
Pogled nazaj
Z novim EZ-1, ki je prišel v javno obravnavo 

poleti 2013, javnosti predstavljen konec leta 2013 
in sprejet februarja 2014, se je v slovensko zako-
nodajo preneslo deset evropskih direktiv. Vendar 
je EZ-1 več kot zgolj prenos direktiv: sistemsko 
ureja tri ključne energetske stebre: konkurenč-
nost, zanesljivost in nizkoogljičnost oziroma 
trajnostno naravnanost. Zakon uvaja Energetski 
koncept Slovenije, ki določata strategijo in vizijo 
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Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument na področju energetike, 

ki skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega 

in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa cilje 

zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in 

okvirno za 40 let. EKS bo na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejel Državni 

zbor Republike Slovenije. EKS se nanaša na energetsko oskrbo za ogrevanje, elektriko 

in promet, najbolj pa bode v oči prikrito uvajanje nove nuklearne elektrarne. Nuklearna 

energija je preveč pomembna, da bi na skrivaj vstopila v slovenski gospodarski prostor. 

slovenske energetike za naslednjih 40 let. Ena od 
ključnih prednosti, ki jih je uvedel energetski za-
kon EZ-1, naj bi bil Energetski koncept Slovenije 
EKS, nadomestilo sedanjemu Nacionalnemu 
energetskemu programu. Novi zakon naj bi uve-
del večjo pravno preglednost in s tem posredno 
tudi pravno varnost za državljane; večala naj bi se 
moč in vpliv ter na drugi strani zaščita potrošnika 
oz. končnega odjemalca; zakon pa naj bi postavil 
temelje za razvoj zanesljive, konkurenčne in traj-
nostno naravnane slovenske energetske politike. 
Stavek je zapisan v pogojniku zato, ker večina 
podzakonskih aktov, ki bi omogočali izvedbo za-
kona, še danes ni sprejetih, še več, niti še niso v 
javni razpravi, tako da ne moremo niti vedeti, kaj 
nas bo doletelo. 

Škoda, da ni bil predlog EKS obravnavan že 
leta 2013, hkrati s predlogom EZ-1, saj sta neloč-
ljiva, energetski zakon daje pravni okvir, energet-
ski koncept pa strateško usmeritev energetske 
politike. 

Vemo, da je bil EZ-1 sprejet pod časovnim 
pritiskom, od tod tudi posamezne pomanjklji-
vosti. Sedaj predstavljen Predlog usmeritev za 
pripravo Energetskega koncepta Slovenije pa 
je premalo ambiciozen, saj so cilji zapisani zelo 
ohlapno, hkrati pa se tukaj prvič pojavi teza, ki jo 
je že energetski zakon nakazoval, da je jedrska 
energija enačena z nizkoogljično tehnologijo in 
s trajnostnostjo, jedrska energija je preferenčna.

Izhodišča EKS so obrazložena opisno in sploš-
no, brez konkretnih ciljev in zavez. Med viri ener-
gije je poudarjena jedrska energija kot pomem-
ben dejavnik pri prehodu v nizkoogljično družbo, 

Mediji so predstavili javno obravnavo predloga usmeritev za pripravo Energetskega 
koncepta Slovenije. Državljani imamo možnost sodelovanja. Na fotografiji z desne: Danijel 
Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo na MzI; Martin Novšak, direktor družbe 
GEN energija d.o.o.; Blaž Košorok, generalni direktor Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o.; 
Vida Petrovčič, voditeljica oddaje Odkrito; Nina Štros, vodja Greenpeace Slovenija in 
Matjaž Valenčič, neodvisni energetski strokovnjak.
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svojo vlogo imajo tudi obnovljivi viri, fosilni viri 
pa bodo, razen zemeljskega plina, izločeni. 

To je povzetek izhodišč, ki bodo v javni obrav-
navi do 15.8.2015. Po tem bo pripravljen Predlog 
energetskega koncepta, ki bo ponovno šel v 
javno obravnavo. In končno, zapisana je mož-
nost, da bo Resolucija o energetskem konceptu 
Slovenije, pred sprejemom v državnem zboru, 
preverjena na posvetovalnem referendumu.

Med vrsticami
Slovenija je najmanjša država z jedrsko elek-

trarno, zato je še posebej občutljiva za umestitev 
dodatnih jedrskih kapacitet. Hkrati pa je Slovenija 
med 10 največjimi proizvajalkami jedrske elektri-
ke na prebivalca. 

Nuklearna energija potrebuje posebno, jasno 
in odgovorno obravnavo! EZ-1 in izjave političnih 
voditeljev nakazujejo na načrtovanje nove nukle-
arke v privatni, tuji lasti. Privatni kapital pričakuje 
hitro povrnjen vložek, pohlep po dobičku pa je 
v konfliktu z varnostjo obratovanja. Zato se nova 
nuklearka ne sme na tiho pojaviti. Nas jedrska ne-
sreča v Fukušimi ni naučila ničesar? 

Referendum
Pred zadnjimi volitvami je, tedaj še kandidat, 

sedaj predsednik vlade, obljubil referendum 
pred dokončno odločitvijo o gradnji druge nu-
klearke. To je nekako zapisano tudi v koalicijskem 
sporazumu. 

Vprašanje je, ali je posvetovalni referendum 
sploh smiseln. Politika in stroka kažeta jedrsko 
energijo kot edino opcijo za prehod v trajnostno 
družbo, redke skupine, ki se s tem ne strinjajo, 
pa so preslišane. Javno mnenje, ki je bilo leta 
1985 še povsem proti jedrski energiji, se vztrajno 

spreminja in nasprotnikov jedrske energije je 
vedno manj. Za študije o umestitvi NEK2 je bilo 
uporabljeno že 10 MIO €, verjetno je bilo še več 
porabljeno za popularizacijo jedrske energije. 

Ali gre brez jedrske energije? Seveda gre, le 
malo več domišljije je potrebno vložiti v nacio-
nalno energetiko. Avstrija, ki ima podobne dano-
sti kot Slovenija, je pokazala, da gre tudi drugače, 
CO

2
 nevtralno in brezatomsko. 

Japonska se je po katastrofi v Fukušimi odlo-
čila za zaprtje vseh jedrskih elektrarn. Od 54 je-
drskih reaktorjev, ki so obratovali leta 2011, sedaj 
obratuje samo še eden. Poraba elektrike v drža-
vi se je zmanjšala za približno 5 odstotkov, tako 
gospodarstvo kot prebivalci so se disciplinirano 
prilagodili. Izpad proizvodnje so začasno pokrili 
z uvozom in fosilnimi energenti, danes pa že za-
gotavljajo dokajšen del elektrike iz novih obnov-
ljivih virov, predvsem iz vetra in sonca.

Jedrska energija in varnost
Mit, da edino jedrska energija lahko zago-

tavlja zanesljivo dobavo elektrike, se sesuje ob 
večjem vročinskem valu. V Franciji, ki je vodilna 

Posvetovalni referendum o gradnji 2. blok-a NEK.  Na področju energetike podpreti 
projekte s trajnostno naravnano oskrbo z energijo. O konkretnih energetskih projektih 
bodo odločitve sprejete v okviru priprave novega energetskega koncepta. Do takrat 
koalicijske stranke ne podpirajo gradnje NEK 2, dopuščajo pa možnost posvetovalnega 
referenduma.  (vir: Koalicijski sporazum).

Dr. Stefan Merkač, 
svetovalec za energijo in 
trajnostno gradnjo Koroške 
deželne vlade je predstavil 
pot v trajnostno družbo:
•  CO2 nevtralna in 

brezatomska oskrba z 
elektriko do leta 2025;

•  CO2 nevtralna in 
brezatomska oskrba s 
toploto do leta 2025;

•  CO2 nevtralna in 
brezatomska mobilnost 
do leta 2035.
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država v proizvodnji in rabi elektrike iz jedrske 
energije, so v zadnjem desetletju med vročin-
skimi valovi že večkrat izključili jedrske reaktorje, 
kar je povzročalo izpad dobave elektrike večjih 
razsežnosti. Proizvodnjo jedrske elektrike ob hudi 
vročini močno zmanjšajo zaradi nizkih pretokov 
rek in suše, saj bi bilo ogroženo hlajenje reak-
torjev. Podobni primeri se dogajajo povsod. Če 
se bo globalno segrevanje nadaljevalo, obstaja 
možnost povečanja teh izpadov.

Potencialne nevarnosti naše obstoječe in 
morebitne bodoče nuklearke niso abstraktne. V 
primeru udarca v zgradbo, v kateri je bazen za 
zgorelo gorivo, bi bile posledice lahko tudi zelo 
resne. V izrabljenih gorivnih elementih je inven-
tar radioaktivnih snovi velik. Sprostitev in razpr-
šitev že majhnega dela tega inventarja bi pome-
nila zelo resno radiološko nesrečo. Tako uči nas 
in potencialne teroriste Inštitut Jožef Stefan. Dr. 
Mihael Tošič nas spominja, da smo v Sloveniji ne-
posredno težo odločitve o jedrski energiji čutili, 
ko so jurišni bombniki generala Adžića obleta-
vali Nuklearno elektrarno Krško (NEK), ta pa ni 
obratovala kljub nujnim energetskim potrebam 
domovine.

Na lokaciji sedanje in bodoče nuklearke ob-
staja potresno tveganje, kar potrjujejo tudi ne-
davne meritve. Bili smo priče zapleta, ko je sve-
tovno priznana svetovalna ustanova s področja 
jedrske varnosti, francoska IRSN, zapisala, da lo-
kacija v Krškem ni primerna za gradnjo drugega 
bloka elektrarne, ker je treba eno od tektonskih 
prelomnic na tem območju šteti za aktivno. 
Uprava RS za jedrsko varnost je opozorilo IRSN re-
sno obravnavala, kaže pa, da so zadevo že uredili. 
Iz dopisa, ki ga je nosilec investicije, Gen energija 
poslal Upravi RS za jedrsko varnost je razvidno, 
da so prekinili sodelovanje s podjetjem IRSN, to-
rej lahko sklepamo, da opozoril o potencialnih 
težavah s potresno nevarnostjo in možnostjo o 
premika tal na lokaciji nuklearke ni več. Je potre-
sna varnost zagotovljena z dekretom ali novimi 
študijami? 

Jedrska katastrofa marca 2011 v Fukušimi je 
ponovno izpostavila nevarnosti, neločljivo po-
vezane z jedrskimi reaktorji. Na Japonskem so 
se kot posledica potresa in cunamija, ki je zadel 
vzhodno japonsko obalo, stalili trije reaktorji ene 
nuklearke, še štiri nuklearke pa so bile poškodo-
vane. Do nesreče je prišlo zaradi odpovedi od-
govornih institucij, ki bi morale varovati javnost 
pred jedrskimi nesrečami. Šibka točka je človeški 

dejavnik. V Fukušimi je bilo več šibkih točk hkra-
ti: zasnova, lokacija in pohlep kapitala. Očitno 
je transparentnost delovanja v obratnem soraz-
merju z deležem privatnega kapitala. 

Dr. Romana Jordan trdi, da so za jedrsko var-
nost najpomembnejši neodvisni, strokovni in 
močni upravni organi, ki od lastnika jedrske elek-
trarne zahtevajo, da izvede določene modifikacije. 

Je nuklearka varna?
To je najpomembnejše vprašanje. Nuklearko 

v Krškem so pred tridesetimi leti gradili z upo-
števanjem tedanjih visokih strokovno-tehničnih 
standardov jedrske tehnologije, danes so enako-
vredno prisotne še tržne zakonitosti in družbe-
na sprejemljivost. V NEK trdijo, da zagotavljajo 
visoko raven jedrske varnosti, stabilnost in kon-
kurenčnost proizvodnje v primerjavi z ostalimi 
viri energije in v ciljih za doseganje in ohranjanje 
družbene sprejemljivosti NEK. 

Ta zagotovila bi nas morala pomiriti. Po drugi 
strani pa vemo, da so podobno zagotavljali upra-
vitelji vseh jedrskih elektrarn, tudi tam, kjer so se 
zgodile najhujše katastrofe. 

Absolutne varnosti ni. Jedrski reaktorji so 
ranljivi zaradi kombinacije človeških napak, na-
pak v zasnovi, terorističnih napadov in naravnih 
katastrof. »Previdnostna načela« učijo, naj se izo-
gnemo najslabšemu možnemu scenariju katere 
koli odločitve. To pomeni, da moramo odstraniti 
vse jedrske elektrarne. Ali obstajajo alternative za 
jedrsko energijo? V resnici obstajajo varni načini 
za proizvodnjo obnovljivih virov z energijo vetra, 
sončno energijo, energijo valov in oceanov, bio-
mase in geotermije, ki za razliko od fosilnih goriv, 
ne prispevajo k učinku tople grede. To je edina 
pot v trajnostno družbo. 

Jedrska energija je nizkoogljična.  
Je tudi trajnostna?

To je ključno vprašanje. Če pogledamo Učne 
liste, ki so namenjeni osnovnošolcem in sred-
nješolcem, ni dileme. Jedrska energija naj bi bila 
uvrščena med trajnostne vire energije, tako trdi 
družba GEN energija. Enostransko podana in-
formacija ranljivi populaciji pa je nevarna, zelo 
nevarna. 

Skozi vprašanja: Je uran obnovljiv vir? Je pro-
blem jedrskih odpadkov rešen? Obstaja nevar-
nost jedrskih nesreč? So nuklearke ranljivi cilji 
za teroristične in vojne napade? Je cena jedrske 
energije visoka? Je proizvodnja jedrske energije 
učinkovita? Omogočajo naložbe v jedrsko ener-
gijo prehod v trajnostno družbo energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov? Umanotera 
odgovarja, da jedrska energija ni trajnostni vir. S 
stališča trajnosti in interesov prihodnjih generacij 
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Viri: 

Energetski zakon EZ-1

O energetski prihodnosti Slovenije http://4d.rtvslo.si/arhiv/odkrito/174344238 

Predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije

http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174339864

Kaj bi se zgodilo, če bi letalo priletelo v zgradbo, kjer so radioaktivni odpadki? http://www.icjt.org

http://www.umanotera.org/novice/je-jedrska-energija-trajnostna/

Dr. Mihael G. Tomšič: Nastavki za drugo nuklearko so taki kot pri TEŠ 6; so lahko posledice še hujše?

Dopis GEN/2013/412 z dne 27. marca 2013

Obnovljivi viri vs. jedrska energija, http://www.greenpeace.org

Focus: Jedrska energija http://www.focus.si/index.php?node=219

ni ustrezna niti kot dolgoročna vizija, niti kot pre-
hodni energent. V prehodnem obdobju do večje 
energetske učinkovitosti in 100% obnovljivih vi-
rov je izrazito ugodnejši energent zemeljski plin, 
ki je cenejši v izgradnji, z možnostjo decentralizi-
ranih enot, soproizvodnje toplote in elektrike ter 
sposobnostjo hitre odzivnosti.

Podobno se sprašujejo tudi druge osveščene 
organizacije. Društvo Focus je skozi vprašalnik 
ocenilo, da vlaganje denarja, časa in politične 
volje v promocijo jedrske energije odvrača od 
pravilnih rešitev. Za reševanje energetskih in 
podnebnih problemov se ne moremo zanašati 
na jedrsko energijo, saj se izraba le-te se ubada 
še z mnogimi nerešenimi problemi, tako finanč-
nimi in ekološkimi kot z odgovornostjo do člo-
veštva. Jedrska energija odpira več problemov, 
kot jih rešuje. Rast števila prebivalcev in potrebe 
po energiji se večajo, vendar pa to ne sme biti 
opravičilo za poseganje po tehnologijah, ki so 
dokazano drage in nevarne, medtem ko nismo 
naredili ničesar, da bi zaustavili hitro rast porabe 
energije. Na voljo so tehnologije, ki so do okolja 
prijaznejše. 

Vklopimo razum
Pijmo na eks, pozivajo gostitelji svoje obisko-

valec. Ta kratek medmet pogosto omeji razum. 
Če je naslednje jutro glavobol edina posledica, je 
še dobro. Kakšne pa bodo posledice pri pozivu 
na EKS?  
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