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Voda – vir življenja in obnovljiv vir energije 

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d.o.o. 

Cesta 2. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica, info@inoveks.si 

Povzetek 

V prispevku prikazujemo pomen vode za pridobivanje energije. Na začetku je predstavljena 

problematika globalnega segrevanja in posledično pomen obnovljivih virov v energetski preskrbi. Na 

kratko je očrtan zgodovinski razvoj zavesti o pomenu vode kot vira za življenje ter tudi povezava tega 

zavedanja in rasti prebivalstva. Prikazana je raba primarne energije v svetu, tako po vrsti goriva, kakor 

tudi po regijah. Predstavljeni so osnovni tipi energetskih postrojenj, hidroelektrarn ter turbin, ki se 

koristijo za pridobivanje električne energije.  

 

UVOD 

Za vse energije velja zakon o ohranitvi, zato je ne moremo porabiti! Energijo torej vedno pretvarjamo 

iz ene oblike v drugo. Energente (kurilno olje, plin, biomaso) lahko porabimo tekom spreminjanja 

njihove notranje energije v toploto. Dovedeno energijo lahko proizvedemo iz različnih virov. Pogosto 

se za to uporabljajo fosilna goriva, ki niso obnovljiv vir energije.  

V zadnjem času je posvečeno veliko truda omejevanju segrevanja ozračja. Globalno segrevanje 

povzroča masovno taljenje ledenikov in snega po celem svetu, od Himalaje, Alp, Andov do Arktike ter 

Antarktike. S tem je povezan tudi problem preskrbe z vodo v goratih predelih. Slika 1 prikazuje podatek 

o globalni površini ledu od leta 1978 dalje. Vidimo, da je površina ledu v prvi polovici leta 2019 

zaskrbljujoče majhna oziroma najmanjša od leta 1978 dalje.  

Za blaženje klimatskih sprememb je pomembna tako energetska učinkovitost oziroma učinkovita raba 

energije kot tudi implementacija obnovljivih virov energije (OVE) v energetsko oskrbo.  

Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. 

Večina obnovljivih virov izvira iz sprotnega sončnega sevanja, nekatere oblike obnovljivih virov pa 

predstavlja shranjena sončna energija. Sončno sevanje v vseh njegovih pojavnih oblikah (toplota, 

veter, vodna energija) imenujemo obnovljivi viri energije. Sončno sevanje se v stiku z atmosfero in na 

površini Zemlje pretvori v toploto, kinetično energijo vetra ter potencialno energijo akumulirane vode 

(vodni krog). 
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Slika 1: Globalna zaloga ledu [1] 

Ko omenjamo obnovljive vire energije, pogosto najprej pomislimo na les oziroma biomaso. Termin 

biomasa v splošnem pokriva vse organske snovi (les in drugo rastlinje), ki se lahko uporablja tudi za 

kurjenje. Slovenijo namreč pokriva več kot 58 % gozdov [2] in je četrta najbolj gozdnata država v 

Evropski uniji, takoj za Švedsko, Finsko in Estonijo [3]. Za biomaso pogosto rečemo, da je »CO2 

nevtralen vir energije«. Pri tem je mišljeno, da biomasa tekom rasti veže CO2 iz ozračja s pomočjo 

fotosinteze. Izraba biomase pa ni trivialna naloga za sonaraven razvoj. Biomasa je sicer res CO2 

nevtralna, nepravilno kurjenje pa ni okolju prijazno. 

Pomemben vir obnovljive energije pa predstavlja tudi hidroenergija. Ljudje so se vedno zavedali 

pomena vode – osnovnega vira za življenje. Urbana naselja so se vedno gradila blizu vodnih virov. Po 

nekaterih virih povezujejo lokacijo najstarejšega mesta na svetu Jeriho (Jeriha) z bližino vodnih virov. 

Urbanizacija Evrope (antična Grčija, antični Rim) je še poudarila pomen vodne oskrbe in kakovosti 

vode. Že 500 let pred našim štetjem se pojavijo prvi zapisi, ki so povezani z zavedanjem o pomenu 

kakovosti vode v povezavi z zdravjem [4]. Priporočilo prekuhavanja vode izvira iz časov pred našim 

štetjem. Rimljani so gradili akvadukte, ki so bili namenjeni za oskrbo za bogatejše meščane in vojsko. 

Po padcu Rimskega cesarstva je bila skrb za vodo v srednjeveških mestih nekoliko manjša. Posledica 

so bile razne bolezni oziroma epidemije. Skrb oziroma zavedanje o pomenu vode se je pojavila zopet 

nekje v 13. stoletju. Ena izmed posledic skrbi za čisto pitno vodo je tudi rast prebivalstva.  

Slika 2 prikazuje globalno rast prebivalstva na našem planetu. Da smo dosegli prvo milijardo smo 

potrebovali 12000 let, da smo dosegli drugo milijardo smo potrebovali 123 let, da smo dosegli tretjo 

milijardo smo potrebovali 33 let. Za vsako naslednjo milijardo potrebujemo sedaj okoli 14 let. 

Zavedanje o tem, da imamo na voljo samo en planet, je za bodočo preskrbo prebivalstva izjemno 

pomembno tudi zaradi tega razloga. 

Z rastjo populacije se je povečala in modernizirala tudi infrastruktura za pitno vodo. V 20. stoletju so 

se razvile tehnike čiščenja vode in oskrbe z vodo. Kljub temu voda ni na voljo vsem, pojavile so se 

druge vrst onesnažil. Z naraščajočim številom prebivalstva pa so pred nami izzivi zagotavljanja pitne 

vode.  
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Slika 2: Globalna rast prebivalstva [5] 

Ko je J. Watt leta 1865 izumil parni stroj, se je začela industrijska revolucija in tudi večja raba energije. 

Slika 3 prikazuje globalno rabo primarne energije, ki strmo narašča. Velik del energije pridobivamo iz 

fosilnih goriv.  

 

 

Slika 3: Raba primarne energije [6] 
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Slika 4 prikazuje primarno rabo energije po regijah. Pri rabi primarne energije prednjačijo Azija, 

Severna Amerika in Evropa.  

 

 

Slika 4: Raba primarne energije po regijah [6] 

 

VODA KOT OBNOVLJIV VIR ENERGIJE 

Voda je trenutno eden najpomembnejših obnovljivih virov energije. Več kot petina vse elektrike na 

svetu je proizvedene z izkoriščanjem vodne energije, ki so jo začeli izkoriščati naši predniki že pred 

dvema tisočletjema. Več stoletij je hidroenergija namesto človeka opravljala fizično delo. Uporabljala 

se je v glavnem za transport lesa, neposreden pogon mlinov (na spodnjo ali zgornjo vodo), žag, črpalk 

in drugih podobnih naprav. Danes se uporaba energije vode pretežno povezuje s proizvodnjo 

električne energije. Kljub temu lahko energijo vode koristimo na druge načine.  

Energijo podtalnice lahko koristimo za hlajenje objektov ali pa kot vir toplote za pogon toplotne 

črpalke. Slika 5 prikazuje nadzorni sistem stavbe Medpodjetniškega izobraževalnega centra Nova 

Gorica v katerega je vgrajen inovativni sistem SOLINTERRA, ki za hlajenje stavbe izkorišča energijo 

podtalnice. Sistem SOLINTERRA je v osnovi zasnovan tako, da v največji možni meri izkorišča različne 

obnovljive vire energije, kot na primer sončno energijo za ogrevanje, zemljo kot topli zemeljski 

zalogovnik, podtalnico pa kot vir energije za hlajenje.  

Sistem SOLINTERRA omogoča nizko rabo energije. Stavba Medpodjetniškega izobraževalnega centra 

Nova Gorica za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode in prezračevanje rabi vsega okoli 

7 kWh/m2 na leto. Inovativni sistem je prejel v okviru 10. industrijskega foruma IRT nagrado Taras. Pri 

razvoju je sodeloval tudi inštitut INOVEKS. 
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Slika 5: Nadzorni sistem sistema SOLINTERRA, vgrajenega v stavbo MIC 

Hidroenergijo lahko s pomočjo energetskih postrojenj pretvarjamo v električno energijo. Osnovna 

energetska postrojenja ne delujejo vse leto in ne obratujejo vedno z imensko močjo. Ločimo [7]: 

• Postrojenja, ki delujejo večji del leta (pretočne vodne elektrarne, termoelektrarne, jedrska 

elektrarna). 

• Postrojenja, ki delajo dnevno (akumulacijske vodne elektrarne, parne, plinske elektrarne). 

• Postrojenja, ki delujejo v konicah rabe energije (črpalno-akumulacijske elektrarne, plinske 

elektrarne). 

• Razpoložljivost in gospodarnost vseh energetskih postrojenj mora biti čim višja. 

Pri postavitvi vodne elektrarne je eden od najvažnejših podatkov pretok vode na mestu, kjer je vodna 

elektrarna načrtovana. V Sloveniji in v mnogih drugih državah so vzdolž rek postavljene vodomerne 

postaje, na razpolago so obširni statistični podatki, iz katerih je razvidna letna količina padavin, 

vodostaj rek, pretočne količine itd., vse v odvisnosti od časa in kraja. Upoštevati je treba, da se 

podnebje na daljšo dobo rahlo spreminja in da se podatki od leta do leta razlikujejo (sušno, normalno, 

deževno leto). Za določitev imenskega pretoka se zato jemlje povprečje zadnjih 10 do 30 let.  

Glavni elementi vodne elektrarne so zbiralnik vode (jez, pregrada, nasip), kjer preko ustreznega 

odjema vode turbinam dovedemo vodo, ki teče preko turbin, te pa poganjajo generator. Vodo iz turbin 

preko cevovoda vračamo v vodni vir. Pri eksplotaciji si želimo čim manj hudourniškega značaja reke, v 

Sloveniji pa ima večina rek hudourniški značaj. 

Vodne elektrarne lahko razdelimo na: 

• Akumulacijske elektrarne, ki za svoje delovanje vodo akumulirajo v akumulacijskih jezerih, ki 

so lahko naravna ali umetna. Umetna jezera v večini primerov pomenijo velik vpliv na okolje. 

Hkrati pa imajo v jezerih akumulirano veliko količino vode - so sistemski hranilnik energije. So 

zelo pomembne pri zagotavljanju prožnosti proizvodnje električne energije.  

• Pretočno-akumulacijske elektrarne so kombinacija pretočnih in akumulacijskih elektrarn. V 

slovenskem prostoru so najpogostejša vrsta hidroelektrarne. Običajno jih gradimo v verigi. 

• Črpalne hidroelektrarne so tiste elektrarne, ki vodo črpajo v višje ležeče akumulacijsko jezero 

takrat, ko so cene črpanja najnižje. Z izkoriščanjem velikega padca proizvajajo električno 

http://scada.voco.si/View-Scada/Id/25
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energijo takrat, ko je potreba po energiji največja in so posledično tudi cene energije najvišje. 

S svojo akumulacijo so črpalne elektrarne velik hranilnik energije. 

 

Slika 6: Strojnica HE Vrhovo 

Najpomembnejši element elektrarne pri učinkovitem izkoriščanju energije vode je turbina. Poznamo 

več vrst vodnih turbin. Vsak tip je v osnovi primeren samo v določenem območju, ki ga opredeljuje 

specifična vrtilna frekvenca. Ta je funkcija pretoka in vodnega padca (Slika 7). Za velike padce so 

primerne enakotlačne Peltonove turbine, za srednje in manjše pa nadtlačne Francisove in Kaplanove 

turbine.  

 

Slika 7: Območje delovanja posameznih turbin [7] 
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Francisovo turbino je iznašel James B. Francis okoli leta 1850. Sestavljena je iz venca vodilnih lopatic, 

ki jih je mogoče med obratovanjem pripirati, in venca gonilnih lopatic, ki so togo pritrjene na gred 

gonilnika.  

Peltonovo turbino je iznašel Lester Allen Pelton okoli leta 1880. Voda zapusti tlačni cevovod skozi 

posebne šobe, ki imajo pri tej turbini tudi vlogo vodilnika. Curek vode, ki je usmerjen tangencialno na 

gonilnik poganja le-tega.  

Kaplanova turbina je sestavljena iz venca vodilnih in venca gonilnih lopatic. Oboje je možno med 

obratovanjem ustrezno pripirati. Vodilne lopatice so vgrajene v spiralni okrov. Tako je tok vode 

enakomerneje razporejen po obodu. Turbina je lahko vertikalna ali horizontalna. 

Kljub temu, da so bile osnovne oblike turbine patentirane že pred 150 leti, vsaka turbina potrebuje 

individualni razvoj. Danes to uspešno razvijamo s pomočjo numeričnih simulacij dinamike tekočin, kjer 

lahko turbine že pred samo eksplotacijo ustrezno optimiramo. Pri tem je potrebno poudariti, da je za 

optimalno delovanje potreben individualni razvoj vsake posamezne turbine. Slika 8 prikazuje nekaj 

elementov izvedenih numeričnih simulacij vodnih turbin s programsko opremo TCFD®. 

 

 

Slika 8: Razvoj turbin s pomočjo CFD simulacij s programsko opremo TCFD® 

 

RABA ENERGIJE V SLOVENIJI V LETU 2017 

Iz portala www.stat.si lahko razberemo, da je bilo največ energije v letu 2017 namenjeno rabi v 

prometu. Količina energije, namenjene končni rabi, je v Sloveniji v letu 2017 znašala 206.000 TJ. Raba 

v tem sektorju je še vedno največja, njen delež je 38 %. Drugi največji uporabnik je bila predelovalna 

industrija z gradbeništvom s 27 %, sledijo gospodinjstva s 23 % in ostala raba s kmetijstvom z 12 %. 

Največji delež v rabi končne energije so v letu 2017 predstavljali naftni proizvodi. V Sloveniji smo v letu 

2017 skoraj polovico končne energije uporabili iz naftnih proizvodov (45 %). Drugi največji delež 

http://www.stat.si/
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predstavlja električna energija (24 %). Na tretjem mestu je bila raba obnovljivih virov energije (s 14 %), 

sledili so zemeljski plin (z 12 %), toplota (s 4 %) in trdna goriva (z 1 %).  

V gospodinjstvih se je v 2017 raba končne energije, v primerjavi z letom 2016, zmanjšala za 1.100 TJ. 

Gospodinjstva so tako v letu 2017 rabila okoli 46.900 TJ energije, namenjene končni rabi, kar je za 2 % 

manj kot  leto prej. Manj energije so rabila za ogrevanje prostorov (za približno 4 %), za hlajenje 

prostorov in za ogrevanje sanitarne vode pa so je uporabila več (za skoraj 2 % oz. za 0,1 %). Največ 

energije, namenjene končni rabi, se je v gospodinjstvih v letu 2017 uporabilo za ogrevanje prostorov, 

in sicer 29.832 TJ ali 64 %; za ogrevanje sanitarne vode se je uporabilo 16 % energije, prav toliko tudi 

za razsvetljavo in električne naprave, za kuhanje 4 %, za hlajenje prostorov pa malo manj kot 1 %. Med 

energenti, ki se uporabljajo v gospodinjstvih, prevladujejo lesna goriva z 41 %, sledijo jim raba 

električne energije s 26 %, zemeljski plin s skoraj 11 %, ekstra lahko kurilno olje z 9 %, daljinska toplota 

s 7 %, energija okolja (toplotne črpalke) in utekočinjen naftni plin oba po 3 % ter solarna energija z 

1 %. Glede na leto 2016 se je v gospodinjstvih med energenti najbolj zmanjšala poraba ekstra lahkega 

kurilnega olja, in sicer za 8 %. V največji meri se je povečala raba energije iz okolja (za 6 %).  

Slika 9 prikazuje končno rabo električne energije od leta 2010 do leta 2017. Iz slike je lepo razvidno, 

da končna raba električne energije raste.  

 

Slika 9: Končna raba električne energije v RS v GWh [8] 

 

Slika 10: Proizvodnja električne energije v RS (na pragu, sekundarna energija) v GWh [8] 
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Slika 10 prikazuje proizvodnjo električne energije v Sloveniji (na pragu, sekundarna energija). V letu 

2017 so hidroelektrarne proizvedle 4085 GWh, termoelektrarne 5055 GWh, jedrska elektrarna 

(vključno s polovico električne energije za Hrvaško) pa 5968 GWh. Sončne elektrarne so proizvedle 

284 GWh, vetrne pa slabih 6 GWh. V Sloveniji se torej slaba tretjina električne energije proizvede v 

hidroelektrarnah.  

 

HIDROELEKTRARNE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

V Sloveniji je v registru Agencije za energijo trenutno 319 hidroelektrarn. Skupna inštalirana moč je 

1070 MW. Največjo moč imata HE Formin in HE Zlatoličje na verigi Dravskih elektrarn, vsaka z močjo 

116 MW. Slika 11 prikazuje lokacijo enaindvajsetih največjih hidroelektrarn v Sloveniji. Slika 12 

prikazuje vse elektrarne v registru. Opazimo lahko, da na lokaciji rek Krka in Temenica ni veliko aktivnih 

postrojenj.  

 

Slika 11: Hidroelektrarne z močjo večjo od 15 MW 

 

Slika 12: Lokacija vseh hidroelektrarn v Sloveniji 
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ZAKLJUČEK 

Pri OVE se velikokrat omenja njihovo nezanesljivost zaradi odvisnosti od vremena. Obstaja namreč 

razlika med močjo elektrarne ter med energijo, ki jo elektrarna v določenem časovnem obdobju 

dejansko proizvede. Proizvodnja je namreč odvisna od več dejavnikov, npr. od pogostosti in dolžine 

vzdrževanja, od pogostosti okvar ter potrebnega časa za njihovo popravilo, od vremenskih razmer. 

Tako lahko dve elektrarni enake moči v enakem obdobju proizvedeta različno količino energije, saj 

lahko ena nemoteno obratuje, druga pa je bila del časa v vzdrževanju ali pa ni imela goriva (npr. sončna 

elektrarna ponoči). Ker so zlasti obnovljivi viri zelo odvisni od vremenskih pogojev, njihova inštalirana 

moč raste hitreje kot je njihov delež v proizvodnji električne energije. Če primerjamo nuklearno 

elektrarno Krško s hidroelektrarnami, potem lahko ugotovimo, da je moč na pragu elektrarne 696 MW, 

letna proizvodnja pa je v letu 2017 znašala 5968 GWh, moč hidroelektrarn znaša 1070 MW, letna 

proizvodnja pa je znašala 4080 GWh. 

Še pred 150 leti je bilo na Krki kar 24 mlinov, 14 žag in 5 kovačij, ob tem pa še papirnica in fužine 

(obrati, kjer so železovo rudo pretopili v jeklo) [9]. Na Dvoru je bila tudi železarna, kjer so med drugim 

izdelovali velike dele za jeklene mostove. Danes je ob zgornjem toku Krke samo še peščica ostankov 

nekdanjih mlinov in žag, deluje pa samo še Štupnikov mlin na Fužini. Elektrarna MHE Zagradec je bila 

zgrajena v letih od 1919 do 1921. V letu 2016 je bila prenovljena in ima inštalirano moč 450 kW.  

Na reki Temenici je od Stranj pri Velikem Gabru do Velike Loke ob koncu 19. stoletja stalo sedem 

mlinov in grajska žaga ter pod Martinjo vasjo kombiniran mlin in žaga. Na vsej Temenici je stalo več 

kot 30 vodnih naprav (mlinov, stolpov, žag) [10]. 

Danes na vsakem koraku slišimo o trajnostnem ali sonaravnem razvoju ter prehodu v nizkoogljično 

družbo. Sonaravni razvoj pomeni zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje 

potreb prihodnjih generacij. Prehod v nizkoogljično družbo pa primarno pomeni nižanje emisij 

toplogrednih plinov in s tem omejevanje vplivov in sprememb našega okolja. 

Vse našteto daje veliko težo čim večji uporabi obnovljivih virov energije v bodoči preskrbi z energijo in 

predstavlja neposredni vzrok za tehnologije, ki se intenzivno razvijajo.  

Vodne elektrarne še desetletja ne bodo izgubile svoje pomembnosti. Nasprotno, gradnja vodnih 

elektrarn bo pridobila veljavo na področjih, kjer doslej vodna energija še ni bila izkoriščana. Tehnični 

problemi v zvezi s koriščenjem hidroenergije so znani, strokovnjaki jih obvladujejo, velikost postrojenj 

je praktično odvisna le od zemljepisne lege in razpoložljivega pretoka vode.  

Pri gradnji vodnih elektrarn gre sicer za precejšnje posege v naravo, kljub temu pa se okolje z gradnjo 

vodnih elektrarn ne degradira bistveno. Včasih se okolje lahko celo izboljša. Slabe strani gradnje vodne 

elektrarne so na primer (poleg drugega) možna izguba obdelovalne zemlje in sprememba višine talne 

vode v okolici elektrarne. Dobre strani gradnje vodne elektrarne pa so na primer učinkovito namakanje 

zemlje in preprečena možnost poplav.  

Zato lahko prispevek zaključimo z mislijo, da bo sonaravni razvoj možen le (tudi) z intenzivno rabo 

hidroenergije.  
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OPOMBA 

Operacija Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije za sonaravni razvoj (in.OVE.in.URE) je bila potrjena na drugem Javnem pozivu za izbor operacij 

za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017.  


