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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je razkrita tema tehnološkega predvidevanja v energetiki. 

Opisane so metode tehnološkega predvidevanja, tudi najbolj popularne nove tehnologije v 

energetiki, kot so uporaba obnovljivih virov energije (sončna energija, vetrna energija, hidro 

energija, geotermalna energija in biomasa), termonuklearna energija ter vodna energija. V 

prvem delu so na kratko opisani glavni principi delovanja novih virov energije, današnji in 

prihodnji razvoj tehnologij ter podani primeri uporabe tehnologij ţe danes in načrti za 

prihodnost. V drugem delu naloge so predstavljeni ekonomski in politično-socialni učinki za 

vse energetske tehnologije, ekonomske perspektive tehnologij in politični vpliv na razvoj 

energetskih tehnologij. V tretjem delu smo podali informacije o razvoju novih energetskih 

tehnologij v Sloveniji, večinoma za OVE. Predstavili smo tudi mnenja različnih 

strokovnjakov in analitikov o prihodnosti novih energetskih tehnologij. 

Ključne besede: predvidevanje, OVE, fuzija, učinki, razvoj, prognozi. 

SUMMARY 

In the graduate work present the topic of technological forecasting in the energy sector. The 

methods of technological forecasting and new popular technologies in the direction of energy 

are described, namely: renewable energy sources (solar energy, wind energy, hydropower, 

geothermal energy and biomass), fusion energy and hydrogen energy. In the first part, we 

briefly describe the basic principles of new energy sources, current and future technology 

development and examples of the use of technology today and plans for the future. The 

second part presents the economic and political-social consequences for all energy 

technologies, the economic prospects of technologies and the political impact on the 

development of energy technologies. The third part describes the development of new energy 

technologies in Slovenia, mainly for renewable energy. Also in the work there are interviews 

of various workers and analysts about the future of new energy technologies. 

Key words: forecasting, RES, fusion, effects, development, forecasts. 
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1 UVOD 

Ljudi vedno zanima, kakšen bo videti naš svet v prihodnosti, katere tehnologije se bodo 

pojavile, kako bomo ţiveli v prihodnosti. Zato je tema te naloge predvidevanje tehnološkega 

razvoja v energetiki, saj je energetika eno izmed najpomembnejših področij ekonomike in 

brez energije ni mogoče delovanje v nobenem segmentu ţivljenja in gospodarstva. Zato sta 

razvoj in inovacije v energetiki pomembna procesa, od katerih so odvisna ostala področja 

ekonomike. V nalogi bomo pojasnili, kaj je tehnološki napredek, katere so metode 

napovedovanja in načrtovanja.  

1.1 Namen in cilji naloge 

Namen in cilj naloge je bil raziskati različne nove in obetavne tehnologije v energetiki, ki 

lahko v prihodnosti nadomestijo tradicionalne vire pridobivanja električne energije. Raziskali 

smo tehnologije, ki obstajajo ţe danes, tiste, ki so še v fazi razvoja, in nekatere druge vire, ki 

se teoretično lahko pojavijo na trgu energije. Proučili smo, kako te tehnologiji delujejo ţe 

danes ali v kateri fazi razvoja so. Opredelili smo, kako bodo te tehnologije delovale v 

prihodnosti, ali bodo našle prostor na trgu ali pa ne. Opredelili smo tudi metode 

napovedovanja in načrtovanja tehnološkega procesa, zlasti metodi »technology monitoring« 

in »expert opinion«. Opredelili smo ekonomske, ekološke, politične in socialne učinke, 

ugotovili, katere tehnologije ne bodo pridobile zanimanja, analizirali pa smo tudi različne 

tehnologije in izume.  

Znanstveni in tehnološki napredek je proces stalnega razvoja znanosti, tehnologije, oblik in 

načinov organizacije proizvodnje in dela. Prav tako deluje kot najpomembnejši način 

reševanja socialnih in ekonomskih teţav, kot so izboljšanje delovnih razmer, povečanje 

vsebine, varovanje okolja in izboljšanje stanja ljudi. Znanstveni in tehnološki napredek sta 

zelo pomembna za krepitev statusa drţave na geopolitičnem področju. 

Znanstveni in tehnološki napredek sta močno orodje za hitro gospodarsko rast ter reševanje 

številnih socialnih teţav. Hitrost uvajanja doseţkov in učinkovitost proizvodnje sta v veliki 

meri odvisna od razvoja in doslednega izvajanja znanstveno utemeljene nacionalne politike na 

tem področju dejavnosti. 

1.2 Metode za doseganje ciljev 

Kot vir za raziskavo smo večinoma pridobili informacije s svetovnega spleta, ker je to 

najbogatejši vir za pridobivanje informacij. Cilj naloge je bil raziskati nove tehnologije, 

poiskati najnovejše informacije, ki jih je tudi najlaţe in najhitreje moč najti prav na 

svetovnem spletu. Raziskali smo različne segmente spleta, kot na primer evropske, ameriške, 

ruske in tudi slovenske prispevke. Danes je na spletu veliko različnih portalov, spletnih strani 
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raziskovalnih podjetij in organizacij, strani različnih podjetij, ki se ukvarjajo z novimi 

energetskimi tehnologijami. Najdemo lahko veliko različnih poročil o sodobnih in morebitnih 

prihodnjih tehnologijah, poročila drţavnih organov in zasebnih organizacij, člankov različnih 

strokovnjakov in mnoge druge informacije. 

Uporabljene metode so obsegale raziskavo novih tehnologij s tehnične strani, to pomeni 

spoznati, kako te tehnologiji delujejo in kakšni viri za pridobitev energije se uporabljajo. To je 

pomembno, ker je treba vedeti, kako to deluje, da bi na osnovi teh znanj lahko podali 

ugotovitve. Raziskali smo podatke o uporabi teh tehnologij danes in kakšne so moţnosti 

njihove uporabe v prihodnosti. Te podatke smo pridobili iz različnih portalov, kot so: IRENA, 

NREL, European Commission, Eko sklad, Renewable Energy World, National Geographic, 

World Nuclear Association, PV portal in drugi. Podatki smo pridobili tudi iz različnih poročil, 

kot so REN21, REmap, OVE v Sloveniji in drugi. Poiskali smo še mnenja nekaterih 

strokovnjakov s področja različnih tehnologij. Analiza teh tehnologij je bila izvedena s 

pomočjo metod napovedovanja in načrtovanja »technology monitoring« in »expert opinion«. 

1.3 Omejitve in predpostavke 

Glavna omejitev pri raziskavi na spletu je bila velika količina netočnih in nepreverjenih 

podatkov, teţko pa je bilo tudi pridobiti prispevke resnih avtorjev zaradi pogostega kopiranja 

in plagiatov. Še teţe je bilo pridobiti zanesljive podatke v zvezi z novimi tehnologijami, ki so 

po navadi še v fazi teoretičnih izhodišč, razvoja ali šele v fazi začetka mnoţične uporabe. Zato 

nimamo točnih podatkov za nekatere izmed teh tehnologij, ker so te tehnologije še v fazi 

razvoja in na trgu ali fizično sploh ne obstajajo. Vse raziskave in scenariji razvoja za 

prihodnost takšnih tehnologij so pribliţne in pomanjkljive, včasih tudi niso točne. Nekatere 

teh raziskav in poročil se lahko med sabo tudi močno razlikujejo in je zaradi tega še teţe 

opredeliti, katere raziskave so resnejše. Za tehnologije, ki ţe obstajajo na trgu, je prav tako 

teţko pridobiti točne informacije o priljubljenosti oziroma uporabnosti teh tehnologij, saj so 

tudi poročila o teh pribliţna in še odvisna od novejših tehnologij, ki lahko čez nekaj časa 

pridejo na trg in jim bodo konkurirale. 
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2 PREDVIDEVANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 

Predvidevanje tehnološkega razvoja je pomembna stvar, da bi pričakovali verjeten tehnološki 

razvoj. Za to so potrebne različne metode napovedovanja in načrtovanja tehnološkega razvoja, 

nekatere izmed njih bodo opisani v tej nalogi. 

2.1 Metode napovedovanja in načrtovanja 

Danes obstaja veliko različnih metod za napovedovanje in načrtovanje tehničnega razvoja. 

Tukaj bomo opisali le nekatere metode, ki jih bomo uporabili za napovedovanje tehničnega 

razvoja v energetiki. 

2.2 Osnove metodologije napovedovanja in načrtovanja 

Оsnоvа zа sprejemаnje vоdstvenih оdlоčitev nа znаnstvenem in tehničnem pоdrоčju je 

nаpоvedоvаnje in nаčrtоvаnje smeri znаnstvenegа in tehnоlоškegа nаpredkа ter inоvаcij. 

Predvidevаnje rаzvоjа znаnоsti in tehnоlоgije vključuje rаzvоj sistemа zаsebnih nаpоvedi zа 

nаjpоmembnejšа pоdrоčjа znаnstvenegа in tehnоlоškegа nаpredkа ter celоvitо nаpоved 

znаnstvenegа in tehnоlоškegа rаzvоjа (Sаmsоnоvа 2004). 

2.3 Metode napovedovanja »technology monitoring« in »expert opinion« 

V nalogi bomo uporabili dve metodi za predvidevanja TP: »technology monitoring« in 

»expert opinion«. 

2.3.1 Tehnološko spremljanje »technology monitoring« 

Cilj tehnološkega spremljanja ali tehnološke izvidnice je uporaba potencialne zmogljivosti in 

pravočasno odkrivanje potencialnih groţenj. Tehnološka izvidnica vključuje zgodnje 

odkrivanje in razumevanje prebojev v znanosti, tehnoloških trendov in sprememb tehnološke 

osnove dobaviteljev in kupcev. To vključuje tudi opazovanje in analizo univerz in zagonskih 

podjetij, kjer so izumili veliko novih tehnologij. Ukrepi, namenjeni tem dogodkom, lahko 

ustvarjajo trajnostne dolgoročne konkurenčne prednosti (Lichtenthaler 2006). 

Ugotovitve o tekočih in prihodnjih tehnoloških trendih ter prehod teh informacij in njihov 

vpliv na poslovanje podjetij so pomembni za učinkovito upravljanje tehnologij in strateško 

načrtovanje (Lang in Mueller 1997; Lichtenthaler 2004). Zato je tehnološka inteligenca ena 

od glavnih procesov upravljanja s tehnologijo, ki vključuje pridobivanje, vrednotenje in 

posredovanje ustreznih informacij o tehnoloških trendih za podporo tehnološkim in drugim 

strateškim odločitvam (Lichtenthaler 2006). V tej nalogi definiramo tehnološko inteligenco v 

skladu z Mortara in drugimi (2009, 323): »Tehnološka inteligenca je proces upravljanja, ki 
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podjetjem omogoča zbiranje in zagotavljanje informacij za razvijanje ozaveščenosti o 

tehnoloških groţnjah in priloţnostih.«  

Namen spremljanja je zagotoviti inteligenten in strukturiran pristop, s katerim podjetje ali 

organizacija dela, s tem, kako nadzorovati tehnologije, ki so ţe znane podjetju, kjer je treba 

imeti pregled nad tehnološko zrelostjo in trţnimi perspektivami tehnologije ter ugotoviti, na 

katere med njimi naj bi se pri spremljanju osredotočila. 

2.3.2 Strokovna presoja »expert opinion« 

Strokovna presoja je sorazmerno neformalna metoda, ki se lahko uporablja za različne 

namene in se lahko uporablja za pomoč pri ugotavljanju teţav, razjasnitvi vprašanj v zvezi s 

posamezno temo in pri oceni izdelkov. Posvetovati se je mogoče s posameznim 

strokovnjakom, običajno pa je bolje zdruţiti strokovne skupine, da bi lahko uporabili široko 

paleto izkušenj (Jefferies idr. 1991). 

Kje se uporablja? 

Strokovno mnenje se pogosto uporablja za prepoznavanje morebitnih teţav s proizvodi, 

preden se sprosti za popolnejšo oceno, vendar se lahko uporablja na kateri koli stopnji 

razvoja. Pomembno je, da ti strokovnjaki niso ţe predhodno udeleţeni ali  nimajo osebnih 

interesov za razvoj proizvoda, ki bo ocenjen, ker bo v nasprotnem primeru teţko dobiti 

nepristranske poglede (Jefferies idr. 1991). 

Kdo je lahko udeleženec? 

Načeloma za udeleţence ni posebnih zahtev, le da imajo na tem področju nekaj strokovnega 

znanja. To lahko vključuje reorganizacijo uporabniških organizacij, strokovnjakov za varnost 

in katere koli druge pomembne strani, na primer: strokovnjake za razvoj katerih koli izdelkov. 

Za zapletena vprašanja je morda koristno v skupine za razprave zdruţiti takšne strokovnjake, 

ki so tudi multidisciplinarni, da si lahko vidijo tudi morebitne perspektive in pogledi na najem 

(Jefferies idr. 1991). 

Kateri viri so potrebni? 

Glede na teţavo, o kateri razpravljamo, lahko strokovna seja običajno traja pribliţno pol 

dneva. V primerih, ko je treba izdelke oceniti, je pomembno, da se izdelek uporabi čim bolj 

realistično in da se strokovnjaku omogoči, da preizkusi uporabo. Morda bi bilo koristno 

predhodno preveriti sezname področij, ki jih strokovnjaki ţelijo proučiti, in predloţiti vzorec 

za pošiljanje strokovnjakov, da bi proučili vse pomembne vidike izdelka. Strokovno mnenje 
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se pogosto zbira v skupini, ki ima prednost, da lahko razpravlja o različnih perspektivah ali 

mnenjih. To je lahko še posebej zanimivo na področjih, na katerih ni mogoče najti jasnih 

rešitev, saj lahko pride do spodbudnih razprav (Jefferies idr. 1991). 

Skupinske razprave se običajno organizirajo v dveh ali treh urah, ko se razpravlja o zapletenih 

vprašanjih, ki se lahko odvijajo v enem ali dveh dneh. Krajši sestanki so lahko pogosto 

učinkovitejši od dolgih sestankov, saj imajo številni ljudje teţave pri zagotavljanju več kot 

dveh ali treh ur, tako glede dostopa do časa kot koncentracije. Nekaj časa zahteva tudi 

priprava na skupinsko razpravo, kar je lahko še posebej dolgotrajno, če se je treba posvetovati 

s številnimi osebami, da bi ugotovili njihovo sposobnost sodelovanja (Jefferies idr. 1991). 

Informanti 

Strokovnjaki skupine uporabnikov, vključenih v storitve, ali vključena tehnologija lahko 

zagotavljajo dragocene informacije v zvezi s tehnologijo. Običajno jih lahko najdemo na 

univerzah, raziskovalnih ustanovah itd. (Jefferies idr. 1991). 

Posebni premisleki 

Udeleţenci, kot so strokovnjaki na terenu in drugi strokovnjaki, se lahko čim prej srečujejo s 

posebnimi teţavami pri imenovanju kolegialnega pregleda, zato je treba izvesti predhodno 

načrtovanje, da se zagotovi ustrezno vključenost strokovnjakov. Strokovnjake lahko 

razdelimo tudi geografsko, zaradi česar je teţko organizirati srečanje na enem mestu. Ena 

moţnost, da proučimo, kje bi bilo treba oceniti izdelek ali tehnologijo, je, da izdelek 

vzamemo za strokovnjaka in ne obratno. Prav tako ne bi smeli predvidevati, da strokovnjaki 

ne bodo imeli kakšne invalidnosti in bi lahko imeli kakšne posebne potrebe (Jefferies idr. 

1991). 

Rezultati 

Rezultati strokovnega mnenja so običajno seznam zaznanih problemov ali storitev, povezanih 

z uporabnostjo izdelka, in seznam priporočil za izboljšave. Vključevanje številnih 

strokovnjakov lahko pomaga ugotoviti, ali obstajajo morebitne teţave, saj posamezna 

strokovna mnenja niso neizogibna. Če pa več strokovnjakov ponovi enake povratne 

informacije, je verjetno, da obstaja teţava. Dobro pravilo je, da se posvetujete s štirimi do 

šestimi strokovnjaki in ugotovite, kakšna je stopnja skupnosti. Vendar je pomembno razumeti, 

da je strokovna presoja slabo nadomestilo za udeleţbo končnih uporabnikov pri ocenjevanju 

in jo je treba obravnavati kot selekcijski mehanizem za bolj očitne teţave in ne kot zamenjavo 

za druge vrste ocenjevanja. Posebna metoda za pridobitev strokovnega mnenja je hevristična 

ocena (Jefferies idr. 1991). 
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3 GLAVNE SMERI TEHNIČNEGA RAZVOJA V ENERGETIKI 

V tem poglavju opredelimo in na kratko opišemo po našem mnenju najbolj perspektivne 

energetske tehnologije. To bodo: obnovljivi viri energije, ki vključujejo sončno energijo (PV), 

vetrno energijo, hidro energijo, geotermalno energijo, energijo iz biomase ter termonuklearno 

in vodikovo energijo. 

3.1 Obnovljivi viri energije 

V zadnjih letih je zelo рriljubljen koncept »obnovljivih virov energije« (OVE). Ocene 

moţnosti za njihovo široko uporabo segajo vse od navdušenja do zmerno črnogledega. 

Za razliko od fosilnih goriv nekonvencionalne oblike energije niso omejene na geološko 

zbrane zaloge. To pomeni, da njihova uporaba ne vodi do neizogibnega izčrpanja zalog. 

Glavni dejavnik pri ocenjevanju izvedljivosti uporabe obnovljivih virov energije je strošek 

proizvedene energije v primerjavi s stroški energije, proizvedene z uporabo tradicionalnih 

virov. Poseben pomen imajo netradicionalni viri za zadovoljevanje lokalnih porabnikov 

energije. 

Kakšni so ti netradicionalni in obnovljivi viri energije? Običajno jih imenujemo sončna, 

vetrna, geotermalna energija, hidro energija in biomasa (rastline, različne vrste organskih 

odpadkov). Evropska unija je nadgradila politiko spodbujanja obnovljivih virov energije s 

sprejemom nove direktive o OVE, ki vsebuje pravno zavezujoče tarče za vsako drţavo 

članico, da bi dosegla skupni deleţ obnovljivih virov energije v višini 20 odstotkov do leta 

2020 (IRENA 2018).  

3.1.1 Izkoriščanje sončne energije 

Sončna energija je čista alternativa električni energiji, proizvedeni iz goriva, brez 

onesnaţevanja zraka in vode, brez globalnega onesnaţevanja okolja in brez ogroţanja javnega 

zdravja. Sončna energija vsebuje pribliţno 3.850.000 EJ energije. Ko doseţe atmosfero, se 

pribliţno tretjina svetlobe odbije nazaj v vesolje, ostala pa še naprej potuje proti površini 

Zemlje (Smil 2005). 

Sončna energija – gre za smer alternativne energije, ki temelji na neposredni uporabi 

sončnega sevanja za ustvarjanje energije v kakršni koli obliki. Sončna energija uporablja 

obnovljive vire energije in je »ekološko prijazna«, torej ne ustvarja škodljivih odpadkov med 

aktivno fazo uporabe. Proizvodnja energije, ki uporablja sončne elektrarne, se dobro sklada s 

konceptom porazdeljene proizvodnje energije (Leshkevich 2009). 
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Kako delujejo sončne celice 

Fotovoltaični učinek (pretvorba svetlobne energije v električno energijo) je odkril leta 1839 

mladi francoski fizik Edmond Becquerel. Devetnajstletni Edmond, ki je eksperimentiral z 

majhno elektrolitsko baterijo z dvema elektrodama, je ugotovil, da nekateri materiali 

proizvajajo električni tok v svetlobi. Zakaj se to dogaja? Dejstvo je, da sončna svetloba 

prinaša določeno energijo. Različne valovne dolţine svetlobe, ki jih zaznamo kot različne 

barve (rdeča, modra, rumena itd.), ustrezajo njihovim ravnem energije. Če svetloba pride na 

polprevodniško plast, prenaša svojo energijo na elektron, ki gre iz svoje orbite v atomu. In tok 

elektronov je električni tok. Danes je učinkovitost sončnih celic nizka (od 15 % do 22 %) 

(Bager, Vahid in Mohsen 2015). 

Solarni kolektorji 

 Sončni stolp 

V teh elektrarnah se rotacijsko polje heliostatskih reflektorjev uporablja za pretvarjanje 

sončne svetlobe v električno energijo. Osredotočajo sončno svetlobo na osrednji sprejemnik, 

zgrajen na vrhu stolpa, ki absorbira toplotno energijo in poganja turbogenerator. Vsako 

ogledalo nadzira osrednji računalnik, ki usmerja njegovo rotacijo in nagib, tako da so odbiti 

sončni ţarki vedno usmerjeni na sprejemnik. Tekočina, ki kroţi v sprejemniku, prenaša 

toploto v akumulator toplote v obliki pare. Para vrti turbino generatorja, ki ustvarja električno 

energijo ali se neposredno uporablja v industrijskih procesih. Temperature na sprejemniku 

segajo od 538 do 1482 °C (Shestopalov 2011). 

 Parabolični cilindrični koncentratorji 

Parabolični cilindrični zrcalni koncentrator usmerja sončno sevanje v črto in ji omogoča 

stokratno koncentracijo. V središču parabole je postavljena cev s hladilno tekočino (olje) ali 

fotoelektričnim elementom (Gawlik, Christensen in Kutscher 2005). 

 Parabolični koncentratorji 

Parabolični koncentratorji imajo obliko paraboloida vrtenja, paraboloida revolucije. 

Parabolični reflektor nadzorujeta dve koordinati, ko sledita soncu. Energija sonca je 

osredotočena na majhno območje (Mojiri 2013). 

3.1.2 Izkoriščanje vetrne energije 

Veter je pretok zraka iz območja visokega tlaka v območje nizkega tlaka. Dejansko obstaja 

veter, ker sonce neenakomerno segreje površino Zemlje. Ko se vroč zrak dvigne, se hladnejši 
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zrak premakne v praznino. Medtem ko sonce sije, veter piha. In veter je ţe dolgo vir energije 

za ljudi (Koch 2015). 

Kako to deluje 

Večina vetrne energije prihaja iz turbin, ki so lahko visoke kot 20-nadstropna stavba in imajo 

tri 60-metrske lopatice. Veter vrti lopatice, ki obračajo gred, povezano z generatorjem, ki 

proizvaja električno energijo. Največje vetrne turbine proizvedejo dovolj električne energije 

na leto (pribliţno 12 MW ur) (Koch 2015). 

Kaj je okoljska prednosti energije vetra? 

Vetrna energija je številna, lahko dostopna in zaseg moči vetra ne izčrpa dragocenih naravnih 

virov. Dejansko lahko vetrne turbine pomagajo prenesti škodljive učinke podnebnih 

sprememb. Po napovedih globalne perspektive vetrne energije naj bi do leta 2030 vetrna 

energija nadomestila 2,5 milijarde ton ogljikovega dioksida na leto. To je toliko, kot če bi 

vsako leto s ceste izginilo 530 milijonov vozil ali če ne bi uporabili 4,6 milijarde sodčkov 

nafte po vsem svetu. To bi celo nadomestilo emisije iz 525 elektrarn na premog v enem letu 

(GE Renewable Energy 2018). 

3.1.3 Hidro energija 

Hidroenergija je univerzalna in prilagodljiva tehnologija, ki se lahko pri svoji najslabši 

opremi uporablja za proizvodnjo energije za dom in v svoji največji moči lahko proizvaja 

energijo za industrijo in javnost na nacionalni in celo regionalni ravni. 

Leta 2015 so hidroelektrarne proizvedle 16,6 % svetovne električne energije in 70 % celotne 

električne energije iz obnovljivih virov; pričakujejo, da se bo v naslednjih 25 letih ta deleţ 

povečeval za pribliţno 3,1 % na leto (REN21 2016). 

Za nas je najbolj zanimiva tehnologija pridobivanja energiji iz plimovanja in valov, saj je to 

eden iz med novih, razvijajočih se tipov OVE. 

Ker je plimovanje na Zemlji povezano z gravitacijsko interakcijo z Luno in Soncem ter 

vrtenjem Zemlje, je plimovanje energije skoraj neizčrpno in je razvrščeno kot obnovljivi vir 

energije. 

Generacijske metode 

Navedli bomo nekatere novejše generacijske metode:  
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 Generator plimovanja. Generatorji plimskih tokov uporabljajo kinetično energijo 

premikajoče se vode za močne turbine, podobno kot vetrne turbine (Alternative Energy 

Tutorials 2018). 

 Plimski baragi. Plimski baragi izkoriščajo potencialno energijo v razliki med plimo in 

oseko (Evans 2007). 

 Plimna laguna. Nova različica načrtovanja plimovanja je ustvariti umetne lagune – 

okrogle drţalne stene z vgrajenimi turbinami, ki lahko izkoristijo potencialno energijo 

plimovanja za proizvodnjo električne energije (Elliott idr. 2019). 

 Dinamična moč plimovanja. Dinamična moč plimovanja je obetavna tehnologija, ki bo 

uporabila interakcijo potencialnih in kinetičnih energij v plimskih tokovih. Predlaga se, da 

se z obal, neposredno v morje ali v ocean, zgradijo zelo dolgi jezovi (na primer 30–50 km) 

brez ogroţanja morskih površin. Razlike v fazah se uvajajo skozi jez, kar vodi v bistveno 

razliko v nivoju vode v plitvih obalnih morjih – z močnimi obalnimi vzporednimi 

oscilacijskimi tokovi, kot so v Zdruţenem kraljestvu, na Kitajskem in v Koreji 

(Hulsbergen idr. 2018). 

Današnji primeri uporabe hidroenergije in nekateri načrti za prihodnost so: 

 Ocean Renewable Power Corporation je bilo prvo podjetje, ki je v septembru 2012 

priskrbelo energijo iz plimovanja v omreţje ZDA, ko ga je pilotni sistem TidGen uspešno 

uvedel v zalivu Cobscook blizu Eastporta (Sharp 2012). 

 Sistem SeaGen z 1,2 MW je začel delovati konec leta 2008 na strani Strangford Lough na 

Severnem Irskem (BBC News 2009). 

 V New Yorku je v letu 2015 Verdant Power v Vzhodni reki namestil 30 plimnih turbin z 

zmogljivostjo 1,05 MW (U.S. Department of Energy 2012). 

 Največji plimski energetski projekt z imenom MeyGen (398 MW) je trenutno v gradnji v 

Pentland Firth na severni Škotski (SIMEC Atlantis Energy 2016). 

 Načrtovanje gradnje 320 MW elektrarne in plimne lagune zunaj mesta Swansea v 

Zdruţenem kraljestvu je bilo odobreno junija 2015, gradnja pa se je začela leta 2016. Ko 

bo končana, bo elektrarna letno proizvedlo več kot 500 GWh električne energije, kar je 

dovolj za 155.000 domov (Oliver 2015). 

3.1.4 Geotermalna energija 

Medtem ko so uspehi pri ustvarjanju vetrnih, sončnih in drugih vrst netradicionalnih elektrarn 

pogosto opisani v revijah, geotermalne energije in še posebej geotermalne elektrarne niso 

deleţne take pozornosti. Moţnosti uporabe geotermalne energije so resnično neskončne, saj je 

pod površino planeta velik naraven energetski kotel z ogromnimi viri toplote in energije; so 

glavni viri, ki se pojavljajo v središču Zemlje in z razpadom radioaktivnih snovi sproščajo 

energijo. Njihova energija premika litosferne plasti zemlje in je tako velika, da se premika 
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nekaj centimetrov na leto, zaradi česar se pojavijo kontinentalni premiki, potresi in vulkanski 

izbruhi. 

To je še eden izmed obnovljivih virov energije. Geotermalna energija je energija v središču 

Zemlje, je najbolj dostopna izmed obnovljivih tipov energiji, je ţe pripravljena za neposredno 

uporabo. Obstaja pet vrst geotermalne energije v svetu: 

 parne hidroterme (polja parne in samosesalne mešanice parne vode), 

 hidrotermi (polja vroče vode), 

 termoanomalne cone (polja s toploto, ki imajo povišan gradient v z vodo zasičenih 

prepustnih kamninah), 

 petrogeotermne cone (cone, v katerih so na dostopnih globinah do visokih temperatur 

segrete kamnine s slabo prepustnostjo), 

 magma (segreti do 1300 °C stopljene kamnine). 

Trenutno so praktično edini vir geotermalne energije parne hidroterme in hidroterme. 

Nekateri obeti so povezani s petrotermnimi viri energije, katerih razvoj bi znatno povečal 

ekonomsko upravičene izkoriščanje geotermalne energije. Temperatura termalne podzemne 

vode se iz globine zemlje dvigne na površino. Za pridobivanje geotermalne energije se 

uporabljajo konvekcijski sistemi, ki prenesejo globinsko toploto na zemeljsko površino. 

Obstajajo naravni in umetni konvekcijski sistemi, ki nosijo različne toplotne nosilce na 

zemeljsko površino. Stroški za prenos geotermalne tekočine na površino zemlje so bistveni 

del skupnih stroškov pridobivanja toplote in električne energije. Za učinkovito uporabo 

geotermalne energije je pomembno raziskati takšna področja našega planeta, kjer se 

geotermalna energija nahaja na najmanjši razdalji od površine, to je območij z nenormalno 

visokim geotermičnim gradientom (Karpenkov 1997). 

Geotermalna energija nastaja v več kot dvajsetih drţavah. Zdruţene drţave so največji 

proizvajalec na svetu, največji geotermični razvoj na svetu pa so Geysers na severu San 

Francisca v Kaliforniji. Na Islandiji se veliko stavb in celo bazenov ogreva z geotermalno 

toplo vodo. Islandija ima vsaj 25 aktivnih vulkanov in veliko vročih izvirov in gejzirjev 

(National Geographic 2019). 

Trenutno vetrna in sončna energija postajata vse bolj popularni, saj so stroški v fazi 

raziskovanja mnogo niţji, projekte je mogoče enostavno prilagajati zmoţnostim in jih 

postaviti splošno – sončne in vetrne turbine je mogoče namestiti na plitvinah, na kopnem, v 

mestih ali v drţavi ali na strehah kmetij (Yates 2012). 

3.1.5 Energija iz biomase 

Še jamski ljudje (»cavemen«) so uporabljali energijo iz biomase iz ţivih bitij, delali so 

kresove iz drevja ter kurili ognje za kuhanje ali ohranjanje toplote. Biomasa je organska, torej 
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iz materiala, ki prihaja iz ţivih organizmov, kot so rastline in ţivali. Najpogostejši materiali 

biomase, ki se uporabljajo za energijo, so rastline, les in odpadki. Imenujejo se začetni 

materiali biomase. Energija biomase je lahko tudi neobnovljiv vir energije. Biomasa vsebuje 

energijo, pridobljeno iz sonca: rastline absorbirajo sončno energijo s fotosintezo in pretvorijo 

ogljikov dioksid in vodo v hranila (ogljikove hidrate). Energijo teh organizmov lahko 

pretvorimo v koristno energijo z neposrednimi ali posrednimi sredstvi. Biomaso lahko 

zaţgejo, da bi ustvariti toploto (neposredno), jo pretvorili v električno energijo (neposredno) 

ali predelali v bio gorivo (posredno). 

Energetska strategija Evropske komisije 2020 poziva k večji uporabi obnovljivih virov 

energije v energetskem sistemu in Evropski svet je dolgoročno določil, da EU in druge 

industrializirane drţave zmanjšajo emisije toplogrednih plinov za 80–95 % do leta 2050. 

Osnova projekcij obnovljivih virov energije Evropske unije je biomasa, ki naj bi do leta 2020 

znašala 56 % obnovljivih virov energije (European Commission 2011). 

3.1.6 Mnenja in prognozi za OVE 

V zadnjih nekaj letih je industrija obnovljivih virov energije doţivljala uspeh za uspehom – in 

pred kratkim Pariški sporazum iz leta 2015 (v katerem se 195 drţav zavzema za globalni 

načrt, da bi se izognili nevarnim podnebnim spremembam, in za omejevanje globalnega 

segrevanja). Kljub dejstvu, da je prihodnost tega sporazuma trenutno negotova, so bili v tej 

smeri ţe storjeni ogromni koraki. Samo v lanskem letu (2018) se je znatno zmanjšala emisija 

okolju škodljivih fosilnih goriv, medtem ko je v istem času prišlo do povečanja rabe 

obnovljivih virov energije, zlasti vetra in sončne energije. 

Obnovljivi viri energije v zadnjem desetletju rastejo na razvitih in nastajajočih trgih. Zakaj? 

Padec stroškov je posledica napredka tehnologije, predvsem vetrne energije in razvoja s sončno 

energijo v zadnjih letih. Dejansko so bolj učinkovite tehnologije uporabile obnovljive vire v 

takem obsegu, da se je začelo postopno prenehanje njegove stimulacije. V zadnjem desetletju so 

investitorji prepričani, da se ti viri energije lahko predvidijo. In čedalje večja poraba obnovljivih 

virov energije se še naprej zmanjšuje, bolj bodo preusmerili trţni deleţ s tradicionalnih 

energetskih trgov. (Remec 2018) 

Evropski strokovnjaki so do leta 2050 videli jasne moţnosti za prehod na 100 % obnovljivih 

virov energije, nihče pa ni resno dvomil o tehnični izvedljivosti tega. Vendar so poudarili, da 

morajo politične spremembe doseči tako ambiciozen cilj. Večina jih je predvidela pomembno 

vlogo zasebnih potrošnikov in skupnosti pri uvajanju velikih deleţev obnovljivih virov 

energije, kar je pomembno vplivalo na politiko in poslovne modele javnih storitev (REN21 

2017). 

Ameriški strokovnjaki so bili skeptični glede moţnosti za doseganje 100 % obnovljivih virov 

energije ţe leta 2050; le dva od osmih sta menila, da se bo to zgodilo, pri čemer naj bi bil 
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promet najteţji problem, ki ga je treba premagati. Po mnenju večine so bile glavne ovire 

pomanjkanje znanja na področju energije in tehnologije ter pomanjkanja politične volje. Kot 

Strokovnjaki REN21 (2017) navajajo: »Največje so socialno-ekonomske in politične ovire; 

tehnične teţave niso tako teţke.« Tako kot v drugih regijah je večina ameriških energetskih 

strokovnjakov opredelila nasprotovanje zainteresiranih strani v tradicionalni energetiki kot 

glavno politično oviro. Dodatna skrb je pomanjkanje potrebnih politik trajnostnega razvoja, 

vključno s cenami ogljika. Navedena so bila številna vprašanja: vpliv na okolje, ko se 

uporabljajo večji deleţi OVE, vprašanja glede cen, vpliv na druţine z nizkimi dohodki v 

industrializiranih drţavah in pravičnost za drţave v razvoju (REN21 2017). 

Nihče od strokovnjakov, ki so sodelovali pri tem poročilu, ni predvidel, da se bo sedanji deleţ 

obnovljivih virov za 19 % zmanjšal ali celo ostal stabilen. Vendar pa se obseg povečanja 

deleţa obnovljivih virov energije do leta 2050 tako zelo razlikuje med regijami in skupinami 

zainteresiranih strani. Ocenili so, da se je v več kot 90 % proizvodnja energije iz obnovljivih 

virov podvojila – na 40 % in morda še več, do leta 2050. Tudi v Indiji, kjer so strokovnjaki 

skeptični glede povečane uporabe obnovljivih virov energije, jih 75 % verjame, da bo energija 

iz obnovljivih virov dosegla več kot 60 % svetovne oskrbe z energijo. Najbolj optimistične 

napovedi so na strani evropskih strokovnjakov s področja energije, 90 % jih verjame, da bo 

deleţ obnovljivih virov energije dosegel več kot 60 %, in 30 % jih verjame, da bodo 

obnovljivi viri energije prispevali več kot na 80 % vseh svetovnih potreb po energiji (REN21 

2017). 

Scenarija IPCC in IRENA sta upoštevala razvoj v zadnjih petih letih, ko se je deleţ 

obnovljivih virov energije v letu 2014 povečal za pribliţno 5 % na skupaj 19 %. Zato njihovi 

scenariji predvidevajo povečanje deleţa obnovljivih virov energije v pribliţno eni tretjini 

svetovnih zalog do leta 2030.  

Ocena preteklih napovedi vetrnih in sončnih fotovoltaičnih trgov kaţe, da so številne 

institucije znatno podcenile obe tehnologiji. Razvoj trga vetrne energije je bil na primer 

najbolj natančno predviden iz skupnih publikacij vetrne energije in Greenpeace International. 

Nasprotno Svetovna energetska napoved IEA v letu 2005 napoveduje za skupno moč vetra v 

leu 2030 375 GW energije – to je bilo doseţeno v letu 2015, petnajst let pred načrtovanim. 

Uspešno zniţanje stroškov sončnih fotovoltaičnih sistemov in ugodnih politik je prispevalo k 

pospešeni rasti trga. Podobno je bil v vseh analiziranih scenarijih trg sončne fotovoltaične 

energije znatno podcenjen – nobeden od teh ni predvidel hitrega razvoja v zadnjih petih letih. 

Tudi najambicioznejše napovedi sončne fotonapetostne industrije same, objavljene leta 2001, 

so ocenile skupno instalirano kapaciteto 100 GW do leta 2015, medtem ko je dejanska 

pretočnost dosegla 225 GW (REN21 2017). 

David Schroeder (2017) pove svoje mnenje za OVE, ki ga dal ga organizacije za pomoč pri 

iskanju sluţbe na energetskem, tehničnem, znanstvenem in visoko tehnološkem področju 

»NES Global Talent«. 
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Kakšen je bil začetni odziv na obnovljive vire energije? »V zgodnjih dneh moderne 

obnovljive energije se počasno sprejetje prvenstveno nanaša na stroške proizvodnje velike 

količine električne energije po ceni, ki je primerljiva s fosilnimi gorivi. Vendar od leta 2004 

povečanje učinkovitosti tehnologije, skupaj z izboljšanimi drţavnimi subvencijami po vsem 

svetu, kaţe, da se potencial obnovljivih virov energije iz leta v leto dviga z deset na 60 %. 

Ali menite, da bomo še naprej razmišljali o zmanjšanju tradicionalnih metod proizvodnje 

električne energije in rasti uporabe obnovljivih virov energije? »Absolutno. Mednarodna 

agencija za energijo napoveduje, da bo do leta 2061 več kot polovica svetovne električne 

energije ustvarila sončna energija. Vetrna energija trenutno predstavlja pribliţno 4 % 

svetovne porabe električne energije in še naprej narašča, saj sprejetje v ZDA in na Kitajskem 

hitro napreduje.« 

Ali menite, da nam bodo obnovljivi viri energije pomagali doseči cilje zmanjšanja emisij 

ogljikovega dioksida? »Uporaba obnovljivih virov energije bo pomembno vplivala na 

zmanjšanje emisij ogljika. Drţave v razvoju včasih zaznavajo obnovljive vire energije kot 

drago razkošje, vendar glede na stroške enega kilovata energije iz obnovljivih virov vidimo, 

da drţave, ki so močno odvisne od fosilnih goriv, aktivno vlagajo v obnovljive vire energije. 

Leta 2015 so na primer na Kitajskem, v Indiji in Braziliji vloţili več kot 156 milijard dolarjev 

v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.« 

Ali se strinjate, da sta vetrna in sončna energija ključna akterja pri izpolnjevanju energetskih 

potreb? »Uporaba vetrne in sončne energije je ključnega pomena za zadovoljevanje 

energetskih potreb prihodnosti. Narava končnega fosilnega goriva pomeni, da se moramo bolj 

zanašati na druge vire energije. Vetrna in sončna energija bosta imela ključno vlogo pri 

razvoju široke strategije proizvodnje energije in ker se bodo izboljšali učinkovitost, stroški in 

tehnologija, bo še naprej rasla.« 

Ali bi lahko rekli, da so obnovljivi viri energije zdaj eden od najhitreje rastočih virov 

energije? »Če uporabimo samo številke, je teţko reči, da obnovljivi viri energije niso 

najhitreje rastoči energetski sektorji. V zadnjih letih je prišlo do eksponentne rasti tako 

delovnih mest kot naloţb v obnovljive tehnologije in kljub nizkim cenam nafte in 

spremembam ameriške vladne politike ostajajo obeti zelo pozitivni.« 

Kako so se obnovljivi viri energije v preteklih letih spremenili? »Glavna sprememba v 

zadnjih letih je napredek tehnologije. Povečanje učinkovitosti, zlasti v sončni industriji, je 

pokazalo, da so stroški obnovljivih virov energije močno zmanjšani. Da bi obnovljivi viri 

energije še naprej rasli s hitrostjo, ki jo je dosegalo v zadnjem desetletju, je bistveno zmanjšati 

stroške na kilovat.« 

V kateri drţavi bi prevzeli pobudo, ko gre za obnovljive vire energije, in zakaj? »Kot 

pričakovano, drţave z najvišjo porabo energije proizvajajo več energije iz obnovljivih virov. 
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Kitajska na primer proizvede več kot dvakrat toliko energije oz OVE kot katera koli druga 

drţava. Sledijo ji ZDA in Brazilija. Kljub temu pa Evropa vodi proces uvajanja inovacij. 

Danska je ţe dolgo pionir vetrne energije in je na poti do tega, da bo do konca desetletja 

proizvedla več kot 50 % svojih potreb po energiji z uporabo vetra. Nemčija je tudi v ospredju 

sprejetja obnovljivih virov. V nedeljo, lanskega maja, je 99,3 % električne energije, 

porabljene v Nemčiji, proizvedene z uporabo vetra, sonca ali biomase.« 

Kakšna je prihodnost obnovljivih virov energije? Kako se bo to spremenilo? »Obnovljivi viri 

energije imajo nedvomno svetlo prihodnost. Čeprav podnebne spremembe v ZDA ostajajo 

sporne, konvencionalna znanost v skoraj vseh drţavah, ki iščejo poceni, obilen vir energije, še 

vedno obnovljive vire energije obravnava kot pomemben in vse večji del rešitve tega 

problema.« 

Prednosti in slabosti OVE 

Pozitivne lastnosti OVE vključujejo preprosto uporabo in moţnost uporabe na večini območij 

ter ekološko čistost. Operativni stroški za uporabo netradicionalnih virov ne vsebujejo 

komponente goriva, saj je energija teh virov brezplačna. 

Negativne lastnosti so nizka gostota toka in variabilnost v času proizvodnje za večino OVE. 

Zaradi prvega dejstva je treba ustvariti velika območja elektrarn, ki »prestreţejo« uporabljeni 

pretok. To vodi k veliki materialni intenzivnosti takšnih naprav in posledično k povečanju 

investicij v primerjavi s tradicionalnimi elektroenergetskimi viri. 

Če govorimo o proizvodnji električne energije, je treba opozoriti, da to je zelo specifičen 

izdelek, ki ga je treba porabiti hkrati s proizvodnjo. V skladišče ga ni mogoče poslati kot 

premog, olje ali kateri koli drug izdelek ali blago, saj osnovni znanstveni in tehnični problem 

kopičenja električne energije v velikih količinah še ni rešen in ni videti, da bo rešen v bliţnji 

prihodnosti (REN21 2017, 43). 

3.2 Termonuklearna energija 

Pribliţno 50 let kot eden od najbolj obetavnih in praktično neizčrpnih virov energije za 

prihodnost človeštva velja za nadzorovana termonuklearna fuzija. Ideja uporabe 

termonuklearne reakcije za elektroenergetiko se je rodila v začetku 50-ih let prejšnjega 

stoletja istočasno z ustvarjanjem vodikove bombe. 

Potencialno reševanje energetskih problemov bo omogočilo prehod od fisijskih reaktorjev (ki 

se uporabljajo v sodobnih jedrskih elektrarnah) do sinteznih reaktorjev. Če običajni fisijski 

reaktor vsebuje veliko ton radioaktivnega goriva, ki ga pretvori v veliko ton radioaktivnih 

odpadkov, ki vsebujejo različne radioaktivne izotope, sintezni reaktor uporablja le nekaj 
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gramov, največ kilogram, radioaktivnega izotopa vodika – tritija. Poleg tega je za reakcijo 

potreben majhen znesek tega najmanj nevarnega radioaktivnega izotopa, proizvodnjo 

načrtujejo opravljati neposredno v elektrarnah, da se zmanjšajo tveganja, povezana s 

prevozom. Proizvod sinteze sta stabilna (ne-radioaktivna) in nestrupena vodik in helij. Poleg 

tega se v nasprotju s fisijsko reakcijo termonuklearna reakcija takoj ustavi, če je naprava 

uničena, ne da bi pri tem nastala nevarnost termične eksplozije. Zakaj torej do zdaj ni bila 

zgrajena nobena jedrska termonuklearna elektrarna? Razlog je, da zgornje prednosti 

neizogibno vodijo v slabosti: ustvariti sintezne pogoje je bilo veliko teţje, kot je bilo prvotno 

zamišljeno (Egorov 2017). 

International Thermonuclear Experimental Reactor 

Leta 1985 je Sovjetska zveza predlagala gradnjo naslednje generacije tokamaka z Evropo, 

Japonsko in ZDA. Leta 1992 so se štiri strani dogovorile o nadaljnjem sodelovanju na 

področju oblikovalskega dela za ITER. Kanada, Kazahstan in Rusija sodelujejo v Euratomu 

(ITER 2017). Pripravljanje mesta v Cadaracheju se je začelo v januarju 2007. Prvi beton za 

stavbe je bil vlit v decembru 2013. Poskusi naj bi se začeli leta 2018, ko bo uporabljen vodik, 

ampak brez aktiviranja magnetov, ki jih namera vajo uporabiti leta 2025. DT plazma se ne 

pričakuje do leta 2035. ITER je velik, zato se čas omejitve poveča z velikostjo stroja. 

Vakuumska posoda bo imela premer 19 m in višino 11 m in bo tehta več kot 5000 ton (ITER 

2017). Cilj ITER je delovanje s toplotno močjo 500 MW plazme (neprekinjeno, najmanj 400 

sekund) s porabljeno toplotno močjo manj kot 50 MW. ITER ne bo proizvajal električne 

energije. 

Povezani objekt CEA v Cadaracheu je WEST, prej Tore Supra, ki je namenjen testiranju 

komponent prototipa in pospeševanju njegovega razvoja za ITER. Osredotoča se na strukturo 

preusmerjevalnika za odstranjevanje helija ter preverjanje trajnosti uporabljenih volframovih 

materialov. 

Pričakuje se, da bo predstavitvena elektrarna z zmogljivostjo 2 GW, znana kot »demo«, stalno 

prikazovala obseţno proizvodnjo električne energije. Idejna zasnova demo naj bi bila končana 

do leta 2017, začetek gradnje okoli 2024 in prva faza delovanja od 2033 (ITER 2017). 

Joint European Torus  

Leta 1978 je Evropska skupnost (Euratom skupaj s Švedsko in Švico) začela projekt skupnega 

evropskega projekta Torus (JET) v Zdruţenem Kraljestvu. JET je danes največji tokamak na 

svetu. Prva plazma na področju rezanja plazme je bila izvedena leta 1983; prvi poskus 

proizvodnje nadzorovane fuzijske moči je bil novembra 1991, čeprav z visoko porabo 

energije do 16 MW fuzijske moči za eno sekundo in 5 MW je bil doseţen v plazmi DT, ki 

uporablja napravo s 24 MW moči, vbrizgano v ogrevalni sistem. Veliko poskusov se izvaja z 
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namenom proučevanja različnih sistemov ogrevanja in drugih metod. JET je bil zelo uspešen 

pri uporabi oddaljenih načinov obdelave v radioaktivnem okolju, da bi spremenil notranjost 

naprave in pokazal, da je storitev daljinskega vzdrţevanja naprav za spajanje uresničljiva. JET 

je ključna naprava v pripravi ITER. V zadnjih letih se je bistveno izboljšal, da bi preizkusil 

sisteme fizike in inţeniringa ITER (EUROfusion 2015). Nadaljnje izboljšave načrtujejo v 

JET, da bi presegli svojo snemalno moč za fuzijo v prihodnjih poskusih D-T. Kompaktna 

naprava – Mega Amp Spherical Tokamak (MAST) – se prav tako razvija z JET, deloma za 

servisiranje projekta ITER (EUROfusion 2015). 

Korean Superconducting Tokamak Reactor 

KSTAR (Korean superprevodni tokamak reaktor) je na Nacionalnem raziskovalnem inštitutu 

Fusion (NFRI) v Daejeon pripravil prvo plazmo sredi leta 2008. To je poskusna naprava za 

ITER in vključuje veliko mednarodnega sodelovanja. To bo satelit ITER med fazo 

obratovanja ITER od začetka leta 2020  (World Nuclear Association 2019). 

Lockheed CFR 

Lockheed Martin na tako imenovane »Skunk Works« razvija kompakten fuzijski reaktor 

(CFR), ki uporablja običajno D-T plazmo v vakuumskih ovojnicah, vendar jo omejuje na 

različne načine. Namesto omejevanja plazme z notranjimi cevastimi ploščami bo serija 

superprevodnih tuljav ustvarila novo geometrijo magnetnega polja, pri katerem bo plazma 

omejena na širšem območju reakcijske komore. Energijo zagotavlja z radijskim ogrevanjem. 

Superprevodni magneti znotraj tuljave ustvarjajo magnetno polje okrog zunanje strani 

komorne meje. Cilj tega procesa je premakniti tlak v plazmi ter omejiti tlak pri dovolj visoki 

temperaturi za vţig in pridobitev čiste energije. Toplotni izmenjevalci v steni reaktorja 

prenašajo energijo v plinsko turbino, s čimer zadrţijo vijolični ion, vendar le v fazi ustvarjanja 

prototipa. Trdijo, da bo reaktor lahko veliko manjši od običajnih modelov, kot je na primer 

ITER (Lockheed Martin Corporation 2018). 

Največji operativni poskus ICF je izvedel Nacionalni inštitut za vnetje (NIF) v ZDA. Vendar 

pa NIF ni mogel doseči vţiga in do leta 2015 proizvede pribliţno tretjino zahtevane moči 

energije (Blackburn idr. 2014). Od 7. oktobra 2013 je ta objekt dosegel pomemben mejnik v 

komercializaciji zdruţitve, in sicer je kapsula goriva prvič proizvedla več energije, kot je bilo 

vloţene. To je pomemben korak naprej (Rincon 2013). Podobna obseţna naprava v Franciji, 

Laser Mégajoule, je bila uradno odprta oktobra 2014. Od takrat so se začeli poskusi, čeprav z 

nizko lasersko energijo (CEA DAM 2015). 
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3.3 Vodikova energija 

Vodik je najpogostejši element v vesolju. Predstavlja pribliţno 88,6 % vseh atomov (pribliţno 

11,3 % je helijevih atomov, deleţ vseh ostalih elementov skupaj pa predstavlja pribliţno 

0,1 %) (Greenwood in Earnshaw 2008).  

Vodikova ekonomija je predlagan sistem za dobavo energije, ki uporablja vodik. John Bokris 

je med pogovorom leta 1970 v Tehničnem centru General Motors (GM) skoval izraz 

ekonomija vodika. Koncept je predhodno predlagal genetik J. B. S. Haldane (National 

Hydrogen Association 2010). 

Vodikova energija v energetskem sektorju 

Čeprav je vodik mogoče uporabiti v običajnih motorjih z notranjim izgorevanjem, imajo 

gorivne celice, ki so elektrokemične, teoretično prednost pred toplotnimi motorji. Gorivne 

celice so draţje od običajnih motorjev z notranjim izgorevanjem. Nekatere vrste gorivnih 

celic delajo z ogljikovodikovimi gorivi (Nagel 2008), vsi pa lahko delajo s čistim vodikom. 

Če gorivne celice postanejo po ceni konkurenčne motorjem z notranjim izgorevanjem in 

turbinam, lahko tudi velike elektrarne na plin uporabljajo vodik namesto zemeljskega plina. 

Vodikov plin je treba opredeliti kot »tehnični razred« (99,999 %), ki je primeren za uporabo, 

kot so gorivne celice, in »komercialni razred«, ki vsebujejo ogljikove in ţveplove nečistoče, 

vendar se lahko proizvedejo v veliko cenejšem izparevanju. Gorivne celice zahtevajo vodik 

visoke čistosti, saj nečistoče hitro poslabšajo ţivljenjsko dobo sveţnja gorivnih celic. Večina 

zanimanja za koncept vodične ekonomike je osredotočena na uporabo gorivnih celic za 

električna vozila. Trenutne vodikove gorivne celice trpijo zaradi nizke moči (U.S. Department 

of Energy 2010). Gorivne celice so veliko bolj učinkovite kot motorji z notranjim 

izgorevanjem in ne povzročajo škodljivih emisij. Če upoštevamo praktično metodo 

shranjevanja vodika in gorivne celice postanejo cenejše, so lahko ekonomsko izvedljive za 

hibridna vozila na gorivne celice/baterije ali samo na gorivne celice. Ekonomska učinkovitost 

vozil na gorivne celice se izboljšuje; ogljikovodično gorivo, ki se uporabljajo pri motorjih z 

notranjim izgorevanjem, bo postalo draţje zaradi izčrpanosti lahko dostopnih zalog ali 

ekonomskega izračuna vpliva na okolje, ki se kaţe z ukrepi, kot so davki na emisije ogljika. 
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4 UČINKI TEHNIČNEGA RAZVOJA 

V tem poglavju opredelimo učinke tehničnega razvoja. Menimo, da sta najpomembnejša 

učinka tehničnega razvoja ekonomski in socialno-politični učinek, ker najbolj vplivata na 

razvoj tehnologij in njihovo prihodnost. 

4.1 Ekonomski učinki 

Ekonomični potencial, eden od kazalnikov potenciala za obnovljivo energijo, je merilo, ki 

poskuša opredeliti količino ekonomsko upravičene obnovljive energije, ki je na voljo na 

lokaciji ali znotraj območja.  

4.1.1 Ekonomske perspektive OVE v ZDA 

V tem poglavju opredelimo ekonomske perspektive obnovljivih virov energije v Zdruţenih 

drţavah Amerike. To so vetrna, sončna, geotermalna energija, hidroenergija in energija, 

pridobljena iz biomase. 

Prognozi za vetrno energijo 

Praviloma se domneva, da se bodo v prihodnjih scenarijih tehnoloških stroškov razmerja neto 

porabe povečala, kapitalski stroški pa se bodo zmanjšali, tudi kapitalski stroški bo zmanjšani 

pri zmanjšanju stroškov delovanja in vzdrţevanja ter pri zmanjšanju OOC. To bo povzročilo 

zniţanje cen električne energije. Predpostavlja se, da je gostota vetrne namestitve 3 MW/km. 

Stroški prenosa znotraj regije se izračunajo tako, da se osnovni medregionalni stroški prenosa 

pomnoţijo z dejavniki stroškov prenosa, ki segajo od 0,90 USD do 13,65 USD za veter. 

Koeficienti regionalnih stroškov kapitala se gibljejo od 0,91 USD do 1,34 USD (Brown idr. 

2016, 33). 

Skupna ocena potencialnih kopenskih virov se je zmanjšala z 31,402 TWh (Lopez idr. 2012 

na 22,195 TWh. 

Prognoze za sončno energijo 

Pri sončni energiji je podobno kot pri vetrni, ko gre za povečanje neto porabe; čim niţji so 

kapitalski stroški, niţja je cena za električno energijo. Gostota sončne naprave je 39 MW/km. 

Stroški prenosa znotraj regije se izračunajo tako, da se osnovni stroški znotraj regionalnega 

prenosa pomnoţijo z regionalnimi stroški prenosa, ki segajo od 0,90 USD do 13,65 USD za 

sončne naprave. Razmerja regionalnih stroškov kapitala segajo od 0,90 USD do 1,16 USD 

(Brown idr. 2016, 5). 
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Po analizi leta 2012 je bilo nekaj sprememb v podatkih osnovnih virov in tehnične analize, ki 

odraţa trenutno analizo sončnih virov v NREL. 

 Faktorji moči so se uporabljali na drţavni ravni in so se gibali v 48 drţavah od 17,2 % 

(Zahodna Virginija) do 26,3 % (Arizona in Nova Mehika). Analiza uporablja 

posodobljeni faktor moči, ki simulira SAM; ta temelji na povprečju intervalov sončnih 

virov 0,5 kWh/m
2
/dan in vrednosti v območju od 14 % (3–3,5 kWh/m

2
/dan) do 29 % (7–

7,5 kWh/m
2
/dan). Ta sprememba bolje odraţa geografsko spremenljivost intenzivnosti 

virov v drţavi (Lopez idr. 2012). 

 Učinkovitost sončnih celic je bila ocenjena na 13,5 % v prejšnji študiji in 15 % v trenutni 

analizi (Brown idr. 2016, 80). 

 Skupna kumulativna ocena potencialov virov sončnih celic (stanovanjskih in 

komercialnih) se je povečala z 818 TWh na 1.561 TWh (Lopez idr. 2012). 

Vetrna krivulja zmanjšanja vrednosti prinaša zmanjšanje vrednosti 16,89 USD/MWh za 

lokacijo z ustreznim deleţem regionalne penetracije je 40 % in več. Za sončno energijo 

zmanjšanje vrednosti doseţe 54,86 USD/MWh za 40-odstotni deleţ. Glede na predpostavke, 

da se bodo vrednosti zniţale za več kot 40 %, je bila v metodi uporabljena mejna vrednost, da 

bi zagotovili, da celotna proizvodnja za obe tehnologiji ne bi presegla 100 % vseh ravni 

proizvodnje v letu 2013 v kateri koli regiji. 

Hidroenergija 

Podatke o hidroenergijskih virih je posodobil Nacionalni laboratorij Oak Ridge (Lopez idr. 

2012). Ti podatki predstavljajo potencial za proizvodnjo električne energije na obstoječih 

šibkih jezovih in novih projektih. Celotna ocena potenciala hidroelektrarn se je v analizi 2012 

rahlo povečala – z 259 TWh na 278 TWh. 

Geotermalna energija 

Ta študija (Lopez idr. 2012) za identificirane in neodkrite hidrotermalne uporablja energetske 

sisteme, vendar ne vključuje povečanega potenciala geotermalnih sistemov (EGS). Ocena 

hidrotermalnega potenciala se je nekoliko zmanjšala, in sicer z 272 TWh na 234 TWh (Brown 

idr. 2016, 81). 

Bioenergia 

Študija je bila izvedena na podlagi podatkov, razvitih za Reeds model, ki predstavlja oceno 

bioenergetskih ostankov za proizvodnjo električne energije in ne vključuje moţnosti 

pridobitve energije iz plinastih ostankov biomase, kot so ţivalski odpadki, trdni komunalni 

odpadki ali odlagališčni plini. Podatki, uporabljeni v tej posodobljeni analizi, vključujejo tudi 
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posodobljene simulirane rezultate iz študije posodobitve Billion Ton (2011). Potencialne 

ocene potenciala bioenergije so se nekoliko povečale, in sicer s 399 TWh na 445 TWh 

(Brown idr. 2016, 34). 

4.1.2 Ekonomske perspektive OVE v EU 

Analiza kaţe, da obstajajo različne ekonomsko ugodne kombinacije obnovljivih virov 

energije, da bi do leta 2030 dosegli cilj 27 % obnovljivih virov energije. Vendar analiza 

REmap opredeljuje dodaten potencial, ki presega ta deleţ. Celotno izvajanje vseh obnovljivih 

virov energije v scenariju primerjalnega povpraševanja bo do leta 2030 povečalo deleţ 

obnovljivih virov energije na 33 % (IRENA 2018). Če se šteje, da je izvajanje predlaganega 

cilja energetske učinkovitosti 30 %, potem bo enaka uporaba obnovljivih virov energije v 

primeru druţbe REmap predstavljala 34-odstotni deleţ (IRENA 2018). Če se upoštevajo 

ambicioznejši cilji glede energetske učinkovitosti, je lahko deleţ obnovljivih virov energije za 

isto raven razporeditve še višji.  

Po doseţeni najvišji ravni v letu 2011 so se nove naloţbe v obnovljive vire energije v Evropi 

znatno upočasnile. Doseganje 34-odstotnega deleţa obnovljivih virov energije do leta 2030 bo 

zahtevalo povprečno letno naloţbo v obnovljive vire energije v višini 73 milijard USD letno 

(IRENA 2018). Dodatne akumulirane naloţbe bodo do leta 2030 znašale 433 milijard 

ameriških dolarjev, kar pomeni povprečen letni prispevek 0,3 % trenutnega bruto domačega 

proizvoda EU-28, preden se upoštevajo dodatne dejavnosti, ustvarjene v drugih sektorjih. 

Zaradi tega multiplikacijskega učinka bodo splošne makroekonomske koristi pomembnejše.  

V letu 2015 se je deleţ obnovljivih virov energije v drţavah članicah EU gibal od 5 % do 

54 %. Spremembe se bodo dogajale do leta 2030, in sicer zaradi različnih dejavnikov, kot so 

različne izhodiščne točke, razpoloţljivi viri, obstoječe in načrtovane politike ter posebne trţne 

razmere za energijo iz obnovljivih virov v vsaki drţavi; vendar se lahko te razlike zmanjšajo 

do leta 2030, saj lahko drţave članice z niţjimi začetnimi deleţi rastejo hitreje. Skupni deleţ 

obnovljivih virov energije, ki bi izhajali iz obstoječih načrtov in napovedi drţav članic pred 

letom 2030, ne ustreza cilju EU za 27 %; tako bodo drţave članice morale upoštevati dodatne 

zahtevane obveznosti za doseganje ali preseganje predlaganega cilja 2030 (IRENA 2018). 

Simulacija znotraj REmap simulira scenarij, ki je tehnično izvedljiv glede na infrastrukturo za 

medsebojno povezavo, načrtovano za leto 2030; vendar tudi prepoznajo teţave, ki jih je treba 

obravnavati zdaj. Prvič se pričakuje, da bo veliko povezav EU delovalo pod visoko 

preobremenitvijo do leta 2030 ne glede na scenarij, ki se obravnava za uporabo obnovljivih 

virov. To kaţe na potrebo po dodatni infrastrukturi in prizadevanju za čezmejno povezovanje 

na trgu, da se zagotovi učinkovita trgovina z električno energijo, kar je ključni element 

stroškovno učinkovite uporabe obnovljivih virov energije v vsej EU. Drugič, modeliranje 

kaţe, da bodo različne obnovljive proizvodne enote zniţale cene na veleprodajnih trgih pod 
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povprečje, saj njihovi nizki mejni proizvodni stroški zmanjšujejo pritisk na cene, ko delujejo 

(IRENA 2018). Ta učinek je najbolj izrazit pri solarnih fotonapetostnih napravah, saj je 

njihova generacija koncentrirana v osrednjih urah dneva in poletja. Zmanjšanje gospodarske 

vrednosti za proizvodnjo sončne fotovoltaike bi lahko bila ovira pri vlaganju v nove 

zmogljivosti, ki bi jih bilo mogoče ublaţiti z zagotavljanjem dodatnih zalog energije in 

spodbujanjem proţnosti povpraševanja na trgih EU. Pospešeno uvajanje toplotnih črpalk in 

električnih vozil bo privedlo do znatnega povečanja uporabe električne energije v sektorjih 

končne rabe. Po mnenju druţbe REmap bo električna energija predstavljala 27 % celotne 

porabe končne energije v primerjavi s 24 % v referenčnem materialu. Za to je potrebna 

dodatna zmogljivost 230 TWh/leto, kar je primerljivo z današnjim povpraševanjem po 

električni energiji v Španiji (IRENA 2018). 

V zadnjem desetletju so se tehnologije pridobivanje energije iz OVE hitro razvijale. Medtem 

ko vetrna in sončna fotovoltaična energija jasno prevladujeta in dvomestno rasteta, 

hidroenergija ostaja na zelo visoki letni ravni na trgu – predvsem na Kitajskem. Skupna 

zmogljivost koncentriranih sončnih elektrarn se je povečala za desetkrat, geotermalne 

elektrarne pa so se podvojile zmogljivosti s 7.974 MW leta 2000 na 13.200 MW11 do konca 

leta 2015. Bioenergija je deloma delovala kot naprave za sočasno proizvodnjo štirikrat več kot 

skupna svetovna proizvodna zmogljivost 106.400 MW – kar je pribliţno 140 elektrarn na 

premog s povprečno zmogljivostjo 750 MW v istem časovnem obdobju. Znatno so 

napredovale tudi druge tehnologije rabe obnovljivih virov energije (REN21 2017). 

4.1.3 Sklep 

OVE je zelo perspektiven vir energije za bliţnjo prihodnost, ker zmanjšujejo stroške za 

električno energijo iz navadnih virov energije in je njihova uporaba učinkovita. To pokaţejo 

raziskave in analize raznih laboratorijev, kot so NRELL, LIDAR, IRENA in drugi. Veliko 

drţav vsako leto povečujejo del OVE v sektorju proizvodnje energije, npr. ZDA in drţave 

EU.  

Mnogi strokovnjaki, vendar ne vsi, so poudarili, da bo okolje in splošno človeška druţba 

koristila v primeru hitrega prehoda na 100 % obnovljive vire energije. Poleg tega so politični 

mehanizmi, ki so potrebni za olajšanje moţnih sprememb v modelih poslovnih procesov, zelo 

sporni. V vsaki regiji prevladuje konsenz, v katerem bo obnovljena moč v prihodnosti 

prevladovala. Več kot 85 % anketiranih strokovnjakov pričakuje, da bo deleţ energije iz 

obnovljivih virov vsaj dvakrat večji do leta 2050, in več kot polovica – 80 % in več. To je 

izreden rezultat in krepi pomen obnovljivih virov energije kot ključnega dejavnika za 

dekarbonizacijo energetskega sektorja (REN21 2017). 
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4.1.4 Ekonomske perspektive termonuklearne energije 

Z izgradnjo ITER raziskave o termonuklearni fuziji se prehaja iz laboratorijskih v industrijsko 

merilo. Prehod v program za razvoj tehnologije fuzije je spodbudil novo oceno vloge fuzije na 

prihodnjih energetskih trgih (Muehlich idr. 2011). Čeprav je tehnologija fuzije daleč od 

komercialne uporabe, so se razvile boljše ideje o tem, kako lahko naprave za fuzijo vplivajo 

na trg električne energije. Fuzijske elektrarne ne bodo na voljo za komercialno uporabo nekje 

do sredine tega stoletja. Tako je razprava o učinkovitosti zdruţitvenih zmogljivosti na 

prihodnjih energetskih trgih smiselna le na dolgi rok. Ker je nemogoče pridobiti zanesljive 

napovedi o dolgoročnem časovnem obdobju, bi morali prihodnji energetski trg proučiti s 

pomočjo tako imenovanih raziskovalnih scenarijev. Scenarij vsebuje dogovorjeni niz 

predpostavk o prihodnji usmeritvi glavnih gonilnih sil sistema, razpoloţljivosti virov, 

tehničnih parametrih in politikah, ki skupaj tvorijo trdno zgodbo (Muehlich idr. 2011). 

Raziskovalna agencija BAU je opredelila tri scenarije za razvoj trga z električno energijo. Za 

leto 2100 so vsi scenariji znatno povečali sedanje ravni proizvodnje električne energije. V 

scenariju BAU omejitve politike niso uporabljene (Muehlich idr. 2011).  

Če se uporabljajo stroge tarče emisij toplogrednih plinov, se pojavi popolnoma drugačna 

slika. Po napovedih za leto 2100 na trgu z električno energijo prevladuje mešanica 

obnovljivih virov energije (predvsem hidro in veter) ter jedrska fuzija. Čeprav je jedrska 

delitev začela prevladovati od leta 2040, je moč fuzije začela prevladovati od leta 2080. 

Vendar je to posledica omejevanja virov urana, zgrajenega v modelu. Viri urana so bili kljub 

precej optimistični bazi virov izčrpani (Muehlich idr. 2011). Dinamika modela in s tem 

rezultati za proizvodnjo električne energije se izračuna na podlagi splošne minimiranja 

stroškov. Vendar pa je zelo pomembno predvideti natančno stroškovno strukturo tehnologij za 

50 ali 100 let, še posebej, če te tehnologije – na primer moč sinteze – še niso na voljo. 

Dejansko trg fuzije pade, ko se povečujejo investicijski stroški (Muehlich idr. 2011). Hkrati se 

deleţ trga jedrske delitve le rahlo povečuje, medtem ko komponenta obnovljivih virov 

energije v proizvodnji električne energije zapolnjuje vrzel zaradi zmanjšanja deleţa fuzije. To 

je spet posledica omejevanja virov urana, kar preprečuje nadaljnjo rast jedrske delitve. V 

okviru morebitnega obsega investicijskih stroškov fuzije se deleţ trga zdruţitev ne spremeni 

močno. Tudi v najslabšem primeru, in sicer s podvojitvijo naloţbenih stroškov za fuzijsko 

tehnologijo, še vedno igra pomembno vlogo. Vendar je to odvisno od ciljev glede emisij in 

fizike proizvodnega potenciala električne energije za jedrsko delitev (Muehlich idr. 2011). 

Eden od dejavnikov, ki razlikujejo razrez v primerjavi z delitvijo, so odpadki. Za razliko od 

delitve fuzijska reakcija ne ustvarja radioaktivnih odpadkov neposredno, ampak lahko 

nevtroni povzročijo radioaktivnost v okoliških materialih – torej je poudarek na razvoju in 

testiranju materialov z nizko aktivnostjo, ki ne ustvarjajo dolgoţivih radioaktivnih odpadkov 

(Zinkle 2005, 31). Enako se zgodi pri reakciji delitve, vendar strukturno aktiviranje vsebuje 

zelo majhen del odpadkov – pri fuzijski reakciji je prevladujoči del. Eden od ciljev programa 
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R & D Fusion je optimalna uporaba materialov, na primer, da se zmanjša potreba po 

shranjevanju, morda do nič, vendar pa to ni zagotovljeno. Optimizacija lastnosti materiala je 

ključnega pomena in delno pozabljeno območje in bo bistveno premaknjena na glavnih 

testnih programih materialov, vključno z ustreznimi viri nevtronov z 14 MeV energije, kot so 

predlagani IFMIF (Knaster idr. 2016), saj to ni področje pozornosti za ITER. 

Za tehnologijo termonuklearne fuzije strokovnjak Mitchell Waldrop (2014), urednik revije 

Nature, ki sodeluje na portalu »The naked scientist«, na vprašanje: »Ker povpraševanje po 

energiji raste, se vprašamo, ali res potrebujemo jedrsko fuzijo?« odgovarja (Waldrop 2014): 

Rekel bi, da je to dolgoročna rešitev, saj – poglejte na drţave v razvoju – Kitajsko, Indijo in 

Brazilijo – vse te drţave, ki hitro vstopajo v sodobni svet in izboljšujejo svojo ekonomijo in 

povečujejo obseg srednjega razreda ljudi, ki ţelijo računalnike in pralne stroje itd., potrebujejo 

ogromno količino energije. Trenutno Kitajska izpolnjuje večino teh potreb tako, da gradi veliko 

elektrarn na premog ter ustvarja ogromne količine ogljikovega dioksida, da ne omenjamo 

običajnega onesnaţenja. Če bi se vsi na svetu trudili za tipičen slog britanskega ali ameriškega 

srednjega razreda, in bi to so storili s seţiganjem premoga, bi imeli gnusno onesnaţenje. Z 

znatnim povečanjem emisij ogljikovega dioksida in pospešitvijo podnebnih sprememb bi imeli 

resnične teţave.  

Emisije 

Poleg velikega potencialnega vira je glavna prednost fuzije, kot je predvideno, odsotnost 

emisij ogljikovega dioksida. Ker ni odvisna od zgorevanja goriva, je fuzija po naravi nizko 

ogljični vir energije, v atmosferi pa je tudi nizka vsebnost onesnaţeval, kot so delci, NOx itd. 

Ocena zunanjih učinkov različnih virov energije, vključno s fuzijo, vodi do zaključka, da 

imajo tehnologije zgorevanja po navadi najvišje zunanje učinke in da so stroški zunanjega 

vpliva fuzije nizki predvsem zaradi nizkih emisij v zrak (Lucas idr. 2007, 1524; Ward 2007, 

528). 

Mitchell Waldrop (2014) komentira tudi emisije: 

Seveda je največji pozitivni rezultat za moč sinteze v tem, da v nasprotju s premogom ali 

zemeljskim plinom ne proizvaja toplogrednih plinov in ogljikovega dioksida. Tam ni ničesar za 

gorenje, vsaj ne v običajnem pomenu. Tako ne vsebuje ogljika in je dobro za podnebje. V tem 

smislu je premog, seveda, najbolj umazano gorivo. Naravni plin je nekoliko boljši, vendar kljub 

temu proizvaja ogljikov dioksid. In če vodite industrijsko druţbo, če delate v tovarni, če vodite 

mesto, ali za to zadevo, če se boste vozili z električnimi avtomobili, vam bo potrebna zanesljiva 

moč vse dni v tednu (24/7), medtem ko vetrna in sončna energija ne moreta dati tega; so 

dragoceni viri, vendar ne morejo zagotoviti tako imenovane osnovne moči. Fuzija načeloma to 

lahko naredi. 
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Varnost 

Pri razvoju termonuklearne opreme je eden od pomembnejših vidikov oblikovanja varnost. 

Zaradi odsotnosti vnetljivih in eksplozivnih snovi v velikih količinah, kar lahko privede do 

nesreče, in nizke nevarnosti kemičnega ali radioaktivnega onesnaţenja v primeru nesreče 

fuzijske namestitve predstavljajo pasivno varnost, kar pomeni, da ne povzročijo veliko škode, 

tudi če je vse aktivno, varnostni sistemi ne bodo mogli delovati. V splošnih študijah je bil cilj 

razviti elektrarno, v kateri nesreča ne zahteva evakuacije lokalnega prebivalstva. Pri delu s 

posebnimi napravami na določenih mestih je treba to določiti v lokalnih pogojih, na primer – 

veliko dela je bilo opravljenega na področju varnosti ITER (Taylor idr. 2012, 476). Tako kot 

pri proizvodnji tritija je to aktivno področje raziskav za prihodnje elektrarne, kar dokazujejo 

trenutna dela pri načrtovanju in izgradnji ITER (Warmer idr. 2016). 

Tudi za varnost termonuklearne fuzije Mitchell Waldrop (2014) pravi: 

Moč fuzije ne more eksplodirati kot atomska bomba. Ne more se topiti. Ne more storiti ničesar, 

kar nas skrbi pri delu z jedrskim, termonuklearnim oroţjem, kar je povsem drugačen proces. Moč 

fuzije bo povzročala relativno majhno količino radioaktivnosti, ker se večina energije proizvede v 

obliki nevtronov, zato so stene reaktorja obsevane. To povzroča teţave pri odstranjevanju, vendar 

ti odpadki niso tako velika teţava kot vrste odpadkov, ki jih prejmejo kot posledico jedrske 

delitve, saj radioaktivnost pade hitro in bo v stoletju ali dveh popolnoma varno. Primerjajte to z 

izrabljenim jedrskim gorivom, ki bo nevarno okoli 20–30 tisoč let. Tako je v tem smislu relativno 

varno – pazite na to, s čim ga primerjate. Premog, ki je zelo pogost kot najpogostejše gorivo, ki se 

trenutno uporablja, torej premogovništvo je zelo nevarno z vidika zdravstvenih teţav, ki jih 

povzroča pri rudarjih, in sicer z vidika okoljskih teţav, ki jih proizvaja v okolju rudnikov 

premoga, in, mimogrede, premog sam vsebuje določeno količino naravne radioaktivnosti – 

njegova radioaktivnost je pravzaprav večja kot nekatere vrste radioaktivnih elementov, ki so 

nastali v jedrskem gorivnem ciklu. 

Stroški 

Pomembna negotovost je povezana s prihodnjimi stroški za termonuklearne elektrarne. Glede 

na nepopolne informacije o zasnovi elektrarne je teţko natančno določiti stroške, čeprav so 

glavni stroški ţe znani, zlasti glede zgradb, magnetov in druge običajne opreme. V prej 

omenjenih pojmovnih idejah, kot je proizvodnja električne energije manj kot 0,1 EUR/kWh, 

so bili uporabljeni kot vodilo (Lucas idr. 2007, 1524). Različne lastnosti tehnologije fuzije 

oteţijo optimizacijo zasnove elektrarne in različni programi, kot so ITER, to pomagajo 

proučiti. Enaka teţava se pojavlja pri optimizaciji sistema oskrbe z energijo in vlogi, ki jo 

lahko ima pri tem fuzija. Obstaja veliko vprašanje o hitrosti, s katero se energetski sistem 

lahko spremeni. Če se leta 2050 pojavi nova energetska tehnologija, kako hitro bi lahko 

postala pomembna igralcem na prihodnji energetski sceni (Vaillancourt idr. 2008, 2296)? 

Omejevanje rasti novih tehnologij je lahko do 25 % na leto, ali pa do 10 %, kar bi lahko 
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pomembno vplivalo na izvajanje te tehnologije. Predpostavka je, da je cilj doseči moč 1 TW 

pomemben prispevek za prihodnost proizvodnje energije, medtem ko je začetni obseg uvedbe 

in rasti odvisen od tega, kako hitro je to mogoče doseči. Če v letu 2050 vsaka od dvajsetih 

drţav predstavi elektrarno z zmogljivostjo 1 GW (in bi imeli dovolj tritija za njihovo 

delovanje), bo rast do 1 TW trajala od 17 do 40 let, odvisno od hitrosti rasti. Kljub temu danes 

to ni resen problem, je le primer, kako lahko »market pull« vpliva na potrebe projektov 

elektrarn, raziskovalnega in razvojnega programa (Warmer idr. 2016).  

4.1.5 Prognoza za razvoj vodične energetike 

Raziskava, ki jo izvedlo neodvisno raziskovalno svetovalno podjetje Lux Research v letu 

2013, je pokazala, da kljub milijardam raziskav in razvojev, ki se izvajajo v zadnjem 

desetletju, »sanje o vodični ekonomiji, ki jo ţe desetletja vidijo politiki, ekonomisti in 

okoljevarstveniki, ne bodo uresničene, če bodo vodikove gorivne celice v letu 2030 znašale 

okoli 5,9 GW iz tri milijardnega trga« (Lin 2016). 

Vodične gorivne celice ne bodo pomembno prispevale k reševanju problemov človekovih 

podnebnih sprememb, dokler trg ne bo stokrat večji, saj se preprosto ne zgodi dovolj hitro, da 

bi imeti neko vrednost v boju proti podnebnim spremembam, četudi bi kdaj postale 

ekonomsko učinkovit nadomestek za ogljikovodične vire energije. 

Raziskava Lux »The Great Compression: The Future of the Hydrogen Economy« (odjemalec 

enote) izraţa prepričanje, da »bo za vozila z vodikovimi gorivnimi celicami potrebnih skupaj 

140 milijonov kg vodika v letu 2030, kar predstavlja 0,56 % svetovnega zahteva za vodik« 

(Lin 2016). 

Za določitev ekonomske upravičenosti in potencialne ekspanzije vodične ekonomije v 

energetskem sektorju je Lux Research izvedla podrobno analizo stroškov proizvodnje, 

distribucije, shranjevanja in porabe vodika, da bi našli največje ovire in priloţnosti. Med 

svojimi zaključki so dodali: »Proizvodnja vodika predstavlja manj kot 33 % stroškov. Stroški 

stiskanja, skladiščenje in distribucije vodika tvorijo večino vrednosti vodika, ki ponuja veliko 

moţnosti za izboljšave in inovacije. PEM-celice bodo imele stacionarni trg v višini okoli ene 

milijarde dolarjev. Leta 2030 bodo gorivne celice na protonomembranih elementih (PEM) za 

telekomunikacijsko in zasilno delovanje doseglo vrednost eno milijardo USD, gorivne celice 

vseh vrst – stanovanjskih, gospodarskih in komunalnih podjetij – pa ne bodo stroškovno 

učinkovite (Lin 2016). 

Poraba vodikovih gorivnih celic bo znašala 140 milijonov kilogramov v letu 2030, kar 

predstavlja 0,56 % svetovnega povpraševanja po vodiku v vseh sektorjih (Lin 2016). 
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4.2 Politično-socialni učinek 

Politika ima zelo velik vpliv na elektroenergetski trg, veliko energetskih projektov izvajajo 

zaradi političnih rešitev. Danes je v energetskem sektorju popularno ekološko »lobby« in 

»lobby« proti nuklearni energetiki, in sicer zaradi bojazni prebivalcev pred radioaktivnim 

onesnaţevanjem zaradi verjetnosti različnih nesreč na nuklearnih elektrarnah. Obstaja tudi 

obratno – »lobby«, ki vztraja na »tradicionalnih« virih energije zaradi različnih geopolitičnih 

vplivov in visoke cene razvoja uporabe novih virov energije. 

Na začetku, vsaj v sedemdesetih letih, je empirično delo pokazalo, da so demografske 

(prebivalske) in gospodarske (obilne) sile ključni dejavniki antropogenega stresa za okolje. 

Demografske in gospodarske sile se lahko delno izravna s politikami, ki dajejo prednost 

okolju – povečanje emisij sočasno v drţavah, ki izvolijo zakonodajalce z močnimi okoljskimi 

lobiji, je niţje (Dietz idr. 2015). 

Pomembnost politike je ena od glavnih idej, ki izhajajo iz razprav o človeških dejavnikih 

okoljskega stresa v literaturi o druţboslovju. Shwom (2011) trdi, da so moţne okoljske 

reforme, kadar ima okoljsko gibanje vpliv in so njegovi cilji splošno priznani, zato 

pričakujemo nekaj zmanjšanja onesnaţevanja in njegovih posledic. Vendar, ko okoljsko 

gibanje nima vpliva, njegovi cilji pa niso splošno sprejeti, lahko pričakujemo le majhno 

povečanje okoljskega stresa (Shwom 2011). V ZDA se je na primer okoljevarstveno gibanje 

spreminjalo in bistveno spremenilo v svoji dolgi zgodovini. Različni elementi sodobnega 

gibanja so osredotočeni na različne okoljske teţave (Brulle 2000; Kline 2011). Vendar pa 

skoraj vsi okoljevarstveniki izraţajo globoko zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb in 

zmanjšanja povpraševanja po emisijah toplogrednih plinov zaradi sprememb politike, 

sprememb v načinu porabe in sprememb proizvodnih tehnologij. Tako se pričakuje, da bo 

ekologija – moč okoljskega gibanja in sprejemanje njegovih ciljev v javnosti in pri elitah – 

glavna protiuteţ političnim silam, ki nasprotujejo upoštevanju okoljskih stroškov emisij 

toplogrednih plinov (Dietz idr. 2015). 

4.2.1 Politična ideologija 

Tradicionalna razdelitev ameriške politike med liberalci in konservativci lahko na primer 

pomembno vpliva na vzorce porabe, proizvodne tehnologije in okoljske politike v drţavi. V 

zadnjih nekaj desetletjih so konservativci izrecno nasprotovali urejanju zaščite okolja in v 

resnici pogosto zanemarjajo resnost okoljskih teţav in podnebnih sprememb (McCright in 

Dunlap 2010). Tako lahko razmerje moči med liberalci in konservativci v drţavi vpliva na 

stopnjo, do katere so sprejeti ukrepi za omejevanje emisij toplogrednih plinov. 

Delavsko gibanje je imelo pomembno vlogo pri ustvarjanju novega ekološkega gibanja 

koncem 20. stoletja (Dewey 1996). Sprejetje nekaterih osnovnih zakonov za zmanjšanje 



27 

onesnaţenosti zraka in vode v ZDA je imela močno podporo med delavci in sindikati so trdili, 

da so bili delavci in njihove druţine najbolj izpostavljeni zračnim in vodnim strupom. Ker pa 

se je razprava premaknila s teţav na lokalni ravni na teţave na nacionalni in svetovni ravni, je 

v ZDA vsaj delovna sila postala manj pomembna za varstvo okolja. Nekateri sindikati na 

primer razmišljajo o politikah za omejitev emisij toplogrednih plinov s sumom, da lahko 

zmanjšajo stopnjo zaposlenosti. Nekateri sindikati nasprotujejo trgovinskim omejitvam za 

zmanjšanje emisij (Trisko 2009). Tako ne moremo predvideti razmerja med delovno silo in 

ukrepi, s katerimi bi vplivali na podnebne spremembe. 

4.2.2 »Lobby« proti jedrski energiji 

Številne študije so pokazale, da javnost »vidi jedrsko energijo kot zelo tvegano tehnologijo«. 

Po vsem svetu proizvodnja jedrske energije upada zaradi jedrske nesreče v Fukušimi (Black 

2011; Cooper 2011, 9). Kritiki za boj proti jedrski energiji menijo, da je jedrska energija 

nevarna in draga metoda segrevanja vode za proizvodnjo električne energije (Caldicott 2006).  

Nasprotniki jedrske energije so postavili številna povezana vprašanja (Brian 2007): 

 jedrske nesreče: bojazen, da se jedro v jedrski elektrarni lahko pregreje in stali, sprošča 

radioaktivnost; 

 odlaganje radioaktivnih odpadkov: strah, da pridobivanje energije iz jedrske elektrarne 

proizvede veliko količino radioaktivnih odpadkov, med katerimi so nekateri nevarni zelo 

dolgo časa; 

 jedrska oroţja: skrb, da nekatere vrste modelov jedrskih reaktorjev uporabljajo in/ali 

proizvajajo snovi, ki se lahko uporabijo v jedrskem oroţju; 

 visoki stroški: strah, da so jedrske elektrarne zelo drage; 

 napadi na jedrske elektrarne: strah, da bi jedrske objekte lahko napadali teroristi ali 

kriminalci; 

 zmanjšanje civilnih svoboščin: strah, da je jedrske nesreče, oroţja in terorizem mogoče 

uporabiti za utemeljitev omejitve drţavljanskih pravic. 

Med temi teţavami je verjetno, da imajo jedrske nesreče in odlaganje dolgoročnih 

radioaktivnih odpadkov največji socialni učinek po vsem svetu (Brian 2007). Protihrupni 

zagovorniki opozarjajo na jedrsko nesrečo v Fukušimi leta 2011 kot dokaz, da jedrska 

energija nikoli ne more biti popolnima varna (van der Zee 2011). 

Jim Falk (1982) v svoji knjigi »Global choice: battle for nuclear power« raziskuje povezave 

med tehnološkimi in političnimi problemi. Falk (1982) pravi, da je skrb skupine drţavljanov 

ali posameznikov, ki nasprotujejo jedrski energiji, najprej osredotočena na »vrsto telesnih 

nevarnosti, ki spremljajo tehnologijo«, in vodi do »zaskrbljenosti glede političnih odnosov 

jedrske industrije«. Bolj nevtralen opazovalec lahko opazi, da to ni nič drugega kot teorija 

zarote (Wald 2010). Profesor fizike Wade Allison (2009) dejansko pravi, da je »sevanje varno 
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in da morajo vse drţave sprejeti jedrsko tehnologijo.« Maharshi (2011) pravi, da je 

»nezaupanje nad socialnimi ustanovami, ki nadzorujejo jedrsko energijo, zelo razširjeno«, 

anketa Evropske komisije iz leta 2001 pa je pokazala, da »le 10,1 odstotek Evropejcev zaupa 

jedrski industriji«. To nezaupanje javnosti občasno okrepi kršitev jedrske varnosti ali 

neučinkovitost ali korupcija jedrskih regulatornih organov. Ko je izgubljeno, pravi Maharshi 

(2011, 47–48), je zaupanje zelo teţko obnoviti. 

Med 23.671 anketiranci jih je 34,3 % podprlo zmanjšanje jedrske energije, 44,6 % jih je 

dejalo, da so nevtralni, 20,0 % pa glasovalo za povišanje. Opozarjamo, da je nevtralnih 

anketirancev, ki podpirajo trenutno raven jedrske energije, največ. V različnih drţavah so 

razlike. Podpora anketirancev (povečanje odstotka) za jedrsko energijo se razlikuje od drţave 

do drţave: 34,5 % na Poljskem, nato 33,6 % v Estoniji in 33,0 % v Bolgariji. Vendar pa je le 

majhno število anketirancev, na primer, 4,6 % v Avstriji, nato pa 4,8 % v Grčiji in 7,7 % v 

Nemčiji, izrazilo svojo podporo za jedrsko energijo (Jaesun in Seoyong 2018, 8). Kot 

protiuteţ 67,8 % v Avstriji in 67,6 % v Grčiji ter 54,7 % na Portugalskem podpira zmanjšanje 

jedrske energije, medtem ko je v nekaterih drugih drţavah za zmanjšanje 12,8 % na Češkem, 

14,0 % v Bolgariji in 16,2 % na Poljskem. Za ohranjanje trenutnega stanja se je opredelilo 

61,1 % anketirancev v Litvi, 60,7 % na Češkem in 54,4 % na Slovaškem, medtem ko 27 % v 

Avstriji, 27,7 % v Grčiji in 32,0 % na Cipru zahteva zmanjšanje sedanjega števila (Jaesun in 

Seoyong 2018, 8). Obstaja več pomembnih točk. Prvo – v primerjavi s povečanjem ali 

zmanjšanjem mnogi anketiranci v različnih drţavah kaţejo nevtralen odnos do jedrske 

energije; zlasti večina vprašanih v nekdanjih komunističnih drţavah, na primer Litvi (61,1 %), 

Češki republiki (60,7 %), Slovaški (54,4 %), Sloveniji (53,4 %) in Bolgariji (53,1 %), kaţejo 

nevtralni odnos. Drugo – v nekaterih drţavah opazimo večje nasprotovanje jedrski energiji. 

Več kot polovica anketirancev v Avstriji (67,8 %) in Grčiji (67,6 %) se ne strinja s 

povečanjem jedrske energije. Tretje – odvisnost od jedrske energije med zbiranjem podatkov 

vpliva na odnos do nje (Jaesun in Seoyong 2018, 8). Čeprav Francija prejme 77,7 % 

električne energije iz jedrskih elektrarn, se 38,8 % vprašanih strinja z zmanjšanjem, 12,8 % pa 

se strinja s povečanjem. Po drugi strani pa se, čeprav na Poljskem ni jedrskih elektrarn, 

34,5 % vprašanih strinja z jedrsko energijo, 16,2 % pa se ne strinja z njo (Jaesun in Seoyong 

2018, 8). Takšni zaključki kaţejo, da odvisnost od jedrske energije ne vpliva na pot, s katero 

lahko jedrska energija pridobila legitimnost za izgradnjo več jedrskih elektrarn. 

Tudi nasprotniki jedrske gibanje so začeli govoriti proti termonuklearni energiji. V letu 2005 

je »Greenpeace International« za tisk podal izjavo, v kateri kritizira odločitev vlade za 

financiranje projekta ITER v prepričanju, da je treba denar preusmerjati v razvoj obnovljivih 

virov energije, in je trdil, da bo energija fuzije vodila do jedrskih odpadkov in jedrskega 

oroţja (ITER Communication 2016; Gibbs 2013). 
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4.2.3 »Lobby« za razvoj jedrske energije 

Jedrska energija postane bolj popularna. »Sedemnajst subjektov, ki razvijajo licenčne 

aplikacije za več kot trideset novih reaktorjev, se niso sami pojavili,« je povedal Frank 

Bowman (2008). »To je bilo skrbno načrtovano.«  

Bowman je vodja Inštituta za jedrsko energijo (NEI), glavne lobistične skupine v industriji. 

Njegove pripombe na seji februarja 2008, ki se je je udeleţilo več kot sto analitikov z Wall 

Streeta, so del predstavitve »razumnih pričakovanj gradnje nove jedrske elektrarne (Farsetta 

2008). 

V enem izmed delov zakona Lieberman-Warner navaja, da je »25 odstotkov vseh postavk, 

vključenih v novi sklad za usposabljanje za podnebne spremembe, treba zadrţati za energijo z 

nič ali z nizkimi emisijami ogljika, ki ima nazivno močjo najmanj 750 megavatov,« je 

povedal Tyson Slocum (2008), direktor raziskovalnega programa Energy Citizen Energy. »To 

je visok prag, tako da bo izključil vetrne in sončne energije od začetka ... Edina stvar, ki lahko 

izpolnjujejo ta cilj, bi bila jedrska energija,« pravi Farsetta (2008). Po besedah podjetja 

Slocum so podobne besede v drugem delu zakona, kar dejansko rezervira za jedrsko industrijo 

še pol milijarde dolarjev (Farsetta 2008). 

Druga podjetja in organizacije, ki lobirajo za jedrsko energijo 

World Nuclear Association (WNA) je globalna industrijska organizacija, ki si prizadeva 

spodbujati miroljubno uporabo jedrske energije v svetu kot trajnostni vir energije za prihodnja 

stoletja.  

Evropski energetski forum (EEF) je neformalen in nevtralen forum, ki predstavlja ustrezne 

teme, povezane z energijo in s političnim dialogom EU. Predsedoval mu je evropski poslanec 

Giles Chester z Jean-Claude Sharra kot direktor Generaz; cilj EEF je spodbujati medsebojno 

izmenjavo informacij med člani Evropskega parlamenta, uradnike Evropske komisije ter 

strokovnjake z industrijskih in znanstvenih področij (European Nuclear Society 2018). 

Svetovni inštitut za jedrski promet (WNTI) je bil ustanovljen leta 1998 za spodbujanje 

vzpostavitve zanesljivih in objektivnih načel za zagotavljanje varnega, učinkovitega in 

zanesljivega dostopa do radioaktivnih materialov za zanesljivost mednarodnim okvirom. 

(European Nuclear Society 2018). 
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5 DRŢAVNI PROGRAMI ZA RAZVOJ ENERGETSKIH INOVACIJ V 

SLOVENIJI 

V tem poglavju opredelimo razvoj energetskih inovacij v Sloveniji, cilje tega razvoja ter 

smeri razvoja energetske tehnologije. 

5.1 Energetski programi v Sloveniji 

Energetska učinkovitost je za zagotavljanje ciljev energetske politike in širših razvojnih ciljev 

drţave izjemno pomembna, še posebej zaradi potenciala za izboljšanje konkurenčnosti 

druţbe, zelene rasti in zaposlitvenega potenciala. Učinkovita raba energije (URE) pomembno 

prispeva k zagotavljanju strateške zanesljivosti oskrbe z zmanjšanjem odvisnosti od uvoza 

fosilnih goriv. Energetska učinkovitost je med stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi za 

doseganje ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in doseganja 25-odstotnega 

ciljnega deleţa obnovljivih virov energije (OVE) v bilanci rabe bruto končne energije do leta 

2020 (Inštitut Joţef Stefan 2017). Za gospodinjstva je energetska učinkovitost ključna tudi 

zaradi obvladovanja stroškov, krepitve kupne moči in izboljšanja kakovosti bivanja, tudi v 

luči prilagajanja na podnebne spremembe. 

Skladno s 7. členom Direktive 2012/27/EU, Evropskega parlamenta in sveta o energetski 

učinkovitosti (Ur. l. EU, št. L 315/1) znašajo ciljni prihranki končne energije za leti 2014 in 

2015, doseţeni z novimi ukrepi, 349 GWh, od tega naj bi bilo 87 GWh doseţenih v okviru 

sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, 262 GWh pa s spodbudami, ki jih za 

URE in OVE namenja Eko sklad. Leta 2014 so zavezanci dosegli zmanjšanje rabe končne 

energije za 66,3 GWh, Eko sklad pa je pripomogel k zmanjšanju rabe končne energije za 

138 GWh (Inštitut Joţef Stefan 2017).  

O razvoju OVE v Sloveniji lahko pove strokovnjak za energetiko, dr. Peter Novak. Gospod je 

dolgoletni profesor na ljubljanski Fakulteti za strojništvo in pobudnik ustanovitve Visoke šole 

za tehnologijo in sisteme v Novem mestu. Intervju je bil objavljen na portalu »Potencial 

obnovljivih virov energije v Sloveniji«. Za potencial obnovljivih virov energiji v Slovenji 

Peter Novak (2013) pravi:  

V Sloveniji imamo dva potenciala, ki sta slabo izkoriščena. Prvi potencial so vodni tokovi. Vodo 

moramo zadrţevati v Sloveniji in vsi tisti, ki so proti gradnji hidroelektrarn (npr. zaradi ogroţanja 

ţivalskih vrst), gledajo na te stvari samo z enega vidika. Izkoristiti je treba Muro in Savo, zgraditi 

črpalne elektrarne, tudi na Soči je še nekaj prostora. To pomeni veliko količino energije. Druga je 

geotermalna energija, ki sploh ni dotaknjena, a je na razpolago v velikih količinah. Imela pa bi 

več pozitivnih učinkov. Elektriko bi pridobivali učinkoviteje, ker geotermalna energija ne niha 

kot sončna, prav tako pa bi lahko z odpadno toploto, ki bi prihajala iz teh termoelektrarn, 

oskrbovali na tisoče hektarov toplih gred in bi bili glavni izvozniki zelenjave, ne pa uvozniki. 

Pred leti sem pripravil velik projekt za Lendavo, ţal pa se je Petrol kot nosilec projekta umaknil, 
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sicer bi ţe imeli prvo t. i. integrirano proizvodnjo elektrike, poljedelstva in ribogojstva. Pri 

biomasi sem zelo previden. Uporabljati jo je treba pametno, saj je plast med kamnom in gozdom 

zelo tanka – če gozd posekamo in vodna ujma odnese plodno zemljo, tam nikoli več ne bo nič 

raslo. Kurjenje biomase doma, v kotlih, je greh. Moramo jo uporabiti bolj kvalitetno. Najbolj 

kvaliteten del, ki nastane pri izgorevanju, visoko temperaturo, moramo porabiti za proizvodnjo 

elektrike in šele potem ostalo za ogrevanje.  

Na podlagi Direktive 2009/28/ES, Evropskega parlamenta in sveta o spodbujanju uporabe 

energije iz obnovljivih virov (Ur. l. EU, št. L 140/16) mora Slovenija do leta 2020 doseči 25-

odstotni deleţ obnovljivih virov energije v bruto rabi končne energije. V ta namen je vlada ţe 

sprejela Akcijski načrt za obdobje 2010–2020, s katerim je določila cilje, kako doseči ta 

deleţ. Ministrstvo za infrastrukturo navaja, da smo se zavezali EU, kar je napačno in 

zavajajoče. Slovenija je dolţna na dve leti poročati o napredku uresničevanja te direktive, na 

podlagi česar je ob neizpolnjevanju zadanih ciljev dolţna spremeniti akcijski načrt. Torej 

Slovenija lahko spremeni svoje cilje uresničevanja te direktive. Za to Peter Novak (2013) 

pravi:  

Če ne bomo izpolnili tega, na kar smo pristali, bomo plačali kazen. Po mojih izračunih je 25-

odstotni deleţ OVE v končni rabi energije moţen. Za to obstajata dve poti. Deleţ obnovljivih 

virov se lahko hitro povečuje, če se zmanjšuje deleţ fosilnih goriv. Ţe leta 1985 sem v svojem 

članku Quo vadis slovenske energije predlagal »ničelno rast« primarne energije. V Sloveniji smo 

zelo blizu temu, da deleţ izkoriščanja primarne energije skoraj ne bi rastel več, ampak ne raste 

zato, ker industrija nazaduje, ne pa zato, ker bi učinkovito rabili energijo. Zato smo rekli, da 25 % 

ni teţava – sedaj je deleţ pribliţno 12-odstoten. To pomeni, da ga moramo povečati še za enkrat 

toliko – torej moramo za 6 % zmanjšati porabo fosilnih goriv in za 6 % povečati uporabo 

obnovljivih virov. V tem primeru to ni več tako nepredstavljivo, saj imamo na voljo sonce, 

biomaso, geotermalno energijo in vodo. Hidroelektrarne niso zgrajene do konca, sončna energija 

se premalo uporablja za ogrevanje in pripravo tople vode, elektrike pa porabimo preveč. Zdi se mi 

tudi, da bi bilo bolje, če bi denar, s katerim trenutno podpiramo nakup hibridnih avtomobilov, 

investirali v nakup sprejemnikov sončne energije, s katerimi bi si lahko posamezniki segrevali 

vodo. 

Prav tako se naša drţava ni zavezala Evropski uniji za izgradnjo vetrnih elektrarn, temveč za 

dosego 25-odstotnega deleţa obnovljivih virov energije v bruto rabi končne energije do leta 

2020 – in se sama odloči, na kakšen način bo to naredila in katere obnovljive vire bo 

uporabila (Loredan 2017). Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) je 

siceršnji deleţ obnovljivih virov energije v bruto rabi končne energije leta 2014 znašal 21,9 % 

– torej manjka za dosego cilja do leta 2020 le še 3,1 odstotne točke (Loredan 2017). 

5.2 Vetrne elektrarne  

Veter je v Sloveniji na novo odkrit energetski vir, predvsem na območju Primorske, kjer je z 

meritvami potrjena moţnost za energetsko izkoriščanje v večjem obsegu. Relief Slovenije, pa 
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tudi Primorske, je zelo razgiban, ravno tako so zelo različne tudi vremenske razmere. 

Energetske meritve se na primorskih grebenih izvajajo ţe od leta 1999. Meritve na večini 

lokacij so pokazale, da na primorskih grebenih lahko računamo s povprečnimi letnimi 

hitrostmi vetra okoli 7 m/s, kar pomeni, da elektrarne lahko doseţejo več kot 2.000 ur 

ekvivalentnega obratovanja na polni moči (Inštitut Joţef Stefan 2017).  

Končna maloprodajna cena elektrike za povprečno slovensko gospodinjstvo je v zadnjem 

lanskem četrtletju znašala 158,86 EUR/MWh in je bila tako za 0,3 % višja kot v enakem 

obdobju leta 2014 (Loredan 2017). 

Če gledamo samo strukturo končne cene, pa je bila razporeditev naslednja: za dobavo energije 

je konec leta povprečno gospodinjstvo brez DDV porabilo 56,41 EUR/MWh (tri odstotke 

manj kot leto prej), strošek uporabe omreţja pa je znašal 53,67 EUR/MWh (dva odstotka 

manj). Dajatve so v skupnem seštevku znašale 17,08 EUR/MWh in so se zaradi višjega 

prispevka za energetsko učinkovitost od 1. januarja 2015 in višjega prispevka za zagotavljanje 

podpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z 

visokim izkoristkom, ki je začel veljati 1. avgusta, v opazovanem obdobju enega leta zvišale 

skupaj kar za 20 odstotkov (Loredan 2017). 

5.3 Sončna energija 

Za lokacijo sončne elektrarne je pomemben podatek o obsevanju na območju, kjer je tovrstna 

elektrarna postavljena. V Sloveniji so najboljše razmere za obratovanje sončne elektrarne na 

Primorskem, kjer je tudi najvišja stopnja sončnega obsevanja. Kljub temu je skupna moč 

sončnih elektrarn na koprskem in novogoriškem območju zgolj 3,6 MW, kar ni niti 10 % 

moči vseh slovenskih sončnih elektrarn. Največ inštalirane moči tovrstnih elektrarn je na 

območju Maribora, kjer je moč kar 12,5 MW oziroma tretjino vse moči. Na območju Celja je 

8,9 MW inštalirane moči sončnih elektrarn, najmočneje zastopano območje pa je na 

Štajerskem, kjer je več kot polovica vse moči sončnih elektrarn v Sloveniji (Brecl 2017). 

Konec leta 2015 je bilo v Sloveniji nameščenih 3367 sončnih elektrarn v skupni moči 

257,6 MW. Portal sončna-elektrarna.net navaja, da naj bi jih bilo največ na Štajerskem, 

zanimivo pa je, da jih je relativno malo (po navedbah portala okoli deset odstotkov) na 

Primorskem, čeprav so tam po ocenah strokovnjakov optimalni pogoji za obratovanje sončnih 

elektrarn (Brecl 2017). 

V precej večjem razcvetu je fotovoltaika v svetu, kjer ima celo 30-odstotno rast. Čeprav 

mnogi še vedno menijo, da so sončne elektrarne za gospodinjstva modna muha, je v viziji EU 

za fotovoltaiko zapisano, da bodo do leta 2030 v EU namestili za 200 gigavatov zmogljivosti. 

Če bo ta cilj doseţen, bi to predstavljalo štiri odstotke svetovne proizvodnje električne 

energije. Do leta 2050 pa naj bi po optimističnih bruseljskih načrtih deleţ fotovoltaične 

energije v EU dosegel okoli 20 odstotkov (Verovnik 2018). 
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Navajamo mnenje Petra Novaka glede sončne in vetrne energije: »Predvsem mislim, da je 

narobe, da za 15 let vnaprej določimo, po čem bomo kupovali elektriko, ker sončnih celic ne 

proizvajamo doma. Morali bi dajati samo pomoč v obliki investicije. To pomeni, da v 

začetku, ko gradiš, dobiš nekaj ugodnega kredita in nekaj subvencije, zgradiš s svojim 

denarjem, potem pa prodajaš na trgu kot vsako drugo elektriko. Eko sklad vsako leto 

subvencionira toliko, kolikor ima denarja, namesto da bi se zavezoval za petnajst let vnaprej. 

To je napačna politika, saj ponovno kopiramo nekaj, kar je bilo mišljeno drugače. V Nemčiji 

je jasno, da sedaj tudi oni ne podpirajo sončnih elektrarn tako močno, vetrne pa, zato ker 

vetrne delajo doma, sončne celice pa ţe uvaţajo iz Kitajske. Če denar obrnete štirikrat, 

petkrat …, bruto produkt raste in lahko plačujete kredite. Zato gradnja cest, hiš, izolacije hiš 

in vsa taka dela, ki se lahko opravijo doma, pomenijo ekonomsko pospešitev. Na okolju in 

varčevanju z energijo lahko takoj zaposlimo 10.000 ljudi. Pomembno je biti čim bolj 

neodvisen. Energetsko smo 60- do 65-odstotno namreč odvisni (formalno 50-odstotno, ker 

jedrska energija ne šteje kot uvoţeno gorivo).«  

5.4 Biomasa  

Lesna in druga biomasa (organski odpadki kmetijske, ţivilske in komunalne dejavnosti) je 

pomemben vir primarne energije v Sloveniji, povečevanje njenega deleţa pa je ena od 

prednostnih nalog energetske in okoljske politike drţave. Ti obnovljivi viri energije so poleg 

njihovih ugodnih socialnih in okoljskih učinkov tudi pomembna nacionalna strateška zaloga 

energije. Dejstvo je, da je tudi pri izrabi biomase treba poskrbeti za energetsko učinkovitost. 

Prednosti izrabe biomase morajo biti dane s tehničnim potencialom in celotnim vplivom na 

okolje, kjer upoštevamo posredne in neposredne emisije, ki nastanejo pri njihovem 

izkoriščanju. Lesna biomasa je na razpolago skozi vse leto in je dokaj enakomerno 

razporejena po vsej Sloveniji. Deleţ pokritosti Slovenije z gozdom je blizu 60 %, kar je v 

vrhu evropskih drţav. V fazo uporabe izdelkov iz lesa – kurjenje po poteku ţivljenjske dobe – 

spadajo še slama, energijske rastline (oljna repica), bioplin, poljedelski odpadki (ostanki) in 

drugo (Inštitut Joţef Stefan 2017). Slovenija predvideva postavitev regijskih centrov za 

ravnanje z odpadki, kjer bodo odpadke zbirali, razvrščali in izločali za snovno uporabo, 

preostanke s preveliko energetsko vsebnostjo (> 6000 kJ/kg) oziroma vsebnostjo organskega 

ogljika > 5 % pa energetsko izkoristili (Inštitut Joţef Stefan 2017). Odvisno od stopnje 

homogenosti preostalih odpadkov ter njihove kalorične vrednosti ter vsebnosti določenih 

onesnaţevalcev (polutantov) (Hg, teţke kovine, Cl) pa se lahko uporabljajo kot gorivo za 

seţig v obstoječih cementarnah ali pa kot osnovno gorivo v novozgrajenih namenskih 

objektih za proizvodnjo toplote in električne energije iz predhodno obdelanih odpadkov 

(toplarnah oz./in termoelektrarnah). Zakonsko dovoljene emisije v zrak, vodo in tla iz teh 

objektov povzročajo stopnjo obremenitve okolja, ki je v mejah neškodljivega vpliva na okolje 

oz. na floro in favno (Inštitut Joţef Stefan 2017). Področje odpadkov je eno slabše rešenih 

vprašanj varstva okolja v Sloveniji. Glede na to, da v Sloveniji potrebujemo termično 
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obdelavo sekundarnega goriva oz. odpadkov (Toplarna Celje je premajhna, da bi lahko 

termično izrabila vse odpadke, nastale v Sloveniji, ki jih je prepovedano odlagati na 

deponijah), je raziskovalna naloge zelo pomembna za nadaljnji razvoj energetike tudi v tem 

segmentu. Potenciali so vezani na omejena območja v Sloveniji.  

5.5 Geotermalna energija 

Danes je v Sloveniji najbolj razvit način uporabe termalnih voda v zdraviliške namene, 

energetski prispevek pa je pomemben le toliko, kolikor za te potrebe vode ni treba ogrevati. 

Hkrati lahko pridobivajo tudi toploto za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Izdelani so 

tudi načrti za uporabo geotermalne energije za daljinsko ogrevanje mest in za kmetijske 

namene. Stroka se strinja, da je za pridobitev kredibilnih ocen o stroških in koristih 

potencialov geotermalne energije treba investirati v globoke strukturne vrtine na celotnem 

območju Slovenije. Geološki zavod predlaga 4–5 strukturnih vrtin globine med 4–5 km 

(zahodno od Ptuja nimamo vrtine, globlje od 2000 m, pri Lendavi pa imamo najglobljo vrtino 

na 3014 m, kar ne daje prave slike strukture oz. nastopanja visokotemperaturnih geotermičnih 

virov) (Inštitut Joţef Stefan 2017). Raziskave, podprte z raziskovalnimi vrtinami, so za oceno 

o izkoriščanju geotermalne energije za pridobivanje elektrike nujnost. Zelo verjetna je 

moţnost instalacije geotermičnih elektrarn binarnega tipa s posamično inštalirano močjo do 

1 MW, manj moţnosti pa se daje odkritju visokotemperaturnih sistemov, ki bi omogočali 

inštalacije geotermalnih elektrarn moči, večjih od 3 MW (Inštitut Joţef Stefan 2017).  

5.6 Hidroenergija 

Obratovanje hidroelektrarn v dereguliranem sistemu je zelo zahtevno, ker fleksibilna 

proizvodnja dobi še večjo veljavo. Ustrezno temu načrtovanje obratovanja hidroelektrarn 

lahko prispeva k izboljšanju obratovalnih značilnosti celotne proizvodnje in manjšo porabo 

primarnih virov za proizvodnjo električne energije (Inštitut Joţef Stefan 2017). Po 

deregulaciji sistema in zahtevi za obratovanje verige hidroelektrarn kot samostojnih subjektov 

na trgu električne energije se pojavlja zahteva za izračun optimalnega obratovanja te verige. 

Obratovanje verige hidravlično povezanih elektrarn po danem obremenilnem diagramu z 

omejeno količino uporabljene vode pomeni, da so ravni vode v akumulacijskih bazenih na 

koncu optimizacijskega intervala na ţelenih vrednostih oziroma da lahko poljubno določamo 

odstopanja od te vrednosti. Problematika postaja še posebej aktualna z izgradnjo novih 

hidroelektrarn na spodnji Savi, ker se povečuje število HE v verigi in s tem zahtevnost 

optimalnega vodenja verige. Z razvojem in povečevanjem proizvodnega dela EES postaja 

vodenje proizvodnje zelo zahtevno in nemogoče brez razvoja ustreznih metod in programov 

za izračun. EIMV bo k realizaciji naloge pritegnil zunanje sodelavce, s katerimi je ţe uspešno 

sodeloval, v končni fazi pa bosta metoda in računalniški program preizkušena na realnem 
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sistemu v sodelovanju s proizvodnimi podjetji v Sloveniji (HSE, GEN – energija itd.) (Inštitut 

Joţef Stefan 2017). 

5.7 Sklep 

V letu 2010 se je v Sloveniji končna poraba energije glede na leto 2009 povečala za 3 %. Na 

višjo skupno končno porabo je vplivala predvsem višja poraba obnovljivih virov energije za 

10 %. Poraba bio goriv (biobencin in biodizel) v prometu se je v letu 2010 glede na leto 2009 

povečala za 53 %, vendar je v skupni porabi energije v prometu še vedno predstavljala le 

2,5 % (Inštitut Joţef Stefan 2017). 

Za prihodnost OVE v Sloveniji gospod Novak (2013) pravi:  

Slovenija z veliko muko zadošča zahtevam Evropske unije za zmanjševanje emisij CO2 in z 

veliko teţavo sledi zahtevam za povečanje deleţa obnovljivih virov energije. Vendar so načrti 

zelo jasni. Zgradili bomo hidroelektrarne, nadaljevali bomo s spodbujanjem uporabe 

sprejemnikov sončne energije, ukvarjamo se tudi z izolacijo stavb in zato mislim, da bomo lahko 

v naslednjih petih do šestih letih dosegli vse te cilje. 
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6 ZAKLJUČEK 

V zaključku bomo predstavili naše ugotovitve in spoznanja, kakšne energetske tehnologije so 

se pojavile in kaj lahko od te tehnologije pričakujejo v prihodnosti. Na koncu smo podali tudi 

nekaj priporočil za razvoj teh tehnologij. 

6.1 Ugotovitve 

V nalogi smo opredelili najbolj zanimive in najbolj verjetne tehnologije za uporabo v 

prihodnosti. Raziskali smo jih s tehnične strani, spoznali principe njihovega delovanja, 

raziskali tudi primere njihove uporabe, faze razvoja danes in verjeten razvoj za njihovo 

uporabo v prihodnosti. Raziskali smo tudi ekonomske in socialno-politične učinke, ki lahko 

vplivajo na razvoj novih energetskih tehnologij. Pri raziskavi smo uporabljali različne vire, 

kot so podatki različnih raziskovalnih organizacij, drţavni programi in mnenja različnih 

strokovnjakov.  

Nekatere izmed novih tehnologij ţe obstajajo, na primer tehnologija OVE ţe obstaja, 

hidroenergijo uporabljajo ţe veliko let, prav tako bioenergijo, Tudi tu se pojavljajo nove 

tehnologije, na primer tehnologija pridobivanja energije iz plimovanja in vodnih tokov, 

vendar je danes med temi tehnologijami največ zanimanja in razprav o tehnologiji 

pridobivanja sončne in vetrne energije. Za vse tehnologije v zvezi z OVE potekajo danes 

ţivahne razprave tako v njihov zagovor kot s kritičnim pogledom; kljub temu se te tehnologije 

nezadrţno razvijajo, saj so večinoma ekološko čiste in ekonomsko učinkovite in naj bi v 

prihodnosti pokrivale velik del energetskega trga. 

Tehnologija, ki je danes še v fazi razvoja, o njeni prihodnosti pa je tudi veliko razprav, je 

tehnologija jedrske fuzije. V razvoju te tehnologije se kot največja teţava pojavlja visoka cena 

izgradnje reaktorjev, vendar se razvoj te tehnologije nadaljuje večinoma zaradi političnih 

rešitev. Razvoj se nadaljuje, saj je ta tehnologija obetavna energetska tehnologija prihodnosti, 

ki lahko, ob uspehu v razvoju, zagotovi potrebno energijo za vse človeštvo. Ker tudi o razvoju 

te tehnologije potekajo mnoge razprave tako za kot proti, se večinoma zaradi netočnih 

perspektiv o prihodnosti te tehnologije ţe pojavlja tudi konkurenca na energetskem – OVE in 

jedrske delitve. 

V nalogi smo raziskali še tehnologijo pridobivanja energije iz vodika. Večinoma naj bi to 

tehnologijo uporabljali v prometu in avtomobilski proizvodnji, obstaja pa tudi tehnologiji na 

osnovi izrabe vodika v energetskem sektorju. O tem govorijo v različnih teorijah vodične 

ekonomije. Teţava te tehnologije je v tem, da vodik ne obstaja v naravi v čisti obliki in ga je 

treba proizvajati. Cena proizvodnje vodika je visoka in mnoţična proizvodnja vodika 

ekonomsko ni učinkovita; druge metode pridobivanja energije so cenejše, zato danes uporaba 

vodika v energetskem sektorju velja za slabo rešitev. 
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6.2 Priporočila 

Na tem mestu ţelimo podatki dve priporočili za razvoj energetskih tehnologij.  

Menimo, da je danes treba razvijati tehnologije OVE, ker so ekološko čist vir energije, ki je 

neskončen. Ta energija je dejansko brezplačna, plačati je treba le za opremo za njeno 

pridobivanje, kar pokriva vse minuse te energije. Za pridobivane velike količine energije na 

drţavni ravni je najbolje uporabljati vetrno energijo in hidroenergijo z uporabo jezov. Na ta 

način je mogoče pridobiti veliko energije naenkrat, vendar je gradnja jezov draga, kar zavira 

take odločitve, poleg tega pa moramo, da zagotovimo zadostno količino vode, pogosto 

poplaviti obseţna območja.  

Sončne celice PV je bolje uporabljati za zasebno rabo, v različnih gospodarstvih, hišah, 

majhnih podjetjih itd., saj za masovno proizvodnjo energije s sončnimi celicami PV 

potrebujemo veliko prostora.  

Bioenergijo je bolje uporabljati za različne sisteme ogrevanja in podobno, ker ta po navadi ni 

popolnoma ekološko čista, in tudi druge tehnologiji OVE so bolj učinkovite. Različne 

geotermalne vire energije je bolje uporabljati lokalno, predvsem tam, kjer so v bliţini različni 

viri vroče vode, vročih kamnin in podobno. Treba je razvijati tudi termonuklearno energijo, 

saj lahko ta tehnologija, kot smo ţe povedali, pri uspešnem razvoju zagotovi dovolj poceni 

energije za vse človeštvo. Ta tehnologija je večinoma tudi ekološko čista in varna, zato je v 

razvoj teh tehnologij smiselno investirati. 

 





39 

LITERATURA 

Allison, W. 2009. Why radiation is safe & all nations should embrace nuclear technology. 

Https://atomicinsights.com/radiation-safe-nations-embrace-nuclear-energy/ (2. 9. 2018). 

Alternative Energy Tutorials. 2018. Tidal stream and tidal stream energy devices of the sea. 

Http://www.alternative-energy-tutorials.com/tidal-energy/tidal-stream.html (24. 1. 2019). 

Bager, A.-M., M. M. A. Vahid in M. Mohsen. 2015. Types of solar cells and application. 

American Journal of Optics and Photonics 3 (5): 94–113. 

BBC News. 2009. Tidal energy system on full power. 

Http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/7790494.stm (2. 1. 2019). 

Black, R. 2011. Nuclear power 'gets little public support worldwide. 

Https://www.bbc.com/news/science-environment-15864806 (23. 8. 2018). 

Blackburn, T., C. Ridgers, J. Kirk in A. Bell. 2014. Quantum radiation reaction in laser-

electron beam collisions. Https://arxiv.org/pdf/1503.01009.pdf (28. 11. 2018). 

Bowman, F. 2008. Meet the nuclear power lobby. Http://progressive.org/dispatches/meet-

nuclear-power-lobby/ (11. 11. 2018). 

Brecl, K. 2017. Pregled fotovoltaičnega trga v Sloveniji: poročilo za leto 2017. 

Http://pv.fe.uni-lj.si/files/Pregled_fotovoltaicnega_trga_v_Sloveniji_2017.pdf (16. 9. 

2018). 

Brian, M. 2007. Opposing nuclear power: past and present. Social Alternatives 26 (2): 43–47. 

Brown, A., P. Beiter, D. Heimiller, C. Davidson, P. Denholm, J. Melius, A. Lopez, D. 

Hettinger, D. Mulcahy in G. Porro. 2016. Estimating renewable energy economic 

potential in the United States: methodology and initial results. Lakewood: National 

Renewable Energy Laboratory. 

Brulle, R. 2000. Agency, democracy and the nature: the U.S. environmental movement from a 

critical theory perspective. Cambridge (MA): Massachusetts Institute of Technology.  

Caldicott, H. 2006. Nuclear power is not the answer to global warming or anything else. 

Melbourne: Melbourne University Press. 

CEA DAM. 2015. Le Laser Mégajoule. Http://www-lmj.cea.fr/fr/lmj/index.htm (14. 10. 

2018). 

Cooper, M. 2011. The implications of Fukushima: the US perspective. Bulletin of the Atomic 

Scientists 67 (4): 8–13. 

Dewey, S. H. 1996. Working for the environment. Https://ssrn.com/abstract=2054785 (10. 11. 

2018). 

Dietz, T., K. A. Frank, C. T. Whitley, J. Kelly in R. Kelly. 2015. Political influences on 

greenhouse gas emissions from US states. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 112 (27): 8254–8259. 

Direktiva 2012/27/EU, Evropskega parlamenta in sveta o energetski učinkovitosti. Uradni list 

EU, št. L 315/1. 

Direktiva 2009/28/ES, Evropskega parlamenta in sveta o spodbujanju uporabe energije iz 

obnovljivih virov. Uradni list EU, št. L 140/16. 

Egorov, I. 2017. Thermonuclear reactors: if they have a future. 

Https://www.popmech.ru/science/12621-zvezdy-na-zemle-termoyad/#part0 (15. 9. 2018). 

https://atomicinsights.com/radiation-safe-nations-embrace-nuclear-energy/
http://www.alternative-energy-tutorials.com/tidal-energy/tidal-stream.html%20(24
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/7790494.stm%20(2
https://www.bbc.com/news/science-environment-15864806%20(23
https://arxiv.org/pdf/1503.01009.pdf%20(28
http://pv.fe.uni-lj.si/files/Pregled_fotovoltaicnega_trga_v_Sloveniji_2017.pdf%20(16
http://www-lmj.cea.fr/fr/lmj/index.htm%20(14
https://ssrn.com/abstract=2054785
https://www.popmech.ru/science/12621-zvezdy-na-zemle-termoyad/#part0


40 

Elliott, K., H. Smith, F. Moore, A.-H. van der Weijde in I. Lazakis. 2019. A systematic 

review of transferable solution options for the environmental impacts of tidal lagoons. 

Marine Policy 99: 190–200. 

EUROfusion. 2015. Research at JET. Https://www.euro-fusion.org/devices/jet/research-at-jet/ 

(11. 10. 2018). 

European Commission. 2011. Communication from the commission to the European 

parliament, the council, the European economic and social committee and the committee 

of the regions. Energy roadmap 2050. 

Https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=EN (12. 1. 2019). 

European Nuclear Society. 2018. Lobbying associations. Https://www.euronuclear.org/1-

information/links-lobbying.htm (17. 10. 2018). 

Evans, R. 2007. Fueling our future: an introduction to sustainable energy. New York: 

Cambridge University Press. 

Falk, J. 1982. Global fission: the battle over nuclear power. Oxford: Oxford University Press. 

Farsetta, D. 2008. Meet the nuclear power lobby. Http://progressive.org/dispatches/meet-

nuclear-power-lobby/ (11. 11. 2018). 

Gawlik, K., C. Christensen in C. Kutscher. 2005. A numerical and experimental investigation 

of low-conductivity unglazed, transpired solar air heaters. Journal of Solar Energy 

Engineering 121 (1): 153–155. 

GE Renewable Energy. 2018. Wind energy solutions. 

Https://www.ge.com/renewableenergy/wind-energy (14. 9. 2018). 

Gibbs, W. W. 2013. Triple-threat method sparks hope for fusion. 

Https://www.nature.com/news/triple-threat-method-sparks-hope-for-fusion-1.14445 (13. 

5. 2018). 

Greenwood, N. in A. Earnshow. 2008. Chemistry of the elements. Leeds: University of Leeds. 

Hulsbergen, K., P. Dai, J. Zhang, J. Zheng, G. van Banning, J. Adamae in Z. Tang. 2018. 

Numerical study of hydrodynamic mechanism of dynamic tidal power. Water Science 

and Engineering 11 (3): 220–228. 

Inštitut Joţef Stefan. 2017. Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020. 

Https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2017-

2020-jo.pdf (12. 12. 2018). 

IRENA – International Renewable Energy Agency. 2018. Renewable energy prospects for the 

European Union. Https://www.irena.org/publications/2018/Feb/Renewable-energy-

prospects-for-the-EU (8. 9. 2018). 

ITER Communication. 2016. ITER Council endorses updated project schedule. 

Http://www.iter.org (10. 11. 2018). 

ITER. 2017. The ITER story. Https://www.iter.org/proj/iterhistory (16. 9. 2018). 

Jaesun, W. in K. Seoyong. 2018. Comparative analysis of public attitudes toward nuclear 

power energy across 27 European countries by applying the multilevel model. Gwangju: 

Department of Public Administration, Honam University.  

https://www.euro-fusion.org/devices/jet/research-at-jet/
https://www.euronuclear.org/1-information/links-lobbying.htm%20(17
https://www.euronuclear.org/1-information/links-lobbying.htm%20(17
https://www.ge.com/renewableenergy/wind-energy%20(14
https://www.nature.com/news/triple-threat-method-sparks-hope-for-fusion-1.14445
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2017-2020-jo.pdf%20(12
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2017-2020-jo.pdf%20(12
https://www.irena.org/publications/2018/Feb/Renewable-energy-prospects-for-the-EU%20(8
https://www.irena.org/publications/2018/Feb/Renewable-energy-prospects-for-the-EU%20(8
http://www.iter.org/
https://www.iter.org/proj/iterhistory%20(16


41 

Jefferies, R., J.-R. Miller, C. Wharton in K. M. Uyeda. 1991. User interface evaluation in the 

real world: a comparison of four techniques. New Orleans: Software and Systems 

Laboratory.  

Karpenkov, S. 1997. Concepts of modern science. Moscow: Culture and Sport Unity. 

Kline, B. 2011. First along the river: a brief history of the U.S. environmental movement. 

Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 

Knaster J., F. Arbeiter, P. Cara, S. Chel, A. Facco, R. Heidinger, A. Ibarra, A. Kasugai, H. 

Kondo, G. Micciche, K. Ochiai, S. O'hira, Y. Okumura, K. Sakamoto in E. Waka. 2016. 

IFMIF, the European–Japanese efforts under the Broader Approach agreement towards a 

Li(d,xn) neutron source: current status and future options. V Nuclear Materials and 

Energy 9: 46–54. 

Koch, W. 2015. Wind power. Https://news.nationalgeographic.com/energy/2015/08/150813-

wind-power-sets-records-as-countries-boost-climate-push/ (15. 4. 2018). 

Lang, H.-C. in M. Mueller. 1997. Technology intelligence: identifying and evaluating new 

technologies. V Innovation in technology management – the key to global leadership, ur. 

D. F. Kocaoglu in T. R. Anderson, 218. Portland: PICMET Portland State University 

Engineering Management Program.  

Leshkevich, S. 2009. Solar energy and the prospects for its use. Minsk: Belarusian State 

Pedagogical University named after Maxim Tank. 

Lichtenthaler, E. 2004. Technological change and the technology intelligence process: a case 

study. Journal of Engineering and Technology Management 21 (4): 331–348. 

Lichtenthaler, E. 2006. Technology intelligence: identification of technological opportunities 

and threats by firms. International Journal of Technology Intelligence and Planning 2 

(3): 289–323. 

Lin, J. 2016. Essays on market power in the Alberta. Edmonton: University of Alberta.  

Lockheed Martin Corporation. 2018. Compact fusion. Https://www.lockheedmartin.com/en-

us/products/compact-fusion.html (14. 10. 2018). 

Lopez, A., B. Roberts, D. Heimiller, N. Blair in G. Porro. 2012. U.S. renewable energy 

technical potentials: a GIS-based analysis. Http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/51946.pdf 

(8. 11. 2018). 

Loredan, D. 2017. Je vetrna energija prava izbira za Slovenijo? 

Https://oe.finance.si/8854990?cctest& (13. 11. 2018). 

Lucas, J., M. Cortés, P. Méndez, J. Hayward in D. Maisonnier. 2007. Energy storage system 

for a pulsed DEMO. Fusion Engineering and Design 82 (15–24): 2752–2757. 

Maharshi, R. 2011. Nuclear power and the public. Bulletin of the Atomic Scientists 67 (4): 46–

48. 

McCright, M. in E. Dunlap. 2010. Anti-reflexivity: the American conservative movement’s 

success in undermining climate science and policy. Theory, Culture and Society 27 (2/3): 

100–133. 

Mojiri, A. 2013. Spectral beam splitting for efficient conversion of solar energy. Renewable 

and Sustainable Energy Reviews 28: 654–663. 

Mortara, L., C. Kerr, R. Phaal in D. Probert. 2009. A toolbox of elements to build technology 

intelligence systems. International Journal of Technology Management 47 (4): 322–345. 

https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/compact-fusion.html%20(14
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/compact-fusion.html%20(14
http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/51946.pdf%20(8
http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/51946.pdf%20(8
https://oe.finance.si/8854990?cctest&


42 

Muhlich, P., M. Biberacher, H. Cabal Cuesta, U. Ciorba, C. Eherer, F. Gracceva, P. E. 

Gronheit, T. Hamacher, W. Han, Y. Lechon, A. Pina, D. Ward., G.-C. Tosato in T. 

Hartmann. 2011. The potential role for fusion power in future energy markets. Vienna: 

International Atomic Energy Agency. 

Nagel, F.-P. 2008. Electricity from wood through the combination of gasification and solid 

oxide fuel cells. Zurich: Swiss Federal Institute of Technology.  

National Geographic. 2019. Geothermal energy. 

Https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/geothermal-energy/ 

(14. 8. 2019). 

National Hydrogen Association. 2010. The history of hydrogen. Washington, D.C.: 

Department of Energy. 

Novak, P. 2013. Potencial obnovljivih virov energije v Sloveniji. 

Https://sites.google.com/site/obnovljivsi/intervju (2. 6. 2018). 

Oliver, A. 2015. Swansea Tidal Lagoon power plant wins planning permission. 

Http://www.infrastructure-intelligence.com/article/jun-2015/swansea-tidal-lagoon-power-

plant-wins-planning-permission (17. 6. 2018). 

Remec, G. 2018. 2018 renewable outlook stable: renewables can now self-sustain. 

Https://www.renewableenergyworld.com/articles/print/volume-21/issue-1/features/all-

renewables/2018-renewable-outlook-stable-renewables-can-now-self-sustain.html (29. 8. 

2018). 

REN21 – Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. 2016. Renewables 2016 

global status report. Paris: REN21 Secretariat. 

REN21 – Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. 2017. Renewables global 

futures report: great debates towards 100 % renewable energy. Paris: REN21 

Secretariat. 

Rincon, P. 2013. Nuclear fusion milestone passed at US lab. 

Https://www.bbc.com/news/science-environment-24429621 (12. 8. 2018). 

Samsonova, E. 2004. Forecasting scientific and technological progress. Moskva: Agricultural 

Academy of Kliment Timiryazev. 

Schroeder, D. 2017. Renewables: then, now and in the future. 

Https://www.nesgt.com/blog/2017/06/renewables-then-now-and-in-the-future (30. 8. 

2018). 

Sharp, D. 2012. 1st tidal power delivered to US grid off Maine. 

Https://finance.yahoo.com/news/1st-tidal-power-delivered-us-230817883.html (30. 8. 

2018). 

Shestopalov, A. 2011. Как работает солнечная башня. 

Http://howitworks.iknowit.ru/paper1185.html (14. 7. 2018). 

Shwom, R. 2011. A middle range theorization of energy politics: the U.S. struggle for energy 

efficient appliances. Environmental Politics 20 (5): 705–726. 

SIMEC Atlantis Energy. 2016. Tidal stream projects. Meygen. 

Https://simecatlantis.com/projects/meygen/ (14. 10. 2018). 

Smil, V. 2005. Energy at the crossroads. American Journal of Agricultural Economics 87 (3): 

810–812. 

https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/geothermal-energy/
https://sites.google.com/site/obnovljivsi/
https://sites.google.com/site/obnovljivsi/intervju%20(2
http://www.infrastructure-intelligence.com/article/jun-2015/swansea-tidal-lagoon-power-plant-wins-planning-permission%20(17
http://www.infrastructure-intelligence.com/article/jun-2015/swansea-tidal-lagoon-power-plant-wins-planning-permission%20(17
https://www.renewableenergyworld.com/articles/print/volume-21/issue-1/features/all-renewables/2018-renewable-outlook-stable-renewables-can-now-self-sustain.html%20(29
https://www.renewableenergyworld.com/articles/print/volume-21/issue-1/features/all-renewables/2018-renewable-outlook-stable-renewables-can-now-self-sustain.html%20(29
https://www.bbc.com/news/science-environment-24429621%20(12
https://www.nesgt.com/blog/2017/06/renewables-then-now-and-in-the-future%20(30
https://finance.yahoo.com/news/1st-tidal-power-delivered-us-230817883.html%20(30
http://howitworks.iknowit.ru/paper1185.html%20(14
https://simecatlantis.com/projects/meygen/
https://www.researchgate.net/journal/1467-8276_American_Journal_of_Agricultural_Economics


43 

Taylor, N., S. Ciattaglia, P. Cortes, M. Iseli, S. Rosanvallon in L. Topilski. 2012. ITER safety 

and licensing update. Fusion Engineering and Design 87 (5/6): 476–481. 

Trisko, E.-M. 2009. Statement on behalf of the United Mine Workers of America, AFL-CIO 

before the Committee on Energy and Commerce Energy and Environment Subcommittee. 

Washington, DC: U.S. House of Representatives. 

U.S. Department of Energy. 2010. Types of fuel cells. Washington, D.C.: Energy Efficiency & 

Renewable Energy. 

U.S. Department of Energy. 2012. Turbines off NYC East River will create enough energy to 

power 9,500 residents. Http://energy.gov/articles/turbines-nyc-east-river-will-create-

enough-energy-power-9500-homes (18. 12. 2018). 

Vaillancourt, K., M. Labriet, R. Loulou in J.-P. Waaub. 2008. The role of nuclear energy in 

long-term climate scenarios: an analysis with the World-TIMES model. Energy Policy 36 

(7): 2296–2307. 

Van der Zee, B. 2011. Japan nuclear crisis puts UK public off new power stations. 

Https://www.theguardian.com/environment/2011/mar/22/japan-nuclear-crisis-uk-power-

stations (8. 11. 2018). 

Verovnik, S. 2018. Sončne elektrarne postajajo spet aktualne. 

Https://www.vecer.com/soncne-elektrarne-postajajo-spet-aktualne-6442310 (8. 11. 

2018). 

Wald, M. 2010. Edging back to nuclear power. 

Https://www.nytimes.com/2010/04/22/business/energy-environment/22NUKE.html (24. 

8. 2018). 

Waldrop, M. 2014. Do we need nuclear fusion? 

Https://www.scientificamerican.com/article/alternative-fusion-technologies-heat-up/ (11. 

9. 2018). 

Ward, D. 2007. The contribution of fusion to sustainable development. Fusion Engineering 

and Design 82 (5–14): 528–533. 

Warmer, F., B. Torrisi, D. Beidler in D. Ward. 2016. System code analysis of HELIAS – type 

fusion reactor and economic comparison with tokamaks. IEEE Transactions on Plasma 

Science 44 (9): 1–10. 

World Nuclear Association. 2019. Nuclear fusion power. Http://www.world-

nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-fusion-power.aspx 

(10. 11. 2018). 

Yates, Y. 2012. U.S. geothermal energy potential is heating up. 

Https://www.renewableenergyworld.com/articles/2012/08/u-s-geothermal-energy-

potential-is-heating-up.html (27. 9. 2018). 

Zinkle, S. 2005. Advanced materials for fusion technology. Fusion Engineering and Design 

74 (1–4): 31–40. 

 

http://energy.gov/articles/turbines-nyc-east-river-will-create-enough-energy-power-9500-homes%20(18
http://energy.gov/articles/turbines-nyc-east-river-will-create-enough-energy-power-9500-homes%20(18
https://www.theguardian.com/environment/2011/mar/22/japan-nuclear-crisis-uk-power-stations%20(8
https://www.theguardian.com/environment/2011/mar/22/japan-nuclear-crisis-uk-power-stations%20(8
https://www.vecer.com/soncne-elektrarne-postajajo-spet-aktualne-6442310%20(8
https://www.nytimes.com/2010/04/22/business/energy-environment/22NUKE.html%20(24
https://www.scientificamerican.com/article/alternative-fusion-technologies-heat-up/
http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-fusion-power.aspx%20(10
http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-fusion-power.aspx%20(10
http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-fusion-power.aspx%20(10
https://www.renewableenergyworld.com/articles/2012/08/u-s-geothermal-energy-potential-is-heating-up.html%20(27
https://www.renewableenergyworld.com/articles/2012/08/u-s-geothermal-energy-potential-is-heating-up.html%20(27

