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1 Povzetek 
 
Energetski Svet EU je 15.2.2007 sprejel sklepe za področje obnovljivih virov energije. Med 
drugimi cilji je bil podprt cilj, da se do leta 2020 doseže 20 % delež obnovljivih virov energije 
(OVE) v skupni porabi energije v EU. V pristopnih pogajanjih je bil za Slovenijo določen 
indikativen cilj do leta 2010 33,6 % elektrike iz OVE, vendar pa tega cilja zaradi visoke 
povprečne letne rasti porabe električne energije in skromne rasti proizvodnje elektrike iz OVE v 
letu 2010 ne bomo dosegli. V letu 2007 bo Komisija pripravila predlog nove direktive, ki bo na 
enem mestu uredila vse oblike rabe OVE. V direktivi bodo določeni  nacionalni cilji do 2020 za 
države članice in ukrepi za doseganje sektorskih ciljev zapisanih v nacionalnih akcijskih načrtih. 
 
Namen projektne naloge je analiza teoretičnih potencialov in razpoložljivih (tehničnih in 
ekonomskih) potencialov OVE s poudarkom na proizvodnji električne energije. Študija bo 
osnova za razgovore z Evropsko komisijo v katerih bodo določeni nacionalni cilji glede 
obveznega deleža OVE v porabi primarne energije do 2020. Dokument vsebuje pregled študij s 
področja OVE, ki so bile v zadnjih letih izdelane in povzetek ocen potencialov. Za področje 
vetrne in sončne energije je bilo potrebno potenciale na novo analizirati. Ocene smo primerjali z 
dognanji študije »OPTRES – Potential and cost for renewable electricity in Europe«, [28], in jih 
kritično ocenili.  
 
Za obdobje do leta 2020 je bilo izračunano gibanje bruto porabe električne energije v Sloveniji. 
Na podlagi tega smo izračunali dosegljive deleže pokrivanja porabe električne energije. 
Upoštevali smo, da je E-OVE (izjema so HE) izvzeta iz trga z električno energijo, tako, da se 
potencial v celoti izkoristi (Feed-in tarife). 
 
Največje razhajanje med napovedjo proizvodnje dodatne obnovljive električne energije 
OPTRES in UL-FE je pri velikih HE. Očitno so pri OPTRES-u upoštevali izgradnjo celotne 
srednjesavske verige in elektrarn na reki Muri in po možnosti celo HE na Idrijci. Zaradi 
specifičnosti elektroenergetskega sektorja kot so dolgoročnost naložb, tveganja nasedlih 
investicij, nasprotovanje javnosti in še posebej velikega vpliva na okolje je napoved OPTRES 
dodatnih 4.580 GWh iz velikih HE neizvedljiva. Poleg naštetega se je spremenila tudi 
hidrologija, ki je glede na zadnje informacije občutno manjša kot pred desetletji1. 
 
OPTRES ocenjuje tudi več možnosti za izgradnjo malih HE. Poglavitni problem je premajhen 
donos, kajti slovenske zagotovljene odkupne cene za proizvodnjo električne energije iz mHE so 
trenutno prenizke in tako potencialni investitorji nimajo interesa vlagati. UL-FE ocenjuje 
potencial malih HE kot dodatnih 135 GWh do leta 2020. 
 

                                                 
1 Možna proizvodnja HE je računana s pomočjo statistično obdelanih hidrologij v razponu od leta 1960 do 1991. V 
prihodnje bi bilo potrebno simulacije proizvodnje iz HE narediti s hidrologijami 1990 – 2003. 
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Glede na pokritost Slovenije z gozdom se zdi izkoriščanje biomase za proizvodnjo električne 
energije primerno, vendar pa bo potrebno zagotoviti tudi vso pripadajočo infrastrukturo ter 
primerno gorivo po ustrezni ceni. Leta 2020 ocenjujemo letno proizvodnjo 110 GWh 
električne energije iz lesne biomase.   
 
Pričujoča študija je ocenila vetrni potencial Slovenije na kopnem na 800 GWh, medtem ko 
OPTRES napoveduje samo 300 GWh. Naša ocena ni popolnoma upoštevala faktorja 
ekonomičnosti izrabe, ker ni izdelanih meritev hitrosti vetra, ki pa so pogoj za predinvesticijske 
analize ter študije možnosti izgradnje vetrnih polj. Potrebne bi bile študije in meritve na 
nacionalnem nivoju.    
 
Glede bioodpadkov nismo imeli vpogleda v študijo, ki bi nakazovala proizvodnjo 380 GWh 
električne energije, kot to navaja OPTRES. UL-FE ocenjuje proizvodnjo 150 GWh električne 
energije iz bioodpadkov ter 206 GWh iz bioplina. 
 
Za razliko OPTRES smo nekaj možnosti za proizvodnjo električne energije pripisali tudi 
geotermalnim virom, 121 GWh. Te vire bo mogoče izkoriščati le z izdatno podporo države.  
 
Možnosti za pridobivanje električne energije iz vetrnih elektrarn na morju, solarnih termalnih 
virov, in plimovanja na teritoriju Republike Slovenije ni. 
 
Z napovedjo bruto porabe, ki bo po naših izračunih leta 2020 znašala med 20.497 GWh in 
21.957 GWh, bo delež OVE v bruto porabi elektrike po projekcijah med 30,4 in 33,2 %. 
 
S stališča vplivov na omrežja so najbolj problematični proizvodni viri vetrne elektrarne in 
fotovoltaični sistemi, ki imajo zaradi nestalnosti vira energije precej spremenljivo in 
nepredvidljivo proizvodnjo električne energije. V omrežju to pomeni težavo pri napovedih 
proizvodnje, prav tako nihanja proizvodnje povzročajo težave pri obratovanju omrežja in 
zagotavljanju ustrezne kakovosti energije. Distribucijska omrežja je potrebno 
preoblikovati zgolj iz pasivnih v aktivnejša, ki bodo omogočala lažjo in hitrejšo priključitev 
novih proizvodnih enot. Z aktivnejšim pristopom se pojavi potreba po posodobitvi obstoječih 
distribucijskih omrežij. 
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Tab. 1: Primerjava napovedi dodatne proizvodnje OVE 2020 med UL-FE in OPTRES  

 

Stran Poglavje 

UL-FE 
Možna dodatna 

proizvodnja leta 2020 
[GWh] 

OPTRES 
Možna dodatna 

proizvodnja leta 2020 
[GWh] 

Bioplin 56 6.2.3.2 206 710 
Lesna biomasa 48 6.2.1 110 1.010 

Bioodpadki 55 6.2.3.1 150 380 
Geotermalna 44 5 121 0 
Velike HE 11 3.2 1.550 4.580 
Male HE 15 3.3 135 360 

Fotovoltaika 61 7 37-155 30 
Solarna termalna   0 0 
El. na plimovanje   0 0 

Veter – na kopnem 19 4 800 300 
Veter – na morju   0 0 

OVE Skupaj   3.109 – 3.227 7.370 
Delež OVE [%] 

(od bruto porabe) 
 

 30,4 – 33,2  
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2 Uvod 
 
V Evropski energetski politiki so kot tri ključna vodila omenjena raba obnovljivih virov energije 
(OVE), zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in učinkovita raba energije (URE), [1]. Pri 
električni energiji lahko obenem z zmanjševanjem uvozne odvisnosti k reševanju teh problemov 
odločilno pripomore raba električne energije iz OVE, zato je treba potencial teh virov v Sloveniji 
pravilno ovrednotiti. V tem poročilu se bomo omejili na potenciale OVE za proizvodnjo 
električne energije. 
 
Paket energetske politike za Evropo načrtuje 20-odstotni prihranek energije do leta 2020 glede 
na projekcijo porabe. Ta cilj je podprt z naborom ukrepov iz Akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost, in sicer z zahtevami po minimalni energetski učinkovitosti za opremo, s prihranki 
energije v zgradbah in drugimi ukrepi.  
 
Slovenija se kot članica Evropske Unije in ena najhitreje razvijajočih se držav v regiji v zadnjem 
obdobju sooča z vse večjo energetsko odvisnostjo. Izgradnja novih proizvodnih zmogljivosti 
predstavlja dolgoročen, večleten projekt. Potrebno je analizirati zadostnost proizvodnih 
zmogljivosti za srednje in dolgoročno obdobje s ciljem opozarjati na stanje oskrbe ter usmerjati 
pripravo ustreznih investicijskih načrtov za izgradnjo objektov. Poseben poudarek je potrebno 
dajati virom E-OVE, po možnosti domačega izvora, kajti le tako bo mogoče zagotoviti 
zanesljivo oskrbo z električno energijo ter omogočiti trajnostni razvoj in dolgoročno blaginjo 
državljanov Republike Slovenije in članic Evropske Unije. 
 
Največjo oviro uvajanju novih tehnologij na področju OVE predstavlja njihova visoka cena. Na 
vseh trgih z električno energijo je odprto vprašanje, ali se bo cena električne energije oblikovala 
primerno visoko za spodbudo potrebnih investicij v proizvodnjo električne energije, še posebej 
E-OVE. Za razvoj OVE je pomembna odločitev Slovenije leta 2001, da uveljavi sistem 
zagotovljenih odkupnih cen za kvalificirane proizvajalce. To pomeni, da se za vse obnovljive 
vire energije, določi odkupna cena pri čimer so distribucijska podjetja dolžna to energijo kupiti 
in jo plačati po vnaprej določeni ceni. Slovenija, Španija in Nemčija so 29.01.2007 v Bruslju v 
okviru Evropske konference o obnovljivih virih energije (EREC) podpisale Skupno izjavo o t. i. 
“Feed-in” sistemu. S podpisom je Slovenija postala tretja država članica, ki se bo pridružila 
pobudi Nemčije in Španije za povečevanje proizvodnje "zelene" elektrike. S podpisom je 
Slovenija pokazala željo dejavneje sodelovati pri razvoju in pospeševanju odjema elektrike iz 
obnovljivih virov energije in se s tem tudi približati cilju 20 % OVE do leta 2020. 
 
Glede na to, da sta vetrna energija in energija sonca bili do sedaj v slovenskem prostoru 
zapostavljeni, smo posebej izpostavili možnosti proizvodnje električne energije iz teh virov. Obe 
tehnologiji sta v Evropi in po svetu v vzponu, pri nas pa se po našem mnenju temu posveča 
premalo pozornosti. Določitev potenciala vetra in sonca do sedaj ni bila celostno obravnavana, 
zato bo potreben nov, strateški pristop, če želi Slovenija ekonomično izkoristiti ta dva vira 
energije.  
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Trenutno znaša skupna inštalirana moč v slovenskem EES, upoštevaje celotno NEK, 2.8292 
MW.  Leta 2005 je bilo v Sloveniji porabljeno 14.793 GWh električne energije, iz obnovljivih 
virov energije pa smo pridobili 3.580 GWh3. To pomeni 24,2 % pokritost bruto porabe električne 
energije iz OVE.  

Tab. 2: Bruto proizvodnja električne energije iz OVE in odpadkov [GWh] v Sloveniji v 2005 

Slovenija, 2005 
Proizvajalci po glavni 

dejavnosti 
 [GWh] 

Samoproizvajalci  
[GWh] 

Hidroelektrarne - skupaj 3.236 225 
Hidroelektrarne do 1 MW 60 186 

Hidroelektrarne od 1 do 10 MW 99 39 
Hidroelektrarne nad 10 MW 3.078 - 

Geotermalna - - 
Fotovoltaika 0 0 

Solarna termična elektrika - - 
Veter - - 

Industrijski odpadki (neobnovljivi) - 6 
Komunalni odpadki (obnovljivi) - - 

Komunalni odpadki (neobnovljivi) - - 
Les in druga trdna biomasa 10 72 

Šota - - 
Deponijski plin - 30 

Plin iz čistilnih naprav - 2 
Drugi bioplini - - 

Bruto proizvodnja4 OVE - 
SKUPAJ 

3.580 

 
 
V Sloveniji se pojavlja dodaten, nezanemarljiv problem nasprotovanja javnosti ter 
okoljevarstvenih organizacij izgradnji obnovljivih virov energije (sanacija HE Moste, vetrne 
elektrarne na Volovji rebri, HE na Idrijci, veriga HE na Muri, izkoriščanje bioplina,…).  

                                                 
2 Ocena zadostnosti 2005-2008, ELES 2005 
3 Statistični urad RS, spletna stran 
4 Bruto proizvodnja je proizvodnja električne energije na sponkah generatorja 
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3 Hidroelektrarne 
3.1 Uvod 
 
Hídroelektrarna izrablja moč vodnega padca za pridobivanje električne energije. 
Razpoložljiva moč je odvisna od padca in pretoka vode. Tako obstajajo hidroelektrarne z 
majhnim instaliranim pretokom (nekaj 10 m³/s) a velikim padcem (nekaj 100 m) kakor 
tudi elektrarne z velikim instaliranim pretokom (nekaj 1000 m³/s) a majhnim padcem. 
Hidroelektrarne so lahko umeščene neposredno v rečni strugi ali pa v umetnem kanalu ki 
dovaja vodo iz rečne struge. V primerih velikih padcev in manjših pretokov je voda do 
elektrarne pogosto speljana po podzemnem rovu. 
 
V Sloveniji imamo še vedno veliko neizkoriščenih vodnih vodotokov, na katerih je 
mogoče zgraditi  hidroelektrarne. Zato je smotrno, da izkoristimo ta obnovljivi vir kar se 
da dobro. Čeprav je Slovenija z vodo bogata država in se na prvi pogled zdi, da je 
mogoče zgraditi veliko malih hidroelektrarn, je potrebno v obzir vzeti neokrnjeno naravo, 
katere ključen del so neokrnjeni vodotoki. Slovenija lahko kot okoljsko odgovorna država 
ter trajnostno naravnana ekonomija izkoristi samo ekološko sprejemljiv 
hidroenergetski potencial. 
 
Proizvodnjo električne energije v Sloveniji iz vodnih virov sestavljajo velike 
hidroelektrarne  (HE, instalirana moč nad 10MW) ter male hidroelektrarne (mHE, 
instalirana moč do 10 MW).  
 
V Sloveniji v prvi vrsti najbolj smiselno izkoriščenje vodnega potenciala velikih rek. Da 
bi dobili splošen pregled nad trenutnim stanjem in ocenili prihodnje investicije na 
področju pridobivanja električne energije iz vodnih virov v nadaljevanju navajamo tudi 
instalirano moč za posamezne hidroelektrarne, ki trenutno obratujejo. Podatki veljajo za 
leto 2006, [9]. 
 
Razpoložljivost vode za njeno rabo za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah je za 
posamezne vrste hidroelektrarn oziroma za posamezne vodotoke razvidna iz Tab. 3. 
Teoretično razpoložljivega potenciala je za 12.500 GWh/leto, tehnično izkoristljivega 
8.800 GWh/leto in ekonomsko upravičenega 6.125 GWh/leto, kot ga ocenjuje Ministrstvo 
za okolje in prostor, [8]. 
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Tab. 3: Hidroenergetski potencial slovenskih vodotokov 

Porečje 

Razpoložljivost vode: 
razmerje med ekonom. 

in teoretičnim 
hidroenergetskim 

potencialom 

HIDROENERGETSKI POTENCIAL

Teoretični
(GWh/leto)

Tehnični 
(GWh/leto) 

Ekonom. 
(GWh/leto) 

Drava 67 % 3.700 3.100 2.500 
Sava 43 % 3.500 2.500 1.500 
Soča 54 % 2.300 1.500 1.250 
Mura 40 % 1.000 600 400 

Manjši vodotoki –
mHE 24 % 2.000 1.100 475 

Slovenija 49 % 12.500 8.800 6.125 

3.2 Velike (Pi  > 10 MW) 
 
Med večje objekte, ki proizvajajo električno energijo iz vodnih virov na področju 
Slovenije štejemo HE pod okriljem treh večjih družb: 
 

• Dravske elektrarne Maribor (DEM): HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, 
HE Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin s skupno 
instalirano močjo 576 MW, 

• Savske elektrarne, Ljubljana (SEL): HE Moste, HE Medvode, HE Mavčiče in 
HE Vrhovo s skupno instalirano močjo 119 MW, ter 

• Soške elektrarne, Nova Gorica (SENG): HE Doblar, HE Plave in HE Solkan s 
skupno instalirano močjo 155  MW. 

 
Vse izmed naštetih HE so priključene na prenosno omrežje in zajete kot proizvodne enote 
v oceni hidroenergetskega potenciala Slovenije, [8]. 
V Sloveniji v prvi vrsti najbolj smiselno izkoriščenje vodnega potenciala velikih rek. V 
nadaljevanju predstavljamo ključna porečja in njihov potencial.  
 
Tab. 4: Teoretični, tehnični ekonomski in ekološko sprejemljivi hidro potencial 
 

Porečje 
Teoretični 
[GWh/leto] 

Tehnični 
[GWh/leto] 

Ekonomski 
[GWh/leto] 

Proizvodnja 
2005 

[GWh/leto] 

Ekološko 
sprejemljiv 
[GWh/leto] 

Drava 3.700 3.100 2.500 2.400 2.500 
Sava 3.500 2.500 1.500 320 1.200 
Soča 2.300 1.500 1.250 350 430 
Mura 1.000 600 400 0 100 
mHE 2.000 1.100 475 340 475 

Slovenija 12.500 8.800 6.125 3.410 4.805 
*Ciljna vrednost za leto 2020. 
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Pri procentu izkoriščanja potenciala Drava daleč odstopa od ostalih porečij, ki so bistveno 
slabše izkoriščena. Ekološko sprejemljiv hidroenergetski potencial je ocenjen na podlagi 
podatkov o prostorskem načrtovanju novih HE, [8]. 
 

3.2.1 Drava 

Hidroelektrarne v družbi DEM skupno pokrijejo kar 25 % vseh potreb po električni 
energiji v državi, z instalirano močjo 576 MW (v pretočni akumulaciji). DEM so največji 
slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Z osmimi 
hidroelektrarnami na reki Dravi in dvema malima hidroelektrarnama proizvedejo kar 80 
% slovenske električne energije, ki ustreza kriterijem obnovljivih virov in standardom 
mednarodno priznanega certifikata RECS (Renewable Energy Certificate System). 
Instalirano moč posameznih hidroelektrarn na Dravi prikazuje Tab. 5. 
 
Tab. 5: Instalirana moč hidroelektran na reki Dravi 

DEM Dravograd Vuzenica Vuhred Ožbalt Fala MB otok Zlatoličje Formin mHE Skupaj

Št. agregatov 3 3 3 3 1+2 3 2+1 2 1  

Inst.moč [MW] 26 56 72 73 58 60 114 116 0,7 576 
 
Hidro potencial reke Drave je praktično izkoriščen, zato bo letna proizvodnja odvisna 
predvsem od hidroloških razmer. Možne so le posodobitve in inštalacija dodatne moči, 
vendar to ne prispeva bistveno k večji proizvodnji energije. Prenova z doinstalacijo 24 
MW na HE Zlatoličje naj bi npr. prispevala 45 GWh/letno. Novejša oprema omogoča 
malce boljši izkoristek agregatov, večja moč pa izkoriščanje vodne energije v drugem 
časovnem obdobju. Dodatna moč bi pomenila več proizvedene energije le v primeru, da 
bi sedaj del vode pogosto prelivali, kar pa se v normalnih razmerah skoraj ne dogaja.  
 

3.2.2 Spodnja in zgornja Sava 

Štiri hidroelektrarne družbe SEL skrbijo za proizvodnje električne energije na zgornji 
Savi. Njihova skupna instalirana moč znaša 119 MW, Tab. 6.  
 
Tab. 6: Instalirana moč hidroelektran na reki Savi 

SEL Moste I. Moste II. Mavčiče Medvode Vrhovo Male HE Skupaj 
Št. agregatov 3 1 2 2 3 1  

Inst.moč  [MW] 13 8 38 26 34 0,05 119 

 
Izgradnja verige HE na spodnji Savi naj bi se po načrtih zaključila l. 2018. Gradnja HE na 
spodnji Savi povezuje v projekt »Skupni podvig«. Skupni podvig je projekt, h kateremu 
so s podpisom pogodbe 15. maja 2003 pristopili direktorji Holdinga Slovenske 
Elektrarne, Dravskih elektrarn Maribor, Savskih elektrarn Ljubljana, Soških elektrarn 
Nova Gorica in Termoelektrarne Brestanica. 5. junija 2006 je začela obratovati HE 
Boštanj s tremi agregati in z instalirano močjo na pragu 32,5 MW. Takoj po začetku pa so 
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se pojavile težave z enim od agregatov, tako da pričakujejo obratovanje s vsemi tremi 
agregati oktobra 2007.  
 
Do l. 2018 je tako predviden začetek obratovanja še 4 pretočnih HE na spodnji Savi. 
Obratovale naj bi naslednje HE, Tab. 7. Doprinos štirih HE na spodnji Savi in sanacije 
HE Moste do leta 2020 bo 665 GWh/leto. 

Tab. 7: HE na zgornji in spodnji Savi, v obratovanju do leta 20205 

HE na spodnji in zgornji Savi Začetek 
obratovanja 

Instalirana 
moč 

[MW] 

Proizvedena energija 
[GWh/leto] 

HE Blanca 2009 42,5 160 
HE Brežice 2012 41,5 161 
HE Krško 2015 39,5 149 

HE Mokrice 2018 30,5 135 
HE Moste 2010 12,5 60 

Skupaj   665 

3.2.3 Srednja Sava 

Hidroelektrarne na srednji Savi bodo povezale stopnje HE na zgornji in spodnji Savi v 
sklenjeno verigo. Na odseku je predvideno devet energetskih stopenj in ene črpalne 
HE. Veriga na srednji Savi bo med seboj povezovala akumulacijski HE Mavčiče in 
Medvode v zgornjem delu Save  verigo HE na spodnji Savi. Z izgraditvijo celotne savske 
verige bo akumulacija Mavčiče prevzela vlogo čelnega bazena na reki, medtem ko bo 
celotna veriga postala pomemben vir obnovljive energije v Sloveniji. 
 
V geografskem smislu se odsek srednje Save deli na območji Ljubljanske kotline s 
hidroelektrarnami Ježica, Šentjakob, Zalog, Jevnica, Kresnice in Ponoviče ter kanjonski 
del Zasavja s hidroelektrarnami Renke, Trbovlje in Suhadol. 
 
Gradnja verige na Srednji Savi bo trajala predvidoma 18 let in bo zaključena s 
sklenitvijo celotne energetske verige, predvidoma v letu 2029. 
Možna proizvodnja moči in energije verige hidroelektrarn na srednji Savi (neto energetski 
potencial) je bila v koncesiji za obravnavano varianto stopenj izračunana s simulacijo 
obratovanja elektrarn ob upoštevanju izkoristkov pri pretvorbi vodne v električno energijo 
(hidravlične izgube, tehnični izkoristki naprav in postrojev) in dejanskih padcev 
(upoštevajoč nihanje obratovalnih nivojev zgornje in spodnje vode hidroelektrarn). 
Predvidena inštalirana moč srednjesavske verige po koncesiji z 9 elektrarnami je 295,4 
MW, veriga pa naj bi proizvajala 994 GWh letno, [22]. 
A: Izgradnja od zgoraj navzdol (leto 2020): W = 358,0 GWh/leto  
B: Izgradnja od spodaj navzgor (leto 2020): W = 539,6 GWh/leto  
                                                 
5 Vir: HSE, www.hse.si 
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Tab. 8: terminski plan izgradnje HE na srednji Savi 

HE na srednji Savi 
Začetek 

obratovanja 
A 

Začetek 
obratovanja

B 

Instalirana 
moč  

[MW] 
Proizvedena energija [GWh/leto]

HE Ježica 2013 2029 54,5 151,4 
HE Šentjakob 2015 2027 15,9 52,4 
HE Zalog 2017 2025 15,7 52,8 
HE Jevnica 2019 2023 22,9 101,4 
HE Kresnice 2021 2021 27,7 96,4 
HE Ponoviče 2023 2019 63,0 190,7 
HE Renke 2025 2017 28,6 97,9 
HE Trbovlje 2027 2015 27,8 97,6 
HE Suhadol 2029 2013 39,3 153,4 
 

3.2.4 Soča  

Družba SENG s svojimi štirimi hidroelektrarnami s skupno instalirano močjo 155 MW skrbi za 
optimalno izkoriščanje vodnega potenciala Soče, njenih pritokov in drugih obnovljivih virov.  
 
Tab. 9: Instalirana moč hidroelektran na reki Soči 

SENG Doblar I. Doblar II. Plave I. Plave II. Solkan Zadlaščica mHE Skupaj
Št. agregatov 3 1 2 1 3 2 26  

Inst.moč / MW 30 40 15 19 32 8 11 155 
 
Zaradi prevelikih posegov v prostor v porečju reke Soče ni smiselno razmišljati o novih 
investicijah v pretočne hidroelektrarne. Območje leži v Triglavskem narodnem parku, velik del 
je zaščiten v okviru Nature 2000, ter je ključnega pomena za razvoj turizma. Predvideva se le 
izgradnja ČHE Avče ter ČHE Učja, vendar črpalne elektrarne z majhnim naravnim dotokom ne 
prispevajo veliko k energetski bilanci. 
 

3.2.5 Mura 

Po navedbah HSE je potencial verige HE na Muri 676,4 GWh/leto. Gradnja bi se lahko začela 
najhitreje leta 2010 in bi trajala do leta 2038. Ta scenarij je malo verjeten, saj je območje v 
okviru Nature 2000, ter je ključnega pomena za razvoj turizma in ohranjanje porečja Mure. Ta 
trenutek je moč opaziti tudi ostro nasprotovanje okoljevarstvenih organizacij in lokalnega 
prebivalstva. Doseči pa je potrebno tudi dogovor s sosednjo Hrvaško ter Avstrijo. V primeru 
izvedbe projekta bi lahko po optimističnem scenariju leta 2020 na Muri pridobivali približno 
300 GWh hidroelektrične energije. 
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3.2.6 Možna proizvodnja iz velikih HE 

 Tab. 10: Pričakovana proizvodnja novih velikih HE do leta 2020 

HE  Instalirana moč [MW] Energija [GWh/leto] 
Drava 24 45 
Sava 158,7 (varianta B) 1205 
Soča  0 
Mura Podatek ni na voljo 300 

Skupaj  1550 
 
Po javno dostopnih podatkih je iz velikih HE do leta 2020 mogoče pridobiti dodatnih 1550 
GWh električne energije letno. 
 

3.3 Male HE (Pi  < 10 MW) 
 

3.3.1 Uvod 

Pod pojmom mala hidroelektrarna (mHE) razumemo hidroelektrarno moči do 10 MW. V 
osemdesetih letih je bila zgrajena večina danes delujočih mHE. Ideja o umestitvi se je porodila 
zaradi svetovne energetske krize v sedemdesetih letih in rešitve, ki je bila na dlani, t.j. umestitev 
mHE na male slovenske vodotoke. Program se je imenoval »SLO – 100 malih HE v SR 
Sloveniji«.  S tem programom se je začelo načrtovanje iskanje možnih lokacij malih HE. Ta 
program je bil pomanjkljiv predvsem zaradi tega, ker ni podal celostnega pregleda o 
razpoložljivem hidroenergetskem potencialu malih vodotokov, ampak so bile lokacije izbrane 
glede na posamezne interese, [4]. Zato je leta 1987 EGS naročil študijo »Kataster mHE na 
območju Slovenije«, [4]. Ker do danes ni bilo izdelanega novega podrobnega popisa teoretičnega 
potenciala, smo se oprli na omenjeno študijo.  
 
 Glavne prednosti mHE so naslednje: 
• Glede na stanje tehnike so enostavne za izdelavo 
• Delujejo avtomatizirano 
• Čas gradnje je relativno kratek, življenjska doba pa dolga 
• Ni stroška goriva 
• Stroški vzdrževanja so nizki 
• V Sloveniji je na voljo znanje in izkušnje 
• Gradijo se lahko v sklopu večnamenskih vodnogospodarskih objektov (namakanje, obramba 

pred poplavami, oskrba s tehnološko vodo) 
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3.3.2 Potencial 

Po splošnem veljavnem načelu delimo hidroenergetski potencial na teoretični, tehnično 
izkoristljiv, ekonomsko upravičen in ekološko sprejemljiv hidroenergetski potencial. Do konca 
leta 2006 je imelo koncesijsko razmerje urejeno 487 upravljavcev mHE, od tega je v gradnji 13 
mHE, za 8 mHE pa je pripravljena dopolnitev koncesijskega akta za sprejem na Vladi RS v letu 
2007. Od 487 mHE jih 73 mHE proizvede letno več kot 1.000 MWh, 13 od njih pa je glede na 
proizvodnjo električne energije bliže elektrarnam, ki so značilne za hidroelektrarne z močjo 
večjo od 10 MW, kot pa elektrarnam, ki jih označujemo mHE. 
 
Za večino ni podatka o številu obratovalnih ur. Vseh 487 mHE trenutno letno proizvede 
predvidoma 340 GWh električne energije (odvisno od hidrologije), kar je okoli 70 % 
ekonomsko upravičenega hidroenergetskega potenciala, ki je ocenjen za primernega za 
proizvodnjo v mHE. Letna proizvodnja hidroelektrarn je seveda odvisna od hidroloških razmer v 
tem letu. Skupna inštalirana moč je okoli 85 MW. Delež električne energije proizvedene iz mHE 
je glede na celoten delež proizvedene el. energije v Sloveniji leta 2005 znašal 2,7 %6.  
 
Največ možnosti za doseganje celotnega ekonomskega hidroenergetskega potenciala mHE je 
gradnja novih oziroma obnova obstoječih mHE na porečju Save, Soče in Drave, pri čemer je 
treba dati največji poudarek lokacijam, kjer hidroenergetski potencial omogoča proizvodnjo 
električne energije v mHE, ki letno dosega najmanj 1 GWh, [8]. 
 
V Tab. 11 je za posamezna porečja prikazan teoretični, tehnični in ekonomski hidroenergetski 
potencial, ki je primeren za gradnjo mHE, [8].  

Tab. 11: Hidroenergetski potencial za mHE po slovenskih porečjih, [4], [8] 

Porečje 
HIDROENERGETSKI POTENCIAL 

Teoretični 
[GWh/leto] 

Tehnični 
[GWh/leto] 

Ekonomski 
[GWh/leto] 

Drava 290 260 140 
Sava 1.030 510 165 
Soča 474 260 145 
Mura 7 5 3 
Kolpa 182 56 20 
Kras 17 9 2 

Slovenija 2.000 1.100 475 

 

                                                 
6 Vir: MOP, Poročilo o plačilih koncesij za proizvodnjo električne energije v malih hidroelektrarnah, 2007 
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Tab. 12: Obratujoče mHE leta 2005 v primerjavi s projekcijo za leto 2020 in deleži v porabi 

Potencial obratujočih elektrarn - 2005  Ekološko sprejemljiv potencial – cilj 2020  
Proizvodnja [GWh/leto] Delež bruto  porabe 

[%] 
Proizvodnja [GWh/leto] Delež bruto porabe 

[%] 
340 2,37 475 2,2-2,38 

 
Za leto 2020 je ekološko sprejemljivi potencial ocenjen na 475 GWh električne energije. To 
pomeni povečanje proizvodnje glede na leto 2005 za 135 GWh.  
 

3.3.3 Ekonomika in možnosti za investitorje - mHE 

Cena izgradnje in vzdrževanja mHE je odvisna od lokacije ter hidroloških razmer vodotoka. V 
EU velja ocena 3.400 €/kW, vzdrževanje mHE v povprečju pa naj bi zneslo 160 €/kW/leto, [6]. 
Vedno večje število institucionalnih in okoljskih ovir vpliva na pridobivanje dovoljenj za 
gradnjo novih mHE.  
 
Za spodbujanje OVE so bile uvedene enotne letne cene za odkup električne energije od 
kvalificiranih proizvajalcev in enotne letne premije za električno energijo, ki jo kvalificirani 
proizvajalci prodajo samostojno ali preko posrednika. Enotna letna premija naj bi predstavljala 
razliko med enotno letno ceno in pričakovano povprečno letno ceno električne energije na trgu 
ter se smiselno enako obravnava, kot enotna letna cena za odkup električne energije od 
kvalificiranega proizvajalca [5]. Cene na Tab. 13 so prikazane v €/MWh, kar daje boljši občutek 
kot cene, prikazane v SIT/kWh, [7].  

Tab. 13: Odkupne cene električne energije proizveden v mHE 

Velikostni razred 
Enotna letna cena 

[€/MWh] 
Enotna letna premija 

[€/MWh] 

do vključno 1 MW 61,55 23,96 

nad 1MW do vključno 10 MW 59,29 21,79 
 
Vidimo, da enoletna letna cena 61,55 €/MWh do vključno 1MW inštalirane moči oz. 59,29 
€/MWh nad 1 do 10 MW nikakor ni vzpodbuda za investiranje v te vrste objektov. Boljša opcija 
je prodaja energije na trgu in koriščenje premije, vendar pa to zahteva večji angažma lastnikov 
objektov, poleg tega pa se v tem primeru premija v celoti ne prelije k lastniku, ampak večji delež 
dobi prodajalec, ki s svojo močjo na trgu izkoristi zmožnost prodaje in porabe te energije. Iz 
izkušenj vemo, da so investicije v mHE v Sloveniji zahtevne tako v finančnem, okoljskem kot v 
birokratskem smislu. Če pogledamo na ta trenutek najlikvidnejši trg srednje in zahodne Evrope, 
                                                 
7 Leta 2005 je bila v Sloveniji bruto poraba 14.793 GWh električne energije 
8 Odvisno od bruto porabe električne energije leta 2020 (+ 20.497 GWh, ++ 21.957 GWh, glej poglavje 0 ) 



 

18 

EEX, vidimo, da cena pasa dosega več od 50 €/MWh, konica pa celo več od 70€/MWh. Po 
informacijah pa naj bi cene električne energije v Sloveniji bile višje za najmanj 15€/MWh. 
Zaključimo lahko, da je glavni motiv investitorjev zaslužek, zato morajo biti odkupne cene temu 
primerne. Predlagamo, da se sistem t.i. Feed-in tarif prilagaja bolj pogosto, še posebej glede na 
gibanje tržne cene električne energije.  
 

3.4 Ekološki vidik izkoriščanja vodotokov v energetske namene 
 
Velike  hidroelektrarne so med najbolj gospodarnimi in ekološko sprejemljivimi, kljub temu pa 
pomembno vplivajo na vodno floro in favno kakor tudi na naravno okolje. Izgradnja velikih 
elektrarn je pogosto povezana z ustvarjanjem velikih umetnih akumulacijskih jezer, ki lahko 
potopijo velike površine ali celo vplivajo na lokalno mikroklimo. Nihanja vodne gladine lahko 
povzroča erozijo brežin reke ali jezera. Ob jezovih elektrarn se voda umiri, iz nje pa se na dno 
useda material, ki ga je reka odnašala s seboj. Izgradnja jezov oteži tudi naravne selitve rečnih 
živali. 
 
Taki posegi v okolje morajo biti premišljeni in v skladu s strogimi okoljevarstvenimi predpisi, 
zato ni moč izkoristiti celotnega ekonomskega hidroenergetskega potenciala. Ob upoštevanju teh 
pravil se ekološko sprejemljivi potencial do leta 2020 ocenjuje na 4.805 GWh/leto, kar je 
bistveno manj kot znaša trenutni ekonomsko upravičeni potencial (6.125 GWh).  
 
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah 
Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost. Posebna varstvena območja so 
torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski 
ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. To najpogosteje pomeni, da je na teh območjih treba 
vzdrževati ugodno stanje z različnimi ukrepi.  
 
Slovenija je sprejela sodelovanje v Naturi 2000 kot pridružitveno obveznost, [10]. Določenih je 
286 območij, ki skupno zajemajo 36 odstotkov površine Slovenije. Nekatera izmed teh območij 
obsegajo tudi slovenske vodotoke, kar dodatno omejuje možnosti izgradnje novih hidroelektrarn.  
 
Glavnina hidroenergetskega potenciala Slovenije je razvrščena med tri osnovna porečja: Drave, 
Save in Soče, porečje Mure obsega le manjši delež. Deli porečij Drave, Save ter Mure so v 
slovenskem delu projekta Natura 2000 označeni kot posebna varstvena območja, [10], kar je 
potrebno upoštevati pri načrtovanju novih hidroelektrarn v Sloveniji.  
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4 Energija vetra 
 

4.1 Uvod 
 
V Sloveniji obstaja možnost za izgradnjo vetrnih elektrarn (VE) samo na kopnem. Stanje na 
področju izkoriščanja vetrne energije v Sloveniji je trenutno precej neurejeno, saj je le malo 
podrobnih študij izkoriščanja energije vetra, zato je vlaganje v vetrne elektrarne oteženo. 
Trenutno izkoriščanja energije vetra v Sloveniji praktično ni in je omejeno na zgolj nekaj 
posameznih manjših enot (vetrnici moči 4 kW na Kredarici, 250 W na Slavniku, Krnu, 1,4 kW 
na Kokrškem sedlu, prototip vetrnic moči 70 W s katerimi razpolagajo posamezniki, vetrnica 
moči 90 W za raziskovalne namene na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru). Za razvoj obnovljivih virov energije (OVE) in s tem tudi vetrne energije 
je pomembna odločitev Slovenije leta 2001, da uveljavi sistem zagotovljenih odkupnih cen za 
kvalificirane proizvajalce. 
 
Kljub temu se na področju vetrne energije ni zgodilo dosti in je še najprej uveljavljeno stališče, 
da vetra v Sloveniji skorajda ni oziroma njegovo izkoriščanje ni ekonomsko oziroma kako 
drugače opravičljivo. Agencija RS za okolje izvaja meritve vetra na nekaterih lokacijah v 
Sloveniji, prav tako je v okviru mednarodnega sodelovanja različnih hidrometeoroloških 
zavodov nastal Atlas vetrov centralne Evrope. Kljub vsem dejavnostim je v Sloveniji potreben 
celovit pristop pri določanju lokacij primernih za izkoriščanje vetrne energije, ki mora temeljiti 
na meritvah vetra na posameznih lokacijah skozi daljše časovno obdobje, v nadaljnjih postopkih 
pa upoštevati tudi vse ostale vidike izkoriščanja vetrne energije in umeščanja tovrstnih objektov 
v prostor. Na ta način bi nastal zemljevid potencialno ugodnih lokacij za izkoriščanje energije 
vetra na ozemlju Slovenije. V okviru mednarodne raziskave WEP – »Wind Energy 
Potential« so bile izvedene meritve vetra na posameznih lokacijah na Primorskem, vendar 
zaradi neudeležbe države pri tem projektu meritve niso javne in so zasebna last. Na 
državnem nivoju bi bilo tako potrebno v okviru projekta vključiti različne strokovne in ostale 
interesne skupine in v prvi meri pridobiti natančno meteorološko oceno vetrnega potenciala v 
Sloveniji in na podlagi podrobnih meritev oceniti energetski potencial ter omogočiti nadaljnje 
postopke za oceno primernosti posameznih lokacij. S tem bi spodbudili vse zainteresirane 
investitorje za vlaganje v obnovljive vire in jim pri tem omogočili vpogled v dejansko stanje 
posameznih lokacij s stališča razpoložljive energije vetra, okolja, itd, s tem pa bi omogočili tudi 
bolj transparentno načrtovanje in izvedbo tovrstnih projektov. 
 

4.2 Zakonske podlage na področju izkoriščanja vetrne energije 
 
Izkoriščanje energetskega potenciala vetra v obliki vetrnih elektrarn zahteva oceno primernosti 
projekta že v začetni fazi načrtovanja, tako s stališča prostorskih, okoljskih, ekonomskih, 
energetskih in pravnih vidikov. Projekt izkoriščanja vetrne energije mora vključevati sodelovanje 
različnih državnih inštitucij, potencialnih investitorjev, strokovnjakov z različnih področij ter 
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tudi drugih interesnih skupin in širše javnosti, ki ima pravico biti obveščena in sodelovati pri 
urejanju prostora.  
 
Načrtovanje tovrstnih energetskih objektov in naprav mora upoštevati kriterije, usmeritve in 
pogoje, ki so določeni z odlokom o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, kjer so obnovljivi 
viri navedeni v točki 2.3.2, v poglavju Razvoj gospodarske javne infrastrukture, podpoglavje 
Razvoj energetske infrastrukture, [11]. 
 
Pravna podlaga na področju načrtovanja, izvedbe, obratovanja in vzdrževanja VE je v Sloveniji 
še v začetni fazi. Zakonskih predpisov za področje izkoriščanja energije vetra za pridobivanje 
električne energije praktično ni, vključeni so v obstoječa določila, ki obravnavajo vse obnovljive 
vire električne energije. V nadaljevanju je navedenih nekaj zakonov in uredb, ki se neposredno 
ali posredno nanašajo na obnovljive vire energije in s tem tudi na VE ter obravnavajo pogoje o 
priključitvi na električno omrežje, umestitvi v prostor in gradnji tovrstnih energetskih objektov: 
 

• Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije, Ur. l. RS, št. 
117/2002, 

• Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih 
proizvajalcev električne energije, Ur. l. RS, št. 25/2002, 

• Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije 
(Ur.l. RS, št. 71/2007). 

• Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske 
dejavnosti, Ur. l. RS, št. 21/2001, 

• Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava 
električne energije tarifnim odjemalcem, Ur.l. RS, št. 117/2004, 

• Zakon o zemljiški knjigi /ZZK-1/, Ur.l. RS, št. 58/2003,  
• Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/, Ur.l. RS, št. 33/2007, 
• Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-UPB1/ Ur.l. RS, št. 102/2004. 

 
V vseh državah, ki imajo razvit sistem izkoriščanja vetrne energije obstoji tudi zakonski okvir, ki 
definira položaj izkoriščanja vetrne energije in obveze vseh vpletenih strani. Pri tem gre za 
dinamičen proces spreminjanja in nadgrajevanja zakonodaje v skladu s stanjem razvoja 
tehnologije na področju VE, trga in zastavljenih državnih razvojnih ciljev. Pri tem je pomembno, 
da se razvojni cilji in spodbude vključijo tudi v razvojne načrte posameznih lokalnih skupnosti, 
kjer obstaja interes izkoriščanja potenciala vetrne energije. Zelo pomemben faktor pri 
implementaciji projektov izkoriščanja vetrne energije je enostavnost in preglednost pravnih in 
administrativnih postopkov.  
 

4.3 Metodologija izbora potencialnih lokacij za VE 
 
Osnova pri določanju potencialnih lokacij za gradnjo vetrnih elektrarn so zanesljive 
meteorološke ocene o tehničnem potencialu vetra. Na podlagi zanesljivih ocen vetrnega 
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potenciala (hitrost, gostota moči, stalnost) je mogoče s primerno metodologijo izbora 
posameznih lokacij in izbora optimalnih vetrnih turbin (tip in število) oceniti dejanski vetrni 
potencial oziroma oceno o potencialni proizvedeni električni energiji za vsako obravnavano 
lokacijo. Pri tem je vredno vzpostaviti bazo podatkov in bazo znanja, ki se nanaša tako na vetrni 
potencial, vetrne turbine kot na spremljanje novih tehnologij in spoznanj na področju 
izkoriščanja vetrne energije.   
 
V način izbiranja ustrezne lokacije za izkoriščanje energije vetra je potrebno vključiti energetske, 
tehnično-tehnološke, okoljske, ekonomske, sociološke, prostorske in razvojne vidike. Izbiro 
lokacije je možno izvesti v dveh fazah in sicer v fazi izločevanja področij in v fazi razvrščanja 
področij in posameznih mikro lokacij. V fazi izločevanja se izločijo posamezna področja ne 
glede na ostale kriterije. 
 
V fazi izločevanja neustreznih lokacij se izločijo vsa področja z: 

• nizkim vetrnim potencialom,  
• zaščitena področja naravne in kulturne dediščine, 
• področja namenjena gradnji stanovanjskih in gospodarskih poslopij,  
• nedostopna področja, kjer fizično ni možno izvesti projekta, 
• ostala področja s specifičnimi zahtevami. 

 
Fazo izločevanja je mogoče izvesti tudi s pomočjo GIS aplikacij, kjer se posamezne GIS baze 
podatkov (vetrni potencial, zaščitena področja, naseljena področja...) medsebojno primerjajo 
oziroma se lokacije izločijo s pomočjo prekrivanja posameznih tematskih kart.  
 
V nadaljevanju je potrebno energetsko ovrednotiti posamezne potencialne lokacije. Energetsko 
vrednost posamezne lokacije je možno ugotoviti na podlagi hitrosti vetra oziroma gostote moči 
vetra, lahko pa se ovrednoti tudi s pomočjo faktorja pretvorbe razpoložljivega vetrnega 
potenciala v električno energijo ali s faktorjem izkoriščene moči vetrnih turbin. Na podlagi 
tovrstnega ovrednotenja lokacij je mogoče nadalje izločiti vse lokacije, ki ne zadovoljujejo 
kriterijev, ki so določeni na podlagi stanja tehnologije, izkušenj drugih držav.... 
 
Po fazi izločevanja se izbrana področja oziroma lokacije med seboj primerjajo in razvrstijo glede 
na sledeče kriterije:   

• povprečno hitrost vetra na letnem nivoju, 
• velikost lokacije (število vetrnic, ki jih je možno postaviti), 
• oddaljenost od prometne infrastrukture, 
• oddaljenost od električnega omrežja, 
• možnost vzdrževanja in nadzora energetskega objekta, 
• primernost tal in poraščenost območja (gozd), 
• vpliv na floro in favno, 
• položaj področja glede na ostale vidike (sociološki, ekonomski kriteriji, turistična 

področja, itd.) 
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Po pregledu stanja potencialnih lokacij za izkoriščanje energije vetra je potrebno na teh lokacijah 
na podlagi baze znanja in podatkov analizirati in ovrednotiti možne tipe in število vetrnih turbin, 
ki bi bile lahko postavljene. S simulacijo delovanja vetrnih turbin na vseh potencialnih lokacijah 
bi lahko pridobili krivulje letne proizvodnje električne energije glede na hitrost in stalnost vetra 
ter izbran tip vetrne turbine. S tem je mogoče oceniti letno proizvodnjo električne energije na 
vsaki potencialni lokaciji. Vsota proizvodnih zmogljivosti posameznih lokacij bi podala tudi 
oceno o dejanski možni proizvodnji električne energije oziroma o energetskem potencialu 
energije vetra v Sloveniji.  
 
V končni fazi je potrebno na podlagi rezultatov predlagane metodologije pripraviti dejanski 
projekt izvedbe, ki vključuje vse vidike izgradnje in umeščanja tovrstnih objektov v prostor. 
V nadaljevanju so navedeni posamezni vidiki oziroma kriteriji pri izkoriščanju energije vetra. 
 

4.3.1 Energetski kriterij 

Pri energetskem kriteriju sta pomembni dve merili: 
• povečanje deleža obnovljivih virov v energetski bilanci, 
• kakovost pridobljene energije.  

 
V okviru energetskega kriterija je potrebno upoštevati vse predpise, ki obravnavajo vpliv na 
električno omrežje. Zagotoviti je potrebno ustrezen elektroenergetski prenosni sistem, izbrati 
vrsto generatorjev in zaščite, upoštevati vse povratne vplive na omrežje. Z ustreznim 
načrtovanjem je potrebno zagotoviti ustrezno kakovost električne energije in elektromagnetno 
skladnost. Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi določanju potrebnih rezervnih kapacitet 
proizvodnje električne energije, saj gre pri vetru za izrazito spremenljiv vir. 
 

4.3.2 Tehnološki, prostorski in razvojni kriterij 

Tehnološki kriterij načrtovanja vodi skrb za varstvo okolja in usmerja izbiro uporabljene 
tehnologije izrabe vira ter vključuje tudi možnosti izboljšav. 
 
Pri prostorskih kriterijih gre v primeru izkoriščanja vetrne energije za objekte razpršene v 
prostoru in povezane z mesti neposredne potrošnje. Pri tem je potrebno ločevati centralizirane 
objekte (sistemi vetrnic) in individualne oblike izkoriščanja energije vetra (posamezne vetrnice). 
Upoštevati je potrebno tudi ostale prostorske kriterije kot so estetski videz objektov, načrtovanje 
lokalnih dostopnih in servisnih poti, izbira koridorja za priklop na električno omrežje (nadzemni 
ali kabelski vod), itd.. 
 
V okviru razvojnih kriterijev je potrebno upoštevati tako nacionalne kot tudi regionalne 
prostorske in razvojne načrte. Pri tem se oceni tudi prednosti postavitve objektov vetrne 
elektrarne za posamezno območje (povečanje zaposlenosti na območju gradnje, možnost razvoja 
komunalne in ostale infrastrukture, negativne in pozitivne posledice za lokalni turizem, ipd.). 
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4.3.3 Ekonomski kriterij 

Merila ekonomskega kriterija so: 
• konkurenčnost z drugimi energenti, 
• konkurenčnost cene proizvedene električne energije.   

 
Veličine, ki vplivajo na ceno proizvodnje električne energije iz vetrnih elektrarn, so naslednje: 

• specifična cena naprave [€/kW], 
• cena kontrolne zgradbe, 
• cena postavitev temeljev, 
• cena zemljišča, 
• cena priklopa na električno omrežje, 
• stroški vzdrževanja, 
• letna proizvodnja električne energije na pragu elektrarne, 
• cena kapitala za investicijske gradnje energetskega objekta, 
• obrestna mera za investicijski kapital, 
• cena drugih specifičnih del (preusmerjanje hudourniških voda, ureditev cestnih nabrežij z 

zaščitnimi mrežami, ipd.). 
 
Cene električne energije proizvedene iz vetrnih elektrarn se danes gibljejo nekje do 100 €/MWh 
pri čimer je cena vetrne energije v trendu padanja in lahko konkurira konvencionalnim virom 
električne energije.  
 

4.3.4 Okoljski kriterij 

V okviru okoljskih kriterijev je potrebno uporabiti metodologijo, s katero je mogoče na 
enostaven in ponovljiv način ovrednotiti primernost lokacije za izgradnjo vetrne elektrarne in pri 
tem upoštevati naravovarstvene vidike ranljivosti okolja, [19]: 

• Vrednotenje lokacije z vidika prisotnosti območja Natura 2000, EPO (ekološko 
pomembna območja) in zakonsko opredeljenih naravnih vrednot, 

• vrednotenje lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih sestojev, najpomembnejših 
območij pojavljanja in migracijskih poti velikih zveri ter pomembnih območij za ptice, 

• vrednotenje lokacije z vidika prisotnosti prednostnih habitatnih tipov, 
• vrednotenje lokacije z vidika flore, 
• vrednotenje lokacije z vidika favne. 

 
Pri vrednotenju lokacije glede na prvo in drugo točko je možno uporabiti obstoječe in dostopne 
podatke zato v prvi fazi vrednotenje lokacije ne zahteva terenskih raziskav. 
 
Območje Nature 2000 obsega 35,5 % površine Slovenije, kar pomeni precejšnje omejitve pri 
nekaterih projektih, [10].   
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4.3.5 Sociološki kriterij 

Sociološki kriteriji se nanašajo predvsem na odkrivanje zakonitosti odziva ljudi ob umeščanju 
objektov za izkoriščanje vetrne energije v prostor in preučitev psiholoških ter socioloških 
vplivov na ljudi. Zagotoviti je potrebno tudi varnost ljudi pred nevarnostjo rotirajočih vetrnic in 
ostale opreme in naprav s katerimi bi lahko prišli v neposredni stik.   
 

4.4 Analiza vetrnega potenciala v Sloveniji 
 
Cilj projektov izkoriščanja vetrne energije je doseči optimalno izkoriščanje energije vetra ob 
upoštevanju tehničnih, ekonomskih in okoljskih dejavnikov na posamični lokaciji. Zaradi tega je 
pri projektu izkoriščanja vetrne energije potrebno sodelovanje različnih strokovnih in drugih 
interesnih skupin. 
 
Prvi korak pri oceni potenciala vetrne energije predstavljajo meritve hitrosti vetra na 
različnih potencialno ugodnih lokacijah. Na podlagi meritev je mogoče oceniti energetski 
potencial in omogočiti nadaljnje postopke za oceno primernosti posameznih lokacij. Vsem 
potencialno zainteresiranim investitorjem za vlaganje v VE to omogoča vpogled v dejansko 
stanje posameznih lokacij s stališča razpoložljive energije vetra, okolja, ekonomske 
upravičenosti itd. Ker je trenutno v Sloveniji le malo podrobnih študij izkoriščanja energije vetra, 
je vlaganje v VE oteženo. Trenutno v Sloveniji praktično ni izkoriščanja energije vetra, oz. je 
omejeno zgolj na nekaj posameznih manjših enot.  
 

4.4.1 Splošne značilnosti vetra v Sloveniji 

Vetrovne razmere v Sloveniji določajo predvsem geografska lega v zmernih geografskih širinah 
severne poloble in lega na jugovzhodni strani Alp, na robu Panonske nižine in bližina 
Sredozemskega morja, [16]. Nad zmernimi geografskimi širinami in nad Evropo v višinah v 
splošnem prevladujejo valujoči zahodni vetrovi. Od splošne zahodne smeri se tok odklanja proti 
severu in jugu, občasno pa se odcepijo veliki zaključeni zračni vrtinci. Ti so pogostejši v 
spodnjih plasteh atmosfere in jih poznamo kot ciklone in anticiklone. Vsi močnejši vetrovi v 
Sloveniji  so povezani s cikloni, najmočnejši pa s prehodi front in s Sredozemskimi cikloni. 
Splošni vetrovi in učinek alpske in dinarske pregrade vplivajo tudi na regionalne vetrove, katerih 
območje delovanja je okoli 100 km. Najbolj izraziti so jugo, burja in karavanški fen. Medtem ko 
je jugo močan veter iz jugozahodne do jugovzhodne smeri in doseže največje hitrosti na 
grebenih, ki ležijo pravokotno na južno in jugozahodno smer, je burja sunkovit veter iz 
severovzhodne smeri in je v zahodnem delu Slovenije (Primorska, Obala, Notranjska) reden 
pojav predvsem pozimi. Ob burji v notranjosti Slovenije običajno pihajo severni do vzhodni 
vetrovi, ki so izrazitejši v ravninskem delu vzhodne Slovenije in tudi nad nedinarskimi grebeni, 
ki ležijo pravokotno na smer vetra. Karavanški fen se pojavlja redkeje predvsem v zimskem 
času) in je močan severni veter, ki zajame južna pobočja Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp 
ter doline pod njimi. 
 



 

25 

Splošni in regionalni vetrovi imajo v končni fazi vpliv na lokalne vetrove na katere vpliva še 
vrsta drugih dejavnikov. Lokalni vetrovi pridejo do izraza, ko so splošni in regionalni vetrovi 
šibki in so lokalni vetrovi v veliki meri odvisni od temperaturnih razlik med posameznimi deli 
zemeljskega površja. Termično pogojeni lokalni vetrovi (burin, maestral) imajo izrazit dnevni 
hod in se pojavljajo ob jasnem vremenu. V gorskem svetu se v dnevnem ciklu ob jasnem 
vremenu menjujejo pobočni vetrovi, ki čez dan pihajo navzgor in ponoči navzdol po pobočjih. 
 

4.4.2 Merjenje vetrnega potenciala 

Načrtovanje izkoriščanja energije vetra temelji na poznavanju klimatoloških značilnosti vetra, pri 
čimer je potencial vetra možno določiti s pomočjo meritev. Moč vetra je odvisna od tretje 
potence njegove hitrosti, zato sta natančnost in trajanje meritev izrednega pomena, saj lahko 
majhne napake v meritvi pomenijo slabo ocenjen potencial energije vetra. Za oceno hitrosti na 
določenem območju je potrebna temeljita analiza tako hitrosti kot smeri in sunkov vetra na 
posameznih merilnih točkah območja, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi lastnosti okolice 
merilnih točk. Veter je hitro se spreminjajoč pojav, zato se pri analizi ne upoštevajo trenutne 
hitrosti in smeri vetra, ampak se uporabljajo povprečne vrednosti znotraj časovnega intervala, ki 
je običajno med 10 minutami in eno uro, [12]. Za celovito analizo hitrosti in smeri vetra so 
primerne samodejne meteorološke postaje in meritve anemografov. Mreža samodejnih 
meteoroloških postaj, ki jih je Agencija RS za okolje vpeljala v začetku devetdesetih let pa ne 
zagotavljajo reprezentativnih podatkov za vse kraje v Sloveniji. Pri interpretaciji rezultatov 
analiz vetrnega potenciala (predvsem vetrnih rož in ostalih statističnih izračunov in tabel) je 
potrebna velika previdnost, zlasti v primerih, ko je potrebno natančno poznavanje lokalnih 
vetrnih razmer. Primer vetrne rože (prikaz smeri in hitrosti vetra) na lokaciji samodejne 
meteorološke postaje Kredarica v obdobju od 1995 do 2003 prikazuje Sl. 1, kjer debelina traku 
predstavlja ustrezno hitrost in dolžina delež časa, ko le ta nastopa, [15]. 
 
Za analizo podatkov o vetru je izdelanih nekaj metodologij, ena od njih je uporabljena tudi pri 
izdelavi Evropskega vetrnega atlasa v okviru katerega je bil izdelan tudi programski paket WASP 
(Wind Atlas Analysis and Applications Program), [12][13][14].  
 
Zaradi raznolikosti pokrajine predstavlja Slovenija kompleksen teren hkrati pa je ozemlje 
Slovenije tudi relativno slabo pokrito z merilnimi mesti za veter, [15]. Meteorološke meritve so 
večinoma namenjene spremljanju vremena na urbanih območjih, kjer na meritve vetra vplivajo 
različne vetrne ovire, zato veljajo izmerjene vrednosti hitrosti vetra zgolj za ozka področja okoli 
lokacije meritve. Večina meteoroloških postaj z meritvami vetra je postavljena v kotlinah, 
dolinah in nekatere v ravninah. Tako je ugotovljeno, da so meritve po višinah reliefa Slovenije 
porazdeljene neenakomerno, saj je izrazito premalo meritev v višjih delih reliefa glede na 
njegovo zastopanost v celotni površini Slovenije, [17]. Poleg navedenega so glede na nadmorsko 
višino postaje z meritvami vetra v reliefu Slovenije postavljene neenakomerno. Rezultati 
Agencije RS za okolje, ki bodo podani v nadaljevanju tako niso pridobljeni s prostorsko 
interpolacijo meritev, ampak temeljijo na interpolaciji reanaliz ECMWF ERA-40. Veter na 
ozemlju Slovenije je bil ocenjen s pomočjo modeliranja z različnimi modeli, pri tem so se morali 
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rezultati modela dobro ujemati z meritvami na merilnih lokacijah v Sloveniji. Uporabljen je bil 
model Aladin, ki je regionalni mezoskalni model za numerično napovedovanje vremena, model 
SIDA, ki je model z dinamičnim prilagajanjem polja vetra reliefu in model Aiolos, ki je 
enostaven masno konsistentni model. Kot vhodni robni podatki so bili uporabljeni podatki 
reanalize ECMWF ERA-40 v osemletnem obdobju  1994-2001. Na podlagi modeliranja so bile 
izdelane karte vetrnih polj na višinah 10 m in 50 m za celotno območje Slovenije, pri čimer so 
podane povprečne hitrosti in gostote moči vetra. Gostota moči vetra nam podaja moč vetra na 
kvadratni meter površine, pravokotne na smer vetra. Pri primerjavi meritev in rezultatov modela 
je bilo ugotovljeno dobro medsebojno ujemanje na skoraj celotnem območju Slovenije. 
Ocenjena napaka je okrog ±1 m/s. Neujemanje se pojavlja predvsem na področju Vipavske 
doline, kjer so glede na meritve vrednosti podcenjene.   
 

 

Sl. 1: Vetrna roža - meteorološka postaja Kredarica v obdobju 1995-2003. 

 
 
Na Sl. 2 in Sl. 3 so prikazane ocenjene prostorske razdelitev povprečne hitrosti vetra na višini 10 
m in 50 m od tal na ozemlju Slovenije, ki jo je izdelala Agencija RS za okolje. Povprečja se 
nanašajo na osemletno obdobje od 1994 do 2001. Hitrosti so razdeljene v razrede po 1 m/s.  
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Sl. 2: Povprečna hitrost vetra na višini 10 m od tal 

 

 

Sl. 3: Povprečna hitrost vetra na višini 50 m od tal. 
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Glede na hitrost in stalnost vetrov v Sloveniji je mogoče oceniti, da je na nekaterih lokacijah 
smotrno in ekonomsko opravičljivo izkoriščanje energije vetra. Ob novih tehnologijah gradnje 
vetrnic (vetrnice v oplaščeni izvedbi - z difuzorjem) postaja projekt postavitve vetrnih elektrarn v 
Sloveniji še bolj aktualen, saj tovrstne vetrnice omogočajo izkoriščanje tudi nižjih in srednjih 
hitrosti vetra (2-5 m/s). Na osnovi kart vetrov v Sloveniji lahko ocenimo, da je na približno 
četrtini ozemlja (5000 km2) možno izkoriščati energijo vetra, vendar je precejšnji del ozemlja v 
območju hitrosti vetra 2-4 m/s, zato so na tem delu ozemlja nujne ekonomske ocene smotrnosti 
projektov VE. Ob trenutnem stanju tehnologije se spodnja meja izkoriščanja energije vetra 
nahaja pri hitrosti okoli 5 m/s. Glede na vetrne karte je mogoče oceniti, da se največ vetrnega 
potenciala nahaja na področju jugozahodne Slovenije, gorskega področja Julijskih in Kamniško 
Savinjskih Alp ter Karavank in Pohorja. Poleg tega je nekaj potencialnih območij še v vzhodni 
Sloveniji ter na območju Kočevja in Bele krajine. Na višini 10 m od tal hitrost vetra preseže 
mejo 5 m/s le na najbolj izpostavljenih legah, medtem ko je na višini 50 m ta meja presežena 
veliko pogosteje.       

Na Sl. 4 in Sl. 5 so podane ocene povprečne gostote moči vetra na območju Slovenije v obdobju 
1994-2001. Ker je moč vetra je odvisna od tretje potence hitrosti, se lahko že majhne napake 
(sistemske, modelske...) odražajo v precejšni nezanesljivosti rezultatov. Povprečna gostota moči 
je razdeljena v razrede po 50 W/m2 na višini 10 m in 100 W/m2 na višini 50 m od tal.  

 

Sl. 4: Povprečna gostota moči vetra na višini 10 m od tal 
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Sl. 5: Povprečna gostota moči vetra na višini 50 m od tal. 

 
Ocenjeno je, da je večina Slovenije v območju gostote moči vetra pod 100 W/m2 pri 
oddaljenosti 10 m od tal in pod 200 W/m2 na višini 50 m od tal. Vrednosti 400 W/m2 pri 
višini 10 m in 800 W/m2 pri višini 50 m so presežene le na najbolj izpostavljenih legah. Pri tem 
je bilo ugotovljeno, da so vrednosti v Vipavski dolini glede na meritve podcenjene. 
 

4.4.3 Vrednotenje z vidika zaščitenih področij naravne in kulturne dediščine 

V nadaljevanju je predstavljeno izločevanje potencialnih območij za izkoriščanje energije vetra 
glede na okoljevarstveni vidik. Območja so ovrednotena predvsem s stališča prisotnosti območja 
Natura 2000, ekološko pomembnih območij (EPO) in zakonsko opredeljenih naravnih vrednot. 
Tovrstno ovrednotenje ne zahteva terenskih raziskav, ampak uporablja obstoječo dokumentacijo 
o zaščiti določenih območij.  
 

4.4.3.1 Vrednotenje z vidika Nature 2000 

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice 
Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na 
varstvenih območjih je pomembno ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali 
pa so v Evropi že ogroženi, [10].  
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Vlada RS je sprejela Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Ur. 1. RS, št. 49/04, 110/04) s 
katero je določila območja Natura 2000 in varstvene usmeritve, ki naj bi pomagale ohraniti 
prosto živeče živalske in rastlinske vrste, njihove habitate9 in habitatne tipe10. Posebno območje 
varstva (POV) - (Special Protection Area - SPA) je območje, ki je opredeljeno in pravno 
določeno po direktivi o pticah. Uredba določa tudi potencialno posebna varstvena območja, ki so 
pomembna za skupnost (potential Site of Community Importance - pSCI) in ustrezajo merilom 
za območje, pomembno za skupnost (SCI). Gre za predlog območij, ki ga Evropska komisija 
preverja v posebnem postopku in so opredeljena s posameznimi vrstami in habitatnimi tipi.  
 
V nadaljevanju sta podani vetrni karti (za hitrosti vetra na višini 50 m in gostoto moči vetra na 
višini 50 m od tal - Sl. 6 in Sl. 7) združeni z karto območij Natura 2000. Na podlagi slik je 
mogoče zaključiti, da območje Natura 2000 obsega več kot 35 % celotnega ozemlja Slovenije. 
Ker so posegi v območja Natura 2000 omejeni in podvrženi presoji o sprejemljivosti posega v 
naravo v skladu z 28. členom Zakona o ohranjanju narave (ZON) so projekti izkoriščanja 
energije vetra na teh območjih zelo oteženi. V primeru poseganja v območja Natura 2000 je 
potrebno posebej argumentirati smotrnost posega in ovrednotiti neposredne in posredne 
vplive VE na rastlinstvo, živalstvo in njihove habitate.  
 
Potencialno ugodna območja za izkoriščanje energije vetra, ki se ne nahajajo v območju Natura 
2000 so predvsem v priobalnem pasu, območje južno od Tolmina, območje Kamnika, Razdrtega, 
Pivke in Ilirske Bistrice ter območja nekaterih planin v Zasavju in Škofjeloškega hribovja. Prav 
tako je nekaj potencialno ugodnih območij za nadaljnjo analizo v okolici Celja, Slovenskih 
Konjic, Raven na Koroškem, Cerknice, Ribnice in Žiri.    
 

4.4.3.2 Vrednotenje z vidika naravnih vrednot in EPO - ekološko pomembnih območij 

Ekološko pomembno območje (EPO) je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Vlada RS je 
sprejela Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04), ki določa ekološko 
pomembna območja v Sloveniji in varstvene usmeritve za ohranitev in doseganje ugodnega 
stanja habitatnih tipov ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov. V 
skladu s 5. členom Uredbe o ekološko pomembnih območjih so na EPO, ki niso tudi območja 
Natura 2000, vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri 
ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova 
kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z 
načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena. Pri izvajanju posegov in dejavnosti se morajo 
izvesti vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je negativni vpliv na habitatne tipe, rastline in živali 
ter njihove habitate čim manjši. Za izvajanje posegov v naravo na ekološko pomembnih 
območjih ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja, [19]. 

                                                 
9 Habitat vrste pomeni okolje, ki ga opredeljujejo posebni abiotski in biotski dejavniki in v katerem živi vrsta v katerem koli stadiju svojega razvoja. 
10 Habitatni tip pomeni povsem naravno ali polnaravno kopensko ali vodno območje s posebnimi geografskimi, abiotskimi in biotskimi značilnostmi. 
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Sl. 6: Vrednotenje z vidika Nature 2000 - karta vetrov na višini 50 m 

 

Sl. 7: Vrednotenje z vidika Nature 2000 - gostota moči vetrov na višini 50 m. 
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Naravne vrednote v skladu z Zakonom o ohranjanju narave, [59], obsegajo vso naravno 
dediščino na ozemlju Slovenije. Razvrščene so na naravne vrednote državnega in lokalnega 
pomena, predpisane pa so tudi podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za varstvo naravne 
vrednote. Naravne vrednote se zavarujejo z aktom o zavarovanju naravne vrednote, ki jih 
sprejema vlada RS ali pristojni organ lokalne skupnosti. S tovrstnim aktom se lahko omeji 
dejavnost ali raba v zvezi z naravno vrednoto ali nepremičnino na zavarovanem območju. 
Zavarovana območja in njihova vplivna območja so sestavni del državnih in lokalnih prostorskih 
planov, kar je potrebno pri izkoriščanju energije vetra v zavarovanih območjih tudi upoštevati. 
 
Na Sl. 8 je podano območje, ki združuje zaščitena območja Natura 2000, ekološko pomembna 
območja in območja naravnih vrednot [6], ki so vključena v karto vetrov Slovenije na višini 50 
m od tal. Na Sl. 9 so zaščitena območja prikazana na karti gostote moči vetrov na višini 50 m od 
tal. Iz slik je mogoče zaključiti, da je v Sloveniji le malo lokacij z ugodnim vetrnim potencialom, 
ki so zunaj zavarovanih ali drugače zaščiten območij. Večino razpoložljivega potenciala je v 
območju hitrosti vetra od 2-4 m/s, kjer pa je kljub novim tehnologijam vetrnic (oplaščena 
izvedba) potrebno temeljito preverjanje ekonomske upravičenosti projektov VE. Večji del 
območij z ugodnim vetrnim potencialom je tako znotraj zaščitenih območij, pri tem pa je 
potrebno poudariti, da je upoštevana samo prva točka okoljskega kriterija v metodologiji izbora 
potencialnih lokacij za VE. Zaradi tega je izkoriščanje energije vetra v Sloveniji precej oteženo 
in že v prvi fazi zahteva podrobno oceno vplivov na okolje in posledično morebitno spremembo 
namembnosti lokacije oziroma oceno smotrnosti izvedbe projekta VE znotraj zaščitenih območij.   

 

Sl. 8: Vrednotenje z vidika zaščitenih področij naravne in kulturne dediščine - karta vetrov na 
višini 50 m. 



 

33 

 

Sl. 9: Vrednotenje z vidika zaščitenih področij naravne in kulturne dediščine - karta gostote moči 
vetrov na višini 50 m. 

4.5 Ocena vetrnega potenciala v Sloveniji 
 
Gleda na vetrovne karte in karte zaščitenih področij lahko ocenimo, da je v Sloveniji le malo 
primernih lokacij za izkoriščanje energije vetra oziroma za izgradnjo VE. Če upoštevamo samo 
lokacije izven zaščitenega območja Natura 2000, lahko ocenimo, da zavzemajo območja s 
povprečno hitrostjo vetra nad 2 m/s okoli 3000 km2. Hitrosti do 3 m/s pri trenutni tehnologiji 
izkoriščanja energije vetra predstavljajo premajhen potencial, pri novejših tehnologijah pa 
predstavljajo spodnjo mejo izkoristljivosti, kar zahteva temeljite analize upravičenosti projektov 
VE.  
 
Če upoštevamo približno 3000 km2 površine s primernim vetrnim potencialom in povprečno 
gostoto moči 100 W/m2 lahko ob upoštevanju tretjinskega (33,3 %) izkoristka vetrne energije 
ocenimo teoretični potencial vetra na manj kot 0,1 TW oziroma znaša, pri upoštevanju stalnosti 
vetra 2400 ur letno, letni teoretični energijski potencial manj kot 240 TWh. Izkoristek moči vetra 
je omejen z Betzovo vrednostjo (0,593), zato tudi pri idealni vetrnici lahko zajamemo le okrog 
60 % energije vetra.  
 
Če izločimo območja s hitrostjo vetra manj kot 3 m/s se vetrni potencial v Sloveniji drastično 
zmanjša, saj lahko glede na vetrne karte in karte zaščitenih področij ocenimo, da je le malo 
lokacij z ugodnim vetrnim potencialom, ki so zunaj zaščitenih območij.  
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Ker je zaščiteno območje Natura 2000 nekako najbolj zavezujoče, lahko pri iskanju ustreznih 
lokacij za VE v tej fazi ocene potenciala potencialna območja določimo samo na podlagi karte 
vetrov in karte območja Natura 2000. Zaradi samega reliefa lahko ocenimo, da je največ 
možnosti za izkoriščanje energije vetra predvsem v priobalnem območju oziroma na 
območju Primorske, Krasa in Notranjske. Na podlagi kart lahko ocenimo, da se v omenjenih 
regijah vetrovno ugodno področje izven območja Natura 2000 razprostira na približno 80 km2, s 
povprečno gostoto moči okoli 150 W/m2. Tehnično izkoristljiv vetrni potencial na območju 
JZ Slovenije je tako mogoče oceniti na približno 4000 MW oziroma, ob upoštevanju povprečne 
stalnosti vetra 2400 ur letno, na 9,6 TWh. Glede na to, da v tej oceni niso upoštevani vsi 
dejavniki, ki vplivajo na izvedbo VE (teren, dostopnost...) je dejanski razpoložljivi potencial 
manjši. Po dosedanji ocenah nekaterih študij lahko razpoložljivi potencial energije vetra na 
območju JZ Slovenije ocenimo med 200 in 500 MW. Potencialno ugodna območja za 
izkoriščanje energije vetra na JZ Slovenije, ki se ne nahajajo v zaščitenem območju Nature 2000, 
so podana na Sl. 10 - Sl. 15.  

 

 

Sl. 10: Območje Brkini na JZ Slovenije 
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Sl. 11: Območje Razdrtega 

 

Sl. 12: Območje Pivke 
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Sl. 13:  Območje Ilirske Bistrice 

 

Sl. 14:  Priobalno območje Primorske 
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Sl. 15: Koprsko območje 

Nadaljnja analiza in določanje potencialnih mikro lokacij za VE se mora osredotočiti predvsem 
na ovrednotenje dejanskega vetrnega potenciala na izbranih območjih ter analizo dejanskega 
vpliva na okolje, ki mora biti narejena tudi na podlagi ocene na terenu, kjer se lahko ovrednoti 
možnost dejanske fizične izvedbe projektov (teren, dostopnost, poraščenost. možnost priključitve 
na električno omrežje, itd.). Na Sl. 16 je prikazano prenosno elektroenergetsko omrežje 
Slovenije, združeno z karto vetrov na višini 50 m in območjem Natura 2000. 
 
Glede na nepredvidljivost vetrne energije je zaradi neposrednega vpliva na omrežje 
najprimernejša priključitev VE direktno v transformatorsko postajo (RTP - razdelilna 
transformatorska postaja). Kot je razvidno iz kart je na področju JZ Slovenije, kjer je vetrni 
potencial največji nekaj transformatorski postaj, kjer je mogoča priključitev, vendar je potrebno 
točko priključitve določiti na podlagi analize vsake potencialne lokacije posebej. Če neposredna 
priključitev v transformatorsko postajo ni možna, je potrebno analizirati tudi morebitno 
vzankanje v sistem.    
 
Poleg tega je potrebno pri oceni dejanskih možnosti postavitve VE upoštevati tudi oddaljenost 
VE od zaščitenih območij ter ostale vidike, tudi vidike turizma, ki predvsem v priobalnem pasu 
predstavljajo oviro pri izvedbi projektov postavitve VE.  
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Sl. 16: Prenosno elektroenergetsko omrežje Slovenije, združeno z karto vetrov na višini 50 m in karto območja Natura 2000 
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V preostalem delu Slovenije je sicer še nekaj potencialno ugodnih območij za izkoriščanje 
energije vetra, vendar so to v večini nedostopna, relativno poraščena območja oziroma območja, 
kjer ni možnosti večjega izkoriščanja energije vetra. Na teh vetrovno ugodnih lokacijah bi bilo 
potrebno s terensko raziskavo poiskati mikro lokacije, kjer bi bilo primerno in možno graditi VE. 
Vetrovno ugodna območja, ki bi zahtevala nadaljnje terenske raziskave so območja južno od 
Tolmina (Banjšice, Lokovec), območje Žiri, hribovje okoli Kamnika (okolica Črnivca), območja 
nekaterih planin v Zasavju (okolica Trbovelj, Hrastnika), Škofjeloškega hribovja (Davča), 
okolica Cerknice (Menišija), Bloška planota, območje med Velikimi Laščami in Ribnico, 
območje Slovenskih Konjic ter višje lege okolice Celja in Laškega. Nekaj potencialno ugodnih 
lokacij je tudi na Koroškem. Omenjena območja so označena tudi na Sl. 17.  
 
Vetrovno ugodna območja v preostalem delu Slovenije (brez JZ dela), ki so zunaj območja 
Natura 2000 zavzemajo površino okoli 100 km2, vendar je zaradi samega reliefa in poraščenosti 
območij dejansko izkoristljiva površina bistveno manjša. Glede na to, da bi bila za ugotovitev 
dejanskega potenciala teh območij potrebna terenska analiza lahko podamo samo grobo oceno. 
Ob predpostavki, da površina ozemlja, kjer bi bila dejansko možna gradnja VE obsega okoli 20 
km2, lahko ocenimo, da znaša razpoložljivi vetrni potencial okoli 50 MW. Ob predpostavki oz. 
oceni, da je povprečno število ur izkoristljivega vetra približno enako 2400 ur na leto, znaša 
ocenjeni letni razpoložljivi potencial energije vetra 120 GWh.  

 

Sl. 17: Karta vetrov na višini 50 m in območja Nature 2000 z označenimi vetrovno ugodnimi 
območji 
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Skupni razpoložljivi vetrni potencial v Sloveniji je tako mogoče oceniti na okoli 350 MW, kar 
znaša približno 15 % trenutno inštalirane moči v Sloveniji. Ob predpostavljeni stalnosti vetra 
2400 ur na leto znaša razpoložljivi potencial okoli 800 GWh. Ob tem je potrebno poudariti, da 
je to le površna ocena, ki ne upošteva vseh dejavnikov, poleg tega pa je tudi natančnost 
vetrnih kart na podlagi katerih je ocena narejena precej omejena.   
 
Tab. 14: Ocenjeni letni razpoložljivi potencial vetrne energije v Sloveniji 
 

Teoretični potencial [GWh] 
Tehnični potencial  

[GWh] 
Ocenjeni razpoložljivi potencial 

[GWh] 
240.000 12.000 800 

 
4.6 Ekonomika vetrne energije 
 
Cene VE so v zadnjih dveh desetletjih občutno padle. Padanje cen je posledica boljšega 
poznavanja tehnologije, izboljšanega načina proizvodnje, izkoristka, razpoložljivosti in 
zanesljivosti, zmanjšali so se tudi operativni stroški in stroški vzdrževanja. 
 
Najpomembnejši parameter ekonomske analize je prav gotovo investicija v vetrne turbine. V 
splošnem je razvoj vetrnih turbin dosegel stopnjo, ko so vetrne turbine večje, stolpi so višji, s 
tem pa tudi nazivne moči. Prav tako se je izboljšal izkoristek turbin, zato je tudi cena turbin na 
enoto moči (kW) nižja. Cene vetrnih turbin in vetrnih farm se običajno ocenjujejo na podlagi 
inštalirane moči (€/kW), vendar je včasih bolj primerna cena izražena glede na površino zajetega 
vetra (€/m2). Cene vetrnih turbin v Nemčiji so prikazane na Sl. 18, [20]. 

 

Sl. 18: Cene vetrnih turbin v Nemčiji, [20] 
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Kljub nižjim cenam vetrnih turbin, so stroški turbin še zmeraj prevladujoči v skupnih stroških 
postavitve VE. Tab. 15 podaja strukturo stroškov za tipične VE srednjih moči (850 kW do 1500 
kW) na obali, ki so dobljeni na osnovi podatkov za Nemčijo, Španijo, Dansko in Veliko 
Britanijo, [21].  
 

Tab. 15: Struktura stroškov pri gradnji VE 

Predmet Delež celotnih stroškov (%) Delež preostalih stroškov (%) 

Turbine 74 - 82 - 
Temelji 1 - 6 20 - 25 
Električne inštalacije 1 - 9 10 - 15 
Povezava na omrežje 2 - 9 35 - 45 
Svetovanje in načrtovanje  1 - 3 5 - 10 
Zemljišče 1 - 3 5 - 10 
Stroški financiranja 1 - 5 5 - 10 
Ostala infrastruktura 1 - 5 5 - 10 
 
Največji delež v preostalih stroških imajo povezava z omrežjem, električne inštalacije in temelji, 
vendar tudi drugi dodatni stroški niso zanemarljivi in lahko znašajo med 24 % vrednosti vetrnih 
turbin (Nemčija, VB) do manj kot 20 % (Španija, Danska). 
 
Celotni stroški postavitve VE oziroma celotni stroški na kW inštalirane moči se med 
posameznimi državami močno razlikujejo. Sl. 19 podaja celotne stroške, ki vključujejo stroške 
turbin, temeljev, povezave na omrežje, itd., za različne velikosti vetrnih turbin in različne države, 
[21]. 
 

 

Sl. 19: Celotni stroški postavitve VE 
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Kot je razvidno iz Sl. 19 znašajo celotni stroški VE med 900 €/kW do nekje 1150 €/kW. Če 
upoštevamo povprečne celotne investicijske stroške 1000 €/kW lahko za Slovenijo ocenimo, da 
znaša investicija v ocenjeni ekonomski potencial okoli 350 milijonov €.  
 
Cena vetrne energije oziroma celotni stroški VE glede na enoto proizvedene energije (kWh) so 
izračunani na podlagi investicijskih stroškov, stroškov obratovanja in vzdrževanja preko celotne 
dobe VE (običajno okoli 20 let) in letne proizvodnje električne energije. Pri tem velja poudariti, 
da je proizvodnja električne energije iz VE močno odvisna od vetrovnih razmer, zato je izbira 
ustrezne lokacije ključnega pomena pri ekonomski upravičenosti projekta. Stroški vetrne 
energije na enoto proizvedene električne energije (kWh) v odvisnosti od vetrnega potenciala so 
podani na Sl. 20, [21]. Število obratovalnih ur je izračunano na podlagi povprečne letne 
proizvodnje VE deljenje z nazivno močjo.  
 

 

Sl. 20: Celotni stroški VE na enoto proizvedene električne energije 

 
Na ceno energije iz VE je potrebno gledati iz več zornih kotov, ker na njo vpliva več dejavnikov, 
vendar je mogoče zaključiti, da postaja konkurenčna klasičnim virom električne energije. Zaradi 
boljših izkoristkov, zanesljivosti, itd. cene energije iz VE še padajo, vendar pa je kljub temu 
potrebna temeljita ekonomska analiza posameznih projektov VE na izbranih lokacijah, saj je 
ekonomska upravičenost projekta odvisna predvsem od dobre lokacije, z dobrim vetrnim 
potencialom. K temu pa lahko pripomore tudi država s svojo politiko subvencij in odkupnih cen 
električne energije iz VE.  
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4.7 Sklep 
 
Na podlagi dosedanji študij, analize kart vetrov ter predlagane metodologije je bil ocenjen 
razpoložljivi potencial energije vetra v Sloveniji na okoli 800 GWh na leto. Upoštevati 
moramo, da je podana relativno površna ocena vetrnega potenciala, ki jo je potrebno dodatno 
preveriti s temeljito študijo energetskega potenciala v Sloveniji. Za izrabljanje tega naravnega 
vira energije je potrebno izdelati natančne študije glede vetrnega potenciala (hitrosti vetra, 
gostota moči, stalnost) in možnosti umestitve v prostor. V študiji je predlagana metodologija, ki 
ponuja celovit pristop pri iskanju potencialno ugodnih lokacij za VE, vendar zahteva sodelovanje 
med različnimi institucijami, zato je potrebno dejanski razpoložljivi potencial določiti na osnovi 
dodatnih analiz in meritev na posameznih lokacijah in pri tem vključiti različne strokovne in 
ostale interesne skupnosti. 
 
S pomočjo predlagane metodologije se lahko v prvi fazi izločijo potencialno ugodne lokacije, ki 
so primerne za gradnjo VE tako s stališča vetrnega potenciala, prostora, itd.. Potencialno ugodne 
lokacije je mogoče v naslednji fazi razvrstiti po kriterijih, ki upoštevajo vetrni potencial, vpliv na 
okolje, dostopnost lokacije, ipd.. Na podlagi simulacij izbranih vetrnih turbin na posameznih 
potencialnih lokacijah je mogoče oceniti dejanski razpoložljivi potencial energije vetra v 
Sloveniji.   
 
Ob večjem interesu investicij v VE bi bilo potrebno v prvi fazi ovrednotiti tudi možnost izločitve 
vetrovno najugodnejših področij iz naravovarstvenih območij, kar bi olajšalo projekte VE, 
vendar so zato potrebni trdni argumenti o smotrnosti tovrstnih posegov. V Sloveniji je 
nezanemarljiv problem nasprotovanja javnosti ter okoljevarstvenih organizacij izgradnji 
obnovljivih virov energije med njimi tudi VE (VE na Volovji rebri), zato je celovit pristop pri 
oceni vetrnega potenciala in potencialnih lokacij za VE nujen. S skupnim projektom bi nastal 
zemljevid lokacij primernih za izkoriščanje energije vetra na ozemlju Slovenije, s tem pa bi se 
spodbudilo tudi vse zainteresirane investitorje za vlaganje v VE. Rezultati tovrstne študije bi 
ponudili vpogled v dejansko stanje na področju vetrne energije, kar bi omogočilo bolj 
transparentno načrtovanje in izvedbo tovrstnih projektov. 
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5 Geotermalna energija za proizvodnjo električne energije 
 

5.1 Uvod 
 
Proizvodnja električne energije iz geotermalnih virov v svetu se je pričela na območjih 
recentnega vulkanizma, kjer so visokotemperaturni geotermalni vodonosniki zelo blizu površine, 
zaradi česar ni bilo potrebno vrtati globokih vrtin, ki so bile v preteklosti tehnično težko 
izvedljive. Ta območja pa so oddaljena od centrov konzuma, kar predstavlja velik strošek za 
izgradnjo celotne infrastrukture (ceste, daljnovodi), ozemlje je geomehansko manj stabilno in 
potresno. Tudi kemijska sestava tovrstnih termalnih vod je zaradi kameninske sestave in 
prisotnih plinov zelo zahtevne za procesiranje in tudi zelo obremenjujoče za okolje. V Larderellu 
(Italija) iz termalne vode pridobivajo borovo kislino. Nasprotno pa so termalne vode iz 
sedimentacijskih sistemov, kot je to pri nas, za okolje skoraj vedno neškodljive, ohlajene pa celo 
primerne za uživanje. V kolikor v termalni vodi ni prisoten plin CO2, so te vode tudi 
nizkomineralizirane, kot je to primer v naših številnih zdraviliščih (Čatež, Dobrna, Cerkno, ...). Z 
razvojem tehnologij vrtanja koncem prejšnjega stoletja, so področja velikih in globokih 
sedimentacijskih bazenov postala zelo zanimiva. Veliko manjša finančna vlaganja v 
infrastrukturne objekte ter enostavnejši tehnološki postopki zelo hitro upravičijo investicije 
tovrstnih projektov.  
 
Slovenija je s svojim začetkom razvoja raziskav in projektiranja geotermalnih elektrarn na 
področju sedimentacijskih bazenov bila med pionirji. Intenzivne raziskave o možnosti 
pridobivanja električne energije so se pričele po tretjem posvetu o mineralnih in termalnih vodah 
leta 1992. Do leta 1994 sta bili izdelani študija potencialov geotermalnega vodonosnika Termal 
II, ki jo je financiralo takratno Ministrstvo za gospodarstvo RS in feassibility študija za 
Geotermalni projekt Ljutomer, katero sta financirali slovenska in francoska vlada. Kljub zelo 
ugodnim rezultatom obeh študij, so nadaljne aktivnosti zamrle, oziroma so se nadaljevale v 
negativni smeri, [24]. 
 

5.2 Tehnologija 
 
Obstajajo številne možnosti izrabe geotermalnih virov, prav tako pa so razvite tudi številne 
tehnologije, ki to izrabo omogočajo. Klasifikacij je več, v Srednji Evropi običajno uporabljamo 
naslednjo delitev, [24]: 
 
Petrofizikalni sistemi 
Izraba v kamnini vskladiščene toplote 

• Magmatska telesa 
• HDR (Hot-Dry-Rock; - vroča suha kamenina) 

Hidrotermalni visokoentalpijski sistemi 
• Vodonosniki pare (>100°C) 
• Vodonosniki vroče vode (>100°C) 
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Hidrotermalni nižjeentalpijski sistemi 
• Vodonosniki tople vode (40 - 100°C) 
• Nizkotemperaturni vodonosniki (20 - 40°C) 

 
Pripovršinski geotermalni sistemi 

• Geosonde 
• Vodnjaki (podtalnica) 
• Zemeljski kolektorji 

 
Toplotna energija vode (entalpija) nad 140°C omogoča njeno izkoriščanje te za konvencionalno 
proizvodnjo električne energije v prvi stopnji.  
 
Pri temperaturah, ki so lahko tudi za več deset stopinj nižje, pa je proizvodnja električne energije 
možna v za to posebej razvitih agregatih z binarnim (sekundarnim) ciklom, v katerem 
geotermalni vir (termalna voda) ogreva medij z nižjo točko vrelišča, ki je nato v plinasti fazi 
voden na turbino. Trenutno znaša najnižja temperatura geotermalnega vira, iz katerega se 
proizvaja električna energija 98°C. 
 
Razvitih je več sistemov za proizvodnjo električne energije: 
 

• dvofazni (vodno-parni), 
• parni (enotlačni in dvotlačni), 
• binarni (enotlačni in dvotlačni) in 
• kombiniran parno-binarni. 

 
Dvofazni (vodno-parni) sistem 
 
Dvofazni (vodno-parni) sistem je najbolj ustrezen, če je tlak termalne vode enak tlaku nasičenja 
tako, da geotermalni fluid nastopa v obeh fazah: tekoči in plinasti. 
 
Mešanico vode in vodne pare uvajamo preko ekspanzijskih šob, v katerih se potencialna energija 
pretvori v kinetično, ki se prenese na rotacijski separator, ki poganja električni generator. Za 
separatorjem se vodi izločena para na kondenzacijsko parno turbino, voda pa na vodno turbino, 
ki vsaka na eni strani poganjata drugi električni generator. 
 
Parni sistem 
 
Pri parnem sistemu geotermalno vodo vodimo v generator pare v katerem se proizvaja para 
(ekspandira) zaradi razlike tlakov. To paro vodimo v parno turbino, ki poganja električni 
generator. 
 
Za boljšo izrabo toplotne energije so se uveljavile dvo-(ali več) tlačne turbine. Mešanico 
termalne vode in pare se iz vrtine (ali skupine vrtin) vodi v prvostopenjski generator pare s 
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tlakom 6 barov. Para se vodi na parno turbino, preostalo vročo vodo s temperaturo okrog 160ºC 
pa v drugostopenjski generator pare, kjer se pri tlaku 2 barov uparijo nadaljne količine termalne 
vode. V prvem delu turbine para s tlakom 6 barov oddaja energijo do tlaka 2 barov, nato ji 
dodamo še pridobljeno nizkotlačno paro in ju nato skupaj vodimo na nizkotlačno turbino, kjer ju 
izkoristimo do temperature kondenzacije, ki je na približno 50ºC. 
 
Binarni sistem  
 
Rapoložljivih geotermalnih virov z dovolj visoko temperaturo, ki bi bili primerni za neposredno 
proizvodnjo električne energije, ni veliko, nahajajo pa se na območjih aktivnega vulkanizma, 
oziroma v zelo velikih globinah (običajno preko 5 km). Zelo veliko pa je razpoložljive termalne 
vode v nižjem temperaturnem območju. Da bi to termalno vodo lahko izkoriščali za generacijo 
elektrike, je bilo potrebno pretvorbo izvesti preko medija z nižjim vreliščem (binarni sistem). 
 
V osnovi obstajata dva alternativna principa. Pri prvem vodo nadomestimo z enokomponentno 
tekočino z nižjim vreliščem, kot naprimer različnimi organskimi substancami n-pentanom, 
izobutenom, perfluoropentanom ... V tuji literaturi jih obravnavajo pod skupnim nazivom 
Organic Rankine Cycle – ORC. Na Univerzi v Oradei v Romuniji so razvili tudi turbino, ki je 
kot medij uporabljala plin CO2, vendar je žal njen izkoristek zelo majhen. Pri drugem načinu 
vodo nadomestimo z binarnim delovnim fluidom naprimer zmesjo vode in amoniaka (Kalinov 
proces). Prednost takšnega fluida je v različni toki vrelišča posamezne komponente – medtem ko 
je ena že v plinasti fazi, je druga še v tekoči. Na ta način je omogočen kvalitetnejši prenos 
toplote iz primarnega na sekundarni krog.  
 
Kombiniran parno-binarni sistem 
 
Binarni sistem je v nekaterih okoliščinah smiselno uporabiti namesto nizkotlačne parne turbine.  
 

5.3 Stanje in potenciali v Sloveniji 
 
Geotermalna energija predstavlja v Sloveniji ob njeni ekološki sprejemljivosti enega večjih 
energetskih potencialov. Danes ocenjujemo, da ima Slovenija na razpolago 50.000 PJ 
teoretičnih, od tega 12.000 PJ izkoristljivih zalog toplote, ki se nahajajo samo v geotermalnih 
vodonosnikih. Pri tem je potrebno upoštevati, da imajo termalni vodonosniki lokalni značaj. 
Proizvodnja električne energije na ekonomski osnovi je danes mogoča le v severovzhodni 
Sloveniji, ki pa še ni toliko raziskana, da bi bilo mogoče definirati območja, kjer so v globini 
geotermalni vodonosniki, njihov globino in izkoristljivo temperaturo. 
 
V zadnjem desetletju (od 1994), je bilo v Sloveniji načrtovanih šest velikih geotermalnih 
projektov. Z izjemo projekta Murska Sobota, ki izkorišča toploto za ogrevanje, še noben ni 
prešel v zagon. Štirje med njimi so opuščeni, Tab. 16. 
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Potencial za proizvodnjo električne energije je danes omejen na dva geotermalna sistema: 

1. Geotermalni sistem Termal II se v severnem delu razprostira med Šentiljem in 
Šalovci, v južnem delu pa med Ptujem in Lendavo, in se nadaljuje na ozemlje 
Madžarske in Hrvaške. Nahaja se v globinah do preko 5000 m, temperatura termalne 
vode v njem pa v najglobljih delih presega 220ºC. Ocenjujemo, da je samo iz 
uskladiščene energije v geotermalnem sistemu mogoče proizvesti 27 TWh elektrike. 
To pomeni, da bi lahko obratovale geotermalne elektrarne z instalirano močjo 70 MW 
proizvajamo 540 GWh letno vsaj naslednjih 50 let. Ocenjujemo da bi bilo potrebno 
postaviti okrog 10 do 20 geotermalnih elektrarn z instalirano močjo 7 do 15 MW. 
Vrednost investicije za eno 7 MW geotermalno elektrarno (proizvodna in reinjekcijska 
vrtina, geotermalna elektrarna, povezovalni cevovod in reinjekcijska postaja) zelo grobo 
ocenjujemo na 20 milijonov evrov. 

 
2. Paleozojski geotermalni sistem je bil leta 2005 z vrtino dokazan v Benediktu v 

Slovenskih goricah. Prvi rezultati naj bi bili optimistični. V globini 1850 m je bil z 
raziskovalno geotermalno vrtino zajet geotermalni vodonosnik izrednih razsežnosti in 
visoko temperaturo okoli 110 °C. V kolikor bi se potrdila teza, da je razširjen na 
celotnem področju, kjer se tovrstne kamenine v Sloveniji nahajajo, bi takšen geotermalni 
sistem predstavljal geotermalni potencial velikostnega reda, ki je nekaj sto krat večji, 
kot je potencial geotermalnega sistema Termal II. 

 
Po obstoječih projekcijah bi lahko z ustreznimi subvencijami (ocena: 100 €/kW instalirane moči 
geotermalnega energetskega vira) do leta 2015 dosegli ekonomsko upravičeno proizvodnjo 
približno 100 GWh električne energije letno. 

Tab. 16: Geotermalna energija v Sloveniji: Načrtovani, a zastali projekti in dodatne možnosti11  

 Ime projekta 
Inštalirana moč 

[MW] 
Letna proizvodnja 

[GWh] 

N
ač

rt
ov

an
i, 

za
st

al
i p

ro
je

kt
i Geotermalni projekt Ljutomer 2 14 

Celostna izraba geotermalne energije 
za trajnostni razvoj (Lendava) – IGES 

10 70 

Geotermalni projekt Tolmin 0,34 2 
Geotermalni projekt Benedikt 5 35 

 Skupaj 17,34 121 
 

                                                 
11 Vir: Gejzir d.o.o., Zasnova energetskega razvoja geotermalnih virov v Sloveniji za obdobje 2005 -2015, november 
2005 
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6 Biomasa 
6.1 Uvod 
 
Biomasa je kemijsko vezana oblika energija sonca. Tako razlagamo tudi CO2 nevtralnost 
biomase, kajti toliko CO2 kot se pri izgorevanju emitira v ozračje, toliko ga rastlina »vsrka« pri 
rasti s procesom fotosinteze. Predpogoj je trajnostna raba gozdov. 
 
Biomasa oz. biogorivo označuje vse bioenergijske vire, tudi iz tehnološko-pretvorbenih procesov 
in končnih produktov. Med biomaso uvrščamo bioodpadke, mednje sodijo gozdni in kmetijski 
odpadki (trdni in tekoči), energetske rastline, ki jih pridelujemo izključno v energetske namene, 
pa tudi komunalne odpadke. Biomaso z različnimi tehnološkimi postopki pretvorimo v 
sekundarna goriva. Slednja, odvisno od potreb, pretvorimo v druge oblike energije.  
 
Za uporabo in predelavo biomase v goriva poznamo različne postopke, ki jih razdelimo v tri 
skupine:  

• sežiganje (gorljive snovi v masi oksidirajo v CO2 in vodno paro ter pri tem oddajo 
toploto), 

• biološka pretvorba (anaerobno vrenje, fermentacija in kompostiranje), 
• toplotno – kemično pretvorba (piroliza, utekočinjanje in uplinjanje). 
  

Goriva, ki jih pridobimo iz biomase z opisanimi postopki oziroma tehnologijami razvrstimo v tri 
skupine: 

• trdna biomasa (sežig lesne biomase, kmetijskih rastlin energetskih rastlin), 
• tekoča goriva iz biomase (bioetanol, biometanol, biodisel), 
• plini iz biomase (sintezni ali lesni plin, bioplin). 

 
Glede na tehnološko izrabo lahko biomaso razdelimo še na: 

• biomaso s polja oziroma travnikov (t.i. zelena biomasa), 
• organsko biomaso iz odpadkov in ostankov, 
• suho lesno biomaso. 

 
[30],[31]. 
 

6.2 Potenciali 
6.2.1 Suha lesna biomasa 

Po analizi Zavoda za gozdove Slovenije naj bi bil skupni potencial gozdov, [33]: 
• 840.000 m3/leto oz. 7,4 PJ/leto, če kot potencial upoštevamo le povprečje realiziranega 

poseka listavcev slabše kakovosti (le tiste listavce, ki se najpogosteje uporabljajo za 
kurjavo: bukev, robinija, hrast, idr.), 

• 1.300.000 m3/leto oz. 11,4 PJ/leto, če kot potencial upoštevamo realiziran posek 
sortimentov slabše kakovosti in drobni les vseh drevesnih vrst (vključno z iglavci), 
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• 1.400.000 m3/leto oz. 12,3 PJ/leto, če kot potencial upoštevamo dopustni posek listavcev 
slabše kakovosti (le tiste listavce, ki jih najpogosteje uporabljajo za kurjavo: bukev, 
robinija, hrast, idr.), 

• 2.150.000 m3/leto oz. 18,9 PJ/leto, če kot potencial upoštevamo dopustni posek 
sortimentov slabše kakovosti in droben les vseh drevesnih vrst (vključno z iglavci). 

 
Za izračun energetskih vrednosti je bila uporabljena povprečna energetska vrednost 8801 
MJ/m3, ki jo predstavlja povprečna energetska vrednost 11 drevesnih vrst, ki so najpogostejše v 
Sloveniji, [34]. 
 
Ocena potenciala lesnih ostankov v lesnopredelovalni industriji je določena na osnovi analize 
podatkov, zbranih z anketnimi vprašalniki. Zbrani so bili podatki o strukturi vhodnih surovin, 
lesnih ostankov in splošni podatki, kot je število zaposlenih v anketiranih podjetjih, njihov 
prihodnji razvoj, prostorska porazdelitev lesnih ostankov po posameznih regijah in podobno. 
Celotna količina lesnih ostankov, ki je bila izračunana iz teh podatkov, je ocenjena na več kot 
850.000 t. Po uradnih podatkih SURS-a  je skupna letna količina lesnih ostankov v Sloveniji 
manjša in sicer znaša 702.000 t (leto 2004). Večino teh ostankov lesnopredelovalna podjetja 
porabijo za pokrivanje lastnih potreb po toploti in v nekaterih primerih tudi elektrike, [35], [36]. 
 

6.2.2 Ocena proizvodnje električne energije iz suhe lesne biomase 

Pri analizi smo se oprli na podatke Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), katerega organizacijske 
in statistične enote so razdeljene tako, kot je prikazano na Sl. 21. Takšna razdelitev je primerna 
tudi za analizo možnosti izrabe lesne biomase v vsaki enoti. 
 
V okviru študije smo ocenili teoretični, tehnični in ekonomski potencial lesne biomase za 
proizvodnjo električne energije. Definicije so naslednje: 
  

• Teoretični potencial zajema električno energijo, ki jo lahko proizvedemo iz vse posekane 
lesne biomase.  

• Tehnični potencial zajema električno energijo, ki jo lahko proizvedemo z upoštevanjem 
vseh omejitev pri transportu, predelavi in proizvodnji energije. 

• Ekonomski potencial je enak tehničnemu v primeru uvedbe dovolj velikih ekonomskih 
spodbud. 

 
V poseku so zajeti državni, privatni in ostali posek. Ocenjujemo, da bi ob morebitnem povečanju 
cen odkupa ali drugih vplivnih faktorjev lahko do bistvenega povečanja poseka prišlo samo pri 
privatnem poseku.  



 

50 

 

Sl. 21: Organiziranost Zavoda za gozdove Slovenije 

6.2.2.1 Teoretični potencial 

Površina gozdov se v Sloveniji povečuje že preko 130 let. Odmaknjena in za kmetijsko 
proizvodnjo manj primerna zemljišča se še naprej zaraščajo, zato z upoštevanjem na novo 
izdelanih načrtov tudi v zadnjih letih beležimo povečano površino gozdov. Ob upoštevanju v letu 
2006 izdelanih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih območnih enot (GGE) se je 
površina slovenskih gozdov povečala za 4.651 ha in znaša 1.173.847 ha (57,9 % površine 
Slovenije). 

V letu 2006 je bilo v slovenskih gozdovih skupno posekano za 3.718.263 m3 dreves (Tab. 17), 
od tega 2.242.755 m3 iglavcev (10,3 % več kot v letu 2005) in 1.475.508 m3 listavcev (22,7 % 
več kot v letu 2005!). V primerjavi z letom 2005 se je posek povečal za 14,9 % in je bil najvišji v 
zadnjih petnajstih letih.  
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Tab. 17: Posek v slovenskih gozdovih v obdobju 1991-2006 v m3 

Posek [m3] Iglavci Listavci Skupaj 
 1991 1.242.503 856.090 2.098.593 
 1992 1.208.318 959.636 2.167.954 
 1993 1.289.585 798.081 2.087.666 
 1994 1.411.275 843.605 2.254.880 
 1995 1.247.957 843.953 2.091.909 
 1996 1.512.284 818.119 2.330.404 
 1997 1.387.932 1.179.128 2.567.060 
 1998 1.396.052 1.074.121 2.470.173 
1999 1.349.117 1.047.198 2.396.315 
2000 1.422.750 1.186.289 2.609.039 
2001 1.458.837 1.155.464 2.614.301 
2002 1.496.665 1.148.889 2.645.553 
2003 1.822.887 1.184.211 3.007.097 
2004 1.820.390 1.137.607 2.957.997 
2005 2.033.390 1.202.710 3.236.100 
2006 2.242.755 1.475.508 3.718.263 

Vir: [33], [38] 

Tab. 18: Letni prirast v slovenskih gozdovih v obdobju 1990 -2006 

Letni prirast [m3] Iglavci Listavci Skupaj 
1990 2.615.000 2.686.000 5.301.000 
1995 2.766.000 3.229.000 5.995.000 
1999 2.849.000 3.398.000 6.247.000 
2000 3.095.000 3.777.000 6.872.000 
2001 3.121.000 3.804.000 6.925.000 
2002 3.189.000 3.913.000 7.102.000 
2003 3.251.000 4.040.000 7.291.000 
2006 3.396.525 4.255.497 7.652.022 

Vir: [33], [38] 
 
Iz Sl. 22 in Sl. 23 lahko razberemo, da se je razkorak med posekom in letnim prirastkom večal 
vsa leta in je še vedno velik. Potrebno bo zagotoviti trajnostni razvoj slovenskih gozdov in 
učinkovito izrabljati njegov gospodarski potencial. 
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Sl. 22: Posek in letni prirastek (1990 – 2006) 

 

Sl. 23: Neto prirastek in vsota neto prirastkov po letih (1990 – 2006) 
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Pri izračunu teoretičnega potenciala smo upoštevali: 

• Mešanost gozdov (Priloga 2),  
• energetsko vrednost posameznega tipa dreves (Priloga 3), 
• povečevanje letnega poseka in 
• izkoristek naprav za pretvorbo biomase v električno energijo. 

 
Predpostavili smo, da se celoten posek uporabi za proizvodnjo električne energije. Pri tem smo 
upoštevali 80 % izkoristek pretvorbe primarne energije, kar pomeni, da pri sežigu biomase iz 
primarnega vira pridobimo 30 % električne energije, preostalih 50 % pa se lahko porabi kot 
toplota.  
 
Teoretični potencial za pretekla tri leta je prikazan v Tab. 19. 

Tab. 19: Teoretični potencial v letih 2004 – 2006 

Načrt GGE Teoretični potencial v [GWh] 
Posek2004 2.218 
Posek 2005 2.418 
Posek 2006 2.797 
Ocena 2020 3.183 

 

6.2.2.2 Tehnični in ekonomski potencial 

Pri oceni smo upoštevali, da se sedanje sisteme daljinskega ogrevanja ustrezno obnovi z 
namenom soproizvodnje toplote in električne energije. Kot energent pa se poleg premoga lahko 
uporablja tudi lesna biomasa oziroma drugi naravni ostanki v kmetijstvu. V nekaterih večjih 
mestih in posameznih objektih bilo smiselno razmišljati tudi o dodatni možnosti proizvodnje 
hladu (trigeneracija). Takšni sistemi dosegajo boljšo izkoriščenost naprav tudi v poletnem času 
ter so ekonomsko zanimivi.  
 
Za oceno biomasnega potenciala smo razdelili Slovenijo na lokalne enote, znotraj katerih je 
smiselna centralizirana obravnava potenciala. Vsaka lokalna enota v našem primeru zavzema 
področje, katerega radij ni večji od 40 km, zato predpostavljamo, da znotraj lokalne enote ni 
bistvenih težav z transportom. Te enote bi naj imele centralo zbiranje in obdelavo lesne biomase, 
ki bi jo nato distribuirali do posameznih porabnikov. Za definicijo teh enot smo si pomagali z 
obstoječimi gozdno-gospodarskimi enotami, ki v grobem ustrezajo definiciji in za katere 
obstajajo podatki. Prikaz poseka po posameznih GGE za leto 2006 prikazuje Sl. 24. Vidimo, da 
imajo največji potencial območje Kočevja, Novega mesta, Ljubljane in Maribora. Najmanj 
gozdnega poseka pa beležijo v enotah Sežane, Murske sobote, Nazarij in Brežic. 
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Sl. 24: Posek po GGE v letu 2006 

Ključno vlogo pri uporabi biomase kot energenta za proizvodnjo toplote in električne energije 
bodo imeli državni podporni programi. Pri električni energiji je ključnega pomena postavitev 
ustreznih Feed-In tarif. Ker ima biomasa predvsem lokalni značaj, je potrebno predvsem slediti 
subvencijam in Feed-In tarifam sosednjih držav. V tem segmentu nas sosednje države 
prehitevajo. Najbolj izrazito Avstrija in Italija. Zaradi takšne situacije se slovenski les izvaža v 
omenjene države. S tem Slovenija ne izkorišča možnosti proizvodnje iz domačega energenta kar 
ima za posledico večjo energetsko neodvisnost in manjši delež OVE v porabi energije.  
 
Pri analizi smo upoštevali tudi napovedi večjega proizvajalce električne in toplotne energije TE-
TOL o vgraditvi rešetke za biomaso ter predvideno proizvodnjo ob uporabi biomase. 
Proizvodnja iz biomase je tako kot v manjših sistemih mogoča tudi v večjih enotah kot so TE 
Šoštanj in TE Trbovlje. 

Na podlagi zgoraj omenjenega ocenjujemo, da bo leta 2020 dodatna proizvodnja električne 
energije  iz lesne biomase dosegla 110 GWh, kot je prikazano v  
 
 

Tab. 20. 
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Tab. 20: Proizvodnja električne energije iz lesne biomase – ocena 
 

 Letna Proizvodnja leta 2020 [GWh] 
Kogeneracije 30 
Distribuirana proizvodnja 40 
Uporaba v večjih termo objektih 40 
Skupaj 110 
 

6.2.3 Bioplin 

6.2.3.1 Bioplin iz čistilnih naprav in deponijski plin 

Teoretični potencial bioplina iz čistilnih naprav smo ocenili na podlagi količine odpadne vode, 
zbrane v javnih kanalizacijskih sistemih. Ta količina je v letu 2006 znašala 148.952.000 m3. 
Največjo količino bioplina dobimo pri optimalnem gnitju oz. fermentaciji, ki traja 24 dni pri 
temperaturi 35°C. Ta količina se v dejanskih pogojih zmanjša s faktorjem ηteh = 0,63 in znaša 
466 l bioplina na kilogram organske snovi. Z upoštevanjem kurilnosti bioplina dobimo teoretični 
potencial bioplina iz čistilnih naprav v višini 289 GWh, kar predstavlja ca. 86 GWh 
proizvedene električne energije. 
 
Teoretični potencial deponijskega plina je ocenjen na podlagi količine odpadkov oddanih na 
deponije. V letu 2006 je bilo na deponije oddanih 701.636 ton odpadkov. Če bi iz vseh odpadkov 
pridobivali plin, znaša teoretični potencial na letni ravni 631 GWh oz. 189 GWh proizvedene 
električne energije, pri upoštevanju 40 % izkoristka postrojev za proizvodnjo električne 
energije, [31]. 
 
Ocena proizvodnje plina iz čistilnih naprav in deponijskega plina je 150 GWh in je 
prikazana v Tab. 21. 

Tab. 21 Teoretični in tehnični potencial proizvodnje elektrike iz deponijskega plina 

 Teoretični potencial [GWh] Tehnični potencial - ocena [GWh] 
Bioplin iz čist. naprav 86 20 
Deponijski plin 189 130 
Skupaj 275 150 
 



 

56 

 

6.2.3.2 Plin iz kmetijskih ostankov 

Teoretični potencial 
 
Tab. 22 prikazuje število glav živine in na tej osnovi izračunano prvo oceno potenciala bioplina 
iz živalskih odpadkov v Sloveniji.  
 

Tab. 22: Število glav živine in teoretični potencial el. energije, [37] 

 Število GVŽ Plin [m3/leto] 
Energija 70 % metana 

[TJ] 
El. energija 
[GWh/leto] 

Prašiči 512.563 58.945 32.272.248 645 72 
Govedo 469.996 469.996 223.013.102 4.460 496 
Skupaj   255.285.350 5.105 568 
 
 
Število živine in perjadi se preračuna na GVŽ (glava velike živine), [38]. Ena GVŽ je 600 kg 
žive teže živali, oziroma: 

• 1 govedo = 1 GVŽ 
• 1 krava molznica = 1 GVŽ 
• 1 prašič = 0,115 GVŽ 
• 1 piščanec = 0,003 GVŽ 

 
Faktorji za preračun (Tab. 23) so povzeti po avstrijskem informacijskem listu, »Ökoenergie 
Nummer 45 b: Biogas - Strom und Wärme aus dem Kreislauf der Natur«. 

Tab. 23: Potencial bioplina iz živalskih odpadkov na 1 GVŽ na dan 

Žival Potencial bioplina na 1 GVŽ  [m3/dan] 
Govedo 1,3 
Prašiči 1,5 
Perutrina 2 
 
Pri teoretičnem potencialu smo upoštevali uporabo celotnega bioplina s srednjo vrednostjo 
metana 70 %, ki ima kurilnost 20 MJ/m3. Izkoristek naprav za pretvorbo bioplina v električno 
energijo znaša okvirno 40 % pri motorski izvedbi in 30 % pri turbinski izvedbi. Ocenjujemo, da 
bo šlo pri teh postrojih večinoma za sisteme, manjše od 3 MW, kjer se uporabljajo za pretvorbo 
motorski pogoni. Ta potencial znaša letno 568 GWh. 
 
Za pridobivanje plina se poleg živalskih ostankov uporabljajo tudi ostanki pri poljedelstvu. Za 
pridobivanje bioplina so pomembne predvsem: pšenica, ječmen, koruza za zrnje in pesa. Za 
pridobivanje bioplina v fermentorju se uporabljajo rastlinski ostanki, in sicer: slama žit, 
koruznica in ostanki sladkorne pese. 
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Rastline v naših klimatskih razmerah, v času poletne vegetacije nakopičijo na 1 m2 kmetijske 
površine 5 do 6 kWh, ki se nahaja v rastlinskih maščobah, ogljikovih hidratih in beljakovinah. 
Pri biološki pretvorbi, anaerobnem vrenju, biomaso pretvorimo v plinasta goriva, najpogosteje v 
bioplin. Enostaven račun nadalje pokaže, če energijo iz 1 m2 preračunamo na 100 ha oziroma 1 
km2, dobimo približno 6 GWh. Takšno splošno simulacijo lahko naredimo za vse tipe rastlin.  
 
Bolj točno oceno dobimo, če upoštevamo samo možno uporabo ostankov poljščin, ki so 
primerne za energetsko izrabo. V svetu najbolj uporabljene poljščine so ostanki žita in koruze. 
Količina ostankov se  ocenjuje na okoli 30 % slame pri žitih in 30 % koruznice pri koruzi. Sl. 25 
prikazuje površino, za katero so bila izplačana neposredna plačila na površine za žita in koruze. 
Vidimo, da je velika večina posevkov skoncentrirana v treh regijah, kar je za tehnično izrabo teh 
virov koristno. Teoretični potencial glede na površino in možno uporabo je prikazan v Tab. 24 
in znaša 3500 GWh, [37].  

 

Sl. 25: Površine koruze in žit, za katera so bila izplačana neposredna plačila 

Tab. 24: Površina, energetski potencial in možna proizvodnja el. energije iz ostankov 
poljedelstva 

Poljščina 
Površina 

[ha] 
Prinos 
zrna [t] 

Prinos 
biomase [t] 

Uporabna 
biomasa [t] 

Energetski 
potencial [PJ] 

El. energija 
[GWh] 

Žita 74.928 473.115 496.771 149.031 2,2 2.401
Koruza 38.449 244.575 217.671 65.301 0,9 1.052
Skupaj 113.377 717.690 714.442 214.333 3,1 3.453
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Tehnični in ekonomski potencial 
 
Pri upoštevanju tehničnega potenciala smo pri živinoreji upoštevali samo tiste kmetije, pri 
katerih je zaradi njihove velikosti možno postaviti postroje za proizvodnjo el. energije. Podatke o 
lokacijah, kjer je v reji več kot 1000 prašičev in 400 glav živine, smo dobili na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – služba za identifikacijo in registracijo živali. Te kmetije 
imajo tehnično izkoristljiv potencial, saj lahko z gnojem živine in ostanki poljedelstva postavijo 
dovolj velike postroje za pretvorbo energije. 
 

Tab. 25: Kmetije po občinah in naseljih z več kot 400 glavami goveda ter potencialna 
proizvodnja električne energije 

Občina Naselje Št. Živali Plin [m3/leto] El. energija [GWh] 
Domžale Depala vas 574 272.363 0,61
Kočevje Cvišlerji 553 262.399 0,58
Kočevje Livold 575 272.838 0,61
Lenart Šetarova 619 293.716 0,65
Markovci Sobetinci 1.187 563.232 1,25
Moravske Toplice Noršinci 601 285.175 0,63
Pesnica Doljna Počehova 508 241.046 0,54
Slovenska Bistrica Pragersko 1.201 569.875 1,27
Medvode Hraše 553 262.399 0,58
Kočevje Mlaka pri Kočevju 722 342.589 0,76
Sv. Trojica v Slov. Gor. Spodnje Verjanje 685 325.033 0,72
Vodice Vodice 504 239.148 0,53
Kranj Žabnica 405 192.173 0,43
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Tab. 26: Kmetije po občinah in naseljih z več kot 800 prašiči ter potencialna proizvodnja 
električne energije 

Občina Naselje Št. Živali Plin [m3/leto] El. Energija [GWh] 
Beltinci Ižakovci 46.781 2.945.449 6,55
Domžale Ihan 44.376 2.794.024 6,21
Gornja Radgona Podgrad 13.984 880.468 1,96
Hajdina Draženci 23.255 1.464.193 3,25
Ivančna Gorica Stična 1.689 106.344 0,24
Kočevje Klinja vas 16.718 1.052.607 2,34
Križevci Logarovci 900 56.666 0,13
Krško Pristava pri Leskovcu 9.976 628.114 1,40
Ljutomer Ljutomer 11.107 699.324 1,55
Ljutomer Cven 9.115 573.903 1,28
Ljutomer Ljutomer 3.027 190.587 0,42
Murska Sobota Bakovci 1.439 90.603 0,20
Murska Sobota Rakičan 14.237 896.397 1,99
Slovenska Bistrica Pragersko 22.091 1.390.905 3,09
Puconci Vaneča 1.220 76.814 0,17
Središče ob Dravi Središče ob Dravi 2.840 178.814 0,40
Tišina Vanča vas 893 56.226 0,12
Tišina Murski Petrovci 849 53.455 0,12
Trnovska vas Trnovska vas 1.000 62.963 0,14
Sveta Ana Kremberk 1.700 107.036 0,24
 
Pri izračunu so upoštevane kmetije, ki še nimajo vgrajenih postrojev za proizvodnje električne 
energije iz bioplina. Prav tako smo upoštevali, da naj bi se v predelih, kjer bodo te elektrarne, 
dodatno poleg gnoja izkoriščalo še del slame, ostankov koruze in ostalih poljščin v istih obratih. 
Pri ostankih smo pri tehničnem potencialu upoštevali, da je pri žitih in koruzi uporabljivih 
ostankov približno 30%. Pri tem moramo upoštevati, da se ti ostanki uporabljajo v kmetijstvu in 
nanje ne moremo računati v celoti. Ocenjujemo, da bi bilo v pokrajinah z intenzivno 
pridelavo dolgoročno smiselno uporabiti 5 % teh ostankov v energetske namene. Možna 
proizvodnja po regijah je prikazana v Tab. 27. 
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Tab. 27: Potencialna proizvodnje električne energije po regijah ob uporabi 5% ostankov 

Regija Površina [ha] Prinos 
biomase [t] 

Uporabna 
biomasa [t] 

El. energija ob 5% 
izrabi [GWh] 

Pomurska 53.087 335.634 100.690 81,1 
Podravska 34.480 216.841 65.052 52,4 
Koroška 348 2.180 654 0,5 
Savinjska 4.808 30.103 9.031 7,3 
Zasavska 54 339 102 0,1 

Spodnjeposavska 5.318 33.273 9.982 8,0 
Jugovzhodna Slovenija 6.724 41.700 12.510 10,1 

Osrednjeslovenska 5.079 32.147 9.644 7,8 
Gorenjska 1.669 10.946 3.284 2,6 

Notranjsko-kraška 352 2.244 673 0,5 
Goriška 1.161 7.139 2.142 1,7 

Obalno-kraška 297 1.890 567 0,5 
 
Glede na to da ostajajo regije z večjo intenzivnostjo pridelave živinoreje, prašičereje in 
poljedelstva je smiselno upoštevat razvoj obratov za proizvodnjo električne energije samo v 
tistih delih. S tem zajamemo ekonomski kriterij izvedljivosti. Ocena proizvodnje električne 
energije iz bioplina ostankov kmetijstva je prikazana v Tab. 28 in znaša 206 GWh. 

Tab. 28: Ocena proizvodnje električne energije iz bioplina ostankov kmetijstva 

Panoga Električna energija [GWh] 
Živinoreja 41 
Poljedelstvo 165 
Skupaj 206 
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7 Sončna energija 
 

7.1 Uvod 
 
Sončno sevanje je trajen, trenutno neusahljiv in ekološko neoporečen vir energije, ki ga narava 
izkorišča že od samih začetkov. Letna količina sončne energije, ki pade na Zemljo, 8000-krat 
presega letno svetovno potrebo po primarni energiji. Energija letnega sončnega obsevanja tudi 
močno presega trenutno znane zaloge konvencionalnih virov energije. Pretvorba energije se 
zgodi ob vpadu sončnega sevanja na sprejemnik. Rastline s fotosintezo pretvarjajo sončno 
energijo v kemično (biomasa), solarni kolektorji v toploto, sončne celice pa pretvarjajo sončno 
energijo neposredno v električno energijo. 
 
Za razumevanje pretvorbe sončne energije, opisujemo sevanje s pretokom fotonov kot nedeljivih 
kvantnih delcev brez mase, a z gibalno količino in točno določeno energijo. Sončno sevanje je 
sestavljeno iz množice fotonov različnih energij. Porazdelitev fotonov glede na njihovo energijo 
(oziroma valovno dolžino) imenujemo sončni spekter, ki daje spektralno gostoto sevanja (Sl. 26). 
Človeško oko zaznava le del sončnega spektra kot vidno sevanje oziroma kot tako imenovano 
svetlobo. 
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Sl. 26: Standardizirana spektra sončnega sevanja (AM0 – zunajzemeljski, AM1.5 – na Zemlji) 

 
Za praktično izrabo sončne energije je pomembno poznavanje količine in tipa vpadnega sevanja 
na zemeljsko površino. Gostota moči sončnega sevanja se stalno spreminja glede na čas dneva, 
vremenske razmere in letni čas. Gostoto moči sevanja merimo v vatih na kvadratni meter 
[W/m2]. Energijo sevanja, to je integrirano moč prek določene časovne periode, imenujemo 
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obsevanje in jo podajamo v vatnih urah na kvadratni meter [Wh/m2]. Gostota moči sončnega 
sevanja nad zemeljsko atmosfero je med 1325 in 1420 vati na kvadratni meter. Povprečje tega 
zunajzemeljskega sončnega sevanja znaša 1367 vatov na kvadratni meter. 
 
Spektralna gostota povprečnega zunajzemeljskega sevanja je prikazana na Sl. 26 kot spekter 
AM0. Odboj, sipanje in absorpcija v atmosferi zmanjšajo to vrednost za približno 30 odstotkov, 
tako da ob jasnem vremenu in zenitni legi sonca (AM1) vpada na zemeljsko površino okrog tisoč 
vatov na kvadratni meter. Spektralna gostota standardiziranega sevanja na zemeljski površini je 
prikazana na Sl. 26 kot spekter AM1.5. Globalno sevanje na zemeljski površini je sestavljeno iz 
dveh komponent: direktnega in razpršenega sevanja (Sl. 27). Direktno sevanje prihaja 
neposredno od sonca, medtem ko razpršeno sevanje vpada z vseh strani neba; zato je nebo 
podobno svetlo v vseh smereh. Ko je nebo povsem oblačno, prispe do zemeljske površine le 
razpršeno sevanje (Tab. 29). 

difuzno

sevanje
neposredno
sevanje

odbito
sevanje

 

Sl. 27: Direktno, difuzno in odbito sončno sevanje, [51] 

Tab. 29: Gostota moči sončnega sevanja pri različnih vremenskih razmerah 
 
Vreme Jasno Megleno/oblačno  

(sonce le slabo vidno) 
Oblačno  

(sonce ni vidno) 
Celotno sevanje [W/m2] 700 – 1.200 200 – 400 50 – 150 
difuzni delež [%] 10 – 20 20 - 80 80 - 100 
 
Tudi kadar je nebo jasno, se maksimalna gostota moči sevanja čez dan spreminja. Največ 
sevanja prispe opoldne, najmanj pa zgodaj zjutraj in pozno popoldne, ker ima sevanje daljšo pot 
skozi atmosfero (več absorpcije na poti) in je zato močneje dušeno kot opoldne. 
 
Podobno obstajajo razlike v porazdelitvi sončnega obsevanja med letom (Sl. 28). V osrednji 
Evropi (velja tudi za Ljubljano) je količina vpadne sončne energije v mesecih med novembrom 
in januarjem približno petkrat manjša kot v poletnih mesecih. Mesečno obsevanje je mnogo bolj 
enakomerno v področjih ob ekvatorju. 
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Sl. 28: Letna porazdelitev sevanja na različnih lokacijah: Kartum v Sudanu in Freiburg v 

Nemčiji, [51] 

Lokalna letna porazdelitev celotne količine sončne energije je določena s klimatskimi in 
meteorološkimi dejavniki, ki so močno odvisni od lokacije. V sončnih področjih, kot so puščave 
(na primer Sahara), je na razpolago v povprečju dvakrat več energije kot v osrednji Evropi (Sl. 
28).  

7.2 Sončno obsevanje v Sloveniji 
 
Povprečno sončno obsevanje na kvadratni meter horizontalne površine je v Sloveniji večje od 
1000 kWh/m2. Desetletno merjeno (1993-2003) povprečje letnega globalnega obseva je med 
1053 in 1389 kWh/m2 (Sl. 29), pri čemer polovica Slovenije prejme med 1153 in 1261 kWh/m2, 
[52]. Povprečno obsevanje poljubne nesenčene lokacije v Sloveniji ne odstopa veliko od 
državnega povprečja, kljub temu pa lahko Slovenijo razdelimo na posamezna področja. V 
osrednji Sloveniji znaša povprečno sončno obsevanje na horizontalno površino okoli 1195 
kWh/m2, v severovzhodni Sloveniji in severni Dolenjski okoli 1236 kWh/m2, na Primorskem in 
Goriškem pa presega vrednost 1300 kWh/m2. Večje vrednosti obsevanja (preko 1250 kWh/m2) 
lahko opazimo tudi v Posavskem hribov in na Kozjanskem. 
 
Zaradi nagnjenosti in orientacije terena določena površina prejme več oziroma manj sončnega 
obsevanja, kot je podano za horizontalno ravnino. Pri upoštevanju reliefa dobimo t.i 
kvaziglobalno obsevanje sonca, prikazano na Sl. 30. 
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Sl. 29: Globalno letno obsevanje na horizontalno površino v Sloveniji, [52] 

 

 

Sl. 30: Kvaziglobalno letno obsevanje v Sloveniji, [52] 
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Sončno energijo lahko pretvarjamo v toploto (ogrevanje sanitarne vode) in preko nje posredno v 
elektriko (sončne termoelektrarne) ali pa jo direktno pretvarjamo s pomočjo fotonapetostnega  
efekta v električno energijo (sončne PV elektrarne). V tej oceni potenciala sončne energije v 
Sloveniji se bomo osredotočili na direktno proizvodnjo električne energije (fotovoltaika – PV). 
 

7.3 Energetski potencial fotonapetostnih (PV) sistemov v Sloveniji 
 
Izmed vseh obnovljivih virov energije ima sončna energija največji potencial pri proizvodnji 
električne energije in lahko teoretično glede na svoj potencial zamenja vse konvencionalne vire 
energije tako v svetu kot v Sloveniji. Če primerjamo sončno energijo z ostalimi obnovljivimi viri 
energije, lahko opazimo, da je trenutno v Sloveniji najbolj zastopana energija vode. 
Hidroelektrarne namreč proizvedejo skoraj četrtino električne energije v Sloveniji (24,1 % v letu 
2005). Po ocenah ApE [53] je vodni potencial v Sloveniji pri proizvodni električne energije, 
zaradi zaščite okolja in druge rabe vod, največ 40 – 50 % celotne letne porabe električne energije 
v Sloveniji. Vetrne elektrarne, kot drug alternativni vir OVE-E, bi lahko ekonomično delovale le 
na Primorskem, kjer pa bi ob popolni prostorski izkoriščenosti proizvedle le okoli 10 – 20 % 
letnih potreb po električni energiji v Sloveniji. Potencial sonca v Sloveniji je tako največji, saj bi 
teoretično lahko pokrili celotno potrebo po električni energiji na letnem nivoju. 
 
Pri izračunih energetskega potenciala fotonapetostnih sistemov v Sloveniji smo uporabili 
povprečen izkoristek modula pod standardnimi testnimi pogoji 13 %. Gostota moči na površino 
znaša tako 130 W/m2. Učinkovitost PV sistema se po predlogu pravilnika o stavbah giblje med 
0,7 in 0,8 za neprezračevane in zelo prezračevane sisteme. V pričujoči študiji smo uporabili 
najslabšo učinkovitost sistema 0,7. 
 

7.3.1 Teoretični potencial 

Teoretični energetski potencial PV sistemov predstavlja teoretično energijo, ki bi jo lahko 
proizvedli, če bi celotno površino Slovenije (20.273 km2, [38]) pokrili s sončnimi celicami. Pri 
tem lahko ocenimo potencial glede na proizvodnjo energije pri horizontalni pokritosti terena ali 
glede na proizvodnjo energije pri optimalnem naklonu in orientaciji modulov. V pričujoči študiji 
smo pri izračunu teoretičnega potenciala ubrali srednjo pot in sicer upoštevali smo naklon in 
orientacijo modulov glede na relief. Pri izračunu smo upoštevali poprečno kvaziglobalno sončno 
obsevanje Slovenije v določenem razredu obsevanja (Sl. 30). Teoretičen energetski potencial PV 
sistemov v Sloveniji pri uporabi te metodologije znaša 2.084.000 GWh/leto.  
 
V kolikor teoretičen potencial omejimo na pozidane površine Slovenije (557,9 km2), [38], le-ta 
znaša 60.900 GWh/leto. 
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7.3.2 Tehnični potencial 

Teoretičen energetski potencial PV sistemov je nemogoče izkoristiti, saj cele Slovenije ne 
moremo prekriti s fotonapetostnimi moduli, prav tako ne moremo pokriti vseh pozidanih 
površin. Pri ocenitvi tehničnega potenciala smo se odločili, da posamezne tipe površin 
obravnavamo ločeno.  
 
Za postavitev malih in srednjih sončnih elektrarn so najbolj primerne pozidane površine oziroma 
strehe. Fasadnih elementov v študijo nismo zajeli saj predstavljajo le manjši del potenciala 
pozidanih površin. Pri oceni teoretičnega potenciala pozidanih površin smo predpostavili, da je 
zaradi neidealnosti orientacije, le polovica stavb primerna za postavitev sončne elektrarne. Poleg 
tega lahko pri dvokapnih ali ukrivljenih strehah PV module namestimo le na prisojno stran, 
zaradi česar smo privzeli polovično izkoriščenost strehe. Celotna tehnično razpoložljiva površina 
za postavitev majhnih in srednjih sončnih elektrarn tako obsega četrtino pozidanih površin 
oziroma 139,48 km2 celotne pozidane površine v Sloveniji. Na razpoložljivo površino bi lahko 
namestili elektrarne s skupno vršno močjo 18.132 MWp. Pri upoštevanju povprečnega sončnega 
obsevanja v Sloveniji bi lahko sončne elektrarne na pozidanih površinah proizvedle okoli 15.231 
GWh električne energije na leto. 
 
Za namestitev velikih sončnih elektrarn so najbolj primerne t.i odprte površine in kmetijske 
površine. Gozdne površine imajo velik pomen pri ohranjanju narave in zmanjševanja CO2 deleža 
v zraku, zato privzemamo, da je tehnični potencial na teh površinah enak nič. Pri odprtih 
površinah smo predpostavili 10 % tehnični potencial, medtem ko smo pri kmetijskih površinah 
tehnični potencial omejili na 1 %. Skupna razpoložljiva površina obeh segmentov za postavitve 
velikih sončnih elektrarn znaša 94,3 km2, [38]. Na dano površino bi lahko namestili sončne 
elektrarne s skupno močjo 5.663 MWp, ki bi ob idealni orientiranosti lahko letno proizvedle 
5.232 GWh električne energije. 
 
Skupen tehnični potencial električne energije proizvedene iz sončnih elektrarn znaša 
20.463 GWh/leto.. Tehnični potencial za posamezne tipe površin je prikazan v Tab. 30. 

 Tab. 30: Tehnični potencial sončnih elektrarn v Sloveniji 

Tip površine 
Instalirana moč 

[MWp] 
Proizvodnja el. energije 

[GWh/leto] 
Pozidane površine 18.132 15.231 
Odprte površine 1.945 1.797 
Kmetijske površine 3.718 3.435 
Skupaj 23.795 20.463 
 



 

67 

7.3.3 Ekonomski potencial 

Ekonomski potencial sončnih elektrarn je težko oceniti, saj se trg fotonapetostnih modulov v 
Sloveniji šele vzpostavlja. V zadnjih letih beležimo več kot 100 % rast sončnih elektrarn v 
Sloveniji (Sl. 31). 
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Sl. 31: Kumulativna instalirana moč fotonapetostnih sistemov v Sloveniji do leta 2006 

Pri oceni ekonomskega potenciala smo predpostavili realistično in optimistično rast 
fotonapetostnih sistemov v Sloveniji. Pri obeh scenarijih smo upoštevali letno rast novo-
nameščenih sončnih elektrarn. Do leta 2010 smo, glede na trenutne razmere v Sloveniji, 
predpostavili 100 % letno rast novih sončnih elektrarn. Po letu 2010 v realističnem scenariju 
predvidevamo 30 % letno rast sončnih elektrarn. Po optimističnemu scenariju pa predvidevamo 
50 % letno rast novih sončnih elektrarn med leti 2010 in 2020. Realistično bi lahko do leta 2020 
imeli nameščenih 44 MWp sončnih elektrarn, po optimističnem scenariju pa 184 MWp. Graf 
obeh scenarijev je prikazan na Sl. 32.   
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Sl. 32: Kumulativna instalirana moč fotonapetostnih sistemov v Sloveniji – napoved do leta 2020 
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V kolikor bi pri ekonomski oceni upoštevali rast kumulativne instalirane moči bi po realističnem 
in optimističnem scenariju v letu 2020 imeli 315 MWp oziroma 1.240 MWp sončnih elektrarn, 
[54]. 
 
Trenutno so na tržišču najbolj uveljavljeni polikristalni PV moduli, ki dosegaj izkoristke 
pretvorbe do 15 %. Njihova cena je trenutno tudi najbolj ugodna za sončne elektrarne. Neto cena 
postavite sončne elektrarne se spreminja glede na način namestitve PV modulov in velikost 
sončne elektrarne. V povprečju giblje okoli 5.5 €/Wp in zajema celotno postavitev sončne 
elektrarne do stične točke z električnim omrežjem v bližini sončne elektrarne. 
 

7.3.4 Najbolj ustrezne lokacije za postavitev sončnih elektrarn 

Sončno obsevanje in temperatura okolice sta ključna parametra, ki vplivata na delovanje sončne 
elektrarne. Več sončnega obsevanja prejme sončna elektrarna, več električne energije bo 
proizvedla, vendar višja ko bo temperatura okolice, slabše bo elektrarna delovala. Zaradi 
razmeroma majhnih odstopanj v povprečnem sončnem obsevanju po Sloveniji, je skoraj celotna 
Slovenija primerna za namestitev sončnih elektrarn. Pri postavitvah sončnih elektrarn moramo 
stremeti k najugodnejši orientaciji modulov in lokacijam, kjer ni vplivov senčenja okolice. 
Senčenje okolice namreč velikokrat vzrok za slabše delovanje sončne elektrarne od 
pričakovanega. 
 
Najbolj obsevane površine v Sloveniji (Primorska, Goriška) so najbolj primerne za postavitev 
sončnih elektrarn, pri čemer lahko, zaradi nižjih temperatur pričakujemo boljše delovanje 
elektrarn na Goriškem. Zelo ugodne pogoje delovanja (obsevanje nad slovenskim povprečjem) 
lahko najdemo tudi v severovzhodni Sloveniji ter prisojnih pobočjih od Posavskega hribovja do 
Kozjanskega. Prav tako ugodne lokacije lahko najdemo v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, 
pri čemer lahko na Gorenjskem, zaradi nižjih temperatur ozračja, pričakujemo še nekoliko boljše 
delovanje sončnih elektrarn, kot bi lahko pričakovali pri enakem obsevanju v toplejšem kraju 
(npr. na Primorskem). 
 

7.4 Okoljski vidik pri postavitvah sončnih elektrarn 
 
Sončne elektrarne same po sebi ne onesnažujejo okolice in pri proizvodnji električne energije ne 
povzročajo nobenih izpustov plinov v ozračje. Proizvodnja električne energije s pomočjo PV 
sistemov je eden izmed najbolj čistih načinov pridobivanja energije. Kljub temu pa, zaradi 
potrebe po velikih površinah (na en m2 površine lahko namestimo okoli 130 Wp), vplivajo na 
okolico. Glede na veliko neizkoriščenost pozidanih površin in zato velik potencial predlagamo 
nameščanje sončnih elektrarn direktno na strehe obstoječih stavb. Ob tem velja poudariti tudi 
estetski vidik, ki narekuje, da se PV moduli čim bolj sklopijo v obstoječo stavbo. Proizvodnja 
električne energije se pri odstopanju postavitve sončne elektrarne za do 10° od idealne lege 
(naklon okoli 30°, usmerjenost jug) zmanjša le za manj kot 1 %, zato so lahko PV moduli v 
večini primerov nameščeni na streho stavbe z enako orientiranostjo, kot je streha.  
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Večji vpliv na okolje imajo velike prosto stoječe sončne elektrarne, ki pa enako kot srednje in 
male sončne elektrarne, ne obremenjujejo okolja, temveč vplivajo le na izgled okolice. Pri 
načrtovanju velikih sončnih elektrarn se je zato potrebno osredotočiti na površine, ki so izven 
naravovarstvenih območij, oziroma natančno preučiti, kakšen vpliv bi imela elektrarna na okolje, 
če bi jo postavili v naravovarstveno območje. 
 
Zaradi velikega pomena gozdov pri ohranjanju narave in zmanjševanja CO2 deleža v zraku, 
gozdnih površin nismo upoštevali kot potencialne površine za postavitev sončnih elektrarn. 
 

7.5 Sklep 
 
Slovenija ima velik naravni potencial sončnega obsevanja. Trenutno v Sloveniji deluje preko 20 
omrežnih sončnih elektrarn s skupno močjo okoli 330 kWp in s skupno proizvodnjo električne 
energije okoli 0,35 GWh/leto ter več kot 50 manjših samostojnih sončnih elektrarn. Ekonomski 
potencial je glede na teoretičnega sicer izredno majhen, vendar se moramo zavedati, da lahko do 
leta 2020 s pomočjo sončnih elektrarn pokrijemo skoraj 5 % (optimistični scenarij) trenutne 
porabe električne energije v gospodinjstvih. Zaradi ugodnega sončnega obsevanja po vsej 
Sloveniji lahko sončno elektrarno postavimo kjerkoli v Sloveniji, izogniti sem moramo le 
vplivom senčenja. Prav tako sončna elektrarna pri proizvodnji električne energije ne vpliva na 
okolje. Sončna elektrarna vpliva le na lokalno okolje, kar pa je lahko v določeni primerih lahko 
moteče. Potencial sončnih elektrarn pri proizvodnji električne energije v Sloveniji je zbran v 
Tab. 31. 

Tab. 31: Potencial sončnih elektrarn v Sloveniji 

 Instalirana moč 
[MWp] 

Proizvodnja el. energije 
[GWh/leto] 

Teoretični 2.617.000 2.084.000 
Tehnični 23.800 20.500 

Ekonomski 
Realistično do 2020 

44 37 

Ekonomski 
Optimistično do 2020 

184 155 
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8 Ekonomika OVE 
 
Žal so vse tehnologije za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov precej finančno 
zahtevne. Izjema so le velike hidroelektrarne, s  katerimi imamo že dolgoletne izkušnje. OVE 
potrebujejo zato finančne spodbude. Poleg ekonomike je potrebno pri energetiki upoštevati tudi 
strateški vidik. V Tab. 32 je prikazan vpliv različnih strategij oskrbe z električno energijo glede 
izpusta CO2, zagotavljanje deleža OVE v bruto porabi, zanesljivost oskrbe, razvoj trga z 
električno energijo ter vpliv na konkurenčnost gospodarstva. 

Tab. 32: Strategije oskrbe Slovenije z električno energijo 

 CO2 em. Delež OVE Zanesljivost Trg Konkurenčnost
Novi OVE ++ ++ - - ? 
NEK II ++ 0 ++ ++ ++ 
Nove TE (μ > 40%) - 0 ++ ++ + 
Velike HE ++ ++ ++ ++ ++ 
En. učinkovitost  ++ ++ ++ ++ ++ 
 
Legenda: 
++ zelo pozitvno 
+ pozitivno 
0 nevtralno 
- negativno 
-- zelo negativno 
? ni jasno 
 
Za spodbujanje OVE so bile uvedene enotne letne cene za odkup električne energije od 
kvalificiranih proizvajalcev in enotne letne premije za električno energijo, ki jo kvalificirani 
proizvajalci prodajo samostojno ali preko posrednika (Feed-In tarife). Enotna letna premija naj bi 
predstavljala razliko med enotno letno ceno in pričakovano povprečno letno ceno električne 
energije na trgu ter se smiselno enako obravnava, kot enotna letna cena za odkup električne 
energije od kvalificiranega proizvajalca [5]. Cene v Tab. 33 so prikazane v €/MWh, kar daje 
boljši občutek kot cene prikazane v SIT/kWh, [7]. 
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Tab. 33: Odkupne cene električne energije proizveden v mHE, [7] 

KE Velikostni razred 
Enotna letna cena 

[€/MWh] 
Enotna letna premija 

[€/MWh] 

HE do vključno 1 MW 61,55 23,96 

HE 
nad 1MW do vključno 10 

MW 
59,29 21,79 

Biomasa do vključno 1 MW 94,10 56,54 

 
nad 1MW do vključno 10 

MW 
91,18 53,62 

Veter do vključno 1 MW 60,72 23,16 

 
nad 1MW do vključno 10 

MW 
58,63 21,07 

Geotermalna  58,63 21,07 
Sončne do vključno 36 kW 374,19 336,63 

 nad 36 kW 374,19 336,63 
Druge  120,89 83,33 

Kombinirane OVE  66,98 29,42 
 
Sistem odkupnih cen ocenimo na primeru mHE. Vidimo, da enoletna letna cena 61,55 €/MWh 
do vključno 1MW inštalirane moči oz. 59,29 €/MWh nad 1 do 10 MW nikakor ni vzpodbuda za 
investiranje v te vrste objektov. Boljša opcija je prodaja energije na trgu in koriščenje premije, 
vendar pa to zahteva večji angažma lastnikov objektov, poleg tega pa se v tem primeru premija v 
celoti ne prelije k lastniku, ampak večji delež dobi prodajalec, ki s svojo močjo na trgu izkoristi 
zmožnost prodaje in porabe te energije. Če pogledamo na ta trenutek najlikvidnejši trg srednje in 
zahodne Evrope, EEX, vidimo, da cena pasa dosega več od 50 €/MWh, konica pa celo več od 
70€/MWh. Po informacijah pa naj bi cene električne energije v Sloveniji bile višje za najmanj 
15€/MWh. Zaključimo lahko, da je glavni motiv investitorjev zaslužek, zato morajo biti odkupne 
cene temu primerne. Predlagamo, da se sistem t.i. Feed-in tarif prilagaja bolj pogosto, še posebej 
glede na gibanje tržne cene električne energije.  
 
Merila ekonomskega kriterija so: 

• konkurenčnost z drugimi energenti, 
• konkurenčnost cene proizvedene električne energije.   

 
Vplivni faktorji pa: 

• Projektiranje in umeščanje v prostor, 
• specifična cena naprave [€/kW], 
• cena zemljišča, 
• cena priklopa na električno omrežje, 
• stroški vzdrževanja, 
• letna proizvodnja električne energije na pragu elektrarne, 
• cena kapitala za investicijske gradnje energetskega objekta, 
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• obrestna mera za investicijski kapital, 
• cena drugih specifičnih del.  

 
Cena energije iz OVE oziroma celotni stroški glede na enoto proizvedene energije (kWh) so 
izračunani na podlagi investicijskih stroškov, stroškov obratovanja in vzdrževanja preko celotne 
dobe in letne proizvodnje električne energije. 
 
Velike hidroelektrarne 
Slovensko gospodarstvo ima dolgoletne izkušnje z izgradnjo ter obratovanjem hidroelektrarn. 
Sava, Soča in popolnoma energetsko izkoriščena Drava že desetletja zagotavljajo slovenskemu 
gospodarstvu poceni, zanesljivo in čisto električno energijo. S projekti izgradnje hidroelektrarn 
na omenjenih rekah in v prostoru bivše skupne države se je razvila domača industrija in izkušnje 
v projektiranju, gradnji in obratovanju tovrstnih objektov (Litostroj, Turboinštitut, projektivna in 
gradbena podjetja). Cena proizvedene energije iz večjih hidroelektrarn je zelo nizka, 20 – 50 
€/MWh ter lahko konkurira modernim termoobjektom, seveda z določenimi posebnostmi in 
omejitvami. Večje hidroelektrarne so edini obnovljivi vir električne energij, ki lahko že sedaj 
konkurira na trgu brez finančnih spodbud (vetrna energija je konkurenčna le na vetrovno 
najboljših področjih). Težavo predstavljajo predvsem veliki investicijski vložki (3.000 – 
7.000 €/kW) ter dolgoročnost vračanja investicije. V letu 2007 je HSE pričel z intenzivnimi 
študijami o možnosti izgradnje srednjesavske verige.   
 
Male hidroelektrarne 
Cena izgradnje in vzdrževanja mHE je odvisna od lokacije ter hidroloških razmer vodotoka. Za 
investicijo velja v EU ocena 3.400 €/kW, vzdrževanje mHE pa naj bi v povprečju zneslo 160 
€/kW/leto, [6]. Cena proizvedena energije se odvisno od hidroloških razmer giblje med 30 in 
125 €/MWh. Vedno večje število institucionalnih in okoljskih ovir vpliva na pridobivanje 
dovoljenj za gradnjo novih mHE. Iz prakse vemo, da so investicije v mHE v Sloveniji zahtevne 
tako v finančnem, okoljskem kot v birokratskem smislu. 
 
Vetrne elektrarne 
Investicijski strošek vetrne elektrarne je v razponu 900 - 1.150 €/kW. Cene električne 
energije proizvedene iz vetrnih elektrarn se danes gibljejo nekje od 40 - 100 €/MWh, odvisno 
seveda od vetrovnih razmer.  Pri čimer je cena vetrne energije v trendu padanja in lahko 
konkurira konvencionalnim virom električne energije. Vemo, da vetrne elektrarne nimajo t.i. 
variabilnih stroškov, zato cena proizvedene enote energije zavisi predvsem v številu obratovalnih 
ur (vetrnih razmer), stroška umeščanja naprave v prostor ter vzdrževanja. Žal mednarodne 
izkušnje kažejo, da še nobena vetrna elektrarna ni povsem nadomestila klasične termoelektrarne. 
Zaradi bistveno manjše razpoložljivosti vetra kot energetskega vira vplivajo vetrne elektrarne 
bistveno bolj negativno kot klasične na zanesljivost delovanje elektroenergetskega sistema in na 
kvaliteto oskrbe odjemalcev.  
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Geotermalna energija 
Ekonomika izkoriščanja geotermalne energije za proizvodnjo električne energije je predvsem 
odvisna od sestave tal, torej naravnih danosti. Veliko manjša finančna vlaganja v infrastrukturne 
objekte ter enostavnejši tehnološki postopki zelo hitro upravičijo investicije tovrstnih projektov. 
Geotermalna energija predstavlja v Sloveniji ob njeni ekološki sprejemljivosti enega večjih 
energetskih potencialov, vendar le ob zadostnih naporih države. Investicijski strošek je 2.000 - 
3.500 €/kW, cena energije pa 40 - 90 €/MWh. Predpogoj pa so ugodne naravne danosti.  
 
Lesna biomasa 
Posebnost biomase kot energenta je, da biomaso uporabljamo tudi kot material. Zato na 
ekonomiko (ceno) vplivata dve branži: lesno predelovalna industrija in energetika. Značilna je 
volatilnost cene tega energenta, ki v zadnjem obdobju služi kot substitut fosilnim gorivom, 
predvsem za ogrevanje v gospodinjstvih. Za proizvodnjo električne energije ima še velik 
potencial. V sosednji Italiji in Avstriji so na tem področju že naredili odločne korake, za začetek 
s sosežigom v obratih proizvodnje papirja in celuloze ter obstoječih termoelektrarnah na premog 
(St.Andrä in Zeltweg). Investicijski strošek za postavitev elektrarne na biomaso je v razponu 
2.200 - 2.600 €/kW, cena energije pa 35 - 75€/MWh. Cena proizvedene MWh pa je odvisna od 
cene energenta na trgu. 
 
Sončne elektrarne 
Trenutno so na tržišču najbolj uveljavljeni polikristalni PV moduli, ki dosegaj izkoristke 
pretvorbe do 15 %. Njihova cena je trenutno tudi najbolj ugodna za sončne elektrarne. Neto cena 
postavite sončne elektrarne se spreminja glede na način namestitve PV modulov in velikost 
sončne elektrarne. V povprečju giblje okoli 5.500 €/kWp in zajema celotno postavitev sončne 
elektrarne do stične točke z električnim omrežjem v bližini sončne elektrarne. Cena energije pa 
je 340 - 1260 €/MWh. 
 
Bioplin 
Prednost bioplina pred drugimi OVE je, da lahko tako pridobljeno gorivo uporabimo v že 
obstoječih postrojih za proizvodnjo električne energije. Stroški nastanejo predvsem zaradi 
investicij v postroje za samo pridelavo bioplina. Tehnologija je že zrela zato so potrebni le 
napori za pospeševanje uporabe. V Sloveniji je že nekaj dobrih zgledov, posebej v proizvodnji 
električne energije iz kmetijskega bioplina.  
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Tab. 34: Investicijski stroški in cena proizvedene električne energije, [58] 

 Investicijski strošek [€/kWh] Cena energije (v življenjski 
dobi) [€/MWh] 

Kmetijski bioplin 2.550 - 4.290 10 - 80 
Deponijski bioplin 1.200 - 1.800 22 - 140 
Bioplin iz čistilnih naprav 2.300 - 3.400 22 - 140 
Lesna biomasa 2.200 - 2.600 35 - 75 
Geotermalna energija 2.000 - 3.500 40 - 90 
Majhne HE 2.000 - 5.000 30 -125 
Velike HE 3.000 - 7.000 20 - 50 
Fotovoltaika 5.080 - 5.930 340 - 1260 
Vetrna energija 900 - 1.150 40 - 100 
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9 Napoved gibanja bruto porabe električne energije v Sloveniji v 
obdobju 2008-2020 

9.1 Uvod 
 
Za načrtovanje razvoja elektroenergetskega sistema je napoved porabe električne energije ena od 
ključnih komponent. Uporablja se jo za izdelavo načrta vključevanja novih velikih proizvodnih 
virov v omrežje, prav tako pa je tudi orientacija za investitorje v manjše proizvodne enote, saj se 
na podlagi napovedane porabe električne energije določi tudi cene električne energije v 
prihodnosti. Znano je, da so vlaganja v proizvodne vire ekonomsko nezanimiva zaradi dolgega 
časa pridobivanja dovoljenj, časa izgradnje, nihanje cen energentov in vse bolj restriktivne 
zakonodaje. 
 
Pri oceni deleža pokrivanja porabe iz E-OVE je napoved porabe ključna. V ta namen smo 
uporabili Model za dolgoročno napoved porabe električne energije, razvit na UL-FE, [56]. Bruto 
poraba električne energije pomeni razliko med proizvodnjo električne energije na pragu domačih 
elektrarn, vključno z distribuirano proizvodnjo ter bilanco uvoza in izvoza. Ekvivalent temu je 
vsota končne porabe in izgub v prenosnem in distribucijskem omrežju. 
 

9.2 Metodologija in model napovedi bruto porabe električne energije 
 
Bruto poraba električne energije je po EUROSTATu definirana kot proizvodnja vseh 
generatorjev na sponkah, zmanjšana za izvoz ter povečana za uvoz, [57]. Ker z našim 
ekonometričnim modelom lahko napovemo le končno porabo, smo tej napovedi prišteli še 
pričakovane izgube pri proizvodnji elektrike iz primarnega goriva (t.i. lastno rabo) in 
pričakovane izgube pri prenosu in distribuciji električne energije.  
 
Na podlagi splošnega modela porabe dobrin smo sestavili modele porabe električne energije, ki 
vsebujejo tri skupine vplivnih spremenljivk. Te izhajajo iz makroekonomskih vplivov (bruto 
domači proizvod, potrošnja v gospodinjstvih), mikroekonomskih vplivov (cena električne 
energije, cena substitutov – zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja) ter vremenskih 
vplivov (temperatura). Porabo električne energije smo razdelili v več porabniških skupin, pri 
čemer je prva porabniška skupina (Skupna poraba brez neposrednega odjema) enaka vsoti 
porabe ostalih dveh porabniških skupin (Industrija in Gospodinjstva). Pri vsaki porabniški 
skupini smo uporabili pet različnih modelov, ki temeljijo na različnih transformacijah 
spremenljivk. 
 
Rezultati jasno kažejo, da na dolgoročno porabo električne energije v Sloveniji vplivajo samo tri 
spremenljivke, in sicer bruto domači proizvod, toplotni indeks in potrošnja v gospodinjstvih. 
Rast bruto domačega proizvoda povečuje produktivnost gospodarstva in s tem povečuje delež 
porabljene električne energije pri končnih proizvodih, toplotni indeks podaja agrigirano potrebo 
po ogrevanju v določenem letu, medtem ko je potrošnja v gospodinjstvih statistično pomembna 
samo pri modeliranju porabe porabniške skupine Gospodinjstva. 
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Vhodne spremenljivke izhodiščnega modela: pretekla poraba (pet, štiri, tri, dve in eno 
četrtletje nazaj), BDP (stroškovna struktura, preračunano na cene iz leta 1995), potrošnja v 
gospodinjstvih, toplotni- in hladilni indeks (vsota dnevnih primanjkljajev do temperature 15°C 
oziroma presežkov od 18°C), zračna vlaga, padavine, konstanta, čas. Časovna serija teh 
podatkov obsega obdobje od začetka 1995 do 3. četrtletja 2006. V simulaciji napovedi porabe 
električne energije so uporabljeni podatki v četrtletni resoluciji in jih preračunani na tekoče letne 
vrednosti.  
 
Model napovedi porabe ne vključuje zmanjševanja energetske intenzivnosti, izboljšave 
tehnologij ali ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije, temveč samo povzema  
trende iz obdobja 1995-2006, na podlagi katerega je kalibriran.  
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9.3 Rezultati napovedi porabe 
 
Visok in nizek scenarij porabe električne energije se razlikujeta v Umar-jevi napovedi BDP-ja: 
Visok scenarij (++) predvideva višjo rast, Nizek scenarij (+) pa nižjo rast BDP-ja. 

Tab. 35: Povzetek UMAR-jeve napovedi BDP 
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Sl. 33: Napoved porabe električne energije do leta 2020 

Obdobje Scenarij 
(++) 

Scenarij 
(+) 

2007 – 2013 4,4 %  4,4 % 
2014 – 2020 3,5 % 2,0 % 
2021 – 2030 3,0 % 1,0 % 
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Tab. 36: Napoved bruto porabe električne energije do leta 2020 – tabelarično 

 
Leto 

Letna bruto poraba 
[GWh] 

Nizek scenarij (+) 

Letna rast 
porabe 

Letna bruto poraba 
[GWh] 

Visok scenarij (++) 

Letna rast 
porabe 

2008 15.784 2,85% 15.784 2,85% 
2009 16.205 2,67% 16.205 2,67% 
2010 16.660 2,81% 16.660 2,81% 
2011 17.120 2,76% 17.120 2,76% 
2012 17.597 2,79% 17.597 2,79% 
2013 18.094 2,82% 18.094 2,82% 
2014 18.426 1,84% 18.584 2,71% 
2015 18.819 2,13% 19.099 2,77% 
2016 19.227 2,17% 19.632 2,79% 
2017 19.636 2,13% 20.180 2,79% 
2018 20.063 2,17% 20.755 2,85% 
2019 20.497 2,17% 21.346 2,85% 
2020 20.943 2,17% 21.957 2,86% 
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10 Analiza vplivov vključitve elektrarn iz OVE na obstoječe 

omrežje in ocena potencialnih ovir 
 

10.1 Uvod 
 
Obnovljivi viri energije (OVE) so običajno priključeni v distribucijska omrežja, zato govorimo o 
distribuiranih virih oziroma razpršeni proizvodnji električne energije. V zakonskih določbah se 
distribuirani viri omenjajo kot kvalificirani viri med katere sodijo tudi OVE. Distribuirani viri 
oziroma razpršena proizvodnja električne energije pomeni odmik od dosedanje prakse, kjer so 
običajno proizvodne enote priključene na prenosno omrežje in je smer pretokov moči praviloma 
od višjih napetostnih nivojev (prenosna omrežja) proti srednje in nizko napetostnim nivojem 
(distribucijska omrežja), kjer so priklopljeni porabniki. Distribucijska omrežja niso bila grajena z 
namenom priključevanja proizvodnih enot in morebitnih dvosmernih pretokov moči, zato bo 
potreben, pri povečanem številu razpršenih virov v omrežju, drugačen pristop vodenja in 
načrtovanja distribucijskega omrežja. Trenutno distribucijska omrežja obratujejo predvsem 
pasivno, kar dovoljuje priključitev le omejenega števila proizvodnih enot brez pretiranega vpliva 
na delovanje omrežja. Pri povečanem številu proizvodnih enot na nivoju distribucije se pojavijo 
problemi s kakovostjo napetosti, zaščito omrežja, stabilnostjo itd., zato je potrebno tradicionalna 
pasivna distribucijska omrežja preoblikovati v bolj aktivna omrežja, v katera bo možno 
integrirati večje število distribuiranih virov in pri tem ohraniti zanesljivost in kakovost električne 
energije v okviru želenih standardov. Problematična je predvsem spremenljivost določenih 
obnovljivih virov (sonce, veter), ki ob nizki penetraciji električne energije ne predstavljajo 
bistvenega problema za električno omrežje, pri povečani injekciji pa se poveča tudi vpliv na 
stabilnost frekvence, napetosti, ipd.. S stališča načrtovanja in obratovanja omrežja so tako 
najbolj problematične vetrne elektrarne (VE), ki so običajno večjih moči, proizvodnja 
električne energije iz VE pa je precej nepredvidljiva. Fotovoltaični sistemi so sicer prav tako 
precej nepredvidljiv vir, ki je odvisen od sončnega obsevanja, vendar so običajno manjših moči 
in ne predstavljajo tako velikega problema. Ob inštalaciji večjih fotovoltaičnih sistemov (v 
MW območju) je tudi v tem primeru potrebna temeljita analiza vpliva na omrežje. 
Hidroelektrarne in elektrarne, ki izkoriščajo geotermalno energijo, bioplin ali biomaso 
veljajo za zelo zanesljiv in nespremenljiv vir električne energije, ki v večini časa obratuje z 
nazivno močjo. Zaradi tega so tovrstne elektrarne s stališča elektroenergetskega sistema (EES) 
najmanj obremenjujoče in ne predstavljajo velikega problema.  
 
V Sloveniji sistemski operater kot upravljavec prenosnega omrežja zagotavlja varno in 
zanesljivo delovanje EES ter hkrati zagotavlja kakovost oskrbe z električno energijo. Sistemski 
operater je odgovoren za obratovanje, vodenje ter usklajeno delovanje EES s sosednjimi omrežji, 
hkrati pa mora zagotavljati naslednje sistemske storitve, [39]: 
 

• regulacijo frekvence in moči, 
• regulacijo napetosti,  
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• pokrivanje odstopanj dejanskih izmenjav regulacijskega območja od načrtovanih 
vrednosti, 

• zagon agregata brez zunanjega napajanja, 
• pokrivanje tehničnih izgub, ki nastanejo v prenosnem omrežju, 
• razbremenjevanje omrežja, 
• ponovna vzpostavitev oskrbe po razpadu EES-a, 
• vodenje obratovanja EES-a. 

 
Ker so obnovljivi viri običajno priključeni v distribucijska omrežja ima pomembno vlogo tudi 
sistemski operater distribucijskega omrežja. Operater distribucijskega omrežja mora zagotavljati 
varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja, kakovostno dobavo električne energije 
odjemalcem ter pri tem upoštevati okoljske, tehnične in organizacijske zahteve za priključitev, 
dostop in uporabo distribucijskega omrežja skladno s predpisi, [40][41]. Sistemske storitve, ki jih 
zagotavlja operater distribucijskega omrežja so, [40]: 
 

• vodenje obratovanja distribucijskega EES, 
• regulacija napetosti, 
• ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo po okvarah ali razpadu EES, 
• zagotavljanje električne energije za pokrivanje izgub v omrežju. 

 
Za posamezne uporabnike lahko operater distribucijskega omrežja ponuja tudi posebne 
sistemske storitve zagotavljanja jalove energije in zagotavljanje nadstandardne kakovosti 
električne energije. 
Obnovljivi viri v omrežjih danes večinoma nimajo vloge v napetostni in frekvenčni regulaciji. 
Ob pojavu napak v omrežju se ob delovanju zaščite obnovljivi viri običajno izklopijo in se jih 
praviloma vklopi šele po vzpostavljenem normalnem stanju v omrežju. Takšen princip lahko ob 
povečani proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov (predvsem večji vetrni parki) 
privede do problema stabilnosti sistema in s tem tudi težave pri vodenju EES. V splošnem velja, 
da se naprave z nazivno močjo do 36 kVA priključijo na nizkonapetostno (NN) omrežje, naprave 
moči od 36 kVA do 250 kVA na NN ali srednjenapetostno (SN) omrežje, naprave do 10 MVA 
na SN omrežje in naprave z nazivnimi močmi večjimi od 10 MVA na visokonapetostno (VN) 
omrežje, [42].  
 

10.2 Pregled prenosnega elektroenergetskega sistema RS 
 
Elektroenergetski sistem Slovenije sestavljajo elektrarne in omrežje, ki ga delimo na prenosno in 
distribucijsko. Distribucijsko omrežje obsega srednjenapetostne vode in postaje, prenosno 
omrežje pa vode in razdelilne transformatorske postaje na 400 kV, 220 kV in 110 kV nivoju. Sl. 
34 prikazuje slovenski VN elektroenergetski sistem z notranjimi in interkonekcijskimi 
povezavami ter elektrarnami. 
 
 
 



 

81 

 

Sl. 34: Visokonapetostno elektroenergetsko prenosno omrežje RS 

Prenosno omrežje Republike Slovenije sestavljajo vodi 400 kV (510 km), 220 kV (328 km) in 
110 kV (2224 km), na 220 kV in 400 kV nivoju je 8 razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) z 
naslednjimi transformacijami: 

• 400/220/110 kV: RTP Beričevo, Divača in Podlog; 
• 400/110 kV: RTP Okroglo, Maribor in Krško; 
• 220/110 kV: RTP Kleče in Cirkovce. 

 
Slovenski EES je povezan s sosednjimi elektroenergetskimi z naslednjimi vodi: 
Z EES Avstrije z dvema 400 kV in enim 220 kV vodom: 

• 2 × 400 kV vod Maribor – Kainachtal, 
• 220 kV vod Podlog – Obersielach. 

Z EES Hrvaške s tremi 400 kV, dvema 220 kV in tremi 110 kV vodi: 
• 2 × 400 kV vod Krško – Tumbri, 
• 400 kV vod Divača – Melina, 
• 200 kV vod Cirkovce – Žerjavinec, 
• 200 kV vod Divača – Pehlin, 
• 110 kV vod Koper – Buje, 
• 110 kV vod Formin - Nedeljanec, 
• 110 kV Ilirska Bistrica – Matulji. 

Z EES Italije z enim 400 kV in enim 220 kV vodom: 
• 400 kV vod Divača – Redipuglia, 
• 220 kV vod Divača – Padriciano. 
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10.3 Vpliv OVE na prenosno elektroenergetsko omrežje 
 
Ker se običajno na prenosno omrežje priključujejo naprave z nazivnimi močmi večjimi od 10 
MVA so v tem območju moči s stališča priključitve in obratovanja EES problematične predvsem 
vetrne elektrarne (VE), medtem ko so ostali OVE (velike hidroelektrarne, elektrarne na biomaso, 
bioplin...) predvidljivi in neproblematični. Pri tem ne upoštevamo sončnih elektrarn oziroma 
fotovoltaičnih sistemov, saj v Sloveniji malo pogojev za velike enote (>10 MVA), ki bi bile 
priključene na prenosno omrežje. Po dosedanjih ocenah je slovenski EES sposoben prenesti 
vključitev vetrnih generatorjev v skupni moči do 20 % celotne moči slovenskega EES, [49]. 
Vplivi VE na EES so razloženi v nadaljevanju.  
 

10.3.1 Regulacija frekvence in moči 

Ob večjem deležu VE v EES lahko zaradi stohastične narave proizvodnje električne energije iz 
VE prihaja do nesorazmerij med proizvodnjo in porabo električne energije in s tem do nihanja 
frekvence okrog nazivne vrednosti, kar predstavlja izziv za regulacijo frekvence, predvsem 
primarne v manjših sistemih, kot je slovenski EES, če ta obratuje otočno. Potrebno je zagotoviti 
dovolj rotirajoče rezerve (klasični viri) za primarno regulacijo frekvence. Kljub temu, da v 
normalnem režimu obratovanja EES Slovenije ni pričakovati problema s primarno regulacijo 
frekvence je potrebno v primeru proizvodnje iz VE zagotoviti dovolj rezervnih zmogljivosti za 
pokrivanje odstopanj dejanskih izmenjav regulacijskega območja od načrtovanih vrednosti.  
 
Ob večji proizvodnji električne energije iz VE je potrebno posebno pozornost nameniti možnosti 
izpada večjega deleža VE iz sistema. Trenutno namreč velja, da se zaradi preprečitve otočnega 
obratovanja in možnosti poškodb, v primeru napake v bližini VE le te izklopijo iz omrežja.  
 

10.3.2 Regulacija napetosti 

Težave z napetostno regulacijo lahko nastopijo predvsem v primeru, ko se večje število 
porabnikov na nižjih napetostnih nivojih napaja iz VE. Če zaradi stohastične proizvodnje 
električne energije iz VE klasični generatorji na VN strani EES ne morejo več zagotavljati 
ustreznega napetostnega profila, so potrebni dodatni ukrepi (npr. sprememba prestavnih razmerij 
regulacijskih transformatorjev).  
 

10.3.3 Načrtovanje razvoja EES 

Kljub razvoju v smeri napovedi proizvodnje električne energije iz VE ostaja vetrna energija še 
vedno relativno nepredvidljiv vir in ne more v popolnosti nadomestiti klasičnih elektrarn. Zaradi 
tega je v EES v primeru VE potrebno zagotoviti dovolj rezerve s klasičnimi viri, hkrati pa lahko 
zaradi nepredvidljivosti vira pride tudi do povečanja izmenjav energije oziroma do povečanja 
obremenitve EES. Ob večjem deležu VE je potrebno slediti odstopanjem proizvodnje od 
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predvidene, vendar je za to potrebno v rezervi imeti hitro odzivne agregate. Pri razvoju EES in 
načrtovanju proizvodnje se zaradi relativno velike nepredvidljivosti VE običajno ne upoštevajo, 
če pa se upoštevajo je potrebno upoštevati n-2 oziroma n-3 sigurnostni kriterij.     
 

10.3.4 Dinamični problemi 

Ob okvari oziroma napaki v bližini VE se te običajno izklopijo iz omrežja še preden deluje 
avtomatski ponovni vklop (APV). Zaradi velike verjetnosti hkratnega izpada večjega števila VE 
na določeni lokaciji lahko pride do preobremenitev elementov EES, hkrati pa tudi do nihanj 
moči, ki lahko v primeru hitrega delovanja zaščitnih relejev povzroči dodatne izpade v bližnji 
okolici. 
 

10.3.5 Stabilnost EES 

Priključitev OVE v električna omrežja ima neposreden vpliv na stabilnost EES. Ob izpadu 
večjega generatorja, lahko izpade tudi večje število OVE, kar v kritičnih situacijah še dodatno 
poslabša napetostno stabilnost. Problematične so tudi napake v bližini OVE, ki uporabljajo 
asinhronske generatorje, saj se v primeru napake poveča njihova poraba jalove moči, kar lahko v 
kritičnih razmerah privede do napetostnega zloma. V primeru motenj lahko nastopijo tudi 
oscilacije moči med generatorji in s tem izmenjava moči med različnimi distribucijskimi omrežji. 
Tovrstna nihanja je potrebno preprečiti oziroma dušiti, kar lahko dosežemo z ustrezno 
nastavitvijo regulacijskih parametrov, spremembo strukture omrežja ali aktivnimi elementi za 
dušenje nihanj, [43]. 
 

10.3.6 Angažiranje proizvodnih zmogljivosti 

Ob večjem deležu VE oziroma nepredvidljivih OVE je dodaten problem načrtovanja pokrivanja 
dnevnega diagrama porabe in s tem angažiranja velikih agregatov. Termoagregati niso dovolj 
fleksibilni, da bi lahko sledili odstopanjem proizvodnje VE od predvidene. 
  

10.4 Vpliv OVE na distribucijsko elektroenergetsko omrežje 
 
Največji delež OVE je običajno priključenih v distribucijska omrežja (nizko (NN) ali srednje 
(SN) napetostna) in sicer precej stihijsko, bližje porabnikom, zato govorimo o razpršeni 
proizvodnji električne energije. Kot je bilo že omenjeno, distribucijska omrežja niso bila grajena 
z namenom priključevanja proizvodnih enot, zato je potreben, pri povečanem številu 
distribuiranih virov v omrežju, drugačen način vodenja in načrtovanja distribucijskega omrežja. 
Trenutno pasivna distribucijska omrežja omogočajo priključitev le omejenega števila 
proizvodnih enot zato je potrebno ob spodbujanju rabe OVE tradicionalna pasivna distribucijska 
omrežja preoblikovati v bolj aktivna omrežja, v katera bo možno integrirati večje število OVE in 
pri tem ohraniti zanesljivost in kakovost električne energije v okviru želenih standardov. 
Vsekakor tovrstno preoblikovanje omrežij zahteva nove investicije, predvsem pa je na tem 



 

84 

področju potrebno investirati v raziskave in razvoj ter iskanje novih rešitev, ki bi na ekonomsko 
upravičen način omogočale neovirano priključitev OVE na distribucijska omrežja. Ob skrajšanju 
in poenostavljanju postopkov za pridobitev različnih soglasij in enostavnejši priključitvi na 
električno omrežje bi se spodbudilo posamezne porabnike oziroma lokalne skupnosti k 
pokrivanju lastne porabe iz OVE, viške energije pa bi nemoteno oddajali v omrežje. Pri 
povečanem številu proizvodnih enot na nivoju distribucije se pojavijo problemi s kakovostjo 
napetosti, zaščito omrežja in stabilnostjo. 
 

10.4.1 Pretoki moči 

Smer pretokov moči je praviloma od višjih napetostnih nivojev (prenosna omrežja) proti srednje 
in nizko napetostnim nivojem (distribucijska omrežja), kjer so priklopljeni porabniki. 
Priključitev OVE oziroma razpršene proizvodnje na distribucijska omrežja lahko povzroči 
spremembo smeri prenosa električne energije kot je prikazano na Sl. 35.  
 

 

Sl. 35: Vpliv OVE na smer pretoka moči 

Če je proizvodnja iz OVE večja od porabe bremena 2, se smer pretoka moči P2
* spremeni. Če je 

proizvodnja iz OVE večja kot je skupna poraba bremena 1 in 2, se obrne tudi smer pretoka moči 
skozi transformator P*, tako da teče moč nazaj v prenosno omrežje oziroma z nižjega na višji 
napetostni nivo. Sprememba pretokov moči zahteva natančno analizo morebitnih vplivov na 
obstoječe elemente (merilne, zaščitne...) v EES.   
 
Spremenjeni pretoki moči vplivajo tudi na izgube v omrežju. Pri obratovanju omrežja izgube ne 
predstavljajo bistvenega pomena, vendar jih je potrebno omejevati iz ekonomskih razlogov in jih 
upoštevati pri načrtovanju omrežja. Izgube v omrežju se lahko pri pokrivanju odjema porabnikov 
in proizvodnje iz OVE zmanjšajo, pri proizvodnji iz OVE, ki bistveno presega porabo, pa tudi 
povečajo.  
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10.4.2 Zaščita EES 

Zaradi priključitve proizvodnih enot na NN in SN omrežjih prihaja do spremembe pretokov 
moči, njihovih smeri, sprememb kratkostičnih moči ter posledično do sprememb tokov v 
normalnih in nenormalnih (kratki stiki,...) stanjih in s tem tudi vpliva na delovanje različnih 
zaščitnih sistemov in koordinacijo med njimi. Zaradi tega je potrebno prilagoditi zaščitne sisteme 
in s tem ohraniti predvsem koordinacijo oziroma selektivnost med različnimi zaščitami v 
omrežju in zaščito proizvodnih enot (OVE). Sistemi zaščite v SN omrežjih so danes zasnovani 
na predpostavki radialnega obratovanja omrežja. V pretežni meri se danes selektivnost zaščite v 
sistemu zagotavlja s tokovno neodvisnimi nadtokovnimi releji, ki imajo časovno zakasnitev 
delovanja in so brez smernega člena oziroma člena, ki bi ugotavljal smer pretoka moči. Ob 
okvari se izključi samo prizadeta veja, tako da ostalo omrežje deluje nemoteno. Ob okvari 
(kratek stik) v omrežju in razpršeni proizvodnji na strani distribucije le ta dodatno prispeva k 
kratkostičnemu toku oziroma napaja mesto okvare. Zaradi tega je težko zagotavljati selektivnost 
zaščite oziroma jo je mogoče zagotoviti ob predhodnem izklopu proizvodnih virov na strani 
distribucije (OVE). Selektivnost v okviru predpisanih omejitev se lahko zagotovi s povečanjem 
časovnih zakasnitev nadtokovnih relejev, različnimi izvedbami časovnih zakasnitev ali ustrezno 
spremembo območja delovanja podnapetostne zaščite. Kljub temu ni vedno možno odpraviti 
težav pri zaščiti omrežja, še posebej ob upoštevanju zahteve po hitrem izklopu, izogibanju 
poškodb opreme in varnosti osebja postrojev. Poleg tega je potrebno omogočiti zanesljivo 
odkrivanje visokoohmskih okvar.  
Kot je bilo omenjeno, razpršena proizvodnja povzroči tudi spremembo kratkostičnih moči. K 
kratkostični moči v splošnem prispevajo vsi generatorji v omrežju v odvisnosti od oddaljenosti 
od mesta kratkega stika. Priključitev OVE, ki imajo sinhronske ali asinhronske generatorje 
neposredno priključene na omrežje, lahko prispeva k povečanju kratkostične moči do te mere, da 
leži kratkostični nivo nad nazivnimi vrednostmi opreme. Kratkostična moč ponavadi doseže 
največjo vrednost v vozlišču SN/VN transformatorja. Glede na omenjeno, je potrebno v primeru 
priključitve OVE preveriti kratkostično moč za vsak primer priključitve posebej in s tem 
preveriti pravilno delovanje zaščite in ustreznost obstoječe opreme. Na povečanje kratkostične 
moči vplivajo naslednji dejavniki: 
 

• moč OVE, 
• vrsta generatorja (sinhronski, asinhronski), 
• tip regulacije generatorja, 
• lokacija generatorja. 

 
S priključitvijo novih generatorjev v omrežje se spremeni tudi impedanco sistema, ki neposredno 
vpliva na kratkostične tokove. Z vgradnjo dušilk je sicer možno omejiti kratkostične tokove, 
vendar se s tem povečajo izgube in nastanejo dodatni investicijski stroški. Če kratkostični nivo 
ne presega nazivnih vrednosti obstoječe opreme, je najenostavneje prilagoditi zaščito na nove 
pogoje obratovanja sistema. Možna sta dva načina napačnega delovanja zaščite, nepotrebno 
delovanje zaščite (Sl. 36a) in izostalo delovanje zaščite (Sl. 36b). 
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Sl. 36: Nepravilno delovanje zaščite v primeru razpršene proizvodnje 

Primer nepotrebnega delovanja zaščite prikazuje Sl. 36a, kjer lahko OVE v primeru napake na 
vodu 2 prispeva k kratkostičnemu toku tok, ki je višji od nastavitve zaščite voda 1 zato je 
nepotrebno izklopljen tudi vod 1. Izostalo delovanje zaščite se pojavi predvsem ob okvarah, ki so 
v omrežju nižje od priključenih OVE. V primeru okvare na vodu 1(Sl. 36b) je lahko prispevek 
OVE k kratkostičnemu toku prevladujoč oziroma je zaščita voda 1 zaradi možnosti nepotrebnega 
delovanja nastavljena previsoko in skozi zaščito voda 1 teče kratkostični tok, ki je manjši od 
nastavitve zaščite. Posledično zaščita ne izklopi voda v okvari. Rešitev obeh primerov je lahko v 
ustrezni nastavitvi zaščite, priklopu OVE direktno v transformatorsko postajo ali v uporabi 
smerne zaščite, vendar so lahko rešitve včasih ekonomsko neopravičljive oziroma tudi s 
spremembami ni možno zagotoviti selektivnosti zaščite. Zaradi tega je potrebno problem 
obravnavati natančno in temeljito, saj se lahko z vključitvijo OVE v omrežje poruši koordinacija 
zaščite, ki zagotavlja selektivnost, le ta pa mora biti zagotovljena tako v primeru delujočih OVE 
kot tudi v primeru nične proizvodnje iz OVE.  
 
Omeniti velja tudi problem otočnega obratovanja, ki nastopi, ko pride do ločitve OVE in 
okoliškega omrežja od ostalega EES. Tovrstnim situacijam se je potrebno izogibati, saj z 
določenimi OVE (veter, sonce) ni možno oziroma z njimi ni priporočljivo obratovati otočno, če 
v omrežju ni drugih proizvodnih virov z možnostjo regulacije frekvence in napetosti. Zaradi 
odstopanj od sistemske frekvence in napetosti lahko pride do poškodb na opremi porabnikov. Pri 
tem je problematičen tudi avtomatski ponovni vklop (APV), ki ob prehodnih napakah 
avtomatsko ponovno vklopi vod, ki je bil v okvari in s tem povečuje zanesljivost oskrbe z 
električno energijo. Trenutna navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn, kjer inštalirana 
moč ne presega 10 MVA so napisana zelo ohlapno in določajo čas delovanja zaščite med 0 in 6 
sekundami, kar je lahko za delovanje APV-ja (hitri APV) nesprejemljivo in lahko OVE v času 
okvare ostane priključen na omrežje, [46]. Če ostane OVE v času delovanja APV priključen na 
omrežje lahko pride do poškodb na generatorju, ki ni v sinhronizmu s sistemsko frekvenco, zato 
lahko pri ponovnem vklopu nastopi v stroju velik navor. Zaradi tega se morajo OVE v primeru 
okvar na vodih, kjer so priključeni, obvezno izklopiti iz omrežja. Drugače je ob okvarah, ki niso 
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neposredno na vodu, kamor so priključeni OVE. V tem primeru je primerno, da OVE v času 
okvare ostanejo vključeni v omrežje in s tem pomagajo ohranjati napetostni nivo.  
 
Ob vsemu navedenemu je potrebno poudariti, da bi bilo z aktivnejšim pristopom vodenja 
omrežja možno oziroma včasih morda tudi zaželeno (npr. pri ponovni vzpostavitvi oskrbe po 
razpadu EES) obratovati otočno npr. tudi z VE, vendar je potrebno pri tem upoštevati 
ekonomsko upravičenost, kjer imamo na eni strani strošek odklopa porabnikov in določenih 
proizvodnih enot in na drugi strani strošek vzpostavitve tovrstnega aktivnega omrežja. Prav tako 
je potrebno prenoviti in poenotiti zahteve oziroma navodila za priključevanje in obratovanje 
OVE.    
 

10.4.3 Napetostni profil 

V distribucijskih omrežjih je potrebno porabnikom zagotavljati ustrezno kakovost napetosti ne 
glede na trenutno porabo in proizvodnjo v omrežju. Ohranjanje napetosti v predpisanih mejah je 
eden ključnih problemov v distribucijskih omrežjih z visokim deležem OVE. Ker so OVE 
pogosto odvisni od vremenskih pogojev (veter, sonce) lahko zaradi nepredvidljivosti virov 
prihaja do napetostnih težav predvsem v primerih povečane proizvodnje in premajhnega odjema 
in obratno. Trenutna proizvodnja in poraba, impedance vodov ter oddaljenost med mestom 
porabe in mestom proizvodnje so glavni faktorji, ki vplivajo na napetostni profil v omrežjih z 
OVE. Vpliv na napetostni profil je mogoče pojasniti na preprostem modelu omrežja na Sl. 37. 
 

 

Sl. 37: Preprosto distribucijsko omrežje. 

Na priključnem mestu vira velja: 
 

jQPIU R +=⋅ * ,              (1) 

 
kjer je UR kazalec napetosti na priključnem mestu vira, I kazalec linijskega toka, P in Q pa 
pretok delovne oziroma jalove moči po vodu. Z uporabo Kirchoff-ovega zakona je kazalec 
napetosti v transformatorski postaji US enak (2). 
 

IjXRUU RS ⋅++= )( .                             (2)                 
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Z upoštevanjem UR kot referenčne napetosti UR=UR
* =UR∟0° lahko zapišemo UR  s (3). 

 
UjUU

U
RQXPj

U
XQRPUU S

RR
SR δ−Δ−=

−
−

+
−= .                                  (3) 

 
Na Sl. 38 je prikazan primer kazalčnega diagrama kot ga opisuje (3). 
 

 

Sl. 38: Kazalčni diagram napetosti 

Na podlagi slike 5 je mogoče zaključiti, da je razlika amplitud napetosti US in UR predvsem 
posledica člena ΔU v (3), ki je v fazi z napetostjo US. Fazna razlika med US in UR je posledica 
imaginarnega dela δU [6]. Iz tega sledi, da je amplituda napetosti na priključnem mestu vira 
približno enaka: 
 

R
SR U

XQRPUU +
−≈ ,                                    (4) 

 
kjer je P=PL-POVE in Q=±QOVE+QL (indeks: L - breme, OVE - obnovljivi vir energije). Običajno 
so zahteve operaterjev distribucijskih omrežij, da distribuirani viri delujejo s faktorjem moči ena 
(cosφ=1), zato je QOVE=0. Ob predpostavki najbolj kritičnih razmer, ko je PL=0 in QL=0 je 
napetost v točki priključitve vira enaka (5). 
 

R

OVE
SR U

PR
UU

⋅
+≈ .                                    (5)  

 
Iz (5) se vidi, da je ob generaciji delovne moči iz distribuiranega vira, napetost na priključnem 
mestu UR višja od napetosti v transformatorski postaji US. Napetost na priključnem mestu vira 
lahko reguliramo z regulacijskim transformatorjem v transformatorski postaji, vendar je za 
učinkovit nadzor potrebna informacija (meritev) o napetosti na priključnem mestu vira. Napetost 
na priključnem mestu je prav tako mogoče učinkovito nadzorovati z omejitvijo delovne moči ali 
z regulacijo jalove moči vira. Regulacija oziroma nadzor nad jalovo močjo OVE je pomemben 
tako s stališča zagotavljanja primernega faktorja delavnosti (cosφ) med distribucijskim in 
prenosnim omrežjem kakor tudi za zagotavljanje ustrezne kakovosti napetosti. 
 
Kot je razvidno iz (5) je napetost v neposredni povezavi s proizvedeno močjo OVE, zato se 
nihanja napetosti zaradi proizvodnje iz OVE superponirajo na obstoječa nihanja napetosti zaradi 
sprememb bremen v omrežju. Seštevanje napetostnih nihanj lahko privede do zahtev za 
razširitev napetostnega pasu v normalnem obratovalnem stanju omrežja, s tem pa se porablja 
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sistemska rezerva in manjša razpoložljivost omrežja za dodatne porabnike. Ob normalnih 
obratovalnih pogojih in brez upoštevanja prekinitev napajanja mora biti v kateremkoli tednu 95 
% 10 minutnih srednjih efektivnih vrednosti napajalne napetosti v mejah ± 10 % Un (nazivna 
napetost omrežja), [45].  
 
Če povzamemo lahko vpliv OVE na napetostni profil ublažimo z aktivnejšim pristopom pri 
obratovanju omrežja, ki vključuje aktivno vodenje tako komponent omrežja kot porabnika 
oziroma proizvajalca električne energije. Ustrezen napetostni profil lahko zagotovimo z uporabo 
regulacijskih transformatorjev, ki imajo možnost regulacije prestavnega razmerja pod 
obremenitvijo, z avto-transformatorji, z reaktivnimi elementi, z regulacijo jalove in delovne moči 
iz OVE, z distribucijskimi FACTS (D-FACTS) napravami, z uporabo hranilnikov energije, z 
upravljanjem z bremeni, ipd.. Posledično se z aktivnejšim pristopom pojavi potreba po dodatnem 
merjenju določenih veličin, komunikaciji in koordinaciji med različnimi komponentami ipd., kar 
v praksi pomeni dodatne investicije v nadgradnjo in razvoj obstoječih distribucijskih omrežij in 
naprav ter predvsem v sprejetje ustreznih pravil pri priključevanju in obratovanju OVE v 
distribucijskih omrežjih.    
 

10.4.4 Kritični čas eliminacije motnje 

Proizvodnja električne energije na strani distribucije zmanjšuje kritični čas eliminacije motnje 
(CCT - ang. critical clearing time). CCT je najdaljši čas trajanja motnje, ki ga sistem še zdrži ne 
da bi pri tem izgubil stabilnost. Navadno je določen s pomočjo simulacij, kjer se za v naprej 
določen čas eliminacije motnje ugotavlja stabilnost oziroma nestabilnost sistema. Velikost CCT 
je odvisna od električnih parametrov omrežja, parametrov generatorjev, obratovalne točke 
sistema pred motnjo, topologijo sistema po motnji in lokacije ter vrste motnje.   
 

10.4.5 Kakovost električne energije 

Distributerji električne energije morajo v omrežju zagotavljati električno napetost z določenimi 
tehničnimi lastnostmi. Zahtevane tehnične lastnosti so zapisane v standardu SIST EN 50160, 
[45], kjer so podane glavne značilnosti napetosti na predajnih mestih električne energije kupcu – 
odjemalcu v javnem NN in SN razdelilnem omrežju ob normalnih obratovalnih pogojih. 
Lastnosti so: 
 

• frekvenca napajalne napetosti, 
• velikost napajalne napetost, 
• odklon napajalne napetosti, 
• hitra napetostna sprememba, 
• upad napajalne napetosti, 
• kratkotrajna prekinitev napajanja, 
• dolgotrajna prekinitev napajanja,  
• občasna prenapetost omrežne frekvence,  
• prehodna prenapetost, 
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• harmonska napetost, 
• medharmonska napetost, 
• napetostno neravnotežje, 
• napetostni signal v omrežju. 

 
Vpliv OVE na določene lastnosti električne napetosti so bile obravnavane že v predhodnih 
poglavjih. V nadaljevanju sta podana še dva pomembna vidika kakovosti napetosti in sicer 
prehodne spremembe napetosti in harmonska napetost oziroma harmonska popačenost omrežne 
napetosti.  
 

10.4.5.1 Hitra napetostna sprememba - fliker 

Hitra napetostna sprememba je posamezna hitra sprememba efektivne vrednosti napetosti med 
dvema zaporednima ravnema v omejenem, vendar ne določenem trajanju, [45]. Pri vključevanju 
OVE v omrežje lahko pride do tovrstnih motenj pri vklopu ali izklopu generatorjev oziroma 
morebitnih kondenzatorskih baterij, ki so v sklopu OVE.  
 
S stališča OVE imajo največji vpliv na hitre napetostne spremembe predvsem VE, ki so izrazit 
vir nihanj v sistemu, kar povzroča hitre spremembe napetosti in s tem relativno visok nivo 
flikerjev12. Zaradi tega je pomembna kratkostična moč zbiralk kamor je VE priklopljena, saj 
mora biti razmerje kratkostične moči in nazivne moči VE čim večje, saj v tem primeru VE ne bo 
imela večjega vpliva na napetostni profil omrežja. Spremenljiv vir energije so tudi fotovoltaični 
sistemi, vendar niso problematična s stališča povzročanja flikerjev. Motnje, ki nastanejo zaradi 
izrazitih nihanj v sistemu se izražajo s faktorjem flikerskih motenj (Plt - dolgotrajni, ang. long 
term), ki po SIST EN 50160 ne sme preseči vrednosti 1. V Nemčiji npr. v SN omrežju ne sme 
faktor dolgotrajnih flikerskih motenj preseči vrednost Plt=0,67. Zaradi neodvisnosti stohastičnih 
motenj, ki jih povzročajo različni porabniki in dušenja zaradi omrežne impedance med 
porabniki, ki so razporejeni na večjih razdaljah, predpostavljajo da navedena gornja meja 
flikerjev ni presežena, če faktor za posamezne porabnike ne presega Plt=0,37 in za posamezne 
kvalificirane vire vrednosti Plt=0,46. 
 
Z ustrezno izbiro tehnologije in velikosti gradnje VE je mogoče zmanjšati hitre spremembe 
delovne in jalove moči in s tem nivo flikerjev omejiti na raven, ki ne predstavlja oviro za 
normalno obratovanje. Kratkotrajna in dolgotrajna jakost flikerja (Pst - short term in Plt - long 
term), ki jih povzročijo VE skupaj z že obstoječimi motnjami, ne sme preseči predpisane 
vrednosti 1. Zato je potrebno definirati dovoljene vrednosti emisije flikerjev VE dovolj nizko 
(npr. na 0,35 oz. 0,25 [47]).  
Pri priključevanju OVE na omrežje je vsekakor pomembna predhodna analiza mogočega vpliva 
na pojav flikerjev. V najbolj težavnih primerih so potrebne rešitve v obliki kompleksnih 
regulatorjev in naprav kot so SVC (Static Var Compensator) oziroma naprave iz družine D-
FACTS.   

                                                 
12 Vtis nestalnosti vidnega zaznavanja zaradi svetlobnega dražljaja, katerega svetlost ali spektralna porazdelitev časovno niha (IEC 60050(161)–08–13). 
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10.4.5.2 Relativne vrednosti sprememb napetosti 

Poleg flikerjev je smiselno omejiti relativne vrednosti spremembe napetosti, ki jih povzroča 
elektrarna (OVE) pri stikalnih manevrih, v skladu z izrazom: 
 

n

dyn

U
U

d
Δ

≤ ,               (6) 

 
kjer je d relativna vrednost spremembe napetosti, Un nazivna napetost omrežja in ΔUdyn 
dinamična sprememba napetosti elektrarne. Velikost sprememb napetosti je smiselno definirati v 
odvisnosti od pogostosti pojavljanja. Relativna vrednost spremembe napetosti pri stikalnem 
manevru enega generatorja lahko ocenimo z [45]. 
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pri čemer je kU (Ψk) faktor spremembe napetosti v odvisnosti od kota impedance omrežja v točki 
priklopa elektrarne, Sn nazivna moč elektrarne in Sk kratkostična moč. Faktor kU (Ψk) je potrebno 
definirati na dejansko vrednost Ψk s pomočjo linearne interpolacije iz tabele proizvajalca turbine 
generatorja. V najslabšem primeru je kU (Ψk) enak 1. 
 

10.4.5.3 Harmoniki 

Omrežna povezava nekaterih OVE je izvedena z elementi močnostne elektronike, ki so lahko vir 
harmonskega popačenja in povzročajo nedopustne spremembe oblike sinusne napetosti. Do 
tovrstnih problemov prihaja zlasti zaradi slabega načrtovanja elektronskih sestavov in vmesnih 
členov med elektrarno in omrežjem. 
 
Faktor skupnega harmonskega popačenja (ang. total harmonic distortion) signala definira 
naslednji izraz: 
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kjer je Uh vrednost napetosti h-tega člena harmonske vrste in Ui osnovna komponenta napetosti. 
Standard SIST EN 50160 [45] definira dovoljen nivo višjih harmonskih komponent, vendar mora 
biti ob predpostavki, da so v EES že prisotni harmoniki zaradi drugih harmonskih virov, 
prispevek OVE manjši. Dovoljene emisije OVE skupaj z že obstoječim deležem popačenja ne 
smejo preseči predpisanih vrednosti.  
 
Neposredno priključeni generatorji lahko zmanjšajo harmonsko impedanco distribucijskega 
omrežja in s tem zmanjšajo harmonske napetosti na račun povečanja harmonskih tokov v 
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elektrarni. To zmanjša možnost pojava resonance, kar je pomembno v primeru uporabe 
kondenzatorskih baterij za kompenzacijo jalove moči in izboljšanje faktorja moči generatorja.  
Podoben efekt se pojavi pri OVE z neposredno priklopljenim asinhronskim generatorjem na 
obrobju SN sistema, kjer je napetost večkrat nesimetrična zaradi enofaznih breme (ruralna 
območja). Asinhronski generator ima zelo nizko impedanco za nesimetrične napetosti zato 
potegne iz omrežja velike nesimetrične tokove. Na ta način se simetrirajo napetosti v omrežju na 
račun povečanja tokov generatorja in s tem dodatnega segrevanja.  
 

10.4.5.4 Upad napajalne napetosti 

Upad napajalne napetosti je opisan kot nenadno zmanjšanje napajalne napetosti na vrednost med 
90 % in 1 % nazivne vrednosti, ki mu po kratkem času sledi vrnitev na prvotno vrednost. Upad 
napetosti običajno traja od 10 ms do 1 minute. Globina upada je opisana kot razlika med 
najmanjšo efektivno vrednostjo napetosti v času upada in efektivno vrednostjo nazivne napetosti.  
Upad napajalne napetosti se pojavi ob vklopu motorjev ali bremen, napak v vejah z OVE 
oziroma stranskih vejah.  
 
V okviru OVE je potrebna predhodna analiza, ki lahko izpostavi morebitne probleme glede 
upadov napetosti, ki jih lahko ublažimo oziroma preprečimo z uporabo hranilnikov energije in 
ustreznih regulacijskih algoritmov.  
 

10.4.6 Povečanje števila okvar v EES 

Vključevanje OVE v omrežje prinese določeno število elementov, ki imajo vsak svojo 
zanesljivost, s tem pa se spremeni tudi zanesljivost celotnega sistema. V OVE se za proizvodnjo 
električne energije uporabljajo tudi rotirajoči stroji, ki prispevajo k številu okvar v omrežju. 
Asinhronski in sinhronski generatorji v splošnem povečujejo število okvar v distribucijskem 
omrežju.  
 
V mestnih področjih, kjer se nivo kratkostičnih tokov bliža nazivnim vrednostim opreme 
oziroma dimenzioniranosti stikalnih naprav, lahko povečanje kratkostičnega nivoja onemogoči 
priključitev novih generatorjev. Povečanje nazivne kratkostične moči stikalnih naprav pomeni 
zelo drago rešitev. Prispevek generatorja h kratkostičnemu toku se lahko omeji tudi z vstavitvijo 
impedance med generatorjem in omrežjem. Impedanca je lahko izvedena v obliki 
transformatorja ali dušilke, vendar pa se zaradi tega povečajo stroški prenosa energije oziroma se 
povišajo izgube. V nekaterih državah uporabljajo eksplozijske varovalke, ki omejijo prispevek 
generatorja h kratkostičnemu toku.  
 

10.4.7 Načrtovanje in obratovanje EES 

Uvajanje razpršene proizvodnje ima tako negativne kot pozitivne učinke. Razpršenost virov 
prinese določene elemente negotovosti pri načrtovanju, zato je kljub novim virom potrebna 
ekvivalentna rezerva moči (primer VE), načrtovanje in napovedovanje pa sta pri tem še težja.    
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Nenadzorovani kvalificirani viri, ki so priključeni na omrežje, povečujejo neizogibne investicije 
v omrežju. Njihova uporaba lahko povzroči zahteve po spremembi koncepta distribucijskega 
omrežja (radialno v zazankano) ali obremeni elemente EES do te mere, da se zmanjša možnost 
priklopa dodatnih porabnikov.  
 
Z vključitvijo OVE v omrežje se spremeni pretok električne energije, zato se lahko odvisno od 
situacije izgube v omrežju zmanjšajo ali povečajo. Če so OVE priključeni na distribucijsko 
omrežje, ima to v splošnem dobre učinke na prenosni sistem, saj se v prenosnem omrežju 
zmanjša potrebna prenesena moč, kar zmanjšuje obremenjenost sistema. Z priključitvijo OVE je 
mogoče doseči tudi zamik realizacije novih investicij.  
 
V določenih primerih je smiselno, da tudi OVE sodelujejo pri regulaciji napetosti in zagotavljajo 
določen del jalove energije glede na trenutne zahteve v omrežju.    
 

10.5 Priključitev OVE v EES 
 
Obnovljivi viri energije so s stališča EES precej nepredvidljivi, saj njihovo lokacijo v sistemu v 
pretežni meri določa razpoložljivi potencial energije. Priključitev OVE na omrežje je tako precej 
naključna in odvisna od lokalnih dejavnikov in razmer. Ob večjem številu OVE je predvsem v 
distribucijskih omrežjih potreben aktiven način vodenja in načrtovanja omrežja oziroma po 
potrebi tudi ojačitev omrežja, ki pa je odvisna predvsem od načrtovanega deleža OVE v 
določenem delu distribucijskega omrežja. Pri tem je potrebno OVE integrirati v omrežje na 
ekonomsko opravičljiv način. Vsekakor je potrebno upoštevati navodila in zahteve operaterja 
distribucijskega omrežja, ki mora na podlagi analize vpliva posamezne proizvodne enote (OVE) 
določiti ustrezne pogoje priključitve na električno omrežje z namenom nemotenega in 
zanesljivega delovanja tako proizvodne enote kot tudi omrežja. Trenutno so v pripravi nova 
navodila [48] oziroma pogoji za priključitev OVE na električno omrežje, ki bodo upoštevala tako 
trenutno stanje tehnologije kot izkušnje in priporočila drugih evropskih držav. Opravljen bo 
pregled obstoječega stanja na področju razpršenih virov in kakovosti električne energije. 
Analizirana bo problematika obratovanja razpršenih virov na distribucijskem vodu, kjer bo 
obravnavano tudi obnašanje OVE ob raznih okvarah v omrežju. Poseben poudarek je tudi na 
določitvi pogojev za zaščito ločilnega mesta OVE in za določitev pogojev za transformatorske 
postaje, v katere so vključene proizvodne enote. Podana bo tudi analiza pogojev in zahtev za 
delo in vzdrževanje v distribucijskem omrežju v primeru prisotnosti razpršenih virov. Prav tako 
bodo podani posebni primeri elektrarn, ko le te opravljajo po dogovoru z distribucijskim 
podjetjem tudi določene sistemske storitve. 
 
Kot je bilo že omenjeno je glede na splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije, 
priključitev večjih proizvodnih enot (več kot 10 MVA) izvedena običajno na prenosno omrežje 
in zato v večini primerov manj problematična. Težave lahko nastopijo ob priključitvi 
spremenljivih in nepredvidljivih večjih proizvodnih enot (park VE, veliki fotovoltaični sistemi). 
Kljub temu je potrebno za vsak proizvodni vir posebej analizirati vpliv na omrežje in najti 
ustrezno rešitev, da se le tega omeji. Lokacija večjih proizvodnih enot na OVE je odvisna 
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predvsem od lokacije razpoložljivosti vira. Zato je potrebno za vsako potencialno lokacijo OVE 
poiskati optimalno točko priključitve na omrežje in pri tem upoštevati tudi stroške morebitno 
potrebne ojačitve in posodobitve omrežja.  
 
Pri morebitnem izkoriščanju potenciala rek (Mure, spodnja in srednja Sava,...) bodo verjetno 
potrebne še nekatere povezave, ki bi verige elektrarn povezale na VN omrežje. V primeru ostalih 
OVE so priključitev in morebitni dodatni posegi v omrežje odvisni od posamezne potencialne 
lokacije in velikosti vira. Pri VE, ki so za hidroelektrarnami po velikosti enot drugi največji 
potencialni obnovljivi vir energije v Sloveniji, je potrebno posebno pozornost nameniti predvsem 
področju JZ Slovenije, kjer je največ vetrnega potenciala in je izkoriščanje le tega najbolj 
verjetno. Potrebno je preveriti možnost priključitve VE v skladu z zahtevami operaterja 
prenosnega oziroma distribucijskega omrežja pri tem pa je vredno upoštevati, da je v splošnem 
zaželeno razmerje med kratkostično močjo priključne točke in nazivno močjo elektrarne čim 
večje (po nekaterih ocenah > 20 na 110 kV strani). Vsekakor so najprimernejše lokacije za večje 
proizvodne enote v bližini VN/SN transformatorski postaj, kjer je možnost direktne priključitve 
v RTP in je omrežje bolj togo in manj občutljivo na morebitno nepredvidljivost in spremenljivost 
vira.   
 
Manjše enote ostalih OVE (bioplin, biomasa, fotovoltaični sistemi,...) so priključene na 
distribucijsko omrežje in je vpliv na omrežje odvisen od dejanske lokacije elektrarne. Vpliv na 
omrežje je mogoče omejiti tudi z aktivnejšim obratovanjem omrežja oziroma z aktivnim 
vključevanjem proizvodnih enot v obratovanje omrežja. Nekatere proizvodne enote OVE, 
katerih vir ni pogojen s spreminjajočimi vremenskimi razmerami, je mogoče aktivno vključiti v 
regulacijo napetosti, jim dovoliti obratovanje s spremenljivim faktorjem moči ipd..   
 

10.6 Sklep 
 
Integriranje OVE v omrežje pomeni odmik od dosedanje prakse obratovanja omrežij, kjer so 
običajno proizvodne enote priključene na prenosno omrežje in je smer pretokov moči praviloma 
od višjih napetostnih nivojev proti srednjim in nižjim napetostnim nivojem, kjer so priklopljeni 
porabniki. Vpliv OVE na omrežje je različen glede na vir energije. S stališča omrežja so najbolj 
problematični proizvodni viri vetrne elektrarne in fotovoltaični sistemi, ki imajo zaradi 
nestalnosti vira energije precej spremenljivo in nepredvidljivo proizvodnjo električne energije. V 
omrežju to pomeni težavo pri napovedih porabe in proizvodnje, prav tako nihanja proizvodnje 
povzročajo težave pri obratovanju omrežja in zagotavljanju ustrezne kakovosti energije 
odjemalcem oziroma porabnikom. Pri problematičnosti prevladujejo VE, ki so običajno veliko 
večjih moči kot fotovoltaični sistemi. Ostali OVE zaradi možnosti relativno konstantne 
proizvodnje električne energije ne predstavljajo tako velikega problema in jih lažje integrirati v 
omrežje. Kljub temu vsaka priključitev proizvodne enote (OVE) na omrežje (distribucijsko ali 
prenosno) zahteva natančno analizo vplivov na obratovanje EES, zaščito.... To je še posebej 
pomembno v distribucijskih omrežjih, ki v osnovi niso bila grajena z namenom priključevanja 
proizvodnih enot in morebitnih dvosmernih pretokov moči. Posledično je potrebno 
distribucijska omrežja preoblikovati zgolj iz pasivnih v aktivnejša, ki bodo omogočala lažjo 
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in hitrejšo priključitev novih proizvodnih enot. Z aktivnejšim pristopom se pojavi potreba po 
posodobitvi obstoječih distribucijskih omrežij, kar v praksi pomeni dodatne investicije. 
Aktivnejši pristop pomeni aktivno vključitev OVE in ostalih omrežnih komponent v obratovanje 
samega omrežja pri čemer je potrebno poiskati najustreznejše rešitve. Z aktivnejšim pristopom 
se je mogoče v veliko primerih izogniti morebitnim ojačitvam omrežij in s tem gradnji novih 
vodov.  
 
Izkoriščanje OVE je običajno vezano na lokacijo, kjer obstaja naravni vir energije, zato je 
priključitev v omrežje odvisna od posamezne lokacije in velikosti vira. V sladu s tem je potrebna 
analiza vpliva na omrežje in določitev najboljše možne točke priključitve za vsak primer 
posebej. Pri tem je pomembno sprejetje oziroma posodobitev ustreznih pravil priključevanja in 
obratovanja OVE ter pri tem upoštevati stanje tehnologije, ki je dostopna na trgu. 
 
Za natančno analizo delovanja aktivnega distribucijskega omrežja je treba v Sloveniji čim prej 
pristopiti k izvedbi demonstracijskega projekta v realnem omrežju, kjer bo možna 
natančna analiza delovanja sistema pri različnih pogojih obratovanja OVE. 
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11 Priloge 
11.1 Priloga 1: Project OPTRES: Final Report - Economic analysis of 

reaching a 20% share of renewable energy sources in 2020  
 
Tabela 12, str. 37: Share of RES production in demand (primary, electricity, heat, transport fuels) 
for EU25 in the RES2020 reference scenario 
 

 
 
Poročilo pripisuje Sloveniji zmožnost pokrivanja 42 % bruto porabe električne energije iz E-
OVE leta 2010 in celo 57 % leta 2020. Model Green-X, s katerim je bil modeliran odstotek E-
OVE v porabi električne energije, operira z dvema scenarijema: Osnovni scenarij (PRIMES 
Baseline scenario, [30]) in Energetsko učinkoviti scenarij (PRIMES Energy Efficiency 
Scenario). Green-X kot vhodni podatek za izračune v poročilu jemlje napoved porabe, povzeto 
po Energetsko učinkovitem scenariju, ki v primerjavi z Osnovnim scenarijem predvideva 14 % 
večjo energetsko učinkovitost. Osnovni scenarij predvideva rast porabe 2,1 % med leti 2000-
2010 in 1,6 % med leti 2010-2020, kar se bistveno razlikuje od napovedi porabe, izdelane na 
UL-FE. 
 
Pri svojem delu so partnerji v projektu  OPTRES veliko truda vložili v oblikovanje metodologije 
za napoved razvoja tehnologij OVE v prihodnje. Vendar njihovi izračuni kljub solidni 
metodologiji temeljijo na podatkih o posameznih državah, za katere v študiji trdijo, da so bili 
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zbrani v projektu Green-X in FORRES-2020. Te podatke naj bi kasneje za leto 2005 za potrebe 
študije OPTRES »verificirali nacionalni strokovnjaki«. Podrobnejših navedb, od kod jim podatki 
o trenutnem stanju OVE v Sloveniji ali kateri koli članici, ni, kot tudi ni navedb, kdo je bil 
strokovnjak, ki je podatke za Slovenijo verificiral.  
 
Ker smo pri pregledu vhodnih podatkov v OPTRES simulacijo zelo hitro odkrili vsaj nekaj 
nepravilnosti (Priloga 2), lahko sklepamo, da so izračuni in napovedi zelo optimistične in se je 
težko zanesti nanje. 
 
Pred podobnimi težavami so se avtorji zavarovali z naslednjim citatom iz poročila, [28], str. 36, 
2. odstavek:  
»The figures provided should only be considered as model results to show the division across 
countries in case of least-cost optimisation, not to predict any specific country targets.« 
 
Modelski izračuni očitno temeljijo na akademskih predpostavkah, predvsem pa niso podprti z 
realistično napovedjo rasti porabe. Prav tako ne upoštevajo realnih danosti glede ovir za 
izgradnjo OVE (institucionalne ovire, ovire civilne družbe, ekonomske ovire zaradi nepopolnih 
ekonomskih podpornih mehanizmov in pomanjkanja sredstev za spodbudo itd.) ter niso dovolj 
podrobno zajeli situacij v posamezni članici. Zato menimo, da je nekritična uporaba rezultatov 
študije OPTRES pri postavljanju visokih zahtev članicam ni primerna, temveč zahteva 
poglobljeno analizo po posameznih članicah, najmanj pa verifikacijo vhodnih podatkov 
OPTRES-a po državah članicah in ponovni izračun z OPTRES metodologijo. 
 
Nekaj najbolj očitnih napak, ki so zajete v dokumentu »Annex 1 to the final report: 
Methodological aspects & database for the scenarios of RES deployment, August 2006« v 
Tabela 6, str. 15: z naslovom »Overview on electricity generation potentials for RES-E in the 
EU«, podaja Tab. 37. 
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Tab. 37 Nekatere napake pri vhodnih podatkih študije OPTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloveniji so za leto 2004 pripisali 1008 GWh električne energije iz lesne biomase.  
 
Spodnja in zgornja tabela sta enaki pri enakih postavkah, kljub razliki 16-let. Očitno gre za 
napako v poročilu in tabela oz. podatki niso pravi. 
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11.2 Priloga 2: Drevesna sestava gozdov v Sloveniji  
 
Drevesna sestava gozdov v Sloveniji, izračunana na podlagi lesne zaloge drevesnih vrst, ob 
upoštevanju v letu 2006 izdelanih gozdnogospodarskih načrtov GGE ter primerjava s preteklimi 
leti 
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1998 32,7 9,1 5,9 1,3 0,2 31,7 6,7 3,8 8,6 49,2 50,8 
1999 32,5 9,0 6,1 1,3 0,1 31,6 6,8 3,6 9,0 49,0 51,0 
2000 32,5 8,5 6,0 1,2 0,2 31,6 6,9 4,1 9,0 48,4 51,6 
2001 32,3 8,3 6,0 1,2 0,2 31,6 6,9 4,1 9,4 48,0 52,0 
2002 32,3 8,2 6,0 1,2 0,2 31,6 7,0 4,2 9,3 47,9 52,1 
2003 32,3 7,9 5,8 1,2 0,3 31,5 7,0 4,3 9,6 47,5 52,5 
2004 32,4 7,8 5,7 1,2 0,3 31,7 6,9 4,4 9,6 47,4 52,6 
2005 32,2 7,7 5,8 1,2 0,3 31,7 7,0 4,5 9,7 47,1 52,9 
2006 32,3 7,6 5,7 1,2 0,3 31,7 7,0 4,6 9,7 47,0 53,0 

 
11.3 Priloga 3: Kurilna vrednost zračnega suhega lesa različnih drevesnih vrst 
 

Drevesna vrsta 
Kurilna vrednost 

v kWh v MJ 
smreka 2.178 7.839 
r. bor 2.196 7.903 
z.bor 1.656 5.960 
jelka 2.628 9.458 
macesen 2.448 8.810 
duglazija 2.664 9.588 
breza 2.772 9.976 
bukev 3.078 11.078 
beli gaber 3.420 12.309 
hrast - dob 3.312 11.920 
hrast - graden 2.844 10.236 
veliki jesen 2.952 10.624 
črna češnja 2.178 7.839 
robinja 2.916 10.495 
pravi kostanj 3.132 11.272 
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