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Nizko-ogljična energetska
mešanica jedrske energije in OVE
ključna za doseganje podnebno energetskih ciljev
Vsebina
• Zakaj v Sloveniji dosegamo dobre rezultate? Kakšne so naše lastne možnosti?
• Zaradi uravnotežene mešanice lastnih virov z visokim deležem jedrske energije
• Dobre izkušnje in znanje za uporabo jedrske energije
• Trenutno imamo dobre stanje, kako naprej?
• Kaj nam kažejo izkušnje v tujini? Kaj nalagajo evropske in mednarodne zahteve?
• Souporaba jedrske energije in hidroenergije prispeva k dobrim rezultatom
• Razogljičenje energetike je z jedrsko energijo učinkovitejše in razvojno usmerjeno
• Kaj je možno izboljšati v nacionalnih načrtih (NEPN, EKS)
• Jasna opredelitev za povprečno 100% samooskrbo s proizvodnjo na prenosnem omrežju
• Jasna in odločna opredelitev cilja: zmanjšati emisije CO2 iz proizvodnje energije
• Jasna opredelitev za dolgoročno rabo jedrske tehnologije s povečanjem deleža in
številom proizvodnih enot

Zakaj Slovenija dosega dobre rezultate?
World Energy Trilemma Index 2018 – na 6. mestu
JEDRSKA ENERGIJA
cca 30 % slovenske proizvodnje
cca 50 % nizko-ogljične elektrike v Slovenij

ENERGETSKA
DOSTOPNOST

HIDROENERGIJA
cca 30 % slovenske proizvodnje
cca 50 % nizko-ogljične elektrike v Slovenij
• Zanesljiva (na 2. mestu)
• Nizko-ogljična in okoljsko vzdržna (< 50 gCO2/kWh)
• Konkurenčna električna energija
ENERGIJSKA TRILEMA

Viri:

ZANESLJIVA
OSKRBA

https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2018/10/World-Energy-Trilemma-Index-2018.pdf
https://www.i-energija.si/ienergija/wec-energetska-trilema-in-matrika-energetskih-izzivov/

OKOLJSKA
VZDRŽNOST

V Sloveniji proizvedemo manj
električne energije kot jo rabimo
„Slovenija je v letu 2017 uvozila 2.179 GWh
električne energije – skoraj 20 %.“

Poraba ≈ 16 TWh
Proizvodnja ≈ 14 TWh
U V O Z E L E K T R I K E ≈ 2 TWh

Graf: Slovenski uvoz električne energije (v GWh)
Vir: SURS
Tabela: Primarni viri za proizvodnjo elektrike v letu 2017
Vir: Agencija za energijo RS

Graf: Povprečna struktura
proizvodnih virov električne energije
Vir: ELES

Primarni viri za elektriko 2017
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Proizvodnja nizko-ogljične električne energije
v skupini GEN
Zanesljivo, varno, trajnostno
99,7 % vse električne energije brez izpustov CO2

Graf: Proizvodnja električne energije v skupini GEN po virih v letu 2018

„Hidroenergija in jedrska energija zagotavljajo Sloveniji
temelj za prehod v nizko-ogljično

družbo.“

Jedrska elektrarna Krško
Temelj proizvodnje v Skupini GEN
Redno vlagamo v vzdrževanje in posodabljanje Nuklearne elektrarne Krško.
Povečanje zanesljivosti in proizvodnje (+ 1 TWh/l v 15 letih, + 2 TWh/l od 1983)
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Podaljšanje življenjske dobe elektrarne:
• Redne varnostne nadgradnje,
• Zamenjava turbine,
• Optimizacija in krajši čas remonta, idr.
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Investicije v hidroelektrarne
Povezujemo verigo hidroelektrarn na reki Savi
Hidroelektrarne na zgornji Savi (SEL) (0,4 TWh/l)
Izgradnja verige HE na spodnji Savi (HESS) (0,7 TWh/l)
- Po uspešno zgrajeni HE Brežice sledi izgradnja zadnje v verigi, HE Mokrice
- Priprave na soudeležbo pri projektu izgradnje HE na srednji Savi (SRESA)
- Hidroenergetski potencial srednje Save:
9 hidroelektrarn; maks letna proizvodnja 0,99 TWh (vir: Uredba o koncesiji 2004)

Skupna raba energije v Sloveniji
Slovenija je cca 50% energetsko uvozno odvisna
Delež domačih HE+OVE in JE se veča, manjša se delež premoga

Vir: Osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, December 2018, MzI
(dokument predan EC kot National Energy and Climate Plan (NECP) Slovenia, March 2019)
Letna poraba - enote:
ktoe – cca 5000 ktoe je enako 214 PJ je enako 60 TWh je enako 60 milijard kWh (od tega 16 TWh elektrike – 26%)

Struktura bruto končne rabe energije 2017

Končna raba: vsota 59 TWh na leto v Sloveniji
(cca 80 kWh/dan/prebivalca)

Toplota skupaj

37%

Kakšni so danes izpusti CO2 elektro energetskih
sistemov v Evropi?
Graf prikazuje urne moči in izpuste TGP posameznih EE sistemov v letu 2017
POLJSKA
NEMČIJA

SLOVENIJA
ŠVEDSKA
NORVEŠKA
CILJ
50 kgCO2/MWh

Vir podatkov o moči so nacionalni operaterji omrežja in vir podatkov o izpustih povzeti po:
www.electricitymap.org (zbirka javno dostopnih podatkov nacionalnih operaterjev omrežji)

FRANCIJA

Hitrost dodajanja brez-ogljične energije na prebivalca
Graf prikazuje podatke za „najboljše“ desetletje za posamezno tehnologijo in državo
Jedrska
Sonce
Veter

Okoljski vidik, izpusti CO2 na enoto energije

Poročilo odbora Organizacije združenih narodov za podnebne spremembe (UN IPCC)

kg CO2 /MWh

Gradnja novi jedrskih elektrarn po svetu

54 novih
JE v gradnji

Vir: WNA

Strošek proizvodnje elektrike
v velikih proizvodnih enotah za leto 2018
150 €/MWh - cena električne energije za gospodinjstva z vsemi davki in dajatvami
(SURS)

Vir: Javno dostopna letna poročila družb in izračun GEN

Cena elektrike za končnega odjemalca bo
odvisna od naših odločitev o energetiki
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Nemčija danes:
310 EUR/MWh ob
specifičnih emisijah
390g CO2/kWh
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Francija danes:
180 EUR/MWh ob
specifičnih emisijah
58g CO2/kWh
Slovenija danes:
150 EUR/MWh ob
specifičnih emisijah
220g CO2/kWh

Vir: OECD NEA (2018) Electricity generation for deep decarbonisation: System costs with high shares of nuclear and renewables,
Vir analize: The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World, Massachusetts Institute of Technology – MIT (2018)
Graf prikazuje stanje v zvezni državi New England (ZDA) – prikaz ostalih držav je ilustrativen)

Tveganje: izpostavljenost ZELO VISOKIM CENAM ob previsokem deležu variabilnih OVE!

„At climate conferences Emmanuel Macron always has a little advantage over
me bacause he has so many nuclear power plants emitting so little CO2!“

ANGELA MERKEL, nemška kanclerka
Vir: la-croix.com, 22 januar 2019

"We need a secure and sustainable energy supply and I believe nuclear has an
important role to play."

FATIH BIROL, generalni direktor, IEA
Vir: world-nuclear.org, Katowice CC Conference, 7. december 2018

„Nuclear is ideal for dealing with climate change, because it is the only
carbon-free, scalable energy source that‘s available 24 hours a day!“

BILL GATES, ustanovitelj, TerraPower
Vir: nucnet.org, 2. januar 2019

„Nuclear will form the backbone of a carbon-free European power system,
together with renewables.“

EVROPSKA KOMISIJA
Vir: Strategija 2050: A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous,
modern, competitive and climate neutral economy, 28 november 2018

Predlogi sklepov in ukrepov
• Glavni cilj energetske politike mora biti razogljičenje družbe, v tem procesu že igra pomembno
vlogo elektrifikacija (velik del rabe energije se prenaša na elektriko).
• Trenutno pa je fokus na povečanju deleža OVE, pri čemer se emisije CO2 premalo in prepočasi manjšajo.
• Skrbi podcenjena rast porabe električne energije v prihodnosti (raste potreba tako po moči, kot energiji).

• Sprejeti strategijo doseganja povprečne samozadostnosti v elektro energetiki kot osnova za
ustrezno gospodarsko učinkovitost, konkurenčnost in stabilnost EE omrežja ter konkurenčne cene
EE.

• Nujno potrebna enakovredna obravnava danes realno razpoložljivih tehnologij; na podlagi
dejstev in uporabi preverjenih mednarodnih referenc.
• Energetiko je potrebno ovrednotiti s stališča končnega uporabnika (strošek za končnega
uporabnika z vsemi dajatvami in davki vred).

• Upoštevajoč naraščajoče potrebe po EE in s ciljem zmanjšanja TGP je jedrska energija kot del
energetske mešanice optimalna rešitev za uspešno in učinkovito zagotavljanje teh ciljev (uporaba
zgolj OVE ne omogoča uspešnega in učinkovitega prehoda na nizko-ogljično družbo).

Predlogi sklepov in ukrepov
• Delež OVE, ki ga naj Slovenija podpre na EK za 2030, naj temelji na strokovnih podlagah, na
naravnih danostih in družbeni sprejemljivosti (le taki cilji bodo dosegljivi). Samo velik OVE delež
namreč ne zagotavlja doseganje ciljev nizko-ogljične proizvodnje energije.

• Jedrska energija je zrela nizko-ogljična energetska tehnologija, ki je na razpolago za širšo uporabo,
zato jo je potrebno vključiti v strateške dokumente (energetika, podnebne spremembe,
gospodarski razvoj, urejanje prostora) kot tehnologijo za dosego nizko-ogljične družbe.
• Poleg nove JE, ki bo nadomestila obstoječe fosilne vire po opustitvi rabe premoga in povečanje
porabe, potrebujemo za ohranitev obstoječega deleža nizko-ogljične energije še nadomestno JE,
ki bo nadomestila NEK po letu 2043.
• V okviru NEPN in EKS sprejeti jasno izraženo namero za izgradnje nove JE, da se lahko začnejo
postopki umeščanja v prostor in s tem omogoči pravočasno nadomestitev proizvodnje iz
obstoječih objektov in povečane porabe. Dokončna odločitev o izgradnji bo sprejeta po umestitvi
v prostor.
• Ustanovitev organa za koordinacijo projektov državnega pomena na področju energetike
odgovornega Vladi RS.

Energetika mora temeljiti na
dejstvih, ne mitih.

Ali je cilj: Delež OVE v oskrbi pravi?

Slovenija je pred Nemčijo po energetskih parametrih
Kljub zelo podobnem deležu OVE pri proizvodnji elektrike (Slo: 32,1% in Nem: 32,2%)
ima Slovenija nižje specifične emisije CO2 (223 gCO2/kWh proti 391 gCO2/kWh)

V 2017 je bilo 68% proizvedene elektrike v Slovenije nizko-ogljične – 38% iz jedrske,
28% hidro, 2% ostalo

