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Letna poraba GWh

bo lahko uËinkovito pokril potrebe
po elektriËni energiji brez
dodatnih izpustov
CO2.
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Drugi blok
jedrske elektrarne

bo tudi ob umirjeni rasti gospodarstva narašËal in ga
je vedno težje realizirati zaradi splošnega pomanjkanja
elektriËne energije.
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V tem obdobju
ob
z ma
Hrvaška nii prevzemala
K
elektrike iiz NEK.

10000

dosegla zgornjo mejo svoje zmogljivosti in letne proizvodnje. Delež
jedrske energije je možno poveËati samo z gradnjo nove enote.

©oπtanj VI

Termoelektrarne

so pomemben vir elektriËne energije in tudi velik vir izpustov CO2, ki jih mora Slovenija omejiti
v skladu z okoljsko-energetskim paketom EU. Starejši bloki TE Šoštanj bodo zamenjani s Ëistejšimi, vendar se delež proizvodnje
v TE zaradi okoljskih omejitev ne bo bistveno poveËal.
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Prihodnost
jedrske energije
v Sloveniji

HE Zalog

Vodna energija je pretežno izkorišËena. V gradnji so HE Blanca in HE Krško na spodnji Savi ter Ërpalna HE AvËe ob SoËi. NaËrtovane so še številne
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druge hidroelektrarne. Nove HE bodo prispevale k boljšemu delovanju sistema, vendar ne bodo bistveno spremenile uvozne odvisnosti Slovenije.

Prednosti

GEN energija je solastnica jedrske elektrarne
Krško, hidroelektrarn Moste, MavËiËe,
Medvode, Vrhovo in Boštanj, sonËnih elektrarn
MavËiËe, Medvode in Vrhovo ter plinske
termoelektrarne Brestanica.
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V njeni bilanci je kar 97% elektrike
proizvedene brez izpustov CO2.
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GEN energija, d.o.o.
Cesta 4. julija 42
8270 Krško

E: info@gen-energija.si
W: www.gen-energija.si

Vzrok podnebnih sprememb je poveËanje koliËine
toplogrednih plinov v ozraËju. Med njimi je glavni
ogljikov dioksid (CO2), ki je posledica energetskih
tehnologij.
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PoveËevanje CO2 v ozraËju zmanjšuje oddajanje toplote
z Zemlje v vesolje. Samo v zadnjem stoletju se je
ozraËje ogrelo skoraj za 1°C.
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Vodna energija je v Sloveniji podobno kot drugod
v razvitem svetu veËinoma že izkorišËena. Jedrska energija
je zato trenutno edini veliki komercialno dosegljiv vir
energije, ki sprošËa zelo malo ogljikovega dioksida.

V zadnjem
stoletju se
CO2 v ozraËju
moËno
poveËuje.

