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PREDGOVOR
Direktiva EU o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem
trgu električne energije je leta 2001 postavila obvezujoči cilj povečanja deleža proizvedene električne
energije iz obnovljivih virov energije v skupni bruto porabi s 13,8 na 22,1 odstotka med letoma 1997
in 2010. Konkretni korak k zmanjšanju toplogrednih plinov predstavlja Kjotski protokol, ki je bil
sprejet in predložen v podpis na tretjem zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o
spremembah podnebja (1. – 11.12.1997, Kjoto na Japonskem). Države Evropske unije so ga
ratificirale junija 2002 tako, da je postal veljaven od Svetovnega vrha o trajnostnem razvoju v
Johannesburgu. S sprejemom Zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih
narodov o spremembi podnebja je omejevanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji dobilo zakonsko
osnovo in konkretne cilje. Slovenija se je zavezala, da bo za 8 odstotkov zmanjšala obseg emisij CO2
glede na leto 1986 (ko so bile le‐te emisije največje) ter za 8 odstotkov zmanjšala obseg emisij CH4 in
N2O v primerjavi z letom 1995.
Cilji, ki so bili postavljeni leta 2001 bi naj bili uresničeni do leta 2010, kljub temu pa niso izpolnili
svojih obljub. V sredini leta 2009 je bilo zaradi tega potrebno postaviti nove zahteve, katerim naj bi
bili kos do leta 2012.
Temelj novega projekta je zmanjšanje emisij, kar pa ni naloga podjetja ali posameznika, ki naj bi prešli
na varčnejše sisteme, eko‐tehnologijo ali izvedli izboljšave v objektih, spodbujali uporabo OVE ali jo
celo proizvajali, ni le na sami državi, Inštitutih in raznih raziskovalnih organih, ki naj bi odkrili
»nemogoče«. Vse se začne pri vsakemu posamezniku, torej pri nas samih, pri tebi in meni in se nato
razvija više. Pomembno je zavedanje posameznika o njegovi moči, ki jo lahko ima njegova
sprememba. Znanje o tehnologijah prihodnosti, ki nam bodo na voljo, če bomo le to spodbujali in
želeli ter tehnologijah današnjega časa, ki jih moramo razumeti pa je pri tem ključnega pomena.
Menimo, da se je potrebno zavedati prednosti in slabosti, možnosti, ki nam jih raziskovalci ponujajo;
biti razgledan in tako razumeti stvari. Iz tega razloga smo se odločili napisati elaborat in tako vam
dragi bralec, približati resnico o jedrski energiji, njenih tako pozitivnih kot negativnih lastnostih ter
vas opozoriti, zakaj brez nje v prihodnosti ne boste mogli živeti tako, kot bi hoteli.
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1.UVOD
1.1.PREDSTAVITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA
Brez energije si danes več ne moremo predstavljati vsakdanjega življenja. Stvari, ki jih počnemo z
nenadnim odklopom iz energijskega omrežja izgubijo svojo vrednost. Pojavi se nervoza,
zaskrbljenost, ki je celo večja kot tista, ki bi se pojavila zaradi nenadne izgube hrane.
Tako kot drugod po svetu, tudi v Sloveniji beležimo porast porabe električne energije, pri tem pa
novih vlaganj v izgradnjo proizvodnih in prenosnih elektroenergetskih objektov ni.
Slovenija je postala velik uvoznik električne energije, uvozi je dobrih 25‐odstotkov. Energijo nam
drugače zagotavljajo različni viri, med njimi tako energija hidroelektrarn, termoelektrarn, majhen je
delež OVE. Spodnja slika, nam prikaže proizvodnjo električne energije po deležih. Tako lahko vidimo,
kako pomembna je energija nuklearnih elektrarn ne le za Slovenijo ampak za celotno Evropsko Unijo.
Graf št. 1: Viri energije v Sloveniji v letu 2008
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Graf št. 2: Viri energije v EU v letu 2008, povzeto po http://www.nek.si/sl/elektricna_energija/viri/
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V Sloveniji je GEN nosilec razvoja jedrske energije. Skupna naloga podjetij, združenih v skupini GEN,
je varna in zanesljiva proizvodnja električne energije ter nemotena oskrba z njo. Sinergijski učinki
različnih virov energije so ključnega pomena za zanesljivost oskrbe. Skupina pokriva približno 40%
porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu Slovenije, njihova pomembna strateška
dejavnost pa je zaradi tega v gradnji novih proizvodnih zmogljivosti za zagotavljanje zadostnih količin
električne energije ter posledično zmanjševanje uvozne odvisnosti. Sovlaganje v nove energetske
projekte je izziv in priložnost, najpomembnejši projekt pa danes predstavlja vzpostavljanje pogojev za
gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, ki ga zaradi vedno večjih potreb po energiji tudi nujno
potrebujemo.
Pomembna članica skupine GEN je NEK, Nuklearna elektrarna Krško, ki na leto proizvede nad pet
milijard kWh električne energije, kar pomeni približno 40% predvidene skupne proizvedene energije v
Sloveniji po EE bilanci za leto 2008. Pri tem je pomembno tudi zavedanje, da je skladno z meddržavno
pogodbo slovenski delež NEK‐a trenutno le polovičen.
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Mnenja o rabi jedrske energije v svetu si nasprotujejo, po eni strani jo nekateri okoljevarstveniki
hvalijo kot izdaten energijski vir, ki ne prispeva k učinku tople grede. Po drugi strani jo nekateri
okoljevarstveniki kritizirajo zaradi problema jedrskih odpadkov in težkih posledic jedrskih nesreč. V
nalogi bi vam radi približali znanje o jedrskih elektrarnah in energiji, ki nam jo nudijo ter vas seznanili
tudi o radioaktivnih odpadkih ter njihovem skladiščenju, ki lahko danes dosega najvišjo raven
zagotavljanja kvalitetnega in nenevarnega skladiščenja. Zraven tega se je potrebno zavedati, da je
uporaba radioizotopov in ionizirajočega sevanja neprecenljive vrednosti v znanstvenih raziskavah in
industriji, medicinski diagnostiki, terapijah in sterilizaciji, kmetijstvu in konzerviranju hrane,
ugotavljanju podzemnih zalog vode in nafte ter pri arheoloških raziskavah.

1.2. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Namen raziskave oziroma predstavitve področja je ozaveščanje javnosti o pozitivnih lastnostih
jedrskih elektrarn na naše vsakdanje življenje. Ozaveščanje prebivalstva o ne le pridobivanju energije,
temveč tudi o odlaganju odpadkov, radioaktivnosti, ki ima lahko močne posledice na organizem in
naši dejanski izpostavljenosti njej. Naš cilj je ozavestiti prebivalstvo predvsem o prednostih in tudi
slabostih jedrske energije in njeni elektroenergetski zanesljivosti

1.3. HIPOTEZE IN OMEJITVE
Omejili se bomo na področje Slovenije, ki pa ga bomo za lažjo predstavo primerjali z določenimi
državami Evropske Unije in sveta. Predpostavljamo, da ljudje vedo premalo o jedrski energiji,
dejanskem odlaganju odpadkov in tako dejanski izpostavljenosti nevarnosti, ki jo prinašajo. Menimo
tudi, da je še zmeraj prisoten strah zaradi preteklih nesreč, kot je bila tista v Černobilu.

1.4. METODE RAZISKOVANJA
Pri raziskovanju si bomo pomagali z literaturo in gradivom dosegljivim na kvalitetno opremljenih
internetnih straneh. Metoda deskripcije bo osrednja raziskovalna metoda, saj želimo s pomočjo
strokovnih člankov in drugih podlag mednarodne razsežnosti približati omenjeno področje širši
javnosti.
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2. ENERGIJA IN NJENA PROIZVODNJA V SVETU
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Zgornje grafe smo črpali s strani Mednarodne agencije za energijo (International Energy Agency
oziroma IEA), ki je najbolj ažuren in zanesljiv vir podatkov. V prilogah lahko najdemo tudi nekaj strani
iz skripte Key Statistics 2009, ki smo jih vključili v elaborat. Vidimo, da predstavlja nuklearna energija
le 5,9‐odstotka vse proizvedene energije na svetu. Največ izkoristka je v naftnih derivatih, premogu in
plinu, v nasprotju z obnovljivimi viri energije, ki jih predstavljajo geotermalna, sončna in vetrna
energija z le 0,7‐odstotka vse proizvedene energije.
Zgornja tabela in graf ponazarjata proizvodnjo energije v svetu in njene vire. Vidimo, da največ
energije pridobimo iz neobnovljivih virov energije, ti viri so »končni«, spodnje tabele pa nam
ponazarjajo njihovo »pričakovano življenjsko dobo« 1 .
Natural Gas (in cubic meters)

Oil (in barrels)

Total world reserves Jan.
171514266542404
1st 2010:

Total world reserves Jan.
1175686472626
1st 2010:

World usage per second: 92653

World usage per second: 986

Estimated date of 09:25 Sep 12,
exhaustion: 2068
Coal (in metric tonnes)

Estimated date of 20:58 Oct 22,
exhaustion: 2047
Uranium (in metric tonnes U‐235)

Total world reserves Jan.
834684384000
1st 2010:

Total world reserves Jan.
17963
1st 2010:

World usage per second: 203

World usage per second: 0.0000042222017

Estimated date of 20:05 May 19,
exhaustion: 2140

Estimated date of 23:12 Nov 28,
exhaustion: 2144

Najdaljšo, trenutno pričakovano življenjsko dobo, naj bi po podatki IEA, ki jih vidimo v tabelah, imel
prav element uran, ki predstavlja vir s pomočjo katerega pridobivamo nuklearno energijo.
1

Vir: www.iea.org
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Države OECD so v letu 2007 skupno proizvedle 83,6‐odstotka vse proizvedene jedrske energije na
svetu, sledila jim je bivša Sovjetska zveza z 9,7‐odstotki ter Azija in ostale države z nekaj odstotnimi
deleži. Med ti. top desetimi posameznimi državami po domači proizvodnji nuklearne energije je na
samem vrhu Francija s 42,7‐odstotki, sledijo ji Ukrajina, Švedska, Koreja, Japonska in Nemčija, ZDA,
Velika Britanija, Rusija ter na koncu Kanada.
V nadaljevanju se bomo posvetili predvsem jedrski oziroma nuklearni energiji. Predstavili bomo tudi
vire obnovljivih virov energije in pogledali, zakaj nam le‐ti ne morejo zagotoviti zadostne proizvodnje
energije, ki bi lahko zadovoljila naše potrebe po njej.
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3. JEDRSKA ENERGIJA V EVROPI IN SVETU
Jedrska energija predstavlja v svetu enega najpomembnejših virov energije. V tem času naj bi bilo
aktivnih približno 436 jedrskih reaktorjev, ki zagotavljajo stalen in trajen vir energije, ki ne povzroča
toplogrednih plinov. Konferenca v Kopenhagnu, ki je potekala konec leta 2009, ni prinesla novih
rešitev na področju zmanjševanja emisij, podaljšalo se je le obdobje, do katerega moramo zmanjšati
izpuste nezaželenih plinov v ozračje, to je leto 2012.
Menimo, da bi nam s povečanjem vira jedrske energije v svetu to lahko uspelo. Imamo zadostno
zanesljivost reaktorjev, ki prinašajo varen in konstanten tok energije, kljub temu pa naletimo na
druge probleme, ki onemogočajo njihovo izgradnjo.
Množično nasprotovanje jedrski energiji je v nekaterih državah privedlo do prepovedi obratovanja že
zgrajenih jedrskih elektrarn (Avstrija, Italija) oziroma političnih dogovorov ali zakonov za pospešeno
zapiranje obstoječih jedrskih elektrarn (JE) in prepoved gradnje novih JE (Nemčija, Švedska).
Nezaupanje se je pojavilo predvsem po katastrofalnih nesrečah na Otoku treh milj v ZDA leta 1979 in
Černobilu v Ukrajini leta 1986, mišljenje pa se do danes ni preveč spremenilo. Zavedanje zakaj in kako
je prišlo do nesreč je bilo majhno, ponavljalo se je le dejstvo, da je do njih prišlo in da se to ne sme
ponoviti.

Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Nuclear_power_stations.png
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Opomba: Jedrska elektrarna v Litvi se je zaprla z letom 2009.

Tipi jedrskih elektrarn 2
Poznamo fizijske in fuzijske tipe jedrskih elektrarn, ki se razlikujejo glede na način pridobivanje
jedrske energije. Fizija ali cepitev jeder je praktično uporabljena, fuzija, ki pa pomeni spajanje jeder z
nizkim masnim številom in je trenutno le še teoretičen primer.
Fizijski tipi elektrarn so termični in se razlikujejo glede na vrsto hlajenja, to je z vodo ali plinom,
zraven njih pa poznamo še oplodne (breeder type), ki obratujejo s pomočjo močno obogatenega
urana ali plutonija. Oplodni reaktor potrebuje tudi intenzivno hlajenje, ki poteka s pomočjo tekočih
kovin. Oplodni reaktor obratuje tako z močno obogatenim gorivom, nima pa moderatorja, ki
upočasnjuje hitrost nevtronov, zaradi česar obstaja nevarnost nekontrolirane jedrske reakcije.
Fuzijski, ki so trenutno poskusni, pa so takšni, ki delujejo s pomočjo magnetnega omejevanja plazme
ali takšni, ki delujejo z inercijskim omejevanjem plazme.
V nadaljevanju bomo predstavili termične reaktorje, ki so najpogosteje uporabljeni v svetu in jih
hladimo s pomočjo vode. Obliko tlačnovodnega PWR imamo tudi v Krškem.

Tlačnovodne – PWR (Pressurized
Water Reactor)
Tlačnovodne
jedrske
elektrarne
so
najpogostejši tip jedrskih elektrarn na svetu.
Moderirane in hlajene so z navadno vodo.
Voda se v reaktorju segreje in ne vre. Ta voda
segreva uparjalnik, v katerem se sekundarna
voda spremeni v paro. Ta para poganja
turbino, potem se hladna para kondenzira v
vodo in se vrne v reaktor. Turbina je
povezana z generatorjem, ki ustvarja
električno energijo. Primarni in sekundarni
tlačni krog sta ločena.

Vrelne – BWR (Boiling Water Reactor)
Moderirane in hlajene so z navadno vodo. Voda v
reaktorju vre, ta para poganja turbino, ta pa je
preko osi povezana z generatorjem. Hladna para iz
turbine se kondenzira v vodo, kondenzat se vrne v
reaktor. Ta tip elektrarne je nekoliko bolj nevaren
okolju, saj je več možnosti da primarna voda izteče
v okolje. Sekundarne vode ni.

2

Vir: http://freeweb.siol.net/alekskor/Jedrske1/JE1.html
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Hlajene s plinom – GCR (GAs Cooled
Reactor) in AGR (Advanced GAs
Cooled Reactor)
Moderirane z grafitom in hlajene s
plinom. Plin greje vodo, ki se v
uparjalniku uparja. Para poganja
turbino, in tako kot pri ostalih
elektrarnah, generator. Hladna para
se kondenzira in vrne v uparjalnik.
Gorivo takšnega reaktorja je naravni
uran v obliki kovine.

Težkovodne – PHWR (Pressurized Havy
Water Moderated Reactor)
Moderirane in hlajene so z težko vodo.
Primarna voda se segreva v reaktorju.
Ta potuje v uparjalnik, kjer segreva
sekundarno vodo. Ta se uparja in
poganja turbino z generatorjem. Hladna
para se kondenzira, kondenzat se vrne v
uparjalnik. Prav tako pa omogoča
uporabo neobogatenega urana.

Vodno hlajene, grafitno moderirane –
LWGR (Light Water Cooled Graphite
MOderated Reactor)
Moderirane z grafitom in hlajene z
navadno vodo. Voda se v reaktorju
segreva in ne vre. Ta voda potuje v
ločevalnik pare, ki loči paro od vroče
vode. Para poganja turbino in generator,
hladna para se kondenzira, kondenzat se
vrne v ločevalnik pare. Gorivo takšnega
reaktorja je obogaten uran.
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4. JEDRSKA ENERGIJA IN NJENA PROIZVODNJA V SLOVENIJI
Proizvodnja energije v Sloveniji ne zadovoljuje energetskih potreb prebivalstva. Energijo je potrebno
uvažati, prav zaradi tega pa se nam zdi gradnja drugega bloka NEK še pomembnejša.
Dosedanja proizvodnja jedrske energije NEK‐a predstavlja v skupnem 24‐odstotkov vse proizvedene
energije v Sloveniji in tako enega glavnih virov energije, zraven termo‐ in hidroelektrarn. Kakšno bi
bilo življenje brez tega si ne moremo predstavljati, biti odvisen od uvoza bi bila šibka točka za naše
celotno gospodarstvo kot tudi posamezne odjemalce električne energije.

Podatek o jedrskih reaktorjih na svetu, ki ga zasledimo na spletnih straneh Nuklearne Elektrarne
Krško ni tako »zastrašujoč« kot bi nekateri, »zeleno naravnani« sprva mislili. Pravi, da je v sredini leta
2007 bilo na svetu aktivnih 437 jedrskih reaktorjev (436 ob upoštevanju zaprtja reaktorja v Litvi Z
LETOM 2009), od tega jih je bilo 80% v razvitih državah sveta. Jedrska energija predstavlja 21,6
odstotkov energije, proizvedene v državah OECD 3 , potrebe po njej pa so vedno večje. Redkokdaj
pomislimo, kaj bi se zgodilo, če bi se njena proizvodnja zmanjšala, od stalnem povečevanju porabe.
Rešitev vidimo predvsem v spodbujanju izgradnje ne samo objektov s pomočjo katerih pridobivamo
ti. obnovljive vire energije ampak tudi spodbujanje izboljševanja dosedanjih tehnologij z novimi,
sodobnejšimi in še učinkovitejšimi ter spodbujanje jedrske energije na slovenskem prostoru. V
lanskem letu naj bi bilo v Evropski uniji dnevno zgrajenih 23 vetrnic, skupno torej 6000. Največ jih
imajo Španija, Nemčija, Italija in Francija, medtem ko v Sloveniji, na Malti in Cipru ni bila zgrajena ena
sama vetrnica, ki bi predstavljala OVE. Vedno več je govora tudi o električnih avtomobilih, kljub temu,
pa se premalo zavedamo, da je tudi te potrebno polniti s pomočjo električne energije, ki potrebuje
svoj izvor, le ta pa večinoma ni iz OVE.
Namen vseh članic Evropske unije je v prihajajočih letih zadovoljiti cilje Kjotskega sporazuma.
Trenutno je v Sloveniji veliko slišati o šestem bloku TEŠ 4 , na portalu energetika.net smo zasledili
3

Vir: http://www.sklad‐nek.si/ali‐veste.html
Vir: http://www.energetika.net/novice/clanki/socasna‐prekinitev‐delovanja‐vseh‐naprav‐v‐tes‐bi‐v‐
slovensk_2?utm_source=en.novice
4
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podatek, ki pravi, da naj bi nova tehnologija TEŠ‐a 6 proizvedla 3.500 gigavatnih ur električne energije
letno ter zmanjšala izpuste CO2 iz sedanjih 4,6‐4,9 milijonov ton na 3,1 milijona ton letno. Posledice bi
bile zmanjšanje onesnaženosti, prav tako pa tudi zmanjšanje proizvodnje energije iz sedanjih 4.700
gigavatnih ur na 3.500 gWh. Potrebno bo kupovati kupone za izpuste toplogrednih plinov. Portal
24ur.com je na to temo že v sredini leta 2009 poročal, da bomo zaradi neizpolnjevanja Kjotskega
sporazuma plačali 80 milijonov evrov, saj naj bi Slovenija za milijon kiloton CO2 ekvivalenta presegala
kjotski sporazum. Takratna ocena vlade je bila, da Slovenija ne bo dosegla obveznosti kjotskega
sporazuma, pri tem pa danes vidimo, da se niso zmotili. Slovenija sme izpuščati 18,8 milijona kiloton
CO2, dosega jih 20 milijonov kiloton. Milijon kiloton ekvivalenta presežka, za katere bo potrebno
kupiti bone, naj bi Slovenijo na letni ravni stalo okoli 20 milijonov evrov, saj nedoseganje pomeni
kršitev pravnega reda EU, na podlagi tega pa lahko Evropsko sodišče določi finančne kazni tudi do
50.000 evrov na dan. Razlog za večanje emisij in nedoseganje zavez kjotskega sporazuma so po
ocenah vlade predvsem promet, zlasti tranzitni: "Ugotavljamo tudi prepočasne tehnološke prenove, s
posodobitvijo termoelektrarne Šoštanj bo tudi bistveno manj emisij toplogrednih plinov, prepočasi pa
tudi izvajajmo aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije."
Tehnologija TEŠ naj bi bila ti. BAT tehnologija (best available technology), kljub novicam, da uvajamo
»zastarelo« oziroma ne danes najnovejšo tehnologijo, ki je z investicijskega in finančnega vidika za
nekatere prevelika. Trajno zaprtje rudnika Velenje‐Hrastnik ne bi bilo rešitev, saj bi le to po podatkih
stalo približno 20 milijonov evrov letno, zraven tega pa bi zmanjšalo tudi delovna mesta in povečalo
že sedaj preveliko brezposelnost države. Tehnologija, ki jo želijo uvesti obljublja 35% zmanjšanje
izpusta ogljikovega dioksida, ki je delno seveda posledica manjše porabe premoga.
Zraven danes zelo odmevajočega TEŠ 6 pa je drugi najpomembnejši energetski projekt NEK‐2. Z
njegovo izgradnjo lahko namreč zagotovimo nemoteno oskrbo prebivalstva z električno energijo ter
neodvisnost uvoza in stabilnost cen. Menimo, da je potrebno spodbujanje proizvodnje in porabe
virov energije tako iz obstoječih virov kot iz vedno bolj zaželenih OVE. Električna energija postaja
energija prihodnosti, tako kot avtomobili z električnim polnjenjem, vendar pa je tudi to energijo, kot
že rečeno potrebno proizvesti, večinoma pa le ta ni iz OVE. Zasledili smo podatek (Dobro jutro, 2010,
str. 11), ki pravi, da v primeru, če bi vsa Slovenija prešla na avtomobile z električnim polnjenjem, naj
bi se potreba po energiji in njena poraba povečali za dobrih 20‐odstotkov. S tem bi se posledično
povečala tudi potreba po energiji in njenih virih, eden izmed njih pa je nova nuklearka.

Jedrski reaktor NEK 5
Obstoječ jedrski reaktor v Krškem obratuje že dobri dve desetletji, njegovo življenjsko dobo pa naj bi
po obstoječih ocenah podaljšali vse do leta 2043. NEK je opremljena z ameriškim Westinghousovim
lahkovodnim tlačnim reaktorjem, ki je v svetu najbolj razširjen. Energija, ki se sprošča ob cepitvi jeder
v gorivnih elementih, segreva primarno hladilo – navadno prečiščeno vodo, ki kroži v zaprtem
primarnem krogu (sestavljenem iz reaktorja, dveh uparjalnikov, reaktorskih črpalk, tlačnika in
cevovodov). Voda v primarnem krogu je pod tlakom, kljub zelo visoki temperaturi pa se ne upari
zaradi primarnega hladila, katerega naloga je hlajenje preko sten cevi uparjalnika in prenos toplote
sekundarni vodi, katera se nato upari. Para, ki poganja turbino nastaja v uparjalniku ‐ izmenjalniku
toplote med primarnim in sekundarnim krogom. Jedrski reaktor poleg reaktorske posode sestavljajo
med drugim tudi sredica reaktorja, voda, ki je moderator in hladilo ter regulacijske palice.
Sredica reaktorja
Sredica v NEK je sestavljena iz 121 gorivnih elementov. Nekateri gorivni elementi vsebujejo gorljive
nevtronske absorberje, 33 gorivnih elementov pa vsebuje nevtronske absorpcijske palice, ki so med
obratovanjem izvlečene. V sredici poteka cepitev jeder. Pri cepitvi nastanejo od dva do trije nevtroni.
Od nevtronov, nastalih pri cepitvi, samo eden v povprečju cepi novo fisijsko jedro, preostali pa
pobegnejo iz sredice reaktorja ali pa se ujamejo v gorivu, kjer lahko tvorijo nova cepljiva jedra.
5

Vir. www.nek.si
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Moderator in hladilo
Ob cepitvi fisijskih jeder se sproščajo hitri nevtroni. Verjetnost za cepitev urana 235 je tem večja, čim
manjša je hitrost nevtrona. Zato je treba nevtrone upočasniti. Proces upočasnjevanja poteka v
moderatorju. Hitri nevtroni predvsem s trki na lažjih jedrih elementov moderatorja izgubljajo svojo
energijo in se tako upočasnjujejo oziroma moderirajo. Hladilna navadna voda v reaktorju NEK ima
funkcijo moderatorja nevtronov.
Ob cepitvi atomov goriva se sprosti toplota, ki jo je potrebno odvesti s hladilom. V lahkovodnem
tlačnem reaktorju je hladilo navadna prečiščena voda, ki ima med drugim dobre toplotne
karakteristike in nizko ceno. Reaktorsko hladilo je obenem medij za prenos toplote na sekundarni
krog.
Regulacijske palice in bor v primarnem hladilu
Delovanje reaktorja najenostavneje uravnavamo tako, da vplivamo na absorpcijo nevtronov. S
spreminjanjem absorpcije nevtronov vplivamo na število nevtronov v sredici in s tem na delovanje
oziroma moč reaktorja. To lahko dosežemo s spreminjanjem koncentracije bora v primarnem hladilu
ali z regulacijskimi palicami, ki jih spuščamo ali dvigujemo iz sredice. Bor in kontrolne palice, ki
vsebujejo srebro, indij in kadmij, so namreč močni absorberji termičnih nevtronov.
Jedrska energija, ki se sprošča v reaktorju jedrske elektrarne Krško, je posledica cepitve jedra urana‐
235. To je cepljivi izotop urana, ki ga je v naravnem uranu 0,7%. Ostalih 99,3% je necepljivi izotop
uran‐238. Gorivo v jedrski elektrarni Krško je obogaten uran, ki ga sestavlja približno 4% urana‐235 in
96% urana‐238.

Jedrski reaktor NEK2
Družba GEN energija je na Ministrstvo za gospodarstvo v januarju 2010 oddala vlogo za izdajo
energetskega dovoljenja za drugo enoto jedrske elektrarne (JEK 2), ki so jo podprli s strokovnimi
študijami in analizami, ki dokazujejo, da je izgradnja nove enote jedrske elektrarne upravičena z
energetskega, ekonomskega in okoljskega vidika. Z zagotavljanjem zanesljive in varne oskrbe, bi
zadovoljevala potrebe prebivalstva po električni energiji, ki naj bi bila dosegljiva po konkurenčnih in
dolgoročno predvidljivih cenah, zraven tega pa bi oskrba oziroma že sama proizvodnja bila praktično
brez izpustov CO2.
Drugi blok jedrske elektrarne Krško bi imel moč do 1600 MW in bi se uvrščal med reaktorje tretje
generacije, ki je v primerjavi s trenutno obratujočo drugo generacijo tehnično še bolj dovršena in
ekonomsko učinkovitejša. Njegova življenjska doba naj bi znašala 60 let, kot znašajo podobne
proizvodne enote s tehnologijo tlačnovodnega jedrskega reaktorja (PWR), prav tako pa bo možnost
podaljšanja življenjske dobe za 20 let. PWR‐tehnologija reaktorjev tretje generacije pomeni dodatno
izboljšano varnost, najboljše razpoložljivosti, visoke faktorje obremenitve ter možnost uporabe
recikliranega goriva. Stroški izgradnje se po ocenah gibljejo med 2500 in 3000 evri na kW instalirane
moči, cena električne energije pa je na začetku ocenjena med 30 in 40 evri, nato od 30 evrov in manj.
Nizka cena naj bi prispevala predvsem k temu, da je električna energija kot temeljna dobrina,
dosegljiva vsem socialnim kategorijam. Predvideni dobavitelji pa so zraven Westinghousea s katerim
Gen energija sodeluje že 35 let tudi Areva in Mitsubishi. Želijo si tudi sodelovanje slovenske
industrije, saj nuklearka daje veliko priložnost za nadaljnji gospodarski in trajnostni razvoj zraven
neodvisnosti od uvoza energije. Večina analiz, potrebna za izvedljivost projekta je bila že narejenih,
analize naj bi vključevale ti. AP elektrarno, ki velja za zelo varno in zanesljivo ter nezahtevno z
gradbenega vidika. AP 1000 je pridobila certifikat za dizajn jedrske regulatorne komisije ZDA in je v
skladu z zahtevami evropske skupine za usklajevanje tehničnih specifikacij jedrskih elektrarn
(European Utility Requirements Group). Politično odločitev glede Nek‐2 pričakujemo v letošnjem
letu, odvisna pa je tudi od nacionalnega energetskega programa. Zavedati se je potrebno, da
potrebujemo pozitivno odločitev, da lahko stečejo priprave na razpis v naslednjih letih, predvidena
gradnja okoli leta 2015 ter obratovanje reaktorja v začetku 30. let. Zavlačevanje odločitve glede NEK‐
2 pomeni zavlačevanje razpisa in drugih pomembnih priprav za izgradnjo. V primeru, da letošnje leto
tega ne dosežemo, se posledično podaljša čas izgradnje reaktorja in tako začetek njegovega
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obratovanja. Pomemben podatek je tudi naraščanje letne potrošnje električne energije in tako vedno
večja potreba in odvisnost prebivalstva od nje. Sedanji viri niso »večni«, življenjsko dobo Nek‐a
nameravajo podaljšati, tako, da bi obratovala vsaj do leta 2043. Teš 6, program, ki ga udejanjamo, bo
prispeval 3.500 gigavatnih ur letno, kar je za 1.200 gigavatnih ur manj kot do sedaj. To pomeni, da
bomo potrebovali zraven tega druge vire, ki nas bodo naredili neodvisne od uvoza ter nam omogočili
celo izvoz. Menimo, da je zavedanje glede potreb in porabe prebivalstva premajhno. Prav tako
mislimo, da referendum, o katerem je govoril dr. Tomšič za portal energetika.net ni potreben.
Tomšičeve besede so bile: »Postavitev še enega jedrskega reaktorja velike moči bi imelo velike in
dolgoročne posledice za Slovenijo. Država s soglasjem k taki gradnji sicer izboljša možnosti za oskrbo
z električno energijo, vendar hkrati sprejema tveganja, ki jih ne pokriva nobeno zavarovanje.
Gospodarsko tveganje je še večje, če se oblast odloči, da v gradnjo investira javna sredstva, pa najsi
bo to dobiček obstoječih elektrarn ali državna jamstva za kredite. Strankarski politiki in skupinam
ekspertov vid seže komaj kaj dlje od konca mandata. Ljudje pa večinoma gledajo dlje, do konca
življenja in, v skrbi za usodo otrok, še čez.«
Menimo, da je prebivalstvo premalo seznanjeno o tehnologiji, varnemu odlaganju odpadkov in
zaposlitvenih možnostih, ki jih projekt prinaša. Relativna ocena bi tako znala biti napačna, čas izvedbe
projekta pa bi se še podaljšal. Nacionalni energetski program in odločitev v zvezi z NEK‐2 bi morala
biti pozitivna, da bi lahko v letih 2011‐2013 stekle priprave na razpis, v letu 2015 tudi sama gradnja in
po letu 2020 samo obratovanje reaktorja. Menimo, da so finančna tveganja premosorazmerna z
ugodnimi učinki, ki jih bomo od tega uživali. V vsak projekt je potrebno vložiti denar, za ta projekt pa
je potrebno zavedanje, da bo služil 60 let in več. Menimo, da je danes potrebno ukrepati, da
zagotovimo stabilno in varno prihodnost našim potomcem.
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5. KONČNI VIRI ENERGIJE IN ELEKTROENERGETSKA ZANESLJIVOST
Elektroenergetska zanesljivost je odvisna od določenih faktorjev, med katere štejemo
dosegljivost/dobavljivost virov, njihovo razpoložljivo količino, tehnične in tehnološke postopke
spreminjanja teh virov v električno energijo, elektroenergetsko omrežje, ki nam energijo dobavlja.
Faktorjev je še veliko več, na dobavljivost vpliva tudi ekonomsko in gospodarsko stanje države
izvoznice teh virov. Spomnimo se tabel, ki smo jih predstavili na začetku. V njih so prikazani štirje
glavni viri današnjega časa, ki prebivalstvu celotnega sveta priskrbijo večino porabljene energije.
Govorimo o naftnih derivatih, premogu, plinu in elementu urana, ki se uporablja v jedrskih
elektrarnah. Tabele predstavljajo porabo virov na sekundo in tako predviden čas njihove izčrpanosti,
ki je za element uran leto 2144.
Elektroenergetska zanesljivost primarnih oziroma končnih virov je danes večja kot zanseljivost
obnovljivih virov energije, res je, da so obnovljivi viri energije »obnovljivi« in jih tako z črpanjem
oziroma uporabo ne manjšamo, vendar nam kljub temu ne morejo zadovoljiti vseh potreb po
energiji.
Elektroenergetska odvisnost od uvoza tekočih in plinastih goriv v Sloveniji je bila leta 2008 kar 55‐
odstotna in je tako znašala 3‐odstotke več kot osem let prej (Inštitut za raziskave v energetiki,
ekologiji in tehnologiji, 2010,3). Podatki pravijo, da z domačo proizvodnjo zadovoljimo 77‐odstotkom
potreb po trdnih gorivih in vse potrebe po obnovljivih virih energije, zaradi letnega večanja potreb po
energiji pa se veča tudi naša odvisnost od uvoza. Enako velja za celotno Evropsko unijo, katere
energetska odvisnost naj bi se do leta 2020 povečala za več kot 70‐odstotkov.

S t r a n | 19
Elektroenergetska zanesljivost, kot smo že povedali je odvisna od veliko faktorjev, eden
najpomembnejših pa je seveda razpoložljivost končnih virov. V primeru, da virov, ki nam dajejo
električno energijo ni, tudi energetsko omrežje ne more dobaviti energije, ki jo potrebujemo.
Menimo, da so danes končni viri energije tisti, ki nam zagotavljajo nemoteno pridobivanje električne
energije in tako trenutno tudi nemoteno oskrbo za celotno prebivalstvo, ne le Slovenije, temveč tudi
sveta. Potrebe po energiji naraščajo in so trenutno na točki, kjer alternativni viri energije oziroma ti.
obnovljivi viri energije ne bi mogli zadovoljiti naših potreb. Zaradi končnih virov energije imamo
pozimi topel dom, medtem ko nemoteno delujejo pralni in sušilni stroj, v kuhinji se pomiva posoda s
pomočjo pomivalnega stroja, hladilnik nemoteno hladi hrano, mi si lahko vmes sušimo lase, ko se v
garaži polni naš električni avtomobil. Vse to na račun končnih virov energije.
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6. PREDNOSTI IN SLABOSTI JEDRSKE ENERGIJE
Namen naše raziskovalne naloge je približati področje energetike in med drugim tudi predstaviti
prednosti in slabosti jedrske energije. Nahajamo se v obdobju političnih odločitev, kot seveda tudi
odločitev posameznikov o skupni prihodnosti. Menimo, da je pomembno poznavanje področja
energetike, njenih virov, proizvodnje in porabe ter potreb s strani vsakega prebivalca, saj lahko le z
razgledanostjo in znanjem vplivamo na boljši jutri.
V prejšnjih poglavjih smo videli, da končni viri energije predstavljajo enega glavnih virov energije na
svetu. Alternativni oziroma obnovljivi viri energije z današnjo tehnologijo ne morejo zadostiti vseh
potreb po električni energiji. Danes zagotavljamo večino električne energije, katere porabniki smo, s
pomočjo končnih virov, eden od njih pa je tudi uran.
Uran je glavni vir s pomočjo katerega v jedrskih elektrarnah proizvajajo električno energijo. Slovenija
je pred dvema desetletjema dobila svojo prvo elektrarno, ki še danes, zraven termo in hidroelektrarn,
predstavlja enega glavnih virov energije. Potrebe po energiji danes naraščajo in v prihodnosti ne
bodo nič manjše, zato je za nas izrednega pomena, da si zagotovimo elektroenergetsko varnost brez
uvozne odvisnosti.
V nadaljevanju bomo predstavili prednosti in slabosti jedrske energije in tako pogledali dejavnike, ki
govorijo za in/ali proti jedrski energiji.
PREDNOSTI

SLABOSTI

1.

NI EMISIJ CO2, SO2, NOX, TOREJ NI IZPUSTOV
TOPLOGREDNIH PLINOV V OZRAČJE – MAJHEN
VPLIV NA OZRAČJE

1.

2.

2.

3.

VELIKA PROIZVODNJA ENERGIJE, GLEDE NA
KOLIČINO PORABLJENEGA GORIVA
RADIOAKTIVNOST JE DEL OKOLJA V KATEREM
ŽIVIMO, UPORABLJA SE V RAZLIČNE NAMENE,
TUDI V MEDICINI IN INDUSTRIJI – NI LE NEGATIVA

4.

MANJŠA ODVISNOST OD UVOZA ENERGIJE

4.

5.

STABILNOST CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE NA
DOMAČEM TRGU
VARNOST OBRATOVANJA

6.

3.

PRETEKLE JEDRSKE NESREČE, POVZROČENE
ZARADI ČLOVEŠKE MALOMARNOSTI –
REŠITEV
V
ZNANSTVENO‐STROKOVNI
USPOSOBLJENOSTI
MOŽNOSTI UPORABE IN PREDELAVE
IZRABLJENEGA GORIVA V VOJAŠKE NAMENE
RADIOAKTIVNOST ODPADKOV IN DOBA
NJIHOVE RAZGRADNJE – KI OB PRAVILNEM
IN
UČINKOVITEM
SKLADIŠČENJU
NE
PREDSTAVLJATA GROŽNJE OKOLICI
VISOKA CENA INVESTICIJE, DOLGOTRAJNA
GRADNJA

Jedrska energija prinaša veliko prednosti, ena od njih pa je tudi ta, da ni emisij CO2, SO2, NOX , s čimer
pridobivamo energijo ter ne onesnažujemo okolja, zmanjšujemo emisije, v primeru, da uporabljamo
prejeto energijo iz nuklearke, za polnjenje novega varčnega avtomobila, kar pa je tudi cilj Kjotskega
protokola. Zraven tega povečujemo neodvisnost od tujine in cen na zunanjih trgih. Menimo, da se je
potrebno zavedati preteklih nesreč in njihovih okoliščin. Nesreče v nuklearnih elektrarnah lahko
pomenijo pravo pogubo za prebivalce države, v kateri je nuklearka, vseh njenih sosed in še dlje.
Spomnimo se zemljevida Evrope, ki smo ga predstavili na začetku in nuklearnih elektrarn v Evropi. V
primeru, če se bojimo nesreče, lahko samo pomislimo, da ima Francija 59 delujočih elektrarn,
nesreča v eni od njih, pa bi imela velike posledice za celotno Unijo. Nesreči na Otoku treh milj in v
Černobilu sta bili posledica človeškega faktorja, neprevidnosti in pomanjkljivega znanja, vse to pa je s
strokovno usposobljenostjo in resnostjo odpravljivo. Menimo, da ni potrebnega strahu pred
nesrečami v nuklearnih elektrarnah, prav tako ne pred njihovimi odpadki, ki jih danes uspešno in
kakovostno skladiščijo tako, da ne predstavljajo negativnih vplivov na okolje in človeka. Potrebno je
tudi vedeti, da eksplozija jedrske elektrarne Krško fizikalno ni mogoča. Jedrska elektrarna Krško ima
reaktor tlačnovodnega tipa, katerega fizikalne lastnosti ne omogočajo pojavov, ki bi lahko vodili do
eksplozije.
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7. OKOLJSKA OBREMENITEV, KOT POSLEDICA PROIZVODNJE JEDRSKE
ENERGIJE IN RADIOAKTIVNOST
Radioaktivno sevanje in radioaktivnost lahko imata velik vpliv na okolje in njegove prebivalce. V
nadaljevanju bi vas radi seznanili s samo radioaktivnostjo, njenimi učinki ter samimi vrstami. Prav
tako bomo predstavili pozitivne lastnosti uporabe same radioaktivnosti ter na koncu predstavili
Agencijo za radioaktivne odpadke in potencialno odlagališče zanje v Sloveniji. Gradnja nove nuklearke
seveda zahteva tudi prostore, kamor se bodo odpadki lahko skladiščili. Naša naloga je predstavitev
najboljših rešitev, skupaj z analizo učinkov na okolje, ki jo konstrukterji predvidevajo.

7.1. RADIOAKTIVNO SEVANJE
Radioaktivnost je že od nekdaj del našega okolja. Človek je v
stiku z naravnim sevanjem kozmičnih žarkov, radioaktivnih snovi
iz tal, gradbenih materialov ter iz snovi, ki jih vsak dan vnaša v
svoje telo kot hrano in pijačo. V povprečju naj bi skale vsebovale
0,003 grama urana na kilogram skale, veliko več ga ima granit.
Trikrat pogostejši od urana je element torij. Uran, torij in
radioaktiven plin radon so eni od razlogov, ki povzročajo
radioaktivnost tal. Pomembno je tudi vedeti, da tok rek po
skalah in zemlji, nosi s sabo različne raztopljene snovi. Ob
hlapenju vode le te snovi preidejo v trdno stanje, zato ni
presenetljivo, da je tudi morje radioaktivno, vendar
radioaktivnost tukaj izvira iz radioaktivnega kalija. Ta oblika radioaktivnega kalija povzroča tudi
radioaktivnost naših teles.
Sevanja s čutili ne moremo zaznati, pri tem so nam v pomoč inštrumenti, ki zaznajo radioaktivno
sevanje kot posledico razpada atomskih jeder, ki pri tem spremenijo svoj prvotni element ali notranjo
energijo. Radioaktivnost pa ni konstantna temveč s časom upada, merilo zanjo je tako razpolovilni
čas v katerem razpade polovica začetnega števila radioaktivnih jeder, v drugem četrtina in tako
naprej. Glede na razpolovilni čas pa ločimo dolgo‐ in kratkoživa jedra (ogljik 14 npr. 5730 let in radon
3,8 dneva).
V Sloveniji imamo v jedrski elektrarni Krško visoko radioaktivne odpadke (izrabljeno gorivo, na leto
cca. 6 m3), srednje radioaktivne odpadke (predvsem odpadke čistilnih naprav za primarno hladilo) in
nizko radioaktivne odpadke (posledica vzdrževalnih del). Nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
nastane na leto približno 50 m3. Vsi ti so skladiščeni znotraj jedrske elektrarne.V Centralnem skladišču
RAO na Brinju so shranjeni radioaktivni odpadki, ki so nastali v medicini, industriji in raziskovalni
dejavnosti (na leto jih nastane nekaj m3). Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadko za okolje
ni nevarno, saj za svoje "obratovanje" ne potrebuje nobene energije, niti ne oddaja v okolje nobene
omembe vredne energije niti sevanja. V Sloveniji nastanejo visoko radioaktivni odpadki samo ob
obratovanju jedrske elektrarne Krško. To so izrabljeni gorivni elementi, ki jih hranijo v bazenu za
zgorelo gorivo.
Največ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov prav tako nastane med obratovanjem jedrske
elektrarne Krško. Ti so shranjeni v skladišču na lokaciji elektrarne. Nizko in srednje radioaktivni
odpadki medicine, industrije in raziskovalne dejavnosti so shranjenev Prehodnem skladišču na Brinju.

Vrste radioaktivnega sevanja
Poznamo različne vrste radioaktivnega sevanja, ki se ločijo glede na različne načine razpadanja jeder.
Poznamo alfa, beta in gama sevanje ter nevtronsko sevanje.

S t r a n | 22
Alfa sevanje: delci alfa so jedra helija, ki imajo dva protona in dva nevtrona. Pri razpadu se ti delci
ločijo, sevanje pa ima veliko energijo. Delci alfa se gibljejo s hitrostjo okoli 2 milijona m/s, kljub temu
pa niso preveč prodorni, v zraku se ustavijo že na razdalji nekaj centimetrov, pred njimi pa nas lahko
ščiti že list papirja. Sevanje je lahko izredno nevarno ob direktni izpostavljenosti oziroma ob vnosu
delcev v telo, saj lahko takrat na zelo kratki poti uničijo veliko celic.
Beta sevanje : delci beta so elektroni (negativni delci) ali pozitroni (pozitivni delci). Nastanejo ob
razpadu beta iz radioaktivnih jeder. So veliko bolj prodorni kakor delci alfa, na svoji poti pa naredijo
tudi veliko manj škode. Delce beta z največjo energijo lahko zaustavi 4 mm debela plošča aluminija,
drugače pa so nevarni za kožo in oči.
Gama sevanje: sevanje gama je elektromagnetno valovanje (podobno kot svetloba) zelo kratke
valovne dolžine ter je izmed vseh sevanj najprodornejše. Pretečena pot je odvisna od njegove
energije. Pred njim se najlaže zaščitimo z debelo plastjo snovi, ki vsebuje atome s konca periodnega
sistema elementov. Največkrat je v uporabi svinec.
Nevtronsko sevanje: je tok nevtronov, ki se sprošča pri cepitvi urana v jedrskih reaktorjih.

Uporaba radioaktivnosti
Rentgenski žarki in radioaktivno sevanje v medicini se uporablja za preiskovanje kosti in tkiva. Vidna
svetloba ne more prodreti skozi naše telo, medtem ko je telo za rentgenske žarke prosojno. Tako
lahko preiskujemo zlomljeno kost, tumor v telesu ali okvarjen zob. Preiskovanje črevesa poteka z
vbrizgavanjem snovi ali zaužitvijo obroka, ki vsebuje barij (močno absorbira rentgenske žarke).
Tumor lahko najdemo tako, da v kri vbrizgamo radioaktivno snov, ki se skoncentrira v rakastem
tkivu, kasneje jo opazujemo s posebnimi inštrumenti, ki zaznajo gama žarke. Prav tako je
radioaktivnost v pomoč pri zdravljenju rakastih celic, ki se delijo hitreje kot normalne celice v
človeškem telesu ter so tudi bolj občutljive na radioaktivnost. Skoncentrirana radioaktivna snov v
tumorju lahko le‐tega uniči, medtem ko naj ne bi škodila ostalemu tkivu.
Uporaba radioaktivnosti v znanosti pomaga pri datiranju, kjer se s pomočjo radioaktivnega ogljika
nameri količina radioaktivnega ogljika v davno odmrlih tkivih. S tem pa je mogoče ugotoviti ter
določiti smrt. Ena od možnosti je tudi vsaditev radioaktivnih molekul v gene in raziskovanje njihove
strukture.
V gospodinjstvu in drugje je v uporabi detektor za dim, naprava, ki nas opozori na nevarnost požara.
Vsebuje radioaktivni material, ki pomaga vključiti alarm v prisotnosti dima.
Radioaktivnost v vojski je manj priljubljena in tudi koristna. Spomnimo se uporabe atomskih bom v II.
Svetovni vojni nad Hirošimo in Nagasakijem. Več kot 200.000 ljudi je bilo ubitih, v nadaljevanju pa je
bilo med leti 1945 in 1995 izvedenih več kot 2.000 testov nuklearnih eksplozij. Danes obstaja
nevarnost terorističnih napadov z jedrskim orožjem. Jedrske podmornice dobijo energijo iz
nuklearnega reaktorja, ki je v osnovi podoben tistemu za proizvodnjo elektrike v jedrski elektrarni.

Učinki ionizirajočega sevanja
Biološki učinek sevanja je odvisen od jakosti sevanja, trajanja in gostote. Na primer alfa žarki, ki zelo
težko prodirajo skozi naše telo bodo napravili 20x močnejšo ionizacijo kot gama žarki, ki delujejo na
večji površini. Obsevanje pljuč je 10x bolj nevarno kot obsevanje kože. Ti efekti vodijo do tako
imenovane efektivne doze, merimo jo s sieverti (Sv., millisievert (1/1000 sieverta) ). Radioaktivno
sevanje lahko poškoduje celice, pojavi se okvara tkiva, organa ali celotnega organizma, kar pa je
odvisno od vrste in trajanja samega sevanja, katerega posledice so lahko vidne tudi na potomcih. V
kratkem času po celem telesu prejeta doza 2000 mSv povzroči smrt. Najvišja doza, ki jo lahko prejme
posameznik je zakonsko omejena, za delavce v jedrski elektrarni je le ta na primer 50 mSv. Potrebno
pa je vedeti, da se sevanju ne moremo izogniti, letni prispevek naravnega okolja je 2,4 mSv, kjer kot
že povedano največji delež sevanja iz naravnega okolja prispeva plin radon. Letni prispevek umetnih
virov (medicina, industrija) je 0,4‐1,5 mSv. Letni prispevek NEK‐a je 0,01 mSv. Celotni prispevek
Černobilske nesreče od leta 1986 je 0,72 mSv. Celotni prispevek dosedanjih jedrskih poskusov v svetu
je 7,2 mSv.

S t r a n | 23

7.2. SKRB ZA VARNO ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IN ARAO
Na področju Slovenije skrbi za radioaktivne odpadke Agencija ARAO. ARAO je usposobljena, da s
svojimi nalogami izpolnjuje namen varnega odlaganja odpadkov in tako skrbi za varno in človeku
prijazno shranjevanje radioaktivnih odpadkov na področju Slovenije. Vizija podjetja vključuje sistem
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Poslanstvo Agencije ARAO JE
prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predhodna priprava in obdelava ter skladiščenje radioaktivnih
odpadkov, razen radioaktivnih odpadkov iz jedrskih objektov za proizvodnjo električne energije.
Priprava in izvedba končne rešitve za radioaktivne odpadke in izrabljeno jedrsko gorivo, torej celotna
skrb za radioaktivne odpadke (RAO), ki bodo nastali ob obratovanju jedrskih objektov za proizvodnjo
električne energije, za RAO, ki bodo nastali med razgradnjo teh objektov ter za ostale RAO na
območju RS. Dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki
nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.
Strateški cilji podjetja pa so vzpostavitev odzivnega, zanesljivega, varnega, okoljsko in narodno‐
gospodarsko sprejemljivega ter zato vsestransko učinkovitega sistema ravnanja z radioaktivnimi
odpadki in izrabljenim gorivom v Republiki Sloveniji.
Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) se s politiko kakovosti zavezuje, da bo delovala oziroma
ravnala in postopala kot dober gospodarstvenik in z radioaktivnimi odpadki ravnala na način, ki
zagotavlja:
• zadovoljiv nivo varovanja človekovega zdravja,
• sprejemljiv nivo varovanja okolja
• upoštevanje možnih vplivov na človekovo zdravje in okolje izven nacionalnih meja,
• da predvideni vplivi na zdravje bodočih generacij ne bodo večji od ustreznih, sedaj
sprejemljivih nivojev,
• da ne bodo po nepotrebnem obremenjene bodoče generacije,
• da aktivnosti potekajo v okviru nacionalne zakonodaje in mednarodnih priporočil MAAE
• da aktivnosti potekajo ob uporabi v mednarodnem okolju najboljših razpoložljivih tehnologij
(uporaba BAT). Dostop do teh si omogočamo z mednarodnim povezovanjem oziroma s
članstvom v mednarodnih organizacijah, v katerih izpolnjujemo tudi vse prevzete obveze,
• da radioaktivne odpadke omejimo na najmanjšo možno mero,
• da primerno upoštevamo medsebojne odvisnosti vseh korakov nastajanja in ravnanja z
radioaktivnimi odpadki.
Z vzpostavitvijo sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem vidimo priložnost za sistematsko
planiranje, izvajanje, nadziranje in nenehno izboljševanje delovanja ARAO, kar zagotavlja kvalitetno,
varno ter človeku in okolju sprejemljivo izpolnjevanje zastavljenih ciljev.
Menimo, da je ARAO usposobljen in dober gospodarstvenik, kateremu lahko zaupamo nalogo
skladiščenja in upravljanja z radioaktivnimi odpadki na področju Slovenije. Skladiščenje radioaktivnih
odpadkov poteka tako, da so RAO začasno shranjeni in ne predstavljajo nevarnosti za okolje ali za
zdravje ljudi v njegovi okolici. Objekti, v katerih so RAO trajno skladiščeni, odloženi tako, da je
popolnoma onemogočeno njihovo širjenje v okolje in so stalno pod nadzorom strokovno
usposobljenih delavcev Agencije.
V nadaljevanju bomo predstavili potencialno odlagališče RAO, Vrbina, ki se je izkazalo za
najprimernejše mesto odlaganja RAO.

7.3. ARAO IN POTENCIALNO ODLAGALIŠČE VRBINA
Okoljske obremenitve v povezavi z jedrsko energijo predstavljajo jedrski odpadki, ki lahko ob
nepravilnem ravnanju ogrožajo varnost ljudi in okolja. Poskrbeti je potrebno za strokovno ravnanje
pooblaščenih oseb z odpadki in zagotoviti, da radioaktivni izotopi ne prehajajo v okolje vse, dokler
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stopnja aktivnosti odpadkov ne pade na raven, ko ti niso več radioaktivni. Pri nizko in srednje
radioaktivnih odpadkih to traja približno 300 let.
V Sloveniji ima skrb za to Agencija ARAO. ARAO izvaja vrsto terenskih analiz in raziskav, ki podajo
informacije o odlagališču in njegovi primernosti. V njihovem okviru določa zgradbo tal,
mikroklimatske razmere, kemijske značilnosti površinskih voda in podtalnice, zemljin, kamnin in
druge naravne dediščine. V večini pridobi podatke s pomočjo intenzivnih terenskih raziskav,
geološkega vrtanja ali pa z izkopi.
V nadaljevanju bomo govorili o odlagališču NSRAO, ki je trenutno za Slovenijo izrednega pomena. V
sam program sodelovanja v postopku pridobivanja lokacije za odlagališče so bile povabljene vse
slovenske občine, vlogo zanj pa je vložilo le osem občin. Po predhodnem preverjanju ustreznosti in
usklajevanju je nato Agencija za radioaktivne odpadke izvedla primerjalno študijo v katero je bilo
vključenih 12 lokacij v petih občinah. Za vsako lokacijo je bila predlagana rešitev izvedljive variante
odlagališča. Najbolje ocenjene lokacije so bile leta 2005 opredeljene z vladnim sklepom, med njih pa
sodijo Globoko v občini Brežice, Čagoš v Sevnici ter Vrbina v občini Krško. Za vse tri potencialne
lokacije so morale biti podane smernice za pripravo državnega lokacijskega načrta, v gradivu pa
nakazane tudi okvirne in možne projektne rešitve odlagališča za vse tri lokacije. Na žalost je Čagoš
leta 2006, po pozivu za predložitev smernic izstopil iz postopka, enako se je zgodilo z Brežicami, ki pa
so sprejele odločitev umika ter opredelitve nadomestne lokacije. Obrazložitev je del povzetka
idejnega projekta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov katerega avtor je Bojan
Kolarič. Projekt je nastal decembra 2009 in bil predstavljen na Dnevih posavske energetike, ki so se
odvijali v Krškem v začetku decembra 2009. Idejni projekt je bil podkrepljen z video simulacijo, ki je
ponazarjala odlagališče in njegovo delovanje ter na koncu predvidela tudi samo zaprtje odlagališča.
Za odlagališče Vrbina obstaja več variant odlagalnih objektov, prvotni rešitvi odlaganja v vkopane
škatlaste odlagalne celice pa so bile dodane še rešitve odlaganja v vkopane silose, podzemne silose in
rove ter površinsko odlaganje.
Odlagališče bi naj služilo odlaganju kratkoživih NSRAO, ki nastajajo kot posledica proizvodnje
električne energije v jedrski elektrarni ter imajo majhno toplotno moč, ki je pri ravnanju z odpadki
zanemarljiva. Zmogljivosti odlagališča so tudi zadostne za odlaganje polovice radioaktivnih odpadkov,
ki bi nastale v NEK ter za vse preostale slovenske NSRAO, ki nastanejo pri uporabi radioaktivnih snovi
v medicini, znanosti in industriji.
Varnost bo zagotavljena s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi jedrske in sevalne varnosti, s katerimi
bo doseženo tudi varno obratovanje odlagališča, prav tako pa bodo preprečeni izredni dogodki ter
zagotovljeno varovanje za vse izpostavljene delavce, prebivalstvo in okolje pred ionizirajočimi sevanji.
Potencialna lokacija za odlagališče NSRAO Vrbina se nahaja 300m vzhodno od NEK. Do konca leta
2009 sta se na tej lokaciji realizirali dve terenski raziskavi, ki sta vključevali pregled geo‐ in hidrosfere.
Rešitev za oba vidika varnosti omogoča odlagališče radioaktivnih odpadkov. Odlagališče kot kompleks
naravnih in umetnih pregrad preprečuje prehod radioaktivnih izotopov od odpadkov v okolje,
obenem pa preprečuje tudi dostop ljudi in drugih živih bitij do teh odpadkov.
Poznamo površinska in globinska odlagališča, večina obstoječih odlagališč NSRAO v svetu pa je
površinskih, kjer so v uporabi umetne pregrade z uporabo umetnih pregrad. Površinski objekti so
vkopani v zemljo do 10 metrov globoko, sestavljajo jih betonski bazeni z urejenim drenažnim
sistemom. Bazeni služijo odlaganju NSRAO v obliki sodov ali zabojnikov, katere se kasneje prekrije s
polnilom v obliki cementa ali gline v več zaporednih plasteh. Podobna odlagališča so Drigg v Veliki
Britaniji, Centre de la Manche in Centre de l'Aube v Franciji ter El Cabril v Španiji. Centre de l'Aube,
se nahaja 160 km vzhodno od Pariza in je trenutno eno najmodernejših in z 95 ha tudi eno največjih
in najzmogljivejših odlagališč (1 milijon m3).
Globinska odlagališča uporabljajo predvsem v Nemčiji, kjer je za vse vrste radioaktivnih odpadkov
zahtevana odložitev več sto metrov globoko, v geološko stabilne formacije. Nemško odlagališče
NSRAO v Morslebnu se nahaja 500 m globoko v bivšem rudniku soli.
Kot smo že povedali, gre pri umeščanju objekta za odlaganje radioaktivnih odpadkov v prostor
predvsem za postopek izbire primerne lokacije, pri čemer so upoštevani tako tehnični kot tudi
socialni in ekonomski vidiki. Rešitev Slovenije je NSRAO Vrbina, ki se je izkazala za primerno lokacijo
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odlagališča NSRAO. Velik dejavnik pri načrtovanju odlagališč pa postaja tudi njihova družbena
sprejemljivost, zaradi česar je velika pozornost pri njihovem načrtovanju posvečena tudi sociološkim
vidikom. Za Slovenijo je potrebno vedeti, da nam geološke razmere omogočajo odlaganje odpadkov
v površinskie ali podzemnie objekte, zato se predvideva podoben koncept odlagališča, kot ga imajo
najmodernejša odlagališča te vrste v svetu (Centre de l'Aube v Franciji in El Cabril v Španiji). Odlagalni
sistem bi tako tudi pri nas temeljil na naravnih in predvsem umetnih pregradah zasnovanega
odlagališča. Predviden koncept podzemnega odlagališča NSRAO pa v grobem sestavljajo površinski
del s tehnološkimi in pomožnimi objekti ter podzemni del z dostopnim in odlagalnimi rovi
predvidoma 50‐100 m pod površino.

Površinsko odlagališče

Podzemno odlagališče

Odlagalni rov v
podzemnem odlagališču

Slovenija bi se z izgradnjo odlagališča NSRAO, uvrstila med države, ki so poskrbele za trajno rešitev
ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
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8. ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE IN ELEKTROENERGETSKA
ZANESLJIVOST
Poznamo več vrst alternativnih virov energije kamor sodijo biomasa, sončna energija, vodna energija,
energija vetra, geotermalna energija in toplotne črpalke, ki jih države po svetu različno izkoriščajo.
V EU‐27 je leta 2006 raba obnovljivih virov predstavljala 7,1 % skupne rabe energije. Glede na leto
2000 je raba porasla za 30 %. Raba obnovljivih virov v EU‐27 je po državah zelo različna, saj je odvisna
od naravnih danosti. V EU‐27 prevladuje raba lesne biomase (52 %), sledijo hidroenergija (21 %),
komunalni odpadki (8 %), vetrna energija (6 %), geotermalna energija (4 %), biogoriva (5 %), bioplin
(4 %) ter solarna energija (1 %).
Spodnje razpredelnice prikazujejo posamezne evropske države ter doseganje ciljev Kjotskega
sporazuma. Razpredelnice, ki jih lahko najdemo na strani Europ´s Energy Portal, predstavljata emisije
CO2 . Države v »zelenem območju« dosegajo cilje Kjota, saj onesnažujejo manj, kot je njihov cilj za
leto 2012. Države, ki so v ti. »rdečem območju« pa presegajo izpuste in bodo morale le te zmanjšati.

EU MEMBER
STATE
LATVIA
ESTONIA
LITHUANIA

2003
10,7
21,2
16,7
NO
ROMANIA
DATA
NO
BULGARIA
DATA
HUNGARY
83,3
SLOVAKIA
51,1
POLAND
382,5
CZECH REPUBLIC 147,5
SWEDEN
70,9
UNITED
658
KINGDOM
FRANCE
560,9
GREECE
137,2
BELGIUM
147,6
GERMANY

1024,4

% UNDER KYOTO TARGET
48,07 %
45,00 %
43,99 %

2004
10,7
21,2
21,1

2005 2006
10,9 11,7
20,7 19,2
22,6 22,8

160,1

153,7 153,9 152,3

259,9

41,40 %

68,9

69,8

71,5

75,7

127,3

40,53 %

79,5
49,5
396,7
147,1
69,7

80,5
48,7
399
145,6
67

78,8
49,0
399,3
149,1
66,9

75,9
47,0
398,9
150,8
65,4

114,9
67,2
551,7
180,6
75,2

33,94 %
30,06 %
27,70 %
16,50 %
13,03 %

660,4

657,4 647,9 636,7

678,3

6,13 %

556,1
137,6
147,6

553,4 541,7 531,1
139,2 128,1 131,9
143,8 136,6 131,3

564
139,6
135,9

5,83 %
5,52 %
3,38 %

980,0 956,1

972,9

1,73 %

1025

1001,5

2007
12,1
22,0
24,7

KYOTO
TARGET
2012
23,3
40
44,1

Vir: http://www.energy.eu/#CO2

% OVER KYOTO TARGET
NETHERLANDS
PORTUGAL
IRELAND

215,4
83,7
68,4

218,4
84,6
68,6

212,1
85,5
69,9

208,5
84,7
69,7

207,5
81,8
69,2

200,4
77,4
63

FINLAND

85,4

81,2

69,3

79,9

78,3

71,1

SLOVENIA

19,7

19,9

20,3

20,5

20,7

18,6

ITALY

577,3

580,5

582,2

563,0

552,8

485,7

‐3,54 %
‐5,68 %
‐9,84 %
‐10,13
%
‐11,29
%
‐13,82
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%
DENMARK

73,6

68,2

63,9

71,0

66,6

54,8

AUSTRIA

92,5

91,2

93,3

91,6

88,0

68,7

SPAIN

407,4

425,2

440,6

433,0

442,3

331,6

LUXEMBOURG

11,3

12,8

12,7

13,3

12,9

9,1

MALTA
CYPRUS

3,1
9,2

3,2
9,9

3,4
9,9

2,9
9,9

3,0
10,1

NO TARGET
NO TARGET

‐21,53
%
‐28,09
%
‐33,38
%
‐41,76
%

V letu 2009 je bilo na področju Evropske unije na novo postavljenih 6000 vetrnic, največ v Španiji in
Nemčiji. Nemčija ima sedaj skupaj 21.100 vetrnic, leta 2007 je razpolagala s 20.229 vetrnicami s
pomočjo katerih proizvedla 39.500 gWh energije ter zadostila približno 6,4‐odstotkom bruto porabe
po energiji.
Turbine vetrnic naj bi predstavljale ti. »zeleno revolucijo« so mnenja na European Wind Energy
Association. Njihove podobe se nahajajo na znamkah držav Nizozemske in
Kanade, fizično pa so prisotne tako na kopnem kot na morju po vsem svetu.
Menijo, da so postale simbol napredka v revnejših državah, pojavljajo pa se
tudi v reklamah bank in drugih podjetij. Societe Generale na ta način spodbuja
vlaganja s sloganom “with green business, we stand by you to open up new
economic horizons.” Energija vetra izpolnjuje vse zahteve Evropske unije, daje
energetsko varnost, »bori« se proti klimatskim spremembam, zraven tega pa je
energetski sektor med leti 2002 in 2007 odprl 60.000 novih delovnih mest, kar
pomeni 33 delovnih mest na dan. Leta 2008 so evropski proizvajalci imeli 60‐
odstotni delež v 36 miljardah velikem globalnem trgu, postavljene turbine so
predstavljale večinski delež na področju na novo zgrajene tehnologije za pridobivanje elektrike. Delež
novih kapacitet je znašal 36‐odtsotkov, proizvedel pa 27 GWh nove energije iz vetra, na globalni
ravni. Analiti so tudi mnenja, da je potencial vetrne energije zelo visok in, da bo v letui 2020 za
trikratnik presegal potrebo po sami elektriki, v letu 2030 za sedemkratnik. Evropsko združenje za
vetrno energijo (EWEA) je celo zvišalo svoje cilje, ki naj bi jih dosegli do leta 2020. Doseči nameravajo
230 GWh instalirane moči, ki bi dala od 14‐17‐odstotkov vse proizvedene energije na področju
Evropske unije.
Potenciali alternativnih virov energije so veliki in v postopku pridobivanja električne energije
pomenijo varen in ekološko upravičen dejavnik. Kljub temu pa moramo vedeti, da nam ne morejo
prinesti stalnega in najbolj zanesljivega toka električne energije. Potreba po energiji še zmeraj
narašča in to v večjem odstotku kot smo zmožni instalirati tehnologije za njeno pridobivanje. Na
začetku, ko smo govorili o energiji, smo prikazali dve pomembni sliki ter štiri tabele, ki so prikazovale
pričakovano življenjsko dobo neobnovljivih virov energije. Doba končnih virov energije se izteka,
najdaljša pričakovana pa predstavlja prav element uran, ki ga uporabljamo v nuklearnih elektrarnah,
kjer s postopkom postopka fisije pridobivamo električno energijo. Največ električne energije
pridobimo iz končnih virov, kot so premog, nafta in plin, sledijo nuklearna energija, hidroenergija ter
geotermalna, vodna in vetrna energija. Menimo, da mora Slovenija svoje možnosti proizvodnje iz
končnih virov energije povečati in tako zagotoviti varno prihodnost, neodvisno od uvoza in cenovne
politike drugih držav. Podpiramo program NEK‐2, saj menimo, da lahko le z njegovo realizacijo
zadovoljimo tudi potrebe prebivalstva. Prav tako, seveda spodbujamo OVE in proizvodnjo električne
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energije iz njihovih virov, vendar vemo, da nikoli ne bodo mogli zadostiti potrebi prebivalstva po
energiji in tako zagotoviti varno in neodvisno prihodnost.
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili OVE v Sloveniji.

8.1. SLOVENIJA IN POTENCIALI OVE
8.1.1. Lega Slovenije, relief, podnebje
Slovensko ozemlje meri 20.256 km2 in je po velikosti na okoli 150. mestu ne svetu. Po gospodarski
razvitosti se uvrščamo na 42. mesto na svetu. Slovensko ozemlje sestavlja pet litoloških enot, to so
trda silikatna kamnina (gnajs, granit, tonalit), mehke silikatne kamnine ( skrilavec, tuf), trde
karbonatne kamnine (apnenec, dolomit), mehke karbonatne kamnine (lapor, peščenjak , flis) in
kvartalne naplavnine (prod in pesek).
Večina slovenskega ozemlja je nastala v terciarju, v kvartarju pa je doživel predvsem alpski del
številne spremembe zaradi pleistocenske poledenitve. Povprečna nadmorska višina v sloveniji znaša
553 m, največ ozemlja pa je v pasu med 200 – 300 m, kjer je večina nasutih ravnin. V pasu med 200 in
400 m nadmorske višine je 1/3 Slovenije.
Slovensko podnebje je srednjeevropsko. Dve tretjini leta smo pod vplivom anticiklonov, eno četrtino
pa pod vplivom ciklonov. Količina sončne energije, ki jo površje sprejme v enem letu, znaša ob morju
1.200 kWh/m2, v notranjosti pa od 1.000 – 1.170 kWh/m2.
Pri nas letno izhlapi 550 – 750 litrov vode na kvadratni meter, kar je zelo veliko.
Največji onesnaževalci zraka z žveplovim dioksidom so toplarne, ki so leta 1994 izpustile v zrak 82 %
žveplovega dioksida, 10 % emisij pa je predstavljal delež individualnih kurišč.

Izraba tal v Sloveniji
7%

54%

15%
24%

obdelovalna zemlja
pašniki
gozd
ostalo

Iz grafikona je razvidno, da največji, kar 54‐odstotni del slovenskega ozemlja pokrivajo gozdovi. Gozd
je naravno bogastvo in prispeva k boljšemu zraku, razen tega pa tudi duši hrup, sploh na mestih, kjer
se pojavlja med avtocestami in vasmi. Gozdovi so vir lesne biomase, ki jo uporabljamo v obliki
sekancev in drugih lesnih odpadkov. Obseg porabe lesne biomase bi bilo potrebno povečati, saj
predstavlja precejšen vir neizkoriščene energije. Na drugem mestu so pašniki, sledi ji obdelovalna
površina ter ostale površine, v katere zajemamo bivalne površine, površine mest, industrijskih
predelov in podobno.

8.1.2. Alternativni viri energije v Sloveniji
Povedali smo že, da poznamo več vrst virov obnovljive energije, med katere sodijo biomasa, sončna
energija, vodna energija, energija vetra, geotermalna energija in toplotne črpalke. V Sloveniji
nekatere od teh že uspešno izkoriščamo (npr. vodno energijo) z elektrarnami na Dravi, Soči in Savi, v
energetskem načrtu pa so tudi postavitev elektrarn na spodnji Savi ter Muri. Vodni potencial reke
Drave je popolnoma izkoriščen, Sočo pa po podatkih HSE izkoriščamo le tretjinsko.
Pri naslednjih podatkih smo si pomagali s Kazalci okolja Slovenije, dosegljivimi na spletni strani
http://kazalci.arso.gov.si. Vemo, da večino energije pridobimo v Sloveniji s pomočjo NEK‐a,
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hidroelektrarn in termoelektrarn, kar pa nam ponazarja tudi spodnja, iz katere je razvidno, da s
pomočjo izkoriščanja voda in hidroelektrarn pridobimo 27% vse energije. Delež posameznih OVE z
izključitvijo vodne energije in energije pridobljene z izgorevanjem lesa je zanemarljivo.
OVE imajo veliko pozitivnih lastnosti, h
katerim
prištevamo
predvsem
neomejeno trajnost virov, manjšanje

emisij ogljikovega dioksida (CO2),
manjšanje emisij žveplovega dioksida
(SO2), varčevanje fosilnih virov
energije,
zmanjševanje
uvozne
odvisnosti, zmanjševanje odpadkov
(radioaktivni,
itd.),
lokalna
razpoložljivost, ki predstavlja dodaten
vir za razvoj gospodarstva.
Lesna in druga trdna biomasa s
približno 60 % predstavlja v Sloveniji
najpomembnejši obnovljiv vir energije
v Sloveniji. Biomasa zajema les in
lesne odpadke, črni lug, kostno moko in maščobe ter papirni mulj. Zraven tega vira, nam neomejeno
trajnost zagotavlja tudi tok voda, manj imamo vetrne in sončne energije, biomase. Geografska lega,
relief ter klimatske razmere vsake posamezne države vplivajo na moč izkoriščanja njenih potencialov,
le teh pa Slovenija nima veliko. Največji potencial v Sloveniji predstavlja vodna energija, katere
proizvodnja je bila leta 2007 za 9‐odstotkov nižja kot leta poprej in za 15 % nižja kot leta 2000. Padec
pripisujejo nižji vodnatosti rek v teh letih.
Proizvodne kapacitete so se v obdobju 2000‐2007 povečale za 18‐odstotkov, kar smo dosegli
predvsem z obnovo hidroelektrarn ter izgradnjo HE Boštanj. Leta 2002 se je začela gradnja verige
hidroelektrarn na spodnji Savi, ki naj bi predvidoma začela s svojim obratovanjem leta 2018, njena
skupna proizvodnja električne energije pa je ocenjena na 720 GWh/leto.
OVE, ki jih črpamo iz vetra in sonca ne predstavljajo velikega deleža pri proizvodnji električne energije
v Sloveniji. Izkoriščanje energije vetra je mogoče s pretvarjanjem energije vetra v električno energijo
s pomočjo vetrnih elektrarn, vendar le teh v Sloveniji ni. V letu 2009 je bilo na področju Evropske
unije na novo postavljenih 6000 vetrnic, največ kot že rečeno v Španiji in Nemčiji. Nemčija ima sedaj
skupaj 21.100 vetrnic, leta 2007 je razpolagala s 20.229 vetrnicami s pomočjo katerih proizvedla
39.500 gWh energije ter zadostila približno 6,4‐odstotkom bruto porabe po energiji. Slovenija ima
možnosti postavitve vetrnic na Krasu (Volovje reber), vendar le tem nasprotujejo okoljevarstveniki
zaradi potencialne ogroženosti flore in
favne.
Sončno energijo je mogoče izkoristiti za
ogrevanja, osvetljevanje prostorov in
pripravo tople vode, s sončnimi celicami
pa pretvarjati za proizvodnjo električne
energije – fotovoltika. Povprečna
specifična proizvodnja električne energije
iz sončne energije v Sloveniji znaša 1.070
kWh na 1 kWp vršne moči pri
temperaturi okolice 25oC in zračni masi
AM = 1,5. Povprečna moč komercialno
najbolj razširjenih solarnih panelov pa naj
bi znašala 200 W/m2, njihova normalna delovna temperatura je med ‐40oC in +90oC. Posamezniki
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lahko izkoriščamo sončno energijo s pomočjo sončnih celic, ki jih postavimo na strehe hiš, nekatera
podjetja danes z njimi uspešno zasledujejo cilje nove politike, ki narekuje 25% lastno proizvodnjo
energije, seveda pa je to odločitev posameznika, saj star zakon z uveljavitvijo novega ni stopil iz
uporabe. Eno od slovenskih podjetij, ki pridobiva energijo s pomočjo sončne elektrarne je tudi Talum
d.d.. Ekonomske študije v Sloveniji kažejo, da so investicije v izgradnjo solarnih elektrarn ob trenutni
ravni odkupnih cen električne energije ekonomsko upravičene. Izraba sončne energije pa je tudi v
skladu s prizadevanji Slovenije, da se zmanjša naraščanje emisij CO2 v naslednjem srednjeročnem
obdobju. Slovenija je leta 1995 ratificirala okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi
podnebja, s katero se je zavezala, da bo oblikovala, izvajala, objavljala in redno ažurirala nacionalne
oz. regionalne programe za omejevanje emisij toplogrednih plinov, ki niso predmet Montrealskega
protokola. Večja uporaba obnovljivih virov energije naj bi bila eden najpomembnejših instrumentov
za zmanjševanje emisij CO2, ki jih je predvidel konec leta 1997 sprejeti Protokol o zmanjševanju
podnebnih sprememb v Kiotu.
Komentar k grafom na spletni strani Kazalci okolja v Sloveniji pravi, da je raba obnovljivih virov leta
2007 predstavljala 10% skupne rabe energije, kar je bilo 0,5 odstotne točke manj kot leta 2006. V
obdobju 2000‐2007 se je raba obnovljivih virov energije v povprečju zmanjševala z 1,0% letno,
medtem ko je skupna raba energije v povprečju rasla z 2,1%. Zato se je delež obnovljivih virov
energije v skupni rabi zmanjšal z 12,4% na 10%, kar pa predstavlja oddaljevanje od zastavljenega cilja
v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu, ki je znašal 12% leta 2010, sedaj je nova letnica
2012.
Vidimo, da največji vir OVE v Sloveniji predstavlja lesna biomasa ter vode oziroma reke Drava, Sava,
Soča in Mura. Drava je popolnoma izkoriščena, načrtujejo pa še nove hidroelektrarne na spodnji Savi
in Muri, kar bi naše potenciale dokončno izčrpalo. Vetrnih elektrarn nimamo, sončne elektrarne
gradijo posamezniki ter podjetja, vendar z njimi nikoli ne bodo mogli zadovoljiti vse potrebe po
energiji. Nekaj je bioplinarn, ki predstavljajo varen način pridobivanja električne energije iz gnojnice
in koruzne silaže, njihov potencial pa je predvsem v predelavi teh snovi v gnojila brez vonja in okusa.
Kje naj postavimo vetrno elektrarno, veliko govora je o Volčjem rebru, drugega, enako primernega
prostora pa nimamo. Enostaven odgovor je v tem, da nimamo dovolj vetra. V primeru, da bi Slovenija
vso svojo električno energijo morala proizvesti iz OVE bi bili v veliki večini odvisni od uvoza in uvoznih
cen energije.
Vodne elektrarne bi dale vsaj tretjino energije, drugi dve tretjini pa na žalost od sonca, vetra ali
geotermalnih vrelcev ne bi dobili. Prav tako nam bioenergija ne bi mogla pokriti vseh naši energetskih
potreb. Rešitev nam tako ostane v končnih, primarnih virih energije in njihovem učinkovitem
izrabljanju potencialov. Menimo, da je naša neodvisnost izrednega pomena, zaradi česar popolnoma
podpiramo gradnjo druge nuklearke.

S t r a n | 31

9. SKLEP
Elektroenergetska zaneslijivost je postala ena pomembnejših dejavnikov v našem življenju, potrebo
po njej pa lahko v celoti zadovoljijo le končni oziroma primarni viri energije, ki niso obnovljivi, njihova
količina pa se z uporabo le manjša. Videli smo, da je pričakovana življenjska doba najpomembnejših
končnih virov kratkega veka, njihova izčrpanost pa naj bi nastopila že v času naših potomcev, vnukov
in pravnukov. Najdaljša pričakovana življenjska doba je ocenjena prav za element uran, ki ga
uporabljamo za pridobivanje električne energije iz nuklearnih elektrarn, s procesom fuzije.
Podpiramo alternativne vire enerje, torej OVE, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo vode,
vetra, sonca, bioplina… imajo veliko pozitivnih lastnosti, med katerimi je danes najbolj cenjena ta, da
ni negativnih izpustov in s tem povezanega onesnaževanja ozračja, zraven tega so viri obnovljivi in ne
končni, kar pomeni, da jih bomo lahko koristili tako dolgo, dokler bo na zemlji pihal veter, sijalo sonce
in tekle vode. Kljub temu pa je trenutno razpoložljive premalo tehnologije, ki bi iz OVE proizvajala
konstanten tok električne energije ter zadovoljila energetske potrebe prebivalstva. Vprašanje je ali
bodo ti viri v prihodnosti lahko v celoti zadovoljili naraščajoče potrebe po energiji.
Cilji in smernice Kjotskega protokola narekujejo zmanjšanje toplogrednih plinov in povečanje deleža
energije proizvedene iz OVE. Omeniti je potrebno, da vidimo velik potencial v novi nuklearni
elektrarni. Njene pozitivne in negativne lastnosti smo opisali v nalogi, med njimi pa izpostavljamo
predvsem prednost varnega, cenovno ugodnega ter okoljsko spremenljivega pridobivanja električne
energije, brez onesnaževanja ozračja. Stranski proizvodi pridobivanja te energije so seveda
radioaktivni odpadki, ki naj bi imeli negativne posledice na okolje in človeka, meni večina. Menimo,
da se je potrebno zavedati usposobljenosti Agencije za radioaktivne odpadke in njenega strokovnega
delovanja, ki lahko poskrbi za njihovo varno skladiščenje, brez dodatnih, negativnih posledic.
Eksplozija jedrske elektrarne Krško fizikalno ni mogoča, saj ima reaktor tlačnovodnega tipa, katerega
fizikalne lastnosti ne omogočaja takšnega pojava. V primeru, da se bojimo nesreč, zaradi preteklih
dogodkov, moramo vedeti, da so bile le‐te povzročene iz človeške nemarnosti in ne tehnološke
oporečnosti. V primeru, da bi imelo prebivalstvo strah pred tem je nesmiselno, saj bi potem mogli
imeti strah pred vsemi elektrarnami postavljenimi na področju Evrope. Francija razpolaga z 59
obratujočimi elektrarnami, s pomočjo katerih zagotavlja neprekinjen in varen tok električne energije,
posledice nesreče v eni od njih, pa bi bilo moč čutiti več sto kilometrov daleč.
Podpiramo izgradnjo NEK‐2, saj menimo, da bi Slovenija z izgradnjo druge nuklearke postala ne le
neodvisna od uvoza električne energije, temveč bi prispevala tudi k zmanjševanju izpustov CO2, SO2,
NOX. Prebivalstvu in gospodarstvu države pa bi zagotovila elektroenergetsko varnost, kar bi tako z
ekonomskega kot tudi okoljevarstvenega vidika prispevalo k trajnostnemu razvoju države.
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