveča-
li izpusti škodljivih snovi v zrak[9]. Emisije 
onesnaževal vplivajo na zdravje ljudi in na 
vegetacijo ter ustvarjajo toplogredni učinek. 
Značilnost toplogrednih plinov (TGP) je, da 
absorbirajo dolgovalovno sevanje, s čimer 
vplivajo na sevalno (toplotno) bilanco Zem-
lje. Koncentracija najpomembnejšega toplo-
grednega plina CO2 se je od leta 1750 povečala 
za okrog 40 %, od 280 ppm na 400 ppm. Precej 
znanstvenikov zagovarja stališče o antro-
pogenem globalnem segrevanju. Vendar je 
videti, da je ocena o antropogenem vplivu 
TGP napačna[10] in celo škodljiva, saj se del 
znanstvene sfere preveč osredotoča na TGP 
in povsem zanemarja druge povzročitelje 
globalnega segrevanja, degradacije okolja in 
zastrupljanja organizmov. 

ARSO opravlja meritve koncentracij raz-
ličnih snovi v zraku, ki so najzanesljivejši ka-

◂ Ogljikov dioksid je 
dežurni krivec.
Črn dim, ki ga vsi 
prikazujejo kot izpust 
ogljikovega dioksida, 
so v resnici nezgoreli 
delci črnega ogljika 
in druge škodljive 
emisije.

◂ Tri vodilne države (po deležu emisij 
CO2) Kitajska, ZDA in Indija, ustvarijo 
polovico svetovnih CO2 emisij. 
Preglednica po podatkih Visual[11] kaže, 
kolikšen delež ogljikovega dioksida 
ustvarjajo posamezne države.

Ki
ta

js
ka ZD
A

In
di

ja
Ru

si
ja

Ja
po

ns
ka

Ne
m

čij
a

Ira
n

Sa
ud

ov
a 

Ar
ab

ija
Ju

žn
a 

Ko
re

ja
Ka

na
da

In
do

ne
zij

a
M

eh
ik

a
Br

az
ili

ja
Ju

žn
a 

Af
rik

a
Tu

rč
ija

Av
st

ra
lij

a
Zd

ru
že

no
 k

ra
lje

st
vo

Fr
an

cij
a

Ita
lij

a
Po

ljs
ka

Ta
js

ka
Ka

za
hs

ta
n

Šp
an

ija
Ta

jv
an

M
al

ez
ija

Ar
ge

nt
in

a
Eg

ip
t

Uk
ra

jin
a

Vi
et

na
m

Zd
ru

že
ni

 a
ra

ps
ki

...
pr

eo
st

an
ek

 s
ve

ta

30
25
20
15
10

5
0

de
le

ž e
m

is
ij 

CO
2, %



EGES 4/2019134

ENERGETIKA

zalnik stanja kakovosti zunanjega zraka na 
določenem območju. Na različnih merilnih 
mestih po Sloveniji opravljajo meritve nas-
lednjih onesnaževal: žveplovega dioksida, 
dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida, 
ozona, organskih spojin ter delcev PM10 in 
PM2,5. Skrbi nas pa le CO2? 

Vprašanje o vzroku in posledici sprememb 
v naravi je vedno bolj aktualno. Hipoteza o 
vplivih sončnih aktivnosti, ki jo je predsta-
vila Valentina Zharkova[12], nakazuje, da bo 
večji delež ogljikovega dioksida omilil posle-
dice sončeve dejavnosti in bližajoče se ledene 
dobe. Kaže, da bo CO2 rešitelj in ne krivec. Naj-
slabši možni scenariji IPCC kaže na poveča-
nje segrevanja zaradi vpliva TGP za 1,5 W/m2. 
Analiza Zharkove pa dokazuje zmanjšanje 

▴ Matevž Lenarčič trdi, da je boj proti CO2 
izjemno drag in dolgotrajen, tehničnih 
rešitev pa ni. Boj proti črnemu ogljiku 
je cenejši, tehnične rešitve imamo že 
sedaj. Kako? Poudarek na sonaravnih, 
obnovljivih virih energije, popolno 
zgorevanje, prestrezanje delcev v dimnih 
plinih s filtri, zmanjševanje rabe energije, 
urejen javni promet, elektro-mobilnost …

▴ GreenLight WorldFlight 2017; raziskovanje 
črnega ogljika in saharskega prahu

skupne sončne obsevanosti TSI kar za 8 W/m2. 
Nas mora skrbeti napovedano segrevanje ali 
napovedano ohlajanje planeta?

Dokler bomo kazali samo na ogljikov dio-
ksid in ga obsojali, se bodo bohotili dejanski 
onesnaževalci. Ni prav, da vso nesnago po-
metamo pod preprogo CO2 in ne opazimo 
resnične nevarnosti, ki ogroža človeštvo. 
Črni ogljik[13], ki nastaja zaradi posledic one-
snaževanja človeka, povzroča segrevanje 1,1 
W/m2, skoraj toliko kot vsi toplogredni plini 
skupaj. Poleg tega škoduje črni ogljik tudi 
neposredno, saj kot drobni delci vstopa v or-
ganizme. 

Hipoteza, da bi z jedrsko energijo lahko 
hladili naš planet, je milo rečeno, nenava-
dna. Kot bi sredi poletne vročine hladili sta-
novanje tako, da bi zakurili v kaminu. 

MARKETINŠKO PRANJE MOŽGANOV ALI 
DEZINFORMACIJE  
---------

Dobro je, da smo se o morebitni novi nu-
klearki sploh začeli pogovarjati, saj je jedrska 
energija preresna, da bi o njej molčali. Vsebi-
na teh pogovorov pa bolj spominja na sten-
čas kot na argumentiran dialog. 

Jedrski strokovnjaki, lobisti in zagovorni-
ki uglašeno trdijo, da nas lahko samo jedrska 
energija »razogljiči«, kar naj bi bilo dobro. 
Seveda to ni res. Žal vodstvo jedrske elek-
trarne zapravlja veliko denarja[16], da z njim 
ustvarja javno mnenje. Zagovorniki neodvi-
sne, nevtralne informacije so brez finančne-
ga zaledja in prezrti.

Si predstavljate, da bi elektriko iz jedrskih 
elektrarn uporabili za odstranjevanje oglji-

▾ Jedrska energija 
ni trajnostna[14]. 
Napačna informacija v 
učnih listih[15], ki jih 
financira GEN energija, 
posredovana ranljivi 
populaciji učencem nižjih 
razredov osnovnih šol, je 
nevarna, zelo nevarna.
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kovega dioksida iz zraka, kakor nam sedaj 
svetuje jedrska stroka? To bolje naredi vsaka 
rastlina brez dragih, tveganih investicij, brez 
zahtevnega in umazanega rudarjenja ter brez 
nevarnih jedrskih odpadkov. 

Poznamo tri vire energije, fosilne, obno-
vljive/trajne in jedrske. V zanesljivo ener-
getsko oskrbo nas lahko pripelje le raba do-
mačih, trajnih in obnovljivih virov energije. 
ZENS[18] predlaga natančnejšo terminologijo 
obnovljivih/trajnih virov energije: sončna, 
geotermalna, vetrna in vodna energija sodijo 
med trajne vire, naravni produkti (biomasa, 
bioplin …) pa med obnovljive vire energije.

To pa ne pomeni, da ne potrebujemo jedr-
skih strokovnjakov. Jedrska znanja so potreb-
na v medicini, raziskovalnih inštitutih, indu-
striji in kmetijstvu, pa tudi za shranjevanje 
in predelavo jedrskih odpadkov v surovine. 
Potrebujemo jih, vedno bolj. 

CO2 KONTRA URAN 
---------

Vemo, delež ogljikovega dioksida raste. Pri-
ča smo klimatskim spremembam. Z »Neprije-
tno resnico«[19] smo obremenjeni. Kdo si upa 
dvomiti o dogmi? Vendar, si je stroka enotna o 
vzroku in posledici? Dolgo časa sem skeptično 
bral »Podnebno prevaro«[20], dokler mi nista v 
oči padli besedi: »sledite denarju«. 

Antropogena emisija ogljikovega dioksi-
da narašča sorazmerno z rastjo prebivalstva, 
zadnja leta še nekoliko hitreje. Nič nenavad-
nega, saj mnogi še danes merijo blaginjo z 
rabo energije. 

▴ Vsi, ki dihamo, 
smo krivi, da 

emisije ogljikovega 
dioksida naraščajo. 

Naraščanje 
koncentracije 

ogljikovega 
dioksida je 

soodvisno rasti 
prebivalstva[17].

▴ Začelo se je z »Neprijetno resnico«. 
Nadaljevalo se je z Nobelovo nagrado, 
postavljene so bile dogme … 
Najhujši zločinec je ogljikov dioksid. 
Strupene kemikalije, hormonski 
motilci, kmetijska škropiva, prašni 
delci, črn ogljik, vse to ni nič v 
primerjavi z zloglasnim dioksidom.

▴ Ko se problem emisij 
ogljikovega dioksida lahko reši 

s kupovanjem odpustkov, so 
zadeve jasne.

Če kupuješ gorivo na pravi 
črpalki, zmanjšuješ svoj ogljični 

odtis[22]. Več kot porabiš, bolj 
zmanjšaš, bolj si eko!

▴ Mlada švedska aktivistka Greta Thunberg[21], ki 
je sprožila mednarodno gibanje mladih za podnebno 
pravičnost, je nominirana za Nobelovo nagrado. 
Ona je ikona protestov proti podnebnim spremembam. In 
pogumno prizna, da ni klimatolog, le glasnik, ki ponavlja to, 
kar znanstveniki že desetletja sporočajo javnosti. Bo ostala 
navdušenka ali bo postala lutka v rokah okoljskih gurujev? 
Svetovna mladina s protesti opozarja, da je treba takoj in 
ambiciozno zmanjšati toplogredne emisije. Želimo, da jih 
politika sliši in začne ukrepati.

9000

Korelacija med 
svetovnim številom 
prebivalstva in globalno 
antropogeno emisijo CO2
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Domnevi, da je človeštvo z antropogeni-
mi emisijami ogljikovega dioksida povzroči-
lo »globalno segrevanje«, danes ne verjamejo 
niti avtorji te domneve. Zato jo je zamenjal 
nov strah, »antropogene globalne klimatske 
spremembe«. 

MANJ JE VEČ 
---------

Če nekoliko priredimo Newtonove zako-
ne gibanja in apliciramo akcijo-reakcijo na 
odnos človeka do okolja, je zadeva jasna. Kar-
koli storimo okolju, nam okolje vrne. 

Pretirana raba katerekoli energije vpliva 
na okolje, ga spreminja, bremeni. 

Fosilni viri so stari nekaj sto milijonov let 
in pod zemljo skladiščijo energijo, iz katere 
so takrat nastali. Ko bodo porabljeni, jih ne 
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▴ Pravilen odgovor je: 
»Ne, kljub podnebni 
potegavščini moramo 
ustvarjati boljši svet!« 
Delitev na „klimato-
fanatike“ in „klimato-
skeptike“ vodi v pat 
položaj, ki ga uspešno 
izkoriščajo podnebni 
poslovneži. »Climate 
Change Business 
Journal« ocenjuje letni 
strošek proti podnebnim 
spremembam na 1.500 
milijard dolarjev. To je 
zadostni denarni tok, 
da pomislimo na novejši 
pregovor »Money Talks, 
Bullshit Walks!«.
karikatura: Joel Pett

bo več. Poleg nekaterih prednosti imajo tudi 
pomanjkljivost: precej obremenjujejo okolje. 

Jedrska energija nastaja pri razpadu ne-
stabilnih atomskih jeder. Pri razpadu nasta-
ne drugo jedro, obenem pa se sprosti viso-
koenergijski delec. V jedrskih reaktorjih in 
v jedrskem orožju se najpogosteje uporab-
lja uran. Uran je težka kovina, v naravi je v 
majhnih deležih, je radioaktiven in ima dolg 
razpolovni čas. V jedrskem reaktorju se ener-
gija pridobiva s sproščanjem toplotne ener-
gije ob razpadu jeder. Upoštevati moramo 
dvoje, da je radioaktivnost naraven pojav in 
da povečano radioaktivno sevanje poškoduje 
celice ali celoten organizem. 

Obnovljivi viri izvirajo iz energije Sonca 
direktno ali posredno (sončno sevanje, ener-
gijske rastline, veter, vodotoki, energija valov 
…), iz gibanja Lune (bibavica) in iz središča 
Zemlje (geotermična energija). S pravilnim 
načinom rabe obnovljivih virov ne vplivamo 
na naravno kroženje energije, le malo jo pre-
usmerimo in koristno uporabimo. Obnovljivi 
viri so trajni, ob trajnostni rabi.

Jedrske elektrarne so varne in zaneslji-
ve, dokler se ne zgodi kaj neprijetnega. Kot 
varne slovijo predvsem zaradi terminologije 
»dogodkov«. Komisija za nadzor jedrske ener-
gije deli nenačrtovane jedrske »dogodke« na 
dva razreda: »nezgode« in »nesreče«. Jedrski 
in radiološki dogodki so razvrščeni v sedem 
stopenj: stopnje od 1 do 3 so »nezgode«, od 4 
do 7 pa »nesreče«[23]. Po tej razvrstitvi ni veli-
ko jedrskih nesreč. Če pa definiramo nesrečo 
tako, da upoštevamo tudi nezgode, pri katerih 
so umrli ljudje ali je bila večja materialna ško-
da, je stanje drugačno[24]. V letih med 1952 in 
2009 se je zgodilo vsaj 99 jedrskih nesreč, ki so 
skupaj povzročile za več kot 20,5 milijarde do-
larjev škode. Če primerjamo jedrsko energijo 
s fosilnimi viri energije, ugotovimo, da zaradi 
jedrske energije umre več ljudi kakor zaradi 
energije nafte, zemeljskega plina in premoga.

Sedanje stanje tehnike, jedrske varnosti 
in družbene zrelosti ni takšno, da bi bilo pri-
merno postavljati jedrske elektrarne v oblju-
dene pokrajine. 

NAS OSNUTEK EKS VODI V 
NEODVISNOST? 
---------

Vse tri predstavljene poti EKS so pomanj-
kljive, nesprejemljive, ne vodijo nas v neod-
visnost[25].

»Uporaba obstoječih tehnologij« je scena-
rij, v katerem ne spremenimo ničesar. Elek-
trika iz obeh termoelektrarn je iz domačega 
in uvoženega premoga, premoga pa ni do-
volj. Alternativa je zemeljski plin iz Rusije. 
Oba energenta, premog in zemeljski plin, sta 
fosilna energenta, ki obremenjujeta okolje. 
Nas lahko ta scenarij popelje v neodvisno, 
trajnostno, zanesljivo in konkurenčno oskr-
bo z energijo v prihodnosti? Prepričani smo, 
da ne.

»Opustitev premoga« je scenarij, v kate-
rem po zaprtju jedrske elektrarne leta 2043, 
zgradimo novo. Uvoženi so tehnologija, opre-
ma in gorivo. Domači pa so prostor, hladilna 
voda, del osebja in radioaktivno tveganje. 
Raba uvožene jedrske energije nas ne vodi v 
neodvisnost, temveč v hazard. 

»Opustitev premoga in jedrske energije« 
je scenarij, v katerem je cilj 100 % proizvodnje 
električne energije iz OVE. Prehod na obno-
vljive vire je prikazan nepovezano, premalo 
ambiciozno in preveč energijsko potratno. 

Ni prihodnosti za umazano energijo pre-
moga ali tvegano energijo iz atomov. Pravil-
na pot, korekcija EKS, bi bila raba domačih, 
obnovljivih virov energije, uvajanje novih 
tehnologij, predvsem pa zmanjšanje zap-
ravljanja z energijo. Vizija mora sloneti na 
domačih virih energije in na učinkoviti rabi. 
Namesto energijsko potratne, negotove in 
neučinkovite družbe postanimo energijsko 
samozadostna in učinkovita družba. Morda 
ta pot ne ustreza energetskim lobijem, je pa 
pravilna. 

Osnovno vprašanje pri načrtovanju ener-
getskih objektov mora biti: »koliko energije 
potrebujemo« in ne »koliko energije lahko 
porabimo«. Poudarek naj bo na energijski 
učinkovitosti, skromnosti in varčnosti. V Slo-
veniji porabimo na enoto družbenega proi-
zvoda za polovico več energije, kot znaša pov-
prečje v EU[26], kar pomeni, da je treba vsaj 
za tretjino znižati splošno porabo energije. 
Najcenejša in najčistejša je energija, ki je ne 

▴ Ne trdim, da so jedrski 
lobisti ustvarili paničen 
strah pred ogljikovim 
dioksidom. So pa tisti, ki 
so največ tega vetra ujeli 
v svoja jadra.
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potrebujemo[27]. Prenehanje nepotrebnega 
trošenja ima takojšnje učinke, to izberimo. 
Namesto v megavate investirajmo v negava-
te[28]. 

Korekcija osnutka EKS je nujna iz dveh 
razlogov. 

V osnutku je zapisano, da bi se težko prib-
ližali cilju deleža obnovljivih virov energije 
na 27 % do leta 2030, vendar je ta cilj že povi-
šan na 37 %. Če ga ne bomo dosegli, ne bo nič 
narobe, le razliko med doseženim in zahteva-
nim deležem obnovljivih virov bomo morali 
plačevati. Ko bodo naši odločevalci dojeli, da 
bomo povišan cilj dosegli tako ali drugače, 
bodo morda začeli razmišljati o zagotavlja-
nju OVE doma. 

Negavati bodo pomagali doseči cilj 37 %. 
Če zmanjšamo rabo energije ter zmanjšamo 
fosilno in jedrsko energijo, se delež obnovlji-
vih virov v končni rabi energije poveča. S pa-
metnim zmanjšanjem rabe se poveča delež 
OVE. 

KOLIKO ČASA ŠE IMAMO? 
---------

Politika je že zdavnaj zamudila prilož-
nost, da bi pokazala vizijo in sprejela strate-
gijo v trajnostno, sonaravno družbo. Z obota-
vljanjem, vključevanjem čim širše javnosti 
pod krinko »demokratizacije družbe«, dose-
ganjem široke podpore, iskanjem ne-zavezu-
jočih ciljev in leporečjem je dosegla točno to, 
kar je v interesu jedrskega lobija. Nič. Da bi 
takrat, ko bi bilo prepozno za karkoli pame-
tnega, iskali rešilno bitko v jedrski energiji.

Ni časa za retoriko. »Nacionalni ener-
getski in podnebni načrt NEPN« mora biti v 
skladu s pričakovanji Evropske komisije. Če 
ne bodo uspešno narejena domača naloga, bo 
ponovno vrnjena v popravo. Število poprav-
nih izpitov ni omejeno, je pa finančno zah-
tevno, pa tudi ugled trpi. 

Naše zaveze do leta 2030 so določene, tre-
ba je izbrati izvajalce in zaveze uresničiti. 

Energetika ni samo stvar energetikov, ampak 
celotne družbe[29]. Pomembna je vloga me-
dijev, ki imajo izjemen vpliv na ozaveščenost 
prebivalcev. 

Vsaka šola nekaj stane. Kot kaže, bo naša 
šola energetike draga in bo pot do tja ovin-
kasta. Ne bi bilo treba.  ■
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