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POVZETEK 

Najpomembnejši obnovljivi vir energije v Sloveniji je lesna biomasa. Daljinski sistemi 

ogrevanja na lesno biomaso so velika priložnost za slovensko gospodarstvo in razvoj 

podeželja. V magistrski nalogi so predstavljeni daljinski sistemi ogrevanja na lesno biomaso, 

ki so bili sofinancirani z evropskimi nepovratnimi sredstvi. Ta so bila pridobljena na področju 

Operativnega programa razvoja okolja in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013. 

Razvojni program je imel razvojno prioriteto trajnostno rabo energije, ki je bila sofinancirana 

iz Kohezijskega sklada. Ugotovili smo, da so najbolj učinkoviti veliki sistemi, ki pa imajo v 

našem primeru najmanjšo stopnjo sofinanciranja. Naša ugotovitev je bila tudi, da nepovratna 

sredstva ne vplivajo na ceno toplote. Na podlagi lokalnih energetskih konceptov je razvidno, 

koliko denarja potrebujemo v naslednji finančni perspektivi 2014–2020.  

Ključne besede: obnovljivi viri energije, daljinski sistemi ogrevanja, les, nepovratna sredstva, 

biomasa. 

SUMMARY 

The most important renewable energy source in Slovenia is biomass. Remote systems on 

biomass heating are great opportunity for the Slovenian economy and rural development. The 

thesis presents the systems that have been co-financed by European grants. European grants 

were gained in the field of Operational Programme of Environmental and Transport 

Infrastructure Development for 2007–2013. The development program has had a development 

priority of sustainable energy use, which was co-financed by the Cohesion Fund. We have 

found out that the most effective are mainframes, which have, in our case, the minimum level 

of financing. We also found out that nonrefundable means do not affect the price of heat. 

Based on local energy concepts is evidented how much money will be needed in the next 

financial perspective 2014–2020. 

Keywords: renewable energy, remote heating systems, wood, grants, biomass. 
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1 UVOD 

Slovenija je dežela gozdov, saj ti pokrivajo 58,5 % naše domovine. Po gozdnatosti smo na 

tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. 1.185.169 hektarjev gozdov pokriva 

več kot polovico površine. Pretežni del slovenskih gozdov je na območju bukovih, jelovo-

bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno 

sposobnost. Lesna zaloga slovenskih gozdov je po podatkih gozdnogospodarskih načrtov 

Zavoda za gozdove Slovenije 330.982.374 kubičnih metrov oziroma 279,27 kubičnih metrov 

na hektar. Delež lesne zaloge iglavcev je 46,43 %, listavcev pa 53,57 %. V slovenskih 

gozdovih priraste letno 8.117.325 kubičnih metrov lesa ali 6,85 kubičnih metrov na hektar 

(Zavod za gozdove Slovenije 2012). 

Pomen gozdov, ki so dragoceni ekosistemi za ohranjanje naravnih eksistenčnih osnov za 

človeštvo, je nesporen obnovljiv vir. Nadalje lahko gozdovi kot ponor ogljika in vir surovine 

lesa doprinesejo h globalnemu zniževanju ogljikovega dioksida. Z gospodarjenjem z gozdovi 

negujemo domačo kulturno krajino. Gozdno in lesno gospodarstvo spadata med 

najpomembnejše veje gospodarstva v srednji Evropi. Les je najpomembnejša domača 

obnovljiva surovina in mora biti kar najboljše kakovosti za najrazličnejša področja uporabe. 

Velika raznolikost vrst lesa in lesnih izdelkov ter njihove tehnične in oblikovalske lastnosti 

omogočajo uporabo na različnih področjih: stavbnem, papirniškem področju in za izdelavo 

uporabnih predmetov. Les velikokrat prevzema nosilno vlogo. Sodobna raba lesne energije je 

v zadnjih petnajstih letih pridobila večji pomen s peleti in sekanci, ki se uporabljajo kot 

gorivo. Lesno gorivo nastaja pri vseh fazah obdelave lesa. Ob zgorevanju ne prihaja do 

sproščanja dodatnega ogljikovega dioksida, saj se v atmosfero odvaja le količina, ki je bila 

shranjena med rastjo (Kovač in Turk 2006). 

Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se obnavljajo iz energije naravnih procesov, pri 

čemer njihova obnovljivost sledi njihovi potrošnji. Najpomembnejši obnovljivi vir energije v 

državi je biomasa, sledi vodna energija, v zadnjih letih je razvoj najbolj dinamičen pri 

izkoriščanju sončne energije in bioplina. Potenciali so precejšnji pri navedenih virih energije, 

energiji vetra in geotermalni energiji (Urbančič, Staničić in Česen 2009). 

Glede na to, da je Slovenija članica EU, je upravičena do nepovratnih sredstev, ki so 

namenjena tudi za daljinska ogrevanja na lesno biomaso. Za sofinanciranje sistemov 

ogrevanja na lesno biomaso so namenjena sredstva iz Kohezijskega sklada. Pred začetkom 

koriščenja teh sredstev pa je treba narediti dvoje: vzpostaviti institucije, ki bodo sodelovale 

pri koriščenju sredstev, ter se dogovoriti o razdelitvi in poteku izvajanja vseh nalog, to je od 

priprav in koriščenja do fizične izvedbe projektov, in sicer tako, da bodo izpolnjeni strogi 

pogoji in merila domače zakonodaje (Wostner 2005, 90). 

Kohezijski sklad, ki je bil ustanovljen leta 1994, zagotavlja finančna sredstva za izvajanje 

intervencij na področju okolja in prometne infrastrukture vseevropskih omrežij ter je tisti 
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inštrument EU, ki naj bi prispeval h krepitvi ekonomske in socialne kohezije. Po predvidenih 

reformah v obdobju 2007–2013 naj bi prispeval k približevanju držav članic in najmanj 

razvitih regij s pomočjo finančne udeležbe v operativnih programih, ki se izvajajo v okviru 

cilja Konvergenca (Mulec 2008, 47). 

Kohezijsko politiko predstavlja več vej pomoči v obliki skladov. Eden od teh je Kohezijski 

sklad, ki ima kot podlago za izvajanje operativni program, namenjen pa je okoljskim 

projektom, prometni infrastrukturi in predhodnim študijam, povezanimi s projekti (Wostner 

2005, 90–98). 

Lajh in Kajnč (2009, 190) vlogo kohezijske politike v EU opredeljujeta kot zmanjšanje 

regionalnih razlik ter krepitev ekonomske in socialne kohezije na celotnem ozemlju EU. 

1.1 Opredelitev predmeta preučevanja 

Preučevali smo daljinske sisteme ogrevanja na lesno biomaso, ki so bili podprti s 

kohezijskimi nepovratnimi sredstvi od leta 2009 do 2014. 

Realizirani posek lesa je leta 2010 ostal na ravni predhodnega leta, kar glede na možen posek 

ni zadovoljivo. Leta 2010 je bilo realiziranega le 63 % možnega poseka (leto prej 66 %). 

Zaostanek je skoraj v celoti posledica neopravljenega poseka v zasebnih gozdovih, ki 

obsegajo skoraj tri četrtine vseh gozdov. Količina lesa, ki jo je mogoče posekati, se predvsem 

zaradi strmo rastoče lesne zaloge hitro povečuje in se bo ob nespremenjenih trendih 

povečevala tudi v prihodnje. Ob izboljšanju gospodarjenja z gozdovi bi bil večji posek lesa 

smiseln tudi z vidika boljšega (ekonomskega) izkoristka tega pomembnega obnovljivega 

naravnega vira Slovenije (UMAR 2012). 

Potenciali naših gozdov pa niso samo v lesu, ki ga lahko na trajni način pridobivamo iz njih, 

ampak tudi v močnih, usposobljenih in opremljenih gozdarskih podjetjih, podjetnikih in 

kmetih, ki jim delo v gozdu predstavlja osnovno oziroma dopolnilno dejavnost, v skupinah 

lastnikov gozdov in gozdarskih zadrugah ali interesnih skupinah, ki si bodo prizadevale 

združevati gozdno posest in s tem omogočili uvajanje sodobnih načinov gozdne proizvodnje 

ter konkurenčni nastop slovenskih gozdnih proizvodov na slovenskem in evropskem trgu 

(Kovač in Turk 2006, 8). To bi lahko tudi v večji meri vodilo do ustvarjanja novih delovnih 

mest in zagotavljalo trajno oskrbo trga lesne biomase. 

Resolucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSORE) (Uradni list 

RS, št. 9/1996 in 57/2004) predvideva uporabo biomase kot eno od prednostnih nalog pri 

spodbujanju uporabe obnovljivih virov. Dolgoročna strateška usmeritev je bistveno 

povečevanje deleža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci Slovenije. 
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Občine v Sloveniji so različno gozdnate. 80 občin, kar je približno 54 % vseh slovenskih 

občin, ima več kot 50 % ozemlja poraščenega z gozdom. Manj kot 30 % gozda ima 23 občin, 

to je približno 16 % vseh občin. (Geodetski inštitut Slovenije 1998) Največ gozda imajo 

občine Črna na Koroškem, Osilnica, Lovrenc na Pohorju in Dolenjske Toplice. V teh občinah 

gozdovi pokrivajo več kot 85 % ozemlja. Najmanj gozdov imajo v izrazito kmetijskih 

občinah, kot so Odranci, Markovci, Hajdina in Turnišče, kjer ti pokrivajo manj kot 15 % 

površin (Zavod za gozdove Slovenije 2012). 

Za izvajanje Kohezijskega sklada v Sloveniji so odgovorni organi in telesa, ustanovljeni kot 

enote znotraj obstoječih administrativnih struktur. Organ upravljanja je krovni organ, ki 

zagotavlja upravljanje in usklajevanje na ravni sklada. Ta naloga je bila dodeljena Službi 

Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj. Izvajalska telesa so telesa, ki so 

odgovorna za organiziranje razpisa in izvajanje kohezijskih projektov in so tudi prejemniki 

pomoči. Plačilni organ deluje kot osrednji organ za finančno poslovodenje Kohezijskega 

sklada in je bil ustanovljen kot enota na Ministrstvu za finance. Nadzorni odbor za Kohezijski 

sklad nadzoruje učinkovitost in kakovost izvajanja projektov sklada. Zlasti na področju 

neodvisnega finančnega nadzora in nepravilnosti imajo pomembno vlogo Neodvisni organ za 

finančni nadzor v Uradu za nadzor proračuna, neodvisni službi ministrstva za finance 

(Wostner 2005, 91). Podatki v magistrski nalogi so bili pridobljeni pri posredniškem telesu, ki 

je trenutno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Sektor za 

učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije.  

1.2 Namen in cilj 

Namen magistrske naloge je raziskava na temo analize uporabe obnovljivih virov energije za 

ogrevanje, ki so sofinancirani z evropskimi nepovratnimi sredstvi iz Kohezijskega sklada. 

Kohezijski sklad zagotavlja finančne prispevke za projekte na področjih okolja ter učinkovite 

rabe energije, obnovljivih virov energije in prometne infrastrukture. Kar tretjina proračunskih 

sredstev, dodeljenih novim državam članicam, prihaja iz tega sklada (v predhodnem obdobju 

12 %). V regijah, ki jih podpira Kohezijski sklad, živi okrog 167,2 milijonov Evropejcev 

(oziroma 34,4 % prebivalstva 27 držav). Zanj po novem veljajo enaka pravila kot za druge 

sklade. Evropski komisiji ni več treba odobriti vsakega njegovega projekta posebej, s čimer se 

veča odgovornost držav članic (Ahtik in Mencinger 2012). 

Nepovratna sredstva so bila sofinancirana v okviru Operativnega programa – razvoja okoljske 

in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007–2013 (Služba Vlade RS za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko 2008). OP ROPI je razdeljen na sedem razvojnih prioritet. 

Te so:  

• železniška infrastruktura, 

• cestna in pomorska infrastruktura, 
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• prometna infrastruktura, 

• ravnanje s komunalnimi odpadki, 

• varstvo okolja – področje vode, 

• trajnostna energija in 

• tehnična pomoč. 

Šesta razvojna prioriteta je namenjena trajnostni rabi energije. Razdeljena je na štiri 

prednostne usmeritve. Prva je namenjena energetski sanaciji javnih stavb, kjer je bilo 

objavljenih šest razpisov za sofinanciranje. Na razpisu je bilo sklenjenih 380 pogodb, s 

katerimi so bili sofinancirani projekti v vrednosti 188,5 milijona EUR. Do sedaj je bilo 

realiziranih za 98,5 milijona EUR dodeljenih sredstev, katerih skupna vrednost je znašala 248 

milijonov EUR. Druga prednostna usmeritev je namenjena učinkoviti rabi električne energije, 

kjer sta bila objavljena dva razpisa za sofinanciranje. Na razpisih je bilo sklenjenih 68 pogodb 

o sofinanciranju v vrednosti 7,7 milijona EUR. Realiziranih je bilo 5,4 milijonov EUR od 

skupne vrednosti projektov 26,3 milijona EUR. 

Tretja prednostna usmeritev pa je namenjena inovativnim ukrepom lokalne energetske oskrbe, 

kjer je bilo objavljenih šest razpisov. Trije so bili namenjeni kotlovskim napravam na lesno 

biomaso, ostali trije pa daljinskim sistemom ogrevanja na lesno biomaso. 

Na vseh razpisih je bilo sklenjenih 190 pogodb o sofinanciranju v vrednosti 27,3 milijona 

EUR, od katerih je bilo za daljinsko ogrevanje namenjenih 45. Do sedaj je bilo realiziranih 

23,3 milijona EUR. Skupna vrednost vseh podprtih projektov pa je 72 milijona EUR. Ker 

imamo dostop do baze podatkov daljinskih ogrevanj na lesno biomaso, ki so bila 

sofinancirana z nepovratnimi sredstvi, smo naredili analizo, koliko uporabnikov je zamenjalo 

energente ter kakšni so finančni in okoljski učinki. Na podlagi teh podatkov smo opredelili 

tudi naš problem prihranka zmanjšanja CO2 in povečanje energije na obnovljive vire energije. 

Cilji magistrske naloge so naslednji: 

• preučiti literaturo in teoretična izhodišča daljinskih sistemov na lesno biomaso; 

• ugotoviti, kateri dejavniki so najpomembnejši pri odločitvi za izgradnjo daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso; 

• ugotoviti, kakšni so prihranki na dosedanjih daljinskih ogrevanjih na lesno biomaso od 

leta 2009 do 2014; 

• podati implikacije, smernice in priporočila za izboljšavo. 

Z izvedeno raziskavo smo dobili vse podatke, kaj se je do sedaj dogajalo na področju 

daljinskih ogrevanj na lesno biomaso. Glede na dosedanje podatke in podatke, ki smo jih 

pridobili od vseh občin v Sloveniji, smo ocenili, koliko nepovratnih sredstev bo rezerviranih 

za naslednjo finančno perspektivo od leta 2014 do 2020.  
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1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza raziskave je, da je ekonomska upravičenost naložbe izgradnje daljinskih 

sistemov na lesno biomaso pozitivno povezana s prihranki končne energije, proizvedene 

energije in povečanjem proizvodnje obnovljivih virov energije. Na podlagi baze podatkov 

smo izračunali, za koliko so se zaradi povečane uporabe obnovljivih virov energije zmanjšale 

emisije CO2. 

Na podlagi preučene literature in zbranih podatkov smo postavili naslednje štiri hipoteze, ki 

smo jih testirali v raziskavi:  

• H1: Višina subvencije je pozitivno povezana s končno ceno toplote v sistemu. 

• H2: Ekonomska upravičenost daljinskega sistema je pozitivno povezana s številom 

priklopov.  

• H3: Prihranek kurilnega olja je pozitivno povezan z odstotkom sofinanciranja. 

• H4: Višina dodeljene subvencije je pozitivno povezana z obsegom proizvodnje energije . 

Pri analizi ekonomske upravičenosti izgradnje daljinskih sistemov smo uporabili 

spremenljivke, pridobljene iz vlog, ki so bile oddane na javni razpis daljinskega ogrevanja na 

lesno biomaso. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, 

prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. Pri analizi ekonomske 

upravičenosti izgradnje daljinskih sistemov smo uporabili naslednje spremenljivke: celotni 

stroški operacije, sofinanciranje, dolžina omrežja, število priklopov, odstotek sofinanciranja, 

izračun stroškov za proizvodnjo toplote, prihranek kurilnega olja, cena toplote v sistemu in 

moč kotla. 

1.4 Metode raziskovanja 

Metode, ki smo jih uporabili pri pripravi magistrskega dela, so: empirična analiza, intervjuji z 

investitorji, telefonski razgovori s pooblaščenimi osebami na področju obnovljivih virov na 

občinah. 

V nalogi je bila uporabljena metoda faktorske analize, s katero smo ustvarili novo 

spremenljivko, ki je bila v našem primeru ekonomska upravičenost. V analizi smo uporabili 

spremenljivke, ki so bile podlaga za dodelitev nepovratnih sredstev na ravni operativnega 

programa. Prav tako se je uporabila regresijska analiza, v katero so bile vključene neodvisne 

spremenljivke, ki so ključne pri izdelavi daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso.  

Cencič (2009, 8) razlikuje teoretične raziskave, pri katerih lahko problem raziskujemo po 

različnih pisnih dokumentih, in empirične, kjer podatke iščemo v praksi. V raziskovalnem 

delu smo podatke črpali iz teorije in prakse. Teoretični del naloge vsebuje najpomembnejša 

teoretična izhodišča na področju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.  
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Problem empiričnega raziskovanja pa je samo tisti, ki ga ne moremo rešiti z učenjem in s 

študijem, treba je izvesti raziskavo, da pridemo do novih spoznanj, ki niso nova samo za 

raziskovalca, ki izvaja raziskavo, ampak predstavljajo novo spoznanje tudi za znanost 

(Zelenika 2000). 

1.5 Predpostavke in omejitve 

Obnovljivi viri energije so vedno bolj aktualni. V Sloveniji je najpomembnejši vir biomasa. 

Avtor je skrbnik vseh daljinskih sistemov na lesno biomaso, ki so bili sofinancirani z javnimi 

razpisi za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od 2009 do 2015, 

v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje od 

2007 do 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni 

ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. V nalogi smo se osredotočili na celotno zbirko 

sofinanciranih sistemov na lesno biomaso v celotni Sloveniji, s katerimi so bile sklenjene 

pogodbe o sofinanciranju od prvega odpiranja vlog, dne 4. 6. 2009, do zadnjega odpiranja, ki 

je bilo 6. 3. 2014. 

Omejitev za naslednjo finančno perspektivo je predstavljal razpoložljivi čas. Glede na to, da 

je bila delovna različica Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za 

obdobje od 2014 do 2020 posredovana 25. 4. 2014 v pregled evropskim institucijam, nismo 

mogli podati točnih priporočil in nasvetov za naslednje razpise. Razpisi, ki bodo predvidoma 

namenjeni daljinskim ogrevanjem s soproizvodnjo elektrike, se bodo oblikovali po okoljski 

shemi, ki je bolj ugodna za investitorje. Za te ukrepe je trenutno predvidenih 16 milijonov 

EUR nepovratnih sredstev, ki se lahko tudi povečajo glede na potrebe. 



7 

2 DALJINSKI SISTEMI NA LESNO BIOMASO V SLOVENIJI 

Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je del strategije Slovenije za 

doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim 

protokolom. Prispeva tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj 

domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve. 

Evropska unija si je na področju energetske in podnebne politike zadala ambiciozne cilje, in 

sicer 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 20-odstotno povečanje deleža 

obnovljivih virov energije in 20-odstotno zmanjšanje porabe energije do leta 2020. Namen 

evropske energetske politike je spodbujati varnost oskrbe z energijo, trajnostni razvoj in 

konkurenčnost. Izraba biomase ima velik pomen in potencial pri nadomeščanju fosilnih goriv, 

predvsem pri ogrevanju. Z zamenjavo se poveča delež obnovljivih virov energije in zmanjša 

emisije toplogrednih plinov. 

Mednarodna agencija za obnovljive vire energije (v nadaljevanju IRENA) kot medvladna 

organizacija, posvečena obnovljivim virom energije in s ciljem spodbujati trajnostno uporabo 

vseh oblik obnovljivih virov energije, je v letnem pregledu za leto 2014 ocenila, da je v 

svetovnem merilu 6,5 milijona ljudi, ki so neposredno ali posredno zaposleni v sektorju za 

obnovljive vire energije. Največji delodajalci po sektorjih obnovljivih virov energije so bili 

delodajalci s področja vetrne, sončne energije in s področja trdne biomase (IRENA 2013). 

2.1 Daljinsko ogrevanje 

Daljinsko ogrevanje lahko opredelimo kot ogrevanje prostorov in vode v številnih stavbah iz 

centralne toplarne. Toplota, ki se proizvaja v toplarni, se porabnikom dovaja kot vroča voda 

preko izoliranega dvocevnega sistema. Cevovodi, ki vodijo iz toplarne do glavnih 

naselbinskih centrov, so običajno sestavljeni iz cevi velikih premerov in se imenujejo 

prenosni sistem. Manjši cevovodi do posameznih porabnikov pa se imenujejo razdelilni 

sistem. Pogosto je ta ločen od prenosnega sistema s pomočjo toplotnih izmenjevalnikov. 

Toplota se porabnikom dovaja preko porabniške instalacije (AURE 1999). 

Daljinski energetski sistemi zagotavljajo celovito oskrbo potrošnikov z različnimi vrstami 

energij (grelno, hladilno in s plinom). Medtem ko so daljinski ogrevalni sistemi v svetu že 

dlje časa v uporabi, pa hladilni še niso tako množično razširjeni in uveljavljeni. Daljinsko 

ogrevanje in tudi hlajenje imata dokazano pozitiven učinek na okolje zaradi višjega 

energetskega učinka, manjšega onesnaževanja zraka, zmanjšanja učinka tople grede in 

razgradnje ozona. Oskrba s toploto in hladom je bistveno bolj zanesljiva od oskrbe iz 

individualnih razpršenih virov. Daljinska energetika je nesporno ključni element zmanjšanja 

odvisnosti od fosilnih goriv in emisij CO2 (Poredoš 2012). Slika 1 prikazuje delež gozda v 

Sloveniji oz. kako so posamezna območja zaraščena. 



 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije 

Pri dimenzioniranju potrebne moči kotla na lesno biomaso je vedno smiselno iskati kotel, ki 

bo obratoval s čim večjim številom ur pri polni obremenitvi. Velikost kotla na lesno biomaso 

je zato smiselno dimenzionirati za pasovno obratovanje. Zgolj pri majhnem številu ur, v 

katerih nastopajo ekstremno nizke zunanje temperature, je namreč potrebna največja 

ogrevalna moč, ki presega nazivno moč kotla na lesno biomaso. Za zagotovitev polnega 

izkoristka je zelo pomembno njegovo dimenzioniranje. Najbolj optimalno namreč deluje ob 

polni obremenitvi oziroma pri svoji nazivni moči in ne pri delni obremenitvi s pogostimi 

vklopi in izklopi. Velika napaka pri nakupu kotla je odločitev za nakup predimenzioniranega 

kotla. Kurilna naprava, ki je dimenzionirana na najvišjo potrebo, je polno obremenjena le 

nekaj dni na leto. Večino časa deluje pri delni obremenitvi in doseže komaj 50

obremenjenost. Zato je primerno celo, da nazivno moč kotla zmanjšamo na 80

potrebne moči, saj s tem dvignemo obremenjenost kotla na letni ravni na 62

pomembno pri avtomatiziranih kotlih na sekance in pelete, ki brez težav pren

nekajdnevno preobremenjenost. Veliko sistemov ima za pokrivanje konic kotel na ekstra 

lahko kurilno olje. Z vgradnjo izravnalnega hranilnika toplote se z dimenzioniranjem kotla 

lahko približamo polni potrebi, saj ta prevzame trenutne presežke toplote

mirovanju kotla, oddaja v sistem (Kopše in Krajnc 2005)

V Sloveniji je bil prvi sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso zgrajen leta 1976 v 

Železnikih. Začetek je predstavljala takratna kotlovnica Tovarne pohištva Alples. Toplarna
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Slika 1: Delež gozda po GGE 
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Pri dimenzioniranju potrebne moči kotla na lesno biomaso je vedno smiselno iskati kotel, ki 

številom ur pri polni obremenitvi. Velikost kotla na lesno biomaso 

je zato smiselno dimenzionirati za pasovno obratovanje. Zgolj pri majhnem številu ur, v 

katerih nastopajo ekstremno nizke zunanje temperature, je namreč potrebna največja 

presega nazivno moč kotla na lesno biomaso. Za zagotovitev polnega 

izkoristka je zelo pomembno njegovo dimenzioniranje. Najbolj optimalno namreč deluje ob 

polni obremenitvi oziroma pri svoji nazivni moči in ne pri delni obremenitvi s pogostimi 

klopi. Velika napaka pri nakupu kotla je odločitev za nakup predimenzioniranega 

kotla. Kurilna naprava, ki je dimenzionirana na najvišjo potrebo, je polno obremenjena le 

nekaj dni na leto. Večino časa deluje pri delni obremenitvi in doseže komaj 50% letno 

obremenjenost. Zato je primerno celo, da nazivno moč kotla zmanjšamo na 80 % maksimalne 

potrebne moči, saj s tem dvignemo obremenjenost kotla na letni ravni na 62 %. To je posebej 

pomembno pri avtomatiziranih kotlih na sekance in pelete, ki brez težav prenesejo 

nekajdnevno preobremenjenost. Veliko sistemov ima za pokrivanje konic kotel na ekstra 

lahko kurilno olje. Z vgradnjo izravnalnega hranilnika toplote se z dimenzioniranjem kotla 

lahko približamo polni potrebi, saj ta prevzame trenutne presežke toplote in jih kasneje, v 

V Sloveniji je bil prvi sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso zgrajen leta 1976 v 

Železnikih. Začetek je predstavljala takratna kotlovnica Tovarne pohištva Alples. Toplarna 
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sodi med najstarejše daljinske sisteme v Sloveniji. Sistem v Železnikih je tudi eden največjih 

z izkoriščanjem lesne biomase kot osnovnega energenta. Daljinska sistema ogrevanja v 

Ljubljani in Velenju sta starejša, vendar je ogrevanje tam delovalo na premog oziroma mazut.  

2.2 Predstavitev daljinskih sistemov na lesno biomaso 

O sistemski oskrbi s toploto lahko govorimo le pri daljinskem ogrevanju. Slednje je v 

Sloveniji relativno dobro razvito, vendar obstaja še zelo velika priložnost za strnjena naselja. 

Proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje na osnovi soproizvodnje je v Ljubljani in Velenju, 

manjši sistemi so v Slovenskih Konjicah, kjer za gorivo uporabljajo premog, na Ravnah in v 

Hrastniku pa zemeljski plin. Proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje na osnovi obnovljivih 

virov energije (v nadaljevanju OVE) je v Gornjem Gradu, v Preddvoru in Železnikih pa se 

ogrevajo z lesom in lesnimi ostanki. Vsi drugi sistemi daljinskega ogrevanja, vključno z 

mariborskim, temeljijo na enostavnih kotlovnicah. V večini večjih slovenskih mest so le 

posamezni omejeni daljinski sistemi, ki so nastali v obdobju gradnje večjih sosesk pred 20 do 

30 leti in od takrat večinoma stagnirajo (Resolucija o Nacionalnem energetskem programu – 

ReNEP 2004). 

V Sloveniji je bilo od leta 2009 do danes na javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne 

usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo, potrjenih 45 projektov. Od tega je 

32 projektov zaključenih in že obratujejo. Enajst projektov pa je širitev obstoječih daljinskih 

sistemov na lesno biomaso. V preglednici 1 so razvidni investitorji in lokacije projektov, ki so 

jim bila dodeljena nepovratna sredstva. 

Preglednica 1: Seznam in lokacije operacij, ki so jim bila dodeljena nepovratna 
sredstva 

Investitor Naziv in lokacija DOLB 

Toplarna Železniki, d. o. o. Širitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v 
Železnikih – ogrevanje naselja Log in Češnjica 

Energetika Projekt, d. o. o. Izgradnja DOLB II, Brode in sončnih kolektorjev 
Vransko 

EKO-Toplota Energetika, d. o. o. Kotlovnica na lesno biomaso na Logu, Tolmin z 
mikro mrežo 

Komunala Kočevje, d. o. o. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Lenart 

Eko Les Energetika, d. o. o. Rekonstrukcija in dozidava dotrajane kotlovnice v 
kotlovnico na biomaso in zalogovnik (Postojna) 

Ekoen Ena, d. o. o. Širitev obstoječega sistema vročevod Tomšičeva  

Bioenergetika Todraž, d. o. o. DOLB Todraž 

Se nadaljuje 
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

Investitor Naziv in lokacija DOLB 

Eco Atminvest, d. o. o. DOLB Majske poljane (Nova Gorica) 

Nafta-Geoterm, d. o. o. Razširitev omrežja daljinskega ogrevanja z 
geotermalno energijo 

Petrol, slovenska energetska družba, 
d. d. 

DOLB Ribnica 

ECO ATM invest, d. o. o. (širitev) Širitev obstoječega sistema Majske Poljane 

EKOEN dva, d. o. o. DOLB Postojna 

EVJ Elektroprom, d. o. o. (Radlje) Izgradnja kotlovnice OŠ Radlje ob Dravi 

Spitt, d. o. o. DOLB Rogla 

Petrol, slovenska energetska družba, 
d. d. 

DOLB Metlika 

Turistični prevozi Petek, gostinstvo 
in turizem, d. o. o. 

Nova gradnja zalogovnika kotlovnice na lesne 
sekance in sistema daljinskega ogrevanja za 
izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso v Kuzmi 

Zarja Ekoenergija, d. o. o., Semič Izgradnja kotlovnice na lesno biomaso z daljinskim 
ogrevanjem Semič 

GIIP gradbeni inženiring, 
nepremičnine, projektiranje, d. o. o. 

Izgradnja daljinskega sistema ogrevanja na lesno 
biomaso GIIP, d. o. o. 

Mizarstvo Koren Peter, s. p. Mikro sistem DOLB – Mizarstvo Koren Kobarid 

Top les energija, d. o. o. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Mirnu 

ECO ATM invest, d. o. o. Širitev Supernove v Novi Gorici 

Petrol, slovenska energetska družba, 
d. d. 

Širitev obstoječega sistema v Metliki 

Petrol, slovenska energetska družba, 
d. d. 

Širitev obstoječega sistema v Ribnici 

Zarja Ekoenergija, d. o. o. Semič  Izgradnja kotlovnice na lesno biomaso z daljinskim 
ogrevanjem Moravče 

EKO-toplota Energetika, d. o. o. 
(širitev) 

DOLB Lenart – II. faza 

Furli, d. o. o. Gradnja sistema za daljinsko ogrevanje na lesno 
biomaso v občini Ivančna Gorica 

Petrol, slovenska energetska družba, 
d. d., Ljubljana 

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso – Rakovnik 

Digitsol Energetika, d. o. o. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Brezje pri 
Dobrovi 

TopKo energija, d. o. o. DOLB Kozje 

Zarja Ekoenergija, d. o. o. Semič  2. faza DOLB Moravče 

Javno podjetje Energetika 
Šentrupert, d. o. o. 

DOLB območje Dob 

Se nadaljuje 
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

Investitor Naziv in lokacija DOLB 

Energetika Rešet, ogrevanje z 
biomaso, d. o. o. 

DOLB Huje 

Gaj Les, trgovina in storitve, d. o. o. DOLB Bistrica pri Tržiču 

PMKD, d. o. o. Mikro DOLB Hoče 

DORON, d. o. o. DOLB Kranj 

Petrol, slovenska energetska družba, 
d. d. 

DOLB Mojstrana 

Petrol, slovenska energetska družba, 
d. d. 

DOLB Oplotnica 

LTGP energetika, d. o. o. Mikro DOLB Cerknica – sever 

Energetika Dolenc, d. o. o. DOLB Postojna, 2. faza 

Furli, d. o. o. DOLB Želimlje 

Zarja Ekoenergija, d. o. o., Semič DOLB Moravče, 3. faza 

Energetika Dolenc, podjetje za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov,, d. o. o. 

DOLB Postojna, 3. faza 

Petrol, slovenska energetska družba, 
d. d., Ljubljana 

DOLB Slivnica 

Javno podjetje Energetika 
Šentrupert, d. o. o. 

DOLB + SPTE 

Javno komunalno podjetje Radlje ob 
Dravi, d. o. o. 

DOLB Vuzenica 

Vir: MZIP 2014. 

2.3 Pomen daljinskih sistemov na lesno biomaso za okolje 

Gozdna biomasa je eden redkih naravnih materialov, ki zaradi specifike nastanka v procesu 

fotosinteze iz ozračja veže CO2. Les in leseni izdelki v času svoje rastne dobe tega plina ne 

sproščajo v ozračje. Zaradi te lastnosti lesa je treba oblikovati čim bolj racionalen in smotrn 

sistem uporabe lesa v vsej gozdno-lesni predelovalni verigi. Od spravila lesa iz gozda, do 

proizvodnje produktov z dodano vrednostjo in uporabo ostankov za proizvodnjo energije 

(Služba Vlade RS za podnebne spremembe 2011). 

Za rabo naravnega lesa in lesnih ostankov kot drugega trdnega goriva v kurilnih napravah so 

v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/94, 51/98, 49/03, 41/04 – 

ZVO-1, 45/04, 34/07, 45/04, 41/04 – ZVO-1 in 34/07) navedena določila, da je v kurilnih 

napravah dovoljeno uporabljati:  

• naravni les v vseh oblikah, kot so drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje ali storži, in lesni 

ostanki iz pobarvanega, lakiranega, oplemenitenega, lepljenega ali vezanega lesa ali iz 
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ivernih in vlaknenih plošč, če ne vsebujejo lesnih zaščitnih sredstev ali so bili z njimi 

obdelani in ne vsebujejo oplemenitenj iz halogeniranih organskih spojin, 

• biomaso in brikete iz biomase brez dodanega veziva, ki vsebuje halogenirane spojine, 

• za uporabo drugih trdnih goriv, ki so lesni ostanki, kot so vezane lesne plošče, iverne 

plošče, lesonitne plošče in drugi lepljeni izdelki iz lesa, ki ne vsebujejo halogeniranih 

organskih spojin, je potrebno dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.  

 

Slika 2: Prikaz kroženja CO2 v naravi 

Vir: Bratkovič in Irgl 2006. 

Vsak vir biomase ima drugačne značilnosti v smislu kalorične vrednosti, vlage in pepela 

vsebin, ki zahteva ustrezne tehnologije pretvorbe za proizvodnjo energije (AEBIOM 2013). 

Na sliki 2 je prikazano kroženje CO2 pri biomasi v naravi. V zadnjem desetletju smo priča 

čedalje večjim izpustom za okolje škodljivega ogljikovega dioksida. Čim bolj učinkovito 

želimo izrabljati energijo, saj naraščajo tudi cene energentov, hkrati pa se nismo pripravljeni 

odreči ugodju, a smo se pripravljeni odgovorneje vesti do okolja. Najboljša rešitev, ki zajema 

navedene zahteve, je uporaba daljinskega sistema, kar je razvidno iz preglednice 2 (Pavlin 

2010). 
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Preglednica 2: Emisije škodljivih snovi za različne energente (kg/MWh) 

Energent NOx SO2 CO2 Delci 

Premog 1,30 3,67 338 3,96 

Kurilno olje 0,90 4,75 270 0,18 

Zemeljski plin 0,68 0,00 202 0,00 

Les 0.36 0,18 0* 0,36 

*Ne sprošča fosilno vezanega CO2. 

Vir: AURE 1999. 

Na sliki 3 je razvidno, da les absorbira CO2. K dodatnemu zmanjšanju emisije CO2 pa 

prispeva tudi energetsko varčna proizvodnja in zadrževanje CO2 v izdelkih. Lesena hiša v 

svoji življenjski dobi ohranja 10 do 25 ton ogljika, če dodamo še leseno opremo, pa od 12 do 

30 ton ogljika oziroma okoli 60 ton CO2. Če bi v Evropi za 10 % povečali delež 

novozgrajenih hiš iz lesa, bi s tem letno za 25 % znižali količino CO2, predvideno s Kjotskim 

sporazumom (Pohleven 2010, 17). 

 

Slika 3: Neto emisija oz. absorpcija CO2 na kubični meter materiala 

Vir: Pohleven 2010, 17. 

2.4 Možnost izgraditve daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso 

V Sloveniji je zelo velik potencial za izgradnjo daljinskih sistemov na lesno biomaso. Vsaka 

občina v Sloveniji mora imeti izdelan lokalni energetski koncept. Ta celovito oceni možnosti 

in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe lokalne skupnosti. Pri tem upošteva 

dolgoročni razvoj lokalne skupnosti na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. 

Namenjen je povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi 

ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Obsega 

analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi 

analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje 

učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe itd.). 

Pregledajo se možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost 
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oskrbe s toploto in električno energijo v lokalni skupnosti. Predlagani projekti sočasno 

prinesejo tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Lokalni energetski koncept 

zajema akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko ovrednoteni, in terminski načrt. 

Določijo se potencialni nosilci projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave teh, ki jih 

lokalni energetski koncept začrta (MG 2009). 

Glede na lokalne energetske načrte lokalnih skupnosti smo pregledali vse občine v Sloveniji. 

Dostopnih je bilo le 177 lokalnih energetskih konceptov. Ostale občine smo pozvali k 

posredovanju informacij po elektronski pošti, vendar smo pridobili le pet odgovorov. Ker je 

bil naš namen pridobiti podatke iz vseh občin, smo vse ostale poklicali in tako dobili podatke 

o izgraditvi daljinskega sistema na lesno biomaso za vse občine v Sloveniji. Od vseh ima 111 

občin predvidene daljinske sisteme na lesno biomaso. V nekaterih občinah imajo predvidenih 

več daljinskih sistemov na lesno biomaso, kar je razvidno iz preglednice 3.  

Preglednica 3: Predvideni daljinski sistemi na lesno biomaso 

Število predvidenih 
DOLB 

Kraj 

8 DOLB Poljčane, Zagorje ob Savi 

5 DOLB Slovenska Bistrica, Trbovlje 

4 DOLB Starše 

3 DOLB Braslovče, Ljubljana, Ormož, Rogaška Slatina, Sv. Ana, Škofljica  

2 DOLB Brezovica, Duplek, Kungota, Ljubno, Lovrenc na Pohorju, 
Radovljica, Šoštanj 

 

Glede na zgornje podatke je do leta 2020 predvidena izgradnja 154 daljinskih sistemov 

ogrevanja na lesno biomaso. Od tega mora, glede na podatke lokalnih energetskih konceptov, 

15 občin še izdelati študijo izvedljivosti daljinskega sistema. 

Iz preglednice 3 je razvidno, da je v določenih občinah predvidenih tudi do osem sistemov 

ogrevanja na lesno biomaso. Glede na to, da je v določenih občinah predvidenih več 

daljinskih sistemov, bi bilo smiselno narediti študijo, kjer bi predvideli manj sistemov z večjo 

kotlovnico, ki bi imela večjo nazivno moč. Pri večjih sistemih pa ne smemo pozabiti, da 

prihaja tudi do večjih izgub na cevovodu, tako da je treba pri študijah upoštevati tudi te 

izgube. Izgube na sistemih so povprečno okoli 20 % proizvedene energije, seveda pa je 

odstotek odvisen tudi od drugih dejavnikov, kot so dolžina cevovoda, dimenzioniranje cevi in 

odjem. 
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3 SISTEMI OGREVANJ  

Poznamo več vrst sistemov ogrevanj. To so ogrevanja na ekstra lahko kurilno olje (v 

nadaljevanju ELKO), zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin (v nadaljevanju UNP), propan–

butan, UNP propan, s toplotno črpalko zemeljske sonde, toplotno črpalko zemeljski kolektor–

voda, toplotno črpalko voda–voda, toplotno črpalko zrak–voda, na pelete, sekance, polena in 

z električno energijo. V preglednici 4 prikazujemo možnosti ogrevanj.  

Preglednica 4: Vrednosti in vračilna doba za naprave za proizvodnjo toplotne energije 
ogrevanja in sanitarne vode 

Naprava 
Strošek 

investicije 
(v EUR) 

Cena energenta Cena 
energenta 

(EUR/kWh) 

Strošek 
ogrevanja 

(EUR/leto) 

Vračilna 
doba 

 (v letih) 
Vrednost Enota 

ELKO 

Zemeljski plin 

8.600 

8.100 

1,0910 

0,9459 

EUR /l 

EUR 
/Sm2 

0,1091 

0,0996 

1.856 

1.562 

Izhodišče
* 

Takoj** 

UNP propan–
butan 

UNP propan 

9.500 

9.500 

0,9593 

0,9455 

EUR /l 

EUR /l 

0,1469 

0,1308 

2.304 

2.051 

Nikoli*** 

Nikoli*** 

Toplotna črpalka 
zemeljske sonde 

20.100   0,0369 590 9,09 

Toplotna črpalka 
zemeljski 
kolektor – voda 

17.400   0,0406 650 7,29 

Toplotna črpalka 
voda – voda do 
10 m globine 

15.600   0,0443 709 6,10 

Toplotna črpalka 
zrak – voda 
dogrevanje z el. 
energijo 15 % 

Peleti 

Sekanci 

13.820 

 

12.700 

17.000 

 

 

0,228 

16,00 

 

 

EUR /kg 

EUR 
/nm2 

0,0412 

0,133 

0,0440 

0,0200 

580 

300 

0 

765 

5,35 

 

3,76 

5,57 

Polena  

Električna 
energija 

13.200 55,00 

0,133 

EUR 
/prm 

EUR 
/kWh 

0,0228 

0,1331 

347 1,78 

* Kot izhodišče za izračun smo uporabili kotel na ELKO, saj je najbolj razširjen način ogrevanja v 
Sloveniji. 
** Vračilna doba takoj, saj če v primerjavi s kotlom na ELKO uporabimo kotel na zemeljski plin, se 
zaradi nizke cene zemeljskega plina investicija povrne takoj ob vgradnji. 
*** Vračilna doba nikoli – UNP je trenutno najdražji energent in vsak dan uporabe tega energenta in 
kotla pomeni dvig stroška in investicije ogrevanja, zato se ti stroški nikoli ne bodo približali stroškom 
uporabe kotla na ELKO. 

Vir: MIK Celje 2014. 
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Preglednica prikazuje orientacijske investicijske vrednosti in vračilno dobo za naprave za 

proizvodnjo toplotne energije ogrevanja in sanitarne vode. Strošek sistema ogrevanja 

prostorov ni vključen, ker je enak pri vseh ogrevalnih napravah. Vključena pa je regulacija, ki 

pogojuje energijsko varčno delovanje sistema. Izhodišče je stavba s stanovanjsko površino do 

250 m2 in toplotnimi izgubami stavbe do 10 kW. Vračilna doba je računana na vrednost 

investicije ELKO, ker zemeljski plin ni na razpolago na vseh področjih. 

3.1 Opredelitev lesne biomase 

Biomaso človeštvo že od nekdaj uporablja za netenje ognja. Ogenj so ljudje že od pradavnine 

uporabljali za ogrevanje in razsvetljavo, s požiganjem so si ustvarjali nove kmetijske 

površine. V vseh kulturah ima pomembno vlogo v verovanjih, saj je bilo ognjišče, podobno 

kot Sonce, središče, ki s toplino in svetlobo zbližuje ljudi. Ogenj kot simbol Sonca ni smel 

nikoli ugasniti, niso ga smeli prenesti na prosto, saj bi po verovanjih Sonce lahko ugasnilo. 

Znanstveniki menijo, da so se iz prvotnega zavetja za posvečeni ogenj, ki ne sme na plano, 

razvila prva bivališča. Dolžnost gospodarja vsake hiše je bila, da ohranja ogenj v delu hiše, ki 

so ga kasneje obdali z bivalnimi prostori družine (Medved in Arkar 2009). 

Zgodovino naših gozdov je v veliki meri zaznamovalo požigalstvo. V začetku so z njim krčili 

gozdove v ravninskem in gričevnatem svetu in tako pridobili nove rodovitne kmetijske 

površine. Ta zemljišča so še dandanes temelj za poljedelstvo. Na Slovenskem imamo dolgo 

zgodovino predpisov v zvezi z gozdovi. Prvi znani predpis je bil leta 1406 izdan Ortebburški 

gozdni red, ki je urejal trajnost gospodarjenja z gozdovi, zlasti zaradi potrebe po nemoteni 

oskrbi z lesom (Medved in Arkar 2009). 

K lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke, ostanke pri industrijski predelavi lesa in kemično 

neobdelan les. Med gozdne ostanke sodijo vejevje, krošnje, debla majhnih premerov in manj 

kakovosten les, ki ni primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo. Ostanki so posledica 

rednih sečenj, nege mladih gozdov ter pospravnih in sanitarnih sečenj. Pri industrijski 

obdelavi lesa nastajajo ostanki primarne in sekundarne predelave (žaganje, krajniki, lubje, 

prah). Med preostali kemično neobdelan les uvrščamo proizvode kmetijske dejavnosti v 

sadovnjakih in vinogradih ter že uporabljen les in njegove izdelke (Butala in Turk 1999). 

Drevesne vrste z gostim olistanjem dajejo več odpada kot svetoljubne drevesne vrste s svetlo 

krošnjo. Največ odpada proizvedejo jelka, smreka, bukev in beli gaber, najmanj odpada pa 

macesen (Erlbeck, Haseder in Stinglwagner 2002). 

Oblike lesnega goriva razvrščamo v: polena, cepance, okroglice, sekance, pelete in brikete. 

Polena so tradicionalna oblika lesnega goriva. To so razžagani in razcepljeni kosi lesa, dolgi 

od 30 do 50 cm, ki jih pridobivamo neposredno iz okroglega lesa slabše kakovosti ali iz 

predhodno izdelanih metrskih okroglic ali cepanic. 
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Cepanice so meter dolgi kosi lesa, ki jih pridobivamo iz okroglega lesa slabše kakovosti s 

premerom nad 10 cm. 

Okroglice so meter dolgi kosi okroglega lesa, ki jih pridobivamo iz drobnejšega okroglega 

lesa slabše kakovosti s premerom do 10 cm. 

Sekanci so kosi sesekanega lesa, veliki do 10 cm. Običajno jih izdelujemo iz drobnega lesa 

(les z majhnim premerom: npr. droben les iz redčenja gozdov, veje, krošnje), lesa slabše 

kakovosti ali lesnih ostankov. Kakovost sekancev je odvisna od kakovosti vhodne surovine in 

tehnologije drobljenja. Velikost pa se prilagaja kurilni napravi. 

Peleti so stiskanci, narejeni iz čistega lesa. Proizvajajo se industrijsko s stiskanjem suhega 

lesnega prahu in žagovine. So valjaste oblike premera 8 mm in dolžine do 50 mm. V postopku 

izdelave se uporablja zgolj visokotlačna para. Za izboljšanje mehanske trdnosti se jim lahko 

doda še 1–3 % krompirjevega ali koruznega škroba. Lesni prah se stiska v stiskalnicah 

(peletirkah) pod velikim pritiskom in povečano temperaturo. S tem se zmanjša vsebnost vode 

in prostornina, poveča pa se gostota. Zaradi večje gostote imajo višjo kurilno vrednost, in 

sicer 4,9 kWh/kg (ELKO 9,7 kW/l). 

Peleti so zelo sipki in zato enostavnejši za pakiranje in transportiranje. V Avstriji, Nemčiji in 

še nekaterih evropskih državah poteka transport lesnih peletov do uporabnikov v cisternah. 

Taka oblika transporta je do uporabnika prijazna, proizvajalci in transportna podjetja pa 

zagotavljajo hitrost in rednost dobave (kot pri kurilnem olju). Za manjše uporabnike (za 

kamine, sobne peči) so peleti pakirani v 10 ali 15 kg embalažah, ki so naprodaj v trgovinah. 

Proizvajalci peletov ponujajo tudi pakiranje v embalažah »Big bag« (1–1,5 m³ peletov). 

Zaradi teže in velikosti je ta embalaža primerna predvsem za transport peletov do trgovcev na 

drobno. 

Briketi so večji stiskanci, ki so narejeni s stiskanjem lubja, suhega lesnega prahu, žagovine, 

oblancev in drugih neonesnaženih lesnih ostankov. So različnih oblik. V postopku izdelave se 

uporablja zgolj visokotlačna para. Lesni briketi so posebej primerni za majhna oz. redko 

kurjena ognjišča, kot so kamini, savne in lončene peči. 

Lesni ostanki so neonesnaženi ostanki primarne in sekundarne predelave lesa (krajniki, 

očelki, žagovina, lubje, lesni prah, žamanje) (Zavod za gozdove Slovenije 2014a).  

V daljinskih sistemih ogrevanja se uporabljajo lesni ostanki, ki jih imenujemo tudi lesni 

sekanci. Pri sistemih, ki za proizvodnjo energije uporabljajo lesne sekance, je edina slaba 

lastnost, da je potrebno veliko prostora za njihovo skladiščenje. 

Bioenergija je energija, ki nastane pri pretvorbi biomase, kjer se lahko biomasa uporablja 

neposredno kot gorivo ali pa predelana v tekočino ali plin. Bioenergija je največji posamični 
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danes obnovljivi vir energije, ki zagotavlja 10 % svetovne primarne oskrbe z energijo (IEA 

2015). 

3.2 Ekonomska upravičenost daljinskih sistemov na lesno biomaso 

Ker podjetje lahko deluje v različnih tržnih okoljih, so postopki in sprejemi odločitev o načinu 

ogrevanja različni glede na tržno strukturo, v kateri podjetje deluje. Vendar določena 

vprašanja ostajajo nespremenjena ne glede na tržno strukturo. Sem spada na primer vprašanje 

dobička, ki ga podjetje v vseh okoljih želi maksimirati (Bojnec idr. 2007). 

Za ekonomsko upravičenost smo izdelali študijo za povprečni daljinski sistem ogrevanja na 

lesno biomaso, ki je bil predmet naše raziskave.  

Povprečni daljinski sistem je vseboval: 

• kotlovnico s 1.250 kW, 

• daljinski sistem, dolžine 1.633 m, in 

• 34 priključenih odjemalcev.  

Na podlagi povprečne vrednosti smo pridobili ponudbo iz podjetja Biomasa, ki ima v 

omenjenem vzorcu največ kotlovske opreme. Ponudba je vsebovala kotla 1.000 kW in 

250 kW s celotnim postrojenjem, njen predračun je bil 331.507,00 EUR. 

Iz povprečne vrednosti cevovoda, ki je znašala 266,84 EUR/tm, in povprečne dolžine 

cevovoda, ki je bil dolg 1.633 metrov, dobimo oceno, koliko bi nas povprečno stalo omrežje. 

V našem primeru je to 435.750,00 EUR. 

Preostanek vrednosti, 307. 204,00 EUR, pa je namenjen izgradnji kotlovnice, zunanjega 

skladišča biomase, nadzoru in za druge nepredvidene stroške.  

Povprečna vrednost celotne investicije je znašala 1.074.461,00 EUR, od tega je bila 

povprečna subvencija dodeljena v vrednosti 394.344,00 EUR. 

Izgradnja daljinskega sistema ima več različnih koristi. Na družbenem področju je to 

povečana kakovost življenja prebivalcev in ohranjanje naravnih virov, kar vpliva tudi na 

turizem. Okoljevarstveni prispevek je predvsem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 

zaradi zmanjšanja izpusta toplogrednih plinov v ozračje. Če smo investitor, je 

najpomembnejše podjetniško področje, ki z investicijo pričakuje pospeševanje gospodarske 

dejavnosti, na podlagi prihodkov pa se bo lahko vložilo v nove investicije, razvoj in širjenje 

podjetja. 
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3.2.1 Pomembni vplivi na načrtovanja finaciranja daljinskih sistemov 

Daljinski sistemi so predvidoma večji projekti, pri katerih je treba upoštevati več dejavnikov 

pred postavitvijo takega sistema. Najprej je potrebno podrobno planiranje, ki je ena izmed 

pomembnejših funkcij za nadaljnje izvajanje projekta. Po mnenju Pučka (2005, 13–18) so 

višji managerji odgovorni predvsem za strateško planiranje, medtem ko so srednji managerji 

pristojni za taktično in kratkoročno planiranje, nižji management pa odgovarja za operativno 

planiranje in izvajanje operativnih planov. Manager zato vrednoti alternativne možnosti, ki so 

na voljo organizaciji, zato planiranje zahteva miselni proces o potencialnih prihodnjih 

možnostih in nevarnostih. Na podlagi alternativ mora sprejeti odločitve, te vedno spremljajo 

tudi tveganja, ki jih zmanjšuje z dobrimi informacijami, a se jim ne more povsem izogniti. 

Za učinkovito izvedbo projektov so potrebne tudi prave informacije. Dimovski, Penger in 

Škerlavaj (2002, 161–175) kakovost informacije povezujejo z dobrim poslovnim odločanjem, 

saj menijo, da s kakovostjo informacije raste kakovost odločitve in se zmanjšuje tveganje. 

Vodenja projekta − ali ravnateljevanje projekta, kot ga poimenujeta Rozman in Stare (2008, 

30–32 in 183) − je proces usklajevanja tehnično razdeljenega dela in odločanje o povezovanju 

aktivnosti, določanju rokov, zagotavljanju in dodeljevanju sredstev ter podobno. Ravnatelj s 

svojimi aktivnostmi preprečuje ali rešuje že nastale probleme ter izbira med ugotovljenimi 

alternativnimi možnimi rešitvami. Odločanje je predvidoma razdeljeno na procese 

načrtovanja, uveljavljanja in kontroliranja, s katerimi zagotovimo čim večjo smotrnost 

izvedbe projekta. Ravnatelj na sodelavce vpliva s komuniciranjem, motiviranjem in lastnim 

zgledom ter svojo osebnostjo. Pri velikem obsegu dela je pomembno, da ravnatelj delegira 

pristojnosti, vendar jih večina to stori zelo težko, saj je za to potreben čas, trud in zaupanje 

članom tima, da ga ne bodo razočarali. Zaupanje vase in samozavest ravnatelja sta ključna za 

dajanje svobode članom tima, delegiranje pa je za zaposlene pomemben motivacijski dejavnik 

(Cole 2004). 

Povsod, kjer poteka proizvodnja, ji tesno kakor senca sledijo stroški. Donosna podjetja se 

dobro zavedajo tega preprostega dejstva, ko odločajo o svoji proizvodni strategiji, saj vsak 

nepotreben evro zmanjšuje dobiček podjetja. Vloga stroškov sega daleč preko vplivanja na 

količino proizvodnje. Pametna podjetja so pri odločanju zelo pozorna na stroške, npr. ali naj 

najamejo novega dealvca in ali plačati delavcu nadure, pri daljinskih sistemih pa je zelo 

pomembno vprašanje, ali naj odprejo nov sistem ali naj raje razširijo obstoječi sistem 

(Samuelson in Nordhaus 2002). 
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3.2.2 Finančna analiza od leta 2009 do 2014 

Cilj finančne analize investicije je ocena finančne donosnosti naložbe brez stranskih vplivov 

in učinkov. 

V finančni analizi smo upoštevali naslednje podatke: 

• ocenjeni strošek v višini 1.074.461 EUR (z informativnim DDV) po stalnih cenah. 

• Vzdrževalni in obratovalni stroški kotla na lesno biomaso. Upoštevani so minimalni 

stroški, ki so potrebni za zagon sistema in obratovanja ter znašajo povprečno 3.000 EUR 

na leto. Pod vzdrževalnimi in obratovalnimi stroški je všteta ena zaposlena oseba. 

Upoštevali smo stroške, ki so zajemali električno energijo 2.500 EUR. Ostali stroški pa 

so: stroški računovodstva 600 EUR, zavarovanja 800 EUR in stroški dimnikarske službe 

900 EUR, ki skupaj znesejo 2.300 EUR. 

• Stroški surovine: ocenili smo, da bo sistem na lesno biomaso porabil 2.622 nm3 surovine 

na leto. Surovina za ogrevanje bo biomasa (lesni sekanci), ki bo nabavljena na trgu. 

Povprečni letni strošek za nakup lesne biomase bo znašal 52.440 EUR. 

• Prihodki, ki nastanejo s prodajo toplotne energije in priključene moči. Izračunali smo jih 

na podlagi povprečne prodajne cene energenta v sistem in porabe električne energije, ki 

smo jo pridobili na spletni strani (Gozdarski inštitut, Zavod za gozdove 2014a), kar na 

letni ravni znese 158.386 EUR. Upoštevali smo tudi subvencijo v vrednosti 394.344 EUR. 

Upoštevana diskontna stopnja v obravnavanem ekonomskem obdobju je 7 %. 

Projekcija prihodkov in stroškov 

V preglednici 5 smo podrobno predstavili prihodke in operativne stroške, ki so bili izračunani 

na podlagi povprečnega daljinskega sistema, ki je bil sofinanciran z nepovratnimi sredstvi. 

Kot prihodke smo upoštevali prodajo toplote, ki je bila izračunana na podlagi povprečne cene 

toplotne energije, in povprečno subvencijo. Operativni stroški pa zajemajo več področij, ki so 

potrebni za delovaje sistema. 
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Preglednica 5: Prihodki in operativni stroški v EUR 

Leto 

Prihodki v EUR Operativni stroški v EUR 
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1 158.386 394.344 552.730 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

2 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

3 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

4 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

5 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

6 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

7 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

8 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

9 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

10 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

11 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

12 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

13 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

14 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

15 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

16 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

17 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

18 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

19 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

20 158.386  158.386 52.440 2.500 17.400 2.300 74.640 

Skupaj 3.167.720 394.344 3.562.064 1.048.800 50.000 348.000 46.000 1.492.800 

Vir: MZIP 2014. 

Največji strošek je strošek energenta, ki je v našem primeru predstavljal glavnino stroškov. 

Ostali stroški so vključevali zaposleno osebo, ki je v našem primeru potrebna, električno 

energijo, odvoz pepela in dimnikarske storitve.  

Stroški financiranja in finančni tok za povprečno sofinanciran daljinski sistem so podrobno 

predstavljeni v preglednici 6. Glede na to, da je začetna investicija daljinskega sistema visoka, 

je vračanje naložbe dolgotrajno. Glede na dosedanje izkušnje invstitorjev je življenska doba 

25 let, vendar samo pri rednem vzdrževanju, ki je v naši finančni analizi upoštevano pod 

operativnimi stroški. Diskontirana doba vračila ob upoštevanju 7% letne diskontne stopnje 

pokaže, da bo naložba povrnjena v štirinajstem letu.  
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Preglednica 6: Stroški in prihodki – finančna analiza v EUR 
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Diskontirano 7 % 

Stroški 
investicije 

Neto 
prihodki 

Neto 
denarni tok 

0 1.074.461 0 0  0 –1.074.461 1.074.461 0 –1.074.461 

1 0 74.640 552.730  478.090 478.090 0 446.813 –627.648 

2 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 73.147 –554.501 

3 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 68.361 –486.140 

4 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 63.889 –422.251 

5 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 59.710 –362.541 

6 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 55.803 –306.738 

7 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 52.153 –254.585 

8 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 48.741 –205.844 

9 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 45.552 –160.292 

10 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 42.574 –117.718 

11 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 39.787 –77.931 

12 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 37.184 –40.747 

13 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 34.752 –5.995 

14 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 32.478 26.483 

15 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 30.353 56.836 

16 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 28.368 85.204 

17 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 26.512 111.716 

18 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 24.777 136.493 

19 0 74.640 158.386  83.746 83.746 0 23.156 159.649 

20 0 74.640 158.386 107.446 191.192 191.192 0 49.408 209.067 

Sku-
paj 

1.074.461 1.492.800 3.562.064 107.446 2.176.710 1.102.249 1.074.461 1.283.518 209.067 

Vir: MZIP 2014. 

3.3 Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev za daljinsko ogrevanje na lesno 

biomaso od leta 2009 do 2014 

Pridobivanje nepovratnih sredstev za daljinsko ogrevanje je možno na treh različnih razpisih. 

Prvi je javni razpis za ukrep 312, Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2007–2013, ki je namenjen podpori, ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na podeželju. Na 

tem razpisu je bila sofinancirana oprema za pridobivanje energije iz obnovljivih virov do 

400.000,00 EUR za ogrevanje. Drugi razpis je namenjen kotlovskim napravam na lesno 

biomaso z možnostjo manjšega daljinskega sistema na lesno biomaso. Na ta razpis se lahko 

prijavijo mikro daljinski sistemi z največ štirimi uporabniki. Tretji razpis je namenjen večjim 

daljinskim sistemom na lesno biomaso. 

Od leta 2009 do 2012 so bili objavljeni trije javni razpisi DOLB. Prvi je bil objavljen 15. maja 

2009 v Uradnem listu RS, št. 36/09 z nazivom Javni razpis za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso za leta 2009, 2010 in 2011 v okviru Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 
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Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko 

oskrbo. Drugi razpis DOLB2 je bil objavljen 21. maja 2010 v Uradnem listu RS, št. 40/10. 

Tretji razpis DOLB3 za obdobje 2011–2015 je bil objavljen 1. julija 2011 v Uradnem listu 

RS, št. 53/11. Glede na pobudo investitorjev smo razpisali dodatni rok v mesecu novembru 

2013. Takrat smo dobili obvestilo, da se bo shema državnih pomoči z 31. decembra 2013 

podaljšala do 30. junija 2014. Ker je bilo s tem sklepanje pogodb podaljšano do 30. junija 

2014, smo v mesecu decembru objavili dodatni rok, ki je bil objavljen 13. decembra 2013 v 

Uradnem listu RS, št. 104/13. Obdobje, ko je bilo možno pridobiti nepovratna sredstva, je bilo 

od leta 2009 do 2014, kjub temu da je bil Operativni program predviden samo za obdobje 

2007–2013. Daljše obdobje je posledica podaljšanja sheme državnih pomoči. 

Po tem razpisu so upravičenci do državne pomoči vsa podjetja, organizirana kot gospodarske 

družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Ur. l. RS, št. 65/09 – UPB3, 

33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13), ali samostojni 

podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro podjetja s sedežem v manjših 

naseljih, ki bi tam hotela prijaviti izvedbo operacije, katere investicijska vrednost je nižja od 

400.000,00 EUR (brez DDV) oziroma 480.000,00 EUR z DDV. Prijavitelji morajo skladno s 

predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji in soglasji, ki jih za potrebe tega javnega 

razpisa v 6. in 49. členu predpisuje Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014). Če je 

lokalna skupnost distribucijo toplote opredelila kot izbirno javno službo, mora biti prijavitelj 

izbran za izvajanje navedene javne službe. 

Partnerja v pogodbenem financiranju sta pogodbenik/contractor, ki je lastnik in obratovalec 

kotlovske naprave, in uporabnik ali uporabniki naprave oziroma njenih storitev. Prijavitelj je 

lahko tudi pogodbenik ob izpolnjevanju naslednjih dodatnih pogojev razpisa: 

• sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o dobavi toplote med 

partnerjema; 

• ekonomski izračun, predstavljen v investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju ID), mora 

biti izdelan v dveh različicah, tj. z upoštevanjem in brez sofinanciranja s strani 

Kohezijskega sklada. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s 

strani pooblaščenega predstavnika lastnika javnega objekta/pogodbene stranke. 

Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev na razpisu DOLB je potekal po naslednjih fazah. 

Prijava na razpis je bila vsak prvi četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru. 

Razpisni pogoji za DOLB so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 36/09, za DOLB2 v 

Uradnem listu RS, št. 40/10, in za DOLB3 v Uradnem listu RS, št. 53/11. 

Po osmih dneh od oddaje začne strokovna komisija odpirati vloge, kjer se pregleda njihova 

popolnost. Če je treba vlogo dopolniti, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pri tem ne smejo 

biti posredovani dokumenti, ki so nastali po datumu oddaje vloge. Največkrat je bil problem 

žig pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, ker prijavitelji niso upoštevali navodil in je bila 
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vloga zato zavrnjena. Ko dopolnitve prispejo na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 

strokovna komisija oceni vse vloge, ki so prispele na odpiranje. Po ocenitvi se pripravijo 

sklepi, ki jih morajo pripraviti skrbniki pogodbe. Skrbnik pogodb je tudi avtor magistrske 

naloge. Potem gre vloga v pregled in podpis vodji sektorja, direktorju direktorata, pravni 

službi, finančni službi in na koncu v kabinet ministrstva. Če pride do kakšnih pripomb 

oziroma popravkov, je treba celoten postopek ponoviti in pridobiti vse podpise na novo. Ko 

so sklepi podpisani, se jih posreduje upravičencem in začne se priprava pogodbe. Upravičenci 

se lahko na sklep pritožijo v 30 dneh, vendar do sedaj na tem razpisu še ni bilo pritožb.  

Pri izdelavi vloge oziroma daljinskega sistema je treba upoštevati zakonodajo, ki je zelo 

obširna. Najpomembnejši je Energetski zakon, v katerem so podrobno zapisani predpisi, ki jih 

je treba upoštevati, ter dovoljenja in soglasja, ki jih potrebujemo. Vsa nepovratna sredstva so 

dodeljena na podlagi sheme državne pomoči, ki pa je odvisna od velikosti podjetja. Slednjo 

opredelimo z Zakonom o gospodarskih družbah, od katerega je odvisno sofinanciranje 

operacije. V tem primeru imajo velika podjetja dodeljena nepovratna sredstva v višini 30 % 

upravičenih stroškov operacije, srednja podjetja so upravičena do 40 %, mala in mikro 

podjetja pa so do 50 %. Pomemben je tudi Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije 

in obnovljivih virov energije, v katerem so opredeljene naložbe, ki so upravičene do 

nepovratnih sredstev. V našem primeru so to daljinski sistemi na lesno biomaso, razširitev 

obstoječih sistemov na lesno biomaso z možnostjo izgradnje solarnega sistema, ki je tudi 

upravičen strošek. Upravičen je tudi daljinski sistem, ki uporablja geotermalno energijo. 

Seveda pa imajo vsi ti sistemi eno omejitev, to je toplotna obremenitev omrežja, ki je merilo 

za izbor operacij. Toplotna obremenitev se izračuna na podlagi letno prodane količine toplote 

in dolžine omrežja. V nadaljevanju je podrobneje opredeljen izbor operacij. 

Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Merilo je toplotna obremenitev 

omrežja. 

����������	
��������(��ℎ/����/�) =
letno�prodana�količina�toplote

dolžina�trase�omrežja
 

Toplotna obremenitev omrežja mora biti izračunana za tisto fazo operacije, ki je predmet 

vloge. Ustrezne pogodbe oziroma predpogodbe o dobavi toplote morajo biti predložene v 

vlogi. 

V okviru posameznega odpiranja vlog je ugotovljena toplotna obremenitev za vse predložene 

sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB.  

Vloga mora doseči vsaj 30 točk, drugače se jo zavrne. 

Prednost pri dodelitvi imajo operacije z večjim številom točk, ki so opredeljene v preglednici 

7. V primeru, da je število doseženih točk za dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, 
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se prednostno obravnava tista prijava, ki ima večjo toplotno obremenitev. Sredstva na razpisu 

lahko ostanejo nerazporejena, če ne zadoščajo za pokritje celotnega planiranega 

sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 

sofinanciranja (MZIP 2014). 

Preglednica 7: Merila za izbor operacij 

Merilo – toplotna obremenitev (kWh/l/m) Št. točk 

≥ 2000 100 

≥ 1500–< 2000 70 

≥ 1000–< 1500 50 

≥ 800–< 1000 30 

< 800 10 

Vir: MZIP 2014. 

Povprečno doseganje toplotne obremenitve na dosedanjih odpiranjih je 2.950 kWh/l/m, kar je 

zelo dobro.  

Upravičeni strošek na tem razpisu je tudi postrojenje za proizvodnjo električne energije 

oziroma kogeneracije. Do zadnjega odpiranja nismo imeli še nobenega sofinanciranja 

kogeneracije na razpisu DOLB. Imeli smo več sestankov z investitorji, ki so v prejšnjih letih 

že potekali, vendar ni bila nobena kogeneracija sofinancirana z naše strani. Na zadnjem 

odpiranju pa je nepovratna sredstva za kogeneracijo pridobilo Javno podjetje Energetika 

Šentrupert, d. o. o. Podjetje je že pričelo z obratovanjem in kogeneracijo za soproizvodnjo 

toplote in električne energije na lesno biomaso, ki smo jo lahko videli na otvoritvi 2. 

novembra 2014 v kompleksu zaporov v Dobu in je prikazana na sliki 4.  

 

Slika 4: Kompletne rešitve za ogrevalne sisteme (kogeneracija) 

Vir: Špeh in Kopušar 2014. 
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Proizvodnja obnovljive električne energije, kamor sodi tudi biomasa, pomaga državam pri 

uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, in sicer z zagotavljanjem dostopa do čiste, varne, 

zanesljive in cenovno dostopne energije. Proizvodnja obnovljive električne energije krepi 

gospodarstvo in posledično vpliva tudi na povečanje stopnje zaposlenosti v energetskem 

sektorju (IRENA 2013). 

Uporaba biomase za potrebe električne energije ves čas narašča. Biomasa bo na podlagi 

izračuna statističnega urada Evropske unije dosegla delež vložka goriva v termoelektrarnah po 

16 % v letu 2020, 19 % v letu 2030 in 26 % v letu 2050. Biomasa postaja tudi zelo pomembna 

v soproizvodnji toplote in električne energije, v kateri bo prispevala 33 % električne energije 

v letu 2020, v letu 2030 35 % in 41 % leta 2050 električne energije iz biomase (Europan 

Comision 2014). 
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4 RAZISKAVA DALJINSKIH SISTEMOV 

Slovenija ima glede na svoj velik potencial zelo malo daljinskih sistemov ogrevanja za oskrbo 

s toploto. Če pogledamo sliko 5 stanja daljinskega ogrevanja v svetu, vidimo, da imamo glede 

na druge države majhen odstotek deleža ogrevanja na toploto.  

 

Slika 5: Deleži daljinskega ogrevanja za oskrbo s toploto za ogrevanje 

Vir: Poredoš 2012. 

4.1 Metode in tehnike raziskovanja 

Raziskovalčeva vloga v raziskovalni nalogi je aktivna, če je raziskovalec vključen v 

raziskovalni proces. Avtor je vključen v raziskovalni proces predvsem v delu, ko se odloča, 

katera vprašanja in zadeve s področja raziskove je treba raziskati (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005). 

Osrednji del kvalitativne analize naloge je namreč kodiranje, ki pomeni interpretacijo 

analiziranega besedila oziroma določanje pomena (ključnih besed, pojmov, kod) posameznim 

delom besedila (Bryman 2008). 

V magistrski nalogi smo obravnavali kvalitativne in kvantitativne metode preučevanja. 

Temeljna teza raziskave je, da je ekonomska upravičenost naložbe izgradnje daljinskih 

sistemov na lesno biomaso pozitivno povezana s prihranki končne energije, proizvedene 

energije in s povečanjem proizvodnje obnovljivih virov energije.  
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4.2 Metode zbiranja podatkov 

Populacija obsega 45 daljinskih ogrevanj na lesno biomaso, ki so bila sofinancirana na 

javnem razpisu daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v okviru Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, kar je bil naš vzorec. 

Podatki so bili pridobljeni na 19 odpiranjih vlog DOLB. Prvi razpis DOLB je bil objavljen v 

Uradnem listu RS, št. 36/09, in je imel štiri odpiranja, ki so se vršila vsak drug delovni četrtek 

v dvomesečnih razmikih. Prvi rok za oddajo vlog je bil 4. junij 2009. Odpiranje prvih vlog se 

je začelo izvajati 12. junija 2009, pri naslednjih odpiranjih pa šesti delovni dan od skrajnega 

dneva oddaje vlog. Pozivanje za dopolnitev vlog se je vršilo v roku osmih dni od pregleda 

vloge. Prijavitelj je imel možnost dopolniti vlogo v roku 15 dni od prejema poziva za 

dopolnitev. Prijavitelj je lahko vlogo dopolnil samo z manjkajočimi dokumenti. Prav tako 

prijavitelj ni mogel dopolnjevati vloge z dokumenti, ki so bili izdani po oddaji vloge. Ko so 

prispele vse vloge, jih je strokovna komisija pregledala, ocenila in izdala sklepe za 

sofinanciranje, s katerimi so bila dodeljena nepovratna sredstva. Na razpisu DOLB so bila 

štiri odpiranja, kjer se je obravnavalo enajst vlog. Dne 21. maja 2010 je bil v Uradnem listu 

RS, št. št. 40/10, objavljen razpis DOLB2. Razpis je bil objavljen zaradi pomankljivosti pri 

prvem razpisu. Spremenjeni so bili intervali rokov za oddajo, in sicer iz dvomesečnih 

razmikov v tromesečne. V roku dveh mesecev namreč ni bil izpeljan celoten postopek od 

oddaje vloge do sklenitve pogodbe, tako da so se odpiranja križala. Druga večja sprememba je 

bil način odobritve sredstev za izplačilo. V prvem razpisu so se upravičeni stroški povrnili na 

podlagi računov, ki so bili osnova za zahtevek. Potrdila o plačilu je bilo treba predložiti 

sedem dni po prejemu sredstev s strani ministrstva. V drugem razpisu pa so se upravičeni 

stroški upravičencu povrnili na podlagi zahtevka, ki je vseboval dokazila o plačilu vseh 

obveznosti. Na drugem razpisu je bilo pet odpiranj, kjer se je obravnavalo deset vlog. Tretji 

razpis DOLB3 pa je bil objavljen 1. julija 2011 v Uradnem listu RS, št. 53/10. Imel je 

podaljšano sofinanciranje, in sicer za leta 2013, 2014 in 2015, ostala razpisna dokumentacija 

je ostala nespremenjena. Na tretjem odpiranju je bilo deset odpiranj vlog. Objavljena sta bila 

dva dodatna roka, ker so še ostala razpoložljiva sredstva in zanimanje prijaviteljev. Na vsa 

odpiranja vlog DOLB3 je prispelo 32 vlog.  

Pri analizi je število opazovanj razdeljeno na pet področij, ki so bistvena za izgradnjo 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. To so: prodana količina toplote, dolžina omrežja, 

cena prodane energije, dodeljena nepovratna sredstva in cena celotnega sistema daljinskega 

ogrevanja. Podatke smo statistično obdelali in prikazali s pomočjo računalniškega programa 

SPSS in jih prikazali v obliki tabel. Za obdelavo smo uporabili multiplo regresijsko analizo. 

To je statistična metoda, ki nam pomaga analizirati odnos med odvisno spremenljivko in eno 

ali več neodvisnimi spremenljivkami. Najprej postavimo teoretične predpostavke o odnosih in 

povezanostih med spremenljivkami ter naredimo regresijski model. Testiramo ga na 

določenem vzorcu, ocenimo njegove parametre in statistični pomen tega modela. Regresijska 
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analiza ima torej opisno vlogo (ocenjujemo parametre regresijskega modela in statistični 

pomen modela) in napovedovalno vlogo (iz vrednosti neodvisnih spremenljivk napovemo 

vrednost odvisne spremenljivke) (Mason, Lind in Marchal 2000). 

V empiričnem delu smo uporabili metodo polstrukturiranega intervjuja, ki omogoča lažjo in 

hitrejšo vzpostavitev neposrednega stika z intervjuvanci ter zaščito vsebine glede na 

varovanje podatkov (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 112–113).  

Prvi intervju smo opravili z direktorjem podjetja Toplarna Železniki na sedežu podjetja. Za ta 

intervju smo se odločili, ker je najstarejše podjetje, ki ima vzpostavljen sistem na lesno 

biomaso v Sloveniji. Tako smo pridobili vse podatke do začetka obratovanja do trenutnega 

stanja, ki je opisano spodaj. 

Leta 1979 je bila zgrajena nova kotlovnica za kritje potreb po tehnološki in ogrevni toploti 

tovarn Alples, Iskra in Niko ter za prvo fazo ogrevanja objektov. Kotlovnica je bila zgrajena 

iz dveh kotlov na lesno kurjavo in kotla na kurilno olje za pokrivanje konic s skupno močjo 

30 MW. Pri uporabi lesne biomase je potrebno tudi veliko skladišče zanjo, zato so ga zgradili 

in še danes obsega štiri silose za manjše lesne ostanke s prostornino 4.700 m3 ter lopo za 

kosovne ostanke s prostornino 7.000 PRM. V podjetju so po letu 1998 izvedli naslednje 

pomembnejše investicije: 

• nov vročevodni kotel URBAS v letu 1998, 

• pričetek izgradnje vročevoda Dašnica v letu 1999,  

• nadaljevanje izgradnje vročevoda Dašnica v letu 2000,  

• rekonstrukcije toplovoda Podovše v letih 2000 in 2001,  

• izgradnja vročevoda v delu naselja Češnjica in do športne dvorane v letu 2001,  

• izgradnja vročevoda v naselju Dašnica I – 2. del v letu 2002,  

• izgradnja vročevoda v naselju Dašnica II, III v letu 2003,  

• pričetek del za rekonstrukcijo kotlovnice v letu 2004,  

• rekonstrukcija kotlovnice v letu 2005,  

• zaključek investicije v rekonstrukcijo kotlovnice in zagon parnega kotla KIV s 

soproizvodnjo elektrike 2006, 

• vročevod Češnjica – Log I. faza – 2009, 

• vročevod Češnjica – Log II. faza – 2010, 

• vročevod Češnjica – Log III. faza – 2011. 

Podajamo opis obstoječe strojno-tehnične opreme, ki je trenutno v Toplarni Železniki: 

• EMO – OMNICAL kurilna naprava je bila vgrajena leta 1978 in ima zmogljivost 10 MW. 

Polni se ročno. Ne služi rednemu obratovanju, ampak je namenjena za rezervo v izrednih 

razmerah in je toplo konzervirana. 

• KIV – 7 MW kurilna naprava na lesno biomaso, ki poleg toplotne energije s pomočjo 

parnega agregata istočasno omogoča tudi pridobivanje električne energije. Opremljena je s 
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čistilnimi napravami, ki zagotavljajo ustrezno čistočo izstopnih dimnih plinov. Prevzela je 

glavno vlogo pri proizvajanju toplotne energije. 

• URBAS kurilna naprava obratuje od leta 1998 dalje, njena zmogljivost pa je 6 MW. 

Njeno delovanje je avtomatizirano. Tudi ta naprava uporablja kot gorivo izključno 

biomaso. V času kurilne sezone služi za pomoč novi napravi. Izven kurilne sezone (junij–

avgust) deluje samostojno. 

V letu 2005 so izvedli investicijo v rekonstrukcijo kotlovnice, s katero so posodobili strojno 

opremo, ki je zajemala novo kurilno napravo KIV s parnim agregatom SPILLING. Nova 

oprema omogoča istočasno proizvajanje toplotne in električne energije. V času obratovanja 

parnega agregata svoje potrebe po električni energiji pokrivajo iz tega vira, višek pa prodajajo 

distributerju električne energije. 

Zdajšnja dolžina celotnega omrežja znaša 12.230 m. Toplarna Železniki trenutno ogreva 19 

večstanovanjskih (342 odjemalcev), 303 stanovanjske in 37 poslovnih objektov. Toplarna 

Železniki je širila omrežje od leta 2009 do 2011, ko je bilo izgrajenega 4.610 m omrežja, na 

katerega se je priklopilo 114 odjemalcev. Ta širitev je bila podprta s sofinanciranjem iz 

nepovratnih sredstev v vrednosti 30 % upravičenih stroškov z javnim razpisom DOLB 

(Beznik 2014). 

Podatke o prvih sofinanciranih daljinskih sistemih smo pridobili od mag. Janija Turka, ki je 

bil nacionalni direktor projekta GEF. Program je potekal v letih 2002–2006 v sodelovanju s 

Programom Združenih narodov za razvoj.  

V okviru projekta  GEF je bilo v obdobju od junija 2004 do februarja 2007 izvedenih osem 

(8) projektov DOLB (Vransko, Kočevje, Mozirje (OŠ in Podrožnik), Luče, Loče/Slovenske 

Konjice, Čardak/Črnomelj in Solčava). Družbe, ki so projekte izvedle, so za izvedbo naložb 

pridobile 1.984.000 EUR kapitalskih vložkov Republike Slovenije in 1.984.000 EUR 

nepovratnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor. Večina projektov je prejela tudi ugodne 

kredite Ekološkega sklada Republike Slovenije. Znesek podeljenih kreditov znaša 1.770.000 

EUR (Turk 2014). 

4.3 Opis vzorca in omejitve 

Vzorec je obsegal vse podprte projekte daljinskih ogrevanj na lesno biomaso, ki so bila 

sofinancirana na javnem razpisu. Od začetka objave javnega razpisa daljinskega ogrevanja 

leta 2009 do 1. julija 2014 je bilo realiziranih že 35 sistemov. V teh vzorcih so zajeta 

daljinska ogrevanja na lesno biomaso, ki so bila zgrajena na novo, in obstoječi sistemi 

ogrevanja, ki so obstoječa omrežja širili na biomaso. Eden od tistih, ki so širili sistem, je 

uporabljal geotermalno energijo. 
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Omejitev razpisa je bila shema državnih pomoči. Ta je bila sprva veljavna do 31. decembra 

2013, kar je bila omejitev sklepanja obveznosti za finančno perspektivo 2007–2013. Glede na 

to, da so bila razpoložljiva sredstva še na voljo, je evropska komisija ugodila podaljšanju 

shem državnih pomoči do 30. junija 2014. Tako je bilo naknadno objavljeno še eno odpiranje 

vlog, ki je potekalo v marcu 2014.  

4.4 Analiza ekonomske upravičenosti naložb 

Z metodo faktorske analize ustvarimo novo spremenljivko: »ekonomska upravičenost«. 

Preglednica 8: Primernost podatkov za ekonomsko analizo 

Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti podatkov 0,722 

Bartlett's enotske matrike Približek hi kvadrat 358,109 

Stopnja prostosti 3 

Značilnost 0,000 

 

Ker je značilnost Bartletovega testa v preglednici 8 pod 0,05 ničelno, hipotezo o 

neprimernosti podatkov (test enotske korelacijske matrike) zavrnemo. Tudi KMO mera 

(0,722) je primerna, zato sklepamo, da bo faktorska analiza prinesla dobre rezultate. 

Preglednica 9: Pojasnjenost spremenljivk z ustvarjenimi faktorji 

 Začetna vrednost Pridobljena vrednost 

Zmanjšanje emisij CO2 (1000 ton CO2) 0,966 0,966 

Povečanje proizvodnje iz OVE (GWh) 0,995 0,994 

Prihranek končne energije (GWh) 0,993 0,992 

 

Spremenljivke, ki so uporabljene v tabeli, smo uporabili, ker so bile podlaga za dodelitev 

subvencije. Področje trajnostne rabe energije je v operativnemu programu namenjeno 

zmanjšanju CO2, povečanju proizvodnje iz OVE in prihranku končne energije. Ker so v 

preglednici 9 vse komunalitete zelo blizu 100 %, sklepamo, da se vse spremenljivke zelo 

dobro pojasnjujejo s skupnim faktorjem. 

Preglednica 10: Skupno pojasnjene variance 

Faktor 
Začasna lastna vrednost Pridobljene popravljene vrednosti 

Skupno % of Variance Cumulative % Skupno % of Variance Cumulative % 

1 2,973 99,112 99,112 2,952 98,400 98,400

2 0,024 0,791 99,903

3 0,003 0,097 100,000
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V preglednici 10 je izločen je en sam faktor, ki pojasnjuje 98,4 % skupne variabilnosti 

podatkov. 

Preglednica 11: Vpliv faktorja na vhodne spremenljivke 

 Factor 

1 

Povečanje proizvodnje iz OVE (GWh) 0,997 

Prihranek končne energije (GWh) 0,996 

Zmanjšanje emisij CO2 (1000 ton CO2) 0,983 

 

Ker so vse faktorske uteži v preglednici 11 zelo visoke, sklepamo, da nova spremenljivka 

(faktor) zelo dobro nadomešča spremenljivke, iz katerih je nastala. Povečanje proizvodnje iz 

OVE je 99,7 %, pojasnjena s skupnim faktorjem, prav tako je zelo velika povezanost 

prihranka končne energije (99,6 %) in zmanjšanje emisij (98,3 %). 

Preglednica 12: Deleži posameznih spremenljivk v skupnem faktorju 

 Faktor 

1 

Zmanjšanje emisij CO2 (1000 ton CO2) 0,084 

Povečanje proizvodnje iz OVE (GWh) 0,524 

Prihranek končne energije (GWh) 0,392 

 

Največji delež v preglednici 12 ima povečanje proizvodnje iz OVE z 52,4 %, sledi prihranek 

končne energije z 39,2 %, najmanjši pa je zmanjšanje emisij CO2 z 8,4 %. Faktor smo shranili 

pod imenom »ekonomska upravičenost« in bo v regresijskem modelu odvisna spremenljivka. 

Regresijski model: od česa je odvisna ekonomska upravičenost 

V naslednjem koraku bomo zgradili regresijski model, v katerem bodo neodvisne 

spremenljivke: 

• celotni stroški operacije, 

• sofinanciranje, 

• dolžina omrežja, 

• število priklopov, 

• odstotek sofinanciranja, 

• izračun stroškov za proizvodnjo toplote po VDI 2067, 

• prihranek kurilnega olja, 

• cena toplote v sistemu, 
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• moč kotla. 

Uporabili bomo metodo »stepwise«. To je hierarhična metoda postopnega vključevanja 

neodvisnih spremenljivk v model. Končni rezultat je model, ki vsebuje samo spremenljivke s 

statistično značilnim vplivom. 

Prvi kazalnik uspešnosti metode je determinacijski koeficient. Statistično predstavlja delež 

variance v odvisni spremenljivki, ki je pojasnjena z variabilnostjo v neodvisnih 

spremenljivkah, oziroma koliko odstotkov vpliva na odvisno spremenljivko (posledico) je 

pojasnjeno z neodvisnimi spremenljivkami (vzroki). 

Preglednica 13: Pojasnjenosti regresijskega modela 

Način Korelacijski 
koeficient 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljen determinacijski 
koeficient 

Standardna napaka 
približka 

1 0,863 0,745 0,739 0,50970085 

2 0,882 0,778 0,768 0,48083426 

3 0,896 0,802 0,788 0,45973999 

 

Iz preglednice 13 preberemo determinacijski koeficient, ki je 78,8 %. Sestavljen je iz 

prispevkov: 

• moč kotla 73,9 %, 

• cena toplote v sistemu 2,9 % (0,768–0,739), 

• delež sofinanciranja 2 %. 

Ostale spremenljivke  nimajo statistično značilnega vpliva na ekonomsko upravičenost. 

Ko enkrat ugotovimo dovolj velik determinacijski koeficient, lahko smiselno interpretiramo 

parcialne regresijske koeficiente v enačbi. Pomenijo spremembo odvisne spremenljivke, če se 

neodvisna spremenljivka poveča za ena ob ostalih nespremenjenih pogojih. Ker so naše 

spremenljivke standardizirane, je enota število odklonov.  

V regresijskem modelu v preglednici 13 je razvidno, da ima moč kotla največji vpliv, nato 

cena toplote v sistemu in odstotek sofinanciranja. V tem modelu je prikazano, da je moč kotla 

v daljinskem sistemu bistvenega pomena za ceno toplote v sistemu in odstotka sofinanciranja, 

ki je lahko tudi do 50 % investicije. 

Vidimo, da s povečanjem moči kotla raste ekonomska upravičenost oziroma komponente: 

• povečanje proizvodnje iz OVE (GWh), 

• prihranek končne energije (GWh) in 

• zmanjšanje emisij CO2 (1000 ton CO2). 
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Preglednica 14: Parcialni regresijski koeficienti, kjer je odvisna spremenljivka 
ekonomska upravičenost 

 
Nestandarizirani koeficient Stand. koef. 

t Značilnost 
B Standardna 

napaka Beta 

3 (Konstanta) 0,510 0,546  0,935 0,355 

Moč kotla 0,001 0,000 0,797 11,064 0,000 

Cena toplote v sistemu –0,011 0,004 –0,204 –2,854 0,007 

Delež sofinanciranja –0,018 0,008 –0,157 –2,223 0,032 

 

V preglednici 14 razberemo, da konstanta v regresijskem modelu statistično ni značilna. 

Konstanta pomeni vrednost odvisne spremenljivke (ekonomska upravičenost), če so vse 

neodvisne spremenljivke (moč kotla, cena toplote v sistemu in delež sofinanciranja) enake 

nič. Znano je, da regresijska enačba velja samo v območju, v katerem so podatki zajeti. Vsaj 

ena od neodvisnih spremenljivk nima nikoli vrednosti nič, to pa je v našem primeru moč 

kotla, kajti kotel z močjo nič ne obstaja.  

Smer vpliva moči kotla je pozitivna, ostali dve spremenljivki pa imata negativen vpliv: večja 

kot je moč kotla, večja je tudi ekonomska upravičenost. Cena toplote v sistemu je negativno 

povezana z ekonomsko upravičenostjo, saj višja cena toplote v sistemu znižuje ekonomsko 

upravičenost, kar je v skladu z ekonomsko teorijo. Odstotek sofinanciranja ima negativen 

vpliv, kar pomeni, da je večji delež sofinanciranja povezan s proizvodnjo, ki je ekonomsko 

manj upravičena. To bi lahko pomenilo, da so večja podjetja, ki imajo manjšo stopnjo 

intenzivnosti sofinanciranja, bolj upravičena.  

Iz slike 6 je razvidno, da je odstotek sofinanciranja negativno vplival na prihranek končne 

energije. Večja podjetja, ki so imela 30 % sofinanciranje, so imela več prihrankov energije. 

Pridobila so manj nepovratnih sredstev v primerjavi s srednjimi podjetji, pri katerih je bilo 

sofinanciranje 40 %, in malimi, mikro podjetji, ki so imela 50 % sofinanciranja upravičenih 

stroškov. 
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Slika 6: Odvisnost med prihrankom končne energije in odstotkom sofinanciranja 

Pri sliki 7 je prikazano, da je zmanjšanje emisij negativno vplivalo na sofinanciranje. Vzrok je 

isti: večja podjetja so sofinancirala večje sisteme, pri katerih so bili večji prihranki.  

 

Slika 7: Odvisnost med zmanjšanjem emisij in odstotkom sofinanciranja 
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H1:  Višina subvencije je pozitivno povezana s končno ceno toplote v sistemu. 

Hipotezo smo raziskali preko dveh faktorjev: 

• sofinanciranje (znesek dodeljenega denarja), 

• odstotek sofinanciranja. 

Preglednica 15: Korelacija med višino subvencije in ceno toplote v sistemu 

 Cena toplote v sistemu 

Sofinanciranje Jakost povezave –0,142 

Značilnost (2-tailed) 0,353 

Velikost vzorca 45 

 

Ker je značilnost testa v preglednici 15 nad 0,05, ničelne hipoteze o nepovezanosti ne 

moremo zavrniti. Sklepamo, da višina subvencije ne vpliva na ceno toplote v sistemu. 

 

Slika 8: Odvisnost cene toplote v sistemu in sofinanciranja 

Iz slike 8 je razvidno, da cena toplote v sistemu in sofinanciranje nista povezana.  
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Preglednica 16: Levenov test odvisnosti cene toplote in odstotka sofinanciranja 

 Levenov test df1 df2 Značilnost 

Prihranek končne energije (GWh) 4,542 2 43 0,016 

Povečanje proizvodnje iz OVE (GWh) 4,567 2 43 0,016 

Zmanjšanje emisij CO2 (1000 ton CO2) 4,289 2 43 0,020 

 

Ker je značilnost v preglednici 16 nad 0,05, ničelne hipoteze o enakosti varianc skupin ne 

moremo zavrniti. Za nadaljnje delo je test ANOVA veljaven. 

Preglednica 17: Test ANOVA odvisnosti cene toplote in sofinanciranja 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Med skupinami 576,081 2 288,041 1,590 0,222 

Znotraj skupin 5073,661 43 181,202   

Skupina 5649,742 45    

 

 

Slika 9: Odvisnost cene toplote v sistemu in odstotka sofinanciranja 

Ker je značilnost testa v preglednici 17 nad 0,05, ničelne hipoteze o enakosti povprečij ne 

moremo zavrniti. Na sliki 9 je razvidno, da odstotek sofinanciranja nima vpliva na ceno 

toplote v sistemu. 
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Za ti dve spremenljivki smo se odločili zaradi tega, ker so se velika podjetija pritožila, da 

nimajo take stopnje intenzivnosti in posledično mora biti cena toplote dražja in ne 

konkurenčna.  

H2: Ekonomska upravičenost daljinskega sistema je pozitivno povezana s številom priklopov. 

Hipotezo smo raziskali na dva načina: 

• s testom korelacije, 

• z razdelitvijo prijaviteljev na tri skupine in s testom ANOVA. 

Preglednica 18: Korelacija med ekonomsko upravičenostjo in številom priklopov 

 Število priklopov 

Ekonomska upravičenost Jakost povezave 0,317 

Značilnost (2-tailed) 0,034 

Velikost vzorca 45 

 

Ker je značilnost testa v preglednici 18 pod 0,05, ničelno hipotezo o nepovezanosti zavrnemo. 

Sklepamo, da sta ekonomska upravičenost in število priklopov statistično značilno povezana. 

Glede na koeficient korelacije (0,317) je ta povezanost šibka. 

Iz preglednice 19 je razvidno, da je prijavitelje glede na število priklopov smiselno razdeliti 

na tri razrede. 

Preglednica 19: Število priklopov na daljinski sistem 

Število priklopov Frekvenca Delež (v %) Skupno 

Priklopi 1,00 2 4,4 4,4 

3,00 2 4,4 8,9 

5,00 9 20,0 28,9 

6,00 4 8,9 37,8 

7,00 4 8,9 46,7 

8,00 2 4,4 51,1 

9,00 5 11,1 62,2 

10,00 1 2,2 64,4 

16,00 1 2,2 66,7 

17,00 2 4,4 71,1 

21,00 2 4,4 75,6 

28,00 1 2,2 77,8 

32,00 1 2,2 80,0 

Se nadaljuje 
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Preglednica19 – nadaljevanje 

Število priklopov Frekvenca Delež (v %) Skupno 

Priklopi 35,00 2 4,4 84,4 

38,00 1 2,2 86,7 

39,00 1 2,2 88,9 

43,00 1 2,2 91,1 

75,00 1 2,2 93,3 

100,00 1 2,2 95,6 

114,00 1 2,2 97,8 

355,00 1 2,2 100,0 

Skupno 45 100,0  

 

Ker je značilnost v preglednici 20 nad 0,05, ničelne hipoteze o enakosti varianc skupin ne 

moremo zavrniti. Za nadaljnje delo je test ANOVA veljaven. 

Preglednica 20: Levenov test ekonomske upravičenosti in števila priklopov 

Levenov test df1 df2 Značilnost 

38,297 2 43 0,200 

 

Ker je značilnost testa v preglednici 21 pod 0,05, ničelno hipotezo o enakosti povprečij 

zavrnemo. Sklepamo, da število priklopov vpliva na ekonomsko upravičenost. 

Preglednica 21: Test ANOVA ekonomske upravičenosti in števila priklopov 

 Sum of Squares df Mean Square F Značilnost 

Med skupinami 17,012 2 8,506 13,351 0,000 

Znotraj skupin 26,760 43 0,637   

Skupina 43,772 45    

 

Iz slike 10 je razvidno, da večje kot je število priklopov, oziroma v primeru, da je večja 

zgoščenost priklopov, večja je ekonomska upravičenost.  
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Slika 10: Odvisnost med ekonomsko upravičenostjo in številom priklopov 

H3: Prihranek kurilnega olja je pozitivno povezan z odstotkom sofinanciranja. 

Hipotezo smo raziskali preko dveh faktorjev: 

• sofinanciranje (znesek denarja), 

• odstotek sofinanciranja. 

Preglednica 22: Korelacije med prihrankom kurilnega olja in odstotka sofinanciranja 

 Sofinanciranje 

Prihranek kurilnega olja Jakost povezave 0,534 

Značilnost (2-tailed) 0,000 

Velikost vzorca 45 

 

Ker je značilnost v preglednici 22 testa pod 0,05, ničelno hipotezo o nepovezanosti zavrnemo. 

Sklepamo, da sta prihranek kurilnega olja in znesek sofinanciranja statistično značilno 

povezana. Glede na koeficient korelacije (0,534) je ta povezanost srednje močna. 

Preglednica 23: Levenov test prihranka kurilnega olja in odstotka sofinanciranja 

Levenov test df1 df2 Značilnost 

1,460 2 43 0,024 
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Ker je značilnost Levenovega preizkusa enakosti varianc v preglednici 23 pod 0,05, je 

razvidno, da lahko zaradi nizke stopnje značilnosti ničelno domnevo zavrnemo. 

V preglednici 24 na podlagi vzorca cene toplote v sistemu lahko pri stopnji tveganja 0,002 

zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da se subvencija razlikuje glede na prihranke 

kurilnega olja. 

Preglednica 24: Robust Welch prihranka kurilnega olja in odstotka sofinanciranja 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 20,423 2 21,734 0,002 

 

Ker je značilnost testa pod 0,05, ničelno hipotezo o enakosti povprečij zavrnemo. Sklepamo, 

da odstotek financiranja zelo vpliva na prihranek kurilnega olja. Manjši kot je odstotek 

sofinanciranja, večji je prihranek kurilnega olja. Na sliki 11 je izjema pri 40 % sofinanciranja, 

ker je zelo majhen vzorec, zato pride do tako velikega odstopanja v grafu. 

 

Slika 11: Odvisnost med prihrankom kurilnega olja in odstotkom sofinanciranja 

H4: Višina dodeljene subvencije je pozitivno povezana z obsegom proizvodnje energije. 

Hipotezo smo raziskali preko dveh faktorjev: 

• sofinanciranje (znesek denarja), 

• delež sofinanciranja. 
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Ker je značilnost testa v preglednici 25 pod 0,05, ničelno hipotezo o nepovezanosti zavrnemo. 

Sklepamo, da sta višina subvencije in povečanje proizvodnje iz OVE povezana. Glede na 

koeficient korelacije (0,643) je povezanost srednje močna. 

Preglednica 25: Korelacija med povečanjem proizvodnje energije in dodeljeno 
subvencijo 

 Povečanje proizvodnje iz OVE (GWh) 

Sofinanciranje Jakost povezave 0,643 

Značilnost (2-tailed) 0,000 

Velikost vzorca 45 

 

Ker je značilnost v preglednici 26 pod 0,05, je razvidno, da lahko zaradi nizke stopnje 

značilnosti ničelno domnevo zavrnemo. 

Preglednica 26: Levenov test povečanja proizvodnje energije in dodeljene subvencije 

Levenov test df1 df2 Značilnost 

4,567 2 42 0,016 

 

Na podlagi vzorca v preglednici 27 o povečanju proizvodnje iz OVE lahko pri stopnji 

tveganja 0,029 zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da se subvencija razlikuje 

glede na proizvodnjo iz OVE. 

Preglednica 27: Robust Welch povečanja proizvodnje energije in dodeljene subvencije 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 4,663 2 2,643 0,029 

 

Ker je značilnost testa pod 0,05, ničelno hipotezo o enakosti povprečij zavrnemo. Sklepamo, 

da odstotek financiranja negativno vpliva na povečanje proizvodnje iz OVE. Večji kot je 

odstotek sofinanciranja, manjše je povečanje proizvodnje iz OVE. Do takega rezultata je 

prišlo, ker so velika podjetja gradila večje sisteme daljinskega ogrevanja, kar je razvidno iz 

slike 12.  
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Slika 12: Odvisnost med povečanjem proizvodnje iz OVE in odstotkom sofinaciranja 
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5 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Od leta 2009, ko se je začel izvajati razpis, ki je bil namenjen daljinskim sistemom ogrevanja 

na lesno biomaso, se je število daljinskih sistemov povečalo z 12 na 49. Od tega je bilo osem 

širitev obstoječih daljinskih sistemov. Nekateri so bili podprti z nepovratnimi sredstvi 

projekta GEF, ki je potekal od leta 2004 do 2007. To sta bila sistema v Vranskem in Kočevju, 

ki sta širila obstoječi sistem ogrevanja. Ne smemo pa pozabiti na širitev, ki so jo izvedli na 

najstarejšem sistemu ogrevanja na lesno biomaso, to je v Železnikih. 

Trenutnim sistemom, ki so bili sofinancirani od leta 2009 naprej, je bila dodeljena subvencija 

na podlagi regionalnih državnih pomoči. 

V pripravi je naslednja finančna perspektiva 2014–2020, pri kateri so že začrtane smernice. 

Na področju obnovljivih virov energije so predpisane smernice o okoljski in energetski 

pomoči za to obdobje. Pomembnejše dejavnike, ki so povezani z daljinskim sistemom na 

lesno biomaso, bomo opredelili. 

Okoljska in energetska pomoč lahko veljata za združljivi z notranjim trgom le, če imata 

spodbujevalni učinek. Do tega pride, kadar pomoč upravičenca spodbudi k spremembi 

ravnanja tako, da ta zviša raven varstva okolja ali izboljša delovanje zanesljivega, cenovno 

dostopnega in trajnostnega evropskega trga z energijo, česar brez pomoči ne bi storil. Pomoč 

ne sme subvencionirati stroškov dejavnosti, ki bi jih podjetje imelo v vsakem primeru, in ne 

sme biti nadomestilo za običajno poslovno tveganje gospodarske dejavnosti.  

Pri ukrepih, ki jih je treba priglasiti posamično, mora država članica Komisiji v celoti 

dokazati spodbujevalni učinek pomoči. Zagotoviti mora jasen dokaz, da pomoč dejansko 

vpliva na naložbeno odločitev, pri čemer se ravnanje upravičenca spremeni tako, da se zviša 

raven varstva okolja ali izboljša delovanje evropskega trga z energijo. To pa ni potrebno, 

kadar je pomoč dodeljena na podlagi javnega razpisa. 

Okoljska in energetska pomoč morata biti vedno sorazmerni. Pomoč se šteje za sorazmerno, 

če je znesek pomoči na upravičenca omejen na najmanjši potreben znesek za dosego želene 

ravni varstva okolja ali energetskega cilja. Vendar je včasih težko v celoti upoštevati vse 

gospodarske koristi, ki jih podjetje pridobi od dodatne naložbe. Zato bi se lahko za ukrepe, ki 

niso predmet posamezne ocene, uporabila poenostavljena metoda, ki bi se osredotočila na 

izračun dodatnih naložbenih stroškov, tj. brez upoštevanja koristi in stroškov poslovanja. 

Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe v opredmetena in/ali neopredmetena sredstva. 

Izračunani bodo kot stroški naložbe, ki so neposredno povezani s ciljem skupnega interesa, za 

katerega je pomoč namenjena, in določeni glede na obratne hipotetične razmere, ko je to 

primerno. Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem okoljskega ali energetskega 

cilja, ne bodo upravičeni. 
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Komisija bo štela pomoč za tekoče poslovanje za biomaso po amortizaciji obrata za 

združljivo, če država članica dokaže, da je uporaba fosilnih goriv kot surovine ekonomsko 

ugodnejša od uporabe biomase, in če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:  

• pomoč se dodeli le na podlagi energije, proizvedene iz obnovljivih virov. 

• Ukrep je oblikovan tako, da pokrije razliko med spremenljivimi stroški poslovanja, ki jih 

krije upravičenec, in tržno ceno.  

• Zagotovljeni so verodostojni dokazi, da bi se brez pomoči namesto biomase začela 

uporabljati fosilna goriva.  

• Vzpostavljen je mehanizem za spremljanje, da se preveri, ali je uporaba fosilnih goriv 

ugodnejša od uporabe biomase. Mehanizem za spremljanje mora temeljiti na 

posodobljenih informacijah o stroških in mora biti izveden vsaj enkrat letno. 

Sledijo ukrepi glede energijske učinkovitosti, vključno s soproizvodnjo toplote in električne 

energije ter daljinskim ogrevanjem in hlajenjem. EU je določila cilj 20 % za prihranek porabe 

primarne energije v EU do leta 2020. V ta namen je sprejela direktivo o energijski 

učinkovitosti, ki vzpostavlja skupni okvir za spodbujanje energijske učinkovitosti v EU, s 

katero naj bi dosegli splošni cilj izpolnitve krovnega cilja EU za leto 2020 na področju 

energijske učinkovitosti. Pripravila je tudi podlago za nadaljnje izboljšanje energijske 

učinkovitosti po tem letu.  

Upravičeni stroški so opredeljeni kot dodatni naložbeni stroški. Pri nekaterih ukrepih glede 

energijske učinkovitosti je morda obratni hipotetični scenarij težko opredeliti, zlasti pri 

integriranih projektih. V zvezi s takšnimi projekti je Komisija pripravljena razmisliti o 

približku za določitev upravičenih stroškov.  

Glede na zgoraj navedeni osnutek smernic, ki se bodo uporabljale za okoljsko in energetsko 

pomoč od leta 2014 do 2020, vidimo, da je nekaj bistvenih razlik. Največja razlika je v 

intenzivnosti pomoči, ki se je povečala za 15 odstotnih točk glede na velikost podjetja. Ne 

smemo pa pozabiti, da so upravičeni stroški samo dodatni stroški naložbe. Dodatni stroški se 

bodo točno opredelili v naslednjem razpisu. Glede na oceno bodo odstotki sofinanciranja 

približno enaki kot do sedaj. Še vedno je največ spodbud za mikro in mala podjetja.  

Biomasa ima obetaven vpliv na prihodnost. Do leta 2030 lahko biomasa predstavljaja 60 % 

celotne končne porabe energije iz obnovljivih virov, ki ima potencial v vseh sektorjih 

(IRENA 2014).  

Vsako leto se več kot 40 % celotne porabljene energije v Evropi uporablja za proizvodnjo 

toplote za domače in industrijske namene. Večina te energije je proizvedene z izgorevanjem 

fosilnih goriv, ki na okolje vplivajo z emisijami toplogrednih plinov. Zaradi tega so se 

oblikovalci politik, vlagatelji in državljani začeli zavedati, da je prišel čas za ogrevanje in 

hlajenje iz obnovljivih virov. Po ocenah Evropskega sveta za obnovljivo energijo se lahko 

zagotovi 25 % oskrbe ogrevanja in hlajenja z obnovljivimi viri energije do leta 2020. 
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Evropski svet za obnovljivo energijo ocenjuje, da bodo obnovljivi viri energije za ogrevanje 

in hlajenje dosegli skoraj 30% delež celotne porabe toplote do leta 2020 zajema več kot 

polovico povpraševanja EU na področju toplote do leta 2030 (EREC 2015). 

5.1 Ugotovitve glede testiranja hipotez 

Pri testiranju hipotez smo uporabili vzorec 45 daljinskih sistemov ogrevanja na lesno 

biomaso, ki so bili sofinancirani z nepovratnimi sredstvi. V regresijskem modelu smo 

uporabili vse neodvisne spremenljivke, ki so pomembne za izračun ekonomske upravičenosti. 

Največji vpliv ima moč kotla, ki je v našem primeru predstavljala 73,9 %, ta prispeva k 

ekonomski upravičenosti. Druga je cena toplote v sistemu, ki prispeva 2,9 %. Vpliv na 

ekonomsko upravičenost (v 2,0 %) pa ima odstotek sofinanciranja. S povečanjem moči kotla 

se poveča ekonomska upravičenost, s tem pa proizvodnja iz OVE, prihranek končne energije 

in zmanjšanje emisij CO2. Ugotovili smo tudi, da je odstotek sofinanciranja negativen. 

Podjetja, ki imajo večjo intenzivnost spodbude − to so v našem primeru mikro, mala podjetja 

− imajo za 20 odstotnih točk, srednja podjetja pa za 10 odstotnih točk višjo intenzivnost kot 

velika podjetja. Pri prvi hipotezi, kjer je bilo predpostavljeno, da je višina subvencije 

pozitivno povezana s končno ceno toplote v sistemu, smo ugotovili, da sofinanciranje nima 

nobenega vpliva na ceno toplote v sistemu. Na podlagi te ugotovitve se hipoteza zavrne. Za 

potrebo druge zastavljene hipoteze smo izračunali, da sta ekonomska upravičenost in število 

priklopov statistično povezana. Glede na to, da je vrednost izračunanega koeficienta 

korelacije 0,317, je ta povezanost šibka. Priklope smo smiselno razdelili na tri razrede. Na 

grafu, kjer so razdeljeni, je razvidno naraščanje ekonomske upravičenosti glede na število 

priklopov, s tem pa lahko našo hipotezo sprejmemo. Tretjo hipotezo zavrnemo, saj smo 

ugotovili, da prihranek kurilnega olja nima nobenega vpliva na odstotek sofinanciranja. Prav 

tako smo pri četrti hipotezi ugotovili, da višina dodeljene subvencije ni pozitivno povezana z 

obsegom proizvodnje energije, kar pomeni, da tudi to hipotezo zavrnemo. 

Iz testiranja zastavljenih hipotez lahko podamo sklep, da so daljinski sistemi ogrevanja na 

lesno biomaso, ki imajo manjšo stopnjo sofinanciranja, bolj učinkoviti. Vendar ne smemo 

zanemariti ostalih sistemov, ki imajo večjo stopnjo sofinanciranja. Razlika v učinkovitosti je 

zato, ker so večja podjetja gradila večje sisteme, ki so glede na našo ugotovitev bolj 

učinkoviti. 

Ekonomičnost ogrevanja z obnovljivimi viri pa je odvisna od gibanja cen drugih energentov 

za ogrevanje. 
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5.2 Priporočila o izgradnji daljinskih sistemov 

V začetku februarja 2014 je Slovenijo prizadela naravna nesreča oziroma žledolom. Pojavnost 

naravnih ujm in požarov večjih razsežnosti v Sloveniji je v zadnjih dvajsetih letih vse 

pogostejša. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije v preglednici 28 je bilo doslej največ 

poškodovanega drevja po žledolomu v kombinaciji s snegolomom na prehodu iz leta 1996 v 

leto 1997, ko smo evidentirali 870.000 m3 poškodovanega drevja. Letošnji obseg po žledu 

poškodovanega gozda pa po doslej zbranih podatkih že presega skupno količino vsega v 

žledolomih poškodovanega drevja v zadnjih petdesetih letih (Zavod za gozdove Slovenije 

2014b). 

Preglednica 28: Pregled v naravnih ujmah in požarih poškodovanih oziroma uničenih 
gozdov večjih razsežnosti v dvajsetih letih 

Vzrok 
poškodb 

Leto Območje – lokacija 
Poškodovani 

gozd  
(površina v ha) 

Poškodovana 
lesna masa 

gozda (v m3) 

Požar 1994 Fajti hrib nad Renčami 250 uničen gozd  

Sneg – žled 1995/1996 Vsa SLO, nadpovprečno na 
GGO: Ljubljana, Kranj, Celje, 
Nazarje, Maribor 

87.500 680.000 

Sneg – žled 1996/1997 GGO Kranj, Ljubljana, 
Kočevje, Novo mesto 

81.800 870.000 

Požar 2003 Sela na Krasu 960 uničen gozd  

Požar 2004 Šumka–Železna vrata–Trstelj 700 uničen gozd  

Vetrolom, 
neurje 

2008 Trnovski gozd, območje med 
Kamnikom in Gornjim 
Gradom, GGO Celje in 
Brežice 

20.000 500.00 

Snegolom 2012 Vzhodna Slovenija 152.000 355.000 

Vetrolom  2013 Alpska, predalpska regija, del 
dinarske in preddinarske 
regije 

15.250 260.000 

Žledolom (do 
4. feb. 2014) 

2014 Vsa Slovenija, razen 
Prekmurja 

500.000 3.500.00 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije 2014b. 

Podatki Zavoda za gozdove o tem, koliko je v Sloveniji samo v naravnih nesrečah 

poškodovane lesne biomase, so zelo uporabni. Po zadnji oceni Zavoda za gozdove je zadnja 

nesreča poškodovala 7.033.000 m3 lesne biomase, ki je predvidena za posek. Po dosedanjih 

izkušnjah se pri listavcih uporabi 80 % biomase za ogrevanje. Pri tem je upoštevan tudi 

odpadek oziroma lesna biomasa, ki nastane pri predelavi. Pri iglavcih pa je izkoristek 80%, 

ostalo je odpadek. Glede na zgornji podatek se bo za kurjavo oziroma lesne sekance uporabilo 
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50 % poškodovane količine (3.500.000 m3). Z ozirom na te podatke lahko naredimo izračun, 

koliko povprečnih daljinskih sistemov bi lahko obratovalo. Na spletni strani Biomase smo 

izračunali, da bi dobili 10.500.000 nm3 lesnih sekancev. Ocena porabe lesnih sekancev za 

povprečni daljinski sistem znaša 2.622 nm3. Tako bi se po zadnji naravni nesreči na lesno 

biomaso lahko ogrevalo 4.004 povprečnih daljinskih sistemov, ki so obravnavani v nalogi. Ta 

ocena je podana za primer, da bi bila vsa biomasa namenjena za ogrevanje. 

Prav tako bodo za uspešen boj proti podnebnim spremembam in zaščito svetovne evropske 

dobave energije ključnega pomena nove in učinkovitejše energetske tehnologije. Ukrepi na 

področju energetske učinkovitosti, standardov, podpornih mehanizmov in določitve cen za 

izpuste CO2 praviloma spodbujajo tehnološke inovacije (Malgaj 2009, 8).  

5.3 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Glede na kapacitete lesne biomase, ki jih imamo v Sloveniji, je potrebna raziskava vseh 

občin. Analizo smo opravili na podlagi pregleda lokalnih energetskih projektov vseh občin v 

Sloveniji. Občine, ki niso imele omenjenega dokumenta, smo po elektronski pošti pozvali, da 

nam podajo odgovore za predvidene daljinske sisteme. Ker še vedno nismo dobili vseh 

podatkov, smo opravili telefonske razgovore z odgovornimi osebami za projekte, v večini 

primerov so bili to župani. Odziv je bil zelo pozitiven, saj vedo, da bi se dalo zmanjšati 

stroške za toplotno energijo, poleg tega pa poskrbeti za čistejše okolje. V prilogi je razvidno, 

da je predvidenih še veliko daljinskih sistemov. Glede na to, da je do leta 2020 predvidenih še 

154 daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso in da vse študije še niso narejene, je treba 

narediti točne raziskave, ki bodo pokazale upravičenost sistemov. Ne smemo pa pozabiti, da 

je treba upoštevati tudi potrebe po energentih oziroma razpoložljivost kapacitet obnovljivih 

virov. 

5.4 Sofinanciranje daljinskih sistemov ogrevanja v finančni perspektivi 2014–2020 

V okviru izvajanja kohezijske politike v obdobju 2007–2013 so bile na področju toplote iz 

OVE vzpostavljene investicijske spodbude, ki so dobro delovale in bodo tudi v prihodnje 

usmerjene na področje biomase, ki ima v Sloveniji največji OVE potencial, vlaganja so tudi 

stroškovno učinkovita. Nadaljevali bomo s spodbujanjem rabe OVE za proizvodnjo toplote v 

okviru daljinskih sistemov ogrevanja. Za povečanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov 

bodo podprta vlaganja v izgradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih sistemov za ogrevanje 

ter spodbude za priklop novih uporabnikov na že obstoječe kapacitete (geotermalni ogrevalni 

sistemi, sončni kolektorji, kotli na lesno biomaso v javnem sektorju, storitvenih dejavnostih in 

industriji, sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB nad 1 MW moči, lokalni 

sistemi DOLB do 1 MW moči, toplotne črpalke). Velik potencial predstavljajo daljinski 

sistemi ogrevanja na lesno biomaso, kjer so izraziti sinergijski učinki z vidika uporabe 
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razpoložljivega energenta, zmanjševanja emisij prašnih delcev in izgradnje lesno-

predelovalne verige ter s tem povezanega ustvarjanja novih delovnih mest. 

Pri izboru projektov bodo smiselno upoštevana horizontalna načela, da bodo imeli prednost 

projekti, ki bodo:  

• stroškovno učinkovitejši; 

• imeli jasno izraženo okoljsko (največje zmanjšanje emisij, največje doseganje prihrankov 

energije in ohranjanje narave) in stroškovno učinkovitost ter tudi projekti, ki bodo ob čim 

nižji finančni podpori generirali največje možne pozitivne sinergijske učinke za 

gospodarstvo; 

• omogočali daljinsko ogrevanje/hlajenje s soproizvodnjo;  

• v prostor umeščeni tako, da pri tem ne bodo prizadete posamezne enote dediščine, 

vključno z njihovim vplivnim območjem. 

Dodatno bodo pri izboru projektov upoštevani naslednji vidiki: 

• pri projektih na ogrevanje z biomaso bodo upoštevani tudi parametri, ki vplivajo na 

kakovost zraka, da bi na ta način dosegali sinergijske učinke zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov in izboljševanja kakovosti zraka v mestih. Za emisije celotnega prahu 

iz kurilnih naprav bodo izbrane take rešitve, ki bodo upoštevale omejitve iz prenovljene 

direktive NEC. Pri izrabi biomase bo, kjer bo to mogoče in relevantno, posebna pozornost 

namenjena trajnostni rabi gozdov.  

• Pri načrtovanju in obratovanju geotermalnih ogrevalnih sistemov bodo izbrani projekti, ki 

bodo zagotavljali, da raba geotermalnega vira energije ne bo imela pomembnega vpliva na 

podzemne in površinske vode.  

• Umeščanje objektov OVE v prostor bo v skladu z AN-OVE, za katerega bo izvedena 

celovita presoja vplivov na okolje, pri čemer bodo imeli, kjer je smiselno, prednost tisti, ki 

jih bo mogoče nameščati na degradirana območja oziroma na stavbne objekte (MZIP 

2014). 
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6 SKLEP 

V magistrski nalogi smo preučili daljinske sisteme na lesno biomaso v Sloveniji, ki so bili 

sofinancirani v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 

obdobje od leta 2007 do leta 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne 

usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. Prav tako smo preučili možnosti za 

izgradnjo daljinskih sistemov v prihodnosti. Podatke, uporabljene in predstavljene v 

magistrski nalogi, smo pridobili na podlagi lokalnih energetskih konceptov, po elektronski 

pošti in na podlagi telefonskih razgovorov z župani oziroma z odgovorno osebo na področju 

investicij.  

Ugotovili smo, da je naša dežela zelo bogata z lesom in da lahko to pozitivno izkoristimo za 

pospeševanje gospodarske dejavnosti tako v lesni industriji kot tudi na področju gozdnega 

gospodarstva.  

Ugotovili smo tudi, da mora biti za pridobitev nepovratnih sredstev vzpostavljen sistem, ki se 

lahko sofinancira iz različnih virov. V magistrski nalogi smo se osredotočili na Kohezijski 

sklad, na podlagi katerega so bila črpana nepovratna sredstva. Na ministrstvu smo bili v vlogi 

posredniškega telesa, ki je pridobilo nepovratna sredstva na podlagi Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje od leta 2007 do leta 2013. Operativni 

program je bil razdeljen na sedem razvojnih prioritet, od katerega je bila šesta razvojna 

prioriteta namenjena trajnostni rabi energije. Trajnostna raba energije je imela štiri prednostne 

usmeritve, namenjene spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. 

Prva prednostna usmeritev je zadevala energetsko sanacijo javnih stavb, druga učinkovito 

rabo električne energije, tretja pa inovativne ukrepe za lokalno energetsko oskrbo. Na tretji 

prednostni usmeritvi sta bila dva razpisa, ki sta bila namenjena obnovljivim virom energije, in 

sicer kotlovskim napravam na lesno biomaso in daljinskim sistemom na lesno biomaso. Na 

obeh razpisih je bilo sklenjenih 190 sofinancerskih pogodb v vrednosti 27,3 milijonov EUR, 

od tega je bilo daljinskim sistemom namenjeno 16,4 milijonov EUR. 

Na podlagi tega smo ugotovili, da je bilo pred objavo razpisa za sofinanciranje daljinskih 

ogrevanj na lesno biomaso v Sloveniji zgrajenih le deset večjih daljinskih sistemov. Po objavi 

javnih razpisov v obdobju od leta 2009 in do leta 2014 je bilo s pogodbami o sofinanciranju 

odobreno sofinanciranje 45 daljinskih sistemov, od katerih je 40 že izvedenih in obratujejo. 

Ekonomsko upravičenost smo izračunali na podlagi vseh 45 vlog, ki so jim bila dodeljena 

nepovratna sredstva. Ugotovili smo, da se povprečna investicija povrne v štirinajstih letih 

delovanja.  

Pri analizi daljinskih sistemov smo ugotovili, da ima največji vpliv pri ekonomski 

upravičenosti kotel na lesno biomaso. Ugotovili smo tudi, da imajo velika podjetja večje 

prihranke energije, odkar uporabljajo kotle na lesno biomaso, in zmanjšanje CO2, kljub temu 

da je sofinanciranje znašalo 30 % upravičenih stroškov. Razlog za večje prihranke in manjše 



51 

izpuste CO2 je mogoče pripisati dejstvu, da so velika podjetja gradila večje sisteme. Glede na 

to, da je bil razpon odstotkov sofinanciranja 20 % nižji od manjših podjetij, ni imel odstotek 

sofinanciranja nobene povezanosti s ceno toplote v daljinskem sistemu.  

Nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje in distribucijo energije, ki izvira iz 

obnovljivih virov energije, pa so predvidena tudi v naslednji finančni perspektivi 2014−2020. 

Za izgradnjo daljinskih sistemov ogrevanj na lesno biomaso je trenutno predvidenih 16 

milijonov EUR nepovratnih sredstev. Ta sredstva bodo namenjena tudi za širitev že 

obstoječih daljinskih sistemov na lesno biomaso z možnostjo proizvodnje električne energije 

iz lesne biomase. Iz dosedanjih izkušenj lahko sklepamo, da se bo najverjetneje ves denar za 

sofinanciranje sistemov porabil predčasno, zato bi se lahko preventivno načrtovala morebitna 

prerazporeditev sredstev iz drugih virov, ki so sofinancirana iz Kohezijskega sklada in po 

dosedanji praksi niso porabljena v celoti. 

Kotlovske naprave na lesno biomaso in daljinski sistemi na lesno biomaso pozitivno vplivajo 

na učinkovito rabo energije in posredno doprinesejo k varovanju okolja in narave, katere del 

smo vsi. Zato je treba spodbujati in ozaveščati podjetja, javne organizacije, posameznike, 

širšo javnost, da postanejo aktivni udeleženci v viziji razvoja in uvajanja lesne biomase v 

družbo.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Predvideni DOLB v Sloveniji 

Priloga 2 Intenzivnosti pomoči za 2014–2020 

 





Priloga 1 

 

PREDVIDENI DOLB V SLOVENIJI 

Ime občine Regija 
Število 

sistemov 
Pridobivanje 

podatkov 

Mestna občina Celje Savinjska 0 LEK* 

Mestna občina Koper Obalno-kraška 1 LEK 

Mestna občina Kranj Gorenjska 1 LEK 

Mestna občina Ljubljana Osrednjeslovenska 1 LEK 

Mestna občina Maribor Podravska 0 LEK 

Mestna občina Murska Sobota Pomurska 0 LEK 

Mestna občina Nova Gorica Goriška 1 LEK 

Mestna občina Novo mesto JV Slovenija 0 LEK 

Mestna občina Ptuj Podravska 1 LEK 

Mestna občina Slovenj Gradec Koroška 1 odgovor na mail 

Mestna občina Velenje Savinjska 0 LEK 

Občina Ajdovščina Goriška 1 LEK 

Občina Ankaran Obalno-kraška 0 telefonski razgovor 

Občina Apače Podravska 0 LEK 

Občina Beltinci Pomurska 1 LEK 

Občina Benedikt Podravska 0 odgovor na mail 

Občina Bistrica ob Sotli Savinjska 1 LEK 

Občina Bled Gorenjska 0 LEK 

Občina Bloke Notranjsko-kraška 1 telefonski razgovor 

Občina Bohinj Gorenjska 1 LEK 

Občina Borovnica Osrednjeslovenska 1 LEK 

Občina Bovec Goriška 1 LEK 

Občina Braslovče Savinjska 3 LEK 

Občina Brda Goriška 0 LEK 

Občina Brezovica Osrednjeslovenska 2 LEK 

Občina Brežice Spodnjeposavska 0 LEK 

Občina Cankova Pomurska 1 telefonski razgovor 

Občina Cerklje na Gorenjskem Gorenjska 0 LEK 

Občina Cerknica Notranjsko-kraška 1 LEK 

Občina Cerkno Goriška 1 LEK 

Občina Cerkvenjak Podravska 2 odgovor na mail 

Občina Cirkulane Podravska 1 LEK 

Občina Črenšovci Pomurska 0 LEK 

Občina Črna na Koroškem Koroška 1 LEK 

Občina Črnomelj JV Slovenija 0 LEK 

Občina Destrnik Podravska 0 odgovor na mail 

Občina Divača Obalno-kraška 1 LEK 

Občina Dobje Savinjska 1 LEK 
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Občina Dobrepolje Osrednjeslovenska 1 LEK 

Občina Dobrna Savinjska 1 LEK 

Občina Dobrova - Polhov Gradec Osrednjeslovenska 1 LEK 

Občina Dobrovnik Pomurska 0 telefonski razgovor 

Občina Dol pri Ljubljani Osrednjeslovenska 0 LEK 

Občina Dolenjske Toplice JV Slovenija 1 odgovor na mail 

Občina Domžale Osrednjeslovenska 0 LEK 

Občina Dornava Podravska 1 LEK 

Občina Dravograd Koroška 1 LEK 

Občina Duplek Podravska 1 LEK 

Občina Gorenja vas - Poljane Gorenjska 1 LEK 

Občina Gorišnica Podravska 1 LEK 

Občina Gorje Gorenjska 1 LEK 

Občina Gornja Radgona Pomurska 0 LEK 

Občina Gornji Grad Savinjska 1 LEK 

Občina Gornji Petrovci Pomurska 0 telefonski razgovor 

Občina Grad Pomurska 0 LEK 

Občina Grosuplje Osrednjeslovenska 0 LEK 

Občina Hajdina Podravska 0 LEK 

Občina Hoče - Slivnica Podravska 0 LEK 

Občina Hodoš Pomurska 0 LEK 

Občina Horjul Osrednjeslovenska 0 LEK 

Občina Hrastnik Zasavska 0 telefonski razgovor 

Občina Hrpelje - Kozina Obalno-kraška 0 LEK 

Občina Idrija Goriška 1 LEK 

Občina Ig Osrednjeslovenska 1 LEK 

Občina Ilirska Bistrica Notranjsko-kraška 1 LEK 

Občina Ivančna Gorica Osrednjeslovenska 1 LEK 

Občina Izola Obalno-kraška 0 telefonski razgovor 

Občina Jesenice Gorenjska 1 LEK 

Občina Jezersko Gorenjska 1 LEK 

Občina Juršinci Podravska 1 odgovor na mail 

Občina Kamnik Osrednjeslovenska 1 LEK 

Občina Kanal ob Soči Goriška 1 LEK 

Občina Kidričevo Podravska 0 LEK 

Občina Kobarid Goriška 0 LEK 

Občina Kobilje Pomurska 1 odgovor na mail 

Občina Kočevje JV Slovenija 1 LEK 

Občina Komen Obalno-kraška 0 LEK 

Občina Komenda Osrednjeslovenska 1 LEK 

Občina Kostanjevica na Krki Spodnjeposavska 1 LEK 
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Občina Kostel JV Slovenija 1 LEK 

Občina Kozje Savinjska 1 LEK 

Občina Kranjska Gora Gorenjska 1 LEK 

Občina Križevci Pomurska 0 odgovor na mail 

Občina Krško Spodnjeposavska 1 LEK 

Občina Kungota Podravska 2 LEK 

Občina Kuzma Pomurska 0 odgovor na mail 

Občina Laško Savinjska 0 telefonski razgovor 

Občina Lenart Podravska 0 LEK 

Občina Lendava Pomurska 0 telefonski razgovor 

Občina Litija Osrednjeslovenska 0 LEK 

Občina Ljubno Savinjska 2 LEK 

Občina Ljutomer Pomurska 1 LEK 

Občina Logatec Osrednjeslovenska 1 LEK 

Občina Log-Dragomer Osrednjeslovenska 0 LEK 

Občina Loška dolina Notranjsko-kraška 1 LEK 

Občina Loški Potok JV Slovenija 1 LEK 

Občina Lovrenc na Pohorju Podravska 2 LEK 

Občina Luče Savinjska 0 LEK 

Občina Lukovica Osrednjeslovenska 0 odgovor na mail 

Občina Majšperk Podravska 1 LEK 

Občina Makole Podravska 1 LEK 

Občina Markovci Podravska 1 LEK 

Občina Medvode Gorenjska 0 LEK 

Občina Mengeš Osrednjeslovenska 1 LEK 

Občina Metlika JV Slovenija 0 LEK 

Občina Mežica Koroška 1 LEK 

Občina Miklavž na Dravskem polju Podravska 0 LEK 

Občina Miren - Kostanjevica Goriška 1 LEK 

Občina Mirna Peč JV Slovenija 0 LEK 

Občina Mislinja Koroška 1 LEK 

Občina Mokronog - Trebelno JV Slovenija 0 LEK 

Občina Moravče Osrednjeslovenska 1 LEK 

Občina Moravske Toplice Pomurska 0 odgovor na mail 

Občina Mozirje Savinjska 1 odgovor na mail 

Občina Muta Koroška 0 LEK 

Občina Naklo Gorenjska 0 LEK 

Občina Nazarje Savinjska 1 LEK 

Občina Odranci Pomurska 0 odgovor na mail 

Občina Oplotnica Podravska 1 LEK 

Občina Ormož Podravska 3 LEK 
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Občina Osilnica JV Slovenija 1 LEK 

Občina Pesnica Podravska 0 odgovor na mail 

Občina Piran Obalno-kraška 0 LEK 

Občina Pivka Notranjsko-kraška 1 LEK 

Občina Podčetrtek Savinjska 0 odgovor na mail 

Občina Podlehnik Podravska 0 LEK 

Občina Podvelka Koroška 0 LEK 

Občina Poljčane Podravska 8 LEK 

Občina Polzela Savinjska 0 LEK 

Občina Postojna Notranjsko-kraška 1 LEK 

Občina Prebold Savinjska 1 LEK 

Občina Preddvor Gorenjska 1 LEK 

Občina Prevalje Koroška 0 LEK 

Občina Puconci Pomurska 0 telefonski razgovor 

Občina Rače - Fram Podravska 1 LEK 

Občina Radeče Savinjska 0 LEK 

Občina Radenci Pomurska 0 LEK 

Občina Radlje ob Dravi Koroška 1 LEK 

Občina Radovljica Gorenjska 2 LEK 

Občina Ravne na Koroškem Koroška 0 odgovor na mail 

Občina Razkrižje Pomurska 0 odgovor na mail 

Občina Rečica ob Savinji Savinjska 0 odgovor na mail 

Občina Renče - Vogrsko Goriška 0 LEK 

Občina Ribnica JV Slovenija 0 LEK 

Občina Ribnica na Pohorju Koroška 0 LEK 

Občina Rogaška Slatina Savinjska 3 LEK 

Občina Rogašovci Pomurska 0 odgovor na mail 

Občina Rogatec Savinjska 0 LEK 

Občina Ruše Podravska 1 LEK 

Občina Selnica ob Dravi Podravska 0 LEK 

Občina Semič JV Slovenija 1 LEK 

Občina Sevnica Spodnjeposavska 1 LEK 

Občina Sežana Obalno-kraška 0 LEK 

Občina Slovenska Bistrica Podravska 5 LEK 

Občina Slovenske Konjice Savinjska 0 LEK 

Občina Sodražica JV Slovenija 1 LEK 

Občina Solčava Savinjska 0 telefonski razgovor 

Občina Središče ob Dravi Podravska 0 LEK 

Občina Starše Podravska 4 LEK 

Občina Straža JV Slovenija 0 LEK 

Občina Sveta Ana Podravska 3 LEK 
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Podravska 0 LEK 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah 

Podravska 0 LEK 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici Pomurska 1 LEK 

Občina Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah 

Pomurska 1 LEK 

Občina Sveti Tomaž Podravska 0 LEK 

Občina Šalovci Pomurska 2 telefonski razgovor 

Občina Šempeter - Vrtojba Goriška 0 LEK 

Občina Šenčur Gorenjska 0 LEK 

Občina Šentilj Podravska 1 LEK 

Občina Šentjernej JV Slovenija 1 LEK 

Občina Šentjur pri Celju Savinjska 1 LEK 

Občina Šentrupert Savinjska 0 LEK 

Občina Škocjan Spodnjeposavska 0 LEK 

Občina Škofja Loka Gorenjska 1 LEK 

Občina Škofljica Osrednjeslovenska 3 LEK 

Občina Šmarje pri Jelšah Savinjska 1 LEK 

Občina Šmarješke Toplice JV Slovenija 0 LEK 

Občina Šmartno ob Paki Savinjska 1 telefonski razgovor 

Občina Šmartno pri Litiji Osrednjeslovenska 0 LEK 

Občina Šoštanj Savinjska 2 telefonski razgovor 

Občina Štore Savinjska 0 telefonski razgovor 

Občina Tabor Savinjska 2 DA 

Občina Tišina Pomurska 0 LEK 

Občina Tolmin Goriška 1 LEK 

Občina Trbovlje Zasavska 5 LEK 

Občina Trebnje JV Slovenija 1 LEK 

Občina Trnovska vas Podravska 1 LEK 

Občina Trzin Osrednjeslovenska 0 LEK 

Občina Tržič Gorenjska 0 LEK 

Občina Turnišče Pomurska 0 LEK 

Občina Velika Polana Pomurska 1 odgovor na mail 

Občina Velike Lašče JV Slovenija 0 LEK 

Občina Veržej Pomurska 0 LEK 

Občina Videm Podravska 1 odgovor na mail 

Občina Vipava Goriška 0 LEK 

Občina Vitanje Savinjska 0 LEK 

Občina Vodice Osrednjeslovenska 0 LEK 

Občina Vojnik Savinjska 0 LEK 

Občina Vransko Savinjska 0 LEK 
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Občina Vrhnika Osrednjeslovenska 0 LEK 

Občina Vuzenica Koroška 0 LEK 

Občina Zagorje ob Savi Zasavska 8 LEK 

Občina Zavrč Podravska 0 LEK 

Občina Zreče Savinjska 1 LEK 

Občina Žalec Savinjska 0 LEK 

Občina Železniki Gorenjska 1 LEK 

Občina Žetale Podravska 0 LEK 

Občina Žiri Gorenjska 1 LEK 

Občina Žirovnica Gorenjska 0 LEK 

Občina Žužemberk JV Slovenija 1 LEK 

Op.: * LEK – lokalni energetski koncept. 
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INTENZIVNOSTI POMOČI ZA 2014–2020 

 Malo podjetje 
Srednje veliko 

podjetje 
Veliko podjetje 

Pomoč za podjetje, ki presega 
standarde Unije ali zvišuje 
raven varstva okolja v primeru 
neobstoja standardov Unije 
(vključno s transportnimi 
vozili) 

55 %  

65 % v primeru 
ekoinovacije, 100 % 
v primeru postopka 
zbiranja ponudb 

45 %  

55 % v primeru 
ekoinovacije,   

100 % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

35 % 

45 % v primeru 
ekoinovacije,  

100 % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

Pomoč za okoljske študije 70 % 60 % 50 % 

Pomoč za predčasno 
prilagajanje na prihodnje 
standarde Unije 

več kot 3 leta 

med enim in tremi leti pred 
začetkom veljavnosti 

 

 

 

20 %  

15 % 

 

 

 

15 %  

10 % 

 

 

 

10 %  

5 % 

Pomoč za ravnanje z odpadki 55 % 45 % 35 % 

Pomoč za energijo iz 
obnovljivih virov  
Pomoč za obrate za 
soproizvodnjo 

65 %  
 

100 % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

55 %  
 

100 % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

45 %  
 

100 % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

Pomoč za energijsko 
učinkovitost 

40 %  

100 % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

30 %  

100 % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

20 %  

100 % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

Pomoč za daljinsko ogrevanje 
in hlajenje, pri čemer se 
uporablja klasična energija 

[65] %  

[100] % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

[55] %  

[100] % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

[45] %  

[100] % v primeru 
postopka zbiranja 
ponudb 

Pomoč za sanacijo onesnaženih 
območij 

100 % 100 % 100 % 

Pomoč v obliki sheme 
trgovanja z dovoljenji 

100 % 100 % 100 % 

Pomoč za energetsko 
infrastrukturo 

100 % 100 % 100 % 

Pomoč za zajemanje in 
shranjevanje ogljikovega 
dioksida 

100 % 100 % 100 % 

Navedene intenzivnosti pomoči se lahko povečajo za dodatnih 5 odstotnih točk v regijah iz 
člena 107(3)c ali za dodatnih 15 odstotnih točk v regijah iz člena 107(3)(a) Pogodbe do največ 
100 % intenzivnosti pomoči. 

Vir: Evropska komisija 2013.  


