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ALI LES RASTE  V GOZDU? 
 
Jože PRAH 
Zavod za gozdove Slovenije 
Krajevna enota Radeče 
Trg 5 
1433 Radeče 
E-mail: prah.joze@volja.net 
 
 
 
Povzetek 
 
Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. Gozdovi so potencialna vegetacija na več 
kot 90% površine naše dežele. Danes je  Slovenija po gozdnatosti na tretjem mestu v Evropi, za 
Finsko in Švedsko. Gozd obsega  več kot 60 % slovenske površine. Gozdni prostor pa okoli 80%. 
Še leta 1875 je bila gozdnatost 36 %. Slovenija ima 0,62 ha gozda na prebivalca. Ena izmed 
značilnosti slovenskih gozdov je zelo velika vegetacijska pestrost, ki izhaja iz raznolikih 
geoloških razmer, razgibanega reliefa in mešanja celinskega, sredozemskega in alpskega 
podnebja. Večino gozdnih rastišč tvorijo bukova rastišča. V naših gozdovih najdemo 71 
avtohtonih drevesnih vrst od tega 10 vrst iglavcev in 61 vrst listavcev. Glede na vrstno sestavo so 
slovenski gozdovi dobro ohranjeni. V zadnjih šestdesetih letih so se gozdne površine povečale za 
več kot 30 %, lesna zaloga za 160 % in prirastek za 170 %. Veliko sredstev je bilo vloženih tudi v 
gradnjo gozdnih cest. Sredi petdesetih let prejšnjega stoletja je bila odprtost le okrog 2 m/ha, 
danes pa je okrog 15 m/ha. Vse to so rezultati polstoletnega načrtnega strokovnega dela z 
gozdovi. Slovenija je bila za Švico tudi druga dežela na svetu, ki je že v začetku petdesetih let 
prejšnjega stoletja prepovedala goloseke. V Sloveniji ima načrtno ravnanje z gozdovi bogato 
tradicijo. Za idrijske rudniške gozdove je bil prvi načrt izdelan že leta 1724. V drugi polovici 19. 
stoletja so gozdna veleposestva začela izdelovati gozdno gospodarske načrte. V petdesetih letih 
20. stoletja v Sloveniji začnejo urejati vse gozdove,  ne glede na lastništvo, ki poteka še danes. 
Tudi po osamosvojitvi je v devetdesetih letih nova gozdarska zakonodaja načrtno gospodarjenje z 
gozdovi postavila na prvo mesto. 
 
1. VLOGE GOZDA V SLOVENIJI 
 
Klasično gozdarstvo se je razvijalo in razvilo predvsem okrog lesnoproizvodne vloge. Z razvojem 
družbe in hkratnim slabšanjem okolja se je število vlog gozda pomnožilo. Gozd kot ekosistem je 
najpopolnejša življenjska skupnost. Je naravna dobrina in izrazito mnogoplasten ter tako 
predstavlja gospodarsko korist, pomembno sooblikuje fizično okolje in ostaja enako pomembna 
sestavina človekovega duhovnega sveta. Človek išče koristi in gozd s svojim delovanjem, s 
svojimi funkcijami zadovoljuje določene človekove materialne in nematerialne potrebe. Naravni 
ali gospodarski gozd opravlja svoje funkcije neodvisno – kot ekosistem. V njih se pogosto skriva 
potencial, da z njimi ali s svojim določenim stanjem zadovoljuje določene potrebe. In te potrebe 
so tiste, ki v konkretnih primerih in času,  prikličejo v življenje določene vloge gozda.  
 
Danes govorimo o treh sklopih vlog (tabela 1): 
- socialne  
- okoljske 
- proizvodne 
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Seveda pa današnji nabor vlog še ni popoln, porajajo se vedno nove, kot odraz razvoja družbe s 
spremembami v okolju. V porastu so predvsem okoljske (krajinska, gozd kot ponor ogljika,…) in 
socialne (premoženjska, zaposlitvena…). Vloge so med seboj povezane, prepletene. Mnogokrat 
sobivanje med njimi ni enostavno, kajti nobena od vlog naj ne bi prestopila meje nosilnih 
zmogljivosti.   
 
Vse to nas vodi  v paradigmo slovenskega gozdnega gospodarjenja, ki  sloni na treh načelih: 
- sonaravnost 
- trajnost 
- mnogonamenskost  
 
To pomeni, da gre za integracijo vseh funkcij (vlog) gozdov in njihove rabe, upoštevaje območne 
posebnosti, gospodarske razmere in družbene potrebe ter optimalni donos materialne in 
nematerialne rabe gozdov, vezane na trajnost donosov vseh funkcij oz. vlog gozda z ukrepi, ki so 
sorodni naravi. Človek je torej prisiljen iskati kompromis med tem, kar hoče in tistim, kar gozd in 
gozdni prostor zmore. Gre za kompromis med javnim in zasebnim interesom ter močjo gozda. 
Skratka gre za razumevanje naravnega razvoja gozdov in gozdnega prostora ter njegovih 
zakonitosti pri gospodarjenju. Vse to je osnova za ohranitev in uspešen razvoj gozdov ter hkrati 
tudi za ohranitev človeku prijaznega bivalnega okolja. 
 
2. KDO SKRBI ZA SLOVENSKE GOZDOVE 
 
2.1 Lastniki gozdov 
 
V Sloveniji prevladujejo gozdovi v zasebni lasti. Ko bo končana denacionalizacija, bo ostalo v 
javni lasti okoli 20% gozdov. Zasebna gozdna posest je zelo razdrobljena, saj povprečna posest 
obsega le okoli 3 ha. Kar na 30% površine gozdov je gozdna posest manjša od 3 ha, ki pa so 
praviloma razporejeni v več, med seboj ločenih parcel. Ugotavlja se trend nadaljnjega drobljenja 
gozdne posesti, tako da imamo danes okoli 314.000 gozdnih posesti z več kot 400.000 lastniki 
gozdov. Velika razdrobljenost gozdne posesti otežuje optimalno izrabo lesa in potenciala gozda, 
vendar pa hkrati pogojuje tudi vrstno in strukturno pestrost zasebnih gozdov. 
 
2.2 Institucije 
 
V okviru novega Zakona o gozdovih je bil ustanovljen tudi Zavod za gozdove Slovenije 
(ZGS) kot krovna gozdarska institucija, ki načrtuje in usmerja razvoj gozdov. To je javna 
gozdarska služba, ki se financira iz državnega proračuna in izdeluje gozdno gospodarske 
načrte za vse gozdove, ne glede na lastništvo. Poleg tega revirni gozdarji Zavoda  skupaj z 
lastniki označijo drevje za posek. Praktično vsako drevo gozdar in lastnik pred posekom 
skupaj označita. Skrbijo tudi za izvedbo načrtovanih gojitvenih del, vzdrževanje gozdnih 
cest izobraževanje lastnikov gozdov, osveščanje javnosti itd. 
 
Institucije in organizacije, ki poleg ZGS vplivajo na ohranitev in razvoj gozdov v Sloveniji so: 
 

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
- Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne  Biotehniške fakultete 
- Gozdarski inštitut Slovenije 
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- Zveza gozdarskih društev 
- Društva  lastnikov gozdov 
- Zavod RS za varstvo narave 
- Lovska zveza Slovenije 
- druge organizacije s področja varstva okolja 
- nevladne organizacije s področja varstva okolja 

 
Slovenci smo gozdni narod in prav je, da smo na to ponosni. 
 
3. LESA JE V SLOVENIJI VELIKO 
 
3.1 Stanje 
 
SKUPNA POVRŠINA GOZDOV V SLOVENIJI 2012:  1.184.526 ha, 58,4 % površine Slovenije 
 
-  gospodarski gozd  1.076.078 ha  90,8 % vseh gozdov 
-  varovalni gozd  98.947 ha  8,4 % vseh gozdov 
-  gozdni rezervati  9.501 ha  0,8 % vseh gozdov 
 
Po podatkih ZGS je bilo v letu 2012 v slovenskih gozdovih posekano za 3.910.807 m3  (bruto) 
lesne biomase, od tega 2.152.467 m3 iglavcev in 1.758.340  m3 listavcev. V državnih gozdovih je 
bilo posekanih 1.204.744 m3, v zasebnih gozdovih 2.673.826 m3 in v gozdovih lokalnih 
skupnosti 32.237 m3. 
 
Posek še naprej zaostaja za možnim posekom po gozdnogospodarskih načrtih. V letu 2012 je 
dosegel 68 % možnega poseka (pri iglavcih 73 %, pri listavcih le 65 %). Ob tako nizkem poseku 
se v nekaterih območjih Slovenije gozd stara, s staranjem pa  zmanjšuje ekonomska vrednost lesa. 
Približni izračuni zadnjih let kažejo, da se posek v državnih gozdovih realizira blizu količine 
načrtovanega (možnega) poseka, posek v zasebnih gozdovih pa znatno nižje. Razlika med 
dopuščeno količino poseka po gozdnogospodarskih načrtih GGE in realiziranim posekom v 
zadnjih letih gre torej izključno na račun zasebnih gozdov. Vzrokov za nerealiziranje sečnje v 
zasebnih gozdovih je več, najpogostejši razlog pa je, zlasti pri sestojih s tanjšim drevjem, 
premajhna ekonomičnost pridobivanja lesa. Lastnik gozda se lahko v tem pogledu pač zelo 
selektivno, od drevesa do drevesa odloča, kaj bo posekal in kaj ne. 
 
Upoštevajoč podatke o lesni zalogi in prirastku slovenskih gozdov po trenutno veljavnih 
gozdnogospodarskih načrtih je znašal posek v letu 2012 v odnosu do lesne zaloge 1,2 % (pri 
iglavcih 1,4 % in pri listavcih 1,0 %), v odnosu do tekočega prirastka pa 46,4 % (pri iglavcih 58,5 
% in pri listavcih 37,1 %). Upoštevajoč samo t.i. gospodarske gozdove je znašal posek v odnosu 
do lesne zaloge 1,2 % (pri iglavcih 1,4 %, pri listavcih 1,0 %), v odnosu do tekočega prirastka pa 
48,1 % (pri iglavcih 60,2  % in pri listavcih 38,6 %). 
 
Povprečna cena za hlodovino iglavcev je v letu 2010 tako pri izvozu kot tudi pri uvozu znašala 83 
EUR/m3 (vrednost blaga na slovenski meji).  Povprečna odkupna cena za hlodovino listavcev je v 
letu 2010 znašala 72 EUR . 
 
Dosežene odkupne cene na domačem trgu (franko kamionska cesta) so v povprečju dosegle za 
hlodovino iglavcev 61 EUR/m3  ter za les za kurjavo 33 EUR/m3  Cene hlodovine iglavcev so v 
prvem polletju 2011 višje za 10 % glede na enako obdobje v letu 2010; cene drv listavcev so v 
prvem polletju 2011 višje za 13 % glede na enako obdobje v letu 2010, cena bukove hlodovine pa 
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se je v enakem obdobju povečala zgolj za 2 % in ostaja na nizki ravni (59 EUR/m3, brez skorje, 
franko kamionska cesta). 
 
V zadnjem obdobju (2007-2010) smo v Sloveniji zaznali izrazito upadanje porabe industrijskega 
okroglega lesa, na drugi strani pa se povečuje njegov izvoz. Glavni smeri izvoza sta Avstrija in 
Italija. Izvoz okroglega lesa je v 2010 znašal 844.000 m3, 2011 pa bo predvidoma dosegel 
1.000.000 m3. 
 
Obseg proizvodnje žaganega lesa ostaja na nizki ravni, pomemben dejavnik tega je v primeru lesa 
iglavcev negativno gibanje gradbene dejavnosti, v primeru lesa listavcev pa slabo stanje slovenske 
pohištvene industrije. 
 
Trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi opravljamo z roko v roki z 
naravo. Odgovornost in obzirnost do gozdov temeljita na spoštovanju naravnega sistema in 
njihovih funkcij. Prav tako pomeni osveščanje in ciljno povpraševanje po okoljsko sprejemljivih 
izdelkih, uporaba trajnostno pridobljenega lesa pri gradnji hiš, v pohištvu in drugih izdelkih 
prispevek vseh nas kot potrošnikov k trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi in varstvu okolja. 
Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov je v letu 2010 uradno znašala 2,94 milijonov m3 (neto, 
brez skorje) oz. 3,37 miljonov m3 (bruto).  V letu 2010 je proizvodnja okroglega lesa iglavcev 
znašala 1,56 milijona m3 (neto), listavcev pa 1,39 milijona m3 (neto). 
 
Izvedba negovalnih del v letu 2011 je dosegla 46 % od načrtovanih del po veljavnih 
gozdnogospodarskih načrtih GGE. 
 
3.2 Veriga gozd - les 
 
Zaradi neurejene in celo prekinjene gozdno-lesne verige ta trenutek slovenskega lesa ne 
izkoriščamo v celoti, les izvažamo  in smo hkrati priča propadanju domače lesnopredelovalne 
panoge. 
 
Podlaga za akcijski načrt na področju GOZD – LES je Resolucija o nacionalnem gozdnem 
programu (2007) ter Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE), 
ter  nastajajoča Strategija za prestrukturiranje slovenske lesne industrije  (2011) in Akcijski načrt 
za uresničevanje načel »od zibke do zibke« v Sloveniji, kakor tudi z  nastajajočim Operativnim 
programom za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa za 2012-2017 oz. z nastajajočim 
akcijskim programom LES JE LEP. 
 
3.2.1 V verigi gozd – les  bi: 

 
- povečali  posek lesa  in nego gozdov v skladu z načrti za gospodarjenje z gozdovi, 
- predelovali  les na višjih zahtevnostnih stopnjah, 
- oblikovali nova in drugačna delovna mesta ter tako oblikovali 22.000 delovnih 

mest. 
Ključni dejavniki za uspešno izvedbo Akcijskega načrta so: 
 

- zaveza vseh deležnikov v gozdno-lesni verigi za usklajeno izvedbo ukrepov za 
intenziviranje gospodarjenja z gozdovi in boljšo izrabo lesa, 

- izvajanje Uredbe o zelenem javnem naročanju (ZeJN), 
- sprejem Zakona o promociji lesa in lesnih izdelkov. 
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Vrednostna veriga lesa v Sloveniji povezuje trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenja 
z gozdovi, predelavo lesa, oblikovanje, proizvodnjo in prodajo lesnih izdelkov ter, kot element, ki 
se pojavlja skozi celoten proces, izrabo lesnih ostankov in odpadkov za proizvodnjo energije.  
 
Vrednost letne gozdarske proizvodnje bo tako iz dobrih 200 MIO € zrasla ob izkoriščenem 
možnem poseku na 400 MIO €, skupaj z dodano vrednostjo (z ustrezno predelavo) pa na 1.500 
MIO €. To je maksimum. 
 

 
Slika 1: Drevesna sestava v slovenskih gozdovih 

 
Tabela 1: Vloge gozda 

SOCIALNE OKOLJSKE PROIZVODNE 

- rekreacijska 

- turistična 

- vzgojna (poučna) 

- raziskovalna 

- dediščinskovarstvena 

- obrambna 

- estetska 

- varovalna 

- vodna 

- pestrostna (biotopska) 

- klimatska 

- zaščitna 

- zdravstvena 

- lesnoproizvodna 

- nabiralniška 

- lovnogospodarska 
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Slika 2: Posek v slovenskih gozdovih v obdobju 1991–2012 – v milijonih m3  

 
 

 

Slika 3: Trend gibanja razmerja med načrtovanim možnim posekom in prirastkom v obdobju 1996–2012  
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Slika 4: Gibanje deleža dodane vrednosti gozdarske in z lesom povezane proizvodnje, v % BDP 
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ALI JE LES SMISELNO KURITI? 
 
Franc POHLEVEN 
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
Oddelek za lesarstvo 
Rožna dolina, Cesta VIII/34 
SI1000 LJUBLJANA 
Slovenija 
E-mail: franc.pohleven@bf.uni-lj.si 
 
 
Ključne besede: podnebne spremembe, lesna biomasa, kurjenje lesa, emisija CO2, 

smog, energetska samozadostnost 
 
Povzetek 
 
Za globalno segrevanje ozračja je kriv človek, ki je z enormno povečano porabo energije 
v zadnjih desetletjih močno povečal emisijo toplogrednih plinov. Med temi je predvsem 
ogljikov dioksid (CO2), ki se sprošča ob kurjenju fosilnih goriv in tudi lesne biomase 
nastale iz CO2. Zato s kurjenjem lesa ne bomo prispevali k znižanju CO2, saj se ob 
gorenju sprošča CO2 nazaj v ozračje.  Prav tako pa se v ozračje sprostijo ciklične 
rakotvorne snovi (saje) in majhni delci, ki še dodatno onesnažijo zrak z majhnimi delci. 
Tako s kurjenjem lesa povzročimo več škode kot koristi. K znižanju toplogrednih plinov 
bo najbolj prispevala predelava lesa v izdelke in objekte, v katerih se v desetletjih uporabe 
ohranja CO2 in na ta način znižujejo emisije toplogrednih plinov. Na gozdnatih področjih 
bi bilo potrebno ustanoviti Centre predelave lesa (CPL), kjer bi les predelovali v izdelke z 
najvišjo dodano vrednostjo, nerabne ostanke predelave pa na koncu uporabili za 
proizvodnjo energije, ki bi CPL in okoliške zaselke oskrbovali z energijo. 
 
1. UVOD 
 
Človeštvo se sooča s podnebnimi spremembami, ki naj bi jih povzročali toplogredni plini, 
med njimi CO2. V zadnjih dveh stoletjih se je z enormno rabo fosilnih goriv in lesne 
biomase močno povečala emisija toplogrednih plinov. Med temi je predvsem ogljikov 
dioksid, ki se nabira v višjih zračnih plasteh in preprečujejo emisijo sončne energije nazaj 
v vesolje. Zaradi tega se planet intenzivneje segreva in priča smo ekstremnim 
vremenskim pojavom (suše, povodnji, orkani...).  Če bi nemudoma ukrepali in korenito 
zmanjšali sproščanje toplogrednih plinov, bi se morda izognili vsesplošnemu kaosu, ki 
nam grozi v bližnji prihodnosti. Vsakršno odlašanje bo otežilo, če ne celo onemogočilo, 
normalizacijo stanja. Verjetno pa se bo človeštvo zdramilo šele, ko bodo ujme naredile 
nekajkrat večjo škodo od koristi, ki jo prinaša energetsko izkoriščanje fosilnih goriv. 
Rešitev je v takojšnem vsesplošnem zmanjšanju porabe energije. Ves svet bi se moral 
preusmeriti na energetsko varčne tehnologije in energetsko nepotratne (sonaravne) 
materiale, kot so platno, bombaž, les, kamen… (Pohleven, 2008). 
 



Pohleven F., Ali je les smiselno kuriti?, Zbornik prispevkov Energetika v kmetijstvu,  
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, januar 2013 
 

12

2. LES IN PODNEBNE SPREMEMBE 
 
K znižanju toplogrednih plinov bo najbolj prispeval les, predelan v izdelke in vgrajen v 
poslopja. En kubični meter končnih lesnih izdelkov (predmeti in objekti) v končnem 
izračunu prispeva k znižanju CO2 za ekvivalent dveh ton. K dodatnemu znižanju emisije 
CO2 prispeva tudi predelava lesa v izdelke, za katere je potrebno nekajkrat manj energije, 
kot za izdelke iz drugih materialov, kot so na primer armiranobetonski objekti ter 
aluminijasta ali plastična okna. Les je, zaradi boja proti podnebnim spremembam, 
pridobil na pomenu, kot ga ni imel že 1000 let. 
 
Fosilna goriva bi bilo zagotovo potrebno zamenjati z alternativni viri energije, vendar 
delež le-te ob visoki porabi industrijske energije ne bo relevanten. Kot najbolj ustrezen 
energent so predlagali lesno biomaso, vendar je les predragocen, da bi ga kurili. Načelno 
nisem proti kurjenju lesa, vendar ne odobravam kurjenja uporabnega lesa. Če bi fosilna 
goriva nadomestili z lesom, bi gozd v zelo kratkem času iztrebili, pomembno surovino pa 
odvzeli energetsko nepotratni lesni industriji. S kurjenjem razpoložljive lesne biomase, 
pridobljene s čiščenjem gozdov, bi proizvedli neznatno količino električne energije, zato 
je to nesmiselno in zavajajoče poudarjati (Slika 1). Navsezadnje je v nekaj deset let starih 
drevesih uskladiščenega ogromno CO2 in sicer en m3 lesa nastane iz 0,9 tone CO2 in v 
izdelkih se le-ta ohranja še desetletja. 
 
V 17. stol. smo že bili priča izsekanju gozda v številnih državah Zahodne Evrope. Od tega 
si še sedaj ni opomogla ne Anglija, ne Irska in druge zahodnoevropske države! Pri nas na 
srečo, zaradi  takratne industrijske zaostalosti, do tega ni prišlo in imamo ene najbolj 
ohranjenih gozdov, kar nam zavida vsa Evropa. Lokalno so sicer posekali gozdove 
glažutarji in oglarji na Pohorju, v okolici Železnikov pa plavžarji. Ali naj gremo sedaj po 
poti držav, ki so gozd v preteklosti uničili in dejansko sedaj nimajo naravnih gozdnih 
sestojev (Pohleven, 2007)? 
 
3. ALI JE UPORABA LESA KOT VIRA ENERGIJE SMOTRNA? 
 
Funkcija gozda je mnogovrstna. Si predstavljate, da drevo raste sto in več let, pa ga nato v 
nekaj urah pokurimo. Čez koliko let bo zopet zraslo? Prav tako je potrebno v godu pustiti 
sečne ostanke. Če bi pokurili ves razpoložljivi gozdni opad, ne bi v Sloveniji nadomestili 
niti letnega povečanja porabe energije (Humar in Pohleven, 2004; Žargi, 2008). Zato pa 
se moramo zavedati, da bodo v primeru, ko opad odstranjujemo iz gozda, tla v gozdu 
siromašnejša in bodo naši gozdovi slabše uspevali. V iglastih gozdovih pa opada skoraj 
ni. Ko lesni izdelki odslužijo svojemu namenu in jih ne moremo ponovno uporabiti ali 
reciklirati, jih v modernih toplotno-energetskih postajah uporabimo za proizvodnjo 
energije. Bolj smotrno pa je, če izrabljene lesne izdelke uporabimo za kompozite ali za 
utekočinjenje. Utekočinjen in modificiran les nam predstavlja surovino za vse izdelke, ki 
jih sedaj pridobivamo iz nafte  (Švagelj, 2007). 
 
4. NESMISELNO JE KURITI LES, PRIMEREN ZA IZDELKE IN TO IZ VEČ 

RAZLOGOV: 
 

1. Lesna surovina in tehnologija je energetsko najmanj potratna, v primerjavi s 
plastiko in kovinami. Vsaka poraba energije predstavlja emisijo CO2. Ali si 
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prestavljate paradoks - z lesom bomo ustvarjali energijo, ki jo bomo nato porabili 
za proizvajanje nekaj desetkrat energetsko potratnejših nelesnih izdelkov. Če to 
opišem figurativno: pokurili bomo 50 lesenih stolov, da bomo naredili enega 
kovinskega? Poleg tega bi teh 50 lesenih stolov predstavljalo za nadaljnjih nekaj 
deset let skladišče za CO2, saj lesni izdelki (proizvedeni z manj energije) 
predstavljajo tudi skladišče za CO2, ki ga je potrebno v ozračju znižati. Tako je 
nesmiselno direktno kurjenje lesa, ampak šele na koncu njegovega življenjskega 
cikla, ko je lesni izdelek izrabljen in predstavlja odpad. Da bo te biomase čimveč, 
je potrebno povečati sečnjo in pospešiti lesno industrijo.  

 
2. Z nesmotrno porabo lesa za produkcijo energije odvzamemo surovino lesarjem, ki 

na tržišču, zaradi nelojalne konkurence, ne morejo konkurirati za les. Država 
namreč z nepovratnimi sredstvi podpira kurilne naprave za proizvodnjo električne 
energije (ki pa še vedno niso rentabilne!) in je zato lesna industrija v 
neenakopravnem položaju, saj konkurira za isto surovino. Pa naj država v enakem 
odstotku kot kurilne naprave in proizvedeno bioenergijo sofinancira tudi 
lesnopredelovalne stroje in izdelke iz lesa! Lesna predelovalna industrija je 
delovno intenzivna panoga in predstavlja zaposlitvene 27 krat več ljudi v 
primerjavi s »kurjači«. Na gozdnatih področjih bi morali ustanoviti centre 
predelave lesa (CPL), kjer bi potekala predelava v izdelke tam, kjer les nastaja 
(Pohleven, 2008). 

 
3. Ko energetiki govorijo o kurjenju sekancev in peletov iz sečnih ostankov se ne 

zavedajo, da je to polresnica. Izgovor, da bomo s čiščenjem gozda in sekanjem 
podrasti, zagotovili energijo za našo težko industrijo, je zavajajoč in nerealen. 
Sekance in pelete se, zaradi finančnih podpor, lahko proizvede tudi iz 
najkvalitetnejše hlodovine, namesto, da bi to z malo energije predelali v izdelke z 
najvišjo dodani vednostjo. Zato je potrebno takoj prenehati subvencionirati 
nerentabilno energetsko izrabo lesa (Kutin, 2006). 

 
4. Največ možnosti za bioenergijo je v proizvodnji biomase v kmetijstvu. Kmetje bi 

se iz subvencionirane proizvodnje krmilnih rastlin preusmerili na rentabilno 
proizvodnjo energetskih hitro rastočih rastlin, ki bi v zelo kratkem času 
absorbirale ogromne količine CO2. Te rastline bi bile tudi bolj odporne na vedno 
toplejše podnebje. V primeru suše pa ne bi zgubili vsega pridelka, saj bi posušene 
rastline lahko pokurili. Še drugi pomemben okoljski vidik; pri gojenju teh rastlin 
ne bi potrebovali kemičnih zaščitnih sredstev, ki sedaj ob intenzivni kmetijski 
proizvodnji hrane predstavljajo velik problem za naravo in človeka. 

 
 
5. OB ZAKLJUČKU V RAZMISLEK: 
 
Kako so lahko materiali oz. gradiva, proizvedena z mnogo energije in vloženega dela, 
cenejša od lesa, ki ga ustvari narava? 
 
Zakaj je energija, proizvedena iz premoga cenejša od tiste, ki jo dobimo iz sečnih 
ostankov, nastali pri sečnji in lesne biomase, nastale pri predelavi lesa v izdelke? 
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Slovenija ne more odločati o ceni energije na svetovnem trgu, lahko pa sami odločamo, 
koliko energije bomo porabili oz. kakšno bo naše gospodarstvo! 
 
Vlada bi morala spodbujati z ukrepi - ne kako proizvesti več energije iz lesa, ampak kako 
z manj energije ustvariti več lesnih izdelkov (torej predelavo lesa)! 
 
Viri: 
 
HUMAR, M. / POHLEVEN, F. 2004. Les za pohištvo ali kurjavo? Delo, 4. november 

2004, str. 19. 

KUTIN, A. 2006. Slovenska lesna tehnološka platforma za bolj smotrno izkoriščanje lesa: 
Treba je višati vrednost lesa. Večer, 6. julij 2006, str. 9. 

POHLEVEN, F. 2007. Biomasa ne zmanjšuje emisij CO2. Delo FT, št. 66, 17. september 
2007, str. 31. 

POHLEVEN, F. 2008. Pomen rabe in predelave lesa za blaženje klimatskih sprememb. 
Les/Wood 60, št. 3, str. 105-106. 

POHLEVEN, F. 2010. Obvladajmo podnebne spremembe – uporabimo les, Slovenska 
gozdno lesna tehnološka platforma, Slovenija, Ljubljana, 88 str. 

ŠVAGELJ, T. 2007. Gorivo in surovina, ki nadomešča nafto. Delo, 25. januar 2007, str. 
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Slika 1: Kroženje CO2 - iz sheme je razvidno, da sta za njegovo znižanje v ozračju bistvena predelava in 
uporaba lesa, ne pa energetska izraba. 
 

 

 

 
 

?
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Povzetek 
 
Bioplinske naprave so pri zagotavljanju OVE (obnovljivih virov energije) zelo 
pomemben dejavnik, saj omogočajo pasovno proizvodnjo zelene električne energije, za 
katero se je Slovenija zavezala proizvesti 25 % do leta 2020. K povečevanju ekološke 
proizvodnje energije Slovenijo zavezuje Direktiva EU o spodbujanju proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu električne energije 
(3001/77/EC). Energija, pridobljena iz bioplina, ki spada med obnovljive vire, prinaša 
številne prednosti na področju gnojenja, ravnanja z odpadki ter pridobivanja toplotne in 
električne energije. 
 
1. UVOD 
 
Najpomembnejša funkcija bioplinarn je ekološka, saj za pridobivanje bioplina uporabimo 
večino organskih ostankov in odpadkov. V prvi meri so to ostanki iz živinoreje, gnoj, 
gnojnica in gnojevka, poudariti je treba tudi možnosti izkoriščanja ostankov humanega 
življenja. Zaradi rentabilnosti investicije se v proces vključuje še gojena biomasa, ki 
poleg povečanega vnosa energije poskrbi tudi za pravo razmerje hranil. Druga lastnost 
bioplinarn je pridobivanje zelene energije. Zelena energija je za proizvajalca 
subvencionirana in predstavlja glavni vir dohodka. Zelo pomembno pri investiciji je 
izkoriščanje nastale toplote. Toploto lahko prodamo okoliškim odjemalcem, kadar to ni 
mogoče, pripravimo alternativne možnosti za uporabo nastale toplote. Najobetavnejše so 
proizvodnja bioalkoholov, sušilnice, živilskopredelovalni obrati idr. Velik napredek se 
obeta bioplinu kot pogonskemu gorivu, zato razvijamo tehnologijo čiščenja in 
skladiščenja biometana, izoliranega iz bioplina.  
 
Izkoriščanje obnovljivih virov energije ne proizvaja le električne energije, toplote in 
transportnega goriva, temveč nudi tudi priložnost za življenje v prihodnosti po sledeh 
razumnega razvoja. V Evropi in drugih industrializiranih regijah sta poglavitna razloga za 
razvoj obnovljivih virov energije okolje, še zlasti zaskrbljenost v zvezi z globalnimi 
spremembami podnebja, ter potreba po izboljšanju varnosti in raznolikosti oskrbe z 
energijo. V državah v razvoju obljubljajo novi obnovljivi viri upanje za osnovno oskrbo z 
energijo v regijah brez konvencionalne energije in dajejo možnost trajnostnega razvoja 
tudi najrevnejšim.  
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2. SPODBUDE ZA IZKORIŠČANJE OVE  
 
Slovenija mora izpolniti zahtevo, da do leta 2010 doseže 12 % delež energije iz 
obnovljivih virov, in je zato dopolnila in spremenila Energetski zakon (Uradni list RS št. 
70), v katerem zmanjšuje administrativne ovire, točno opredeljuje vrste obnovljivih virov 
ter zavezuje k prednostnemu obravnavanju projektov na osnovi obnovljivih virov 
energije. 
 
Slovenija bo morala glede na evropski energetsko-podnebni paket do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 6 % in povečati delež obnovljivih virov energije s 16 % na 
25 %. Za uresničevanje nacionalnega načrta za energetsko učinkovitost bo morala do leta 
2016 za prihranek 9 % energije zagotoviti 380 milijonov evrov (Vlada Republike 
Slovenije: Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016 z 
dne 31. 1. 2008, str. 10). 
 
K povečevanju ekološke proizvodnje energije Slovenijo zavezuje Direktiva EU o 
spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem 
trgu električne energije (3001/77/EC). Energija, pridobljena iz bioplina, ki spada med 
obnovljive vire, prinaša številne prednosti na področju gnojenja, ravnanja z odpadki ter 
pridobivanja toplotne in električne energije. 
 
Republika Slovenija je, po sprejetju nove zakonske uredbe, ustanovila podjetje BORZEN 
d. o. o., ki je zakonsko zavezano odkupiti vso zeleno energijo oziroma izplačati 
subvencioniran del, če želi tržni del proizvajalec prodajati neposredno. Proizvajalec 
električne energije podpiše s podjetjem Borzen oziroma posledično z državo pogodbo o 
15-letnem odkupu proizvedene električne energije po zagotovljeni odkupni ceni. 
 
2.1 Primer vzpodbud za bioplinarne 
 
Odkup električne energije je zakonsko opredeljen v Energetskem zakonu (Uradni list RS 
št. 70) in v Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov 
energije (UR.L. št. 37/2009). Cena odkupa električne energije se v Sloveniji oblikuje 
glede na ceno koruze,  ki jo oblikuje Kmetijski inštitut, in v primeru povišanja odkupnih 
cen koruze se dvigne tudi cena zelene električne energije. Določeni del cene odkupa je 
nespremenjen, del cene pa se spreminja skladno s spremembo višine cene surovin 
(koruzne silaže) na trgu. Skupna cena, ki po uredbi o podporah električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije, znaša 155,76 EUR za bioplinske naprave 
izhodne moči do 1 MW, se nadgradi tudi z 10 % obratovalne podpore za uporabo 
gnojevke nad 30 odstotkov in 10 % obratovalne podpore (v uredbi določena v višini 96,61 
EUR) za izrabo toplote več kot 15 % vhodne energije. Tako je cena odkupa električne 
energije vedno usklajena z višino stroškov surovin. Pomembno je, da za vse projekte 
država zagotavlja odkup energije za obdobje 15 let, kar predstavlja minimalno tveganje za 
banko. 
 
3. OSNOVNI OPIS TEHNOLOŠKEGA PROCESA  
 
Bioplin je zmes plinov, ki nastanejo pri anaerobnem vrenju v napravi, imenovani digestor 
ali reaktor oz. fermentor. Anaerobno vrenje je biološki proces in temelji na 
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metanogenezi. V njem bakterije razgrajujejo organski material, produkt razgradnje pa sta 
predvsem metan in ogljikov dioksid. Proces poenostavljeno zapišemo kot reakcijo: 

  2C + 2H2O � CH4 + CO2     

Proces je v naravi široko prisoten; z njim se razgrajujejo organski odpadki. Nastali 
produkti pa so v naravi nekoristni – celo škodljivi, saj nastajajo toplogredni plini, ki se 
sproščajo v ozračje. Ta naravni proces so po letu 1970 začeli širše izkoriščati tudi v 
energetske namene (Đulbić, 1986). 
 
Bioplin nastaja v anaerobnem postopku (to je brez prisotnosti kisika), ki temelji na 
metanogenezi. Nastaja v postopkih ločene obdelave organskih odpadkov iz kmetijstva, 
rastlinskih odpadkov in odplak iz živinoreje ter z izrabe namensko gojene biomase za 
pridobivanje energije (Nekrep, 2002). 
 
Tabela 1: Sestava bioplina in koncentracije posameznih komponent (Amon, 2002) 

Plin Kemična formula Koncentracija (Vol %) 
Metan CH4 50–75 (80) 
Ogljikov dioksid CO2 25–50 
Voda H2O 2 (20 °C)–7 (40 °C) 
Žveplovodik H2S 2 
Dušik N2 < 2 
Vodik H2 < 1 

 

Bioplin, stranski produkt anaerobne razgradnje, je lahko alternativni vir energije. 
Običajna surovina za pridelavo bioplina se pogosto označuje kot odpadni material, npr. 
človeški izločki, živalski izločki, rastlinski ostanki in blata čistilnih naprav. Vsi omenjeni 
odpadki so bogati s hranili, primernimi za rast anaerobnih bakterij. Čeprav se nekateri od 
odpadkov lahko neposredno uporabijo kot gnojila ali goriva, so kljub temu primerni za 
proizvodnjo bioplina in s tem za pridobivanje dodatne toplote, medtem pa ohranijo svoje 
ostale koristne lastnosti. Sestava bioplina lahko niha zaradi dejavnikov kot so npr. sestava 
organskega materiala, čas in temperatura anaerobne razgradnje, vendar Amon (2002) 
navaja naslednje približne vrednosti v odstotkih (glej Tabelo 1).  
 
Bioplin sestavljajo gorljivi in negorljivi plini. Med prvimi je najpogostejši metan, med 
drugimi pa ogljikov dioksid. Delež plinov je odvisen od stopnje razgradnje organske 
snovi. Kvaliteto bioplina predstavlja vsebnost metana, vendar pa lahko nanjo tudi 
vplivamo, predvsem z zmanjševanjem deleža negorljivih plinov in odstranjevanjem 
škodljivih plinov. Pri tem gre običajno za zmanjševanje deleža CO2 in odstranjevanje 
H2S. Slednjega odstranjujemo zato, ker pri zgorevanju tvori plina SO2 in SO3, ki v 
povezavi z vlago tvorita zelo korozivno žvepleno kislino, ki uničuje kovinska dele 
(Đulbić, 1986). 
 
4. SLOVENSKI POTENCIAL BIOPLINA  
 
Študija, predstavljena na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ugotavlja potencial bioplina v 
Sloveniji, kjer bi z vključevanjem 3 % poljedelskih zemljišč (od 670.000 ha registriranih 
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kmetijsko obdelovalnih površin) za pridelavo biomase oskrbovali 63 MW elektrarn na 
bioplin. Sedaj imamo v Sloveniji 9 bioplinskih naprav, treba pa je upoštevati dejstvo, da 
imamo nekaj deset tisoč hektarov žit, in ta zemljišča so po žetvi pridelka prosta in na 
marsikaterih raste plevel, so pa potencial za pridelavo biomase, saj imamo sto dni časa za 
rast strniščnih dosevkov in proizvodnjo silaže.  
 
V Sloveniji je bilo več kot 7000 hektarov poljedelskih površin, na katerih se je 
pridelovala sladkorna pesa, pogodbeno vezanih na Tovarno sladkorja Ormož. To so 
površine, ki so sedaj zasejane z drugimi poljščinami, so pa potencial za več kot 40 
elektrarn na bioplin. Bioplinske naprave so pomemben dejavnik pri predelavi gnojevke, ki 
po fermentaciji ni škodljiva do okolja in je za poljščine kakovostno biološko gnojilo. 
 
Tudi sama živinoreja upada, zato je treba pravočasno poskrbeti za možnost povezave 
poljedelstva s  stabilnimi porabniki. Dosedanja praksa dokazuje, da se za pridelavo 
biomase pridelata dva pridelka letno in s tem se poveča letni hektarski pridelek. 
 
Za točne podatke o neizkoriščenosti bioplina v Sloveniji in njenega potenciala je Skupina 
Keter na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) naročila študijo o 
neizkoriščenosti potenciala v slovenskih regijah. 
 
Bioplinske naprave so še posebej zanimive, saj proizvajajo veliko toplotne energije za 
uporabo v hortikulturi, ki pa v Sloveniji žal ni optimalno izkoriščena. Prav tako so 
pomembne sušilnice, saj lahko sušijo z nižjimi stroški. Zaradi skoraj brezplačnega vira 
toplotne energije je smiselno investirati v toplovode do industrije, ki v proizvodnji rabi 
toploto, ki pomeni velik strošek v proizvodnji. 
 
Bioplinske naprave so lahko pravi integrator proizvodnje biomase in dajejo 
kmetijstvu  dolgoročno stabilen in zagotovljen odkup. Bioplinske naprave so tako v 
Nemčiji, najbolj razviti državi na področju vlaganj v obnovljive vire energije, 
najpomembnejše pri oživljanju kmetijstva, saj kmetom omogočajo prihodek iz naslova 
prodaje gnojevke živali, ki jih ima, in prihodek iz naslova prodaje pridelkov na 
obdelovalnih površinah. Prav zato Nemčija načrtuje, poleg že obstoječih 4.200 
bioplinskih naprav, do leta 2020 zgraditi še dodatnih 12.000 bioplinskih naprav (Biogas 
2020: Neue Technik, mehr Ertrag). 
 
Če gledamo strateško, se veliko pridelkov proda na tuje, predvsem v Italijo (kjer prodamo 
le  surovino). V primeru bioplinskih naprav pa se krogotok pri surovini šele začne, saj so 
udeleženi kmet proizvajalec, ki dobavlja biomaso in dobiva humusno gnojilo, lastnik 
naprave, ki ustvarja dodano vrednost, banke, ki imajo  varno naložbo, država, ki ima 
zeleno energijo in z njo dosega dane zaveze, lokalna skupnost, ki ima delovna mesta, in 
slovenski dobavitelj tehnologije Keter Organica s svojimi strokovnjaki ter porabniki 
toplotne energije. 
 
4.1 Surovine za pridobivanje bioplina 
 
Za Slovenijo je pomembno slediti razvitim državam, ki pri vlaganjih v obnovljive vire 
energije dajejo prednost bioplinu, in najti način, kako postati energetsko čim bolj 
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neodvisna ter hkrati pomagati kmetijstvu in ohranjati kmetije. Kmetijstvo je za prehrano 
človeka izrednega pomena, saj človek potrebuje energijo in hrano za svoj obstoj. 
 
Dr. Andreas von Felde iz KWS-SAAT-AG računa na primer s prirastki narastka letno več 
kot 2 % – izključno z vzgojo posebnih vrst energijske koruze. 
 
Celo trave bodo v prihodnosti imele veliko vlogo, čeprav njihov izkupiček ni enak kot 
koruzni. »Potrebne so že samo zaradi posledičnih tehničnih razlogov pridelka,« 
napoveduje Vetter. Kajti v nasprotnem primeru bi se zaradi enostranskih posledic setve 
energijskih rastlin povečale težave z boleznimi in škodljivci. Dobre možnosti pripisuje 
Vetter tudi celi rastlini pese. Vsekakor bi morali razviti preproste postopke za čiščenje 
pese. Še boljše pa bi bile s stališča Vettra bioplinske elektrarne, ki bolje prenašajo  zvišan 
delež umazanije. 
 
Znatno višji izkupički in nove nepoznane kulture, to so napovedi pridelovalcev rastlin za 
prihodnost. Četudi se lahko razpoložljive površine le omejeno izrabijo, potencial 
izkupička še zdaleč ni izčrpan. 
 
4.2 Bioplin kot nadomestek zemeljskemu plinu 
 
Večji kmetijski objekti se bodo v prihodnosti verjetno preusmerili na  mešanico 
substratov in bodo svoj plin pretežno odvajali, namesto da bi ga spreminjali v električno 
energijo. »Odvajanje bo pomembnejše že zato, ker si je zvezna nemška vlada zadala cilj 
do leta 2020 dovesti 6 milijard kubičnih metrov bioplina v omrežje zemeljskega plina,« 
pove Bodo Drescher, proizvajalec naprav MT Energie iz mesta Zeven. Trenutno je šele 
19 naprav, ki v mrežo zemeljskega plina dovajajo približno 42 milijonov kubičnih metrov 
metana. Prelomna točka: tehnika priprave je za majhne objekte/naprave še predraga, tako 
da se investicija izplača le velikim elektrarnam, ki imajo proizvodnjo, večjo od 1 MW 
električne energije. 
 
Strokovno društvo Biogas se zato zavzema za Zakon o dovajanju plina. To bi naj – 
podobno kot Zakon o obnovljivih energijah – spodbudilo dovajanje plina in proizvodnjo 
metana.  »Čim več naprav bo v prihodnje dovajalo, toliko hitreje se bodo nižali stroški  za 
tehniko priprave, tako da bodo po tej poti dolgoročno pridobili tudi tipično kmetijski 
objekti s proizvodnjo, manjšo od 500 kW,« pove Manuel Maciejczk iz strokovnega 
združenja Biogas. Da je to že danes mogoče, želi še to leto dokazati podjetje  PlanET. V 
mestu Neuss v Spodnjem Porenju želi proizvajalec preoblikovati objekt s proizvodnjo 
500 kW energije na odvajanje bioplina v omrežje zemeljskega plina. 
 
Ampak tudi brez državne pomoči dovajanje plina ni domena velikih objektov. »Tako bi 
se lahko več objektov združilo na enem kraju in bi zmeraj na enem mestu dovajali plin 
skupaj v omrežje zemeljskega plina,« razlaga Hendrik Borgmeyer, proizvajalec naprav 
Bioconstruct iz mesta Melle (Spodnja Saška). 
 
4.3 Bioplin kot surovina 
 
Dolgoročno se bo bioplin začel uporabljati tudi za proizvodnjo umetnih mas. Nafta se 
draži, zaradi česar bi lahko bioplin kot alternativa pridobil pomen. Trenutno pet do deset 
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odstotkov volumna proizvodnje kemijske industrije temelji na obnavljajočih surovinah, 
zanimanje za povečanje deleža je veliko zaradi končnih nahajališč nafte in  razlogov 
podnebnega varstva. 
 
5. ZAKLJUČEK  
 
Ta trenutek je električna energija ena najpomembnejših energij in raba te je v porastu.  
Dolgoročno bo človeštvo elektriko še rabilo, zato jo je treba pridobivati še naprej in čim 
bolj povečati delež obnovljive oz. zelene električne energije. Podobno je s pogonskimi 
gorivi, kjer zelo zaostajamo za zadanimi cilji. Še vedno je na razpolago veliko 
neizkoriščenih potencialov za pridobivanje bioplina, tako v Sloveniji kot tudi v svetu. 
Prizadevati si moramo za osveščanje prebivalstva o nuji gradnje bioplinskih naprav. 
Vsaka vas ali kraj, kjer je prisotna živinoreja, bi moral imeti primerno veliko bioplinsko 
napravo zaradi naslednjih vzrokov: 
 
� Energetsko bi se na neki mikrolokaciji izrabili vsi ostanki v živinoreji, 

poljedelstvu, živilsko predelovalni industriji, kar bi imelo naslednje pozitivne 
vplive: 

 
1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki sedaj nastajajo na gnojiščih, deponijah 

ali drugih zbirališčih odpadkov, 
 
2. s tem bi se zmanjšale emisije smradu, 
 
3. na mikrolokaciji bi ustvarili električno energijo in toplotno energijo, 
 
4. zaradi proizvodnje električne energije na mikrolokaciji bi se zmanjšale potrebe 

transporta elektrike na tisto mikrolokacijo in s tem bi zmanjšali izgube elektrike 
zaradi daljnovodov od večjih proizvajalcev električne energije,  

 
5. poleg električne energije nastane tudi toplotna energija, ki omogoča razvoj novih 

panog na tej mikrolokaciji, in to povsem konkurenčno, saj je zagotovljen vir 
toplote (to so predvsem rastlinjaki, sušilnice, ogrevanje stavb ipd.), 

 
6. ustvarila bi se dodatna delovna mesta, tako na samem obratu kot tudi vsa delovna 

mesta v podporo obratu (servis, svetovanje, računovodstvo …) in delovna mesta, 
ki bi nastala zaradi uporabe toplote (hortikultura, sušilnice, ogrevanje …), 

 
7. zaradi zmanjšanja izgub hranil v obliki odvoza odpadkov se zmanjša nakup 

mineralnih gnojil, 
 
8. poveča se kakovost pitne vode, saj je dušik v gošči v amonijski NH4

+ obliki, ki se 
veže na talne koloide in se zato ne izpira kot nitrat NO3

-, 
 
9. hranila v fermentirani gošči so rastlinam dostopnejša, hkrati pa fermentirana gošča 

ni sluzasta, kar bi vplivalo na mašenje talnih por in zadušitev talnih organizmov 
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(predvsem deževnikov). Taka gošča ima tudi alkalno reakcijo, kar ugodno vpliva 
na počasnejše zakisanje tal. 
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Povzetek 
 
Makro poskus z enajstimi hibridi koruze smo izvedli v letu 2012 na težkih tleh v Borejcih 
(Prekmurje). Ob spravilo koruze za zrnje smo z adaptiranim kombajnom z dodatnim 
zalogovnikom zajeli še klasince. Povprečna masa tako zbranih suhih klasincev je bila 
1,285 tone na hektar, kar je primerljivo s podobnimi tujimi tehničnimi rešitvami za ločeno 
zbiranje klasincev. V Sloveniji bi lahko v letu 2011 potencialno pridelali okrog 45 tisoč 
ton suhih klasincev. Koruzni klasinci se trenutno uporabljajo predvsem v energetske 
namene, kot gorivo v navadnih pečeh ali pa v kotlih za sekance, kjer je izkoristek boljši. 
Uporaba klasincev za druge namene pri nas še ni zaživela.  
 
1. UVOD 
 
Klasinec kot kurivo (gorivo) ni nova stvar. Ob ročnem spravilu koruze in ob uporabi 
obiralnikov koruze v storžu so se koruzni storži prepeljali na kmetijo (sušilnico), kjer so 
po ruženju ostali klasinci. Z žetvijo kuruze za zrnje z žitnimi kombajni, ki imajo spredaj 
prigrajeno specialno koruzno ustje, pa je klasinec skupaj z drugimi žetvenimi ostanki po 
kombajniranju ostal na njivi in se ga je potem zaoralo. Uporaba klasinca za energetske 
namene ni kamen spotike v dilemah ali koruza za hrano (krmo) ali za energijo (bioplin, 
bioetanol). Energetska ali druga izraba klasinca ni sporna iz stališča zagotavljanja 
prehranske varnosti ljudi. V Sloveniji obstaja veliko sinonimov za koruzni storž in 
klasinec. Včasih celo sosednji vasi drugače poimenujeta te dele koruze. Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je ravno na tem poimenovanju delala študije 
naše jezikovne bogatosti. Zaradi uporabnosti klasincev so se za njihovo zbiranje pojavile 
tehnične rešitve tudi ob spravilu zrnja s kombajni. Najbolj pogoste so v obliki adaptiranih 
kombajnov ali pa specialnih prikolic za prebiranje klasincev. Na področju adaptiranih 
kombajnov za dodatno zbiranje klasincev so vodilni v ZDA, v Evropi je v zadnjih letih 
bilo veliko raziskanega v sosednji Avstriji, kjer se podpira tudi obnovljive vire energije iz 
kmetijstva. V Sloveniji imamo konec leta 2012 en adaptiran kombajn za dodatno zbiranje 
klasincev ob žetvi koruze za zrnje. Ta kombajn deluje že tri sezone. Namen prispevka je 
prikazati možnosti zbiranja klasincev in njihovo energetsko izrabo. 
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2. MATERIAL IN METODE DELA 
 
V letu 2012 je bil na kmetiji Štefana Števaneca iz Borejec izveden na težjih tleh makro 
poskus s koruzo. Posejanih je bilo enajst hibridov na medvrstni razdalji 70 cm, razdalja v 
vrsti pa je bila 17 cm. Velikost osnovne parcele je bila 728 m2. Koruza namenjena za 
zrnje bila 20. 10. 2012 požeta z adaptiranim kombajnom, ki omogoča ločeno zbiranje 
zrnja in klasincev. Adaptacija kombajna je inovacija Štefana Števaneca iz Borejcev. Za 
dodatno zbiranje klasincev so primerni predvsem kombajni z aksialno mlatilno napravo. 
Števanec je na kombajn CASE IH 2388 z 213 kW (285 KM) vgradil dodaten sklop, ki 
zajame klasince v poseben bunker. Za čistilnim sklopom kombajna je namestil lovilno 
korito, v katerega padajo klasinci in nekaj ličja. V tem koritu se nahaja polžasti 
transporter, ki prenaša klasince prečno na levo stran kombajna. Od tu pa se klasinci 
transportirajo navzgor v dodaten bunker za začasno shranjevanje klasincev. Bunker ima 
zadnjo steno premično, tako da se njegova prostornina po potrebi lahko poveča. 
Odlaganje klasincev v prikolico se izvede preko transportnega traka. Odlaganje klasincev 
v spremljajočo prikolico je možno ob spretnih traktoristih tudi med vožnjo, običajno pa se 
izvaja ob mirujočem kombajnu. Med tako zbranimi klasinci je tudi nekaj primesi ličja, kar 
pa je spet odvisno od hibrida koruze, vlažnosti itd. 
 
Po žetvi vsake parcele s posameznim hibridom smo stehtali maso zrnja in klasincev s 
tehtnico Welvaarts Weighingcomputer Type W-2000. Vlago koruznega zrnja smo 
določili z merilnikom vlage KEET AQUASEARCH PM – 600. Vlaga klasincev je 
odvisna od vlage zrnja. Izračunali smo jo po enačbi Handlerja (Handler, 2011). 
 
3. REZULTATI Z DISKUSIJO 
 
3.1 Zbiranje klasincev 
 
Pri proučevanju mehaniziranega spravila klasincev ob žetvi koruze za zrnje z adaptiranim 
kombajnom smo tehtali maso svežega zrnja in maso svežih klasincev. Iz sveže mase smo 
nato izračunali hektarski pridelek suhe snovi klasincev in hektarski pridelek koruznega 
zrnja s 14 % vlage. Rezultati so podani v tabeli 1. Masa klasincev, zbranih z adaptiranim 
kombajnom pri 11 različnih hibridih, je primerljiva s podatki iz literature, kjer so za 
zbiranje klasincev uporabljene podobne ali pa drugačne tehnične rešitve. Avstrijici tako 
navajajo da je povprečen pridelek klasincev 1,1 tona suhe snovi na hektar, kar ustreza 9,5 
m3 prostornine. Povprečni pridelek pri enajstih hibridih koruze, vključenih v poskus v 
Prekmurju, je bil 1.285 kg SS/ha. Najnižji pridelek je bil 995 kg SS/ha, največji pa 1.617 
kg SS/ha. 
 
3.2 Teoretični pridelek klasincev v Sloveniji 
 
Po podatkih Statističnega urada RS (SURS, 2012) je bilo v letu 2011 s koruzo za zrnje 
posejanih 40.185 hektarjev. Ob povprečnem pridelku klasincev 1.100 kg/ha kot ga navaja 
literatura, je teoretični potencial znašal 4.4203 ton suhih klasincev. Ob upoštevanju 
kurilne vrednosti 17,5 MJ/kg je kurilna vrednost teh klasincev 773,5 TJ, kar odgovarja 
kurilni vrednosti 18.000 ton plinskega olja. Ker so klasinci obnovljivi vir energije, bi z 
njihovo uporabo kot goriva privarčevali še ogljikov dioksid, ki bi sicer nastal ob uporabi 
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kurilnega olja. V praksi pa moramo ločiti še ekonomski, tehnični in uporabni potencial 
klasincev, ki pa so bistveno nižji. 
 
3.3 Uporaba klasincev 
 
Klasinec je vse stransko uporaben stranski proizvod (rastlinski ostanek) pri pridelavi 
koruze za zrnje. Možne je njegova energetska in snovna (iz)raba. Že od nekdaj so se 
klasinci uporabljali kot dodatno kurivo v različnih pečeh na drva (štedilniki, kamini, 
keramične peči – krušne peči). Tudi danes se še klasinci tako uporabljajo. Zaradi boljšega 
izkoristka je bolj primerna njihova uporaba v kotlih za sekance za etažno ali centralno 
ogrevanje. Priporoča se mešanje klasincev z lesnimi sekanci. Slovenija je že sprejela 
številne standarde SIST EN, kjer je govora o trdnih biogorivih iz gozdne biomase 
(njihovih splošnih zahtevah, specifikacijah in razredih itd.). Za trdna goriva iz kmetijstva 
pa pri nas še nimamo standardov. Avstrija pa je že sprejela lastne standarde za trdna 
goriva iz kmetijstva, v pripravi pa so tudi mednarodni standardi. Pri uporabi trdnih goriv 
iz kmetijstva za gorivo je tudi potrebna ustrezna zakonodaja zaradi emisij, ki jih povzroča 
kmetijska trdna biomasa. Spodnja kurilna vrednost klasincev je 17,5 MJ/kg, vsebnost 
pepela je 1,51 % (pri 815 °C). Pri uporabi kmetijskih goriv v pečeh - kotlih obstaja 
možnost korozije in nastajanja oblog.  
 
Klasinec pa ima še vrsto drugačnih možnosti za uporabo (sestavni del pohištvenih plošč, 
protihrupna izolacija, vpojno sredstvo za razlite tekočine, nastilj za male hišne živali, 
nosilec aktivnih snovi pri pesticidih, nosilec aktivnih snovi pri zdravilih, etanol itd.).  
 
4. SKLEPI 
 
Že od nekdaj se je klasince uporabljal kot kurivo v pečeh. Ob spravilu koruze za zrnje s 
sodobnimi kombajni se razen zrnja vso ostalo rastlinsko maso odloži nazaj na njivo. 
Zaradi potrebe po pridobivanju klasincev so se po svetu porodile različne tehnične rešitve 
za zbiranje klasincev. Tudi slovenska adaptacija kombajna za ločen zajem klasincev je 
primerljiva z drugimi tehničnimi rešitvami. Poskus z enajstimi hibridi koruze je ob 
spravilu zrnja in klasincev pokazal, da je količina tako zbranih klasincev primerljiva s 
podatki iz literature, in sicer je bila v letu 2012 od 995 do 1.617 kg SS/ha glede na hibrid. 
Ocenjeni delež ličja med klasinci je odvisen od hibrida koruze. V Sloveniji se tako zbrani 
klasinci nato uporabijo kot gorivo v navadnih pečeh, zaradi boljšega izkoristka se 
priporoča uporaba v kotlih za sekance. V Sloveniji še ni razvita uporaba klasincev za 
druge namene. 
 
5. ZAHVALA 
 
Za izvedbo poskusa se zahvaljujem g. Štefanu Števanecu, Borejci 34A, Tišina, ki je tudi 
avtor inovativne izpopolnitve kombajna, ki omogoča spravilo zrnja koruze in klasincev. 
Zahvala tudi KGZS – Kmetijsko gozdarskemu zavodu Murska Sobota za sodelovanje pri 
poskusu. 
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Slika 1: Kombajn za spravilo koruznega zrnja z aksialnim rotorjem ter dodatnim sklopom za zajem 
klasincev 
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Slika 2: Klasinec je koruzni storž brez zrnja in ličja. Klasinec ima okoli stržena oleseneli obroč ter pleve. 
 
 
Tabela 1: Hektarski pridelek suhih klasincev in hektarski pridelek zrnja s 14 % vlage za posamezne hibride 

Hibrid koruze 
Zrelostni 

razred 
(FAO) 

Vlaga 
zrnja 
(%) 

Pridelek zrnja s 
14 % vlage 

(kg/ha) 

Pridelek 
klasincev 
(kg/ha SS) 

Opombe 

PR38A79 330 20,6 12492 1570 
zelo veliko 
ličja 

DK 391 310 21 11949 1011 malo ličja 
PR37K92 370 21,1 12627 1598 veliko ličja 
DKC 3871 280 22,6 11485 995 malo ličja 

PR38Y34 320 21,2 12070 1617 
veliko ličja, 
beli klasinci 

FUTURIXX 380 22,5 12478 1130 malo ličja 
DKC 4117 – 
APOLLO 

350 20,8 12144 1038 zelo malo ličja 

PR37M34 410 21,8 13415 1577 srednje ličja 

DKC 4350 - 
AZURO 

390 21 12048 1029 
zelo malo 
ličja, plesnivi 
storži 

PICO 410 27 13654 1235 veliko ličja 
DKC 4795 - 
AGRANO 

370 22,3 14036 1330 
malo, srednje 
ličja 

Povprečje  22 12582 1285  
 
 



Wallner J., Sončna elektrarna RPT Litostroj – integrirana sončna elektrarna na energetskem objektu, 
Zbornik prispevkov Energetika v kmetijstvu, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, januar 
2013 
 

28

SONČNA ELEKTRARNA RTP LITOSTROJ - INTEGRIRANA 
SONČNA ELEKTRARNA NA ENERGETSKEM OBJEKTU 
 
Jože WALLNER 
Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov energije, d.o.o. 
Slovenska cesta 56 
1000 Ljubljana  
E-mail: joze.wallner@el-ove.si 
 
 
Ključne besede: SŠTS Šiška, tehnična zasnova, modul, proizvodnja električne 

energije, učni pripomoček 
 
Povzetek 
 
V članku je prikazan zanimiv primer postavitve sončne elektrarne na RTP Litostroj, ki 
poleg  arhitekturno estetske vrednosti ponuja tudi tehnično zanimivo rešitev.  
 
1. UVOD 
 
Osnovna  dejavnost Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov, 
d.o.o. je  razvoj uporabe obnovljivih virov energije. Električno energijo pridobivamo iz 
100 % obnovljivih virov energije, s čimer prispevamo k čistejšemu okolju in boljši 
kakovosti življenja, saj njihova uporaba zmanjšuje emisijo toplogrednih plinov in 
posledično ohranja naše okolje. Največ električne energije pridobivamo iz hidroelektrarn 
in v sončnih elektrarnah, imamo pa tudi izkušnje z izgradnjo vetrnic in proizvodnji iz 
biomase. 
 
2. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V SONČNIH ELEKTRARNAH 
 
Elektro Ljubljana OVE d.o.o. upravlja že 19 lastnih sončnih elektrarn. Njihovo postavitev 
smo v celoti izvedli sami; od zasnove, prek projektiranja, pridobitve potrebne 
dokumentacije, zgraditve, do vključitve v distribucijsko omrežje.  

Te sončne elektrarne so:  

• Elektro Ljubljana d.d., distribucijska enota Kočevje – inštalirana moč 20,4 kWp; 
• Elektro Ljubljana d.d., nadzorništvo Črnomelj – inštalirana moč 29,7 kWp; 
• Elektro Ljubljana d.d., nadzorništvo Domžale – inštalirana moč 37,58 kWp; 
• Elektro Ljubljana d.d., nadzorništvo Logatec – inštalirana moč 19,3 kWp; 
• Elektro Ljubljana d.d., nadzorništvo Metlika – inštalirana moč 34,56 kWp; 
• Elektro Ljubljana d.d., nadzorništvo Radeče – inštalirana moč  17,28 kWp; 
• Osnovna šola Drska – inštalirana moč 145,24 kWp; 
• Osnovna šola Grm – inštalirana moč 70,36 kWp; 
• Osnovna šola Stična – inštalirana moč 190,92 kWp;  
• Osnovna šola Šmihel – inštalirana moč 30,87 kWp; 
• Razdelilna transformatorska postaja (RTP) Črnomelj – inštalirana moč 10,3 kWp; 
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• RTP Domžale – inštalirana moč 30,58 kWp; 
• RTP Gotna vas – inštalirana moč 10,8 kWp; 
• RTP Litostroj – inštalirana moč 15,86 kWp; 
• RTP Radeče – inštalirana moč 20,16 kWp; 
• RTP Vič – inštalirana moč 14,4 kWp; 
• Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana – inštalirana moč 25,16 kWp; 
• Srednja šola tehniških strok Šiška 2, Ljubljana – inštalirana moč 3 kWp; 
• Vzgojno-varstveni zavod Labod, Novo mesto – inštalirana moč 19,66 kWp. 

 
Prva sončna elektrarna, sončna elektrarna na strehi SŠTS Šiška (Slika 1), je  bila zgrajena 
že leta 2007. Sončna elektrarna SŠTS Šiška poleg  proizvodnje električne energije služi 
tudi kot učni poligon. V sodelovanju s srednjo šolo SŠTS Šiška smo se odločili za 
postavitev sončne elektrarne iz dveh delov, z različno tehnično zasnovo, kar predstavlja 
tudi posebnost  te sončne elektrarne. Prvi del elektrarne je postavljen na južni strani strehe 
in je namenjena proizvodnji električne energije, drugi del pa je namenjen učnemu 
programu srednje šole. Skupna moč elektrarne je 25,16 kWp.  
 
Na Sliki 2 je prikazana južna stran sončne elektrarne, ki proizvaja električno energijo. 

3. SONČNA ELEKTRARNA SE RTP LITOSTROJ 
 
3.1. Osnovne lastnosti sončne elektrarne SE RTP Litostroj 
 
Večina sončni elektrarn je zgrajenih na strehi objekta, kar pa ni edina varianta. Še posebej 
so zanimive sončne elektrarne na fasadi objekta, s katero smo se srečali pri izgradnji RTP 
Litostroj.  
 
Izgradnja sončnih elektrarn na fasadi objekta ima poleg zahtev po optimalni postavitvi in 
s tem njenemu optimalnemu izkoristku, zahteva še vrsto drugih zahtev, ki so vezane na 
funkcionalnost objekta. Pri izbiri modulov in načinu montaže je zelo pomembno, da 
delamo skladno z zahtevami po optimalni lokaciji postavitve modulov, kot tudi objekta 
samega. Pri postavitvi takšne sončne elektrarne moramo zagotoviti tako skladnost z 
okoljem kot tudi skladnost z objektom, kjer so generatorji postavljeni, saj mora sončna 
elektrarna zadovoljiti tudi estetske kriterije.  
 
Iz tega razloga smo se na podlagi predlogov arhitekta odločili za izbiro treh različnih 
modulov za izgradnjo sončne elektrarne na RTP Litostroj, saj so moduli različnih oblik in 
barv. Objekt s sončnimi celicami je izziv tudi za arhitekte, saj morajo pri odločitvi v zvezi 
s sončnimi celicam upoštevati design, funkcionalnost in ekonomičnost.  
 
Pri postavitvi sončnih elektrarn na objekte, so še posebej zanimive tiste, ki so del ovoja 
stavbe. Stroški vgradnje modulov so približno 20 odstotkov višji od stroškov graditve 
navadne steklene fasade, nekaj odstotkov višje od kamna in celo nižje od vgradnje 
marmorja, sama zahtevnost montaže sončnih celic pa ni nič večja od zahtevnosti montaže 
katerihkoli drugih fasadnih elementov.  
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Kljub temu, da je izkoristek pri fasadni postavitvi nekoliko nižji v primerjavi s 
postavitvijo sončnih celic na streho, so pri pravilnem dimenzioniranju in postavitvi, 
finančne koristi vseeno ustrezne.  Pri postavitvi sončnih elektrarn na objekte, so še 
posebej zanimive tiste, ki so del ovoja stavbe.  Iz teh razlogov se investitor odloča glede 
izbire sončnih celic ali ostalih materialov za izvedbo fasade, saj bi z le 20 ali 30 odstotkov 
višjo ceno izvedbe fasade, lahko imel sončno elektrarno, ki bi naslednjih 30 let 
predstavljala vir prihodkov.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je pri izvedbi steklenih fasad potrebno izvesti 
zatemnitev; izvedba fasadne sončne elektrarne pa poleg proizvodnje električne energije 
okrepi izolacijo, saj moduli vsebujejo določen izolacijski premaz, ki preprečuje vstop in 
izstop odvečne toplote.  
 
3.2. Tehnični podatki integrirane sončne elektrarne RTP Litostroj 
 
Sončna elektrarna RTP Litostroj je začela obratovati 2009. Sončna elektrarna je 
sestavljena iz treh enot, ki ležijo na strehi in na fasadi. Na strehi je 50 modulov UNI 
SOLAR PVL 136, Pk=6,8 kW. Na fasadi pa je vgrajenih: 72 tankoslojnih PV modulov 
WURTH SOLAR, Pk=5,4 kW in 58 tankoslojnih PV modulov KANEKA, Pk=3,48 kW. 
Skupna moč sončne elektrarne je 15,68 kWp in proizvede okoli 12.000 kWh električne 
energije na leto. Vključeni so SMA razsmerniki, meritve električne energije pa so 
daljinsko vodne.  
 
3.3. Zakonodaja 
 
S stališča zakonodaje so sončne elektrarne na fasadi stavbe še posebej zanimive, saj je 
Uredba o podporah električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Ur. list 
RS št. 37/2009 z vsemi spremembami in dopolnitvami,  za sončne elektrarne, ki so 
sestavni del ovoja stavbe in za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje skupaj s 
samim objektom, omogočala pridobitev 15 % višje obratovalne podpore za proizvedeno 
električno energijo kot za sončne elektrarne, ki so zgrajene na strehi objekta. 
 
V Tabeli 1 je prikazan vpliv lege na učinkovitost tankoslojnih  fotonapetostnih panelov, ki 
so vgrajeni v sončno elektrarno RTP Litostroj. 
 
Na Sliki 3 je prikazana učinkovitost tankoslojnih fotonapetostnih panelov glede na lego. 
 
3.4. Sončna elektrarna SE RTP Litostroj 
 
SE RTP Litostroj obratuje od novembra 2009. Na slikah 4 in 5 so prikazani podatki o 
proizvedeni električni energiji, in sicer v letih 2010, 2011 in v obdobju januar-maj 2012. 
3.5. Pregled ekonomike sončne elektrarne SE RTP Litostroj 
 
Pregled ekonomike sončne elektrarne SE RTP Litostroj je prikazan za fasadni del.  Tako 
je bil investicijski vložek v znesku 39.072 EUR. Fasada, ki jo pokriva SE, znaša 111 
m2Cena obstoječe fasade je 60 EUR/m2. Investiranje obstoječe fasade v SE pomeni 
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zmanjšanje investicije oz. učinkovitejše investiranje. Tako je z upoštevanjem stroška 
fasade doba vračila vloženih sredstev 12,5 let. 
 
Viri in literatura 
 
Čista energija,  Elektro Ljubljana OVE d.o.o., avgust 2012 
 
http://www.el-ove.si/ 
 
Interna dokumentacija Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov 

energije, d.o.o., projekt RTP Litostroj 
 
Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov, Ur. list RS št. 

37/2009 z vsemi spremembami in dopolnitvami.  
 
 
 

 

Slika 1:  SŠTS Šiška  
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Slika 2: Integrirana sončna elektrarna na energetskem objektu 
 
 
Tabela 1: Vpliv lege na učinkovitost tankoslojnih fotonapetostnih panelov 
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Slika 3:  Učinkovitosti tankoslojnih fotonapetostnih panelov glede na lego 

 

 

Slika 4: Proizvodnja električne energije po mesecih leta 2010 in 2011 
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Slika 5:  Proizvodnja električne energije v letih 2010, 2011 in 2012 

 
 
Tabela 2: Prikaz dobe vračanja vloženih sredstev pri različnih tipih postavitve sončne elektrarne   

   Cena fasade Vrednost inv. Povrnitev inv. 

   €/m2 € let 

Dejanska cena    39.072 15 

Vgradnja v obstoječo fasado 60 32.412 12,5 

Vgradnja v primeru kamnite fasade 120 25.752 10 

Vgradnja v primeru steklene fasade 160 21.312 8,2 
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OBVLADOVANJE TVEGANJ PRI SONČNIH ELEKTRARNAH 
 
Luka PIKO 
Gasilsko – reševalni center Novo mesto 
Seidlova cesta 29 
8000  Novo mesto 
 
 
Ključne besede: gasilci, intervencija, dostopi, požarni načrt, požari 
 
Povzetek 
 
Strokovni delavci na področju požarne preventive ter gasilci ugotavljamo, da je na 
objektih vse več sončnih elektrarn, ki pa niso projektirane in izvedene tako, da bi bila 
možna varna in učinkovita intervencija v primeru izrednih razmer. Ravno tako 
ugotavljamo, da večina lastnikov sončnih elektrarn ni izdelanih primernih požarnih 
načrtov, ki jih morajo posredovati gasilskim enotam. Na posvetu so bile podane praktične 
usmeritve in dobra praksa na tem področju. 
 
1. DRŽAVNE REGULATIVE NA PODROČJU SONČNIH ELEKTRARN 
 
Če na kratko podam državne regulative na področju sončnih elektrarn, ki zadevajo 
gasilsko interveniranje v primeru izrednih razmer govorimo o Uredbi o energetski 
infrastrukturi, Pravilniku o požarnem redu, Smernici Slovenskega združenja za požarno 
varstvo (v nadaljevanju SZPV) in Priporočilih za gasilce, slednje so jih izdali Gasilska 
zveza Slovenije, SZPV in Uprava RS za zaščito in reševanje. 
 
Uredba razvrsti sončne elektrarne v dva kriterija in sicer po moči elektrarne. Elektrarne 
moči nad 1MW se lahko prične graditi na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja. 
Elektrarne manjših moči ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, morajo pa izpolnjevati 
pogoje za statično presojo, požarno varnost in elektro zaščito. Iz tega stališča na terenu 
opažamo, da je večina elektrarn zasnovanih tako, da moči ne presegajo 1 MW in s tem 
investitorji niso zavezanci za pridobivanje gradbenega dovoljenja ampak se postopki 
poenostavijo. 
 
Pravilnik o požarnem redu govori o tem, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih, 
poslovnih oziroma industrijskih objektov, ki so opremljeni s sončno elektrarno povezano 
na javno električno omrežje izdelati požarni načrt in sicer v dveh letih od uveljavitve 
omenjenega pravilnika (uporaba pravilnika od 1. januarja 2012). Lastnik ali uporabnik 
objekta mora en izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko 
službo na območju objekta. Pred izdelavo požarnega načrta lahko investitor zaprosi 
pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta, kar pa se v praksi ne 
izvaja. S stališča posredovanja gasilcev je pogojno sprejemljivo tudi prehodno obdobje v 
katerem morajo zavezanci dostaviti požarne načrte. 
Smernica SZPV z oznako 512 je namenjena predvsem investitorjem in projektantom kot 
vodilo pri prepoznavanju nevarnosti in kot pripomoček za izbiro primernih tehničnih 
rešitev. V smernici so opisane osnove načrtovanja, izvedbe in vzdrževanja sončne 
elektrarne predvsem s stališča požarne varnosti. Podane so minimalne zahteve za 
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posamezne gradnike  in opisane meritve, s katerimi se dokazuje ustreznost elektrarne. 
Podane so zahteve za periodične kontrole, s katerimi se dokazuje sprejemljiv nivo 
požarne varnosti v vsej življenjski dobi sončne elektrarne. 
 
V priporočilih za gasilce so podana opozorila na nevarnosti povezane s sončnimi 
elektrarnami. Razloženo je tudi, da je kljub nevarnostim v stavbah s sončnimi 
elektrarnami mogoče varno intervenirati, vendar le, če se intervencijske ekipe zavedajo 
nevarnosti, ki jim pretijo, kar pomeni, da morajo biti seznanjene s stavbo ter ustrezno 
usposobljene in opremljene. Temeljni ukrep, kateremu bi morali na terenu slediti gasilci 
je seznanitev s sončnimi elektrarnami, ki so nameščene na območju njihovega gasilskega 
okoliša.  
 
2. POŽARNI NAČRTI ZA SONČNE ELEKTRARNE 
 
Vse sončne elektrarne niso zavezane za izdelavo požarnih načrtov. Zakonodaja namreč 
obvezo nalaga samo sončnim elektrarnam, ki so povezane na javno distribucijsko elektro 
energetsko omrežje, izvzete pa so t.i. otočne elektrarne, ki proizvajajo električno energijo 
za lastno rabo. O tovrstnih elektrarnah gasilci nismo seznanjeni, čeprav je v določenem 
pogledu posredovanje na taki sončni elektrarni v primeru požara še zahtevnejše. Sestavni 
del teh elektrarn je še akumulatorska postaja za shranjevanje presežkov proizvedene 
energije, kar pa predstavlja še dodatno požarno obremenitev in za gasilce poleg 
posredovanja na elektro energetskem objektu predstavlja še intervencijo z nevarnimi 
snovmi (akumulatorji). 
 
Glede na zakonodajo si lahko razlagamo, da gasilci dobimo požarni načrt za sončno 
elektrarno, sam objekt pod njo pa ne zapade v kriterij za izdelavo požarnega načrta. V 
praksi pride do tega, da dobimo dejansko samo požarni načrt elektrarne, kaj se pa nahaja 
pod njo pa ne dobimo informacij, ki pa bile nujne potrebne za uspešno interveniranje na 
takem objektu. V primeru požara na elektrarni je po vsej verjetnosti namreč ogrožen 
celoten objekt. 
 
Glede na določbo pravilnika, ki govori, da je potrebno požarni načrt posredovati gasilski 
enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta prihaja do tega, da je načrt 
posredovan smo lokalni prostovoljni gasilski enoti ni pa posredovan na najbližjo poklicno 
gasilsko enoto, kar pa bi v primeru intervencije na takem objektu predstavljalo dodatno 
logistično oviro in otežilo vodenje intervencije. 
 
Gasilcem je zakonodajno omogočeno predhodno spoznavanje objekta s sončno elektrarno 
in vgrajenih naprav, ter sodelovanje pri izdelavi načrta in izdaja mnenj o varnostnih 
ukrepih. Investitorji se do sedaj tega v praksi, razen v redkih primerih, ne poslužujejo. 
 
V priporočilih za gasilce je predlagano, da naj bi se gasilci ob prevzemu požarnega načrta 
sončne elektrarne ob sodelovanju graditelja seznanili z njenimi značilnostmi. Graditelj naj 
bi ob tem gasilcem predstavil kje potekajo napeljave enosmernega toka, kje so nameščeni 
odklopi vodnikov enosmernega toka, kje so nameščeni pretvorniki - razsmerniki in 
morebitna odklopna stikala. Gasilci naj bi preverili, ali bi pri morebitni intervenciji 
potrebovali kakšno posebno orodje ali opremo, ter kakšno je realno stanje glede dostopov 
z gasilsko tehniko do objekta. 
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V našem Gasilsko – reševalnem centru Novo mesto (v nadaljevanju GRC Novo mesto) 
požarne načrte za sončne elektrarne sprejmemo v Službi požarne preventive. Načrte 
pregledamo in podamo morebitne sugestije ter zaprosimo za dodatno fotogradivo. V 
kolikor objekta ne poznamo se dogovorimo za ogled objekta. Po tem izdamo potrdilo o 
prejemu in hrambi načrtov v namene zaščite in reševanja. Požarne načrte hranimo v 
primerni elektronski obliki in jih imamo na razpolago v poveljniških vozilih ter 
dispečerskem centru GRC Novo mesto. V primeru intervencije na sončni elektrarni ima 
vodja intervencije že na poti do objekta na razpolago požarne načrte, poleg tega mu lahko 
podporo pri organizaciji nudi dežurni dispečer v GRC Novo mesto. 
  
V primeru naše poklicne gasilske enote je situacija taka, da smo od 45 sončnih elektrarn 
na področju našega operativnega pokrivanja prejeli le 5 požarnih načrtov. 
 
 
3. INTERVENIRANJE GASILCEV NA OBJEKTIH S SONČNIMI 

ELEKTRARNAMI 
 
Sončne elektrarne v gasilstvu obravnavamo kot elektro energetske objekte. Kljub vsemu 
pa imajo sončne elektrarne še določene specifike, ki je potrebno upoštevati pri 
interventnem delu. V kolikor so sončne elektrarne nameščene na zahtevnejše objekte 
predstavljajo zahtevnejše posredovanje in reševanje ljudi, ki pa je prioritetno. Taki objekti 
so predvsem tisti kjer se zadržuje veliko ljudi: bolnice, šole , vrtci, domovi za starejše, 
ipd. 
 
Naslednja težava pri interveniranju so običajno dostopi do objekta z gasilsko tehniko. V 
primeru požara na sončni elektrarni govorimo o gašenju oz. reševanju z višine, kar pa 
pomeni uporabo gasilskih lestev ali teleskopskih dvigal. Ozki prehodi, klančine, parkirani 
avtomobili, ne-zagotavljanje oz. neustrezne velikosti in utrjenosti delovnih in postavitveni 
površin predstavljajo precejšnjo oviro in zmanjšajo učinkovitost posredovalcev. 
 
Če povzamemo nevarnosti pri posredovanju za gasilce: 
 

• Napetost do pretvornikov so od 500 do 900 V, 

• od pretvornikov je napetost 230 V vendar so temu primerno višje vrednosti 
električnih tokov, 

• ob požaru dodatno tveganje predstavlja možnost padanja ostrih delov s strehe 
zaradi pokanja stekel na modulih,  

• sproščajo se strupeni plin (obvezna upora izolirnih dihalnih aparatov), 

• možno je rušenje v objekt, zaradi dodatne teže, 

• zaradi gladke površine je hoja po modulih praktično nemogoča, 

• možne zalege ose, sršenov, 

• možnost napetosti tudi ponoči (sicer še nepreverjeno), 
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• ob izvedbi z akumulatorsko postajo obstaja nevarnost sproščanja nevarnih snovi 
ter plinov iz akumulatorjev in  možnost eksplozije. 

 
Pri interveniranju na objektu z vgrajeno sončno elektrarno so gasilski postopki sledeči: 
 

• Gašenje poteka z varnostne razdalje, 

• potreben je možen odklop vseh delov sistema, ki so pod napetostjo, 

• vstop v prostor samo v primeru, če je zagotovljena varnost posredovalcev, 

• gašenje streh poteka z razdalje ali preko teleskopskih dvigal ali avto-lestev, 

• vprašljiva je statika ostrešja zaradi dodatne teže, 

• izvedba notranjih napadov je vprašljiva. 

 
Dejstvo je, da bodo škode na objektih z vgrajenimi sončnimi elektrarnami večje, 
intervencije pa daljše in zahtevnejše. 
 

4. POŽARI SONČNIH ELEKTRARN V SLOVENIJI 
 
Trenutno s požari na sončnih elektrarnah nimamo veliko izkušenj saj sta bila do sedaj v 
Sloveniji le dva požara in sicer: 
 
Požar na sončni elektrarni BISOL-a v Latkovi vasi pri Preboldu. Vzrok požara je bil 
kratek stik na električni napeljavi. Gorelo je skladišče ter streha objekta. Delavci so 
odklopili glavno stikalo električne energije v objektu, dežurni elektrikar je poskrbel za 
odklop transformatorske postaje. Gašenje je potekalo z vodo iz vozil z oddaljenosti. 
Gasilo je približno 60 gasilcev. Po ocenah je prišlo do 1 – 3 milijonov € škode. Zagorelo 
je ponoči, tako da je bila nevarnost električnega udara precej manjša. 
 
Drugi požar na sončni elektrarni je bil na objektu stare usnjarne v Domžalah. Požar so 
opazili gasilci, ki so bili na požarnem varovanju nogometne tekme v neposredni bližini. 
Gasilci niso imeli podatka, da se na strehi objekta nahaja sončna elektrarna. Požar se je 
izredno hitro širil in sproščale so se velike količine strupenih plinov. Gašenje je potekalo s 
pomočjo vodnih topov iz gasilskih vozil. Zaradi hitre intervencije gasilcev je bil zunanji 
del objekta sorazmerno hitro pogašen. Pri gašenju je sodelovalo približno 180 gasilcev. 
Po ocenah je prišlo 400.000 € škode.  
 
V objektu so bila različna skladišča polna gorljivih snovi (skladišče odpadnega olja, 
skladišče elektro materiala), v nadstropju so se nahajali pisarniški prostori. Štirje gasilci 
so bili odpeljani v UKC na preventivni pregled zaradi vdihavanja dima v neposredni 
okolici požara, vendar so bili kmalu po pregledu odpuščeni domov. 
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Slika 1: Gašenje z varnostne razdalje, meritve - voda s prevodnostjo 200 µS, testna napetost 230 V 
 

• razdalja A: 1 m, izmerjena napetost: 210 V 
• razdalja B: 2 m, izmerjena napetost: 167 V 
• razdalja C: 4 m, izmerjena napetost: 42 V 
• razdalja D: 8 m, izmerjena napetost: 9 V 
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Ključne besede:  
 
Povzetek 
 
Elektrarna je sklop opreme in potrebnih napeljav, ki pretvarja primarne vrste energije v 
električno energijo za oddajo v javno omrežje ali pokrivanje porabe lastnega odjema na 
ustreznem prevzemno-predajnem mestu. Za proizvodnjo električne energije iz OVE se 
lahko uporabljajo različni viri, kot so hidroenergija, vetrna in sončna energija. Pri SPTE 
se lahko kot vir uporabljajo fosilna goriva, biomasa ali bioplin. V članku so predstavljeni 
postopki povezani s priključitvijo elektrarne na distribucijsko omrežje električne energije, 
ki jih jr potrebno izvesti pred priključitvijo na omrežje. 
 
1. POSTOPEK PRED ODLOČANJEM O GRADNJI 
 
1.1 Lokacijska informacija 
 
Pridobitev lokacijske informacije za potencialnega investitorja ni obvezna, vendar je 
priporočljiva, saj posreduje pomembne informacije, ki olajšajo odločitev za investicijo. 
Lokacijska informacija določa merila in pogoje za načrtovanje naložbe, kot jih 
opredeljujejo veljavni prostorski akti, podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in 
prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in 
dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov. Lokacijsko informacijo izdaja 
občina na območju, na katerem se nahaja zemljišče oziroma objekt, kjer namerava 
investitor postaviti proizvodno napravo. 
 
1.2 Pridobitev mnenja o možnosti vključitve v omrežje 
 
Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije oziroma pred končno odločitvijo o 
gradnji proizvodne naprave je za pomoč pri načrtovanju investicijskega vložka od 
pristojnega elektrodistribucijskega podjetja3 priporočljivo pridobiti mnenje oziroma 
ugotoviti možnost vključitve načrtovane proizvodne naprave na javno 
elektrodistribucijsko omrežje. Elektrodistribucijsko podjetje bo ugotovilo možnosti 
priključitve glede na tip, moč in vrsto vključitve proizvodne naprave, ob upoštevanju 

                                                           
1 Povzeto po knjižici »Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn« (januar 2012), ki sta jo izdali družbi 
SODO d.o.o. in Borzen d.o.o. in je dostopna na spletnih straneh obeh družb. 
2
 univ.dipl.inž.el. 

3 Elektro Celje d.d., Elektro Gorenjska d.d., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d. in Elektro 
Primorska d.d. 
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razmer v elektrodistribucijskem omrežju in dovoljenih motenj, ki jih proizvodna naprava 
lahko povzroča v elektrodistribucijskem omrežju. To pomeni, da bo podalo osnovne 
pogoje za priključitev proizvodne naprave v skladu z izračunanimi parametri omrežja in 
želenim načinom izvedbe priključka pri investitorju. 
 
1.3 Idejna zasnova, idejni projekt in študija izvedljivosti 
 
Z idejno zasnovo, idejnim projektom in študijo izvedljivosti, ki jo lahko predstavljajo 
različno podrobni dokumenti, in jih izdelamo v odvisnosti od velikosti naprave, 
utemeljimo namero za izgradnjo proizvodne naprave iz tehničnega, ekonomskega in 
okoljskega vidika. V teh analizah opredelimo optimalno rešitev oziroma več različic 
tehnične rešitve proizvodne naprave s pripadajočo opremo, moč naprave, način 
priključitve in ekonomiko projekta. V ekonomskem delu predstavimo interno stopnjo 
donosa, vračilno dobo investicije in neto sedanjo vrednost, na podlagi katerih se investitor 
odloči o primernosti projekta. Izvedba omenjenih dokumentov ni nujna, je pa 
priporočljiva, saj potencialnega investitorja seznani z različnimi možnostmi in 
ekonomsko upravičenostjo izgradnje proizvodne naprave. Investitor lahko za izdelavo 
navedenih dokumentov angažira usposobljeno svetovalno ali projektantsko podjetje, kar 
pa predstavlja dodatne stroške. Opisan postopek je smiseln predvsem za nestandardne in 
zahtevnejše projekte. Ti dokumenti so potrebni tudi v fazi financiranja naložbe, denimo 
pri pridobivanju posojil pri bankah. 
 
1.4 Odločitev o gradnji 
 
Na podlagi predhodnih informacij in analiz se bo potencialni investitor odločil ali z 
investicijsko namero nadaljuje ali jo opusti. V primeru pozitivne odločitve je potrebno 
najprej pristopiti k pridobitvi potrebnih dovoljenj in soglasij za izgradnjo elektrarne, kar 
je prikazano na priloženi shemi (Slika 1). 
 
2. POSTOPEK PRIDOBIVANJA DOVOLJENJ 
 
2.1 Energetsko dovoljenje 
 
Elektrarne do nazivne moči 1 MW po Energetskem zakonu ne potrebujejo energetskega 
dovoljenja. Če ima proizvodna naprava višjo nazivno moč, pa je potrebno pred 
pridobitvijo drugih dovoljenj pridobiti energetsko dovoljenje. Energetsko dovoljenje izda 
ministrstvo, ki je pristojno za področje energetike, in v njem predpiše pogoje in vsebino 
vloge za izdajo energetskega dovoljenja za posamezne vrste objektov, naprav in omrežja 
ter energetske dejavnosti. Investitor mora pridobiti energetsko dovoljenje pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Energetsko dovoljenje vsebuje lokacijo in območje, 
vrsto objekta, vrsto goriva, način in pogoje opravljanja energetske dejavnosti ter 
obveznosti imetnika energetskega dovoljenja. 
 
2.2 Specifična dovoljenja 
 
Zakon o vodah predvideva pridobitev koncesije za energetsko izrabo vodotoka za rabo 
vode za proizvodnjo električne energije v primeru hidroelektrarne, ki bo priključena na 
javno elektrodistribucijsko omrežje. V primeru hidroelektrarne, ki ne bo neposredno 
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priključena na javno električno omrežje, je potrebno pridobiti vodno dovoljenje. Po 
pridobitvi koncesije - odločbe Vlade o izbiri koncesionarja, oziroma vodnega dovoljenja s 
strani Agencije RS za okolje lahko investitor prične s postopkom pridobivanja projektnih 
pogojev (informacij o pogojih gradnje, ki vplivajo na vodni režim), vodnega soglasja in 
gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom rabe vode mora imetnik vodne pravice skleniti še 
koncesijsko pogodbo. Vsi potrebni obrazci in informacije so dostopni na spletni strani  
Agencije RS za okolje. 
 
V primeru, ko je za investicijo obvezno izvesti presojo vplivov na okolje, je potrebno 
pridobiti okoljevarstveno soglasje. Presojo vplivov na okolje je potrebno izdelati za 
proizvodne naprave, ki imajo nepremični motor z notranjim izgorevanjem in plinske 
turbine za proizvodnjo električne energije, če uporabljajo bioplin z vhodno toplotno 
močjo več kot 1 MW, proizvodne naprave na hidroenergijo z nazivno močjo nad 1 MW 
in proizvodne naprave na veter z nazivno močjo nad 5 MW ali nad 100 kW na varovanih 
območjih. Dokumentacijo o presoji vpliva na okolje izdelujejo za to področje 
specializirane institucije. Okoljevarstveno soglasje izdaja Agencija RS za okolje, na 
podlagi predložene dokumentacije o presoji vplivov na okolje. 
 
2.3 Vloga in pridobitev projektnih pogojev 
 
Pristojno elektrodistribucijsko podjetje v imenu Sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja (v nadaljevanju: SODO) izda projektne pogoje na podlagi vloge s strani 
investitorja, oziroma osebe, pooblaščene s strani investitorja, za objekte, ki se ob 
umeščanju v prostor približujejo varovalnemu pasu obstoječih elektroenergetskih omrežij. 
Vlogi za izdajo projektnih pogojev mora biti priložena idejna zasnova za predvideni 
objekt, ki mora biti izdelana skladno z vsebinami, določenimi s Pravilnikom o projektni 
dokumentaciji. To pomeni, da poleg ostalih vsebin vključuje tudi grafični prikaz 
predvidene umestitve proizvodne naprave v prostor, pripravljen s strani investitorja. 
V projektnih pogojih so navedeni vsi pogoji za umestitev predvidenega objekta v prostor, 
kar pomeni, da so določeni potrebni odmiki ali morebitne potrebe po odstranitvi ali 
prestavitvi obstoječih elektroenergetskih objektov in naprav. 
 
2.4 Vloga in pridobitev soglasja za priključitev proizvodne naprave na 

elektrodistribucijsko omrežje 
 
Pristojno elektrodistribucijsko podjetje v imenu SODO izdaja soglasje za priključitev po 
upravnem postopku na podlagi vloge investitorja oziroma osebe, pooblaščene s strani 
investitorja. Pri izdaji soglasja za priključitev SODO poleg ostale zakonodaje upošteva 
tudi  Sistemska obratovalna navodila in kot njihov sestavni del Navodila za priključevanje 
in obratovanje elektrarn inštalirane moči do 10 MW. Vloga mora vsebovati tehnično 
dokumentacijo za postavitev oziroma gradnjo proizvodne naprave, ki bo zajemala vse 
potrebne podatke (vključno z morebitnim že pridobljenim mnenjem o možnosti 
priključitve proizvodne naprave na javno elektrodistribucijsko omrežje), na osnovi katerih 
bo lahko SODO v soglasju za priključitev določil tehnične pogoje in načine vključevanja 
proizvodne naprave. 
V okviru izdaje soglasja za priključitev se lahko izvede ustna obravnava, na kateri so 
investitor in ostali udeleženci v postopku obveščeni o tehničnih in ostalih pogojih za 
priključitev ter o morebitnih potrebnih ojačitvah elektrodistribucijskega omrežja. V 
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primeru potrebnih ojačitev omrežja obstajajo za priključitev proizvodne naprave 
naslednje možnosti: 
 

• priključitev proizvodne naprave je možna najkasneje v dveh letih, če so ojačitve 
omrežja nad mestom priključitve predvidene v obstoječem desetletnem razvojnem 
načrtu SODO, 

• priključitev proizvodne naprave je možna najkasneje v petih letih, če ojačitve 
omrežja nad mestom priključitve v obstoječem desetletnem razvojnem načrtu 
SODO niso predvidene, 

• investitor lahko sklene sporazum s SODO, v katerem investitor prevzame stroške 
ojačitve omrežja, nato pa se v pogodbi o priključitvi opredeli način povrnitve 
vloženih sredstev. 

 
2.5 Gradbeno dovoljenje 
 
Področje gradnje objektov ureja Zakon o graditvi objektov, ki obsega gradnjo novih 
objektov, rekonstrukcije, odstranitev objektov in spremembe namembnosti. Po Uredbi o 
vrstah objektov glede na zahtevnost se posamezni objekti delijo na zahtevne, manj 
zahtevne, nezahtevne in enostavne. Gradbeno dovoljenje potrebujejo vse proizvodne 
naprave, ki jih glede na 23.b člen Uredbe o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi 
ne moremo opredeliti kot enostavne naprave za proizvodnjo električne energije in ki ne 
izpolnjujejo zahtev iz 23.a člena iste uredbe. V kolikor glede na omenjeno uredbo 
proizvodno napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije in iz 
soproizvodnje toplote in električne energije lahko opredelimo kot enostavno napravo za 
proizvodnjo električne energije in le ta izpolnjuje zahteve iz 23.a člena, se gradnja take 
naprave v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, šteje za investicijska vzdrževalna dela in 
zanjo ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. 
Po Uredbi o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi, se med enostavne naprave za 
proizvodnjo električne energije uvrščajo: 
 

• naprave, ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne 
energije z nazivno električno močjo do vključno 50 kW, 

• naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo gorivnih celic z nazivno 
električno močjo do vključno 50 kW, 

• naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno 
električno močjo do vključno 1 MW in 

• naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo vetrne energije z nazivno 
električno močjo do vključno 50 kW, katerih gradnja se šteje za investicijska 
vzdrževalna dela in zanjo ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, če 
izpolnjujejo še naslednje zahteve: 

• da se enostavna naprava montira na ali v obstoječo stavbo ali gradbeni inženirski 
objekt, zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev; 

• da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v zgradbo pred začetkom del 
izdela statična presoja, s katero se dokaže, da zaradi dodatne obremenitve njene 
konstrukcije ne bo ogrožena mehanska odpornost in stabilnost; 
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• da se ob montaži enostavne naprave na obstoječi objekt, za katerega se skladno s 
predpisi, ki urejajo požarno varnost, šteje za požarno manj zahtevno stavbo ali 
požarno zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije 
požarne varnosti, pred začetkom del izdela presoja, s katero se dokaže, da se 
zaradi navedene montaže požarna varnost objekta ne bo zmanjšala; 

• da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v zgradbo pred začetkom del 
izdela presoja, iz katere izhaja, da je zaščita pred delovanjem strele in zagotovitev 
varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v skladu s predpisi, ki 
urejajo zaščito pred delovanjem strele in nizkonapetostnih električnih inštalacij v 
stavbah; 

• da se v primeru, če leži zemljišče z zgradbo na območju, ki se skladno s predpisi s 
področja varstva okolja razvršča v območje II. ali III. stopnje varstva pred 
hrupom, pred začetkom del za enostavne naprave z rotirajočimi deli izdela presoja 
o zagotovljenih tehničnih in konstrukcijskih ukrepih za zmanjševanje širjenja 
hrupa, s katero se dokaže, da bo obratovanje enostavne naprave izpolnjevalo 
zahteve, ki so določene za nov vir hrupa v predpisih s področja varstva okolja; 

• da je v primeru, če leži zemljišče z zgradbo, na ali v kateri oziroma ob kateri naj bi 
bila montirana enostavna naprava, na območju, ki je s posebnimi predpisi 
opredeljeno kot varovalni pas ali varovano območje, pridobljeno soglasje 
pristojnega organa oziroma službe; 

• da ima investitor za zgradbo oziroma zemljišče, na katerem se namerava izvajati 
montaža enostavne naprave, pridobljeno pravico graditi ter soglasje lastnikov 
sosednjih zemljišč, koliko se montaža izvaja na zemljišču ob zgradbi v 
oddaljenosti manj kot 1,5 m od meje sosednjih zemljišč. 

 
2.6 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Če je za gradnjo proizvodne naprave potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, mora 
pooblaščeno podjetje izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor 
predloži projekt z vsemi soglasji na pristojno upravno enoto. 
 
2.7 Dokazilo o razpolaganju z zemljiščem 
 
Investitor mora predložiti dokazila o razpolaganju z zemljiščem oziroma pravici gradnje 
(npr. lastništvo, služnost). 
 
3. POSTOPEK IZGRADNJE ELEKTRARNE 
 
Osnovni prikaz je podan v priloženi shemi (Slika 2), v nadaljevanju pa so podani 
podrobnejši opisi posameznih korakov. 
 
3.1 Dokumentacija za razpis in izbira izvajalca 
 
Po pridobitvi ustreznega dovoljenja za umestitev proizvodne naprave v prostor sledi 
izbiranje ponudnika opreme in izvajalca del. V ta namen je smiselno izdelati razpisno 
dokumentacijo, kjer se navedejo vsi podatki, ki jih ponudnik potrebuje za izdelavo 
ponudbe, in so pomembni za kasnejšo primerjavo ponudb in sklenitev pogodbe za 
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izvedbo. Pri tem koraku je možno angažirati ustrezno podjetje, ki pripravi razpis na 
podlagi Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in svetuje pri izbiri 
najprimernejšega ponudnika. V tem primeru ima investitor dodatne stroške. 
 
3.2 Strokovno usposabljanje za upravljanje energetskih naprav 
 
Strokovno usposabljanje in strokovni izpit za upravljanje energetskih naprav morajo 
opraviti upravljavci energetskih naprav, kot to ureja Pravilnik o strokovnem usposabljanju 
in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS št. 41/2009). 
Upravljavci SPTE postrojev, katerih nazivna moč presega 500 kW in vodnih turbin, 
katerih nazivna moč presega 500 kW, so po zgoraj navedenem pravilniku dolžni opraviti 
usposabljanje in strokovni izpit za upravljanje teh naprav. Za upravljanje in vzdrževanje 
ostalih energetskih naprav, za katere po pravilniku ni predpisano strokovno usposabljanje, 
morajo upravljavci poznati navodila za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehnične 
predpise za tovrstne naprave in ukrepe za racionalno rabo energije. 
 
3.3 Sklenitev pogodbe o priključitvi na omrežje 
 
Vzporedno z aktivnostjo izbire najprimernejšega izvajalca se prične postopek za sklenitev 
pogodbe o priključitvi na omrežje. Pristojno elektrodistribucijsko podjetje sklene z 
investitorjem pogodbo o priključitvi po izdaji dokončnega soglasja za priključitev in na 
podlagi vloge investitorja, oziroma osebe pooblaščene s strani investitorja, pred začetkom 
izgradnje priključka. V pogodbi o priključitvi se opredeli lastništvo priključka, način 
plačila povprečnih in neposrednih stroškov priključitve, vzdrževanje in ostala razmerja, 
povezana s priključkom, ter morebitnim povračilom stroškov ojačitve distribucijskega 
omrežja, izhajajoč iz sklenjenega sporazuma med SODO in investitorjem. 
 
3.4 Projekt za izvedbo 
 
Projektant ali izvajalec del mora pred pričetkom del najprej izdelati projekt za izvedbo, na 
osnovi katerega bo izvajalec del zgradil proizvodno napravo. Projekt za izvedbo vsebuje 
načrte podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov. 
 
3.5 Gradnja proizvodne naprave 
 
Po sklenitvi pogodbe izbrani izvajalec začne z gradnjo proizvodne naprave. Čas izgradnje 
je določen pogodbeno in je odvisen predvsem od tipa in velikosti proizvodne naprave. Na 
osnovi projektnih pogojev in soglasja za priključitev mora izvajalec izvesti tudi merilno - 
ločilno mesto in izdelati projektno dokumentacijo ter obratovalna navodila. 
 
3.6 Izgradnja priključka 
 
Sočasno z izgradnjo proizvodne naprave se zgradi tudi priključek na električno omrežje. 
Vsaj osem dni pred začetkom del na priključku mora investitor obvestiti 
elektrodistribucijsko podjetje, ki izvaja nadzor nad gradnjo priključka. Nadzor zajema 
spremljanje izvajanja gradnje priključka v okviru predpisov za gradnjo tovrstnih objektov, 
tehničnih pogojev iz soglasja za priključitev, izvajanja potrebnih stikalnih manipulacij, 
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obveščanja uporabnikov o morebitnih motnjah pri dobavi električne energije, izvajanja 
opravil priključitve in drugih del v zvezi z izgradnjo priključka in samo priključitvijo. 
 
3.7 Projekt izvedenih del in obratovalna navodila 
 
Po izgradnji mora izvajalec izdelati projekt izvedenih del in obratovalna navodila, katerih 
vsebina je namenjena posluževanju in vzdrževanju v obdobju obratovanja proizvodne 
naprave. Namen projekta izvedenih del je pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
3.8 Pogodba o nakupu in prodaji električne energije ali sklep Centra za podpore o 

vstopu v Eko skupino 
 
Investitor mora že pred priključitvijo na električno omrežje opraviti določene aktivnosti 
za prodajo električne energije. Praviloma se mora odločiti tudi za eno od možnosti 
prodaje - zagotovljen odkup s strani Borzenovega Centra za podpore ali prodajo 
električne energije na trgu. 
 
V primeru odločitve za prodajo proizvedene električne energije na trgu, sklene investitor 
pogodbo o nakupu in prodaji električne energije z izbranim dobaviteljem električne 
energije, ki bo odkupoval v proizvodni napravi proizvedeno električno energijo. 
 
V primeru dokončne odločitve investitorja za zagotovljen odkup, ta na podlagi vloge 
Borzenovemu Centru za podpore, ki jo odda vsaj mesec dni pred predvideno 
priključitvijo, pridobi sklep o vstopu v bilančno skupino Borzenovega Centra za podpore 
(več na spletni strani Borzen, d. o. o.). Na podlagi sklepa lahko proizvajalec od začetka 
obratovanja do pridobitve pravice za zagotavljanje podpore proizvedeno električno 
energijo prodaja po referenčni tržni ceni Borzenovemu Centru za podpore. Vlagatelji, ki 
želijo pridobiti podporo v obliki zagotovljenega odkupa, morajo pri morebitnem 
sklepanju tržnih pogodb za prodajo električne energije upoštevati, da Borzenov Center za 
podpore ne more začeti z izvajanjem zagotovljenega odkupa, dokler je v veljavi tržna 
pogodba z dobaviteljem. Investitorji, ki pridobijo sklep o vstopu v bilančno skupino, ne 
smejo sklepati drugih tržnih pogodb za prodajo električne energije, saj sklep velja kot 
pogodba. 
 
3.9 Vloga in pregled izpolnitve pogojev za priključitev 
 
Investitor poda elektrodistribucijskemu podjetju popolno vlogo za priključitev, priloži vse 
zahtevane priloge ter sklenjeno pogodbo o nakupu in prodaji električne energije z 
izbranim dobaviteljem električne energije ali priloži sklep o vstopu v bilančno skupino 
Centra za podpore. V kolikor se gradnja enostavne naprave za proizvodnjo električne 
energije šteje kot investicijsko vzdrževalno delo, in zanjo ni potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja, mora investitor pri vlogi za priključitev take naprave priložiti 
izpolnjen obrazec, določen v Prilogi 2 Uredbe o dopolnitvi Uredbe o elektroenergetski 
infrastrukturi, s katerim investitor naprave izjavlja, da je njegova naprava enostavna 
naprava in da so bile pri njeni montaži upoštevane zahteve iz 23.a člena te uredbe. 
 
3.10 Sklenitev pogodbe o dostopu do elektroenergetskega omrežja 
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Investitor se s pristojnim elektrodistribucijskim podjetjem dogovori za čas pregleda 
merilnega mesta in izpolnjevanja pogojev iz soglasja za priključitev. Pri pregledu 
elektrodistribucijsko podjetje obvezno preveri in uskladi vezavo ter nastavitve merilno 
krmilnih naprav. Po izpolnitvi vseh pogojev in uspešno izvedenem pregledu izpolnjevanja 
pogojev iz soglasja za priključitev, elektrodistribucijsko podjetje z imetnikom soglasja za 
priključitev sklene pogodbo o dostopu do elektrodistribucijskega omrežja. 
 
3.11 Tehnični / inšpekcijski pregled 
 
Tehnični ali inšpekcijski pregled izvede pristojni inšpektor po predhodni vlogi 
investitorja, kjer so prisotni tudi izvajalci del ter predstavnik pristojnega 
elektrodistribucijskega podjetja. Inšpektor pregleda postavitev proizvodne naprave. Po 
opravljenem pregledu se izdela zapisnik z vso potrebno dokumentacijo. 
 
3.12 Uporabno dovoljenje 
 
Uporabno dovoljenje4 izda upravni organ na osnovi tehničnega pregleda proizvodne 
naprave, v kolikor je na njem ugotovljeno, da je proizvodna naprava zgrajena v skladu z 
veljavnimi predpisi in izdanim gradbenim dovoljenjem. 
 
3.13 Priključitev na elektrodistribucijsko omrežje 
 
Elektrodistribucijsko podjetje ob priključitvi ustno opozori investitorja ali njegovega 
pooblaščenca, da bo naprava po priključitvi pod napetostjo in priključi proizvodno 
napravo na elektrodistribucijsko omrežje. 
 
4. ZAKLJUČEK 
 
Po končani priključitvi na distribucijsko omrežje elektrarna avtomatsko še ne more 
prejemati podpor za svoje delovanje. Zato mora elektrarna pridobiti deklaracijo o 
proizvodni napravi, odločbo o dodelitvi podpore in skleniti pogodbo o izplačevanju teh 
podpor. Podrobneje je postopek opisan v 6. in 7. poglavju publikacije s koristnimi nasveti 
za izgradnjo elektrarn5. 
 
Seznam predpisov 
 

• Energetski zakon, Uradni list RS št. 27/07, 70/08, 22/10 

• Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS št. 110/02, 102/04, 14/05 

• Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, 
Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11 

                                                           
4
 Velja le za tiste proizvodne naprave, za katere je skladno s predpisi potrebna pridobitev gradbenega 

dovoljenja. 
5
 Povzeto po knjižici »Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn« (januar 2012), ki sta jo izdali družbi 

SODO d.o.o. in Borzen d.o.o. in je dostopna na spletnih straneh obeh družb. 
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• Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom, Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 
76/09 ,17/10, 81/10 

• Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne 
energije, Uradni list RS, št. 8/09 

• Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za 
proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore, Uradni list RS, št. 
21/09, 33/10 

• Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uradni list RS, št. 37/08, 99/08 

• Uredba o energetski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 62/03, 88/03 

• Uredba o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 75/10, 
53/11 

• Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije, 
Uradni list RS št. 41/2011 
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Slika 1: Shema pridobitve potrebnih dovoljenj in soglasij za izgradnjo proizvodnih naprav 
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Slika 2: Shema izgradnje proizvodne naprave in priključitev na omrežje 
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KAKO Z MANJ ENERGIJE USTVARITI VEČ?  
 
Prof. dr. Franc POHLEVEN 
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
Oddelek za lesarstvo 
Rožna dolina, Cesta VIII/34 
SI1000 LJUBLJANA 
Slovenija 
E-mail: franc.pohleven@bf.uni-lj.si 
 
 
Ključne besede: klimatske spremembe, nizkoogljična družba, predelava lesa, lesni 

izdelki, centri predelave lesa, razvoj podeželja  
 
Povzetek 
 
V davni preteklosti je človek iz lesa izdeloval bivališča in preprosta orodja. Gozd in les 
sta skozi tisočletja omogočila obstoj in preživetje tudi našim prednikom. V času, ko so 
Egipčani gradili piramide, so koliščarji gradili lesena bivališča na Ljubljanskem barju. Žal 
so novodobni materiali, kot so plastika, jeklo, aluminij in beton, v zadnjih desetletjih 
nadomestili les in z njihovo proizvodnjo (z emisijo CO2 in onesnaževanjem okolja) smo 
porušili ravnotežje na Zemlji. S prehodom z energetsko potratnih materialov na lesne bi 
znatno prispevali k znižanju porabe energije in zmanjšanju emisije toplogrednih plinov. 
To je zelo pomembno v času, ko se soočamo s podnebnimi spremembami. Les ustvarja 
narava in izdelava izdelkov in graditev objektov poteka z malo vložene energije. Lesni 
izdelki in bivalni prostori so naravni, čudoviti, topli ter prijetni za bivanje. Obdelava lesa 
in izdelava izdelkov pa je v primerjavi z drugimi materiali (beton, jeklo, plastika, 
aluminij) energetsko bistveno manj potratna. V času uporabe lesnih izdelkov pa se 
skladiščenje CO2 podaljša, zato so lesni izdelki najbolj učinkovit ponor ogljika. Les je 
obnovljiv in ustreza načelom trajnostnega razvoja. Povečana predelava lesa bi omogočila 
razvoj podeželja.  
 
1. UVOD 
 
Intenzivnost podnebnih sprememb je presenetila večino meteorologov, ki so še pred nekaj 
leti v medijih zatrjevali, da bo Slovenija varna pred ujmami, saj jo bodo varovale Alpe in 
da se bodo občutnejše spremembe zgodile šele čez 20 ali celo 30 let. Danes je 
zaskrbljenost postala realnost in ekstremni vremenski pojavi nas opozarjajo, da bo 
potrebno nemudoma ukrepati (Lynas, 2008). Verjetno se bo človeštvo zdramilo šele, ko 
bodo ujme povzročile nekajkrat večjo škodo od koristi, ki jo prinaša energetsko potratno 
gospodarstvo (Panman, 2005). Rešitev je v takojšnem vsesplošnem znižanju porabe 
energije, a ne z zmanjševanjem proizvodnje dobrin, ampak s preusmeritvijo le-teh na 
energetsko varčne tehnologije in energetsko nepotratne naravne materiale, kot so les, 
platno, bombaž, kamen … Odgovornost je na sedanji generaciji, saj z umnimi dejanji 
vplivamo na prihodnost naših otrok in vnukov (Šoštarič, 2008). 
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2. NAJVEČJI PORABNIK ENERGIJE JE GRADBENA INDUSTRIJA 
 
»Paradni konj« slovenskega gospodarstva je težka industrija in zato Slovenija po emisiji 
ogljikovega dioksida (CO2) močno presega evropsko povprečje. Zaradi nesmotrne 
gospodarske usmeritve Slovenije se poraba električne energije letno poveča za nekaj %, 
kar je v času boja proti podnebnim spremembam nedopustno. Gradbeništvo, ki temelji na 
proizvodih težke industrije (jeklarne, cementarne, opekarne, steklarne, proizvodnja 
termoizolacijskih materialov), je največji porabnik energije in največ prispeva k emisiji 
toplogrednih plinov. Nekaj primerjav lesa z drugimi materiali: pri proizvodnji 1 m3 
plastike se v ozračje sprosti skoraj 5 ton CO2, železa več kot 17 ton in aluminija 27 ton 
CO2. Kubični meter lesa pa med nastajanjem s fotosintezo veže 0,9 tone CO2 (Slika 1). S 
prehodom na naravne gradbene materiale, kot sta les in kamen, bi lahko celostno 
zmanjšali porabo fosilnih goriv, ki so poglavitni vzrok emisije CO2. Les je od vseh gradiv 
in surovin za izdelke energetsko najbolj primeren material (celo v primerjavi s kamnom). 
Je samoobnovljiv ter ustreza načelom trajnostnega razvoja (najmanjši vplivi na okolje) 
(Pohleven, 2010). 
 
Trend naraščanja porabe električne energije bi morali v Sloveniji čimprej zaustaviti in 
emisijo toplogrednih plinov bi morali, glede na izvajanje ukrepov Kjotskega protokola, 
korenito zniževati. Vendar je izvajanje Kjotskega protokola Sloveniji bolj v pogubo kot v 
korist. Glede na naravne danosti (les), pa bi jo z lahkoto znižali, le naše gospodarstvo bi 
morali preusmeriti v energetsko nepotratne tehnologije in materiale, kot sta les in kamen. 
S tem bi znatno zmanjšali porabo električne energije, katere velik delež moramo sedaj 
uvažati, kar nas kot majhno državo, dela energetsko zelo ranljivo. 
 
3. LES JE NAJBOLJŠI 
 
Les je, zaradi boja proti podnebnim spremembam, znova pridobil na pomenu, kot ga je 
imel morda pred tisočletji. Ne obstaja lesu primerljivo gradivo, ki bi ga iz CO2 in sonca s 
fotosintezo ustvarjala narava ter ga z malo energije lahko predelamo v izdelke, ki še 
desetletja skladiščijo CO2. Tako v celotni življenjski dobi izdelki in objekti iz lesa 
delujejo kot ponori ogljika. Vsak kubični meter izdelka iz lesa, uporabljen namesto 
drugega materiala, zmanjša količino CO2 v ozračju za povprečno 1,1 t. Če k temu 
prištejemo še 0,9 t CO2, uskladiščenega v tem lesu, ugotovimo, da vsak kubični meter 
izdelka zmanjša v ozračju količino CO2 za dve toni (Slika 1) (Pohleven, 2010). 
 
Iz slike 1 je razvidno, da ima les negativno neto emisijo CO2. K dodatnemu zmanjšanju 
emisije CO2 pa prispeva tudi proizvodnja izdelkov (predelava), za katere potrebujemo 
nekajkrat manj energije, kot za izdelke iz drugih materialov, kot so na primer objekti iz 
armiranega betona ter okna iz plastike ali aluminija. Vprašajmo pa se, koliko dodatne 
energije bo potrebne, da se bomo po končani uporabi znebili plastike, aluminija in drugih 
materialov. Vsekakor uporaba lesa za izdelke in ne za kurjavo vodi v nizkoogljično 
družbo. In prav to potrebujemo danes, ko se spopadamo s podnebnimi spremembami in 
ko moramo emisijo CO2 znižati (Grgič, 2006). 
 
Les je najbolj plemenita dobrina, kar jih človeštvo pozna in lesni izdelki so ljudem 
najboljši življenjski sopotnik. Slovenija nima rudnih bogastev, ne lastnih virov energije, 
zato bi morali gospodarski in družbeni razvoj načrtovati v skladu z našimi danostmi. V 
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kolikor bi določeno količino lesa predelali v izdelke namesto pokurili, bi 10 do 50 krat 
več energije prihranili, kot je iz iste količine lesa privedli. 
 
Les je edina surovina, ki je imamo v izobilju in prav les lahko z malo energije (katere 
nimamo) predelamo v vsemogoče izdelke in objekte. S predelavo in uporabo lesa pa bi 
lahko, tako kot nekoč, tudi danes uspešno premagali gospodarsko in okoljsko krizo (oboje 
moramo reševati sočasno!). Lesna industrija je delovno intenzivna in predstavlja 
zaposlitvene možnosti, obenem pa ne vpliva negativno na okolje in sovpada s turistično 
usmerjenostjo Slovenije. 
 
4. BOJ PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM ZAHTEVA ZMANJŠANJE 

PORABE ENERGIJE 
 
Preusmeritev našega gospodarstva na domačo surovinsko osnovo in opiranje na lastne 
energetske zmožnosti bi v času boja proti podnebnim spremembam in globalni 
gospodarski krizi pomenila novo priložnost za razvoj Slovenije. Za preusmeritev naše 
industrije, ki bo energetsko manj potratna, imamo v Sloveniji odlične zmožnosti, vendar 
jih do sedaj nismo znali izkoristiti. Boj proti podnebnim spremembam je za Slovenijo 
svojevrsten izziv in bi pomenil tehnološki preboj v smeri trajnostnega razvoja. Strateški 
raziskovalni program (SRP), ki povezuje gospodarstvo z raziskovalno sfero ter nakazuje 
vzajemen razvoj gozdarstva, lesarstva, papirništva, oblikovanja in končne izrabe lesa v 
energetske namene, saj so ostanki sečnje in predelave lesa najcenejša biomasa, primerna 
za nadaljnjo kemično predelavo ali pa energetsko izrabo (Pohleven in sod., 2006). 
 
Les bi morali opredeliti kot nacionalno strateško surovino za proizvodnjo izdelkov z 
najvišjo dodano vrednostjo. Vlagati bi morali v visoke tehnologije predelave ter ustvarjati 
izdelke z najvišjo dodano vrednostjo. Vlada bi morala vzpodbujati ukrepe kako z manj 
energije proizvesti več lesnih izdelkov, ne pa da podpira proizvodnjo energije iz lesa – 
torej porabo energije, ne pa varčevanja. Investicije v energetsko nepotratne tehnologije in 
obnovljive materiale, kot sta les, kamen in drugi naravni materiali, bi morale imeti 
absolutno prednost, če ne celo zakonsko obveznost. Samo v primerih, ko iz teh materialov 
ni mogoče narediti izdelka, se uporabijo drugi fosilni materiali (aluminij, plastiko, železo, 
beton…). V naslednjih letih bi morali v Sloveniji glede na surovinsko osnovo povečati 
porabo izdelkov iz lesa na prebivalca vsaj na en kubični meter. S prehodom na trajnostni 
razvoj bi se ljudem ne bi bilo treba odpovedati pridobitvam sodobne civilizacije; celo več, 
kakovost življenja bi se nam znatno izboljšala (Slika 2). 
 
Vendar brez potrošnje industrija ne bo zaživela, zato bi morali začeti z osveščanjem 
potrošnikov, da bi se odločali za izdelke in objekte iz lesa. Povečano povpraševanje po 
lesnih izdelkih bi pospešilo tudi proizvodnjo, ki bi slonela na lastni surovini – lesu. 
Država Slovenija bi morala s promocijskimi aktivnostmi in z graditvijo javnih objektov iz 
lesa (primer Avstrija) dajati zgled državljanom (Pohleven, 2008). 
 
5. CENTRI PREDELAVE LESA BI OMOGOČILI RAZVOJ PODEŽELJA 
 
Gozdovi poraščajo dobršen del našega ozemlja in na območjih z največjo poraščenostjo z 
gozdom bi bilo potrebno skupaj s koncesionarji oz. lastniki gozdov ustanoviti Centre 
predelave lesa (Slika 3). Povezati bi bilo potrebno celotno verigo od gozda, predelave lesa 
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in končne energetske izrabe ostankov predelave. Tako bi proizvodnja potekala tam, kjer 
les nastaja in s tem bi se zmanjšale dnevne migracije delavcev v industrijske centre. Tako 
bi se znižala poraba energije za transport, obremenitev cest in avtomobilov, prihranili bi 
na času, večja pripadnost prebivalcev lokalni skupnosti... Nerabne ostanke, ki nastanejo 
ob proizvodnji lesnih izdelkov, pa bi uporabili kot biomaso za preskrbo podjetij in regij z 
lastno energijo ter tako omogočili trajnostni razvoj območij oz. razvoj podeželja 
(Pohleven, 2010). 
 
6. ZAKLJUČEK 
 
Živimo v času, ko se je podnebje v razmeroma kratkem obdobju drastično spremenilo. Za 
podnebne spremembe je odgovoren človek, ki je s svojim delovanjem porušil ravnovesje 
na Zemlji. Z uporabo fosilnih goriv in umazano industrijo je povzročil povečano emisijo 
ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Zaradi tega se ozračje intenzivneje 
segreva in priča smo ekstremnim vremenskim pojavom (suše, povodnji, orkani...). 
S korenitim in takojšnjim ukrepanjem bi morali preusmeriti svetovno gospodarstvo z 
energetsko potratnih tehnologij in materialov v tehnologije, ki za izdelke potrebujejo 
malo energije. Preiti bi morali na trajnostni razvoj, ki temelji na nizkoogljičnih 
tehnologijah. Idealen nizkoogljični material je les, ki nastane v procesu fotosinteze, pri 
čemer se absorbira energija sonca, iz atmosfer pa se veže CO2. Les je od vseh gradiv in 
surovin za izdelke najbolj dostopen – je dar narave. Če ga enostavno skurimo, je CO2 
nevtralen, predelan v izdelke pa znatno prispeva k znižanju CO2 v atmosferi. Predelava 
lesa zagotavlja velike zaposlitvene možnosti, obenem pa ne vpliva negativno na okolje ter 
se hkrati ujema s turistično dejavnostjo Slovenije. Proizvodnja izdelkov bi potekala na 
gozdnatih področjih, s čemer bo zagotovili sonaravni razvoj območij in razcvet 
gospodarstva na podeželju. 
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Slika 1: Neto emisija oz. absorpcija CO2 na kubični meter materiala. (Povzeto po: Obvladajmo podnebne 
spremembe – uporabimo les, Slovenska gozdno lesna tehnološka platforma, Ljubljana, 2010) 
 
 
 

 
Slika 2: Lesne hiše so do okolja ter človeka najbolj prijazne in omogočajo prijetno bivalno počutje (arhitekt 
Janez Lajovec) 
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Slika 3: Centri predelave lesa (CPL). (Povzeto po: Obvladajmo podnebne spremembe – uporabimo les, 
Slovenska gozdno lesna tehnološka platforma, Ljubljana, 2010) 
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OGREVANJE NA LESNE SEKANCE V PODJETJU GOZDNO 
GOSPODARSTVO NOVO MESTO D.D. 
 
Miha ZUPANČIČ 
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d. 
Gubčeva 15 
8000 Novo mesto 
 
 
Ključne besede: 
 
Povzetek 
 
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d. je sodobno organizirano podjetje s kvalitetno 
kadrovsko, tehnično in tehnološko opremljenostjo, ki z že več kot 60 letno tradicijo 
opravlja dela v gozdarstvu, gozdnem gradbeništvu in primarni lesnopredelovalni 
industriji. Z razvojem podjetja nismo samo posodabljali osnovne tehnologije dela, ampak 
smo dejavnosti podjetja razširili še na vrtnarstvo in hortikulturo ter ogrevanje na lesno 
biomaso. V podjetju smo usposobljeni tudi za opravljanje nadzora vseh del v gozdnem 
gradbeništvu in imamo dobro organizirano mrežo za odkup in prodajo vseh vrst 
sortimentov. Podjetje deluje na področju Dolenjske in Bele Krajine s 185 zaposlenimi v 
podjetju ter pomočjo lokalnih pogodbenih izvajalcev. V enem letu na trg posredujemo 
približno 180.000 m3 lesa in 35.000 m3 vseh frakcij peska. V lastni primarni 
lesnopredelovalni industriji, ki obsega žago in tesalnico tramov, predelamo letno 20.000 
m3 lesa. Z lesom oskrbujemo predvsem domačo lesnopredelovalno industrijo. Skoraj vso 
hlodovino prodamo na domačem trgu, medtem ko pri ostali oblovini izvažamo le 
presežek lesa, ki ga na domačem trgu ne moremo prodati. Poleg izkoriščanja gozdov v te 
tudi vlagamo in sicer opravimo letno 20.000 ur gojenja, izgradimo in rekonstruiramo 120 
km gozdnih vlak, opravljamo sanacije gozdne infrastrukture, vzdržujemo večino gozdnih 
cest na območju ter s projektom naredimo vsaj eno obsežnejšo novogradnjo s področja 
gozdne infrastrukture. Skupaj s SKZG RS smo se vključili v FSC certifikacijsko shemo, 
ki je mednarodno priznana in zagotavlja, da je gospodarjenje z gozdovi sonaravno, 
trajnostno, mnogonamensko ter z poštenim odnosom do zaposlenih, lokalnega okolja in 
narave. FSC certifikat imamo pridobljen tako za pridobivanje in trgovino oblovine, kot 
tudi za primarno lesno predelavo lesa. Skladno tudi z načeli FSC certifikata zagotavljamo 
tudi vso sledljivost sortimentov od panja do predelave lesa.  
 
1. LES ZA ENERGETIKO 
 
Ker gospodarimo skladno z gozdnogospodarskimi načrti, struktura med posameznimi leti 
ne odstopa veliko od povprečja. Letno razmerje med iglavci in listavci je 35 % za iglavce 
in 65 % za listavce. Pri iglavcih predstavlja približno 70 % vse mase hlodovina, pri 
listavcih pa 35 %, vse ostalo spada med ostalo oblovino. Od celotne mase je le manjši del 
ostale oblovine primeren za energetiko.  
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Po naših izkušnjah lahko les za energetiko razdelimo na naslednje segmente: 
- Drevnina: Sem spada vsa ostala oblovina iglavcev in listavev, ki se jo uporabi za 

energetiko ter tudi sečni ostanki. Pri ostali oblovini iglavcev je za energetiko 
primeren le les najslabše kakovosti, ki ga ni mogoče uporabiti za druge namene. 
Odločilne napake pri iglavcih, ki onemogočajo njegovo tehnično uporabnost, so 
trohnoba (gniloba) ter večje mehanske poškodbe lesa. Pri ostali oblovini listavcev 
je slika lesa za energetiko nekoliko drugačna. Delež lesa za energetiko je višji, 
predvsem zaradi maloprodaje drv. Les za energetiko listavcev ne določajo toliko 
napake lesa, temveč potrebe trga. Skoraj ves les listavcev, ki se ga kot oblovina 
proda za energetiko, bi bil primeren za lesnopredelovalno industrijo. H sečnim 
ostankom spada ves les, ki ni oblovina in kot tak ni primeren za lesnopredelovalno 
industrijo. Sem spadajo predvsem veje listavcev, ki jih ljudje pobirajo po končani 
sečnji. 

- Zelena biomasa: H zeleni biomasi spadajo tako leseni deli, kot tudi listje. Zelena 
biomasa ima velik potencial, saj kot taka ni primerna za predelavo, temveč samo 
za energetiko. Pridobiva se predvsem pri krčitvah grmišč, pri sečnji z žičnico s 
procesorsko glavo, … Mletje se praviloma opravi na terenu. 

- Ostanki predelave lesa: Sem spadajo vsi ostanki lesnopredelovalne industrije, kot 
so krajniki, žamanje, odčelki, lubje, žagovina ter tudi sekanci s tesalne linije. V 
podjetju se trudimo čim več ostankov predelave lesa prodati v nadaljnjo predelavo 
ter samo preostanek nameniti energetiki.  

 
2. OGREVANJE NA LESNE SEKANCE V VRTNARIJI GG NM 
 
Del podjetja se ukvarja z vrtnarstvom in hortikulturo. V lastni proizvodnji vzgaja 
zelenjavo, več vrst enoletnic in trajnic, balkonsko cvetje in rezano cvetje. Proizvodnja 
omenjenih rastlin poteka v 16 rastlinjakih, od tega je eden steklenjak, ostali pa so 
plastenjaki. Skupno rastlinjaki pokrivajo 1 ha površine.  
 
V preteklosti so se rastlinjaki ogrevali na fosilna goriva. Ob problemih zaradi 
decentraliziranega ogrevanja in visokih cen fosilnih goriv ter okoljske zavesti v podjetju, 
da uporabimo biomaso kot obnovljiv vir energije, se je pojavila potreba po zamenjavi 
načina ogrevanja. Leta 2009 se je osnovala ideja projekta, v marcu 2010 pa se je začelo 
načrtovanje. Sama izvedba projekta je potekala ad aprila 2010 do januarja 2011. Začetek 
obratovanja je bil v januarju 2011.  
 
Investicija je obsegala gradbeni del kotlovnice z zalogovnikom v obsegu 310.000 €, kotel 
s strojno inštalacijo v obsegu 340.000 € ter toplovod v višini 310.000 €. Celotna 
investicija skupaj s poslovnimi prostori je znašala 1,4 mio €. Podjetje je na javnem 
razpisu za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso pridobilo 30 
% sredstev za kotlovnico. 
 
Vgradil se je kotel slovenskega proizvajalca WVTERM z nazivno močjo 1.125 kW in 
toplotno močjo pri nazivni moči 1.100 kW. Izhodna temperatura je od 90 °C do 95 °C. 
Dodatni hranilnik toplote ima prostornino 30.000 l. V kotlu se kuri sekance, ki imajo 
vsebnost vode pod 45 %. Izmerjene emisije prašnih delcev so 20 mg/m3. V eni kurilni 
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sezoni, ki je obsegala 9 mesecev kurjenja, smo proizvedli 1.800 MW toplote, za kar smo 
pokurili 2.900 nprm sekancev.  
 
S pomočjo zamenjave ogrevanja iz fosilnih goriv na lesne sekance smo zmanjšali stroške 
ogrevanja ter tako uspeli obdržati proizvodnjo rastlin v rastlinjakih. Zamenjava vrste 
ogrevanja se je odrazila tudi v zmanjšanem ogljičnem odtisu ter zmanjšanimi emisijami 
toplogrednih plinov. Letni prihranek tako znaša 350 t CO2. S pomočjo lokalnega 
dobavitelja lesnih sekancev smo ponovno uspešno povezali gozdno lesno verigo. Vsem 
bodočim investitorjem svetujemo, naj preučijo možnost ogrevanja na lesno biomaso, 
preučijo razmere na trgu in primere dobre prakse ter izkoristijo pomoč vseh inštitucij. Za 
dobavo sekancev naj bodoči investitorji utrdijo sodelovanje z lokalnimi dobavitelji lesnih 
sekancev. 
 
3. ZAKLJUČEK 
 
Izkušnje v podjetju kažejo, da ima les veliko uporabno vrednost. Od celotne strukture 
gozdno lesnih sortimentov se po naši strukturi prodaje za kurjavo uporabi 11 % lesne 
mase. Pri iglavcih so za kurjavo odločilne napake lesa, ki onemogočajo drugačno uporabo 
tega lesa. Pri listavcih je stvar nekoliko drugačna, saj je kvaliteta drv za kurjavo običajno 
celo nekoliko boljša ostala oblovina. Menimo, da im les kot obnovljiv vir energije svojo 
prihodnost, vendar se moramo zavedati, da s kurjenjem damo lesu najmanjšo dodano 
vrednost. V bodoče bo potrebno bolj pazljivo razvrščanje lesa po kvaliteti in uporabnosti, 
tako da bomo za energetiko uporabili samo tak les, ki ga drugače ne moremo predelati. 
Zaradi razširjene uporabe za energetiko se bodo iskali novi načini za pridobivanje lesa kot 
energenta. 
 
 


