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PRIMARNE ENERGIJE
Primarne oblike energije (notranja  energija  goriv)  človeku  niso  neposredno  
uporabne  in  jih  mora  “pripraviti”  v  koristno  obliko:  

Energija  se  vedno  ohranja,  ni  jo  mogoče  ustvariti  ali  uničiti. Pri prehajanju 
iz  ene  oblike  v  drugo  imamo  izgube  (kvaliteta  energije  se  zmanjša).  
Temperatura 0K je nedosegljiva. Iz  nič  ni  nič,  samo  toliko  lahko  dobiš  kot  daš,  
to  je  mogoče  samo  pri  absolutni  ničli,  ta  pa  je  nedosegljiva.  



OBNOVLJIVE OBLIKE ENERGIJE

- vir  energije,  življenja,..  je  sonce
vodni cikel
ogljikov cikel  



OBNOVLJIVE OBLIKE ENERGIJE

Obnovljive oblike primarne energije:
SONČNA  ENERGIJA:  
-direktna  vpadla  sončna  energija  

sprejemniki toplote
sončne  celice

-indirektna  vpadla  sončna  energija  
biomasa
geodetska potencialna energija vodnih mas
energija vetra
energija morja (tokov, valov, notranja)

-kalorična  notranja  energija  zemeljske  skorje
geotermalna energija

- gravitacijska energija
energija bibavice



NEOBNOVLJIVE OBLIKE ENERGIJE

Neobnovljive oblike primarne energije:
-notranja,  kemično  vezana  energija  fosilnih  goriv  

trda  goriva  (črni  in  rjavi  premog,  lignit,  šota,..)
plinasta goriva (zemeljski plin)
kapljevita goriva (nafta)

-jedrska energija
jedrska  fizija  (cepitev  težkih  atomskih  jeder  – U235, Pt239)
jedrska fuzija (spajanje atomskih jeder – H)

-kemično  vezana  energija  odpadkov  (nevarni  komunalni  odpadki)



PRIHODNOST – OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE



POTENCIAL ENERGIJE SONCA



POTENCIAL ENERGIJE SONCA

Intenzivnost  sončnega  sevanja
je odvisno od vremena in 
letnega  časa.    

Direktno sevanje pade na 
zemljo brez odklona.
Difuzno sevanje se pri 
oblačnem  vremenu  razprši.



POTENCIAL OVE 

Primorska  ima  ugodno  lego  za  večjo  izrabo  sončne  energije.



SONČNO  SEVANJE  V  SLOVENIJI

Primorska  ima  ugodno  lego  za  večjo  izrabo  sončne  energije.



NEPOSREDNO  IZRABLJANJE  SONČNE  ENERGIJE

Delovanje  je  odvisno  od  razpoložljivega  sončnega  sevanja.  Zato  pri  
SSE obvezna raba hranilnika toplote. Razvoj gorivnih celic –
akumulacija  električne  energije.  



POTENCIALI ENERGIJE SONCA

Proces  pretvorbe  sončne  energije  neposredno  v  električno  energijo  
je  čist  in  zanesljiv.    



POTENCIALI ENERGIJE SONCA

Termo-vzgonske elektrarne delujejo tudi pri difuzni svetlobi, v 
dežju,..  Ima  pa  dokajšnji  vpliv  na  izkoristek  barva  tal.    



POTENCIALI ENERGIJE SONCA

Primer  sončnega  koncentratorja  in  Stirlingov  motor.



FOTOVOLTAIKA

Zadnji hit je ultra tanek nanos amorfnega silicija na kristalinem silicijevem 
substratu, izkoristek 17%, cena cca 4 €/Wp.
Monokristalni silicij  15%, 3 € /Wp; Polikristalini silicij 13%, 2 €/Wp.



FOTONAPETOSTNI SISTEM NA KREDARICI

Primer fotonapetostnega sistema v kombinaciji z drugimi viri.



FOTONAPETOSTNI SISTEMI

Primer    večjega  sistema  za  proizvodnjo  električne  energije.



PREDNOSTI – SLABOSTI PV ELEKTRARN

NEGATIVNI VIDIKI: 
- Letna rast uporabe v EU 40%
- EU direktiva o odpadkih – obvezna  reciklaža  o  uporabi
- Leta  2025  bo  količina  tovrstnih  odpadkov  znašala  okrog  25.000  ton,  

leta 2035 pa skoraj 1.200.000 ton 

ZAKLJUČEK:
- V  letih  2009  in  2010  se  je  rast  sončnih  elektrarn  začela  povečevati  in  

je leta 2010 presegla vse napovedi, tudi v Sloveniji
- Porast je posledica vzpodbud preko zagotovljenih odkupnih cenah, 

nova  Uredba  daje  prednost  manjšim  do  50  kW
- Za  naložbo  v  SE  so  primerne  lokacije  z  velikimi  površinami,  

ustreznim naklonom in primerno orientiranostjo
- V  strukturi  stroškov  prevladujejo  PV  moduli  cca  80%
- Postavitev  SE  prispeva  k  povečanju  deleža  OVE  – Nacionalni 

akcijski  načrt  AN-OVE
- Odslužene  PV  je  potrebno  zelo  pazljivo  reciklirati



SPREJEMNIKI  SONČNE  ENERGIJE  - SSE

Za  katere  sprejemnike  sončne  energije  se  odločimo  je  odvisno  od  tega  
za kaj jih rabimo?



HIŠNI  SOLARNI  SISTEMI

Z  večjo  toplotno  zaščito  stavb  ter  z  nizko-temperaturnim  režimom  
ogrevanja  je  možnost  podpore  ogrevanju  s  soncem  bistveno  večja.



SHEMA SEGREVANJA SANITARNE VODE



SHEMA PODPORE OGREVANJU



SHEMA SOLARNO HLAJENJE



SOLARNO  HLAJENJE  HIK  Godovič

Osnovna  hidravlična  shema  vezave  SHA  v  
sistem ogrevanja, hlajenja HIK-a. 

Delovanje  je  zasnovano  na  način,  da  preko  
kanalskega hladilca pohladimo vstopni zrak v 
klimatsko napravo namenjeno hlajenju stavbe. 
Vir  toplote  so  ploščati  visoko  selektivni  
sprejemniki  sončne  energije  nameščeni  na  
terasi. Za odvod odpadne toplote pa ravno 
tako  na  terasi  nameščen  suhi  hladilec.  



SOLARNO HLAJENJE Inprime Sp. Idrija
TSS je zasnovan za potrebe solarnega 
hlajenja poleti, dogrevanja objekta pozimi in 
pripravo tople sanitarne vode
 107 kos SSE SI-SOL 20 2C,

taperturna površina  205,  65  m2

 Vgrajena  nazivna  toplotna  moč149,8  kW

 Letno proizvedene toplotne energije iz   

termo solarnega sistema 96,5 MWh/leto

 Zmanjšanje  izpustov  toplogrednih  emisij    

ozračje  za  36,8  t/leto

Večji klimat, služi za prezračevanje večjega dela
objekta, ima za podhlajevanje zraka vgrajeno DEC 
sušilno kolo za adsorbcijsko hlajenje. Potrebno
energijo za hlajenje zagotavlja TSS, na strehi objekta. 
V sončnih dneh lahko hlajenje deluje brez dodatne
energije, le z uporabo solarnega sistema. Ko hlajenje
ni potrebno, lahko energijo sonca koristimo za 
dogrevanje objekta ter pripavo tople sanitarne vode.



Projekt  ADRIACOLD  (Jadranski  čezmejni  program  IPA)

Pričetek projekta: 1. oktober 2012

SLO partnerji: 
GOLEA,  INŠTITUT  JOŽEF  STEFAN,  OBČINA  PIRAN

Zaključek  projekta:  31.  marec  2015
Celoten  proračun    =  2.635.000  EUR

ŠIRJENJE  RABE  NOVIH  TEHNOLOGIJ  ZA  NAMENE  HLAJENJA  Z  UPORABO  
OBNOVLJIVIH  VIROV  ENERGIJE  (SONČNA  ENERGIJA)

12  partnerjev,  5  držav

PILOTNI PRIMER - SLO

Postavitev sistema za solarno hlajenje na streho 
vrtca  Mornarček  (Piran)  

HR partnerji: 
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Regionalna energetska agencija Kvarner
Grad Dubrovnik



ENERGIJA VETRA

S  pomočjo  energije  vetra  je  Krištof  Kolumb  priplu  v  Ameriko,  so  z  mlini  
na  veter  mleli  žito,…



ENERGIJA VETRA



ENERGIJA VETRA



HIDROENERGIJA



HIDROENERGIJA



HIDROENERGIJA



HIDROENERGIJA



HIDROENERGIJA



HIDROENERGIJA

Posebnost  ČHE  Avče  je  reverzibilni  
agregat (turbina-črpalka):  



BIOMASA



POMEN BIOMASE



KURILNOST BIOMASE



IZRABA LESNE BIOMASE





KOTEL NA POLENA







BIOMASA IN SONCE



SOPROIZVODNJA 



SOPROIZVODNJA 



sistemi DOLB 

OBČINA PROJEKT

OBČINA  MIREN  – KOSTANJEVICA Mikro DOLB MIREN (realiziran)

OBČINA  BOVEC DOLB BOVEC

OBČINA  KOBARID Mikro DOLB Peter Koren s.p. (realiziran)
Mikro DOLB  OŠ  Kobarid    

OBČINA    AJDOVŠČINA DOLB  AJDOVŠČINA

OBČINA  KANAL Mikro  DOLB  OŠ  KANAL,  
Mikro  DOLB  OŠ  DESKLE

OBČINA  TOLMIN Mikro DOLB Na Logu Tolmin (realiziran)
DOLB TOLMIN



DOLB VRANSKO



SGLŠ  SE  OGREVA  NA    BIOMASO

SGLŠ  zamenja  en  ELKO  kotel  s    500  kW kotlom na lesno biomaso. 
Javni  zavod  ne  more  kandidirati  na  javne  razpise  pridobi  pa  sredstva  MŠŠ.
Ekoen Ena d.o.o. kandidira 
s  prenovo  kotlovnice  na  Volaričevi
na razpis DOLB 1 in pridobi 
626.441 € javnih sredstev.
Podeljena koncesija za DOLB
Postojna  center  (bolnica,  šolski  center,..)  
Javor Pivka vgradi KNLB 1950 kW.
Na sliki izvedba 
zalogovnika 
na  SGLŠ  Postojna.



RABA  ENERGIJE:  LB  SGLŠ  Postojna

• Konec leta 2008 prehod na ogrevanje z biomaso

• Kotel  nazivne  moči  500  kW  na  lesne  sekance

• Zalogovnik tople vode 23.000 litrov

• Zalogovnik  za  sekance  pod  parkiriščem

• Obstoječi  kotel  na  ELKO  služi  kot  rezerva

• Energent  se  plačuje  po  proizvodnji toplote
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RABA  ENERGIJE:  LB  SGLŠ  Postojna



RABA  ENERGIJE:    SGLŠ  Postojna
• Tri stavbe
• 7059 m2 ogrevane  površine
• Ogrevanje  iz  skupne  kotlovnice  v  dijaškem  domu

Dijaški  dom Strojna postaja Šola
SGLŠ  je  v  sodelovanju  z  agencijo  GOLEA  uspešno  kandidirala  na  razpis  MŠŠ  za  
celovito  energetsko  prenovo  dijaškega  doma  in  strojne  postaje.  

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009

En
er
gi
jsk

o  
št
ev

ilo
  

[k
W

h
/m

2
le

to
]

0

100

200

300

400

2007 2008 2009

E
m

is
ij

e
 C

O
2

[t
o

n
]

Toplota Elektrika



MIKRO DOLB TOLMIN

Pobuda za izgradnjo DOLB Tolmin s prijavo projekta na GEF je bila v letu 2004 
žal  zavrnjena  za  ogrevanje  ŠC,  hotela,  kinodvorane,  občine,  upravne  enote,…  
Predlaga  se  ponovna  oživitev  pobude  in  realizacijo  DOLB  ŠC  Tolmin.
V  letu  2009  uspešna  
prijava na DOLB 1:

Eko les energetika,  
kotla 500 + 110 kW, 
12 odjemalcev,  
826 MWh/leto,
trasa 377 m. 
2.189 kWh/m.



DOLB NOVA GORICA

Mlinotest  Ajdovščina  vgradi  KNLB  2.100  kW. Šapla Valter s.p. 
Lokavec pa 110 kW.

V sistem daljinske toplote mesta Nova Gorica se bo 
vklopilo DOLB Majske poljane (investitor Eco ATMinvest
d.o.o.) – delež  OVE  30%

 Celotna proizvedena toplota bo delno pokrivala pasno toploto mesta
 I. FAZA: 1,35 MW, 410 m toplovoda



DOLB MIREN

V Mirnu podeljena koncesija za izvedbo mikro sistema DOLB Miren.



GEOTERMALNA ENERGIJA



GEOTERMALNA ENERGIJA



OVE    V    GORIŠKIH  BRDIH

Možnost izkoriščanja geotermalne energije (problem financiranja vrtine).
Možnost DOLB Dobrovo (odrez,ostanki iz vinogradov – projekt ENERBIOMAS).
OŠ Kojsko vključena v t.i. Švicarski prispevek.
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Kotel na biomaso  (750 kW)



PRINCIP  DELOVANJA  TČ



VRSTE  TOPLOTNIH  ČRPALK



ZMANJŠANJE  STROŠKOV  STV

Stroške  priprave  sanitarne  tople  vode  STV  
zmanjšamo  z  vgradnjo  toplotne  črpalke  ali  z  
vgradnjo  solarnega  sistema,  možnost  tudi  
ogrevanja,  glede  na  ogrevalni  režim  se  lahko  
dogreva  z  obstoječim  kotlom  na  fosilna  
goriva ali preide na obnovljive vire energije. 



ZAKAJ URE? ZAKAJ OVE?
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• „Zemlje  nismo  podedovali  od  naših  očetov,  temveč  smo  
si  jo  sposodili  od  naših  otrok“…    



POVPREČNE  CENE  ENERGIJE

Povprečne  cene  končne  in  koristne  energije  – marec 2012. 
Glejte http://www.golea.si



STROŠEK  ENERGIJE

Strošek  energije  za  različne  ogrevalne  sisteme  moči  100  kW.



STROŠEK  INVESTICIJE

Strošek  investicije  za  različne  ogrevalne  sisteme  moči  100  kW.



OVE ZA OTROKE

Ali  je  to  možno?



Hvala za pozornost
rajko.leban@golea.si


