
INTERVJU ZELENEGA KROGA S HRVAŠKO TV 
 

V četrtek, 13.11.2008, smo z novinarji HRT posneli intervju za njihovo oddajo U živo. 
Lokacija je bila na Narplju s »prečudovito« panoramo Krškega v ozadju. V sami oddaji je 
bil sicer prikazan le delček intervjuja, tukaj pa si lahko preberete celoten prepis. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.) Kakav je stav Zelenog kroga o postojanju nuklearke ? Podržavate je ili ne? 
 

Sedanja jedrska elektrarna je dejstvo na tem prostoru. Potrebno je poskrbeti za obratovanje v skladu 

z najvišjimi varnostnimi standardi, po koncu življenjske dobe pa jo zapreti v skladu z vsemi 

predpisi in sanirati območje, kot je bilo prvotno predvideno. Ponovno podaljšanje obratovanja je 

nepotrebno. 

 

2.) Podržavate li gradnju najavljenog novog bloka? 
 

Ne podpiramo gradenj nobenih novih konvencionalnih elektrarn, razen elektrarn na obnovljive vire 

npr. sončnih elektrarn. Zavzemamo se predvsem za zmanjšanje porabe in učinkovito rabo elektrike.  

 

Poraba električne energije vsako leto naraste za okoli 4 %. Ob vse bolj varčnih električnih napravah 

in ob nespremenjenem številu prebivalstva, za to povečanje porabe elektrike ne vidimo 

opravičljivega razloga. Razlog za neracionalno porabo elektrike je tudi nizka cena, ki industrije in 

gospodinjstev ne stimulira k varčevanju. 

 

Prihodnost vidimo v obnovljivih virih energije, potrebno je stimulirati izgradnjo sončnih elektrarn 

in vlagati denar v razvoj fotovoltaike ter ozaveščati in vzpodbujati najširšo javnost k zmanjševanju 

porabe električne in energije nasploh .  

 

3.) Jeste li primjetili neke promjene na okolišu (naravi) ili zdravlju ljudi i sl. zbog nuklearke? 
 

Različne raziskave so bile izdelane, na osnovi njih pa je težko trditi, kako in, če sploh, delovanje 

NEK vpliva na zdravje ljudi. Velik problem je seveda morebitna nesreča v NEK. Problem je tudi 

najti ustrezno lokacijo za odpadke in skrbeti za njihovo varno skladiščenje.  

 

4.) Ima li ona utjecaja na rijeku Savu i sl.? 
 

Zaradi hlajenja reaktorja se viša temperatura reke Save, kar posledično vpliva na floro in favno v 

reki. Govoric o spornih tekočinskih in plinskih izpustih različne raziskave niso potrdile. 

 

5. Što biste savjetovali Hrvatima ? Dali da podrže gradnju hrvatske elektrane ili ne? 
 

Hrvatom bi svetoval, da vse sile uprejo v zmanjševanje porabe in učinkovito rabo elektrike, kjer je 

še ogromno rezerv. Gradnja novih elektrarn nikakor ne prispeva k zmanjšanju porabe elektrike, 

ampak jo le še stimulira. Podprite gradnjo elektrarne sedaj in čez nekaj let se boste pogovarjali o 

gradnji druge, tretje itn. 

 

Omenil bi še, da je sama gradnja konvencionalnih elektrarn izjemno draga in v večini primerov tudi 

ekološko sporna, medtem ko sončne celice lahko postavite skorajda na vsako streho. Torej 

zmanjšajte porabo, pa ne boste potrebovali novih elektrarn. Tako enostavno je to. Okolje in zanamci 

vam bodo hvaležni. 
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