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OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE



ZAKAJ OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE? 

1. Zaradi  OKOLJA na svetu in v Sloveniji

2. Zaradi večje energijske neodvisnosti

3. Zaradi tehnološkega napredka

4. Zaradi višje kakovosti življenja
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Mednarodna dogajanja in vplivi na Slovenijo
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1. Pariški sporazum  o blaženju podnebnih sprememb, 2015
2. Energijski– zimski - sveženj EU ( v javni razpravi), 2016

Energijski sveženj je sledil pariški konferenci in je rezultat večletnih 
naporov v EU za razogličenje v energetiki in za uvedbo krožnega 
gospodarstva.
Kaj vodi politike EU v tako intenzivno spreminjanje energetike, ki je 
danes v revoluciji in ne v evoluciji? To so predvsem:
1. Pričakovane podnebne spremembe
2. Naraščanje prebivalstva na Zemlji (migracije)
3. Ekološki odtis (hrana, voda)
4. Ekonomska neravnotežja



1. Sprememba koncentracije CO2

Da smo dosegli prvo milijardo smo potrebovali ~12.000 let
Da smo dosegli drugo milijardo smo potrebovali 123 let 
Da smo dosegli tretjo milijardo smo potrebovali  33 let 
Za vsako naslednjo milijardo potrebujemo sedaj ~14 let ali 
manj 

2. Rast prebivalstva

Rast prebivalstva in emisij TGP

Kako dolgo se lahko dviga krivulja rasti 
PREBIVALSTVA na Zemlji brez zloma?
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3. Svetovni ekološki odtis narašča z razvojem

5

Rabimo 
1,7 
Zemlje –
Kako 
dolgo?
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3.1 Tudi ekološki odtis Slovenije je prevelik
Podatki za 2013 (in napoved za 2020) po poročilu EF 2017

2020 ?

2015     2020

22.582 GDP v  $2000
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V letu 2013 smo rabili v Sloveniji za privzeti 
način življenja 2,1 površine Slovenije

24.675

2007

4,0 2,1 -1,9



4. Neenakost v razvoju predstavljena s kazalniki: Razvoj človeštva (HDI), Socialni 
razvoj (SDI) v odvisnosti od ekološkega odtis (EF) 

C BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6638950
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Slovenija FP
1990 - 2007-2013

0,766

0,88

0,944 max
Vsi ti porabijo preveč 
naravnih dobrin

Potrebni cilj sonaravnega razvoja SI

Slovenija 
2050?
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Dopolnjeno spodatki 
2013

V dvajsetih letih 
demokracije smo 
povečali ekološki odtis 
za 50% in samo 
neznatno povečali HDI. 
Postali smo tipična 
potrošniška družba.

Primerjava kazalnika razvoja človeštva HDI in ekološkega odtisa EF



1/29/2018 Sevnica,3U: P. Novak: OVE 8

Slovenija sodi  po SPI med visoko razvite 
države ob relativno nizkemu BDP, toda 
visokem prekoračenju biološke kapacitete 
Slovenije. (za 2,4 Gha v letu 2013)
Slika ni resnična, saj se  BDP pod 40.000 
USD preračuna na kupno moč – PPP; 
premik za Slovenijo je zelena črta

–SPI je merilo kakovosti življenja in je 
osnovan na treh stebrih s po štirimi 
pokazatelji:
Stebri so:
1. Osnovne človeške potrebe (hrana 

in zdravstvo, voda, stanovanje, 
varnost) (93,75)

2. Osnove blagostanja (dostop do 
šolstva, zdravja , informacij in 
komunikacij, kakovost 
okolja(83,13)

3. Priložnosti (osebne pravice, 
osebna svoboda in možnosti, 
toleranca in vključevanje, dostop 
do višje izobrazbe (75,92)

Komaj 20 držav je nad nami v svetu, 
tri pa so nam skoraj enake (ZDA in 
Francija in Portugalska !!!) pri zelo 
različnem GDP

4.1 SPI - Social Progres Index: Položaj Slovenije v primerjavi s svetom

84,27 (2016)



Ali smo se v zadnjih 40 letih česa naučili?
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Okoljska in ekonomska situacija v svetu 40 let po 
I.konferenci OZN o okolju 1972: Samo ena Zemlja

Stanje družbenega razvoja 1972 - 2012 – po 40 letih razvoja po  modelu 
„Business as usual“ (iz knjige Meje rasti, rimskega kluba iz leta 1972)

Vir: Turner.G.(2014)MSSI R. P. 4
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Postavljajo  se 
samoumevna 
vprašanja:
Ali gremo proti 
propadu? 
Ali bodo finančni 
centri moči in  politika 
znali preusmeriti 
razvoj v sonaravno 
družbo?
Odgovor pri 
sedanjem stanju 
družbenih odnosov  v 
svetu ni mogoč.



Rast prebivalstva in raba energije na planetu Zemlja
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Prebivalstvo v letu 2014:
~7 milijard
Potrebna energija v letu 
2013:
~550 EJ or ~13 Gtoe
Vir: IEA-USA, 2014

Kaj je pri tem zanimivo?
Ti podatki so v 
popolnem skladu s 
predvidevanji iz leta 
1992 (16 let nazaj)

?



Problem Slovenije št.1: staranje prebivalstva in nizka rodnost
Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008-2060; projekcije prebivalstva po EUROPOP2008 za 
Slovenijo www.stat.si
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Iz primerjave 2008-2060 
vidimo, da bomo imeli 2060 
samo še polovico delovno 
sposobnih prebivalcev med 
18 in 70 letom starosti.
To se mora odražati tudi v 
bodočem energetskem 
sistemu. 
Pri snovanju novega sistema 
se moramo vprašati:
1. Kdo in kako bo živel 2050 

v Sloveniji? 
2.   Kakšne bodo ekonomske

in mobilne sposobnosti 
prebivalstva? 

Ali je današnjih 100 GJ/preb,a 
(~ 28 MWh/preb,a) končne 
energije dovolj, preveč ali 
premalo?

52 let



Obnovljivi viri energije v Sloveniji
Zgraditi moramo sonaravni energetski sistem
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Kakšne so naše realne možnosti razvoja?

1.   Mednarodne obveznosti
1. Povečati učinkovitost rabe energije za 30% do 2030;

2. Zmanjšati emisije TGP za 40% do 2030 in za 80% do 2050;

3. Povečati delež OVE na 27 -35 % do 2030 in 

4. Zagotoviti sodelovanje v regiji in širše za izpolnitev zahtev.

2.   Obveznosti do nas samih:
1. Pridelati nad 70 %  potrebne hrane doma;

2. Postati energijsko neodvisni v največji možni meri;

3. Postati na področju uporabe OVE tehnološko samostojni;

4. Z gornjimi aktivnostmi zagotoviti skoraj polno zaposlenost.

Prehod na večjo uporabo OVE je zato nujna in ves svet se je usmeril vanje. Višje cene 
energije bodo posledica plačevanja okoljske škode zaradi uporabe fosilnih goriv.
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Primarna – PE  in končna energija –KE  v SI v 2016

Struktura oskrbe v Sloveniji 2016 
(EBSI 2016) v % in PJ

Struktura končne rabe energije v 
Sloveniji 2016 (EBSI 2016) % in PJ

Leto 2014   2015   2016*    2017**

TPES÷PE =  275,1  270,3  275,3 276,6 

* ocena; ** napoved

Leto         2014  2015   2016* 2017**

FE ÷ KE = 192,0 196,4  196,5 197,1

PE: ÷270 PJ/leto 1:0,74 KE: ~ 200 PJ (55.555 GWh/leto)

275,3 PJ 196,5 PJ
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Okoljski vidiki potrebnih sprememb do 2050
zaradi uporabe fosilnih goriv 
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- 80%

3090 kt CO2ekv



Predlog za sonaravni 
energijski sistem
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Ima le tri nosilce energije:
- Elektrika iz OVE
- Metan CH4

- Metanol CH3OH

Elektrika iz OVE (sonce, 
voda, veter, geotermalna)
Metan CH4: naravni plin, ki 
ga postopno nadomešča 
sintezni z vodikom iz 
elektrolize vode in ogljikom 
iz biomase
Metanol CH3OH: direktno iz 
biomase ali z sintezo metana 
in kisika iz elektrolize vode. 
(P. Novak, B&E, 2000,  
SNNK, Petrol, 2003



Prednosti

Sistem izpolnjuje vseh 6 zahtev za sonaravnost.

1. Zagotavlja kroženje ogljika v sistemu in omogoča:

2. postopen in popoln prehod na domače obnovljive vire z uporabo 
sedanje infrastrukture in njene modernizacije.

3. veliko novih delovnih mest za obdobje 30 let.

4. uporabo drugih domačih energijskih virov – premoga - za 
premagovanje prehodnega stanja.

5. razvoj visokih tehnologij  pri pridobivanju, prenosu in uporabi 
elektrike iz OVE

6. postopno izgradnjo razpršene proizvodnje elektrike z majhnimi 
letnimi vlaganji in takojšnjim vračanjem vloženega kapitala.

Rešuje problem akumulacije sončne elektrike saj imamo kemično 
akumulacijo v metanu in metanolu, ki jih lahko hranimo neomejeno 
dolgo brez izgub in uporabimo kjerkoli in kadarkoli.
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Slabosti

• Zahteva smelo politično odločitev, da je smer pravilna in dolgoročno 
okoljsko prijazna, kar v Sloveniji ni enostavno, ker nočemo biti „pionirji“.

• Zahteva pametno vodenje energetike v prehodnem obdobju.

• Zahteva prerazporeditev javnih in privatnih sredstev iz količinske v 
kakovostno rast (namesto novogradenj – sanacija obstoječih stavb, javno 
– privatno partnerstvo pri izgradnji HE – razpis domačih delnic).

• Zahteva dogovor z Z&R sfero, da se usmeri v novo smer in omogoči 
industriji preboj na novih področjih (n.pr. nova steklarna, izdelava PV, 
motorji na metanol in hibridni pogoni, pametna omrežja,  prehod iz 
dodelavnih v izdelavne posle).

• Učinke sonaravnega sistema bo uživala šele naslednja generacija, tako, 
kot mi sedaj uživamo rezultate izgradnje HE na Dravi.
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Sonaravni energetski sistem in Slovenija
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Količina sončne energije, ki pade letno na Slovenijo (izmerjena, 
povprečne vrednosti):
Es = 84 120  PJ, preračunano v GWh: 23 380.000  GWh/a 

Teoretični potencial sonca je torej ~ 280 (TPES) do 420 (KE) krat večji od 
potreb.
Rabimo  ~200 PJ/a končne energije do leta 2050.

Porazdelitev, ki se pričakuje (ocena P. Novak): 
za industrijo 85 PJ/a sedaj 53,5 PJ/a       31,5 PJ več
za promet 80 PJ/a sedaj 87,2 PJ/a 7,2 PJ manj
za široko rabo in ostalo 35 PJ/a sedaj 66,1 PJ/a 31,1 PJ manj

Od tega je danes v bilanci ~30 PJ/a iz OVE (skupaj s HE). Torej moramo 
pokriti dodatnih 170 PJ z uporabo razpoložljivih OVE v Sloveniji.



Sonaravni energetski sistem in Slovenija

Sedanja proizvodnja elektrike iz fosilnih goriv in jedrske elektrarne 
dosega 8985 GWh v letu 2013 in jo bo potrebno nadomestiti z OVE, 
saj bodo do leta 2050 praktično že vse termoelektrarne na koncu ali 
izven obratovanja.

Za nove potrebe in zamenjavo fosilnih goriv potrebujemo skupaj 22.058 
GWh elektrike.

Ker je potrebno proizvesti tudi vodik za sintezo metana in metanola v 
obsegu 111.686,5  t/a H2 pri izkoristku 0,75, predstavlja  to še 
dodatnih~ 5 TWhe/a.

Skupaj je potrebno v letu 2050 proizvesti 27.02 TWh  elektrike iz OVE

Na razpolago imamo vodne vire, veter, sonce  in delno biomasa, ki je 
rezervirana za predelavo v plin in metanol.

Sedanja proizvodnja elektrike iz OVE je v Sloveniji 4,114 TWh. Na novo 
je potrebno zgraditi kapacitete za proizvodnjo 22,91 TWh elektrike. 
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Sonaravni energetski sistem in Slovenija
Kako lahko pokrijemo te potrebe:.
• Nove HE z akumulacijo – tehnični potencial v Sloveniji je ocenjen na 

6.527 GWh/a. (spodnja in srednja Sava 550,5 MW in 1732 GWh/leto, 
Mura Mota 20 MW, 100 MWh/leto, …. itd.)

• Energija vetra  omogoča izgradnjo nad 200 MW VE z letno proizvodnjo  
cca 400 GWh/a

• Geotermalna energija je neizkoriščena možnost z visokim 
multiplikativnim učinkom – elektrika + proizvodnja v rastlinjakih, 
ocenjena moč GE je 500 MW in proizvodnja na 4000 GWh/a.

• S kogeneracijo bomo pridobili  500 GWh/a
To predstavlja 11.427 GWh/a in z obstoječo proizvodnjo skupaj  15.538 
GWh/a
Rabimo še najmanj  11.482 GWh/a
• Sončne FN elektrarne  je možno graditi postopno in z njimi postopno 

dograditi manjkajoče proizvodnje  kapacitete po zaustaviti TE in JE.. Pri 
letnem donosu 1200kWh/kWp moramo zgraditi  9.568 MW FNE. 
Potrebna površina pri sedanji tehnologiji je 8 m2/kW ali  76,54 km2. 
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Sonaravni energetski sistem in Slovenija

• Zazidane površine obsegajo v Sloveniji 571 km2, ceste 212 km2 in 
železnica 21 km2 . 

• Rabimo 76,54 km2. Torej nam površin za gradnjo FNE, ne da bi 
uporabili nove površine na terenu, ne bo primanjkovalo.

• Ključna pa je izgradnja akumulacij in tehnologij za kemično 
akumulacijo sončne energije (vodik za metan in metanol) in naprav 
za vzdrževanje stabilnosti mreže (večje elektrarne na plin ali vodno 
akumulacijo.

• V bilanci nam manjka nekaj biomase. Ker ni znana količina odpadne 
biomase iz polj, ki nastane pri pridelavi hrane, je tu bilanco potrebno 
zaključiti kasneje.

TO JE MOJA VIZIJA ZA BODOČI EKS IN ZA RAZVOJ 
PROIZVODNIH OBRATOV ZA PRETVARJANJE ENERGIJE
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Bilanca končne energije v fizikalnih veličinah

Potrebna elektrika v celoti 2050: 37,56 TWh/a

Potreben sintezni metanol: 1,260.000 ton/a

Potreben sintezni metan: 766.080 ton/a

Potrebna lesna biomasa za široko rabo: 656.000 t/a

Potrebna biomasa za sintezni metanol: 945.000 t/a in 50.400 t/a H2

iz hidrolize vode z elektriko iz OVE 

Potrebna biomasa za sintezni metan:1,149.120 t/a in 61.286,5 t/a

H2 iz hidrolize vode z elektriko iz OVE 

Potrebna biomasa za sintezo skupaj: 2,094.120 t/a (2,750.120 t/a)

Potreben vodik za sintezo skupaj: 111.686,5 t/a H2

15% uvoza: 377 mio m3 plina in 351.000 t naftnih derivatov
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Kako pokriti predlagano razdelitev iz OVE?

Široka raba 35 PJ

1. Zmanjšanje v široki rabi za - 31,6 PJ/a: 

• 20 PJ/a prihranek z izolacijo stavb (min. ~30% od sedanje rabe) 

• 11,6 PJ/a pokrijemo z uporabo novih toplotnih črpalk (pri grelnem 
številu 4, rabimo max 2,9 PJ ali 806 GWh/a elektrike iz OVE (671,7 
MW FNE ali ~5,4 km2  površine za njihovo namestitev ali z elektriko 
iz novih HE – 230 MW pri 3500h/a).

2. Ostalih 35 PJ/a pa bomo pokrivali z: 

• 10 PJ/a toplote z SSE (4,0 mio m2 novih SSE, ~ 4 km2 ); 

• 15 PJ/a elektrike z FNE (3.472 MW ali ~27,8 km2 površine za njihovo 
namestitev)

• 10 PJ/a z bio plinom, kogeneracijo z biomaso in biomaso za gretje (~ 60 
mio m3 bioplina, 498.000 t/a lesa za 500GWhe + 1500GWht v kogeneraciji 
in 158.000 t/a lesa za kurjavo, skupaj 656.000 t/a
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Kako pokriti potrebe z OVE?
3. Promet 80 PJ/a:

1. Potreben prihranek -7,2 PJ/a bo dosežen z novimi bolj 
učinkovitimi vozili

2. Ostalih 80 PJ/a  pa se bo pokrivalo:
• 15 PJ/a = ~ 4167 GWh/a z elektriko (veter, sonce, HE) , 

• 20 PJ/a -502 mio m3 s sinteznim plinom metanom) 

• 30 PJ/a, - 1,26 mio t/a) s sinteznim metanolom ter 

• 15 PJ/a  s klasičnimi fosilnimi gorivi (bencin, dizel ~351.000 t/a )

4. Industrija 85 PJ/a
1. Predvideno povečanje 31,5 PJ se pokrije z elektriko iz OVE

2. 53,5 PJ/a se pokriva z:
• 15 PJ fosilnega plina (377 mio m3/a)

• 3,5 PJ z SSE (solarno toploto, 1,4 mio m2 SSE, -1,4 km2 )

• 20 PJ/a s sinteznim plinom iz poljske biomase (~502 mio m3/a)

• 15 PJ/a z geotermalno elektriko (4.167  GWh/a, ~ 500 MW))
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Ekonomika sistema
• Z zmanjšanjem uvoza goriv (2,6 milijarde € v 2012) se lahko 

sredstva preusmerijo za financiranje razvoja domačih tehnologij za 
manjšo rabo energije.

• Izgubo prihodka v proračunu od davščin na goriva je nadomestiti s 
prihodki od zelene davčne reforme.

• Financiranje FNE je potrebno uskladiti tako, da se odkupuje le 
količina elektrike nad lastno porabo po trenutni bruto ceni kWh. 
Odkup po beneficirani ceni je potrebno  omejiti na čas amortizacije 
naprave. Od tam dalje pa je prodaja zelene elektrike na prostem 
trgu.

• EKO sklad naj pomaga pri subvencioniranju in investiranju v nove 
naprave s posebnim ozirom na celovitost sanacij stavb in v prvi fazi 
še posebej naj podpre nakup domačih električnih koles in mopedov 
in dostavnih vozil, ne pa električnih osebnih vozil.

• 1% BDP je lahko usmerjeno v lokalne spremembe (325,75 mio€) kar 
bo pomenilo veliko število novih delovnih mest.
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Socialne posledice

• Kombinacija porazdeljene in centralne oskrbe z energijo s 
pametnim omrežjem bo spremenil obnašanje dobaviteljev in 
uporabnikov.

• Vedno več uporabnikov bo energijsko neodvisnih in/ali manj 
izpostavljeno velikim dobaviteljem na trgu (premogovnim, 
naftnim, plinskim in elektrogospodarskim družbam).

• Energijska svoboda je pomembna iz nacionalnega in 
privatnega vidika.

• Energijska svoboda (če vključimo tudi hrano) pa je tudi 
osnovni pogoj za stabilno in resnično demokracijo.
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Kako v prehodnem obdobju v Sloveniji?
• Sedanja oskrba z energijo so lahko nadaljuje s ciljem, da vse investicije vodijo h 

končni rešitvi in zmanjšujejo uvozne stroške za goriva.

• Ker sta elektrika in plin že sedaj, in bosta tudi v novem sistemu, njegovi hrbtenici, 
je torej nadaljnja izgradnja elektro distribucijskega in plinskega sistema za 
naravni plin v mestih in naseljih utemeljena.

• Široko zasnovati in sistematično obnavljati obstoječe stavbe in uvajati pri tem v 
njih OVE (toplotne črpalke na zeleno elektriko, SSE in lokalne FNE), da se 
zmanjša poraba uvoženih goriv za gretje (olja in plina).

• Uporaba biomase za proizvodnjo sintetičnega dizla/metana/ metanola/  in 
omejitev njenega sežiganja, razen v primeru kogeneracije

• Ohraniti moramo tehnološko znanje za proizvodnjo metanola, kot bodočega 
nosilca tekočih goriv, 

• Poleg sintetičnega dizla iz biomase in možne uporabe dimetil-etra v prehodnem 
obdobju je pospeševati prehod avtomobilov (potniških in tovornih na zemeljski 
plin (komprimirani ali utekočinjen)
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VIRI ENERGIJE ZA DOSEGANJE CILJEV – predlog EKS 

1
FOSILNA GORIVA 

Premog 
• Uporaba okolju najbolj neprijaznih fosilnih virov, kot sta premog in lignit, praviloma ne bo 

več mogoča. 
• Izjema je TEŠ 6, ki bo obratovala vskladu s potrebami stabilnosti elektroenergetskega 

sistema tja do leta 2050. 
• Nove investicije, razen prilagajanja okoljskim predpisom, v premogovne tehnologije niso 

več dovoljene. 

MINERALNA GORIVA - JEDRSKA ENERGIJA 
Cilja do 2030:
• Uporaba uvoženega jedrskega goriva v JEK
• Izgradnja skladišča za NRAO.
Cilj do 2050:
• Cilj bo opredeljen v prvi novelaciji EKS leta 2027.
Jedrsko gorivo je za Slovenijo uvozna komponenta, ki nas postavlja med odvisne od držav proizvajalk
gorivnih elementov. Pred novo odločitvijo o uporabi jedrskega goriva bo predhodno rešiti skladiščenje
sedanjega goriva iz JEK.
Jedrske elektrarne nimajo izpustov TGP, vendar imajo vrsto drugih emisij in nerešene probleme s
skladiščenjem VRAO. Odločitev o mogoči izgradnji nove jedrske elektrarne v Sloveniji se prenese v leto 2027,
ko se bo opravila redna in zakonsko obvezna novelacija EKS. Med tem časom bomo spremljali razvoj
tehnologij v svetu in ob novelaciji predstavili možne rešitve.
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VIRI ENERGIJE ZA DOSEGANJE CILJEV - predlog EKS 

2
Naftni derivati 

Cilja do 2030

• Do leta 2030 bo treba prepoloviti energetsko rabo naftnih derivatov od sedanjih 2.180kt/leto na ~1.100 kt/leto in prenehati uporabljati kurilno 
olje za gretje.

• Izgradnja rafinerij za predelavo biomase v sintetična goriva  za nadomestitev vsaj 65 kt/leto biodizla v kmetijstvu (~ 5% porabe v letu 2016).

Cilja do 2050

• Ustavitev  uporabe uvoženih in ostalih fosilnih naftnih derivatov za energetsko rabo. 

• V kmetijstvu uporaba 100%  sinteznega dizla iz biomase.

V Sloveniji bomo v obdobju do 2030 uporabili doma razvito tehnologijo za proizvodnjo sintetičnega dizla iz biomase in z njim do leta 2030 
nadomestili okoli 5% ali 65 kt uvožene nafte za kmetijsko mehanizacijo, za kar bomo zagotovili okoli 220 kt odpadne biomase. Po tem obdobju 
bomo preverili nadaljnjo usmeritev pri proizvodnji sintetičnih tekočih goriv iz biomase.

Naravni plin 

Cilja do 2030:

• Povečanje rabe naravnega plina za 30% v široki rabi, prometu in pri lokalni proizvodnji elektrike (od ~ 835 Mm3/leto na ~1085 Mm3/leto

• Do leta 2030 bomo pridobili vsaj 10%  ali okoli 100  Mm3 sintetičnega plina - metana iz biomase

Cilja do 2050

• Uporaba naravnega plina v obsegu do največ 15% končne energije (~30 PJ/leto)

• Uporaba sinteznega plina v obsegu do 15% konče energije (~30 PJ/leto)

Raba naravnega plina je okoljsko sprejemljivejša od ostalih fosilnih goriv. Kombinacija rabe naravnega plina in OVE za gretje omogoča boljšo 
izkoriščenost OVE. Naravni  plin bo imel pomembno vlogo tudi v SPTE do 2050. Predvidevamo tudi uporabo stisnjenega ali utekočinjenega 
metana (CNG, LNG) v tovornem prometu. Ker ima naravni plin pri zamenjavi dizla ~24% manjšo emisijo na enoto energije, pomeni, da s 
povečano uporabo naravnega plina lahko zmanjšujemo emisije do 24%, če ga v celoti zamenjamo z naravnim plinom.
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OSKRBA  Z ENERGIJO ZA DOSEGANJE CILJEV - predlog EKS
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Oskrba z električno energijo 
Cilji do 2050
Proizvodnja elektrike bo slonela:
• Na pretežno nizko-ogljični proizvodnji elektrike
• Na proizvodnji v  termoelektrarnah na premog (v zmanjšanem obsegu 

obratovanja in za vzdrževanje stabilnosti elektroenergetskega sistema) 
in naravnem in sinteznem plinu.

• Na proizvodnji v jedrski elektrarni Krško z mineralnim gorivom (do 2043 
leta)

• Na proizvodnji v sedanjih in novih HE na lokacijah, ki so tehnično in 
okoljsko sprejemljive z ali brez akumulacije.

• Na razpršeni proizvodnji v napravah SPTE z naravnim in sinteznim 
plinom, FNE, vetrnih in geotermalnih elektrarnah.

Posebna pozornost bo posvečena kombinirani izrabi vodnega 
potenciala (preprečevanju poplav, oskrbi prebivalstva s pitno vodo, 
namakanju v kmetijstvu in energetski izrabi. Vodni zadrževalniki morajo 
postati okolju prijazni in dolgoročno utemeljeni (javna korist).



Energija sonca 

• Direktno sevanje (SSE, STE,PV) 

• Biomasa (metan, metanol, gretje)

• Padavine (voda, HE)

• Veter (VE)

• Geotermalna energija (rastlinjaki, ribniki, 
balneologija, GTE)
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Globalni potenciali energije

Sončna 
energija

FV, SSE

Vetrna energija

Hidroelektrarne

Rezerve premoga

Rezerve urana

Naftne rezerve

Zemeljski plin

Globalna letna poraba (5 litrov elko /dan/preb.)

Letna količina sončne
energije, ki pade na 
Zemljo, presega 
osem tisočkrat letne 
svetovne potrebe po 
primarni energiji.

Fotosinteza –
biomasa
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Uporaba direktnega sevanja sonca
Spekter sonca Sprejemniki sončne energije

Fotonapetostne celice

Sončne termoelektrarne
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Osnovna načela naravno ogrevanih stavb – dobra toplotna zaščita, minimalno
prezračevanje ter zajem, shranjevanje in prenašanje toplote v stavbi.

Naravno ogrevanje stavb - načela

sprejem obsevanja shranjevanje toplote

razdelitev toplote                  dobra izolacija
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Pozimi grejemo poleti hladimo – vpliv senčil 

Vpliv namestitve senčil na prehod toplote skozi okna (zasteklitev)

Senčilo je najbolj učinkovito, če je nameščeno zunaj pred steklom.

Senčilo se hladi s konvekcijo na obeh straneh preko odprtin; prostori so tudi naravno osvetljeni

Senčila imajo nizko-emisijsko površino, zato je sevalni tok na zasteklitev minimalen; 
uporabniki lahko uravnavajo senčenje
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Ravni SSE Izvedbe sprejemnikov sončne energije:  cevni SSE

Ploščati SSE
Pokrov - steklo
Priključna cev
Okvir
Absorber
Izolacija (5 – 10 cm)
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Prerez skozi SSE

Količina toplote, ki jo lahko pridobimo s pomočjo SSE je  opredeljena glede na 
tehnologijo sprejemnikov sončne energije – moč za selektivne in vakuumske SSE je 
dogovorjena  v povprečju v višini  0,7 kW/m2 .Realne letne vrednosti količine 
pridobljene toplote v slovenskih pogojih pa so odvisne od števila ur sončnega obsevanja 
in temperaturnega nivoja sistema. 

Pomembna je selektivnost 
SSE.
To je razmerje med 
absorbiranim sončnim 
obsevanjem in oddanim 
IR sevanjem absorberja



Računska letna količina toplote pridobljene s SSE

Količina toplote, ki jo lahko pridobimo s pomočjo SSE je  opredeljena glede na 
tehnologijo sprejemnikov sončne energije – moč za selektivne in vakuumske 
SSE je dogovorjena  v povprečju v višini  0,7 kW/m2 .Realne letne vrednosti 
količine pridobljene toplote v slovenskih pogojih pa so odvisne od števila ur 
sončnega obsevanja in temperaturnega nivoja sistema. 

Ne-zastekleni 250 kWh/m2a Neselektivni 350 kWh/m2a

Selektivni 500 kWh/m2a Vakuumski 600 kWh/m2a
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KONCEM LETA 2013 je bilo na 
svetu instaliranih 374.7 GWt, 
kar odgovarja 535 million m2

SSE .



Grafični prikaz učinkovitosti  SSE in različnih tipov SSE

T*

Kakovost posameznega SSE lahko 
tudi ugotavljamo z izrazom:

K = 
�

�

�
 . Tmax*

SSE ki ima večjo vrednost K je boljši
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Optične izgube 

Toplotne izgube



Povečanje učinkovitost SSE

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,05 0,1 0,15 0,2

T* (K m
2
/W)


S

S
E
 (

-)

Toplotne izgube zaradi konvekcije zmanjšamo z  

1. znižanjem tlaka zraka v notranjosti SSE

p<0,05 PaVisoko-selektivni absorber v stekleni cevi ali 
dvojna steklena cev z visoko-selektivnim 
nanosom na notranji cevi.

Pri ravnih SSE s
2. konvektivno oviro med absorberjem in 

pokrovom

S=20

vakuumski SSE
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navadni



Pogosto jih imenujemo tudi termosifonski sistemi. Normalno se uporabljajo le za 
pripravo tople vode.  Sestavni deli sistema so 
• SSE in 
• Hranilnik toplote HT (~ 50l/m2 SSE).
Prednosti; nizka cena, enostavna montaža, primerni za srednje hladno področje

Sistemi za pripravo TSV z naravnim kroženjem vode 
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Sprejemniki sončne energije za gretje zraka

Toplozračni SSE se v praksi zelo redko uporabljajo, ker je prenos toplote z 
zrakom energijsko bistveno bolj potraten kot prenos toplote z vodo. 
Q = m.cp.dt: masa zraka je 1,2kg/m3; vode: 1000 kg/m3
cpz = 1007 J/kg,K, cpv = 4182 J/kg,K
Pri enakem dt je potrebno teorej pretakati 3500 krat večji volumen.

SSE v obliki solarne stene je preprost način za energijsko učinovito 
prezračevanje v industriji pozimi.



Tipični sistem uporabe energije sonca za gretje vode v stavbah
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Tipični sestavni deli 
sistema za gretje 
stavbe s soncem so: 
• SSE,
• Hranilnik toplote,
• Raztezna posoda,
• Otočna črpalka,
• Cevovodi,
• Varnostni ventil,
• Avtomatska 

regulacija,
• Toplotnaizolacija.

SSE so standardne 
izvedbe 
HT pa imajo nekatere 
posebne značilnosti.



Hranilnik toplote (HT) potrebujemo zaradi spremenljivosti sončnega obsevanja po 

dnevu in mesecih ter uskladitve proizvodnje in porabe toplote. 

Hranilniki toplote

Učinkovitost hranilnika toplote ovrednotimo s: količino (kWh) in kakovostjo shranjene toplote (t1)

V HT torej shranimo toploto proizvedeno s SSE za tisti čas, ko jo potrebujemo.
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Tipična poraba toplote za pripravo sanitarne
vode v eno družinski stavbi je 18 to 25 
kWh/m2 a
S solarnimi ogrevalnimi sistemi jo lahko
zmanjšamo na 4,5 do 6,5 kWh/m2 a (za ~ 
75%)
4 do 6 m2 površine SSE in 200 do 300 l 
volumna HT zadošča za enodružinsko
stavbo.



Velik nabor velikosti HT (do 20 m3).
Enostavna regulacija delovanja. 
Zaščita proti pregrevanju izvedena z 
nočnim delovanjem solarnega 
sistema.

Sistemi za gretje stavb - kratkotrajni ali sezonski hranilnik 
toplote
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Ostali elementi solarnega sistema - regulacija

Regulacija zagotavlja učinkovito delovanje in varovanje sistema. 
Elementi: regulacijska enota (R),
temperaturna zaznavala (TT) in 
regulacijski elementi. 

Temperaturna zaznavala morajo 
biti odporna na stagnacijsko 
temperaturo SSE ! In sicer:

200°C  za selektivne SSE
150°C  neselektivne SSE
100°C  nezastekljene SSE

Za učinkovito delovanje je pomembna
pravilna namestitev zaznaval v SSE in HT !
Regulacijska enota je zelo pogosto že 

sestavni del hranilnika toplote.
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Grelni sistemi in hranilniki toplote v velikih stavbah – izvedbe
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Veliki solarni grelni sistemi – gretje naselij

Centralni – daljinski sistem gretja  s sezonskim HT
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Med največje solarne sisteme na 
svetu je namenjen ogrevanju 
zgradb v mestu Marstal, Danska, 
z 1260 zgradbami na otoku Aero. 
Zgrajen leta 1996. Polje SSE je 
veliko kot 4 nogometna igrišča in 
je sestavljeno iz veliko-panelnih 
SSE vsak s površino  12.5 m2. 
Vsa fosilna goriva pripeljejo na 
otok z ladjami zato so se odločili 
za sončno energijo 

a

b

Hranilnik toplote s prostornino 2000 m3 za 
enodnevno akumulacijo toplote.

Predviden prostor za razširitev solarnega
sistema s končno površino 40.000 m2

8.040 m2Površina SSE:

- m3Prostornina SHT:

2000 m3Prostornina KHT:

3600 MWh/aZbrana energija:

15 %Delez sonca:

200 EUR/m2
Stroški izgradnje:

O SISTEMU
a

b

Primeri
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Daljinski sistemi z ogrevanjem na biomaso in sončno energijo
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Tehnologije za pretvarjanje in uporabo OVE 

Visokotemperaturni sistemi
• Visokotemperaturni sistemi uporabljajo kolektorje za zbiranje 

sončne energije in njeno koncentracijo, ki so osnovni gradniki za 
sisteme z visoko temperaturo.

• Ločimo paraboloidne kolektorje, parabolična korita , fresnelove 
kolektorje in heliostate.

• Njihova značilnost je da morajo slediti soncu, zato ločimo enoosne  
(V-Z, S-J) in dvoosne kolektorje (V, Z, S, J)

• Temperature v sistemih so od 130 do 3000°C.
• Visokotemperaturne sisteme uporabljamo pri gradnji sončnih 

termoelektrarn in naprav v procesni tehniki
• Sistemi se sestoje iz polja kolektorjev, cevnega sistema, stolpa , 

visokotemperaturnega hranilnika toplote in končnega porabnika 
toplote (parni kotel in podobno).
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Sončni dimniki – Kombinacija 
naravnega vzgona in vetrnic

Manzanares (E) 50 kW generator z 
vetrnico, ki je  postavljena v 195 m visok 
stolp s premerom 5 m. Sonce segreva 
zrak pod 1.85 m visoko streho s 
premerom 122m.  hitrosti med 9 in 15 
m/s;  imajo sicer nizek izkoristek, toda 
naravno shranjevanje toplote 

Sončne elektrarne
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Sonce

r=0.7 10 m9

R=1.5  1011m

Zemlja

sin   s 0.27
or

R

Sprejemni polkot ϕs

Je polovični prostorski kot, ki ga opredeljuje velikost Sonca ko ga opazujemo z 
Zemlje. Znaša 16 minut. Dvojni sprejemni polkot opredeljuje tudi teoretično 
najmanjšo velikost sprejemnika pri idealnem zrcalu. V inženirski praksi so 
sprejemniki večji zaradi optičnih in geometrijskih nepravilnosti zrcal in netočnosti 
naprav za premikanje zrcal proti soncu.

Stopnja zgoščevanja ali koncentracija C

razmerje med površino odprtine zrcala in površino sprejemnika.
Ker žarki niso paralelni je Cmax = 45 000 za paraboloidne
koncentratorje in 11 250 za parabolična korita.

Visokotemperaturni solarni sistemi
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Sončne elektrarne s 
paraboličnimi koriti
So najbolj pogosta oblika 
gradnje sončnih 
termoelektrarn. Do leta 2017 
jih je bilo zgrajenih nad 5000 
MW
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SEGS (Solar Electric Generating System). Elektrarna  oskrbuje z elektriko okoli 
300.000 prebivalcev Los Angelesa. Prva enota elektrarne je bila zgrajena leta 
1984. Polje koncentratorjev sestavlja 560 paraboličnih korit C=82, A=83.960 m2. V 
jeklenih ceveh v žarišču se olje segreje na 400oC in v prenosnikih toplote nato 
uparja  vodo. Para poganja dvostopenjsko turbino. 

V letih 1989 in 1990 sta bili dograjeni še VIII in IX stopnja, tako, da je imenska moči 
SEGS 354 MWe.  Okoli 80% električne energije elektrarna proizvede sočasno s 
konicami zato niso vgrajeni hranilniki  toplote. Za zagotavljanje nazivne moči 
uporabljajo za dogrevanje  zemeljski plin (~1/3 elektrine  energije SEGS).

Sončne toplotne elektrarne s paraboličnimi koriti
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Sončne toplotne elektrarne s heliostati

Shema postrojenja s heliostati
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Ivanpah plant v Dry Lake, California je največja sončna TE na 
svetu in predstavlja 30% vse sončne elektrike v ZDA. Njena cena 
izgradnje je bila 2.2 miljarde US$ in pokriva površino 14,165 km2

in ima 173.500 heliostatov – računalniško upravljanih zrcal, ki 
odbijajo sončne žarke na tri stolpe z vodnimi kotli. 
Moč naprave je 392 MW in proizvaja dovolj elektrike za letno
e potrebe 140.000 hiš.
Preračun cene:  1EUR = 1,2436 US$ =>0,804 EUR (29.01.2018).
Cena: 1,769.109 € ali 4 513 €/kW. (Šoštanj TEŠ 6 : 2500€/kW)
Potrebna specifična površina: A = 36 m2/kW.



Prihodnost sončnih termoelektrarn 
(CSP – concentrated solar power))
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Delovanje silicijeve sončne celice. Ko padejo fotoni z zadostno energijo (a, b) na 
površino sončne celice, vzbudijo elektrone v kristalu. Fotoni s preveliko energijo 
potujejo skozi celico (c ), del fotonov pa se na površini odbije (d). Prikazani sta tudi 
rešetkasta elektroda na površini in elektroda na spodnji strani celice 

Kako je izdelana sončna celica iz silicija ?
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Učinkovitost sončnih celic
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Izdelujemo jih podobno kot monokristalne celice, le da 
je ingot sestavljen iz večjega števila kristalov, ki so 
veliki nekaj milimetrov. Ingot je večji, izdelava pa 
cenejša. Nadaljni postopek izdelave pa je enak že 
opisanemu pri monokristalnih silicijevih celicah. 
Izkoristki polikristalnih                                                                        
celic v laboratorijskih pogojih                                                  
dosegajo do 21 %, v serijski                                                 
proizvodnji med 13.5 in 15%.

Vrste sončnih celic – polikristalne silicijeve sončne celice
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Iz raztaljenega kremenčevega peska pri temperaturi 
1300oC  z vstavitvijo kristalizacijske kali izvlečemo 
okrogel kristal silicija s premerom do 20 cm in 
dolžino nekaj deset cm.  Imenujemo ga ingot, ki ga 
razrežejo z diamantnimi žagami na rezine, debele 
manj kot 0.3 mm. Rezinam je že dodan sprejemnik -
bor in torej imajo višek vrzeli. Zato jim dodajo le 
darovalca - fosfor. Ko dodajo protiodbojni nanos in s 
tehnologijo tiskanja elektrodi, je celica narejena. 
Postopek je poznan pod imenom Czochralski 
postopek

Vrste sončnih celic – monokristalne sončne celice
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Izkoristki sončnih celic
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Sončne celice proizvajajo enosmerni tok nizke napetosti (0.5 - 0.7 V). Da bi lahko s 
celicami oskrbovali standardna nizkonapetostna trošila (običajno 12 V) moramo več 

celic med seboj povezati v serijo.     

Ker so celice krhke zato jih vstavimo v 
module. Najpogosteje module sestavijo iz 
dveh slojev toplotno in mehansko 
odpornega stekla. Med njima so v enkap-
sulacijsko snov (npr. EVA-etil vinil acetat) 

zalite sončne celice. 

Moduli PV

Izkoristek modulov sončnih celic je                                               
nekoliko nižji od izkoristka celic.                                                     
Moduli so preskušeni po mednarodnih 
standardih, ki veljajo tudi za sončne 
celice. Vsak modul je opremljen s 
podatkom o največji moči v Wp(peak 
wattih, tipično med 25 in100Wp).

1/29/2018 Sevnica,3U: P. Novak: OVE 65



Ker so sončne celice polprevodniške diode, je za sončne celice značilna “diodna karakteristika” -
razmerje med tokom in napetostjo se spreminja ob različnih električnih upornostih tokokroga. 
Standardni pogoji preskušanja sončnih celic: G 1000 W/m2,  AM 1.5  in  25oC. 

Vsaka sončna celica oziroma njena karakteristika ima nekaj značilnih podatkov: napetost odprtih 
sponk (Uos), kratkostični tok (Ikt), največja moč (Pmax), faktor pravokotnosti karakteristike sončne 
celice (FF).

Največja moč sončne celice je označena s Wp (peak watt), saj je izmerjena pri idealnem 
sončnem sevanju (1000 W/m2) in temperaturi okolice (25oC). 
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Vpliv sončnega sevanja in temperature okolice na PV
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Obnovljivi viri energijeSončne celice – prihodnost

Sedaj največja plavajoča PV elektrarna na
svetu je v kraju Huainan, south Anhui 
province, China. Ima 40MW moči in je bila 
priključena koncem leta 2017 na omrežje. 
Postavljena je na poplavljenem področju 
bivšega rudnika premoga. 

V letu 2017 je bilo na svetu zgrajenih več PV  
elektrarn, kot elektrarn na fosilna goriva

PV elektrarna na Madžarskem moči 18.5-MW 
Locirana je na odlagališču pepela poleg TE na lignit v kraju Matrai Erömü,
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Biomasa 
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Razpoložljiva biomasa v Sloveniji

Podatki o razpoložljivosti biomase se s časom dopolnjujejo (1).

• Na Gozdarskem inštitutu Slovenije so leta 1998 ocenili, da je skupni letni potencial 
lesne biomase 600.000 t suhe snovi oziroma 10,8 PJ energije. 

• Skoraj polovico teh potencialov so ostanki predelave lesa (46 %), sledijo potenciali 
iz gozdov (33 %) ter potenciali iz zaraščajočih površin (21 %). Zaradi nepopolnih 
informacij v analizo niso vključili odpadnega lesa. 

• StatističnI urada RS je leta 1997 izvedel anketo o rabi energije in goriv v slovenskih 
gospodinjstvih. Po podatkih te ankete se je izključno z lesom ogrevalo več kot 
190.000 gospodinjstev oz. 211.400 stanovanj.

* Ocena

(1)Vir: Nike POGAČNIK, Robert KRAJNC: POTENCIALI LESNE BIOMASE UPORABNE V ENERGETSKE NAMENE

(2)  EBRS 2012
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Biomasa na polju

Poleg lesne biomase je  na razpolago še biomasa iz pridelave hrane.

Ocena poljske biomase, ki kot ostanek razpade pri gnitju je 3,5 do 5 t/ha, odvisno od 
poljščine. 

Z stebelnimi poljščinami posejana polja v Sloveniji so bila v letu 2013* 104.000 ha in 
ocenjena preostala biomasa je med 363.000 in 520.000 t/a.

Če upoštevamo še odpadke v vinogradih in seno balah, kjer je ocenjena količina 
biomase okoli 125.000 t/a imamo na razpolago še 488.000 - 645.000 t/a biomase. 
Skupaj s preostalo biomaso iz gozda je to 702.000 do 859.000 t/a.

Iz gozdov bi bilo potrebno dodatno pridobiti cca 1,300.000 t/a, da bi zaprli bilanco 
potrebne biomase za sintezo goriv. 919.000 t/a lesne mase je na razpolago v gozdovih, 
ne da bi se dotaknili ostanka prirastka in komercialno potrebnega lesa. 

Razlika 400.000 t/a je odprta v naši bilanci in se lahko pokrije iz dodatne proizvodnje 
hitro rastoče biomase na zapuščenih poljskih površinah.
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Kako uporabljati biomaso na sonaraven način?

• Uporaba biomase je večnamenska in ni vedno okolju prijazna.
• V načelu mora obveljati pravilo, da imata proizvodnja hrane in 

uporaba lesa v predelavi v uporabne predmete, prednost.
• V energetske namene se torej uporabljajo  le odpadki po pridelavi 

ali predelavi in odpadki po končani uporabi lesa (življenski dobi).
• Ker je biomasa kemično akumulirana sončna energija, je potrebno 

pri njeni uporabi najpreje uporabiti primerne kemične procese za 
pridobivanje uporabnih surovin: hrane, farmacevtskih,  splošno 
industrijskih in na koncu tudi goriv.

• Sežiganje biomase je zadnji proces, ki je primeren za njeno 
energijsko izrabo, saj ob nepravilnem kurjenju povzroča velike 
emisije katranov in prašnih delcev ( PM10 in PM2,5).

• Izjema za njeno uporabo pri gretju stavb so redko naseljeni kraji in 
manjša gospodarstva. 
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Uporaba biomase 
Kotli za centralno ogrevanje

Glede kotlov na vrsto goriva:

• kotli na polena

• kotli na lesne sekance

• kotli na lesne pelete
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Stanovanja ogrevana z lesom v Sloveniji 2002

Poraba lesa za kurjavo leta 2002: ocena 1,3 milj. m3/leto (ZGS, 2002)
Vir: Stanovanja, glede na vir ogrevanja (Vir: SURS, Popis 2002)

1/29/2018 Sevnica,3U: P. Novak: OVE 75



1/29/2018 76

Osnove

Kurilnost goriva Hi je tista količina toplote, ki jo 
dobimo z zgorevanjem goriva, če dimne pline 
ohlajamo samo do temperature rosišča vodne pare, ki 
jo vsebujejo dimni plini.

ELKO 10 kWh/l

Zemeljski plin 9,5 kWh/m3

UNP 12,8 kWh/kg

Rjavi premog 3,9 kWh/kg

Lignit 3,1 kWh/kg

Les 4,2 kWh/kg
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Izkoristki pretvorbe energentov 
v kurilnih napravah

energent Vrsta kotla Izkoristek 
Trdna goriva Starejše izvedbe 

kombinirani kotli 
trdno/tekoče gorivo 
Sodobni specialni kotli  
Kotli na lesno biomaso 
- polena 
- peleti 
- sekanci 

 
 

65 do 72 % 
80 do 90 % 

 
88 do 93 % 

do 95 % 
85 do 90 % 

Tekoča goriva Specialni kotli 90 do 95 % 
Plinasta goriva Specialni kotli  

Kondenzacijski kotli 
do 90 % 

preko 98 % 
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Kotli za kurjenje s poleni

Značilnosti:

• s povečanjem toplotne izolacije kotlov se zmanjšujejo 
toplotne izgube zaradi mirovanja in s tem se bistveno 
izboljšajo izkoristki,

• zaradi popolnejšega zgorevanja zmanjšana količina pepela,

• podaljševanje časa pregorevanja zahteva večje zalogovnike, 

s tem se podaljšuje čas za nalaganje. 
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Izpusti prašnih delcev
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Tu je 
težava

Delci manjši od 2,5 μm so izjemno porozni, 
respirabilni in vežejo na sebe druge pline in vlago. 
Zdravju so veliko bolj  nevarni kot delci večjih 
velikosti.



Sprememba izpustov vseh prašnih delcev (TSP) 

po virih glede na leto 2000
Pri tem je pomembno 
omeniti, da so se enako
povečale emisije PM10 
in PM2,5 za 4 kt napram 
letu 2000. 

Z emisijo prašnih delcev 
9,7 kg/preb. smo na 
tretjem mestu v EU

Nazadovanje je brez 
dvoma rezultat napačne 
politike v energetski 
oskrbi prebivalstva.
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Kotli za kurjenje s poleni

Pomembno:

• potrebno je STROKOVNO načrtovanje,

• naprava ne sme biti predimenzionirana,

• potrebna je usklajenost sistema ogrevanja in kotla,

• vgradnja izravnalnega hranilnika toplote
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Kotli za kurjenje s poleni

Značilnosti:
• razmejitev med dovajanjem 

primarnega in sekundarnega zraka 
za zgorevanje,

• kontrolirano prilagajanje 
zgorevanju različnih vrst lesa,

• posebne oblike kurišča 
zagotavljajo popoln proces 
zgorevanja,
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Kotli na polena – proces zgorevanja

Zalogovnik z vrha ročno polnimo s 
poleni. Ventilator dovaja v kurišče 

svež
(primarni) zrak. V zgornjem delu 

kurišča se les osuši, sledi faza 
uplinjanja lesa in prvega nastanka 

plamena, ko se vnamejo lahko 
gorljive snovi. Skozi ploščo se 
vrtinčijo produkti zgorevanja v 

sekundarno komoro, kjer se mešajo 
s sekundarnim zrakom. V 

sekundarni komori poteka proces 
glavnega zgorevanja pri 

temperaturah do 1.100°C, pri čemer 
zgorijo tudi težko gorljive substance 

goriva.

Sevnica,3U: P. Novak: OVE



1/29/2018 84

Kotli za kurjenje s poleni
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Kotli za kurjenje s poleni – Hranilniki toplote

~ 50l/kW
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Delovanje vmesnega hranilnika toplote

50 l na 1 kW 
moči kotla
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Kotli za kurjenje z lesnimi sekanci

Prednosti:
• optimalno zgorevanje,
• dobri izkoristki kotlov,
• minimalne emisije,
• natančna regulacija

Slabosti:
• velik prostor za skladiščenje,
• višji investicijski stroški
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Kotli za kurjenje z lesnimi sekanci

Kotel s transporterjem z zgorevanjem v kurišču 
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Realna cena proizvodnje elektrike v ZDA za različne tehnologije, brez subvencij, 2016;
Brez upoštevanja nestacionarnosti, faktorja obremenitve, distribucije, itd.

~ Cena na trgu EU
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Kotli za kurjenje z lesnimi peleti

Primer 
lončnega 
gorilnika
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Kotli za kurjenje z lesnimi peleti
Skladiščenje: rešitev z vrečastimi zalogovniki
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Dimenzioniranje kotlov - biomaso

Kurilne naprave 
dimenzioniramo na osnovi 
izračunanih toplotnih 
potreb stavbe:
• toplota za pokrivanje 
toplotnih izgub -
ogrevanje
• toplota za pokrivanje 
tople sanitarne vode
• toplota za 
prezračevanje, ogrevanje 
bazena itd.
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Problemi in perspektive uporabe bioplina
• Pri izgradnji bioplinarn je prišlo do nesoglasja med plani države in 

ekonomskimi interesi investitorjev.
• Načrti države in višina subvencij so bili usmerjeni v izgradnjo bioplinarn na 

kmetijskih področjih s ciljem uporabiti razpoložljive kmetijske organske 
odpadke.

• Investitorji, ki so ugotovili visoko donosnost subvencij pa so začeli graditi in 
zgradili nadpovprečno velike bioplinarne, ki niso imele dovolj velike 
surovinske baze, zato so pričeli uporabljati polja , namenjena proizvodnji 
hrane za pridelavo biomase. Pričel se je tudi uvoz biomase in nastali so 
večji okoljski problemi zaradi slabega projektiranja in vzdrževanja 
bioplinarn.

• Posledice so bile za nekatere investitorje neugodne, saj so morali 
proizvodnjo ukiniti in objekte odstraniti.

• Perspektiva bioplinarn v Sloveniji je v izgradnji manjših naprav, ki bodo 
uporabljale le odpadno biomaso, ki nastane pri normalnem kmetovanju.

• Proizvodnja bioplina – čistega metana – za polnjenje javne plinske mreže 
je sicer mogoča v omejenem obsegu, kjer so plinovodi blizu.  Manjka pa 
vsa regulativa na tem področju .
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Primer: Postopek KDV za sintetični dizel

• Proizvodnja sintetičnega dizla iz organskih odpadkov in biomase je razvil 
dr. Koch v ZRN.

• Prvi proizvodni obrati že delujejo (ZRN, Poljska, Hrvatska, Turčija)).

• Princip je zelo enostaven:
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Vir:  Dr. C. Koch: Seminar, 2012, 
Eppendorf, ZRN



Predelava biomase v biometan

1/29/2018 95

Vir: Green gas grid: SUMMARYOFOUTCOMESFROMBIOMETHANEMARKETMATRIX, EU proj.
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Energija voda v Sloveniji
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3.2.2 Energija tekočih voda - Hidroelektrarne 

• Energija tekočih voda je tudi terciarna energija sonca in se uporablja že 
tisočletje. Energija tekočih voda je gravitacijska energija, ki nastane pri 
kondenzacije vodne pare v ozračju in se kot dež razporedi po površini na 
različnih nadmorskih višinah. Tok vode k morju zaradi zemljine gravitacije je 
glavni vir energije.

• Prva rešitev je bilo vodno kolo. Ker je masa vode na enoto volumna zelo 
visoka, so moči naprav za pretvarjanje energije voda zelo velike pri majhnih 
dimenzijah naprav. 

• Energijo tekočih voda lahko uporabljamo neposredno ali pa preko zajezitev.
• V Sloveniji je neizkoriščenega več kot polovico poteciala rek.
• Problemii povezani z izkoriščanjem voda v Sloveniji so predvsem okoljske 

narave.
• To je tehnologija, ki jo obvladujemo, omogoča nam shranjevanje elektrike iz 

drugih OVE in ima zelo velikizkoristek pri pretvarjanju.
• Uporaba tekočih voda, zajezitve in izgradnja akumulacij je izjemnega pomena 

za prilagajanje pričakovanim klimatskim spremembam ( časovni premik 
padavin, njihova intenziteta)
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Vodne elektrarne in turbine za reke

Jez na največji elektrarni na svetu, Kitajska
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Vrste vodnih strojev 
Mlinsko kolo     Turgo turbina za vmesne padce med peltonovo in francisovo 

turbino, enostavna, hitrejša, izkoristek do 90%

Bankijeva turbina s 
prečnim tokom

Ostale turbine 
za velike HE:
1:Peltonova 
turbina, 
2,3:Francisova 
turbina,
4: Kaplanova 
turbina



Energija vetra
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Energija vetra – „gorivo“ za proizvodnjo elektrike 
za sedanjo in naslednje generacije

• Veter je sekundarna oblika sončne energije, ki obseva zemljo ( 
ocena tehnično razpoložljive energije: 72 TWy/y, raba v letu 2005 
cca 15 TWy/y 

• Obnovljiv vir energije, ki ga človeštvo uporablja že tisočletja

• Po DOE/USA  svetovna  razpoložljivost energije vetra 15x (?) 
presega sedanjo potrebno energijo v svetu

• Kombinacija proizvodnje elektrike s pomočjo energije vetra, vode in 
direktnim sončnim sevanjem omogoča časovno prilagajanje 
proizvodnje elektrike potrebam uporabnikov.

• S tem se zmanjšuje negativna lastnost OVE, to je njihova 
nestacionarnost 



Lastnosti vetra
• Veter je gibanje zraka, ki ga povzroča neenakomerno segrevanje ozračja na 

Zemlji zaradi vrtenja Zemlje, zaradi različnih temperatur nad kopnim in 
morji ter zaradi različne količine vlage v zraku.

• Zrak ima povprečno gostoto okoli 1,2 kg/m3 ( voda 1000 kg/m3), zato so 
naprave za izkoriščanje vetra pri enaki hitrosti več-stokrat (cca600 krat) 
večje od vodnih strojev. Ker nimajo akumulacije, se ta razlika v praksi 
skoraj izniči.

• Vlažen zrak je lažji od suhega, saj ima vodna para molarno težo 18 kg/kmol 
(H2O: m = 2 + 16 = 18 kg/kmol). Ko zamenja del volumna zraka z molarno 
težo 29 kg/kmol (21% kisika in 78% dušika in žlahtni plini), je mešanica 
lažja od suhega zraka. Količina vodne pare v zraku pa se spreminja od 10 
ppm do 50.000 ppm in je odvisna od lokacije in temperature v zraku.

• Razlika v specifični teži in temperaturi posameznih slojev zraka povzroči 
nad posameznimi področji nad Zemljino površino gibanje zraka, ki ga 
imenujemo veter.
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Energija vetra EV – „gorivo“ za proizvodnjo 
elektrike za sedanjo in naslednje generacije

V Evropi je zgrajenih koncem leta 2016 za 153,7 GW VE, od tega 
12,6 GW na morju.

Lizbonska deklaracija je postavila cilj, da bi EU postala najbolj 
konkurenčna in dinamična na znanju temelječa ekonomija, 
sposobna sonaravnega ekonomskega razvoja, z več in boljšimi 
delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo. Proizvodnja vetrnic tem 
ciljem sledi zelo konkretno:

• TEHNOLOGIJA VETRNIC JE DO SEDAJ:

– Omogočila 85 000 boljših delovnih mest

– 75% vseh VE v letu 2003 in nad 50% v letu 2012 so zgradila 
evropska podjetja

– V zadnjih 5 letnih je bila rast proizvodnje nad 35% 

– Z VE se zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov

– Energetska odvisnost članic EU se manjša
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Konstrukcija vetrnic z horizontalno gredjo: 
Sestavni deli - leva slika: 1- temelj; 2 - stolp;  3 - gondola; 4 –
krilo; 5 – nos; 6 – transformator:
Desna slika: 1 – krilo; 2 - rotor; 3 -nagib krila; 4 – zavora; 5 –
glavna gred,; 6 – multiplikator (zobniško gonilo); 7 – generator; 
8 - regulacija;  9 - vetromer; 10 – smerokaz;
11 – ohišje gondole; 12 - generatorska gred; 13 – pogonski 
zobniki za obračanje gondole; 14 - motor



Nos z generatorjem, glava in gondola
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Nos vetrnice z glavo 
in generatorjem v 
nosu (brez 
zobniškega gonila)

Sestav gondole z zobniškim gonilom



Gondola sestav primer podjetja 
„ENERCON“
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Temelji in izdelava stolpov

Prikaz izdelave temelja

Prikaz izdelave 
jeklenih stolpov
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Tudi to se zgodi

• Zlom 60 m visokega stolpa vetrne turbine moči 2,3 MW ((Nordex) s 
premerom rotorja  79 m in maksimalno višino ~ 100 m, na 
Severnem Irskem na vetrnem polju pri Screggagh, okraj Tyrone  v 
petek  2.1.2015, kljub lahkemu vetru. Po pripovedi se je pred 
zlomom slišal močan koviski zvok – verjetno je prišlo do okvare 
gonila in nastavitve kota kril, kar je povzročilo močno nihanje stolpa. 
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Požar zaradi strele
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Optimum odtoka zraka za 
vetrnico je pri v2 = 1/3 v1

Vetrnica lahko torej 
maksimalno izkoristi cca 
0,59 % energije , ki jo 
ima veter.

V praksi je to danes blizu 40 
do 45 %.

TEORIJA VETRNIC
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Nove rešitve, večja učinkovitost

2 MW

4,5 MW

Nova oblika kril pri korenu

+ 15-30%

Zmanjšanje izgub pri 
pretoku zraka ob gondole
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Ostale konstrukcije: male vetrnice z 
vertikalno gredjo

inogy

Darius rotor, Savonius rotor
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Sodobna krila z ušesi za zmanjšanje induciranega 
upora in hrupa ter prerez krila z lesenim polnilom -
balzo

Zaščitni sloj

Ojačani poliester

Visoko odporna pena in leseno polnilo –balza

Ojačani poliester

Zaščitni sloj

Priključek krila
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Proizvodnja generatorjev z zobniškimi gonili
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Tehnologija proizvodnje
Izdelava krila

Električni generatorji 
brez zobniških gonil

Proizvodnja betonskih 
stebrov, 
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VE v naravi

2 MW 800 kW

2 MW

2 MW



Transport velikih vetrnic- primer transporta krila
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Vetrnice na morju
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Vplivni faktorji

Na ekonomičnost VE so v zadnjih letih bistveno vplivali trije faktorji:

• Vetrnice postajajo večje in višje: Povprečna moč je zrasla od 1990 
od 200 kW na skoraj 1,5 MW v letu 2002 in na 2,3 MW v letu 2004 in 7 
MW v letu 2013. Delež vetrnic moči 1,5 do 2,5 MW se je podvojil, od 
16,9% v letu 2001, na 35,3% v letu 2003 na preko 50% v letu 2013.

• Učinkovitost VE se je povečevala v zadnjih 15 letih za 2 do 3% letno, 
zaradi boljše izbire lokacij in boljših sestavnih elementov.

• Stroški za investicije so padli v zadnjih 15 letih za 50%: povprečni 
stroški se gibljejo danes med 900 do 1150 €/kW, pri čemer je strošek za 
vetrnico okoli 80%. Ostanek predstavljajo: temelji, priključek na 
električno omrežje, zemljišče, ceste, inženiring in stroški financiranja

• Vsaka vetrna elektrarna prihrani 430 gCO2/kWh proizvedene 
elektrike ( v primerjavi z najmodernejšimi TE na fosilna goriva - 2014)
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Okoljski problemi in VE

CO2

Proizvodnja elektrike iz premoga v ZDA (Harward School of Publ. 
Haelth): 159 prezgodnjih smrti, 1710 nujnih obiskov ambulant, 
43.300 napadov astme

Zamenjava z VE: emisije manjše za 99 %

Zamenjava s plinskimi TE: emisije manjše za 98 %

Vpliv na ptice: manj kot 1% smrti vseh ptic zaradi vetrnic, ostale 
človekove aktivnosti so bolj pomembne (lovci, stavbe, vozila, v ZDA 
1 miljarda mrtvih ptic, vendar le 2,2 ptice/a,vetrnico; v EU: Španija 
0,13 ptice /vetrnico,(692 vetrnic 88 mrtvih ptic); finska 10/60 vetrnic 
in 820.000 zaradi drugih naprav; za druge se ne ve – Italija lovci na 
ptice selivke)

Vpliv na zemljišče, migracijo živali ali pašo je po izgradnji  
zanemarljiv
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Sistemski problemi v elektrodistribuciji  in VE

CO2

Vključevanje vetrnic v elektroenergetski sistem:

• Ekvivalentnost vetrne elektrarne z TE: cca 3:1 ( 3 MW v VE

so  ekvivalentne 1  MW v TE;

• do 10% od celotne moči  v sistemu ni problemov;

• 10-20% od celotne moči – potrebne meteo napovedi o vetru;

• Nad 20% - resni problemi pri obratovanju, če ni ustreznih

akumulacij v HE ali drugih rešitev.

Nove rešitve so v uporabi presežne elektrike v omrežju za 
proizvodnjo vodika, ki bi služil kot gorivo na lokaciji proizvodnje v 
plinskih TE za proizvodnjo elektrike v času potreb ( ni transporta 
vodika) ali pa kot surovina za proizvodnjo bio metana ali bio metanola.
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Družbene koristi  in VE

CO2

Vsak vgrajeni MW prinaša 4,8 delovnih mest (pri domači proizvodnji VE)

V naslednjem desetletju se bo zgradilo v svetu vsaj 75.000 MW VE – to je 
posel vreden 75 milijard USD ali cca 70 milijard €.

Ni razlogov, da se Slovenija ne bi vključila v to tehnološko področje

Imamo vse osnove: 

• pristanišče, 

• močno gradbeno industrijo (za sodobne stebre iz prednapetega 
betona); 

• letalsko industrijo (jadralna letala Elan, motorna letala Boscarol), ki 
uporablja podobno tehnologijo za izdelavo kril – seveda manjših;

• jeklarsko industrijo, 

• Univerze, Turboinštitut, sposobne za eksperimentalno in teoretsko 
podporo, itd.



Geotermalna energija
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Toplota zemlje

99% zemljine notranjosti je toplejše od 1000°C
99% ostalega je toplejše od 100°C

1/29/2018 Sevnica,3U: P. Novak: OVE 123



Toploto, ki je uskladiščena v Zemljini notranjosti imenujemo geotermalna energija. 
Nastala je predvsem iz gravitacijske energije, katere del se je v času oblikovanja 
delcev v zemeljsko oblo pred okoli 4.5 milijardami let spremenil v začetno toplotno 
energijo. 

Do nedavnega so menili, da je vir geotermalne energije le shranjena toplota, toda 
danes vemo, da je poleg shranjene toplote drugi glavni vir toplota radioaktivnega 
razpada. Ta nastaja ob razpadu naravnih radioaktivnih izotopov z dolgo razpolovno 
dobo predvsem urana U235 in U238, torija Th232 in kalija K40. Ocenjujemo, da se je do 
sedaj na tak način sprostilo približno 1/3 toplote, 2/3 pa jo bo z radioaktivnim 
razpadom še nastalo. 

Geotermalna energija
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Toplotne črpalke – energija okolja

Toplotni viri:
• zunanji zrak,
• odpadna toplota,
• toplota zemlje,
• toplota površinskih voda in
• podtalnica.

Poleg izbire vira toplote je potrebno upoštevati še:
• novogradnja ali obstoječi objekt,
• letne energijske potrebe objekta (maks. 70 

kWh/m2/leto),
• temperaturni režim ogrevanja (30/40),
• delež kritja energijskih potreb s TČ.
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Plašč sega do 2900 km globoko. V središču Zemlje je jedro ali nife s premerom 3450 km.
Gostota jedra ustreza gostoti tekočega železa in niklja pri visokem tlaku in je precej večja od
povprečne gostote skorje in plašča (predvidevamo, da je temperatura jedra okoli 3000oC, tlak
pa 3.6.106 bar).

Prenos toplote iz notranjosti Zemlje

Toplota prehaja iz Zemljinega jedra s prevodom in konvekcijo:

• v neprepustnih kameninah prevladuje prevod toplote, vendar je zaradi majhnih toplotnih
prevodnosti kamenin povprečna gostota toplotnega toka le okoli 60 mW/m2 v granitnih
kameninah in do 100 mW/m2 v bazaltnih kameninah,

• s konvekcijo tekočin, kot so magma in geotermalne vode. Geotermalne vode so pravzaprav
meteorne padavine, ki prodirajo v porozne kamenine in se segrete zadržujejo v
vodonosnikih - poroznih plasteh, ki se nahajajo med neporoznimi sloji kamenin.

V povprečju je temperaturni gradient v skorji 30oC/km, toda lahko doseže tudi do 100oC/km v
področju delujočih vulkanov. Ločimo:

Hipertermalna območja > 80 °C/km

Semitermalna območja 40 do 80 °C/km

Običajna območja < 40 °C/km

Geotermalna energija
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Tipične vrednosti za določanje količine toplote 
ali hladu, ki ju lahko dobimo iz geosond

Običajna vrtina

< 60 cm Ø

Energijski stebri

> 60 cm Ø

Energijski temelji 
v pasovih

Hlajenje (hladilni 
stroj) ali toplotna 
črpalka

40 – 80

W/m²

40 – 80

W/m²

40 – 80 W/m

Neposredno 
hlajenje

20 – 60 W/m 20 – 50 W/m² 40 – 80 W/m²
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Toplotne črpalke – gretje - 1

Proces v toplotni črpalki poteka po zaključenem tokokrogu. Hladivo v uparjalniku
(1) odvzame toploto okoliškemu mediju (5) in se upari. Uparjeno hladivo nato
potuje skozi kompresor (2), kjer se mu zaradi vloženega mehanskega dela -
kompresije zvišata tlak in temperatura. V kondenzatorju (3) uparjeno hladivo
kondenzira in pri tem odda toploto mediju (6), ki ga ogreva. Utekočinjeno in
ohlajeno hladivo potuje skozi dušilni ventil (4), kjer ekspandira na nižji tlak ter od
tu nazaj v uparjalnik.
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Izdelava geosonde: vrtanje vrtine, vstavljanje cevi prenosnika toplote -
geosonde dolžine L = 55 m v izvrtino, ki jo nato zalijemo s bentonitom z 
dodatki za boljšo prevodnost.

Geotermalna energija – izkoriščanje
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Shema sistema
Porabniki toplote v stavbi
• Stenski grelniki
• Podno gretje
• Grelni/hladilni stropovi

Oznake: EWS –zemeljska sonda, EP – enrgijski vir,ponor, WP – toplotna črpalka, 
UP – obtočna črpalka, EHS – električni grelnik, PUF – hranilnik toplote, HK – grelni 
kotel, TWE – gretje sanitarne vode, WW – topla voda, KW – hladna voda
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Geotermalna toplotna črpalka

Elektrika zo pogon kompresorja 

kompresor grelna voda

Toplotni vir

Kondenzator 

Toplota 
kompresorja

uparjalnik

Ekspanzijski 
ventil

Toplota iz
okolja

Koristna toplota

hladivo

hladivo

hladivo

hladivo
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Učinkovitost TČ

Temperatura vode

Temperatura vira toplote v °C

C
O

P
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u
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COP = količina toplote na kW elektrike
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Možnost izkoriščanja geotermalne energije je na področju Slovenije zaradi 
raznolike geološke sestave tal različna. Geotermalno najbogatejša in tudi najbolj 
raziskana področja so:

V Sloveniji je raziskanih 28 naravnih geotermalnih vrelcev z izdatnostjo 510.6 l/s 
in toplotno močjo 23 MWt , od katerih jih izkoriščamo 11 z močjo 16 MWt. 
Izdelanih in raziskanih je tudi 51 umetnih vrtin s skupnim pretokom vode 870 l/s 
in toplotno močjo 107 MWt. Od teh jih izkoriščamo 26 s skupnim pretokom 632 
l/s in močjo 88 MWt. Temperature geotermalnih voda so med 15 in 70oC. 

Velike možnosti so za integrirano uporabo geotermalne energije: za proizvodnjo 
elektrike, za gretje stavb, za rastlinjake in gojenje rib.

80oC

70oC

60oC

50oC

40oC

30oC

20oC

Panonska nižina v SV Sloveniji
Krško - Brežiško območje
Rogaško - Celjsko območje
območje Ljubljanske kotlin
območje slovenske Istre
območje Z Slovenije

Geotermalna energija – potencial in izkoriščanje v Sloveniji
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Vodonosnik Termal I se nahaja v globinah do 1200 m in ima debelino do 50 m.
Porozne plasti vsebujejo termalno vodo s temperaturo do 50oC.

Geotermalno energijo iz vodonosnika Termal I izkoriščajo v številnih mestih v 
Prekmurju. Termalno vodo uporabljajo za ogrevanje in pripravo sanitarne tople 
vode v Murski Soboti, kjer tako letno prihranijo do 2000 ton kurilnega olja. Poleg 
Murske Sobote tudi v Moravcih (ogrevanje, balneologija), v Banovcih (za 
ogrevanje, pripravo sanitarne vode ter balneologijo), v Lendavi (balneologija) ter 
v številnih drugih krajih.

Geotermalna energija – potencial v SlovenijiGeotermalna energija – potencial in izkoriščanje v Sloveniji
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Vodonosnik Termal II poteka v Radgonski depresiji v globini do 3000 m, v 
Ljutomerski depresiji pa v globini do 4000 m,  debeline 10 do 100 m, temperature 
termalnih voda od 85 do 170oC. V večjem obsegu bi lahko uporabljali GE tega 
vodonosnika na Ptuju, v Ormožu, Ljutomeru, Lendavi. 

Prvi projekti za izkoriščanje vodonosnika Termal II so že pripravljeni, samo 
izkoriščanje pa naj bi se pričelo čez 5 do 10 let (?) . Termal II. obkroža površino 
1877 km2 . Ocenjujemo, da bi bilo mogoče ekonomsko in okoljevarstveno 
izkoristiti od 10 do 15% teoretičnega potenciala.

Geotermalna energija – potencial v SlovenijiGeotermalna energija – potencial in izkoriščanje v Sloveniji
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onesnaževanje voda - z izlivom izkoriščene termalne vode ali kondenzirane
geotermalne pare v reke in jezera se poveča vsebnost škodljivih snovi (As, Hg,
Pb, Zn, B, S, karbonati, silikati, sulfati, kloridi), trdnih snovi (pesek, mulj) in
slanost (koncentracije tudi nad 300 g/kg), zato je obvezno vračanje vode v
vodonosnik

usedanje tal - praznenje vodonosnikov lahko povzroči posedanje tal (npr.
nahajališče Larderello se je v letih od 1923 do 1986 znižalo za 1,7 m). Posedanje
tal preprečimo z vračanjem vode v vodonosnik;

hrup - meritve kažejo, da je zvočna moč pri prostem izpustu pare tudi do 120
dB(A); z dušilniki se zvočna moč zmanjša na 75-90 dB(A);

odlaganje odpadnih materialov - pri geotermalni elektrarni moči 50 MW dnevno
lahko tudi do 25 ton (če se voda ne vrača v vodonosnik –odprti sistemi;

tehnološke težave - termalne vode vsebujejo raztopljene pline in trdne snovi, olja,
parafine, pesek, mulj, itd; posledica raztopljenih trdnih snovi (apnenec, kremen,
kalcijev sulfat, kalcijev fosfat) so usedline v ceveh sistema in korozija cevi. Zato
morajo biti cevi in elementi v geotermalnih sistemih primerno korozijsko zaščiteni.

Geotermalna energija – vplivi na okolje
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Zaključek

• Geotermalna energija je obnovljiv vir (za časovno trajanje naše 
civilizacije

• Predstavlja stacionaren vir, ki ni podvržen hitrim časovnim 
spremembam, kot ostale oblike sončne energije, razen biomase

• V Sloveniji jo je dovolj, da bi lahko zamenjala proizvodnjo pasovne 
elektrike iz  JE , ko bo ta dotrajala.

• Posebno pomembno je integrirana raba geotermalne energije v skladu 
z Lindalovim diagramov, oziroma s postopnim izkoriščanjem exergije 
geotermalnega vira.

• Človeštvo je prodrlo v velike globine vesolja, bili smo na Luni, vendar 
nismo presegli niti globine 10 km pod zemeljskim površjem.

• Plitva geotermija pa omogoča neodvisno oskrbo toplotnih črpalk s 
oploto zemlje in s tem energijsko neodvisnost, v kolikor bomo imeli 
dovolj zelene elektrike.
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Ekonomika OVE

• Vlaganje v OVE so relativno visoka, vendar se hitro povrnejo.
• Sedanja in pretekle generacije so uživale prednosti fosilnih goriv in 

povzročile klimatske spremembe.
• Sedaj je prišel čas za poravnavo računa.
• Nekaj bo plačala sedanja, preostanek pa naslednja generacija.
• Umika žal ni, če želimo ostati v zdravem okolju. Cene energije bodo višje le 

v prvi fazi, ko bomo morali vložiti več v osnovna sredstva za pretvarjanje 
OVE v elektriko in sintezna goriva. 

• Prehodno obdobje 30 let bo omogočilu relativno mehek prehod na OVE.
• Sedanji trendi padanja cen se bodo postopno ustalili in z njimi tudi cene.
• Nekoliko je še odprto vprašanje shranjevanja energije, predvsem elektrike, 

kjer pa pričakujemo preboj tako na baterijah, kot na sintezi metana 
inmetanola.
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Zaključek 
• Izgradnja elektrarn za uporabo OVE je postala pomembna energetska 

industrija, primerna tudi za manjše države, uporaba HE, PV in VE pa 
pomemben del energetskega sistema v velikem številu držav na svetu.

• Lahko se priključimo temu toku ali pa nadaljujemo  razmišljanje o gradnji 
drugega bloka JE Krško z uvoženo tehnologijo in gorivom, kajti elektrika je 
osnova sodobne in srečne družbe. 

• Lahko je iz OVE ali pa iz fosilnih goriv.
• Za sonaravni energijski sistem brez emisij pa fosilna goriva niso več 

sprejemljiva.
• OVE lahko postanejo del naše energijske oskrbe za vedno. Dokler bo sonce 

sijalo, bodo na Zemlji rastle rastline, padal dež in pihal veter.
• Dežela, ki ima dovolj osnovne hrane za vse prebivalstvo, ki je energijsko 

neodvisna in ima dovolj stanovanj za vse družine ter delovna mesta za 
pokrivanje osnovnih stroškov je lahko neodvisna, demokratična in okolju 
prijazna.




