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2 UVOD 

2.1 ENERGETSKI ZAKON 

Septembra leta 1999 je bil sprejet Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99 in 8/00), v 
skladu s katerim so se občine dolžne v svojih dokumentih usklajevati z nacionalnim 
energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije. 

Nacionalni energetski program, ki je bil sprejet meseca maja 2004 (Ur. l. RS, št. 57/04), 
predstavlja dolgoročno strategijo Republike Slovenije na področju energetike. 

Energetski zakon je bil dopolnjen leta 2004 (Zakon o spremembah in dopolnitvah 
energetskega zakona EZ-A – Ur.l. RS št. 51/04), novembra 2006 pa je dobil še nove 
dopolnitve (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona EZ-B – Ur.l. RS 
št. 118/06). Marca 2007 je bilo izdano prečiščeno besedilo Energetskega zakona 
(Energetski zakon – uradno prečiščeno besedilo (EZ-UPB2) – Ur.l. RS št.: 27/2007). 
Novembra 2008 so bile na EZ-UPB2 dodane spremembe in dopolnitve (EZ-C, Ur.l RS 
št.: 70/2008), dodatno pa se je marca 2010 izdal popravek in dopolnitev na UPB2 (EZ-
D, Ur.l. RS št.: 22/2010). 

 

ENERGETSKI ZAKON – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO EZ-UPB2 (UR.L. ŠT.: 
27/07) 

17. člen: Izvajalci energetskih dejavnosti in samoupravne lokalne skupnosti so dolžni v 
svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z 
energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim energetskim programom in 
energetsko politiko Republike Slovenije. Samoupravna lokalna skupnost ali več 
samoupravnih lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept, s katerim 
določi način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo 
toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije, vsaj vsakih deset let. 
Metodologijo in obvezne vsebine lokalnih energetskih konceptov predpiše minister, 
pristojen za energijo. Skladnost lokalnega energetskega koncepta z nacionalnim 
energetskim programom in energetsko politiko potrjuj minister, pristojen za energijo z 
izdajo soglasja. Poleg naloge iz prvega odstavka, so samoupravne lokalne skupnosti 
dolžne usklajevati z nacionalnim energetskim programom tudi svoje prostorske in druge 
plane razvoja. 

36. člen: Minister, pristojen za energijo, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za 
okolje, določi način ogrevanja na posameznih zaokroženih območjih samoupravnih 
lokalnih skupnosti ali v posameznih industrijskih obratih, če je to smotrno iz ekoloških, 
energetskih ali tehnoloških razlogov in je s tem zagotovljena smotrnejša izraba energije. 

66. člen: Ministrstvo, pristojno za okolje, izvaja na nacionalnem nivoju naslednje 
naloge: 

- izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe 
obnovljivih virov energije, 

- pripravlja predloge in izvaja državno spodbujanje učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov energije, 
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- pripravlja predloge ustreznih predpisov, ki spodbujajo učinkovito rabo 
energije in izrabo obnovljivih virov energije, 

- spremlja energetsko učinkovitost in realizacijo varčevalnih potencialov in 
izrabe obnovljivih virov ter s tem povezano zmanjšanje obremenitev 
okolja, 

- sodeluje na mednarodni ravni na področju učinkovite rabe energije in 
izrabe obnovljivih virov energije, 

- spodbuja delovanje nevladnih organizacij, ki v javnem interesu delujejo na 
področju energetike. 

Samoupravne lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe 
obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih 
energetskih konceptov. Za izvajanje teh programov lahko samoupravna lokalna 
skupnost pridobi državne spodbude, če ima izdelan lokalni energetski koncept. 

68.a člen: Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2, 
in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 in se 
zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljevanju: študija izvedljivosti), pri kateri se 
upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo: 

o decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije; 
o soproizvodnja; 
o daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo; 
o toplotne črpalke. 

Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. Metodologijo za izdelavo 
in obvezno vsebino študije izvedljivosti predpiše minister, pristojen za okolje. Študije 
izvedljivosti iz prvega odstavka tega člena ni treba izdelati: 

o za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem 
konceptu iz 17. člena tega zakona; 

o za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen s predpisom iz 36. člena 
tega zakona; 

o za stavbe iz druge, tretje in četrte alinee četrtega odstavka 68.b člena tega 
zakona; 

o za stavbe, za katere predpis samoupravne lokalne skupnosti določa obvezno 
priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo določene 
vrste goriva. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je treba študijo izvedljivosti izdelati za stavbe 
iz prvega odstavka tega člena v primeru oskrbe stavbe s plinom razen za stavbe iz 
tretje alinee prejšnjega odstavka. 

68.b člen: Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji 
v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti 
veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto 
energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica 
za celotno stavbo. Pri oddaji stavbe v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter pri 
prodaji stavbe ali njenega dela namesto razlastitve ali prodaje stavbe oziroma njenega 
dela v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku energetske izkaznice ni treba 
predložiti. Investitor novozgrajene stavbe mora energetsko izkaznico pridobiti pred 
vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo graditev 
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objektov. Energetska izkaznica novozgrajene stavbe mora izkazovati izpolnjevanje 
zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Energetska izkaznica je 
obvezna sestavina projekta izvedenih del. Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v 
najem še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu oziroma 
najemniku predložiti izkaz o energetski učinkovitosti, ki je izdelan v skladu s predpisom, 
ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in je sestavni del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu 
oziroma najemniku predložiti energetsko izkaznico. 

 

Zahteve glede energetske izkaznice iz prvega in drugega odstavka ter izkaza o 
energetski učinkovitosti iz tretjega odstavka tega člena se ne nanašajo na: 

1. stavbe, ki so razglašene za spomenik v skladu s predpisi o varstvu kulturne  
dediščine, če bi izpolnjevanje zahtev za energetsko učinkovitost po predpisih 
o graditvi objektov nesprejemljivo spremenilo njihovo naravo ali videz; 

2. stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti; 
3. začasne stavbe s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj, industrijske 

stavbe, delavnice in nestanovanjske kmetijske stavbe; 
4. stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na 

leto; 
5. samostojne stavbe ali posamezne dele stavb z uporabno tlorisno površino 

manjšo od 50 m2. 

Energetske izkaznice stavb izdelujejo neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena tega zakona 
na zahtevo stranke. Pri izdelavi energetskih izkaznic stavb morajo neodvisni 
strokovnjaki upoštevati metodologijo, določeno s predpisom iz zadnjega odstavka tega 
člena. Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, kot so trenutni 
veljavni standardi in primerjalni podatki, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske 
učinkovitosti stavbe. 

Energetski izkaznici morajo biti priložena priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave 
energetske učinkovitosti, razen v primeru novozgrajenih stavb in oddaje stavb v najem. 
Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Stranka lahko zaprosi za novo energetsko 
izkaznico pred potekom 10 let, če se energetska učinkovitost stavbe spremeni. 
Posamezna stavba oziroma del stavbe ne more imeti dveh ali več veljavnih energetskih 
izkaznic. Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za okolje. 

V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki o energetski 
izkaznici, podatki o izdajatelju in naslednji podatki o izdelovalcu izkaznice: osebno ime 
ter številka in datum izdaje licence. Register energetskih izkaznic je javen. Podatki iz 
registra energetskih izkaznic se povežejo s podatki iz katastra stavb. 

Vsako izdajo energetske izkaznice mora izdajatelj energetske izkaznice sočasno z 
njeno izdajo prijaviti za vpis v register energetskih izkaznic. Podrobnejšo vsebino, 
obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način 
vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice 
za vpis v register energetskih izkaznic predpiše minister, pristojen za okolje. 

68.c člen: V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 1.000 m2, ki so v lasti 
države ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki zagotavljajo javne storitve 
večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo, mora upravljavec stavbe veljavno 
energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. 
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Poleg tega so lahko na viden način prikazani tudi razponi priporočenih in dejanskih 
notranjih temperatur zraka ter drugi pomembni klimatski podatki, če je primerno. Vrste 
stavb, za katere velja obveznost iz prvega odstavka tega člena, podrobneje predpiše 
minister, pristojen za okolje. 

68.d člen: Energetske izkaznice in poročila o pregledih klimatskih sistemov izdajajo 
pooblaščene pravne ali fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: izdajatelji). Pooblastilo za 
izdajo energetskih izkaznic in poročil o pregledih klimatskih sistemov podeli minister, 
pristojen za okolje, po izvedenem javnem natečaju. Pooblastilo za izdajo energetskih 
izkaznic se podeli kot javno pooblastilo. 

Naloge v zvezi z izdelovanjem energetskih izkaznic in pregledi klimatskih sistemov 
opravljajo posamezniki, ki imajo veljavno licenco za izvajanje teh nalog (v nadaljnjem 
besedilu: neodvisni strokovnjaki). Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena lahko 
pridobi pravna ali fizična oseba: 

� za izdajanje energetskih izkaznic, če ima v sodni register oziroma v Poslovni 
register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja, 

� za izdajanje poročil o pregledih klimatskih sistemov, če ima v sodni register 
oziroma Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost tehničnega svetovanja ali 
meritev in 

� če ima za izvajanje nalog iz prve in druge alinee tega odstavka zaposlenega vsaj 
enega neodvisnega strokovnjaka ali s pogodbo o delu zagotovljeno izvajanje teh 
nalog. 

Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno 
izdajo in izvesti vsak naročen pregled klimatskega sistema v skladu s tem zakonom. 

Naročnik energetske izkaznice ali pregleda klimatskega sistema mora neodvisnemu 
strokovnjaku dati na voljo vse potrebne podatke ter projektno in tehnično dokumentacijo 
v skladu s predpisi o graditvi objektov ter mu zaradi ogleda stavbe omogočiti vstop v 
prostore. Pri opravljanju svojih nalog morajo neodvisni strokovnjaki ravnati v skladu s 
predpisi v zvezi z izdajanjem energetskih izkaznic in pregledi klimatskih sistemov in jih 
opravljati v skladu s pravili stroke ter neodvisno od vpliva strank ali drugih oseb ter 
navodil delodajalca. 

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena neodvisni strokovnjak ne sme 
izdelati energetske izkaznice ali pregleda klimatskega sistema po tem zakonu, če: 

� obstaja kateri od razlogov za njegovo izločitev v skladu s predpisi, ki urejajo 
splošni upravni postopek; 

� je zaposlen pri stranki oziroma naročniku energetske izkaznice oziroma 
pregleda, ali je z njim v kakršnem-koli drugem razmerju, na podlagi katerega zanj 
proti plačilu izvaja storitve ali delo v odvisnem razmerju v skladu s predpisi o 
dohodnini. 

Stranki oziroma naročniku pregleda mora neodvisni strokovnjak izročiti pisno izjavo, da 
ne obstaja katera od okoliščin iz prejšnjega odstavka, ki bi mu preprečevala izdelavo 
energetske izkaznice ali izvedbo pregleda klimatskega sistema. 

Cenik z najvišjimi cenami za izdajo energetske izkaznice in poročila o pregledu 
klimatskega sistema, ki ga opravi v skladu s tem zakonom neodvisni strokovnjak, 
predpiše vlada. 
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68.e člen: Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko 
dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

� ima najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične ali arhitekturne smeri ali 
izobrazbo po študijskem programu prve stopnje tehnične ali arhitekturne smeri 
skladno z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno 
prečiščeno besedilo); 

� ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju; 

� v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence je uspešno opravila 
usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za 
izdajanje energetskih izkaznic. 

Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov lahko dobi 
posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

� ima najmanj visoko strokovno izobrazbo strojne ali elektrotehnične smeri ali 
izobrazbo po študijskem programu prve stopnje strojne ali elektrotehnične smeri 
skladno z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno 
prečiščeno besedilo); 

� ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju; 
� v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence je uspešno opravila 

usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled 
klimatskih sistemov. 

Licenco neodvisnega strokovnjaka na podlagi dokazila o uspešno opravljenem 
usposabljanju izda ministrstvo, pristojno za okolje, na zahtevo stranke. Ministrstvo, 
pristojno za okolje, vodi register licenc neodvisnih strokovnjakov iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, v katerem se vodijo podatki o imetniku licence neodvisnega 
strokovnjaka, datumu izdaje licence neodvisnega strokovnjaka in datumu njenega 
prenehanja. 

Osebni podatki imetnika licence neodvisnega strokovnjaka so: osebno ime, naslov 
bivališča in enotna matična številka občana. Register licenc neodvisnih strokovnjakov je 
javen. Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka iz prvega oziroma drugega odstavka 
tega člena mora vsakih pet let od izdaje licence neodvisnega strokovnjaka oziroma 
zadnjega uspešnega opravljanja usposabljanja uspešno opraviti usposabljanje po 
programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic 
oziroma za preglede klimatskih sistemov. 

Usposabljanje iz prejšnjega odstavka, vključno s preizkusom znanja, opravljajo 
organizacije, ki jih po predhodno opravljenem javnem natečaju z odločbo pooblasti 
minister, pristojen za okolje. Pogoji za pridobitev pooblastila se nanašajo na: 

� usposobljenost predavateljev in drugega pedagoškega osebja, ki ga uporablja ta 
organizacija; 

� drugo osebje, ki je potrebno za uspešno usposabljanje, in druge s tem povezane 
naloge (sprejemanje prijav, vodenje potrebnih evidenc, in podobno); 

� opremo in prostore, ki so potrebni za usposabljanje in druge s tem povezane 
naloge. 

Minister, pristojen za okolje, z odločbo prekliče veljavnost in odvzame pooblastilo iz 
prejšnjega odstavka, če organizacija ne izpolnjuje več predpisanih pogojev. 
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Ministrstvo, pristojno za okolje, z odločbo prekliče veljavnost in odvzame licenco 
neodvisnega strokovnjaka na zahtevo imetnika licence, po uradni dolžnosti pa v 
primerih, če imetnik: 

� ne izpolnjuje katerega od pogojev iz prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena; 

� pri opravljanju nalog po tem zakonu prekrši določbe četrtega, petega in šestega 
odstavka 68.d člena tega zakona; 

� izvaja dela, ki niso v skladu s predpisom iz zadnjega odstavka 68.b člena 
oziroma s predpisom iz zadnjega odstavka 68.č člena in pravili stroke; 

� če za izvedbo naloge po tem zakonu zaračuna ceno, višjo od najvišje cene, 
določene s predpisom vlade v skladu z zadnjim odstavkom 68.d člena tega 
zakona; 

� če v petih letih od izdaje licence oziroma zadnjega uspešnega opravljanja 
usposabljanja ne opravi uspešno usposabljanja po programu usposabljanja za 
neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic oziroma za preglede 
klimatskih sistemov. 

Minister, pristojen za okolje, predpiše programe usposabljanja za neodvisne 
strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic oziroma za redne preglede klimatskih 
sistemov po tem zakonu, podrobnejše pogoje iz šestega odstavka tega člena, obliko in 
vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja 
registra licenc neodvisnih strokovnjakov. 

93.a člen: Če dobavitelj toplote iz omrežja meri dobavljeno toploto več stavbam hkrati, 
ki predstavljajo enega odjemalca, ali če se več stavb ogreva iz skupne kotlovnice, 
morajo lastniki stavb zagotoviti merjenje porabe toplote za vsako stavbo posebej, razen 
v primerih, ko tehnične možnosti tega ne omogočajo. 

94. člen: Če se v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli 
dobavljena energija ne meri za vsak posamezen del stavbe, se etažni lastniki 
dogovorijo za način delitve stroškov. Do sklenitve dogovora se kot ključ delitve 
upošteva uporabna tlorisna površina posameznega dela stavbe. V primeru delitve 
stroškov za toploto se kot ključ delitve upošteva ogrevana tlorisna površina ali ogrevana 
prostornina posameznega dela stavbe. Dogovor o načinu delitve stroškov toplote se 
lahko sklene na podlagi proporcionalnih razmerij ali vgraditve merilnih naprav, ki 
omogočajo indikacijo dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe. Če se etažni 
lastniki stavbe odločijo za vgraditev merilnih naprav, morajo upoštevati predpis, ki 
določa način merjenja in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih 
stavbah z več posameznimi deli. Podlaga za delitev so stroški, ki so določeni na podlagi 
merjenja porabe toplote celotne stavbe. Etažni lastniki posameznih delov stavbe, za 
katere niso na razpolago podatki merilnih naprav, ker niso vgrajene oziroma pravilno 
nameščene ali ker ne omogočajo njihovega odčitavanja, plačajo energijo po ključu 
delitve površine oziroma prostornine iz prvega odstavka tega člena, povečano na način, 
določen s tem predpisom tako, da se tem lastnikom onemogoča udeležba na prihrankih 
energije celotne stavbe doseženih z namestitvijo merilnih naprav. Predpis iz prejšnjega 
odstavka izda minister, pristojen za okolje. 

99. člen: Energetska inšpekcija izvaja nadzor nad tem ali pravne osebe oziroma 
posamezniki pri svojem delu upoštevajo zakone, tehnične in druge predpise ter 
obvezne standarde, ki veljajo za področje elektroenergetike in termoenergetike. 
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Energetska inšpekcija za področje elektroenergetike izvaja nadzor pri gradnji, 
obratovanju in uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, ki so namenjeni 
proizvodnji, prenosu, distribuciji, merjenju, zaščiti, vodenju, lastni porabi in porabi 
električne energije, in sicer: 

- pri napravah za proizvodnjo električne energije v elektrarnah in toplarnah, 
pri napravah za prenos in distribucijo električne energije v okviru 
razdelilnih postaj, transfomatorskih postaj, centrov vodenja ter 
elektroenergetskih omrežij in napeljav v objektih; 

- pri izpolnjevanju tehničnih pogojev za dobavo električne energije, posebno 
glede prekinitev, omejitev v dobavi in kakovosti napetosti; 

- pri učinkoviti rabi električne energije v objektih in postrojih iz inšpekcijske 
pristojnosti; 

- nad upoštevanjem določil obratovalnih navodil omrežij, objektov, postrojev 
ter posameznih sklopov in sistemskih obratovalnih navodil; 

- nad izvajanjem predpisov, ki urejajo omejevanje obtežb in porabo 
električne energije; 

- nad tehničnimi in drugimi pogoji iz izdanih soglasij za priključitev 
elektroenergetskih objektov; 

- nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki delajo z 
elektroenergetskimi napravami v okviru zagotovitve varnosti in 
zanesljivosti obratovanja ter učinkovite rabe energije. 

Energetska inšpekcija za področje termoenergetike izvaja nadzor pri gradnji, 
obratovanju in uporabi objektov, postrojev, napeljav in naprav, ki so namenjene za 
proizvodnjo, prenos, shranjevanje, distribucijo, merjenje in porabo toplote, plinov, nafte 
in naftnih derivatov, in sicer: 

- pri postrojih in napravah, ki so namenjene za proizvodnjo toplote oziroma 
hladu; 

- pri napravah v toplotni tehniki; 
- pri toplotnih postrojih in napravah, ki so namenjene za proizvodnjo 

električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje ali neposredno porabo 
v tehnološke namene; 

- pri opremi pod tlakom v uporabi; 
- pri postrojih in napravah, ki uporabljajo toploto, tehnične pline, zemeljski 

oziroma druge energetske pline; 
- pri prenosnih in distribucijskih plinovodih, naftovodih, parovodih in 

vročevodih ter pripadajočih napravah in opremi; 
- pri polnilnicah in skladiščih utekočinjenega naftnega plina (UNP), 

tehničnih plinov in terminalnih polnilnicah komprimiranega zemeljskega 
plina (CNG); 

- pri napeljavah v objektih, in sicer napeljave za toploto, hlad, tehnične 
pline, zemeljski plin oziroma druge energetske pline; 

- pri učinkoviti rabi toplote in goriv pri napravah in postrojih; 
- pri sistemih za klimatizacijo stavb; 
- nad upoštevanjem določil sistemskih obratovalnih navodil prenosnih in 

distribucijskih omrežij za zemeljski plin in distribucijskih omrežij za oskrbo 
s toploto oziroma drugimi energetskimi plini; 

- pri izvajanju tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja zraka in 
voda pri napravah in postrojih iz pristojnosti inšpekcije; 
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- nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki delajo z energetskimi 
napravami v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti obratovanja ter 
učinkovite rabe energije. 

Inšpekcijski nadzor nad izdelavo in izdajanjem energetskih izkaznic stavb izvaja 
gradbena inšpekcija. 

113.a člen: Z globo od 400 do 2.000 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
samoupravne lokalne skupnosti, če samoupravna lokalna skupnost pravočasno ne 
sprejme energetskega koncepta (drugi odstavek 17. člena). 

44. člen: Določba 68.a člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2008. Določbe 
prvega in drugega odstavka 68.b člena zakona se za nove stavbe začnejo uporabljati 1. 
januarja 2008, za obstoječe stavbe pa 1. januarja 2009. Določbe prvega odstavka 68.c 
člena in prvega odstavka 68.č člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2008. 

V stavbah iz prvega odstavka 68.c člena zakona morajo biti energetske izkaznice 
nameščene najpozneje do 31. decembra 2010. 

Za nove stavbe iz drugega odstavka 68.b člena zakona, ki so projektirane v skladu s 
Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 
42/02), je obveznost predložitve energetske izkaznice za pridobitev uporabnega 
dovoljenja izpolnjena z izdelanim izkazom toplotnih karakteristik stavbe v skladu s tem 
pravilnikom. 

ENERGETSKI ZAKON – ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ENERGETSKEGA ZAKONA EZ-C (UR.L. ŠT.: 70/08) 

6. člen: Za drugim odstavkom 17. člena (EZ-UPB2) se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: »V lokalnih energetskih konceptih se določi, da za investitorja oziroma lastnika, ki 
izbere kot vir oskrbe z energijo, ki presega dve tretjini potreb, obnovljive vire energije, 
ne velja obveznost priklopa objekta na distribucijsko omrežje daljinskega ogrevanja 
oziroma na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega plina.«. 
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek. 

36. člen: Besedilo 93.a člena (EZ-UPB2) se spremeni tako, da se glasi: »Če dobavitelj 
toplote iz omrežja dobavlja toploto več stavbam hkrati iz skupne podpostaje ali če se 
več stavb ogreva iz skupne kotlovnice, morajo lastniki stavb zagotoviti merjenje porabe 
toplote za vsako stavbo posebej. Dobavitelj toplote iz omrežja ali upravljalec skupne 
kotlovnice oziroma izvajalec obračuna določi stroške za porabo toplote posamezne 
stavbe na osnovi stroškov za toploto, ugotovljenih na osnovi meritev v skupni 
podpostaji, oziroma stroškov za gorivo v skupni kotlovnici, in sicer v razmerju izmerjenih 
porab toplote posameznih stavb.«. 

36. člen: Besedilo 94. člena (EZ-UPB2) se spremeni tako, da se glasi: »V 
večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se 
oskrbujejo s toploto prek skupnega sistema za ogrevanje, se stroške za ogrevanje in 
toplo vodo obračunava v pretežnem delu na osnovi dejanske porabe toplote. V ta 
namen lastniki posameznih delov stavbe vgradijo merilne naprave, ki omogočajo 
indikacijo dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe. Minister, pristojen za 
okolje, izda predpis, ki določa način merjenja, delitve ter obračuna stroškov za toploto v 
večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Podlaga za obračun so 
stroški, ki so določeni na podlagi merjenja porabe toplote celotne stavbe. Lastniki 
posameznih delov stavbe, za katere niso na razpolago odčitki z merilnih naprav, ker 
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niso pravilno nameščene ali ker lastniki ne omogočajo njihovega o odčitavanja, plačajo 
energijo po ključu delitve ogrevanje površine oziroma ogrevane prostornine, povečano 
na način, določen s predpisom iz prejšnjega odstavka, tako, da se tem lastnikom 
onemogoči udeležba na prihrankih energije celotne stavbe, doseženih z namestitvijo 
naprav in obračunom stroškov po dejanski porabi toplote.«. 

113.č člen: Z globo 1.200 evrov se kaznujejo lastniki posameznih stavb, ki ne 
zagotovijo merjenja porabe posamezne stavbe (prvi odstavek 93.a člena zakona (EZ-
UPB2)). 

113.d člen: Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek dobavitelj toplote iz omrežja ali 
upravljalec skupne kotlovnice oziroma izvajalec obračuna toplote iz omrežja ali iz 
skupne kotlovnice, če stroškov za porabo toplote posameznih odjemnih enot ne 
obračunava na podlagi meritev porabe toplote posamezne stavbe (drugi odstavek 93.a 
člena zakona (EZ-UPB2)). Z globo 400 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje tudi odgovorna oseba dobavitelja, upravljavca oziroma izvajalca obračuna. 

113.e člen: Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek dobavitelj toplote, če v 
večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli ne obračunava 
stroškov toplote po dejanski porabi za vsak njen posamezni del skladno s predpisom iz 
prvega odstavka 94. člena zakona (EZ-UPB2). Z globo 200 evrov se kaznuje za 
prekršek lastnik posameznega dela stavbe, če ne vgradi merilnih naprav v skladu s 
prvim odstavkom 94. člena zakona (EZ-UPB2). 

113.f člen: Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec delitve in obračuna 
stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi 
posameznimi deli, ki ravna v nasprotju s predpisom iz prvega odstavka 94. člena 
zakona (EZ-UPB2). Z globo 400 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi odgovorna oseba izvajalca delitve in obračuna.«. 

46. člen: Dobavitelj toplote iz omrežja ali iz skupne kotlovnice oziroma izvajalec 
obračuna mora porabo toplote posamezne stavbe pričeti obračunavati skladno s 93.a 
členom (EZ-UPB2) najkasneje do 1. oktobra 2009. 

47. člen: Lastniki posameznih delov stavb morajo obveznosti iz 94. člena zakona (EZ-
UPB2) izpolniti najkasneje do 1. oktobra 2011, do takrat pa se stroški za ogrevanje in 
toplo vodo obračunavajo po dosedanjih predpisih. 

ENERGETSKI ZAKON – ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ENERGETSKEGA ZAKONA EZ-D (UR.L. ŠT.: 22/2010) 

5.a člen: Dejavnost proizvodnje električne energije v proizvodni napravi na obnovljive 
vire energije ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW lahko 
opravlja tudi fizična oseba, ki vloži prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije pri 
Agenciji za javnopravne evidence in storitve in ki je vpisana v register deklaracij za 
proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje z visokim izkoristkom, 
ki se vodi po tem zakonu, ter je upravičena do prejemanja podpore proizvodnji 
električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
po tem zakonu. 

14. člen: Besedilo 33. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Daljinsko ogrevanje in oskrba z energetskimi plini iz omrežja, razen z zemeljskim 
plinom (v nadaljnjem besedilu: drugi energetski plini), se izvajata kot izbirna lokalna 
gospodarska javna služba. 
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Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se daljinsko ogrevanje ali oskrba z drugimi 
energetskimi plini iz samostojnega zaključenega omrežja lahko izvaja kot tržna 
dejavnost oskrbe končnih odjemalcev, če: 

– se na območju ne izvaja gospodarska javna služba iz prejšnjega odstavka, 
– je proizvodnja toplote pretežno iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji 
toplote in električne energije in 
– glede na razpoložljiv vir ali kapaciteto omrežja maksimalna možna dobava energije 
vsem odjemalcem hkrati na omrežju ne presega 1 MWh/h. 

V primeru izvajanja tržne dejavnosti oskrbe končnih odjemalcev mora dobavitelj: 

– s končnimi odjemalci skleniti pogodbo o dobavi, ki mora vključevati tudi elemente, 
opredeljene v metodologiji za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz 
distribucijskega omrežja in za oskrbo z drugimi plini iz omrežij iz 87. člena tega zakona, 

– enkrat letno, do 15. februarja za preteklo koledarsko leto, Agenciji za energijo 
posredovati poročilo o skupni letni količini dobavljene energije.«. 

15. člen: Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Samoupravne lokalne skupnosti, ki nimajo sprejetega lokalnega energetskega 
koncepta iz 17. člena tega zakona, morajo za območja delov naselij, kjer se ne izvaja 
gospodarska javna služba distribucije zemeljskega plina ali drugih energetskih plinov iz 
omrežja, v svojih splošnih in posamičnih aktih določiti način ogrevanja le z uporabo 
obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom, po sprejetju lokalnih energetskih konceptov pa s prednostno uporabo 
obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom. Raba posamičnih vrst obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom v splošnih in posamičnih aktih ne sme biti 
prepovedana. 

Minister, pristojen za energijo, lahko v primeru, da samoupravne lokalne skupnosti v 
splošnih in posamičnih pravnih aktih ne določijo načina ogrevanja v skladu s prejšnjim 
odstavkom, sam določi način ogrevanja na posameznih zaokroženih območjih 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali v posameznih industrijskih obratih skladno z 
nacionalnim energetskim programom ter operativnimi programi ali akcijskimi načrti iz 
13.a člena tega zakona.«. 

17. člen: Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Za pravne osebe, ki proizvajajo toploto za daljinsko ogrevanje, minister, pristojen za 
energijo, predpiše ukrepe, ki zagotavljajo zanesljivo oskrbo odjemalcev.«. 

23. člen: Na koncu tretjega odstavka 59. člena se doda besedilo »Na nepremičninah, ki 
so v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti, se odškodnina za služnost v javno 
korist ne plačuje.«. 

V četrtem odstavku se za besedo »občina« doda besedilo »oziroma sistemski operater, 
ki je izvajalec obvezne gospodarske javne službe po tem zakonu«. Na koncu odstavka 
se doda besedilo »Če je razlastitveni upravičenec sistemski operater, ki je izvajalec 
obvezne gospodarske javne službe po tem zakonu, je pogodba o odsvojitvi, obremenitvi 
ali najemu razlaščene nepremičnine, ki je v nasprotju z namenom razlastitve, nična. 
Zaznamba te prepovedi se vpiše v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti.«. 

30. člen: Na koncu petega odstavka 64.n člena se doda besedilo »V primeru 
samostojne prodaje je lastnik ali upravljavec proizvodne naprave dolžan pogodbeno 
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ceno samostojno prodane električne energije razkriti centru za podpore, ki pridobljene 
podatke uporablja za analizo podporne sheme ter jih lahko objavlja in posreduje 
Agenciji za energijo v agregirani obliki, iz katere ni razvidna vrednost posamezne 
pogodbe.«. 

Za enajstim odstavkom se doda novi dvanajsti odstavek, ki se glasi: 

»Proizvajalci električne energije iz novih proizvodnih naprav na obnovljive vire z nazivno 
močjo do 5 MW in novih mikro in malih proizvodnih naprav s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, ki nimajo urejene bilančne pripadnosti in sklenjene odprte pogodbe, ter 
podajo vlogo za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo in vlogo za odločbo o 
dodelitvi podpore kot zagotovljeni odkup, lahko od začetka obratovanja nove proizvodne 
naprave do začetka zagotavljanja podpore na podlagi pogodbe o zagotovljenem 
odkupu, vendar ne dlje kot osem mesecev, proizvedeno električno energijo na podlagi 
posebnega sklepa centra za podpore prodajajo centru za podpore po referenčni tržni 
ceni. Proizvajalci morajo pisno vlogo za odkup podati centru za podpore vsaj en mesec 
pred predvidenim začetkom proizvodnje.«. 

66. c člen: Za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, ki so v uporabi 
državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih 
skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega prava, ki 
so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, vlada 
lahko sprejme letne cilje energetske učinkovitosti. 

Za stavbe iz prejšnjega odstavka morajo upravljavci stavb voditi energetsko 
knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene energije. 

Minister, pristojen za energijo, s pravilnikom predpiše obvezno vsebino, vrste podatkov 
ter način vodenja energetskega knjigovodstva. 

66.č člen: V primeru doseganja prihrankov na podlagi izboljšanja učinkovite rabe 
energije v stavbah iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko vlada določi 
učinkovitostno dividendo, ki pomeni udeležbo posameznega odjemalca energije pri 
proračunskem uporabniku. Učinkovitostno dividendo lahko odjemalci prejmejo, če je bil 
prihranek pri stroških za energijo na podlagi podatkov energetskega knjigovodstva večji 
od 10% zneska iz leta pred letom za katerega se ugotavlja prihranek. 

Merila, na podlagi katerih se določi višina učinkovitostne dividende in pravica do 
porabe, predpiše vlada z uredbo.«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

49. člen: Dobavitelji toplote ali drugih energetskih plinov, ki ob uveljavitvi tega zakona 
izvajajo tržno oskrbo končnih odjemalcev s toploto ali drugimi energetskimi plini v 
skladu s pogoji iz drugega odstavka 33. člena zakona, morajo urediti pogodbena 
razmerja s končnimi odjemalci najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

50. člen: Vlada izda predpis, ki ureja pogoje za pridobitev in višino učinkovitostne 
dividende iz drugega odstavka 66.č člena zakona, v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Minister, pristojen za energijo, izda predpis, ki ureja obvezno vsebino, vrste podatkov 
ter način vodenja energetskega knjigovodstva iz tretjega odstavka 66.c člena in predpis, 
ki določa ukrepe, ki zagotavljajo zanesljivo oskrbo odjemalcev iz 43. člena zakona, v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Vlada v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi s tem zakonom: 
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– Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, 
št. 125/04 in 71/09); 
– Uredbo o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne 
energije (Uradni list RS, št. 8/09); 
– Uredbo o omejevanju obtežb (Uradni list RS, št. 42/95 in 64/95), 
– Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 114/09). 

Agencija za energijo uskladi s tem zakonom akt, ki ureja metodologijo za obračunavanje 
omrežnine in določitev omrežnine iz 27. in 32. člena zakona ter metodologijo za 
določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in za 
oskrbo z drugimi plini iz omrežij iz 87. člena zakona najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

51. člen: Kvalificirani proizvajalci z napravami za proizvodnjo električne energije na 
biomaso ali kombinirane kvalificirane elektrarne na obnovljive vire energije do 10 MW, ki 
uporabljajo najmanj 5% delež biomase in ki ob uveljavitvi tega zakona prodajajo 
električno energijo na podlagi pogodbe o obveznem odkupu ali samostojno prodajajo 
električno energijo in na podlagi sklenjene pogodbe s sistemskim operaterjem ali 
distributerjem prejemajo za proizvedeno električno energijo premijo, lahko, na podlagi 
prenesenih pogodb in potrdil o izvoru na center za podpore, prejemajo premije ali imajo 
zagotovljen odkup do izteka veljavnosti pogodbe oziroma do konca leta 2010. Po tem 
letu morajo za prejemanje podpor po tem členu dosegati celotni izkoristek pretvorbe 
energije dovedene z biomaso v električno energijo in koristno toploto najmanj 50%. Po 
določbah tega člena lahko prejemajo podpore za proizvedeno električno energijo najdlje 
do konca leta 2011. Doseganje izkoristkov preverja Agencija za energijo, ki morebitno 
nedoseganje sporoči centru za podpore in proizvajalcu. Če zahtevani izkoristki niso 
doseženi, mora prejemnik centru za podpore vrniti morebiti prejeta sredstva, vključno z 
zamudnimi obrestmi. 

52. člen: Obveznosti do kvalificiranih proizvajalcev, ki so do 31. decembra 2008 imeli 
pravico do prejemanja podpor in jim sistemski operaterji niso poravnali obveznosti za 
odkupljeno električno energijo, prevzame center za podpore. 

2.2 PRAVILNIK O METODOLOGIJI IN OBVEZNIH VSEBINAH LOKALNIH 
ENERGETSKIH KONCEPTOV 

Pravilnik predpisuje obvezne elemente lokalnega energetskega koncepta, katerim mora 
zadostiti vsak izvajalec, ki pripravlja lokalni energetski koncept občine. 

LEK mora vsebovati najmanj: 

1. analizo obstoječe rabe energije in porabe energentov po posameznih sektorjih in za 
samoupravno lokalno skupnost kot celoto; 
2. analizo obstoječe oskrbe z energijo; 
3. analizo emisij; 
4. opredelitev šibkih točk obstoječe oskrbe in rabe energije; 
5. ocena predvidene bodoče rabe energije in napotke glede prihodnje oskrbe z energijo; 
6. analizo potencialov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije; 
7. določitev ciljev energetskega načrtovanja v posamezni samoupravni lokalni 
skupnosti; 
8. analizo možnih ukrepov; 
9. akcijski načrt; 
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10. povzetek LEK, 
11. napotke za izvajanje LEK. 

2.3 ŠTUDIJA ALTERNATIVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO STAVB Z ENERGIJO 

V 68.a členu Energetskega zakona, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 27/2007, je 
zapisano, da je pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 
m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se 
zamenjuje sistem oskrbe z energijo, potrebno izdelati študijo izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljevanju: študija izvedljivosti), pri kateri se 
upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo: 

• decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije; 
• soproizvodnja; 
• daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo; 
• toplotne črpalke. 

Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

Metodologijo za izdelavo in obvezno vsebino študije izvedljivosti predpiše minister, 
pristojen za okolje. 

Študije izvedljivosti iz prvega odstavka tega člena ni treba izdelati: 

• za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem 
konceptu iz 17. člena tega zakona; 

• za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen s predpisom iz 36. člena 
tega zakona; 

• za stavbe iz druge, tretje in četrte alineje četrtega odstavka 68.b člena tega 
zakona; 

• za stavbe, za katere predpis samoupravne lokalne skupnosti določa obvezno 
priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo določene 
vrste goriva. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je treba študijo izvedljivosti izdelati za stavbe 
iz prvega odstavka tega člena v primeru oskrbe stavbe s plinom razen za stavbe iz 
tretje alineje prejšnjega odstavka. 

2.4 PRAVILNIK O UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH (PURES) 

Nov pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 

Nov pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/2010) z dne 22.6.2010 
določa nove tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v 
stavbah na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, priprava tople 
pitne vode in razsvetljave v stavbah. 

Ta pravilnik velja za projektiranje in gradnjo vseh novih stavb ter prenovo obstoječih 
stavb. Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, ko sta izpolnjena naslednja dva 
pogoja: toplotna prehodnost zunanjih površin stavbe ne presega vrednosti napisanih v 
naslednji tabeli in 25% celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi 
zagotovljeno z uporabo obnovljivih virov energije.  
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V kolikor je toplotna prehodnost zunanjih površin izven predpisanih mej se energijska 
učinkovitost stavbe dosežena tudi, ko je delež končne energije za ogrevanje in hlajenje 
stavbe ter pripravo tople vode pridobljen na enega od naslednjih načinov:  

o najmanj 25 % iz sončnega obsevanja, 
o najmanj 30 % iz plinaste biomase, 
o najmanj 50 % iz trde biomase, 
o najmanj 70 % iz geotermalne energije, 
o najmanj 50 % iz toplote okolja. 

Ta delež se lahko tudi doseže z vgradnjo najmanj 6 m2 (svetle površine) sprejemnikov 
sončne energije (SSE) na bivalno enoto s pripadajočim hranilnikom toplote z vsebnostjo 
nad 25 l/m2 SSE. 

- V ogrevanih stanovanjih in poslovnih prostorih stavbe se smejo uporabljati okna s 
toplotno prehodnostjo zasteklitve največ 1,1 W/m2K. Toplotna prehodnost 
celotnega okna (steklo in nosilni okvir) sme biti največ 1,3 W/m2K. Toplotna 
prehodnost zunanjih vrat ne sme biti večja od 1,8 W/m2K. 

- V večstanovanjskih stavbah morajo biti vgrajeni merilniki toplote ali delilniki toplote, 
ki omogočajo spremljanje porabe toplote ali hlada za stavbo kot celoto in po 
oskrbnih enotah. 

- Cevi in armature za razvod vode v grelnih sistemih in razvod tople pitne vode 
morajo biti izolirane. Debelina toplotne izolacije pri temperaturi vode nad 50°C 
mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi.  

- V ogrevalnih sistemih z vodo se sedanja temperatura zniža iz 70 oziroma 90°C na 
55 °C. 

- Topla pitna voda se mora pripravljati centralno s hranilnikom toplote v kombinaciji z 
grelnim sistemom, solarnim sistemom ali toplotno črpalko. 

- Toplotna zaščita v novogradnjah in stavbah, ki se bodo prenavljale mora biti 
toplotna prehodnost U<0.28 W/m2K, kar pomeni 10 cm ali več izolacije na 
opečnem modularcu. 
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3 UČINKOVITA RABA ENERGIJE 

3.1 SPECIFIČNA RABA ENERGIJE ZA OGREVANJE 

Analiza energijske bilance povprečne enodružinske hiše pokaže, da se največ energije 
dovaja v objekt z ogrevanjem (82 %), ostali del dovedene energije pa so sončni pritoki 
skozi okna (12 %) in notranji viri toplote (6 %). Če analiziramo rabo končne energije 
odpade na ogrevanje 76,5 %, na pripravo sanitarne tople vode 11 %, gospodinjske 
aparate in ostale hišne naprave 10 % in razsvetljavo 2,5 % (Vir: Prihranki energije pri posodobitvi 

ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe). 

Raba energije za ogrevanje je odvisna tudi od načina gradnje objekta in njegove 
starosti. 

Tabela 1: Raba energije za ogrevanje pri različnih starih stanovanjskih objektih v kWh/m2/leto 

Leto gradnje stavbe do 1965 do 1968 do 1977 Do 1983 do 1990 do 1995 po 2002 

Enodružinski objekt > 200 150 140 120 120 90 60 - 80 

Več-stanovanjski objekt > 180 170 130 100 100 80 70 

Vir: Prihranki energije pri posodobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe 

Tabela 1 prikazuje, da je v starejših objektih povprečna poraba toplotne energije letno 
presegala 200 kWh/m2/leto. 

3.2 ENERGETSKI PREGLED OBJEKTA 

Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetskega 
stanja objekta. Celovit energetski pregled objekta zajema: 

o analizo rabe energije po posameznih energentih, 
o pregled stanja objekta in glavnih porabnikov energije, 
o analizo organiziranosti upravljanja z energijo, 
o razgovor z uporabnikom objekta (režim uporabe stavbe, toplotno ugodje, 

predvideni načrti za investiranje v ukrepe učinkovite rabe energije ter pristojnosti 
in motiviranost ključnih sodelujočih za odločanje o njihovi izvedbi), 

o analizo energetskih tokov v objektu, 
o pregled možnih ukrepov učinkovite rabe energije, 
o oceno sprejemljivosti posameznih ukrepov učinkovite rabe energije, 
o predlog ukrepov učinkovite rabe energije za pregledani objekt, 
o oceno energetske učinkovitosti predlaganih ukrepov, 
o izdelavo tabele predlaganih ukrepov, razporejenih glede na njihovo energetsko 

učinkovitost, 
o izdelavo končnega poročila, 
o izdelavo povzetka za poslovno odločanje, 
o predstavitev energetskega pregleda naročniku in uporabniku. 

Obseg energetskega pregleda in s tem tudi njegova cena je odvisen od kompleksnosti 
objekta, rabe energije in stroškov zanjo ter pričakovanih energetskih prihrankov. 

Izdelavi študije energetskega pregleda mora, podobno kot pri izdelavi in izvedbi 
občinske energetske zasnove, slediti še sistematično izvajanje predlaganih ukrepov 
učinkovite rabe energije. Pri tem pa se pogosto pojavijo težave. Običajno je energetska 
osveščenost lastnikov in uporabnikov objektov še vedno prenizka, zaradi sorazmerno 
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nizkih cen energije pa se še vedno prednostno investira predvsem na drugih področjih. 
Zato je tudi med izdelavo energetskega pregleda in izvedbo predlaganih ukrepov 
bistvenega pomena stalno sodelovanje vseh, ki so udeleženi v proces odločanja, tako 
lastnikov kot tudi uporabnikov stavbe. 

3.3 ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO 

V sklopu širšega programa spodbujanja ukrepov učinkovite rabe energije je bil po 
naročilu Ministrstva za gospodarske dejavnosti ter Agencije RS za učinkovito rabe 
energije izdelan projekt »Šolsko energetsko knjigovodstvo«, katerega izvajalec je 
Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v 
Ljubljani. V okviru projekta je bil izdelan program za računalniško podporo uvajanja 
energetskega knjigovodstva v šole - Šolski energetski poročevalec. Program omogoča 
preprost vnos podatkov o rabi energije in s tem povezanimi stroški, določanje 
enostavnih energetskih in ekoloških kazalcev in diagnostiko napak ter zasledovanje 
učinkov izvedenih ukrepov učinkovite rabe energije (URE) v šoli. Sicer pa za 
spremljanje rabe energije ne potrebujemo posebnih programskih paketov. Zadostuje že 
program Excel, kamor se vpisuje tekočo rabo energije in z njo povezane stroške. Ko so 
podatki zbrani na enem mestu, je izračun raznih kazalcev učinkovitosti rabe energije 
dokaj preprost. 

Namen projekta je oblikovati metode za spremljanje rabe energije v javnih stavbah - 
šolah. Na podlagi izkušenj pri izvajanju energetskih pregledov v preteklosti je bilo 
namreč ugotovljeno, da je v šolskih stavbah velik in ekonomsko zanimiv energetsko 
varčevalni potencial v izvajanju organizacijskih ukrepov in na področju vzdrževalnih del 
ter manjših investicij in ne le na področju velikih investicij v celovito energetsko prenovo 
stavbe. 

Energetsko knjigovodstvo zajema: 

o spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalcev, 
o ugotavljanje odstopanj od pričakovanih trendov rabe energije, 
o odkrivanje vzrokov za odstopanja, 
o spremljanje učinkov izvajanja organizacijskih in tehničnih ukrepov učinkovite rabe 

energije (URE) v šolah (npr. spremembe bivalnih navad uporabnika, pravilno 
delovanje regulacijske tehnike). 

Uvajanje energetskega knjigovodstva v šole vpliva na večjo osveščenost o URE pri 
vseh udeležencih šolskih aktivnosti: pri učencih, učiteljih, vodstvu šole, energetskih 
upraviteljih - hišnikih, kot tudi pri občinah (nosilcih dejavnosti osnovnega šolstva) 
oziroma v segmentu državne uprave, zadolženem za šolstvo. Poleg tega tuje izkušnje 
kažejo, da lahko že zgolj na podlagi rednega (samo)nadzora pričakujemo prihranke pri 
rabi energije, prihranke pri obratovalnih stroških ter zmanjšanje emisij škodljivih snovi v 
obsegu 5-15% glede na izhodiščno nenadzorovano stanje. 

Neposreden rezultat učinkovite rabe energije (URE) v šoli je finančne narave - 
zmanjšanje stroškov za energijo. Denarna sredstva, prihranjena na področju rabe 
energije, se lahko po dogovoru uporabijo v druge namene (na primer posodobitev učnih 
pripomočkov), za katere sicer ni na voljo dovolj sredstev. Drugi, nič manj pomembni 
rezultati pa so: 

o Izboljšane delovne in bivalne razmere v šoli. 



Strokovne podlage za lokalni energetski koncept občine 

 

 
 Stran: 21/115 

 

Večji nadzor nad rabo energije in njena učinkovita raba se izražata v višji ravni 
toplotnega ugodja v prostorih, boljšem počutju in ugodnejših delovnih razmerah tako za 
učitelje kot za učence. Rezultat je višja splošna raven zadovoljstva, boljša možnost 
koncentracije, večja storilnost in boljši učni rezultati. 

o Seznanitev učencev s problematiko rabe energije. 

Raba energije in s tem povezani stroški, posledice za počutje v prostoru in ekološki 
vidiki - ta in podobna področja je mogoče nevsiljivo vključiti v učni načrt pri določenih 
predmetih ter pripraviti projektne naloge v okviru obšolskih dejavnosti (krožki, izdelava 
plakatov, seminarji, delavnice, …). Učenci lahko tudi na primeru lastne šole spremljajo 
rabo energije, ugotovijo pomanjkljivosti glede dobrega gospodarjenja in opazujejo 
učinek ukrepov na področju URE, ki jih delno tudi sami predlagajo. 

o Ekološki učinki. 

Učinkovita raba energije je pomemben gradnik v prizadevanjih za zmanjšanje rabe 
neobnovljivih virov energije in ohranitev naravnega okolja. Znižajo se emisije 
ogljikovega dioksida, ki najbolj vpliva na globalno segrevanje, in emisije žveplovega 
dioksida, ki je glavni povzročitelj kislega dežja (Vir: http://www.gi-zrmk.si/oddelki/bivokolje/enknj/). 

3.4 ENERGETSKI UPRAVITELJ 

Smiselno je, da ima občina človeka, ki je zadolžen za izvajanje dejavnosti tako na 
področju občinskega energetskega načrtovanja kot tudi na področju učinkovite rabe 
energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju občine, občinskega energetskega 
upravitelj. Naloge občinskega energetskega upravitelj potekajo na dveh ravneh: 

o Učinkovita raba energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju občine, kjer je 
poleg optimizacije rabe energije v obstoječih stavbah naloga energetskega 
upravitelj tudi optimalno načrtovanje na področju energije v predvidenih novih 
stavbah, ker lahko na tem področju dosežemo boljše rezultate z manj 
investicijskimi stroški ravno v stopnji načrtovanja stavbe. 

o Energetski upravitelj je občinski strokovnjak za energetske zadeve, ki sodeluje 
pri načrtovanju občinske energetske politike, obenem pa je odgovoren za 
tehnične in administrativne preglede ukrepov učinkovite rabe energije in njihovo 
skladnost s tehničnimi, ekonomskimi in zakonskimi omejitvami na energetskem 
področju. 

V majhnih občinah delajo energetski upravitelji bolj ali manj sami, kar pomeni, da 
morajo sami opraviti tudi veliko praktičnega dela. V večjih občinah pa je osnovna naloga 
energetskega upravitelja vodenje, to je usklajevanje nalog in dejavnosti na področju 
energetskega upravljanja. Poleg omenjenega usklajevanja dela se mora energetski 
upravitelj običajno ukvarjati tudi z nekaj značilnimi nalogami energetskega upravljanja, 
vključno s spremljanjem razvoja rabe energije, njeno optimizacijo in pripravo poročil o 
opravljenem delu. V praksi pa sodijo v področje delovanja energetskega upravitelja tudi 
druge naloge, na primer analiza stavb, tehnična podpora, priprava finančne sheme itd.. 

3.5 POGODBENO ZNIŽANJE STROŠKOV ZA ENERGIJO 

Potencial za varčevanje z energijo v javnem sektorju je bil v Sloveniji leta 1995 ocenjen 
na 34%. Za razliko od slovenske industrije, kjer učinkovitejša raba in ustreznejše 
ravnanje z energijo zaradi konkurenčnih prednosti, ki jih prinašata, postaja vse bolj 
ustaljena praksa, pa se energetski problematiki v javnem sektorju še vedno posveča 
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razmeroma malo pozornosti. Način financiranja javnega sektorja, praviloma majhen 
delež stroškov za energijo v celotnih stroških in kronično pomanjkanje denarnih 
sredstev, ne spodbujajo sistematičnega pristopa in odločitev za investiranje v 
ustreznejše energetske sisteme (Vir: Priročnik za vodenje projektov pogodbenega znižanja stroškov za 

energijo). 

Pogodbeno znižanje stroškov za energijo je pogodbeni model, ki predstavlja obsežno 
skupino pristopov za zagotavljanje energetskih storitev, ki so na področju stavb 
usmerjeni k varčevanju z energijo in zmanjšanju stroškov zanjo. Ta sistem postaja v 
zahodni Evropi eden pomembnejših načinov investiranja v nove ali izboljšane 
energetske sisteme v javnem sektorju pa tudi majhnih in srednjih podjetjih. Predstavlja 
namreč eno izmed možnih rešitev težav, saj omogoča izvajanje energijsko učinkovitih 
projektov tudi takrat, kadar omejena lastna sredstva tega ne omogočajo. S pomočjo 
pogodbenega znižanja stroškov za energijo je tako mogoče kljub pomanjkanju lastnih 
sredstev investirati v obnovo naprav za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo, hlajenje 
ipd. in tako izkoristiti razpoložljiv potencial za varčevanje z energijo. 

Pogodbeno znižanje stroškov za energijo ni samo način financiranja, je pogodbeni 
model, ki poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema tudi financiranje, vodenje 
in nadzor obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj, pa tudi motiviranje 
uporabnikov energije. Njegova osnova je bolj ali manj obsežna pogodba, ki je za 
dogovorjeni čas sklenjena med lastnikom stavbe, naročnikom in zasebnim podjetjem za 
energetske storitve, izvajalcem. 

Poznamo dve osnovni vrsti pogodbenega znižanja stroškov za energijo: 

o pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo (Energy Supply Contracting, Energy 
Delivery Contracting), ki je namenjeno investicijam v nove, nadomestne in 
dopolnilne naprave za oskrbo z energijo, ter 

o pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (Energy Performance Contracting), 
ki združuje investicije v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih njene 
rabe v stavbah. 

Izvedba projekta pogodbenega znižanja stroškov za energijo prinaša naročniku številne 
koristi: 

o zmanjšanje rabe energije in stroškov za energijo, 
o vgradnjo sodobnejših, zanesljivejših in energijsko učinkovitejših sistemov brez 

lastnih vlaganj, 
o zmanjšanje stroškov vzdrževanja, 
o povečanje vrednosti objektov zaradi vgradnje sodobnih energetskih sistemov, 
o izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev v objektih, 
o okolju in podnebju prijaznejše ravnanje z energijo ipd.. 

Investirana sredstva povrne izvajalcu naročnik storitve s periodičnim plačilom 
pogodbene cene. Omenjena plačila so lahko plačilo izvajalcu za dobavljeno koristno 
energijo ali pa njegov delež v privarčevanih stroških za energijo. 

Obseg storitev izvajalca se deli na osnovne in dodatne storitve. V vsakem primeru 
izvajalec prevzame naloge načrtovanja, financiranja in izvajanja energetske storitve, v 
njihovo izvedbo pa vključi svoje strokovnjake, po potrebi pa tudi pod-izvajalce. Med 
storitve izvajalca spadajo praviloma tudi obratovanje oziroma upravljanje vgrajenih 
naprav, vključno z njihovim oskrbovanjem in vzdrževanjem, pa tudi odpravljanje napak. 
Na podlagi posebnih pogodbenih dogovorov se lahko v okviru pogodbenega znižanja 
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stroškov za energijo izvaja tudi dodatne storitve, ki so namenjene izkoriščanju tistih 
potencialov za varčevanje z energijo, katerih doseganje je odvisno od ravnanja 
uporabnikov. Pri tem gre predvsem za izvajanje ustreznih ukrepov za motivacijo 
porabnikov energije. 

Izvajalec lahko energetske storitve financira iz lastnih sredstev, kar je manj pogosto in 
primerno za manjše projekte, ali pa potrebna sredstva zagotovi iz drugih virov, na 
primer z najemom posojila finančne institucije, običajno banke. Takšno financiranje, ki je 
prikazano tudi na naslednji sliki, ima v primerjavi z naročnikovim najemom posojila 
številne prednosti: 

o čeprav je lahko najem posojila za izvajalca dražji, kot bi bil za naročnika, pa 
lahko izvajalec običajno dobi dolgoročnejše posojilo, 

o pogosto je finančna institucija, na katero se obrne izvajalec, že seznanjena z 
modelom pogodbenega znižanja stroškov za energijo, kar bistveno pospeši 
postopek pridobivanja posojila in 

o naročniki iz javnega sektorja so pogosto omejeni pri višini posojila, ki ga lahko 
najamejo, zato pogodbeno znižanje stroškov za energijo pomeni edino možnost 
za kratkoročno in srednjeročno financiranje projektov dobave in učinkovite rabe 
energije. 

Slika 1: Naložbo financira izvajalec pogodbenega znižanja stroškov za energijo 

 
Vir: Priročnik za vodenje projektov pogodbenega znižanja stroškov za energijo 

Izvajalcu je izvedba ekonomsko upravičenih ukrepov učinkovite rabe energije v 
podjetniškem interesu, saj si mora v okviru celotnih stroškov prizadevati, da so stroški 
obratovanja na čim nižji ravni. Obenem je pogodbeno znižanje stroškov za energijo tudi 
instrument, ki poleg finančne razbremenitve naročnika omogoča tudi uresničitev 
različnih okoljskih ciljev, še posebej zmanjšanja rabe energetskih virov in emisij CO2, 
kot najpomembnejšega izmed toplogrednih plinov. 
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Kot že rečeno, obstajata dve osnovni vrsti pogodbenega znižanja stroškov za energijo, 
katerih primerjava je prikazana v naslednji tabeli. 

Tabela 2: Primerjava osnovnih vrst pogodbenega znižanja stroškov za energijo 

 Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije 

Področje uporabe Naložbe v nove, nadomestne in/ali dodatne 
naprave za oskrbo z energijo. 

Naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na 
celotnem področju oskrbe z energijo in njene 
rabe. 

Obseg storitev 
Načrtovanje, financiranje, vgradnja in 
obratovanje naprav za dobavo energije. 

Načrtovanje, financiranje, izvedba in nadzor 
ukrepov učinkovite rabe energije. 

Način povračila naložbe Plačilo za dobavo energije (toplota, električna 
energija, hlad). 

Plačilo izvajalcu v obliki deleža pri doseženem 
zmanjšanju stroškov za energijo in obratovalnih 
stroškov. 

Prednosti 

Tržne prednosti izvajalca pomenijo za naročnika 
ugodnejše dobavne pogoje energije, zaradi 
vgradnje nove opreme pa se poveča tudi 
energijska učinkovitost. 

Strokovno znanje izvajalca omogoča doseganje 
velikega in zagotovljenega zmanjšanja stroškov 
za energijo v času trajanja projekta, ob ugodni 
spodbudi pa pogosto tudi doseganje dodatnega 
prihranka. 

Pogodbena načela 

- Predmet pogodbe je oskrba s toploto, električno 
energijo in/ali hladom, 
- porazdelitev tveganj, 
- doba trajanja pogodbe, 
- določitev potreb po oskrbi z energijo, 
- določitev meja pristojnosti pogodbenikov. 

- Predmet pogodbe je zagotovljeno zmanjšanje 
stroškov za energijo in obratovalnih stroškov, 
- porazdelitev tveganj, 
- doba trajanja pogodbe, 
- delitev doseženih prihrankov, 
- določitev osnove stroškov za energijo. 

Vir: Priročnik za vodenje projektov pogodbenega znižanja stroškov za energijo 

3.6 VARČEVANJE Z ENERGIJO V OBJEKTIH 

Ocene analiz opravljenih energetskih pregledov, sofinanciranih s strani Agencije za 
učinkovito rabo in obnovljive vire energije (AURE) kažejo, da znaša v Sloveniji 
ekonomsko upravičen potencial varčevanja z energijo v objektih okoli 30%. Tako je 
mogoče na primer z ukrepi na ogrevalnem sistemu zmanjšati rabo energije do 20%, z 
dodatno toplotno izolacijo zunanjih sten 20%, z izolacijo stropa objekta pri podstrešju do 
12% in z zamenjavo oken do 20%. Zgolj z uvedbo ne investicijskih ukrepov, povezanih 
z energetskim gospodarjenjem v objektih (uvedba energetskega knjigovodstva, 
izobraževanje in osveščanje uporabnikov), pa je možno zmanjšati energetsko rabo tudi 
do 10% (Vir: Bilteni AURE;http://www.aure.si/index.php?MenuType=C&cross=3_3&lang=SLO&navigacija=on). 

Investicije imajo seveda različne vračilne dobe. Posegi na ogrevalnem sistemu so 
ponavadi cenejši in se povrnejo v krajšem času, posegi na nivoju objekta pa so dražji in 
zahtevajo tudi daljšo vračilno dobo. Za zanimive naložbe v energetsko obnovo objekta 
veljajo tiste z dobo vračanja, krajšo od 10 let. Na splošno velja, da z izvedbo teh 
ukrepov dosežemo do 30% skupnih energijskih prihrankov v objektu. Navedeni 
prihranki so seveda informativni. 

o Tesnjenje oken. Slabo izolirani objekti predstavljajo toplotne izgube zaradi 
prezračevanja okoli 1/3 vseh toplotnih izgub. S tesnjenjem oken lahko v objektih 
prihranimo od 10% do 15% energije za ogrevanje. Vračilna doba namestitve 
tesnil je od enega do dveh let. 

o Toplotna izolacija podstrešja. S toplotno izolacijo podstrešja je mogoče 
prihraniti od 7% do 12% energije za ogrevanje. Višina investicije je odvisna tudi 
od vrste in kvalitete izolacijskega materiala. 

o Pregled instalacij ogrevanja objektov. Celotno instalacijo ogrevanja je 
potrebno preveriti in evidentirati dejansko stanje. Potrebno je pregledati 
posamezna ogrevala, ki so se menjavala in ugotoviti, če so se spremenile 
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hidravlične razmere razvoda toplote (npr., če je bil dodan prizidek, katerega 
centralno ogrevanje je bilo izvedeno z razširitvijo ogrevalnega sistema). 

o Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih 
ventilov. Naloga hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema je, da vsako 
ogrevalo dobi ustrezen pretok medija. Ustrezen pretok zagotavljajo dušilni ventili 
za posamezne ogrevalne veje, dvižne vode in ogrevala. Problemi nastajajo, ko 
so nekateri prostori v objektu premalo ogreti, drugi pa preveč. V pretoplih 
prostorih se odpirajo okna in v premrzlih prihaja do potrebe dodatnega 
ogrevanja. Z vgradnjo avtomatskih regulacijskih ventilov za hidravlično 
uravnoteženje ogrevalnega sistema je mogoče znižati rabo energije za okoli 5% 
do 10%. Vračilna doba hidravličnega uravnoteženja centralnega ogrevalnega 
sistema je v povprečju od tri do štiri leta. Termostatski ventili omogočajo 
nastavitev temperature v posameznem prostoru v skladu z željami uporabnika. 
Termostatski ventili dobro delujejo v sistemih, ki imajo izvedeno centralno 
regulacijo temperature in so ustrezno hidravlično uravnoteženi. Ukrep mora biti 
strokovno izveden. Potrebna je študija izvedljivosti, kjer so na strokovni podlagi 
določene karakteristike predvidenih ukrepov. 

o Ureditev centralne regulacije sistemov. S centralnim sistemom regulacije 
ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature dosežemo izenačene 
temperaturne pogoje za vsa ogrevala v objektu. Na ta način se zmanjšajo 
toplotne izgube razvodnega omrežja, zagotovljeno je učinkovito delovanje 
lokalne regulacije na ogrevalih, obenem pa je mogoče skrajšati čas obratovanja 
ogrevalnih sistemov glede na namembnost objekta in bivalne navade 
uporabnikov (npr: nočna prekinitev ogrevanja). Skupni prihranki energije znašajo 
20% in več glede na predhodno stanje. Vračilna doba je okoli enega leta pri 
velikih sistemih. 

o Zamenjava kurilnih naprav. Iz energetskega vidika je smiselno zamenjati kotle, 
ki so starejši od 15 let. Starejši kotli imajo zaradi svoje dotrajanosti in tehnološke 
zastarelosti bistveno višje škodljive emisije v dimnih plinih ter nižje izkoristke. Pri 
zamenjavi kotla je treba še enkrat natančno določiti potrebno toplotno moč kotla, 
saj so v Sloveniji kotli večinoma predimenzionirani. Cene kotlov so odvisne od 
tipa kotla, velikosti in dobavitelja. 

o Toplotna izolacija zunanjih sten. Zaradi velikosti investicije je smiselno 
toplotno izolirati zidove objekta v primeru, ko je potrebno obnoviti fasado. Stroški 
dodatne izolacije predstavljajo le okoli 10% vseh stroškov sanacije. V tem 
primeru se nam investicija povrne že v treh do štirih letih. Priporočena debelina 
izolacije je 10 centimetrov in več. 

o Zamenjava oken. Zamenjava oken je nekoliko dražji ukrep. Z vidika energetske 
učinkovitosti morajo imeti okna nizkoemisijsko zasteklitev z argonskim 
polnjenjem (dvojne »termopan« zasteklitve). Prihranek energije pri ogrevanju 
znaša tudi do 20%. V primeru, da bi se za zamenjavo oken odločili zgolj zaradi 
energetskih prihrankov, bi se investicija povrnila v več kot 20 letih. Ko je 
dotrajana okna v vsakem primeru potrebno zamenjati, pa se investicija povrne 
prej kot v štirih letih. 

o Zmanjšanje stroškov za električno energijo. Prvi ukrep za znižanje stroškov, 
je izbira med enotarifnim in dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja 
električne energije za gospodinjski odjem. V primeru, da znaša delež odjema 
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električne energije v času visoke tarife več kot 60% skupne porabe električne 
energije, je smiselno preiti na enotarifni sistem. S tem preprostim ukrepom je 
mogoče doseči pomembno znižanje stroškov za porabo električne energije ob 
siceršnji nespremenjeni rabi. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno 
uporabljati električne naprave in aparate v času nižje tarife. Poleg osveščanja 
porabnikov je smiselno vgraditi časovno preklopno avtomatiko, ki vklaplja 
električne bojlerje za pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife. Sodobni 
električni aparati porabijo bistveno manj električne energije ob enakem učinku od 
starejših (npr: hladilniki, varčne žarnice, itd). 

3.7 OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTE PO DEJANSKI PORABI 

Eden od možnih načinov učinkovitejše rabe energije v več stanovanjskih hišah, ki se 
ogrevajo preko daljinskega ogrevanja ali iz centralnih kotlovnic, je tudi vgradnja 
sistemov za delitev in obračun stroškov ogrevanja po dejanski porabi toplote za 
ogrevanje stanovanj oziroma poslovnih prostorov. 

Obračun stroškov za toploto glede na dejansko porabo omogoča od 15 do 30% 
zmanjšanje porabe toplote v več stanovanjskih objektih (Vir: Učinkovito z energijo, januar 2006). 
Maja 2005 je bil objavljen nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto 
v stanovanjskih in drugih objektih z več odjemalci (Ur. l. RS, št. 52/2005), ki določa 
ukrepe za učinkovitejšo rabo energije na način, da se individualni stroški za ogrevanje 
in toplo vodo v več stanovanjskih objektih zaračunavajo na podlagi dejanske porabe 
toplote. Glavne aktivnosti pri uvedbi obračuna so naslednje (Vir: Učinkovito z energijo, januar 
2006): 

o Etažni lastniki v več stanovanjskih objektih, v katerih se meri celotnemu objektu 
dobavljena toplota, se odločijo, da bodo namesto pavšalnega obračuna toplote 
(glede na m2 ogrevane površine) uporabljali obračun glede na dejansko porabo. 

o O tem sprejmejo sporazum, v katerem določijo vrsto opreme za indikacijo porabe 
toplote ter opredelijo postopek izvajanja obračuna. 

o Določijo tudi razmerja, ki so pomembna za delitev in obračun posameznih 
postavk v računu za dobavljeno toploto (odvisni/neodvisni stroški, stroški za 
ogrevanje/toplo vodo, deleži stroškov, določeni z odčitki z delilnikov/z deleži po 
ogrevani površini in drugo), določijo izenačitev vpliva lege odjemnih enot glede 
na njihove potrebe po toploti ter postopke in vsebino končnega poročila za 
določeno obračunsko obdobje. 

o Po pridobitvi ustreznih ponudb izberejo dobavitelja opreme in izvajalca obračuna. 
o Po vgradnji delilnikov pričnejo obračunavati porabo toplote glede na dejansko 

porabo le-te. 

Če želimo spodbuditi odjemalce toplote k ekonomičnemu ravnanju z njo, moramo 
vzpostaviti obračun stroškov za toploto po dejanski porabi le-te in ne glede na ogrevano 
površino, kakor je to običajno. Poraba toplote v objektih je namreč odvisna od številnih 
dejavnikov, kot so zunanji klimatski pogoji, gradbeno fizikalne lastnosti objekta, vrste 
ogrevalnega sistema ter nenazadnje od bivalnih navad in odnosa uporabnikov do 
samega objekta ter njegovih naprav. Z uvajanjem plačila stroškov ogrevanja po dejanski 
rabi energije za ogrevanje po vsakem odjemalcu je možno nadomestiti obstoječo 
razdelitev stroškov ogrevanja po kvadratnem metru in tako odstraniti enega glavnih 
vzrokov za nemotiviranost stanovalcev oziroma uporabnikov posameznih objektov za 
varčevanje s toploto. Pri tem projektu se najprej pregleda celoten objekt (postavitev 
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prostorov, toplotni razvodi po objektu), nato pa se v posamezne prostore vgradijo 
delilniki stroškov porabljene toplotne energije. 

Zanimiva je primerjava rabe energije za ogrevanje v objektih z vgrajenimi delilniki in v 
objektih, ki delilnikov nimajo vgrajenih. V spodnjem grafu so prikazani indeksi, ki 
označujejo rabo energije v enajstih več stanovanjskih objektih, ki so si podobne po 
starosti, izolaciji, ogrevalnem sistemu itd. in se nahajajo v istem kraju. Baza je 
povprečna raba energije v celotni skupini. V grafu so vidni prihranki pri rabi energije, 
zato je smiselno, da občina spodbuja porabnike energentov, da se odločijo za vgraditev 
delilnikov stroškov. 

Graf 1: Primerjava indeksa rabe energije za ogrevanje v objektih z vgrajenimi delilniki stroškov in v 
objektih brez delilnikov 
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4 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

4.1 BIOMASA 

Pojem biomasa opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso kot 
organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino uvrščamo: les, in 
lesne ostanke (lesna biomasa), ostanke iz kmetijstva, ne-lesne rastline, uporabne za 
proizvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji rastlinskih rastlin, sortirane odpadke iz 
gospodinjstev, odpadne gošče oziroma usedline ter organsko frakcijo mastnih 
komunalnih odpadkov in odpadne vode živilske tehnologije. V tem pomenu sodi 
biomasa med obnovljive vire energije. 

4.1.1 Lesna biomasa 

Lesna biomasa je najbolj znana oblika biomase. Okoli 7-10% osnovnih energetskih 
potreb v svetu zadostimo z lesno biomaso. Lesna biomasa obsega predvsem naravni 
les (Vir: http://www.gov.si/aure/eknjiznica/IL_5-01.PDF): 

o les iz gozdov (hlodi, vejevje, grmovje itd.), 
o lesne odpadke iz industrije (odpadni kosti, žagovina, lubje in odpadni proizvodi iz 

lesa, kot so palete itd.). 

Les z raznimi dodatki, kot so na primer zaščitna sredstva, barvila in lepila, ni primeren 
za pridobivanje energije. 

Ob običajnem izčrpavanju gozda se pojavlja zelo pereče vprašanje kakovosti le-tega, 
kajti za trg je zanimiv le najbolj kakovosten les, zato je sama kakovost gozdov vedno 
slabša. Pri porabi lesa v namene ogrevanja na lesno biomaso pa je zelo pomembno 
dejstvo, da je lesna biomasa pravzaprav les slabše kakovosti. K lesni biomasi namreč 
uvrščamo: 

o gozdne ostanke, 
o ostanke pri industrijski predelavi lesa in 
o kemično neobdelan les. 

V 20. stoletju se je biomasa precej nadomeščala s fosilnimi viri energije (premog, nafta, 
zemeljski in utekočinjen naftni plin itd.) zaradi njihove cenenosti in udobja pri uporabi. 
Slabost teh virov je, da onesnažujejo okolje in so na voljo v omejenih količinah. Lesne 
biomase ni neomejeno mnogo, a je v primerjavi s fosilnimi gorivi obnovljiv vir energije. 
To pomeni, da se obnavlja in ne onesnažuje okolja, saj se po določenem času povrne v 
prvotno obliko. 

Z lesno biomaso lahko pridobivamo toploto, ki jo nato uporabimo za ogrevanje ali pa 
tudi za proizvodnjo električne energije. Pretvorba energije lesne biomase v toplotno 
energijo poteka v za to izdelanih posebnih napravah za kurjenje lesne biomase – kotlih. 
Sodobni kotli so narejeni tako, da v njih poteka pridobivanje toplote mnogo bolj 
učinkovito in okolju prijazno. Poleg tega pa poteka razvoj v smeri povečevanja udobja z 
avtomatizacijo kurjenja. Naravni les kot gorivo nastopa v različnih oblikah (polena, 
sekanci, peleti, briketi itd.). 

Prednosti izkoriščanja lesne biomase (Vir: http://www.gov.si/aure/eknjiznica/IL_5-01.PDF): 
o je obnovljivi vir energije, 
o prispeva k čiščenju gozdov, 
o zmanjšuje onesnaževanje (manjša raba fosilnih goriv), 
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o denar za nakup goriva ostaja doma, 
o zagotavlja razvoj podeželja in 
o odpira nova delovna mesta. 

Slabosti izkoriščanja biomase so predvsem tiste, ki pestijo tudi druge obnovljive vire 
energije: 

o visoka cena tehnologije in 
o ljudje se še ne oziroma se počasi zavedajo pomena obnovljivih virov energije. 

Les iz gozdov je pomemben energetski vir. Zato je pomembno vedeti, koliko gozdne 
površine ima določeno ozemlje. Slovenija je izredno gozdnata država (57% Slovenije je 
porasle z gozdovi). Na nekaj manj kot 1.150.000 ha je shranjeno 277.000.000 m3 lesne 
biomase ali povprečno okoli 240 m3 na ha. Vsako leto je priraste še dodatnih 7.000.000 
m3 ali okrog 6,2 m3 na ha (Vir: Lesna biomasa – okolju prijazen obnovljiv vir energije). 

Načrtovani posek v celotni Sloveniji je v letu 2002 znašal okrog 4.000.000 m3, vendar 
pa je bila realizacija načrtovanega oziroma dovoljenega poseka (etata) le 68%. Tako je 
bilo v letu 2002 posekanega le 2.600.000 m3 lesa. Lesna zaloga se tako v naših 
gozdovih kopiči, kar pa z gospodarskih vidikov ni zmeraj najboljše. Problematično je 
predvsem izvajanje nujnih gojitvenih del, ki so prvi pogoj za vzgojo visoko kakovostnih 
in ekološko stabilnih gozdov. Nerealiziran ostaja predvsem posek, kjer je kakovost lesa 
slabša in zato je slabši tudi predvideni finančni izkupiček (Vir: Lesna biomasa – okolju prijazen 

obnovljiv vir energije). 

4.1.2 Potencial izkoriščanja lesne biomase 

Občine v Sloveniji so različno gozdnate. 80 občin, kar je približno 54% vseh slovenskih 
občin, ima več kot 50% ozemlja poraščeno z gozdom. Manj kot 30% gozda ima 23 
občin to je približno 16% vseh občin. Relativno nizko gozdnatost, manj kot 40% gozdov, 
lahko najdemo v nekaterih občinah JV Slovenije ob meji s Hrvaško in v Ljubljanski 
kotlini. 21 oziroma 14% občin ima več kot 70% površine poraščene z gozdom. To so 
predvsem občine, ki segajo v hriboviti in gorski del Slovenije, na jugu ob meji s Hrvaško 
in na severu, kjer precej občin meji z Avstrijo (GIS: Analiza potenciala lesne biomase v 
Sloveniji, GEF, 31.8.1998). 

Slika 2: Delež gozda 

 
Vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/ 
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Slika 3: Hektarska lesna zaloga lesa 

 

Vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si 

Ali je lesna biomasa lokalno dostopen vir energije nam pokaže tudi število objektov, ki 
uporabljajo lesno biomaso v energetske namene in število lesnopredelovalnih obratov 
(izdelava pohištva, mizarstva, žage itd.) na tem območju. Več kot je ogrevanja z lesom 
in več kot je lesnopredelovalnih obratov, z večjo gotovostjo lahko sklepamo, da je les 
lokalno dostopen vir energije. 

Slika 4: Ocenjene količine lesnih ostankov na nivoju upravnih enot (GIS, 2005) 

 
Vir: http://www.sigov.si/zgs/ 
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Pri uporabi lesne biomase kot vira energije je pomembno, kako učinkovito se uporablja. 
Uporaba lesne biomase za ogrevanje v novejših tehnološko dovršenih kotlih prinaša 
mnoge prednosti, med katerimi velja omeniti naslednje: 

o boljši izkoristki porabljenega lesa, saj imajo novi kotli na biomaso večje izkoristke 
kot klasični kotli na les, 

o čiščenje gozdov in 
o poraba lesnih ostankov, ki nastajajo pri obdelovanju lesa. 

Pri tem je zelo pomembno spodbujanje občanov k zamenjavi starih kotlov na lesno 
biomaso za nove, tehnološko novejše kotle, v katerih so izkoristki mnogo višji, česar 
posledica so tudi manjše emisije ogljikovega monoksida, ki nastajajo pri nepopolnem 
izgorevanju lesne biomase. S sofinanciranjem mikrosistemov ogrevanja na lesno 
biomaso in s sofinanciranjem novih kotlov (npr: v eni izmed javnih stavb) bi porabnike 
lahko spodbudili k prehodu iz ogrevanja z energentom fosilnega izvora na lesno 
biomaso, ki je precej bolj okoljsko sprejemljiv energent (CO2 nevtralen) in k zamenjavi 
starih kotlov za nove. 

4.1.3 Izraba lesne biomase 

Izraba lesne biomase v primerjavi s klasičnim načinom ogrevanja na les ne pomeni 
zgolj učinkovito izrabo lesa, ampak v veliki meri rešuje tudi okoljski problem (s starimi 
kotli na les se v ozračje spuščajo ogromne količine ogljikovega monoksida, ki nastajajo 
kot posledica slabega zgorevanja lesa; te emisije se z učinkovitejšo izrabo lesa močno 
zmanjšajo). Poleg tega je pomemben tudi material, iz katerega se izdeluje lesna 
biomasa – gre namreč za manj kakovosten les, ki je pri klasični kurjavi na les 
»neuporaben« in tako ostaja v gozdu, medtem ko se iz gozdov iztreblja najkvalitetnejši 
les. Uporaba lesne biomase torej pozitivno vpliva tudi na kakovost gozdov. Poleg tega 
fosilna goriva povzročajo velike količine toplogrednih plinov, ki se z uporabo katerekoli 
oblike biomase močno zmanjšajo. 

4.1.3.1 Mikrosistemi ogrevanja na lesno biomaso 

Mikrosistem ogrevanja deluje na principu povezovanja nekaj sosednjih objektov 
(običajno od pet do deset objektov) z eno kotlovnico, ki je locirana v enem od teh 
objektov. V tem primeru je potrebna zgolj ena kurilna naprava, en dimnik in en 
zalogovnik lesne biomase. Sistem je lahko zelo učinkovit, toplotne izgube so minimalne, 
poleg tega pa so relativno nizki tudi stroški postavitve takšnega sistema. V kolikor 
obstaja interes za ogrevanje na lesno biomaso, vendar ne obstajajo pogoji za večji 
sistem daljinskega ogrevanja (DOLB), se lahko zainteresirani odločijo za izgradnjo 
mikrosistemov. 

Pri izgradnji mikrosistemov v splošnem velja, da morajo biti objekti zaradi lažjega 
povezovanja postavljeni v čim bolj gručasti obliki; objekti, ki si sledijo vzdolž eden za 
drugim namreč za takšno povezovanje že zahtevajo daljšo traso, kar zelo hitro postane 
neekonomično. 

Polena 

Polena so tradicionalna oblika lesnega goriva. To so razžagani in razcepljeni kosi lesa, 
dolgi od 30 – 50 cm, ki jih pridobivamo neposredno iz okroglega lesa slabše kakovosti 
ali iz predhodno izdelanih metrskih okroglic ali cepanic (vir: 
http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=les_oblike) 



Strokovne podlage za lokalni energetski koncept občine 

Stran: 32/115  
 

 
 

Slika 5: Okroglice, cepanice, polena  

   
vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=les_oblike 

Sekanci 

Sekanci so kosi sesekanega lesa, veliki od 2 do 10 cm. Običajno sekance izdelujemo iz 
drobnega lesa (les z majhnim premerom: npr. droben les iz redčenja gozdov, veje, 
krošnje), lesa slabše kakovosti ali iz lesnih ostankov. Kakovost sekancev je odvisna od 
kakovosti vhodne surovine in tehnologije drobljenja. Velikost sekancev se prilagaja 
kurilni napravi. 

Slika 6: Sekanci  

 
vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=les_oblike 

Peleti 

Peleti so stiskanci, narejeni iz čistega lesa. Proizvajajo se industrijsko, s stiskanjem 
suhega lesnega prahu in žaganja. So valjaste oblike premera 8 mm in dolžine do 50 
mm. 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. 

Peleti so zelo sipki in zato enostavnejši za pakiranje in transportiranje. V Avstriji, Nemčiji 
in še nekaterih evropskih državah poteka transport lesnih pelet do uporabnikov v 
cisternah. Taka oblika transporta je za 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 tudi v trgovinah. Proizvajalci pelet ponujajo tudi pakiranje v embalažah "Big 
bag" (1 – 1,5 m3 pelet). Zaradi teže in velikosti in s tem povezanim transportom je ta 
embalaža primerna predvsem za transport pelet do trgovcev na drobno. 

Briketi 

Briketi so večji stiskanci, ki so narejeni s stiskanjem lubja, suhega lesnega prahu, 
žaganja, oblancev ter drugih neonesnaženih lesnih ostankov. So različnih oblik (okrogli 
ali kvadratni). V postopku izdelave se uporablja zgolj visokotlačna para. Lesni briketi so 
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posebej primerni za majhna oz. redko kurjena ognjišča, kot so kamini, savne in lončene 
peči. 

Slika 7: Briketi in peleti  

 
vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=les_oblike 

 

4.1.4 Ogrevalne naprave na lesno biomaso 

Kotli na polena s prezračevanim kuriščem  

V zalogovnik se ročno položijo polena dolžine do 50 cm (pri manjših kotlih do 30, pri 
večjih pa celo 100 ali 120 cm). Po vžigu nastane žerjavica, kjer nastajajo pirolizni plini. 
Ventilator jih posesa ali potisne skozi odprtino v zgorevalno komoro iz šamota pod 
zalogovnikom, kjer s pomočjo sekundarnega zraka dokončno izgorijo. Toplota se iz 
nastalih dimnih plinov v toplotnem prenosniku prenese na vodo v ogrevalnem sistemu. 

Slika 8: Uplinjevalni kotel 

 
Vir: Guntamatic 

 

Izkoristek in življenjsko dobo kotla zelo povečamo, če vgradimo hranilnik toplote 
(priporočena prostornina je 50 litrov na kW nominalne moči kotla), ki omogoča 
delovanje kotla s polno močjo ves čas gorenja, saj shrani odvečno toploto. Le-ta se v 
času mirovanja kotla porabi za ogrevanje (polnjenje kotla samo 1 krat na dan). Kotle s 
prezračevanim kuriščem na polena nove generacije izdelujejo v velikostih od 15 do 80 
kW. 
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Kotli na sekance z avtomatskim doziranjem 

Kot gorivo se uporabljajo lesni sekanci velikosti okrog 30 mm. Shranjeni so v bližnjem 
zalogovniku ali posebej v skladiščnem prostoru, v kotel pa jih dovaja avtomatska 
dozirna naprava, ki je opremljena z varnostnim sistemom za preprečevanje povratnega 
gorenja proti zalogovniku in varovalom proti zatikanju oziroma preobremenitvi. K 
osnovni opremi sodi tudi avtomatska vžigalna naprava na vroči zrak. Po želji lahko 
naročimo posamezne opcije, kot so: avtomatski iznos pepela, regulacija zgorevanja s 
pomočjo lambda sonde, frekvenčna regulacija ventilatorja, posebne izvedbe 
zalogovnika, avtomatsko čiščenje prenosnika toplote z vgrajenimi turbulatorji itn. 
Proizvajalci ponujajo na tržišču kotle moči od 15 kWt do nekaj MWt. 

Slika 9: Kotel na sekance 

 
Uporaba kurilnih naprav na lesne sekance vpliva izjemno ugodno na krajino, kjer je 
povpraševanje po tem gorivu. Sekance namreč dobimo s čiščenjem gozda, z mletjem 
manj kakovostnih lesnih asortimanov in z uporabo različnih lesnih ostankov. Občina bi 
tako morala pospeševati uporabo peči na lesne sekance s tem pa tudi povpraševanje 
po lesnih sekancih. 

Kotli na pelete 

Kljub temu, da je lesna biomasa tradicionalno zelo pomembna v ruralnih področjih, se v 
novi obliki (peleti) ponovno uveljavlja tudi v urbanih sredinah. Prednost peletov v 
primerjavi s sekanci je v tem, da so peleti bolj homogeno gorivo, njihova kurilnost glede 
na težo in volumen je večja (manjši zalogovnik) ter lažji transport, slabost pa je njihova 
občutljivost na vlago (skladiščenje v suhih prostorih). Na tržišču sta na voljo dva tipa 
kotlov na pelete. Prvi se uporabljajo kot kotli za centralno ogrevanje in so opremljeni z 
dozirno napravo. Drugi tip so kaminske peči, ki so na zunaj podobne kaminom oziroma 
trajnožarečim pečem. Navadno ogrevajo prostor, v katerem se nahajajo, čeprav lahko 
izvedbe z dodatnim prenosnikom toplote ogrevajo tudi druge prostore. 

Kaminske peči na pelete na tržišču imajo moč med 5 in 12 kWt, kotle na pelete z 
avtomatsko dozirno napravo pa izdelujejo za toplotne moči od 15 kWt in več.  
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Slika 10: Kotel in kaminska peč na pelete 

  
Vir: KWB in Ors kamini 

 

Kotli na pelete doživljajo izreden razvoj v zadnjem času zaradi svoje uporabe v urbanih 
središčih. Ob vse večji ponudbi lesnih peletov se niža tudi njihova cena, kar povečuje 
ekonomičnost tovrstnega ogrevanja. 

Razvoj lesnih peletov in večje povpraševanje po tovrstnih kurilnih napravah pa je 
pričakovati v večjem razmahu tudi v Sloveniji. 1 kilogram peletov ima enako energetsko 
vrednost kot 0,5 l kurilnega olja. Letna poraba za novejšo enodružinsko hišo s 150 m2 
stanovanjske površine s toplotno obremenitvijo 22 kW, znaša okrog 4 t peletov (6 m3) 
na kurilno sezono. Peleti se lahko hranijo v vsaki suhi kleti, dostavljajo pa se s 
tovornjakom s silosom na dom ali v 15 kg vrečah. V tujini je trg za lesne pelete že bolj 
razvit, kotle na pelete pa vse bolj vgrajujejo, predvsem ekološko zavedna gospodinjstva, 
v urbanih okoljih, kjer ni možnosti za pripravo lastne lesne biomase. Lesni peleti nudijo 
najvišjo stopnjo udobja pri kurjenju lesa pri malih gospodinjstvih. 

Individualni kotli so zanimivi projekti tudi za kmečki turizem in turistične kmetije, še 
posebno, če ima kmetija hiter in enostaven dostop do okoliških, po možnosti svojih, 
gozdov. Novi, boljši načini izrabe domačih OVE predstavljajo dodatno zanimivost in 
privlačnost za kmetijo. Hkrati pa velja, da imajo taki projekti zelo dobre izobraževalne in 
promocijske učinke pri drugih občanih. 

Energetsko izkoriščanje lesne biomase podpira pri nas tudi država. Tako so v zadnjih 
letih lahko fizične in pravne osebe pridobile finančna sredstva za vgradnjo kurilne 
naprave na lesno biomaso z avtomatskim dodajanjem na javnem razpisu Ministrstva za 
okolje in prostor. Poleg tega ponuja Ekološko razvojni sklad RS v okviru svojih razpisov 
ugodna posojila za prehod iz kurjenja ekološko oporečnih trdih in tekočih fosilnih goriv 
na uporabo lesne biomase. 
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4.2 BIOPLIN 

4.2.1 Lastnosti bioplina 

Bioplin lahko pridobimo iz organske biomase (koruza, travniške trave, detelja, krmna 
pesa, listi sladkorne pese, sončnice, ogrščico) ter hlevskega gnoja in gnojevke. 
Sproščanje bioplina poteka v procesu anaerobne digestacije (fermentacije), pridobljeni 
plin pa ima podobne lastnosti kot zemeljski plin in ga lahko uporabimo za proizvodnjo 
električne energije in toplote ter kot pogonsko gorivo za kmetijsko mehanizacijo (Vir: 

http://www.aure.si/dokumenti/Izraba%20bioplina.pdf). 

Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri anaerobnem vrenju (brez prisotnosti kisika) v 
napravi, ki jo imenujemo digestor oziroma fermentor. Razkroj biomase in živalskih 
odpadkov poteka s pomočjo razkrojnih organizmov, kot so bakterije in plesni. Osnovna 
enačba anaerobne razgradnje biomase se glasi: 

2C + 2H2O = CH4 + CO2 

Anaerobni organizmi v procesu razgradijo ogljikovodike na molekule metana CH4 (50 - 
75%), ogljikovega dioksida CO2 (10 - 40%), ter druge snovi (H2, H2S,N2, NH4 itd.), 
odvisno od vrste substrata. 

Sistem za pridobivanje bioplina 

Sistem za pridobivanje bioplina je sestavljen iz več komponent. V zbirni jami se zbira 
substrat (gnoj, gnojevka in drugi biološki odpadki). Potopni rezalnik celotno maso zmelje 
in premeša. Dobljena masa s sistemom prečrpavanja (črpalna postaja) preide do 
osrednjega dela naprave – fermentorja (digestor), ki je toplotno izoliran, plinotesen ter 
opremljen s stenskim ogrevanjem. Polnjenje fermentorja izvajamo praviloma dvakrat 
dnevno. Pri temperaturi od 35 do 55°C poteka proces fermentacije. Čas fermentacije je 
različen in je odvisen od sestave substrata. Sveže dodana gnojevka nato potiska maso 
iz prvega v drugi fermentor (postfermentor), iz njega pa se skozi drug črpalni jašek 
prečrpava v končni zbiralnik za gnojevko. Gnojevka po fermentaciji ne vsebuje nitratov, 
zato je dragoceno biološko gnojilo, ki ne povzroča ožigov zelenih listov in je skoraj brez 
vonja. 

Postfermentor je najpogosteje enako velik kot fermentor, plinotesen ter opremljen z 
mešalno napravo. Praviloma ga ni potrebno ne ogrevati ne toplotno izolirati. Tu v 
procesu razžvepljevanja s kontroliranim dotokom zraka že poteka priprava bioplina. 
Bioplin se iz postfermentorja skladišči v zbiralniku plina (plinohram), ki je namenjen 
njegovemu skladiščenju, saj proizvodnja in poraba bioplina ne potekata sočasno. 

V sistemu za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) se energija iz bioplina 
pretvori v električno in toplotno energijo. Okoli 20% količine pridobljene toplote je 
potrebno za lastno ogrevanje fermentorja, preostanek je na voljo za ogrevanje bivalnih 
in drugih prostorov (npr. hlevi, rastlinjaki). Presežki toplotne in električne energije se 
prodajo sosedom in v javno električno omrežje. (Vir: http://www.aure.si/dokumenti/Izraba%20bioplina.pdf). 
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Slika 11: Prikaz sistema za proizvodnjo električne energije iz bioplina 

 
Vir: http://www.aure.si/dokumenti/Izraba%20bioplina.pdf) 

Prednosti prefermentirane gnojevke (Vir: http://www.aure.si/dokumenti/Izraba%20bioplina.pdf): 

o večina razpoložljivega dušika se pred fermentacijo v gnojevki nahaja v obliki 
amoniaka NH3. Po fermentaciji (v anaerobnih pogojih) se NH3 pretvori v amonijev 
ion (NH4

+) in nitratni ion (NO3
-), ki sta raztopljena v prefermentirani gnojevki, del 

NH3 pa se porabi za sintezo mikrobne biomase. Takšna oblika dušika je 
rastlinam hitreje dostopna, zato ga rastline porabijo hitreje, s tem pa se ga manj 
izpere v tla; 

o večji del organskih snovi se v zračnih tleh inkorporira v zemljo, s tem ostane v 
tleh več dušika, ki je na razpolago koreninam, kar pomeni, da lahko kisik in druga 
hranila bolje sprejemajo; 

o organske kisline se v napravi za bioplin razgradijo do take mere, da rastlinam in 
organizmom v tleh niso več nevarne. S tem dosežemo bolj zdravo rast rastlin in 
do desetkrat večjo populacijo deževnikov v zemlji. Veliko število deževnikov pa 
pomeni stabilno strukturo zemlje (rahla, humusna tla), ki je prepredena z 
luknjicami. Takšna zemlja pa sprejme tudi večjo količino vode, kar je še posebej 
pomembno pri močnejših nalivih. S tem zaščitimo humusno plast in preprečimo 
erozijo na mestih, kjer je zemlja slabše pokrita z zeleno maso, npr. pri koruzi na 
strmejšem pobočju ni potrebno zastiranje. 

Prednosti izrabe bioplina (Vir: http://www.aure.si/dokumenti/Izraba%20bioplina.pdf): 

o je obnovljiv vir energije; 
o zmanjšuje emisije CO2 in metana; 
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o proizvajamo in uporabljamo ga decentralizirano, zato povečuje zanesljivost 
energetske oskrbe; 

o električno energijo in toploto iz bioplina dobavljamo iz uskladiščene sončne 
energije v skladu s trenutnimi potrebami, neodvisno od letnega časa in natančno 
v predvidljivih količinah; 

o omogoča smotrno rabo opuščenih kmetijskih površin; 
o z možnostjo izvajanja dodatne energetske dejavnosti ponuja kmetom dodatno 

ekonomsko oporno točko; 
o povečuje dodano vrednost in s tem kupno moč podeželskih regij; 
o zagotavlja dodatno delo domači industriji in obrti; 
o omogoča zmanjšanje uporabe umetnih gnojil; 
o pomembno prispeva k ohranjanju naše kulturne krajine. 

4.2.2 Potencial v Sloveniji 

Potencial v Sloveniji za izrabo bioplina je velik, saj ima Slovenija veliko kmetijskih 
površin (45%). V času poletja se na kvadratni meter kmetijske površine ustvari 5 do 6 
kWh energije, ki se nahaja v rastlinskih maščobah, ogljikovih hidratih in beljakovinah. 
Če energijo iz m2 preračunamo na 100 ha oziroma km2, dobimo 6 GWh energije. 

Celotni potencial proizvodnje bioplina iz živalskih odpadkov (govedi, prašičev in 
perutnine) je v Sloveniji ocenjen na 45,6 mio m3 bioplina s 65% vsebnostjo metana 
oziroma 1,1 PJ energije letno (Vir: dr. Al-Mansour, IJS, Center za energetsko učinkovitost). 

V nadaljevanju podajamo primer projekta izrabe bioplina na kmetiji Flere v Letušu v 
Savinjski dolini. 

Kmetija v Letušu v Savinjski dolini je prva kmetija v Sloveniji, kjer iz bioplina oziroma 
gnojevke proizvajajo električno energijo in jo prek distribucijskega omrežja prodajajo v 
javno omrežje. Naložba v elektrarno je stala 85 milijonov tolarjev, od tega je 32% v 
obliki subvencije primaknila Agencija za učinkovito rabo energije. Kmetija je usmerjena 
v živinorejo oziroma pridelavo mleka in ima približno 90 glav govedi ter tako pridela 
veliko hlevskih odpadkov. Oprema za izkoriščanje bioplina za namene električne 
proizvodnje je predstavljala približno 80% vrednosti naložbe. Prihaja iz Avstrije, kjer je 
takšnih sistemov že okoli 30. Zmogljivost elektrarne, ki je sistem soproizvodnje toplote 
in električne energije, je 120 kW, trenutno pa dela s polovično zmogljivostjo. Videz 
kmetije se kljub elektrarni ni občutno spremenil. Od petih betonskih lagun so štiri skrite v 
zemlji. Mešalni jašek meri 22 m3, fermenter in pofermenter, ki sta hermetično zaprta, 
merita vsak po 314 m3, jašek za prečrpavanje meri 50 m3, končni zalogovnik oziroma 
skladišče, ki je edino vidno na površju, pa 1.500 m3. Elektrarna je zelo lep primer 
izkoriščanja zelene električne energije in kmetijo z izobraževalnim namenom obišče 
precej slovenskih kmetov (Vir: http://www.finance-on.net, članek: Anton Flere je oral ledino z elektrarno na 

bioplin, objavljeno dne 15.2.04).  
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Slika 12: Prvi primer izrabe bioplina v namene proizvodnje električne energije v Sloveniji; sistem SPTE ter 
črpalni jašek in fermentorja 

   
Vir: http://www.finance-on.net in http://www.sigov.si/aure/eknjiznica/biltenSep03.pdf 

4.2.3 Izraba klavničnih ostankov v energetske namene 

V bioplinskih napravah je mogoče v energetske namene izrabiti vse vrste organskih 
snovi: gnoj, gnojevko, rastlinske substrate (koruza, trava itd.), substrate, ki nastajajo v 
živilski industriji (ostanki sadnih sokov, piva, jedilnega olja itd.), ostanke hrane (pomije) 
in klavnične ostanke. Proizvedena količina bioplina na enoto substrata je odvisna od 
vrste substrata. Najmanjša je pri gnoju in gnojevki in največja pri razgradnji odpadnih 
maščob. Razlike v izplenu so lahko tudi 30 in več-kratne.  

Vendar je potrebno nekatere - kar velja za večino najbolj »energetsko nabitih« 
substratov - pred vnosom v fermentor ustrezno higienizirati. Klavnični ostanki, ostanki 
hrane - pomije in odpadna jedilna olja se morajo pred dovodom v bioplinsko napravo 
higienizirati, kar pomeni drobljenje in pasterizacijo oziroma sterilizacijo teh ostankov, kar 
se izvaja pod veterinarsko-sanitarnim nadzorom. Uredba EU o higienizaciji zahteva za 
odpadno hrano, večino klavničnih ostankov in odpadna olja segrevanje (pasterizacijo) 
na več kot 70°C za eno uro in pred tem drobljenje na delce s premerom manj kot 12 
mm. Za nekatere vrste klavničnih ostankov pa celo sterilizacijo. Investitor v bioplinarno 
se lahko sam odloči za zbiranje, odvoz in predelavo tovrstnih ostankov - za kar pa mora 
predhodno pridobiti koncesijo - in postavi tudi lastno napravo za higienizacijo (kar v 
primeru pasterizacije investicijo nekoliko, v primeru sterilizacije pa znatno podraži) ali pa 
se dogovori s specializiranim podjetjem za zbiranje in predelavo teh ostankov, ki mu jih 
proti plačilu sproti dobavlja (Vir: http://www.ljudmila.org/sef/stara/bioplin05/BIOPLIN-POSTOJNA.pdf). 

Proizvodnja bioplina iz klavničnih ostankov predstavlja alternativo sežigu teh ostankov s 
pozitivnim stranskim produktom – proizvodnjo energije. Standardna predelava mesnih 
ostankov namreč sledi postopku sterilizacije, sušenja in nastanka kostne moke, ki gre v 
sežig. To v Sloveniji opravlja koncesionar, podjetje Koto iz Ljubljane. Bioplinarna tako 
kot podjetje Koto dobiva za predelavo mesnih ostankov denarno nadomestilo (Vir: Cerar: 

Elektrarna na gnoj).   

V Nemščaku je v okviru Skupine Panvita začela delovati ena večjih bioplinarn, ki za 
proizvodnjo bioplina poleg gnojnice uporablja koruzno silažo in mesne (tudi klavnične) 
ostanke iz nekaterih prekmurskih mesnopredelovalnih obratov. Bioplinarna je zrasla ob 
prašičji farmi Nemščak, iz katere pridobivajo prašičje ostanke (Vir: Cerar: Elektrarna na gnoj). 
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Postopek predelave poteka tako, da s tovornjakom pripeljejo mesne ostanke do 
velikega mlina. Vsak dan nameravajo zmleti dva tovornjaka mesnih ostankov, to je 
približno 30 ton (Vir: Cerar: Elektrarna na gnoj). Pri tem gre za stranske živalske produkte 
(SŽP) 2. in 3. kategorije (Uredba ES št. 1774/2002 – živalski stranski proizvodi, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi), ki nastajajo v proizvodnji mesno predelovalnih obratov (Vir: 

Černila Zajc: Bioplinska naprava Nemščak). Bioplinske naprave, ki uporabljajo kot surovino 
živalske stranske proizvode (po 15. členu Uredbe ES št. 1774/2002) mora odobriti 
Veterinarska uprava RS. Njihova odobritev je predpogoj za pridobitev Dovoljenja za 
obratovanje s strani MOP. Postopek odobritve vodi območni urad VURS (ga. Logar, 
seminar: Energetska izraba bioplina, Goranja Radgona 2004).  

Zmleta mesno-maščobna masa potuje v sterilizator, kjer jo 20 minut sterilizirajo pri 130 
stopnjah in pri treh barih tlaka. Mesne ostanke je potrebno sterilizirati, da se zadosti 
okoljevarstvenim in veterinarskim predpisom (Vir: Cerar: Elektrarna na gnoj).  

Slika 13: Farma in bioplinarna Nemščak 

 

1. Dostava, predelava in sterilizacija mesnih odpadkov, 2,3 Fermentorji in polnilnica za gnojnico in 
koruzno silažo, 4. Plinski generatorji, 5. Postfermentacija (filtracija plina), 6. Boksi za silažo, 7. Čistilna 
naprava, 8. Prašičja farma 

Vir: http://www.mladina.si/tednik/200636/clanek/nar--ekologija-gregor_cerar/ 

Nastala tekoča zmes gre v bazene, kjer se ohlaja. Nato se v reaktorju zmeša z zmesjo 
koruzne silaže in gnojnice. Vsak dan gre v predelavo 230 kubičnih metrov zmesi 
gnojnice, silaže in mesnih ostankov, največji je delež gnojnice s 130 kubičnimi metri (Vir: 

Cerar: Elektrarna na gnoj). Tako pridobljeno mešanico – substrat, v ustreznem razmerju in 
količini, dnevno dodajajo v dva fermentorja, v katerih poteka anaerobni proces, pri 
določenih pogojih delovanja. Potek procesa se spremlja z vgrajenimi senzorji in 
uravnava z računalniško vodeno avtomatizacijo.  

Kot produkt tega procesa nastaja mešanica plinov, tako imenovani bioplin, z visoko 
vsebnostjo metana in ogljikovega dioksida ter preostala fermentacijska gošča, ki se ob 
ustrezni sestavi lahko uporablja kot gnojilo z visoko vsebnostjo dušika. Proizvedena 
količina bioplina je 11.700 Nm3 na dan (Vir: Černila Zajc: Bioplinska naprava Nemščak).  
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Pridobivanje bioplina iz gnojnice in koruzne silaže je preprostejše kot iz mesnih ali 
klavničnih ostankov. Naprave za proizvodnjo bioplina iz mesnih ostankov so bile 
najdražji del investicije v Nemščaku. Kot je bilo omenjeno, pri tem potrebujejo 
sterilizator, ki je stal od 35 do 40 odstotkov vse vrednosti elektrarne (Vir: Cerar: Elektrarna na 

gnoj).  

Nastali bioplin se iz fermentorja vodi v plinohram, od tod pa preko peščenih filtrov in 
kondenzacijskih enot v dve enoti kogeneracije, moči 825 kW in 625 kW. Ocenjena letna 
količina proizvedene električne energije za oddajo v sistem javnega omrežja je 10 GWh. 
Električna moč kogeneracije je okoli 1,3 MW (Vir: Černila Zajc: Bioplinska naprava Nemščak). Pri 
tem procesu se tvori tudi odpadna toplota, s katero ogrevajo fermentorje in prašičjo 
farmo in s tem nadomeščajo porabo 600.000 litrov ekstra kurilnega olja na leto (Vir: Cerar: 

Elektrarna na gnoj). Z nadomeščanjem porabe kurilnega olja se zmanjšajo emisije CO2 za 
9.000 ton na leto (Vir: Černila Zajc: Bioplinska naprava Nemščak).  

Slika 14: Shema tehnološkega postopka 

 
Vir: Novice Eko sklada j.s., junij 2006, številka 30 

Spodaj so podane nekatere prednosti in slabosti sistema za pridobivanje bioplina. 

PRILOŽNOSTI: 
o postrojenje omogoča izrabo presežnih hlevskih ostankov okoliških kmetij in s tem 

razbremenjuje okolje, 
o pridobivanje bioplina na osnovi klavničnih ostankov predstavlja alternativo 

obstoječemu načinu predelave teh ostankov – odvoz v predelavo v podjetje Koto 
v Ljubljani, kar pravzaprav pomeni spreminjanje stroškov v prihodke in 

o proizvodnja električne energije in toplote iz klavničnih ostankov predstavlja 
dodatno dejavnost za investitorja. 

NEVARNOSTI: 

o potrebna so visoka sredstva za investicijo, saj je potrebno omogočiti še 
sterilizacijo ostankov, kar zahteva veliko toplotne energije (para),  
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o lokacija: postrojenje je smiselno postaviti poleg večjega vira ostankov (npr: v 
primeru Nemščak ob prašičereji), transport pomeni dodatne zaplete in dodatne 
stroške,  

o postopek pridobitve dovoljenj je zapleten oz. mora postrojenje ustrezati strogim 
veterinarskim in okoljevarstvenim zahtevam, 

o potrebno je ključno znanje o anaerobnih procesih (pridobiti in vzdrževati pravo 
mešanico), 

o potrebna je zadostna in stalna količina klavničnih, hlevskih ostankov in silažne 
koruze (potrebno je skladiščenje, kar predstavlja dodatne stroške),  

o v kolikor silažne koruze ni dovolj, je potrebno gojenje, kar pa zahteva kmetijske 
površine, 

o pri proizvodnji EE se tvorijo večje količine toplote, torej je smiselno poiskati 
večjega porabnika toplote,  

o potrebno je soglasje s strani občanov. 

4.2.4 Faktorji 

Ena GVŽ je 600 kg žive teže živali, oziroma (Vir: Statistični urad RS): 
o 1 govedo = 1 GVŽ 
o 1 krava molznica = 1 GVŽ 
o 1 prašič = 0,115 GVŽ 
o 1 piščanec = 0,003 GVŽ 

Faktorji za preračun (Tabela 3) so povzeti po avstrijskem informacijskem listu, 
Ökoenergie Nummer 45 b: Biogas - Strom und Wärme aus dem Kreislauf der Natur. 

Tabela 3: Potencial bioplina iz živalskih odpadkov na 1 GVŽ na dan 

Žival Potencial bioplina na 1 GVŽ na dan 
Govedo 1,3 m3/dan 
Prašiči 1,5 m3/dan 

Perutnina 2,0 m3/dan 
Vir: Dissemond et. al. '93, Dunaj, Umweltbundesamt. 

Za pridobivanje bioplina so pomembne predvsem: pšenica, ječmen, silažna koruza, 
koruza za zrnje in sladkorna pesa. Za pridobivanje bioplina v fermenterju se uporabljajo 
rastlinski ostanki, in sicer: slama žit, koruznica in ostanki sladkorne pese. 

Tabela 4: Ocene rastlinskih ostankov za posamezne poljščine (v tonah na leto) 

Poljščina Rastlinski ostanki 
Koruza za zrnje 37 t/ha letno 
Silažna koruza 45 t/ha letno 
Sladkorna pesa 5 t/ha letno 

Pšenica 2,5 t/ha letno 
Ječmen 2,5 t/ha letno 

Vir: Jerič D.: Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, 2001. 

Tabela 5 prikazuje potencial bioplina na tono suhe substance. 
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Tabela 5: Potencial bioplina iz poljščin na tono suhe substance 

Poljščina Potencial bioplina v m3 na tono 
suhe substance (SS) 

Pšenica - slama 300 
Ječmen – slama 300 

Koruznica (iz koruze za zrnje) 400 
Koruzna silaža 550 
Sladkorna pesa 580 

Vir: Biogas; Strom und Wärme aus dem Kreislauf der Natur, Ökoenergie Nummer 45 b (brušura). 

4.2.5 Primer izračuna za bioplinsko postrojenje 

Spodaj je prikazan izračun postrojenja za 100 glavami govedi, ki lahko letno proizvede 
naslednje količine toplote in električne energije: 

100 glav govedi = 100 GVŽ 

1,3 m3 bioplina/GVŽ/dan * 100 GVŽ * 365 dni = 47.450 m3 bioplina/leto 

Energetska vrednost: 

47.450 m3 bioplina na leto * 0,85 * 6,5 kWh/m3 = 262.161 kWh/leto 

o Od tega toplota: 262.161 kWh * 0,65 = 170.405 kWh/leto. Približno 35% toplote 
se porabi za postopek fermentacije. Neto letna proizvodnja toplote tako znaša 
110.763 kWh/leto. 

o Od tega električna energija: 262.161 kWh * 0,35 = 91.756 kWhe/leto. Ob 
upoštevanju v procesu porabljene energije (približno 5%) neto letna proizvodnja 
električne energije tako znaša 87.168 kWhe/leto. 

Slika 15: Shema proizvodnje toplote in električne energije na kmetiji s 100 GVŽ 

 

100 GVŽ 

262.161 kWh/leto 

TOPLOTNA ENERGIJA: 65% ELEKTRIČNA ENERGIJA: 35% 

Neto toplota:  

110.763 kWh 

Potrebno za obratovanje:  

59.642 kWh 

Neto električna energija:  

87.168 kWh 

Potrebno za obratovanje: 

4.588 kWh 
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Lastna poraba toplote in možnosti prodaje presežne toplote 

Skupna letna proizvodnja toplote na kmetiji s 100 GVŽ bi znašala okrog 110 MWh 
toplote. Ker pa se toplote ne da »skladiščiti«, bi bilo dejansko v zimskih mesecih (v 
ogrevalni sezoni – upoštevano je ogrevalno obdobje 5.200 ur letno) na voljo okrog 66 
MWh toplote, kar zadošča za dva povprečna enostanovanjska objekta. 

4.3 GEOTERMALNA ENERGIJA 

4.3.1 Pojem geotermalne energije 

Geotermalna energija je toplota Zemljine notranjosti. Geotermalne izvore predstavlja 
akumulirana toplotna energija v notranjosti zemlje oziroma v masi kamnin in v tekočih 
fluidih Zemljine skorje. V Zemljini notranjosti nastajajo ogromne količine toplote, ki 
nenehno potujejo iz globin na Zemljino površje. Večina toplotne energije se prenaša s 
konvekcijo toplote. 

Ta naravna energija je ekonomsko pomembna pod pogojem, da je koncentrirana na 
omejenem področju, kot so rudna nahajališča in naftna ležišča, torej v vulkanskih in 
geotermalnih področjih Zemlje. Konvencionalno izrabo geotermalne energije ponavadi 
delimo na (Vir: http://www2.arnes.si/~rmurko2/GEOTERMALNA.HTM): 

o visokotemperaturne vire s temperaturo vode nad 150°C, ki jih izrabljamo za 
proizvodnjo elektrike, 

o nizkotemperaturne vire s temperaturo vode pod 150°C, ki jih v glavnem 
izrabljamo neposredno za ogrevanje. 

Raziskave o rabi geotermalne energije so pokazale, da se največ energije uporabi za 
ogrevanje. Razdelitev uporabe geotermalne energije je sledeča (Vir: http://gcs.gi-

zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT129.htm): 

o ogrevanje  35%, 
o bazeni (balneologija)  15%, 
o rastlinjaki 14%, 
o ribogojnice 10%, 
o industrija 10%, 
o klimatizacija 1%, 
o toplotne črpalke 13% in 
o ostalo 2%. 

V Evropi se geotermalna energija izkorišča za pridobivanje električne energije, za 
ogrevanje stanovanj in industrijskih objektov, v kmetijstvu za ogrevanje rastlinjakov, v 
turizmu in še nekaterih drugih dejavnostih. Najboljši pogoji za izkoriščanje geotermalne 
energije v Evropi so v Islandiji, Italiji in Grčiji. Največja elektrarna na geotermalno 
energijo v Evropi je bila zgrajena v Italiji že leta 1913 in ima električno moč 390 MW (Vir: 

http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT129.htm). 

Izkoriščane geotermalne energije ima tudi določene škodljive vplive na okolje: 

o Usedanje tal, ki nastane pri praznjenju vodonosnikov. Posedanje tal preprečimo 
z reinjektiranjem. 

o Onesnaževanje voda (toplotno onesnaževanje površinskih voda, v katere 
spuščamo zavrženo geotermalno vodo). 
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o Z izlivom izkoriščene termalne vode v reke ali jezera se poveča vsebnost 
škodljivih snovi (karbonati, silikati, sulfati, kloridi,Hg, Pb, Zn itd.), trdnih snovi 
(pesek, mulj) in slanost. 

o V ceveh sistema nastajajo usedline, ker termalne vode vsebujejo raztopljene 
pline (O2, CO2) in trdne snovi (apnenec, kremen, kalcijev sulfat, kalcijev fosfat), 
emulgirana olja, parafine, pesek, mulj itd. Nekatere raztopljene snovi (H2S, O2, 
CO2) povzročajo tudi korozijo cevi. 

Pri proizvodnji električne elektrike, kjer se izkorišča para iz geotermalnih nahajališč, 
lahko pride do onesnaževanja zraka, ker para vsebuje pline (CO2, H2S, NH3, CH4, N2, 
H2). Pline pred uporabo pare izločimo v izločevalnikih. Največji problem predstavlja H2S, 
ki oksidira v žveplov dioksid, ta pa v žvepleno kislino, ki povzroča kisel dež. Emisije 
škodljivih snovi so manjše kot pri kotlih, v katerih sežigamo fosilna goriva (plin, nafto, 
premog). Para iz geotermalnih nahajališč povzroča tudi hrup (pri prostem izpustu pare 
znaša zvočna moč tudi do 120 dB, zato je potrebno vgraditi dušilnike, ki zmanjšajo hrup 
na 75 do 90 dB). (Vir: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT129.htm). 

4.3.2 Geotermalna energija v Sloveniji 

Slovenija ima na razpolago za več milijard GJ virov energije v nizkotemperaturnih 
geotermalnih sistemih (SV Slovenija - 65 %, V Slovenija - 5 %, Krško - Brežiška kotlina - 
25% in Ljubljanska kotlina - 5 %) (Ravnik, D. et al., 1992). V Sloveniji se največ 
uporabljajo nizkotemperaturni viri geotermalne energije. Največ raziskav je bilo 
narejenih v severovzhodnem delu Slovenije. Sicer pa so geotermično perspektivne 
regije v Sloveniji: 

o Panonski bazen s površino 1.300 km2. Raziskave so bile uspešne, saj je zajeto 
več kot 100 l/s nizkomineralizirane termalne vode s temperaturo 40-70°C.  

o Rogaško-celjsko-šoštanjska regija s površino 450 km2 . Skupna izdatnost vseh 
zajetij je čez 250 l/s vode s temperaturo 18,5 - 48°C.  

o Planinsko-laško-zagorska regija s površino 380 km2. Skupna izdatnost vseh 
zajetji je čez 150 l/s vode s temperaturo 21-43°C.  

o Krško-brežiška regija s površino 550 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij je čez 
240 l/s vode s temperaturo 15-64°C.  

o Ljubljanska kotlina s površino 600 km2. Skupna izdatnost vseh zajetji je okrog 
150 l/s vode s temperaturo 18-30°C. 

4.3.3 Primeri izkoriščanja geotermalne energije 

4.3.3.1 Primer izkoriščanja geotermalne energije za ogrevanje osnovne šole 

V eni od OŠ v občini Postojna bodo namesto kurilnega olja uporabljali za ogrevanje, 
pripravo sanitarne vode in hlajenje geotermalno energijo. Za pridobivanje geotermalne 
energije so zvrtali pet vrtin globokih 120 metrov in vanje vstavili pet cevi, po katerih bo 
krožila voda, ki zemlji odvzema toploto. S toplotno črpalko pa tako dobljeno toploto še 
dvignejo na želeno temperaturo, a največ do 55oC. Naložbo, ki so jo omogočili 
Ministrstvo za okolje in prostor, Elektro Primorska in občina, bodo nadaljevali v stavbi 
gasilskega doma, kjer ima šola tudi telovadnico. Skupna vrednost naložbe znaša 36 mio 
150.000 € (Vir: Delo (regionalno), 21.9.2004). 
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4.3.3.2 Izkoriščanje geotermalne energije za ogrevanje rastlinjakov 

Izkoriščanje geotermalne energije v Petišovcih 

Na širšem območju kraja Petišovci je možno usposobiti okrog 50 vrtin, globine od 750 
do 1.000 m, za črpanje in vračanje geotermalne vode po končanem procesu 
odvzemanja toplote. Temperature geotermalne vode na ustju teh vrtin znašajo cca. 
55oC, zato so vode iz teh vrtin primerne za tipične sisteme ogrevanja rastlinjakov. V 
času nizkih zunanjih temperatur je potrebno tudi dodatno ogrevanje. V Nafti Lendava je 
bila izdelana predinvesticijska študija za izgradnjo pilotnega objekta, kjer je za 
ogrevanje 0,5 ha z rastlinjaki pokritih talnih površin, v kraju Petišovci, predvideno 
ogrevanje z geotermalno energijo in s termogeni na utekočinjeni naftni plin. 

S predvidenim sistemom ogrevanja v okviru obravnavanega projekta je možno v celoti 
zadovoljiti robnim pogojem načrtovane tehnologije pridelave rezanega cvetja, t.j. pri 
zunanji temperaturi –21oC je možno vzdrževati v notranjosti rastlinjaka temperaturo 
16oC. 
(Vir:http://www.rra-mura.si/seminar/obv-02/Oslaj-ORABA%20GEOTERMALNE%20ENERGIJE%20V%20NAFTI%20LENDAVA.doc) 

Izkoriščanje geotermalne energije v Tešanovcih v občini Moravske Toplice 

Razlogi za nastanek projekta so bili v nekonkurenčnem lokalnem gospodarstvu, potreba 
po novih programih in geotermalne »zaloge«. Gre za pilotni projekt, ki ima izredno 
veliko učno in demonstracijsko vlogo. Cilj projekta je zmanjšati gospodarski in socialni 
zaostanek regije, diverzifikacija proizvodnega programa malih kmetij, učni efekt, nove 
zaposlitvene možnosti itd.. Nastala je nova oblika kmetijske proizvodnje z večjo dodano 
vrednostjo. 

Steklenjak je velik 1 ha. Gre za montažno kovinsko izvedbo z zastekljenimi stenami in 
streho. Rastlinjak se ogreva z geotermalno vodo iz Zdravilišča Moravske Toplice. 
Sistem deluje tako, da najprej, če so ugodni zunanji pogoji (insolacija ali ugodnejše 
temperature), ogrevajo z odpadno geotermalno vodo, šele nato spusti procesna 
regulacija drugi, kotlovniški vir (kotlovniška energija). Sistem v ogrevanju je Tichelmann, 
da dobijo enakomerne pretoke brez nastavitve. Ogrevalne cevi so brezšivne jeklene 
cevi, položene s prostorsko kompenzacijo, da ne pride do poškodb. Prostor za vzgojo 
paradižnika ima dva regulacijska sektorja ter štiri ogrevalne veje s cevnimi registri. Dve 
veji sta geotermalni, dve veji pa kotlovniški. Cevni registri so nameščeni med vrstami 
horizontalni in vertikalno na posebnih jeklenih stebrih rastra 2 m. Prostor za vzgojo 
sadik ima eno ogrevalno regulacijsko cono in dve cirkulacijski veji, ena je na 
geotermalno vodo, druga je na kotlovniško vodo. Cevni registri so fiksno nameščeni pod 
mizami. Razdelilci za cevne registre potekajo ob zunanji zasteklitvi, kjer so tudi največje 
toplotne izgube. Registri so vezani na razdelilce preko kroglične pipe in fleksibilnega 
spoja. V geotermalno vejo so vezani tudi ventilacijski konvektorji v zaporedni vezavi. 
Upori ventilacijskih konvektorjev smejo biti največ 2.000 kPa na vodni strani. Konvektorji 
so regulirani z ločenim  stikalnim elementom in termostatom, ki izklaplja ventilator pri 
izbrani notranji temperaturi in izbrani turaži. Na ogrevalno vejo rastlinjaka s sadikami se 
po načrtih veže tudi vse spremljajoče delovne prostore z radiatorskim in konvektorskim 
ogrevanjem. Ves cevni sistem je transparenten, neizoliran in barvan. Nazivni 
obratovalni tlaki obeh ogrevalnih sistemov so 4 bar (Vir: http://www.rra-mura.si/seminar/obv-

02/Sraka-Rastlinjak%20v%20Tesanovcih.doc). 
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4.3.4 Ogrevanje s toplotno črpalko 

Toplotne črpalke izkoriščajo za svoje delovanje toploto okolice, toploto zraka, podtalne 
in površinske vode, toploto, akumulirano v zemlji in kamnitih masivih, pa tudi odpadno 
toploto tehnoloških procesov, ki jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov 
in pripravo tople sanitarne vode. 

Delovanje toplotne črpalke temelji na načelu odvzemanja toplote okolici na nižji 
temperaturni ravni in njenem oddajanju v sistem ogrevanja na višji temperaturni ravni. 
Gre za krožni proces, v katerem delovni medij toplotne črpalke v uparjalniku odvzame 
toploto okolici in se pri tem upari. Zaradi dela, dovedenega s kompresorjem, se mediju 
nato povečata temperatura in tlak, v kondenzatorju pa se medij ponovno utekočini in pri 
tem odda toploto v sistem ogrevanja. Pred ponovnim vstopom v uparjalnik potuje medij 
še skozi dušilni ventil, kjer ekspandira na začetni tlak. Za delovanje takšne toplotne 
črpalke, imenujejo jo tudi kompresorska, moramo kompresorju dovajati pogonsko 
energijo. Razmerje med pridobljeno toploto in vloženim delom imenujemo grelno število. 
Toplotne črpalke običajno dosegajo grelna števila do 3,5, kar pomeni, da lahko na 1 del 
vložene energije pridobimo 3,5 dela nizkotemperaturne toplote (Vir: Učinkovito z energijo, 

september 2004). Sodobnejše toplotne črpalke pa lahko nominalno dosegajo grelno število 
tudi več kot 5. 

Slika 16: Delovanje toplotne črpalke 

 
Vir: http://www.gov.si/aure/eknjiznica/biltenSep04.pdf. 

Talno ogrevanje je nizkotemperaturni ogrevalni sistem, kar pomeni da prenos toplote 
poteka preko velikih površin tal z relativno nizko temperaturo. Temperatura tal 23-24°C 
omogoča prijetno temperaturo 18-20°C v višini glave. Nasprotje takšnega ogrevanja je 
visokotemperaturni sistem ogrevanja, kjer ogrevamo z malimi površinami (npr. 
radiatorji) z relativno visokimi temperaturami. Talno ogrevanje omogoča, da imamo v 
prostorih nekaj stopinj nižjo temperaturo kot pri klasičnem ogrevalnem sistemu. Zaradi 
dvigovanja toplote od nog proti stropu dobimo prijetno, enakomerno porazdelitev 
temperature po višini, zato ne občutimo sobne temperature kot nizke. Vzrok za to so 
naše noge, ki so v tem primeru na toplem, sicer pa so občutljive na hlad, saj so najbolj 
oddaljene od krogotokov telesa. S toplimi nogami "zavedemo" telo, ki občuti v tem 
primeru nižjo sobno temperaturo kot ugodno. Ekonomski vidik vgradnje talnega 
ogrevanja je dolgoročno pozitivnejši v primerjavi z radiatorskim. V splošnem velja, da je 
sistem talnega ogrevanja ob vgradnji 30-35% dražji od sistema radiatorskega 
ogrevanja. V času uporabe pa se odrazijo pozitivne lastnosti talnega ogrevanja pri 
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prihranku energije. Vsaka stopinja nižje temperature pomeni namreč 6% manj energije 
za ogrevanje. če pri tem upoštevamo še pogojevano dobro izolacijo objektov, znaša 
celoten energetski prihranek tudi do 30% (Vir: http://www.ths.si/zanimivosti/talno.htm). 

Talno ogrevanje ima ob strokovnem oziroma pravilnem načrtovanju naslednje prednosti 
pred klasičnim radiatorskim ogrevanjem (Vir: Grobovšek: Radiatorsko ali talno ogrevanje): 

o temperaturni profil je blizu idealnega, 
o blaga klima, 
o kroženje prahu v prostoru je manjše zaradi manj intenzivnega kroženja zraka, 
o toplotna vztrajnost je velika, 
o primerno je za ogrevanje prostorov, ki so stalno v uporabi, 
o temperatura ogrevalnega medija je nižja, nižje so toplotne izgube ogrevalnega 

sistema, 
o temperatura zraka v prostoru je lahko nižja, ker se zaradi sevanja obodnih 

površin povečuje občutena temperatura, 
o uporabna stanovanjska površina je večja, ker v prostoru ni ogreval.   

Kljub prednostim talnega ogrevanja pa ima sistem tudi določene slabosti. Ena od njih je 
velika togost oziroma vztrajnost, zaradi katere se sistem težje odziva na hitre 
spremembe pri spreminjanju toplotnih obremenitev v prostoru. Regulacija ogrevanja je 
zato težavnejša, vendar to slabost nekoliko ublaži samo-regulacija sistema - pri povišani 
temperaturi v prostoru se zmanjša temperaturna razlika in s tem toplotna oddaja (Vir: 

Grobovšek: Radiatorsko ali talno ogrevanje). 

Po nekaterih virih naj bi toplotne črpalke v primerjavi s plinskimi in oljnimi 
kondenzacijskimi kotli porabile kar od 34 do 49% manj primarne energije, s čimer naj bi 
bilo doseženo od 31 do 60-odstotno zmanjšanje emisij CO2 (Vir: Učinkovito z energijo, september 

2004), vendar pa je pri delovanju toplotne črpalke nekoliko sporno dejstvo, da le-ta za 
svoje delovanje porabi precej električne energije, ki se naj ne bi uporabljala za 
ogrevanje. 

Za vgraditev toplotne črpalke lahko tako pravne osebe in samostojni podjetniki kot tudi 
gospodinjstva pridobijo del nepovratnih sredstev v okviru razpisov Ministrstva za okolje 
in prostor. 

Toplotne črpalke za svoje delovanje lahko izkoriščajo različne medije in jih glede na to 
razvrščamo v tri skupine:  
 

a) Toplotna črpalka zemlja/voda: takšna toplotna črpalka črpa toploto iz zemlje, in 
sicer s pomočjo zemeljskih kolektorjev ali zemeljskih sond (geosonda). 
Ogrevanje sistema lahko poteka preko celotnega leta. 

 

Sistem izrabe geotermalne energije s sistemom geosonda tvorita:  

• vrtina z vstavljeno geosondo 

V vrtino je vstavljen zaprt krožni sistem, po katerem kroži medij, ki zaradi svoje nižje 
temperature odvzema toploto iz okolice vrtine (geotermalno energijo) in se segreje. V 
vrtino je nameščenih pet polietilenskih cevi, spojenih v dve zanki, po katerih kroži medij, 
ki iz zemlje odvzema toploto. Medprostor je zapolnjen s polnili, ki zagotavljajo 
maksimalno prevodnost. Globino geosonde (običajna globina je med 80 in 160 m) in 
njihovo število določi želena količine pridobljene toplotne energije, ki jo opredeli kupec. 
V primeru zahteve po večjih količini energije, jih je namreč potrebno vgraditi več.  
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• toplotna črpalka 

Odvzeto toploto medij prenese iz zemeljskih globin do toplotne črpalke, kjer se zaradi 
odvzema toplote ponovno shladi. Toplotna črpalka deluje na principu voda – voda.  

Slika 17: Izkoriščanje toplote zemlje (geosonde, energetske košare in kolektor) 

   
 

b) Toplotna črpalka voda/voda: takšna toplotna črpalka pridobiva toploto iz več ali 
manj konstantne temperature podtalnice in s tem dosega konstantne izkoristke, 
tudi pri hladnejših dnevih. Črpa podtalno vodo in jo nato s pomočjo kompresorja 
dviguje na višji temperaturni nivo in nato toploto oddaja v ogrevalni sistem, 
ohlajeno podtalno vodo pa vrača nazaj pod površje. 

Slika 18: Izkoriščanje toplote podtalne vode 

 
c) Toplotna črpalka zrak/voda izkorišča od sonca segreto toploto zraka. V 

hladnejših dnevih se lahko priklopi še druga ogrevalna naprava, saj takšna 
toplotna črpalka slabše deluje pri nižjih zunanjih temperaturah (pod -20°C). 
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Slika 19: Izkoriščanje toplote okoliškega zraka 

 
Naložba v toplotne črpalke je ekonomsko posebej zanimiva pri večjih objektih, kot so 
trgovine, športni objekti, hoteli, ker so veliki potrošniki energije (Vir: 

http://www.termoteh.si/PT17.htm). 

Najpomembnejši napotki za uporabo toplotne črpalke 

Zahteve za zgradbo: 

o optimalna toplotna zaščita zunanjih površin, 
o toplotnoizolacijska zasteklitev ter dobro tesnjenje oken in 
o ugodna lega zgradbe in pravilna razporeditev prostorov. 

Zahteve za ogrevalni sistem: 

o natančna določitev toplotnih potreb zgradbe, 
o določitev potreb po topli sanitarni vodi, 
o uporaba nizkotemperaturnih sistemov (talno, konvektorsko, toplozračno), 
o izdelana tehnična dokumentacija (projekti) in 
o kakovostna izvedba brez odstopanj od tehnične dokumentacije. 

Zahteve za vir toplote: 

o pravilna ocena razpoložljivosti vira (količinsko in časovno), 
o razpolaganje z ustrezno velikim zemljiščem ali drugim virom toplote in 
o predhodna pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za uporabo. 

4.3.4.1 Primerjava stroškov ogrevanja s toplotno črpalko in ogrevalnim 
sistemom na ELKO 

Celotne stroške ogrevalnega sistema razdelimo v tri skupine, in sicer na investicijske 
stroške, stroške za energijo in vzdrževalne stroške. Pri primerjavi stroškov ogrevanja s 
toplotno črpalko in ogrevalnim sistemom na ELKO (ekstra lahko kurilno olje) so 
upoštevane naslednje predpostavke: 

o Objekt je toplotno dobro izoliran. Specifične toplotne izgube ne smejo biti večje 
od 50 W/m2, kar pomeni približno 15.000 kWh rabe koristne energije na leto za 
enodružinsko hišo s površino za ogrevanje 150 m2. 

o Za oba sistema je vgrajeno talno ali stensko ogrevanje z nizkotemperaturnim 
režimom 50/40oC. 

o Ni upoštevan dodaten vire toplote za ogrevanje pri toplotni črpalki za morebitno 
pokrivanje konične potrebe po koristni toploti. 

o Za ogrevanje na EKLO je upoštevan sodoben nizkotemperaturni kotel. 
o Za toplotno črpalko je upoštevana subvencija države v vrednosti 2.083 €. 
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o Poleg tega, pri obeh investicijah, niso upoštevani: 
� stroški nizkotemperaturnega ogrevalnega sistema (talno ali stensko 

ogrevanje), 
� stroški regulacije, 
� stroški instalacij v kurilnici (vsi elementi v kurilnici in delo) in 
� stroški sistema za pripravo sanitarne tople vode (hranilnik sanitarne 

tople vode). 

Pri sistemu ogrevanja s toplotno črpalko lahko v poletnem času izkoristimo tudi hlajenje, 
kar je prednost pri primerjavi z ostalimi sistemi. 

1. Primerjava investicijskih stroškov obeh sistemov. 

o Ogrevanje na ELKO. 

Znani podatki: 

− NT ali kondenzacijski kotel toplotne moči 12 kW regulacijo in gorilnikom, 
rezervoar za gorivo z lovilnim bazenom za olje, cevna povezava, električni 
priklop, nastavitev zgorevanja: 2.500 €, 

− minimalna potrebna površina za kurilnico in hrambo kurilnega olja 2 x 6 m2 
= 12 m2: 7.500 €, 

− dimnik: 833 €. 

Skupna investicija za kurilnico znaša 10.833 €. 

o Ogrevanje s toplotno črpalko. 

Znani podatki: 

− letne potrebe po toploti: 15.000 kWh, 
− toplotna črpalka zemlja/voda ogrevne moči 7,5 - 10 kW, zemeljski kolektor, 

regulacija, električni priklop, hranilnik toplote: 8.333 €, 
− minimalni prostor za postavitev toplotne črpalke in hranilnika toplote 2 x 3 

m2 = 6 m2: 3.750 €, 
− subvencija - nepovratna sredstva s strani države: 2.083 €. 

Skupna investicija: 12.083 € –  2.083 € = 10.000 €. 

2. Primerjava stroškov za energijo. 

o Ogrevanje na ELKO. 

Znani podatki: 

− letne potrebe po toploti: 15.000 kWh, 
− povprečni letni izkoristek kurilne naprave: ηletkur = 0,85 %. 

Poraba ELKO: B = 15.000/10 x 0,85 = 1.765 litrov 

Stroški za ELKO: 1.765 litrov x 0,561 €/l = 995 € 

o Ogrevanje s toplotno črpalko. 

                                            
1 Povprečna letna cena litra ekstra lahkega kurilnega olja v letu.2009. 
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Znani podatki: 

− letne potrebe po toploti: 15.000 kWh, 
− letno grelno število: 4. 

Poraba električne energije za toplotno črpalko: 15.000/4 = 3.750 kWh/leto  

Stroški električne energije za toplotno črpalko: 3.750 kWh x 0,0962 €/kWh = 360 € 

Letni prihranek v primerjavi z ELKO: 995 - 360 = 635 € 

3. Stroški vzdrževanja. 

o Ogrevanje na ELKO. 

Letni stroški za pomožno električno energijo obtočne črpalke in gorilnika, čiščenje 
dimnika, merjenje emisij, popravila, čiščenje rezervoarja, obresti zaloge goriva: 208 €. 

o Ogrevanje s toplotno črpalko. 

Letni stroški za pomožno energijo, morebitna popravila: 104 € (Vir: http://gcs.gi-

zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT253.htm). 

Iz zgornje primerjave stroškov ogrevanja med toplotno črpalko in sodobnim 
nizkotemperaturnim sistemom ogrevanja na ELKO je razvidno, da je investicija v 
toplotno črpalko brez dodatnega vira za pokrivanje konične potrebe po toploti z 
dodatnim virom energije (plin, ELKO ipd.) in s predstavljenimi predpostavkami, cenejša 
od sodobnega sistema na ELKO, če upoštevamo še subvencijo države za toplotno 
črpalko. 

Primer ogrevanja hiše s toplotno črpalko zrak/voda 

Hiša, ki jo navajamo kot primer, je locirana na Jesenicah, kjer so klimatski pogoji 
zahtevni. Lastnik, ki se zanima za nove tehnike ogrevanja, je hišo že ob gradnji dobro 
izoliral, kasneje pa je dodal še nekatere izpopolnitve, kot je izolacija oken in napeljava 
odpadnega zraka prezračevanja na sesalno stran toplotne črpalke. Na ta način je bila 
izkoriščena tudi odpadna toplota prezračevanja (rekuperacija), ki pa zaradi povišane 
relativne vlage toplega zraka povzroča tudi nekoliko pogostejše odmrzovanje. 

Zaradi dobre izolacije so bili stroški ogrevanja nizki, lastnik pa jih je želel še znižati. 
Odločil se je, vkljub neugodnim klimatskim razmeram na Jesenicah, za vgradnjo 
toplotne črpalke zrak/voda, z nazivno močjo ogrevanja 4,4 kW in nazivno pogonsko 
močjo 1,4 kW. 

V zgornjem nadstropju hiše so spalnice (75m2), temperatura ogrevanja pa je 19oC. V 
pritličju (75m2), kjer so dnevni prostori s kuhinjo, je temperatura ogrevanja 21oC, na 
enako temperaturo pa je v kletni etaži ogrevano še 45 m2 prostorov. Garaža, hodnik in 
stopnišče se ogrevajo od 16 do 18oC. Skupno ogrevanih prostorov je 195 m2 in 
ogrevanih 30 m2. 

Kurilna sezona 1999/2000 je bila tudi v jeseniški dolini nekoliko ostrejša. Ogrevalna 
sezona je trajala od 07.10.1999 do 07.05.2000, skupno 212 dni. Kotel na trda goriva, ki 
služi za dodatno ogrevanje v ogrevalnih konicah, je bilo potrebno zakuriti to sezono kar 

                                            
2 Cena električne energije in omrežnine z vsemi dajatvami za ET in priključne moči 7 kW na dan 22.4.2010. 
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14 krat po približno 5 ur. Dodatno ogrevanje je bilo torej potrebno v novembru 1x, 
decembru 5x in januarju 8x. V preostalem času je toplotna črpalka sama ogrevala 
celotni objekt. Lastnik je vgradil poleg standardnega dvotarifnega števca, še števec za 
porabo električne energije za pogon toplotne črpalke in prezračevanja. Ogrevanje 
zajema tudi sanitarno vodo v 550 litrskem bojlerju. 

V ogrevalni sezoni, v času visoke tarife, je bila poraba celotnega objekta 3.097 kWh in v 
času nizke tarife 3.564 kWh, skupno 6.661 kWh. Za pogon toplotne črpalke in 
ventilatorja prezračevanja je bilo porabljeno 4.417 kWh. Razliko porabljene električne 
energije, 2.244 kWh je porabilo ostalo gospodinjstvo. 

Povprečna temperatura radiatorskega ogrevanja je bila 30oC in temperatura povrata 
26oC. Razlika temperatur je nekoliko nizka, vendar pa je bilo na ta način doseženo 
visoko grelno število in bolje izrabljene konvektivne površine radiatorjev. Ob 
upoštevanju rabe energije za ogrevanje samo bivalne stanovanjske površine, ki so 
ogrevane na 20oC ali več, je bilo energijsko število objekta 22,65 kWh/m2, kar po vseh 
merilih sega v območje nizkoenergetskih hiš (Vir: http://www.ekodom.com/clanki/2primera.htm). 

Primer ogrevanja hiše s toplotno črpalko voda/voda 

Hiša, ki jo navajamo kot primer, je locirana v Beričevem pri Ljubljani. Že ob gradnji je 
bila hiša dobro izolirana, v celotnem objektu pa položeno talno ogrevanje. Napeljava 
odpadnega zraka prezračevanja je izvedena neposredno v okolje. Lastnik se je odločil 
za ogrevanje s toplotno črpalko voda/voda, že v času načrtovanja objekta, tako je 
celotni objekt prilagojen nizko-temperaturnemu ogrevanju. 

Nazivna ogrevalna moč toplotne črpalke je 11 kW in nazivna pogonska moč 3,5 kW. 
Hiša je grajena v dveh nadstropjih. V cca 200 m2 bivalnih prostorov je temperatura 
ogrevanja 23oC, preostali prostori (garaža, kurilnica) cca 80 m2, pa se ogrevajo na 
15oC. 

Kurilna sezona 1999/2000 je bila tudi v ljubljanski kotlini nekoliko ostrejša. Ogrevalna 
sezona je, po zapiskih lastnika, trajala od 01.10.1999 do 01.04.2000. Toplotna črpalka 
je dimenzionirana za celotno moč ogrevanja, tako ni bilo potrebe po dodatnem 
ogrevanju. 

Lastnik ima vgrajen standardni dvotarifni števec, tako ni točnega podatka o razdelitvi 
porabe električne energije med gospodinjstvom in pogonom toplotne črpalke. Z 
upoštevanjem porabe v sezoni in izven sezone, pa je to razmejitev lažje določiti. V 
ogrevalni sezoni, v času visoke tarife, je bila poraba električne energije za celotni objekt 
3.304 kWh in v času nizke tarife 4.034 kWh, skupno 7.338 kWh. Za pogon toplotne 
črpalke je bilo v ogrevalni sezoni porabljeno 5.922 kWh električne energije. Razliko 
električne energije 2.833 kWh je porabilo ostalo gospodinjstvo (vključno ogrevanje 
sanitarne vode). Ocena celoletne porabe električne energije za ogrevanje sanitarne 
vode je bila 1.083 kWh. Ocena porabe električne energije za ostale porabnike v 
gospodinjstvu je bila 1.750 kWh (ob predpostavki, da je poraba za svetila, gospodinjske 
stroje in ostalo okoli 20% celotne energetske porabe v gospodinjstvu). 

Ob upoštevanju porabljene energije za ogrevanje hiše in sanitarne vode (samo 
površine, ki so bile ogrevane na 23oC), je bila letna raba energije za ogrevanje cca 
35,00 kWh/m2. Kot v prejšnjem primeru, je tudi tu raba energije na nivoju 
nizkoenergetskih hiš (Vir: http://www.ekodom.com/clanki/2primera.htm). 
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4.4 SONČNA ENERGIJA 

4.4.1 Potencial sončne energije 

Sonce je praktično neizčrpen vir obnovljive energije. Je čist in donosen vir, ki nam lahko 
zagotovi pomemben del energije za naše potrebe. Energija, ki jo sonce seva na zemljo, 
je 15.000-krat večja od energije, kot jo porabi človek. To je energija, ki se obnavlja, ne 
onesnažuje okolja in je hkrati brezplačna. Zato mora biti cilj izkoriščati to energijo v 
največjem možnem obsegu. Sončno energijo lahko uporabljamo za ogrevanje 
prostorov, vode, ogrevanje bazenov in za proizvodnjo elektrike za osvetljevanje in hišne 
porabnike (Vir: http://kid.kibla.org/~marjan/vegan/predal/soncna_energija.htm). 

Celoten potencial sončnega sevanja za Slovenijo znaša približno 23.000 TWh, kar je 
nad 300-krat več kot znaša raba energije. Novejše študije kažejo, da je razpoložljivo pri 
obstoječih tehnologijah približno 960 GWh na leto, kar je enako približno polovici 
slovenskega deleža proizvodnje električne energije iz Nuklearne elektrarne Krško. 
Danes izkoriščamo le približno 28 GWh, kar je le 3% ocenjenega tehničnega potenciala 
(Vir: http://kid.kibla.org/~marjan/vegan/predal/soncna_energija.htm). 

4.4.2 Možnosti izkoriščanja sončne energije 

Sončno energijo lahko izkoriščamo v zgradbah na tri različne načine (Vir: 

http://www.gov.si/aure/eknjiznica/IL_5-02.PDF): 

o pasivno – s solarnimi sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov in 
o aktivno – s sončnimi kolektorji za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje 

prostorov ali s fotovoltaiko – s sončnimi celicami za proizvodnjo sončne energije. 

Pasivna raba sončne energije pomeni rabo primernih gradbenih elementov za 
ogrevanje stavb, osvetljevanje in prezračevanje prostorov. Elementi, ki se uporabljajo 
pri pasivnem izkoriščanju sončne energije so predvsem: okna, sončne stene, steklenjaki 
itd. Aktivna izraba sončne energije pomeni rabo sončne energije s pomočjo 
sprejemnikov sončne energije – SSE ali fotovoltaičnih modulov. 

4.4.2.1 Sprejemniki sončne energije 

Sprejemniki sončne energije pretvarjajo sončno energijo v toplotno in jo nato predajo 
nosilcu toplote (najpogosteje je to voda). Učinkovitost SSE nam pove, kolikšen delež 
vpadle sončne energije lahko SSE prenese na nosilec toplote. Energijska bilanca 
sončnega sevanja pri višini sonca 60° ob jasnem nebu brez meglic, pri čemer je 
površina pravokotna na smer vpada sončnih žarkov. Nagibni kot sprejemnikov sončne 
energije glede na površino zemlje je pomemben za najvišji možni sprejem energije. 
Optimalni nagibni kot je odvisen od časa koriščenja sprejemnikov, ker se položaj sonca 
preko leta spreminja. Za Slovenijo je, glede na čas koriščenja, nagibni kot med 35-45° 
idealen kompromis med najvišjim položajem sonca poleti (nagibni kot 30°) in najnižjim 
položajem sonca pozimi (nagibni kot 60°). Glede na trenutno ponudbo na trgu delimo 
sprejemnike sončne energije (SSE) v tri vrste: 

o Ravni sprejemniki, ki imajo trenutno najugodnejše razmerje med ceno in 
učinkovitostjo. Sestavljeni so iz absorberja (črno barvana pločevina, na katero so 
pritrjene cevi z vodo) in ohišja s toplotno izolacijo na spodnji strani ter stekleno 
šipo na zgornji strani. Na steklo se nanašajo selektivni nanosi, ki močno 
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absorbirajo sončno sevanje, hkrati pa zmanjšujejo sevalne toplotne izgube v 
okolico. 

o Vakuumski cevni sprejemnik z neposrednim pretokom je sestavljen iz 
visokoevakuiranih cevi iz solarnega stekla. Toplotne izgube so tako majhne, da 
proizvaja toplo vodo tudi pri difuzijskem sevanju (v oblačnem vremenu). V 
absorberju je vgrajena koaksialna toplotno izmenjevalna cev, skozi katero se 
direktno pretaka nosilni medij toplote, ki sprejema toploto preko toplotno 
izmenjevalne cevi z iztekom v razdelilni cevni sistem. Optimalna usmerjenost 
absorberjev se doseže z zasukom vakuumskih cevi. 

o Vakuumski heat pipe cevni sprejemnik ima v vakuumski cevi integriran absorber, 
na katerem je nameščena toplotna cev (heat-pipe). V toplotni cevi cirkulira nosilni 
medij toplote, ki se pri ogrevanju uparja, na čelni strani kondenzatorja preko 
toplotnega izmenjevalnika odda toploto solarnemu mediju in pri tem kondenzira. 
Prenos toplote iz kondenzatorja na solarni krog se pri takšnih sprejemnikih 
izvede suho, to pomeni brez neposrednega stika tekočin preko visoko 
storilnostnega toplotnega izmenjevalnika. Učinkovitost teh sprejemnikov je v 
letnem povprečju za 50% višja od učinkovitosti ravnih sprejemnikov. (Vir: Prihaja 

pravi trenutek za Solarne sisteme, ENSVET) 

Slika 20: Vakuumski in ploščati sončni kolektor 

  
Vir: Zeussolar in Podsvojostreho 

4.4.2.1.1 Priprava sanitarne tople vode 

Pri postaviti SSE moramo upoštevati namen njihove uporabe: ogrevanje sanitarne vode 
ali ogrevanje objekta. Ogrevanje sanitarne vode je potrebno vse leto, medtem ko je 
ogrevanje objekta potrebno predvsem v jesenskih, zimskih in spomladanskih mesecih. 
Na kot postavitve vpliva tudi skupna površina SSE, saj je v poletnih mesecih pri veliki 
površini skupna moč ogrevanja dovolj visoka tudi pri neugodnem kotu. V jesenskih in 
spomladanskih mesecih, ko je sončno sevanje manj intenzivno, pa je pomembno, da 
izberemo najugodnejši kot tako, da padajo sončni žarki na SSE čim bolj pravokotno. 
Glede na velikost vgrajenih SSE površin s predpostavkami določimo ali izračunamo za 
kateri mesec naj bi bil kot postavitve SSE najugodnejši. 
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Slika 21: Shema sončnih kolektorjev za STV in ogrevanje 

  
Vir: Sonnenkraft 

Primer izračun solarnega sistema enodružinske hiše so uporabljeni naslednji vstopni 
pogoji za dve varianti: 

o v objektu živijo 4 osebe, 
o poraba vode na osebo je srednja (60 litrov na dan na osebo), 
o sanitarna voda se je pred prehodom na solarni sistem ogrevala s klasičnim 

toplovodnim kotlom s celoletnim izkoristkom 80 %, 
o temperatura tople vode je minimalno 60°C, 
o hranilnik toplote: 300 oziroma 500 litrov, 
o ravni kolektorji 5,14 m2 in 7,7 m2, 
o cena kurilnega olja je 0,7 €/liter. 

Tabela 6: Solarni sistem za enodružinsko hišo 

 varianta 1 varianta 2 varianta 3 

hranilnik toplote 300 l 300 l 500 l 

tip sprejemnikov sončne energije  vakuumski 5,76 m2 ravni – 5,14 m2 ravni - 7,7 m2 

dnevna poraba tople vode 240 litrov 

letna poraba energije za vodo 4,6 MWh 

letno pokritje potreb 49 % 45 % 58 % 

pridobljena energija od SSE 2,3 MWh 2,1 MWh 2,7 MWh 

zmanjšanje emisij CO2 letno 973 kg 847 kg 1121 kg 

prihranek v olju letno 309 litrov 289 litrov 356 litrov 

prihranek v € letno 216 € 200 € 250 € 

okvirna cena solarnega sistema brez kotla 5.190 € 2.490 € 3.325 € 

enostavna vračilna doba glede na prihranek 20 let 11 let 12 let 

Vir: lasten izračun po RetScreen. 

Ker se Slovenija zavzema za zmanjšanje porabe fosilnih goriv, MOP subvencionira 
izgradnjo naprav za ogrevanje vode s sončno energijo. Koliko je razpisanih sredstev za 
vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode in vgradnjo toplotnih črpalk, lahko vsak 
preveri na spletni strani Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije oziroma v najbližji energetski pisarni ali na spletni strani Eko sklada 
(www.aure.si ali www.ekosklad.si). 
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4.4.2.1.2 Ogrevanje objekta 

Mnenje, da s SSE ni smiselno ogrevati objekta, ne drži popolnoma. Pri novih, dobro 
izoliranih objektih z nizkotemperaturnim režimom ogrevanja (talno ogrevanje), je lahko 
temperatura ogrevalnega medija zelo nizka, na primer do 36° C, kar je ugodno pri 
ogrevanju s SSE. S primernim akumulatorjem ogrevalne vode in regulacijo, lahko 
močno znižamo število dni delovanja dodatnega ogrevanja, tudi v zimskem času, in s 
tem znižamo stroške ogrevanja in onesnaževanje okolja. Po izkustvih v Nemčiji in 
Skandinaviji je ogrevanje s kolektorji sprejemljivo v objektih s toplotnimi izgubami do 
45W/m2 bivalnega prostora (Vir: http://kid.kibla.org/~marjan/vegan/predal/soncna_energija.htm).  

4.4.2.2 Fotovoltaika 

Fotovoltaika je tehnologija pretvorbe sončne energije neposredno v električno energijo. 
Proces pretvorbe je čist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije. Proces 
pretvorbe poteka preko sončnih celic. 

Sončne celice so sestavljene iz polprevodnega materiala. Največkrat je to silicij, ki se ga 
pridobiva iz kremenčevega peska. Poznamo monokristalne, multikristalne in amorfne 
sončne celice. Osnova monokristalnih sončnih celic so ploščice, narezane iz enega 
samega čistega kristala. Te celice imajo največji izkoristek med sončnimi celicami (15 – 
18%) in so najpogosteje uporabljene. Proizvodnja sončnih celic iz drugih oblik silicija je 
cenejša. 

Za boljše funkcioniranje so sončne celice povezane skupaj v sončne module, moduli pa 
so skupaj z ostalimi komponentami povezani v sisteme (Vir: http://www.gov.si/aure/eknjiznica/IL_5-

02.PDF). 

Fotonapetostne sisteme, ki neposredno pretvarjajo sončno energijo v električno, lahko 
razdelimo na: 

� samostojne PV-sisteme, ki oskrbujejo z električno energijo porabnike znotraj 
lokalnega električnega omrežja. Med njimi ločimo: 

o PV-sisteme brez akumulatorja in z njim, 
o PV-sisteme z enosmernimi ali izmeničnimi porabniki in 
o hibridne ali čiste PV-sisteme (v kombinaciji z drugimi generatorji električne 

energije). 

� omrežne PV-sisteme, ki oddajajo električno energijo v električno omrežje in jih 
zato imenujemo sončne elektrarne in med njimi ločimo: 

o razpršene (hišne sončne elektrarne) in 
o centralne sisteme (velike sončne elektrarne). 

Samostojni fotonapetostni sistemi za napajanje naprav ali majhnih porabnikov so v 
splošnem sestavljeni iz fotonapetostnega generatorja, polnilnega regulatorja, 
akumulatorja in regulatorja napetosti. Lahko oskrbujejo enosmerno breme. 
Fotonapetostni generator je sestavljen iz medsebojno povezanih fotonapetostnih (PV) 
modulov, ki so najmanjše celote med seboj povezanih sončnih celic (običajno 
zaporedno vezanih), znotraj katerih poteka fotonapetostna pretvorba. Poleg majhnih 
modulov za napajanje specifičnih izdelkov (na primer v kalkulatorju) se izdelujejo 
predvsem standardni PV-moduli za vršne moči od nekaj vatov do nekaj sto vatov. Vršna 
moč PV-modula se določa pod standardnimi testnimi pogoji (AM1.5, tisoč Wm-2, 25 °C). 
Standardni moduli so dimenzionirani za nominalne napetosti okrog 15 do 17 voltov in so 



Strokovne podlage za lokalni energetski koncept občine 

Stran: 58/115  
 

 
 

primerni za polnjenje 12-voltnih akumulatorjev. Mehanska konstrukcija modulov mora 
biti takšna, da so moduli dolgoročno odporni proti vplivom okolja. Predvidena življenjska 
doba fotonapetostnih modulov presega garancijsko dobo, ki trenutno dosega 20 ali celo 
25 let. PV-generator kot glavna komponenta mora vzdržati tako dolgo tudi pod 
ekstremnimi vremenskimi razmerami, kot so na primer ekstremne temperature, nevihte 
in toča. Vso življenjsko dobo mora biti zagotovljena popolna električna varnost, prav 
tako mora sončni generator do konca nominalne življenjske dobe obdržati 80 odstotkov 
nominalne moči. Vsak tip modula mora pred uporabo prestati zahtevne tipske teste. (Vir: 
ELEKTRIKA IZ SONCA – NAREDI SAM, Prof. dr. Marko TOPIČ) 

4.4.3 Prednosti in slabosti izkoriščanja sončne energije 

Prednosti izkoriščanja sončne energije so naslednje (Vir: http://www.gov.si/aure/eknjiznica/IL_5-

02.PDF): 

o proizvodnja električne energije iz fotovoltaičnih sistemov je okolju prijazna (ne 
povzroča emisij, je tiha in vizualno nemoteča), 

o izkoriščanje sončne energije ne onesnažuje okolja (zmanjševanje emisij CO2 
zmanjšuje učinek tople grede, zaradi katere nastaja ozonska luknja), 

o proizvodnja in poraba energije sta na istem mestu (manjše izgube pri prenosu 
energije) in 

o fotovoltaika omogoča oskrbo z električno energijo odročnih območij in oddaljenih 
naprav. 

Slabosti izkoriščanja sončne energije pa so naslednje: 

o težave pri izkoriščanju sončne energije zaradi različnega sončnega obsevanja 
posameznih lokacij in 

o cena električne energije, pridobljene iz sončne energije, je veliko dražja od tiste, 
ki je proizvedena iz tradicionalnih virov, kot je npr. nafta, plin ipd. 

Slika 22: Sončni elektrarni: ŠC Krško in prostostoječa Kozjak 

  
Vir: spletni strani ŠC Krško in Kozjansko 
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Slika 23: Ocenjena letna proizvodnja električne energije pri optimalnem naklonu 

 
ir: http://sunbird.jrc.it/pvgis/ 

Elektrarne s paraboličnimi koriti 
Nosilec toplote se segreva v jeklenih ali steklenih ceveh, ki so nameščene v žarišču 
paraboličnih korit. Stopnja zgoščevanja teh koncentratorjev je med 40 in 80, 
temperatura nosilca toplote do 40°C. Koncentratorji sledijo soncu enoosno (z vrtenjem 
okoli horizontalne osi prilagajajo naklon višini sonca) ali dvoosno (z vrtenjem okoli 
vodoravne in navpične osi prilagajajo položaj višini in azimutu sonca). Ugotovili so, da je 
proizvedena toplota pri slednjih večja, vendar ne odtehta zahtevnejših pogonov in 
cevovodov. Zato pri večjih sončnih elektrarnah uporabljamo predvsem linijske 
koncentratorje z enoosnim gibanjem. Največja sončna elektrarna na svetu deluje v 
Kaliforniji, v puščavi Mojavo in je poznana pod imenom SEGS. Prva enota je bila 
zgrajena leta 1984, skupno pa elektarno sestavlja 560 paraboličnih korit s skupno 
površino 83.960 m2 ter skupno nazivno močjo 354 MW. (Medved S, Novak P., Varstvo okolja in 
obnovljivi viri energije, Fakulteta za strojništvo, 2000) 
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Slika 24: Parabolična korita 

 
Vir:www.treehugger.com 

Koncentrirane fotovoltaične elektrarne (CPV) 
Koncentrirane fotovoltaične elektrarne (CPV) so sistemi, ki koncentrirajo sončno 
svetlobo na sončne celice, s čimer povečajo učinkovitost sončnih elektrarn. 
Fotovoltaične celice so integrirane v koncentrirane fotovoltaične sisteme, kjer leče ali 
ogledala fokusirajo sončno svetlobo na celice. CPV morajo imeti vgrajen sledilni sistem, 
da se sončna svetloba ves čas delovanja enakomerno fokusira v fotovoltaične celice. 
Največja prednost CPV je visoka učinkovitost, nizki investicijski stroški glede na večjo 
učinkovitost, njihova slabost pa je vgradnja sledilnih sistemov, ki povečajo investicijo, 
poleg tega morajo biti dovolj sofisticirani, da je doprinos električne energije večji. (vir: 
http://www.solareis.anl.gov/guide/solar/pv/index.cfm) 

Slika 25: Koncentrirani fotovoltaična celica in sistem 

  
Vir: news.cnet.com 

4.5 POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE 

Postopek za gradnjo sončnih (fotovoltaičnih) elektrarn je navadno na kratko opisan na 
strani posameznega ponudnika solarne opreme. Naslednji postopek je povzet po 
Elektro Celje, ki ima na svoji spletni strani celoten opis postopka. 
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Slika 26: Postopek izgradnje SE  

 
Vir: http://www.elektro-celje.si/ 

Prostorski red 

*V kolikor predvidena gradnja ne posega v vplivno območje električnih vodov in naprav 
lahko investitor zaprosi za soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje SzP po 50. 
členu ZGO – 1 (hkratna vloga za projektne pogoje in soglasje za priključitev na 
distribucijsko omrežje SzP), ki pravi, če soglasodajalec že na podlagi zahteve za izdajo 
projektnih pogojev ugotovi, da je poseg sprejemljiv in da projektni pogoji niso potrebni, 
se vloga za izdajo projektnih pogojev šteje kot vloga za izdajo soglasja za priključitev in 
se izda soglasje. 

Projektni pogoji in soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje SzP 

Dokumenta se izdata na osnovi pisne vloge investitorja in se izdata istočasno s 
pogojem, da je v vlogi naveden podatek o priključni moči za predviden objekt. V 
nasprotnem primeru se izdajo samo projektni pogoji. 

Projektne pogoje in soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje bo elektro 
distribucijsko podjetje poslalo skupaj po pošti z osebno vročitvijo. 

Vloga za izdajo projektnih pogojev in soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje 
mora vsebovati: 

• podrobno idejno zasnovo projekta IDZ, 
• elektro distributer lahko kasneje zahteva ostala dokazila in dokumentacijo, v 

kolikor se presodi, da je isto potrebno za izdajo predmetnega dokumenta. 

Projektni pogoji 

*V kolikor predvidena gradnja posega v vplivno območje električnih vodov in naprav 
soglasodajalec izda projektne pogoje. 
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Dokument se izda na osnovi pisne vloge investitorja. Projektne pogoje bo elektro 
distributer poslal skupaj po pošti z osebno vročitvijo in so za investitorja brezplačni, kot 
tudi kasnejše soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje SzP. 

Vloga za izdajo projektnih pogojev mora vsebovati: 

• podatke o investitorju oz. po pooblastilu investitorja o vlagatelju, 
• osnovne podatke o predvideni elektrarni (lokacija, parcelna številka, predvidena 

priključna moč, zaradi hitrejše najdbe na terenu lokacija sosednjega objekta). 

Priloga 

• podrobno idejno zasnovo projekta IDZ, 
• elektro distributer lahko kasneje zahteva ostala dokazila in dokumentacijo, v 

kolikor se presodi, da je isto potrebno za izdajo predmetnega dokumenta. 

V projektnih pogojih morajo biti podani podatki o načinu priključitve na distribucijsko 
omrežje, podatki o merilnih in zaščitnih napravah, o načinu obratovanja, potrebne 
ojačitve omrežja, … Projektni pogoji niso upravni akt in zoper njih ni pritožbe. 

Pristojni soglasodajalec mora določiti projektne pogoje najpozneje v 15 dneh po 
prejemu poziva, če se projektira enostavni ali manj zahtevni objekt oziroma v 30 dneh 
po prejemu poziva, če se projektira zahtevni objekt, razen če za posamezno vrsto 
objekta poseben zakon ne določa drugačnega roka. 

Idejna zasnova projekta (IDZ) 

Idejna zasnova je grafični prikaz in opis nameravane gradnje, na podlagi katerega 
soglasodajalec navede projektne pogoje, če je idejna zasnova namenjena pridobitvi 
soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje SzP, pa mora vsebovati tudi podatke, 
potrebne za izdajo tega soglasja. 

Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje SzP 

Uporabniki omrežja, ki želijo svoje objekte priključiti na distribucijsko omrežje, morajo od 
SODO pridobiti soglasje za priključitev. 

Dokument se izda na osnovi pisne vloge investitorja in dokumentov, ki jih je potrebno 
vlogi priložiti.  

Vloga mora vsebovati: 

• Podatke o uporabniku omrežja, 
• lokacija (naziv in naslov) nepremičnine oz. objekta, 
• opredelitev vrste nepremičnine (elektrarna), 
• čas trajanja soglasja in priključno moč, 
• predviden datum priključitve, 
• režim odjema ali oddaje moči, 
• dokazilo o lastništvu oz. pravico razpolaganja z nepremičnino oz. objektom, če ni 

vpisana v zemljiški knjigi, 
• podatke o pogonskih strojih, generatorjih in zaščiti, če gre za proizvodnjo 

električne energije. 

Priloge 

• enopolna shema elektrarne in načrt povezav zaščit in elementov ločilnega mesta, 
• podrobno idejno zasnovo projekta IDZ, 
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• katastrski načrt z vrisanimi objekti elektrarne. 

V primeru nepopolne vloge, je le to treba dopolniti. 

V soglasju za priključitev na distribucijsko omrežje, ki naj bi po Splošnih pogojih za 
dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. 
RS, št. 126/2007) veljal 2 leti z možnostjo podaljšanja (največ 2x po 1 leto), se navedejo 
vsi tehnični pogoji, potrebni za izdelavo priključka ter drugi splošni pogoji in sicer (v tem 
času mora uporabnik izpolniti vse pogoje predpisane v izdanem soglasju za priključitev, 
drugače preneha veljati). 

 

Osnovni podatki elektrarne (podatki o generatorju, prevzemno - predajnem mestu in 
merilnem mestu) 

• celotna delovna moč (P), 
• št. sončnih panelov celic, 
• način obratovanja, 
• tip generatorja (celice), 
• nazivna napetost generatorja, 
• nazivna frekvenca generatorja, 
• faktor moči, 
• vir pogona, 
• predvidena letna proizvodnja električne energije - za oddajo v distribucijsko 

omrežje, 
• predvideno leto priključitve, 
• nazivna napetost na prevzemno predajnem mestu, 
• nazivna frekvenca na prevzemno predajnem mestu, 
• lokacija prevzemno predajnega mesta, 
• nazivna napetost na merilnem mestu, 
• lokacija merilnega mesta, 
• jakost omejevalca toka. 

Tehnični pogoji (karakteristika omrežja in priključitev) 

• impedanca NN distribucijskega omrežja, 
• nazivna moč transformatorja, 
• kratkostična moč na 20 kV, 
• tok zemeljskega stika na 20 kV. 

Sama priključitev se izvede skladno z Navodili za priključevanje in obratovanje elektrarn 
inštalirane moči do 10 MVA (GIZ, maj 2008). 

Določila soglasja za priključitev so za proizvajalca obvezna. Spremembe parametrov 
stičnega, ločilnega in prevzemno-predajnega mesta, ali spremembe dogovorjenega 
načina obratovanja so dovoljene samo s predhodno pismeno odobritvijo sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja (v nadaljevanju SODO). 

Izjava o ustreznosti projektne rešitve 

Dokument se izda na osnovi pisne vloge investitorja. V postopku izdaje izjave o 
ustreznosti projektne rešitve bo elektro distributer istočasno in v istem dokumentu izdalo 
tudi soglasje na projekt NN ali SN električnega priključka za objekt (če je to bil pogoj v 
soglasju za priključitev na distribucijsko omrežje ali v projektnih pogojih). 
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K vlogi za izdajo izjave o ustreznosti projektne rešitve mora investitor priložiti vodilno 
mapo - projekt PGD (mapa 0), projekt NN ali SN priključka (če je to bil pogoj v soglasju 
za priključitev na distribucijsko omrežje ali v projektnih pogojih) in projekt električnih 
inštalacij objekta. 

Če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje določene v Sistemskih obratovalnih 
navodilih distribucijskega omrežja za električno energijo (SONDO-E), upravljavec 
distribucijskega omrežja (SODO) in uporabnik distribucijskega omrežja skleneta 
pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje. 

Navodila za obratovanje 

• Sestavni del pogodbe o priključitvi elektrarne so tudi obratovalna navodila 
(projektant ali SODO), ki morajo vsebovati: 

• splošne podatke o proizvajalcu, 
• podrobne podatke o vseh napravah, 
• ime in funkcija pooblaščenih oseb, 
• pravice in dolžnosti obeh partnerjev, 
• potek potrebnih stikalnih manipulacij, 
• določitev načina dostopa SODO-ja do naprav in 
• varnostna določila. 

Obratovalna navodila morajo biti izdelana za tiste elektroenergetske postroje, ki jih 
morajo upravljati delavci za katere je obvezno usposabljanje in preizkus znanja skladno 
s pravilnikom o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in 
načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih 
naprav. 

Izvedba priključka 

Izpolnitev obveznosti iz Pogodbe o priključitvi na distribucijsko omrežje je pogoj za 
začetek postopka priključevanja na distribucijsko omrežje. 

O nameravanem začetku kakršnihkoli del na priključku mora investitor podati pisno 
vlogo najmanj osem dni pred začetkom del. Elektro distributer izvaja nadzor (preverja 
ustreznost izvedbe, vgrajene opreme, itd.) pri gradnji priključka. Če priključek ne 
izpolnjuje tehničnih pogojev za priključitev ali če gre za odstopanje od pogojev, 
določenih v projektni dokumentaciji in v soglasju za priključitev na distribucijsko 
omrežje, distributer pred priključitvijo v pisni obliki naloži uporabniku izvedbo dodatnih 
ukrepov za odpravo pomanjkljivosti. 

Prav tako je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo: 

• notarsko overjen izvod Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za parcele 
preko katerih bo potekala trasa nizkonapetostnega priključka (če je to potrebno), 

• soglasja lastnikov parcel, preko katerih bo potekala trasa nizkonapetostnega 
priključka, če se predvideva takšen način priključitve, 

• s strani elektro distributerja pregledan in potrjen izvod projekta 
nizkonapetostnega priključka, če je to bil pogoj v projektnih pogojih ali soglasju 
za priključitev na distribucijsko omrežje. 

Sledi terenski ogled z namenom uskladitve morebitnih odstopanj od projektne 
dokumentacije oz. pogojev iz Soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje. Dela na 
priključku lahko izvaja pravna oseba z ustrezno registracijo.  
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Postavitev male fotovoltaične elektrarne (PGD /PZI) 

Za sončno elektrarno lahko izvajalec del pripravi projekt, lahko svetuje, kako priti do 
največjega izkoristka, dobavi potreben material ali pa izpelje celoten postopek od 
projekta do pridobitve statusa kvalificiranega proizvajalca in sklenitve pogodbe o 
odkupu električne energije. 

Investitorjem (podjetjem ali fizičnim osebam) izvajalci del nudijo: 

• izdelavo projektne dokumentacije (idejna zasnova elektrarne IDZ (opis v razdelku 
projektnih pogojev in soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje SzP), 
priprava projektne dokumentacije - PZI/PGD, priprava projekta izvedenih del - 
PID, sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu, vpis v register kvalificiranih 
proizvajalcev električne energije, sklenitev pogodbe o odkupu električne energije 
za investitorja), 

• svetovanje (finančno analizo investicije, svetovanje pri izbiri modulov, sistema 
elektrarne - fiksna ali na sledilnikih, razsmernikov, inštalacij, tako da boste 
dosegli največji donos glede na pozicijo in velikost strehe ali zemljišča, ki ga 
želite nameniti sončni elektrarni), 

• prodaja vseh potrebnih komponent za sončne elektrarne različnih proizvajalcev 
(moduli, sledilniki, pritrdilna konstrukcija, razsmerniki, inštalacijski material), 

• ali pa izgradnja sončnih elektrarn na ključ (kjer se izpelje celoten postopek od 
idejne zasnove do sklenitve pogodbe o odkupu proizvedene električne energije). 

Po zaključku gradnje na inšpekcijski službi zaprosimo za tehnični prevzem objekta. 
Inšpektor pregleda vso dokumentacijo in dovoljenja, ki smo jih predhodno pridobili. Po 
opravljenem tehničnem prevzemu investitor na upravni enoti zaprosi za uporabno 
dovoljenje. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja smemo objekt oz. prostor uporabljati v 
skladu z njegovo namembnostjo. 

Za izvedbo tehničnega prevzema je treba predhodno opraviti tehnični pregled objekta 
za proizvodnjo električne energije. V ta namen je potrebno pripraviti naslednjo 
dokumentacijo: 

• projekt izvedenih del PID, 
• geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 
• dokazilo o zanesljivosti objekta, 
• navodilo za obratovanje in vzdrževanje, 
• drugi podatki in dokazila, ki jih določa gradbeno dovoljenje, 
• poročilo o meritvah inštalacije (izolacijska upornost inštalacije, upornost okvarnih 

zank, meritve strelovoda, …), 
• poročilo o preizkusu zaščite ločilnega mesta. 
• Na tehničnem pregledu objekta je poleg elektroenergetske inšpekcije prisoten še 

predstavnik SODO in izvajalec del. V kolikor ni dodatnih pomanjkljivosti se 
napiše inšpekcijski zapisnik, ki med drugim vsebuje: 

• projekt sončne elektrarne, 
• poročilo o meritvah inštalacije, 
• poročilo o preizkusu delovanja zaščit, 
• izjava izvajalca o skladnosti izvedbe z gradbenim dovoljenjem, projektom in 

veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi. 

Sledi prejem inšpekcijskega zapisnika, s potrditvijo, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 
soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje. 
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Po trenutno veljavni zakonodaji (ZGO - 1) se po opravljenem tehničnem pregledu lahko 
odredi poskusno obratovanje. Čas poskusnega obratovanja je namenjen izvajanju 
funkcionalnih preizkusov in izvedbi prvih meritev obratovalnega za objekte, kjer je to 
potrebno. 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 

Potrebno pridobiti za objekte, ki spadajo v skupino zahtevnih objektov. 

Pri izdelavi PGD/PZI mora investitor/projektant upoštevati vse projektne pogoje: 

• meritve prevzete in oddane električne energije, 
• nazivna napetost, frekvenca, 
• maksimalna proizvodna moč, 
• točka priklopa, 
• izklop v primeru izpada napetosti na omrežju ter sinhronizacija na omrežje 

skladno z navodili SODO-ta (pogoj za paralelno obratovanje z distribucijskim 
omrežjem). 

Z njimi se definira naložbeni objekt v prostoru, izpolnjevanju zahtev objekta glede 
varnosti, zaščite človekovega okolja in narave ter upoštevanje prostorskih ureditvenih 
pogojev. 

Glede na namen objekta vsebuje posamezne projektne dokumente ter predpisane 
elaborate (požarni elaborat, elaborat varstva pri delu) in priloge. Sestavni del projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so: 

• naslov in registracija projekta, 
• projektna naloga, 
• tehnični opis z navedbo uporabljenih predpisov in standardov, 
• tehnične risbe, 
• pri arhitektonskih - gradbenih projektih še podatki o geomehanskih 

karakteristikah terena in načinu temeljenja objekta, 
• tehnični izračuni, 
• stroškovna ocena, 
• morebitni posebni tehnični pogoji za gradnjo objekta. 

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja so potrebna tudi soglasja 
soglasodajalcev. 

Natančna vsebina projekta je opredeljena v Pravilniku o podrobnejši vsebini projektne 
dokumentacije. Sicer pa so lahko obvezna vsebina projekta tudi posamezni drugi 
elaborati ali študije, ki so zahtevani po drugih veljavnih zakonih. Ti se ocenijo posebej 
glede na individualne zahteve projekta. 

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži pri pristojnem upravnem organu za 
gradbene zadeve investitor, v zahtevi pa mora navesti podatke o parcelni št. in 
katastrski občini zemljišča ter podatke o vrsti objekta glede na namen. 

Projekt za izvedbo (PZI) 

Potrebno pridobiti za objekte, ki spadajo v skupino manj zahtevnih ali nezahtevnih 
objektov in je dopolnitev IDZ. 

Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja dopolnjen s 
podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja 
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gradnja lahko izvede. Projekt je sestavljen iz več delov in obsega splošni del projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja s podrobnejšimi opisi, detajli, elaborati in rezultati 
izračunov. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije PZI moramo v skladu s 23. členom Zakona o 
varstvu pred požarom (Ur. L. RS, št. 3/07) in 4. členom Pravilnika o študiji požarne 
varnosti (Ur. L. RS, št. 28/05, 132/06) upoštevati še tehnične predpise in standarde s 
področja požarne varnosti. 

V Zakonu o varstvu pri delu (Ur. L. SRS, št. 47/86) opredelimo nevarnosti in ukrepe za 
njihovo odpravo ali omejitev njihove škodljivosti. Prav tako se v njem opredelijo 
predvidena preizkušanja opreme in sistema kot celote. 

Projekt izvedenih del (PID) 

Je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Načrti PID se 
izdelajo tako, da se risbe in druge sestavine načrtov PGP/PZI dopolnijo s spremembami 
in dopolnitvami, ki so nastali med gradnjo, drugače navedemo, da do sprememb in 
dopolnitev ni prišlo. Spremembe morajo biti jasno označene in le tak PID se šteje kot 
projekt izvedenih del, ki ga je potrebno priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja. 

Energetsko in uporabno dovoljenje 

Energetsko dovoljenje - na podlagi pravilnika o izdaji energetskega dovoljenja morajo 
energetski objekti ustrezati naslednjim splošnim pogojem za izdajo energetskega 
dovoljenja: 

• varno delovanje energetskega objekta ter varno in zanesljivo delovanje omrežij 
ali sistemov, na katere bo objekt priključen, 

• predlagana lokacija mora biti skladna z državno prostorsko strategijo, 
• predlagana lokacija mora biti skladna z občinskimi prostorskimi akti, 
• predlagan energetski objekt mora biti skladen z nacionalno energetsko politiko, 
• energetski izkoristki morajo ustrezati zadnjem stanju tehnike. 

Uporabno dovoljenje - za proizvodne objekte, za katere je bilo potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, po uspešno opravljenem tehničnem 
pregledu izda tisti pristojni upravni organ, ki je za gradnjo izdal tudi gradbeno dovoljenje. 

Dovoljenje pristojnega SODO za paralelno obratovanje generatorja z distribucijskim 
omrežjem izda pristojni upravni organ po uspešno opravljenem tehničnem pregledu. 

Pogodba o nakupu in prodaji električne energije 

Samostojna prodaja na trgu: proizvajalec sklene pogodbo o nakupu in prodaji električne 
energije z enim od dobaviteljev – kupcev električne energije. Ta pogodba ureja odnos 
kupec – proizvajalec, kjer se cene in ostali pogoji določajo bilateralno. 

Pogodba o zagotavljanju podpore 

Po 01. 01. 2009 podpor (bivša enotna letna premija/enotna letna cena) upravičenim 
elektrarnam ne zagotavljajo več sistemski operaterji, na katerih omrežje je priklopljena 
elektrarna, ampak to izvaja Center za podpore, ki ga kot eno od svojih dejavnosti izvaja 
Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. s sedežem v Ljubljani. Center za 
podpore bo za nove proizvajalce oziroma za proizvodne naprave, ki bodo prešle na novi 
sistem podpor, na podlagi izdane odločbe o upravičenosti do podpore, s proizvajalcem 
sklenil standardizirano pogodbo o zagotavljanju podpore. 
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Pogoj za prejemanje podpore je pridobitev deklaracije za proizvodno napravo (izdajala 
jih bo Javna Agencija RS za energijo) ter na njeni podlagi pridobitev in prenos potrdil o 
izvoru na Center za podpore, kar se bo izvajalo na letni osnovi. 

Deklaracija za proizvodno napravo je odločba, ki jo izda Javna agencija RS za energijo 
proizvajalcu električne energije za posamezno napravo za proizvodnjo električne 
energije, s katero se potrjuje, da proizvodna naprava izpolnjuje pogoje, predpisane za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov energije. 

Potrdilo o izvoru je javna listina, ki dokazuje, da je določena količina energije 
proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije. 

Deklaracijo za proizvodno napravo izda na zahtevo proizvajalca v upravnem postopku 
Javna agencija RS za energijo. Vloga za izdajo deklaracije se vloži pisno ali v 
elektronski obliki pri agenciji na predpisanem obrazcu, ki je priloge Uredba o izdaji 
deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur.l. RS, št. 
8/2009). Vloga je enostavnejša od vloge za pridobitev odločbe o statusu Kvalificiranega 
proizvajalca električne energije. Poudarek je dan merjenju in merilnim napravam ter 
registriranju izmerjenih energij. 

Trenutno na podlagi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih 
virov energije (Ur.l. RS, št. 37/2009) znaša cena za odkup: 

Tabela 7: Cene zagotovljenega odkupa za sončne elektrarne  

 Cena zagotovljenega odkupa [EUR/MWh] 

Velikostni razred 

proizvodne naprave 

Na stavbah ali gradbenih 

konstrukcijah 

Sestavni del ovoja zgradbe 
oziroma elementov zgradbe 

Sončna elektrarna kot 
samostojni objekt 

mikro (< 50 kW) 415,46 477,78 390,42 

mala (< 1 MW) 380,02 437,03 359,71 

srednja (do 5 MW) 315,36 362,67 289,98 

Vir: Uradni list RS, Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 
37/2009). 

Višina obratovalne podpore se, v kolikor se investitor ne odloči za zagotovljen odkup 
proizvedene električne energije, izračuna na podlagi Priloge 3 Uredbe o podporah 
električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 37/2009). 
Potrebno je poudariti, da se referenčni stroški, ki so podlaga za odkupno ceno 
vsako leto znižajo za 7 % glede na referenčno leto 2009 tako, da je za mikro 
elektrarno na strehi, ki dobi odločbo o zagotovitvi odkupa za leto 2010 odkupna 
cena 386,38 EUR/MWh, v letu 2011 bo morebitni investitor imel odkupno ceno 
359,33 EUR/MWh in tako do leta 2013. Zagotovljena odkupna cena, katero se 
pridobi ob prejemu odločbe, ostaja enaka za obdobje 15 let. 

Izvedba priključitve 

Po izvedbi priključka investitor poda pisno vlogo za priključitev objekta in dostop do 
distribucijskega omrežja, skladno s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne 
energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, št. 126/2007) in 
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posreduje pisno izjavo izvajalca o skladnosti izvedenih del z zahtevami soglasja za 
priključitev na distribucijsko omrežje in veljavnih predpisov. 

Pogoj za priključitev na distribucijsko omrežje je izpolnitev pogojev iz izdanih soglasij, 
uspešno opravljen pregled priključka in veljavno sklenjena Pogodba o dostopu do 
distribucijskega omrežja, preko katere investitor dostopa do omrežja. Pogodba o 
dostopu se sklepa za nedoločen čas, razen v primerih, ko je bilo izdano začasno 
soglasje za priključitev. Pogoj za pogodbo o dostopu je podpisana Pogodba o nakupu in 
prodaji s kupcem električne energije. 

Če priključek ne postane del distribucijskega omrežja, mora uporabnik pred sklenitvijo 
Pogodbe o priključitvi z izvajalcem, registriranim za dejavnost, s katero se izvaja 
vzdrževanje omrežij, skleniti pogodbo, s katero se dogovorita o vzdrževanju priključka. 
Pogodbo o vzdrževanju mora imeti uporabnik sklenjeno ves čas veljavnosti soglasja za 
priključitev na distribucijsko omrežje in pogodbe o priključitvi. 

V postopku priključitve na distribucijsko omrežje investitor uredi in predloži pristojnem 
nadzorništvu: 

• poročilo o izvedenih meritvah izolacije voda in električnih inštalacij, 
• poročilo o izvedenih meritvah ozemljitvenih upornosti vgrajenih ozemljitev, 
• kopijo registracije dejavnosti in odločbo o izpolnjevanju z zakonom določenih 

pogojev za opravljanje dejavnosti, ki jo izda REI – za izvajalca električnega 
priključka, izjavi, da je izvajalec pri izvajanju del na priključku upošteval določila, 
ki jih predpisuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu (65. člen) in Zakon o graditvi 
objektov (83. člen), 

• geodetski posnetek trase s horizontalnim in višinskim prikazom poteka voda za 
objekte oziroma projekt izvedenih del PID, 

• certifikati (atesti) za vgrajen material z dokumentom (račun trgovine), ki dokazuje 
sledljivost tega materiala (v primeru predaje NN zunanjega priključka v last in 
upravljanje elektro distributerju), 

• zapisnik o tehničnem pregledu objekta (zahtevnejši objekti). 

Izpolniti je potrebno še obrazec Prijava za priklop na distribucijsko omrežje, ki vsebuje: 
izjavo lastnika objekta, izjavo izvajalca elektroinštalacijskih del, ki je izvedel notranjo 
električno inštalacijo (v objektu) in izjavo Sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja, kdaj in kdo je priključil objekt na električno omrežje; prijava mora biti v celoti 
izpolnjena, podpisana in žigosana. Na osnovi tega se objekt priključi na omrežje. 

Stroške nakupa, namestitve števcev in pripadajoče merilne opreme ob prvi namestitvi 
plača investitor oz. imetnik soglasja za priključitev. Stroške vzdrževanja števcev 
električne energije in pripadajoče opreme nosi SODO. 

Uporabnik je dolžan omogočiti SODO brezplačen in neoviran dostop do merilnih naprav 
zaradi odčitavanja stanja električnega števca in vzdrževanja merilnih naprav in 
merilnega mesta.(vir http://www.elektro-celje.si/) 

Informacije o sončnih elektrarnah so tudi na spletnem mestu http://www.pv-platforma.si. 

4.6 ENERGIJA VETRA 

Vetrna energija spada med obnovljive vire energije. V Sloveniji vetrno energijo zelo 
malo izkoriščamo, medtem pa ustvarijo države, kot so Nemčija, Danska in Španija s 
pomočjo vetra velike količine električne energije. Evropa je glede na število inštaliranih 
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vetrnih elektrarn vodilna na svetu. Samo v letu 2003 se je inštalirana moč vetrnih 
elektrarn v EU povečala za 23%. Veter predstavlja neskončen vir energije, na svetu pa 
naj bi ga bilo toliko, da bi zadovoljili štirikratne trenutne celotne potrebe po energiji. 
Veter je brezplačen in čist vir energije, ki ne povzroča nastanka emisij toplogrednih 
plinov. Z razvojem tehnologije za izkoriščanje vetra je cena tako pridobljene energije 
vse nižja. Že zgrajene vetrne elektrarne proizvajajo dovolj električne energije za 
zadovoljevanje potreb 40 milijonov Evropejcev (Vir: brošura Veter – energija prihodnosti). 

Seveda so pred odločitvijo o izkoriščanju vetra potrebne natančne meritve vetra, saj je 
potrebno poznati njegove klimatske značilnosti. Za analizo podatkov o vetru je izdelanih 
nekaj metodologij, v ta namen je bil izdelan tudi program WASP. Programski paket 
WASP je namenjen analizi in obdelavi podatkov o vetru, z namenom izkoriščanja 
njegove energije. Programski paket omogoča: 

o obdelavo in analizo merskih podatkov o vetru z upoštevanjem reliefa, 
o vetrne ovire in hrapavost površine v okolici merilnega mesta, 
o oceno lastnosti vetra v okolici merilnih mest, 
o oceno izkoristka vetrnih turbin na izbranem mestu, tudi tam, kjer meritev ni, in 
o oceno izkoristka parka vetrnih turbin. 

Naslednja slika prikazuje potencial vetra v celotni Sloveniji. Veter je bil izmerjen na višini 
10 m ob splošnem jugovzhodniku. 

Slika 27: Vetrni potencial v Sloveniji 

 
Vir: http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/projekti/energija_veter.pdf. 

4.6.1 Vetrna elektrarna 

Vetrna elektrarna pretvarja energijo vetra v električno energijo. Teoretično jo lahko 
pretvori največ do 60%. V praksi pa se le od 20 do 30% energije vetra dejansko pretvori 
v električno energijo. Moči vetrnih elektrarn se gibljejo od nekaj kW do nekaj MW. Z 
napredovanjem tehnologije se te moči vedno bolj povečujejo. Večina vetrnih elektrarn 
potrebuje veter s hitrostjo okoli 5m/s, da prične obratovati. Z novejšo tehnologijo pa 
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vetrne elektrarne obratujejo tudi, ko veter piha pod 5m/s. Pri previsokih hitrostih, 
običajno nad 25m/s, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi prišlo do poškodb. 
Maksimalne moči se dobijo pri hitrosti okoli 15m/s. Med 15 in 25m/s proizvedejo 
vetrnice največ električne energije. Pri previsokih ali prenizkih hitrostih vetra je vetrna 
elektrarna zaustavljena in takrat ne proizvaja električne energije. Na sliki spodaj je 
prikazano delovanje 600 kW vetrne elektrarne. 

Slika 28: Videz različnih vetrnih elektrarn  

   
http://www.helixwind.at/ in http://www.windpoweringeneering. com/ 

Slika 29: Delovanje 600 kW vetrne elektrarne 

 
Vir: http://www.ape.si/publikacije/veter.pdf. 

Sestavni deli klasične elektrarne na veter so: steber, ohišje z generatorjem električne 
energije in ostali pomembnimi deli, kot so reduktor, rotor, sistem za spreminjanje smeri, 
itd., ki jih varuje ohišje, ter 2 do 3 lopatic. 

Preden se odločimo za postavitev elektrarn na veter, moramo narediti natančne meritve 
vetra na izbranih lokacijah. Meritve vetra opravljamo s posebnimi merilnimi napravami, 
imenovanimi anemometri. Meritve morajo biti opravljene na ustreznih višinah, pri čemer 
je treba upoštevati, da se z oddaljevanjem od zemeljskega površja hitrost vetra 
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povečuje. Iz meritev dobimo podatke o hitrosti vetra, njegovi smeri, itn. Na podlagi teh 
podatkov lahko ocenimo količino električne energije, ki bi jo proizvajala elektrarna na 
veter (Vir: http://www.ape.si/publikacije/veter.pdf). 

Prednosti in slabosti izrabe energije vetra 

Elektrarne na veter imajo številne prednosti (Vir: http://www.gov.si/aure/eknjiznica/IL_5-04.PDF): 

o enostavna tehnologija za pretvorbo energije vetra v električno energijo, 
o proizvodnja električne energije iz vetrne elektrarne ne povzroča emisij in tako 

zmanjšuje onesnaževanje zraka in 
o raba vetrne energije zmanjšuje rabo primarne energije (nafte, plina itd.). 

Elektrarne na veter pa imajo tudi nekaj slabosti: 

o vizualni vpliv na okolico zaradi svoje velikosti, 
o v neposredni bližini povzročajo določen nivo hrupa. 

4.7 VODNI POTENCIAL 

Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije in kar 21,6% vse električne energije na 
svetu je proizvedeno z izkoriščanjem energije vode oziroma hidroenergije. 

Pretvorba hidroenergije v električno energijo poteka v hidroelektrarnah. Količina 
pridobljene energije je odvisna tako od količine vode kot od višinske razlike vodnega 
padca. Glede na to razlikujemo različne tipe hidroelektrarn: 

Pretočne elektrarne, ki izkoriščajo veliko količino vode, ki ima relativno majhen padec. 
Reko se zajezi, ne ustvarja pa se zaloga vode.  

Akumulacijske hidroelektrarne, ki izkoriščajo manjše količine vode, ki pa ima velik 
višinski padec. Pri teh elektrarnah akumuliramo vodo z nasipi ali s poplavitvijo dolin in 
sotesk.  

Pretočno-akumulacijske hidroelektrarne, ki so kombinacije prej omenjenih. Gradijo se v 
verigi, v kateri ima le prva elektrarna akumulacijsko jezero. 

Poleg različnih tipov ločimo hidroelektrarne tudi po velikosti. Male hidroelektrarne so 
manjši objekti postavljeni na manjših vodotokih. V svetu so različni kriteriji, kdaj neko 
hidroelektrarno štejemo za malo. V Sloveniji štejemo za male hidroelektrarne tiste, ki 
imajo moč do 10 MW. Male hidroelektrarne so lahko: 

o povezane in oddajajo energijo v javno omrežje ali  

o samostojne in napajajo omejeno število porabnikov. 

Ker imajo velike hidroelektrarne običajno izjemno škodljive vplive tako na okolje kot tudi 
na družbo, jih, čeprav so vodne, ponekod ne štejejo med obnovljive vire energije. 

V Sloveniji je v hidroelektrarnah proizvedeno 24,5% vse proizvedene električne 
energije. 

Tehnologije 

Pretvorba hidroenergije v električno energijo poteka v hidroelektrarnah. Z izjemo starih 
mlinov, ki jih poganja teža vode, izkoriščajo moderne hidroelektrarne kinetično energijo 
vode, ki jo le ta pridobi s padcem. Količina pridobljene energije je odvisna tako od 
količine vode kot od višinske razlike vodnega padca. Glede na to razlikujemo različne 
tipe hidroelektrarn: 
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o pretočne elektrarne,  

o akumulacijske elektrarne,  

o pretočno-akumulacijske elektrarne. 

Pretočne hidroelektrarne 

Pretočne hidroelektrarne izkoriščajo veliko količino vode, ki ima relativno majhen padec. 
Reko se zajezi, ne ustvarja pa se zaloge vode. Slabost teh hidroelektrarn je, da sta 
proizvedena energija in oddana moč odvisni od pretoka, ki pa skozi leto niha. Pretočna 
elektrarna lahko stoji samostojno ali pa v verigi več elektrarn. 

Akumulacijske hidroelektrarne 

Akumulacijske hidroelektrarne izkoriščajo manjše količine vode, ki pa ima velik višinski 
padec. Pri teh elektrarnah akumuliramo vodo z nasipi ali pa s poplavitvijo dolin in 
sotesk. Vodo shranimo zato, da imamo določen pretok, tudi ko je vode manj. Te 
elektrarne so večnamenske, saj velikokrat služijo tudi oskrbi z vodo, namakanju itd. 

Pretočno-akumulacijske hidroelektrarne 

Pretočno-akumulacijske hidroelektrarne so kombinacija zgoraj omenjenih. Gradijo se v 
verigi, v kateri ima le prva elektrarna akumulacijsko jezero. Te elektrarne zbirajo vodo 
navadno krajši čas, medtem ko zbirajo akumulacijske elektrarne vodo daljše obdobje. 
Kateri način izrabe hidropotenciala je pravi, je odvisno od več dejavnikov, predvsem 
lastnosti vodotoka. Najpomembnejša sta dva:  

o pretočna količina in  

o višinski padec vode. 

Glavni del hidroelektrarne je turbina. Obstaja več vrst turbin, ki so primerne za različne 
vodotoke. Vodo dovajamo v turbine, te poganjajo generator, ki pretvarja hidroenergijo v 
električno. (vir: www.focus.si) 

V letu 2009 je delež obnovljivih virov v proizvodnji električne energije znašal okoli 39,7 
odstotka (4.949 GWh), Dravske elektrarne Maribor (DEM), Soške elektrarne Nova 
Gorica SENG) in Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) pa v skupini HSE proizvedejo 
47,7 odstotkov ali 3.983,7 GWh električne energije iz OVE. 

V Sloveniji je še 65 odstotkov neizkoriščenega vodnega potenciala, največji potencial 
pa predstavljajo reka Sava, Soča skupaj z Idrijco in tudi Mura. Glede na izdelano 
tehnično ekonomsko dokumentacijo je z verigo zaporednih akumulacijskih bazenov s 
pripadajočimi elektrarnami v naslednjih dvajsetih letih moč pridobiti dodatnih 1.040 GWh 
na leto in s tem moč elektroenergetskega sistema v Sloveniji povečati za 342 MW; 
prispevek HE na spodnji in srednji Savi pa je ocenjen na 1.750 GWh na leto dodatne 
električne energije in približno 539 MW nove moči. (vir: Energetika.Net, V Sloveniji še 65 odstotkov 
neizkoriščenega vodnega potenciala, članek, 29. marec 2010) 

V Sloveniji je bilo v letu 2008 iz hidroelektrarn proizvedene 93 % vse bruto električne 
energije iz obnovljivih virov, od česar so samoproizvajalci proizvedli za 260 GWh 
električne energije, kar predstavlja 6 % vse proizvedene bruto električne energije iz 
obnovljivih virov. (vir: Statistični urad RS) 

Prednosti izkoriščanja hidroenergije so: 

o je obnovljivi vir energije, 
o proizvodnja električne energije ne onesnažuje okolja (zmanjševanje emisij CO2), 
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o dolga življenjska doba in relativno nizki obratovalni stroški. 

Slabosti so: 

o izgradnja hidroelektrarn predstavlja velik poseg v okolje, 
o nihanje proizvodnje glede na razpoložljivost vode po različnih mesecih leta, 
o visoka investicijska vrednost. 

4.7.1 Male hidroelektrarne 

Male hidroelektrarne so manjši objekti, postavljeni na manjših vodotokih. Pri malih 
hidroelektrarnah gre za manjše posege v okolje. V svetu so različni kriteriji, kdaj neko 
hidroelektrarno štejemo za malo. V Sloveniji štejemo za male hidroelektrarne tiste, ki 
imajo moč do 10 MW. Male hidroelektrarne so lahko (Vir: brošura AURE: Obnovljivi viri energije: 

Voda): 

o povezane in oddajajo energijo v javno omrežje ali 
o samostojne in napajajo omejeno število porabnikov. 

Električna energija proizvedena v malih hidroelektrarnah je zelena električna energija in 
ima zato posebej urejen status. 

Slovenija v Nacionalnem energetskem programu predvideva intenzivno rabo obnovljivih 
virov energije, kar je povezano z zahtevnima ciljema doseganja 12-odstotnega deleža 
OVE v primarni energiji do leta 2010 in 33,6-odstotnega deleža električne energije iz 
OVE glede na bruto porabljeno električno energijo do leta 2010. Čeprav je že v letu 
2002 ta delež znašal 32%, bo zaradi predvidene skoraj 2-odstotne letne rasti porabe 
električne energije treba do leta 2015 izkoristiti od 20 do 50% trenutno evidentiranega 
tehničnega potenciala OVE (veter, male HE, bioplin, biomasa idr.) in letno proizvesti 
približno 430 GWh električne energije (Vir: NEP). 

Graf 2: Nove zmogljivosti za lokalno proizvodnjo električne energije iz OVE 

 
Vir: NEP 

Male hidroelektrarne so podprte s strani države, saj so čisti vir energije, ki imajo dolgo 
življenjsko dobo in nizke obratovalne stroške. Pri proizvodnji električne energije ne 
onesnažujejo okolje s toplogrednimi emisijami in prispevajo k razvoju podeželja. Poseg 
malih hidroelektrarn v okolje je precej manjši, kot pri navadnih hidroelektrarnah. Glavni 
tok reke in višina vodne gladine se ne spremeni v takšni meri, da bi to onemogočalo 
normalno vodno in obvodno življenje. Težava pa lahko nastane predvsem v izrazito 
sušnih obdobjih, ko ni zagotovljena zadostna količina vode. 
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Glavna ovira za gradnjo malih hidroelektrarn je predvsem razmeroma zapleten, 
nepregleden in dolgotrajen postopek za pridobitev koncesije ter pozneje gradbenega 
dovoljenja. Lastniki zemljišč, ki imajo določeno prednost pri pridobivanju koncesije in 
upravnih dovoljenj, nimajo interesa, znanja in potrebnega kapitala za investicijo. Na 
drugi strani za vlagatelje z zadostnimi referencami in kapitalom ni primernih lokacij s 
potrebnimi dovoljenji, kjer bi objekte lahko gradili (Vir: Franci Kotnik: Mikro in male hidroelektrarne, 

2.8.2004). 

Pogoji za priklop na električno omrežje 

Priklop na električno omrežje je v Sloveniji zelo zapleten in zato tudi časovno potraten 
postopek. Problem, na katerega naletimo je, da so stroški priklopa lahko zelo veliki, še 
posebno na nekaterih lokalnih nivojih, kjer je omrežna infrastruktura slaba (visoki stroški 
priključitve; vključno z okrepitvijo lokalnega distribucijskega omrežja). 

Dodatna ovira v primeru majhnih elektrarn so tudi »koncesije za uporabo vode«. Za 
pridobitev koncesije za uporabo vode ter za pridobitev gradbenega dovoljenja so 
potrebni dolgi in nepregledni postopki. 

V spodnji tabeli je prikazan postopek izgradnje male hidroelektrarne, ki je sicer iz leta 
2006 in zato nekoliko drugačen, pa vendar je večji del postopka podoben. 

Slika 30: Postopek izgradnje MHE  

 
Vir: http://www.zdmhe.si/. 
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5 ODPADKI 

Odpadek je po definiciji vsaka snov ali predmet, ki ga lastnik ne more ali ne želi 
uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže. Odpadek je tudi 
vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov v klasifikacijskem 
seznamu odpadkov, ki ga je treba zaradi varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti 
v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na 
predpisan način. V klasifikacijskem seznamu so razporejeni po viru nastanka v 
klasifikacijske skupine. Okvirni oziroma osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov, je 
Uredba o ravnanju z odpadki (U. L. Št.: 34/2008). V Sloveniji se izvaja več različnih 
načinov ravnanja z odpadki: 

o odlaganje (prevladuje), 
o sosežig ali sežig, 
o predelava, 
o uvoz in izvoz. 

Poleg odpadkov iz gospodinjstev so še odpadki iz industrije, v kateri nastajajo tudi 
nevarni odpadki, ki jih je treba uničiti. Če tega ni mogoče storiti v državi, kjer nastajajo, 
jih je potrebno izvoziti na uničenje v tujino, kjer imajo za to ustrezno tehnologijo. 

Komunalni odpadki iz naselij in njim podobni odpadki iz obrti in industrije so v glavnem  
sestavljeni iz organskih materialov, papirja, plastike, stekla in kovin, vsebujejo do 35 % 
vlage in imajo nasipno težo od 300 do 350 kg/m3. Ti odpadki nastajajo pri naših 
vsakodnevnih aktivnostih in predstavljajo zelo nehomogen material, ki je onesnažen z 
mnogimi snovmi, kot so toksični mikroorganizmi, težke kovine in njihove spojine ter bolj 
ali manj nevarne kemijske snovi, ki se jih ne sme odlagati v naravo. 

V razvitih državah Evrope je na hierarhični lestvici načinov ravnanja z odpadki 
odlaganje na zadnjem mestu, za preprečevanjem nastajanja odpadkov, maksimalno 
možno stopnjo recikliranja, snovno predelavo in sežiganjem odpadkov. Sočasno z 
ustalitvijo nastale letne količine odpadkov na prebivalca na vrednost 300 kg se bo po 
predvidevanjih v državah EU postopno zmanjševala tudi količina odpadkov, namenjenih 
na odlagališča. V primerjavi z letom 2000 naj bi se do leta 2010 zmanjšale količine 
odloženih odpadkov za 20 %, s perspektivo zmanjšanja za 50 % do leta 2050 (Vir: Delno 
poročilo: Opredelitev izhodišč za izdelavo razvojnih možnosti energetske oskrbe MOL v okvirih evropske 

zakonodaje). 

5.1 MOŽNOSTI IZRABE ODPADKOV 

Po zmanjšanju nastajanja odpadkov na virih in vnovično uporabo, hierarhija ravnanja z 
odpadki priporoča recikliranje pred energetsko izrabo in različnimi načini odstranjevanja. 
Gospodarjenje s komunalnimi odpadki je potrebno zato, da se zmanjša obremenjevanje 
okolja in da se koristno uporabi čim več surovin in energije. Hkrati sta Pravilnik o 
ravnanju z odpadki in Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju 
javne službe ravnanja z odpadki uzakonila sistem zajemanja komunalnih odpadkov. 

Možnosti izrabe nekaterih vrst odpadkov v energetske namene pa je več (Vir: Delno poročilo: 

Opredelitev izhodišč za izdelavo razvojnih možnosti energetske oskrbe MOL v okvirih evropske zakonodaje): 

o aerobno in anaerobno kompostiranje, 
o mehansko biološka obdelava (MBO) in mehansko biološka stabilizacija (MBS), 
o sežig ali sosežig, 
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o piroliza, 
o uplinjanje in 
o recikliranje. 

Anaerobni proces (kompostiranje) - nastajanje bioplina 

Pridobivanje bioplina predstavlja eno izmed možnosti za učinkovito obdelavo organskih 
odpadkov. Pridobivamo ga lahko skoraj iz vseh organskih materialov, ki vsebujejo 
zadosten delež ogljika. Kot smo že opisali: iz fekalij domačih živali, poljedelskih 
odpadkov, pa tudi gospodinjskih odpadkov, odpadkov živilske industrije, klavniških 
odpadkov ter ostankov obrezovanja rastlin – lahko v kompostarnah ali na pokritih 
odlagališčih kot odlagališčni plin. Če kompostiranje poteka v zaprtih kompostarnah, torej 
v anaerobnih pogojih je možno sproščeni plin metan izrabiti v energetske namene. Prav 
tako bi bilo možno nastali kompost pri aerobnem kompostiranju uporabiti za gnojenje 
kmetijskih površin, če seveda vsebnost težkih kovin ne bi presegla zakonsko 
predpisanih vrednosti. Zaradi vsega navedenega je potrebno predhodno poskrbeti za 
intenzivno ločeno zbiranje organskih odpadkov in izgraditi kompostarne. 

Mehansko biološka obdelava (MBO) in mehansko biološka stabilizacija (MBS) 

Z namenom, da se izboljša proces razkroja, je potrebno materiale, kot so plastične 
mase, kovine in velike kosovne komponente odstraniti iz odpadkov. Separacija se lahko 
izvede pod mokrimi ali suhimi pogoji. Temu sledi proces mletja oz. zmanjšanja velikosti 
delcev, da se pridobi bolj homogen material, ki pripomore k fermentaciji in pospeši sam 
proces. 

MBO in MBS sodita med pred-obdelovalne faze preostalih mešanih odpadkov pred 
odlaganjem ali pred sežigom gorljive frakcije. V prvem primeru je cilj predhodno 
izločanje uporabnih snovi in stabilizacija preostanka - priprava preostalega materiala v 
smislu podaljšanega kompostiranja, ki je nekoliko primernejši za odlaganje, vendar še 
vedno potrebuje odlagališče za nenevarne odpadke. V drugem primeru je cilj 
predhodno izločanje frakcije uporabnih snovi in pripravo gorljive frakcije, ki ji sledi 
termična obdelava z energetsko izrabo. Z mehansko-biološkimi postopkom dosežemo 
določeno stopnjo redukcije biološko lahko razgradljivih sestavin, preostanejo pa 
nekoliko težje biološko razgradljive snovi in vsa vlaga. 

Termična obdelava odpadkov 

Sežiganje odpadkov ali termična obdelava odpadkov je kontrolirano zgorevanje in 
popoln sežig odpadkov z obveznim izkoriščanjem v procesu zgorevanja sproščene 
energije odpadkov. Pri tem morajo biti emisije nastalih plinov nižje od zakonsko 
dovoljenih. Ustrezno mora biti poskrbljeno tudi za ostanke (leteči pepel, žlindra) in 
odpadne vode. V svetu nasprotovanje sežigalnicam komunalnih odpadkov narašča, saj 
predstavljajo vir onesnaževanja okolja s težkimi kovinami in dioksini. Na Japonskem 
ocenjujejo, da sežigalnice prispevajo 93 % k emisijam dioksinov v zrak, v Švici 85 %, 
Veliki Britaniji 79 % in na Danskem 70 %. Za del Slovenije, ki naj bi ga pokrivala ena ali 
dve sežigalnici, pomeni to dolgoročno odločitev med dvema izključujočima se 
možnostma. Ko sežigalnica prične obratovati, za svojo ekonomsko upravičenost 
potrebuje zadostne količine odpadkov. Že samo to dejstvo pomeni zaviranje razvoja 
recikliranja in predelave. 

Od začetka termične obdelave odpadkov je bila večina tehnologij razvita iz industrijskih 
peči, ki so uporabljale trdna goriva in sežig na rešetki. Med možnimi tehnologijami je 
tehnologija s sežigom na rešetki še vedno najbolj uporabljana in najbolj razvita 
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tehnologija za termično obdelavo trdnih odpadkov iz naselij, uveljavlja pa se tudi sežig v 
fluidiziranem sloju. 

Piroliza odpadkov 

V zadnjih letih se pri ravnanju s komunalnimi odpadki in tudi drugimi vrstami odpadkov 
vse bolj uveljavljajo pirolizne naprave, v katerih poteka termični razkroj snovi brez 
prisotnosti kisika pri temperaturah med 600 in 800 °C. Kot produkt nastane oglje s 
primesmi kovin in stekla, ki jih je mogoče ločiti. Pri sežigu, ki poteka pri višjih 
temperaturah to namreč ni mogoče, ker kovine oksidirajo, steklo pa se zatali v pepelu. 
Pline iz pirolizne naprave je možno uporabiti za segrevanje peči, v kateri poteka piroliza 
odpadkov, nastalo pirolizno oglje, ki je okoljsko manj sporno gorivo (saj se med pirolizo 
sprostijo hlapne organske in deloma tudi žveplove spojine), pa uporabiti kot nadomestni 
energent pri sosežigu v industrijskih napravah in termoelektrarnah. 

Uplinjanje 

Uplinjanje pomeni termično razgradnjo oziroma delno oksidacijo v atmosferi z omejeno 
količino kisika in pri temperaturi med 800 in 2.000 °C. Dobljeni reakcijski produkti so 
delno gorljivi plini in bolj ali manj interni trdni preostanki. 

Recikliranje 

Definirano je kot obdelava odpadnih snovi (tekočin, plinov, odpadkov) za ponovno 
uporabo kot sekundarnih snovi. V kontekst ponovne uporabe spada tudi pridobivanje 
energije s sežigom odpadkov in plina z odlagališč odpadkov. Reciklirani produkti za 
ekonomski uspeh potrebujejo najprej trg, ki bo pokril vsaj stroške recikliranja. Cene 
recikliranih proizvodov so močno odvisne od kvalitete, ki je pri čistih in ustrezno ločenih 
materialih višja kot pri neustrezno ločenih. Izkušnje kažejo, da je ločevanje materialov 
na izvoru (npr: pri gospodinjstvih), najustreznejši način ravnanja z odpadki, ki lahko 
zagotovi največjo stopnjo čistoče materialov za potrebe recikliranja. 

Ministrstvo za okolje in prostor z osnutkom Operativnega programa odstranjevanja 
odpadkov s ciljem zmanjševanja odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje do 
konca leta 2008 promovira izgradnjo ene ali dveh sežigalnic, medtem ko vzpostavitev 
recikliranja in mehansko biološke obdelave prepušča regionalnim centrom za ravnanje z 
odpadki in lokalnim skupnostim. V omenjenem Operativnem programu so ocenjene 
količine odpadkov v Sloveniji, ki so primerne za termično obdelavo v dveh objektih, kar 
je razvidno v naslednji tabeli. Za termično obdelavo so predvideli nekaj manj kot 50 % 
komunalnih odpadkov. 

Tabela 8: Količine odpadkov primernih za termično obdelavo 

Vrsta odpadka Količina (t/leto) 

Komunalni odpadki 304.000 – 355.000 

Embalaža, ki ni komunalni odpadek 25.300 

Blata čistilnih naprav 22.000 

Klavnični, bolnišnični in drugi organski odpadki iz industrije 15.000 

SKUPAJ 366.300 – 417.300 

Vir: Opredelitev izhodišč za izdelavo razvojnih možnosti energetske oskrbe MOL v okvirih evropske zakonodaje 
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5.2 PRIMERNOST ODPADKOV ZA SEŽIG GLEDE ENERGETSKE 
VREDNOSTI 

Odpadki niso idealno gorivo za proizvodnjo energije. Bistvena slabost je v visoki 
nehomogenosti in v nizki energetski vrednosti odpadkov, ki je približno štiri-krat nižja kot 
pri kurilnem olju. Kljub temu pa je energija pridobljena iz procesa termične obdelave 
odpadkov uporaben stranski proizvod, s katerim znižujemo stroške obdelave. 

Tabela 9: Energetska vrednost posameznih odpadkov 

Vrsta odpadka Energetska vrednost (MJ/kg) 

Nevarni odpadki 21.0 – 41.9 

Nenevarni industrijski odpadki 12.6 – 16.8 

Komunalni odpadki 7.5 – 10.5 

Umetne mase 21.0 – 41.9 

Les 16.8 

Gume 25.1 – 31.4 

Vir: Opredelitev izhodišč za izdelavo razvojnih možnosti energetske oskrbe MOL v okvirih evropske zakonodaje 

Vsebnost klora in žvepla v odpadkih vodi k visokim koncentracijam kloridov in sulfatov v 
dimnih plinih in letečem pepelu in tako povzroča nevarnost visoko-temperaturne 
korozije v kotlu. Parametri proizvedene pare zato naj ne bi presegli 400 °C in 40 barov, 
kar omejuje izkoristek proizvodnje električne energije na 16 – 23% (neto). 

Tabela 10: Zgornja kalorična vrednost komunalnih odpadkov in blata čistilnih naprav v Nemčiji 

Parameter Komunalni odpadki Blato iz čistilne naprave 

Zgornja kalorična vrednost (MJ/kg) 7-15 2-14 

Vir: Opredelitev izhodišč za izdelavo razvojnih možnosti energetske oskrbe MOL v okvirih evropske zakonodaje 

Čeprav obstajajo znatne razlike glede različnih sežigalnic komunalnih odpadkov, lahko 
rečemo, da je iz ene tone komunalnih odpadkov proizvedeno od 400 do 700 kWh 
električne energije. Vrednost je odvisna od velikosti sežigalnice, parametrov vodne 
pare, stopnje uporabnosti pare in v glavnem od kurilne vrednosti odpadka. Količina 
viška energije je odvisna od proizvedene količine in stopnje samouporabe v procesu, ki 
se lahko zelo spreminja (Vir: Delno poročilo: Opredelitev izhodišč za izdelavo razvojnih možnosti energetske 

oskrbe MOL v okvirih evropske zakonodaje). 

Tabela 11: Proizvodnja električne energije in proizvedeni višek na tono komunalnih odpadkov 

Električna energija Enote Minimum Povprečje Maksimum 

Proizvedena električna 
energija 

MWhe/t odpadka 
0.415 

(12.9 %) 
0.546 
(18 %) 

0.644 
(22 %) 

GJe / t odpadka 1.494 1.966 2.319 

Višek proizvedene 
energije - za prodajo 

MWhe/t odpadka 
0.279 

(8.7 %) 
0.396 
(13 %) 

0.458 
(18 %) 

GJe / t odpadka 1.004 1.426 1.649 

Vir: Opredelitev izhodišč za izdelavo razvojnih možnosti energetske oskrbe MOL v okvirih evropske zakonodaje 

1. podani podatki so izmerjeni 
2. izkoristki so podani v oklepaju in upoštevajo energijo dobljeno iz dostavljenega odpadka 
3. podatki o proizvedeni energiji vključujejo vso nastalo energijo 
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4. podatki o višku energije pomenijo razliko med proizvedeno in porabljeno energijo v procesu 
5. NCV (neto kurilna vrednost) povprečje je znašala 2,9 MWh/t 

Tabela 12: Proizvodnja toplotne energije in proizvedeni strošek na tono komunalnih odpadkov 

Toplota Enote Minimum Povprečje Maksimum 

Proizvedena  
toplotna energija 

MWht/t odpadka 
1.376 

(45.9 %) 
1.992 

(65.8 %) 
2.511 

(74.3 %) 

GJt / t odpadka 4.953 7.172 9.040 

Višek proizvedene 
toplote- za prodajo 

MWht/t odpadka 
0.952 

(29.9 %) 
1.786 

(58.8 %) 
2.339 

(72.7 %) 

GJt / t odpadka 3.427 6.600 9.259 

Vir: Opredelitev izhodišč za izdelavo razvojnih možnosti energetske oskrbe MOL v okvirih evropske zakonodaje 

1. podani podatki so izmerjeni 

2. izkoristki so podani v oklepaju in upoštevajo energijo dobljeno iz dostavljenega goriva  kot tudi odpadka 

3. podatki o proizvedeni toploti vključujejo vso nastalo energijo 

4. podatki o višku toplote pomenijo razliko med proizvedeno in porabljeno toploto v procesu 
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6 OSKRBA 

6.1 ABSORBCIJSKI HLADILNI SISTEM 

V Sloveniji imajo urbana naselja pogostokrat deljeno energetsko oskrbo za ogrevanje in 
hlajenje, kjer po eni strani določen del naselij uporablja na primer zemeljski plin ali 
ostala tekoča goriva za ogrevanje, po drugi strani pa so ostala naselja oskrbovana z 
daljinsko toploto iz vročevodnega omrežja. Sistemi hlajenja večinoma temeljijo na 
uporabi električne energije, kjer imamo v večini primerov opravka z lokalno 
nameščenimi hladilnimi napravami, torej se vprašanje hlajenja rešuje za posamezni 
objekt, pisarno ali celo stanovanje, ne pa za celotno naselje ali skupino objektov. 
Pogostokrat je uporaba določenih energentov in tehnologij energetsko in ekološko 
sporna. Ker imamo včasih v istem okolju več različnih virov energije, moramo uporabiti 
za ogrevanje in hlajenje tisto tehnologijo, ki je okoljsko, tehnično in ekonomsko najbolj 
primerna. 

Nemotena oskrba z energijo za zagotavljanje normalnih bivalnih pogojev je ključnega 
pomena za človekovo dobro počutje in zdravje. Pri tem pa je pomembno, da so sistemi 
za doseganje teh ciljev energetsko učinkoviti in za okolje ne obremenjujoči. Medtem, ko 
je ogrevanje bivalnih prostorov samo po sebi umevno, pa se hlajenje v Sloveniji 
močneje uveljavlja šele zadnje desetletje. Zato so ogrevalni sistemi dokaj razviti, 
preizkušeni in energetsko ter ekonomsko učinkoviti. V primerjavi z njimi pa se za 
hlajenje prostorov velikokrat uporabljajo improvizirane rešitve, ki so včasih tudi za okolje 
močno obremenjujoče, poleg tega pa porabljajo velike količine dragocene električne 
energije (Vir: Sodobne zasnove energetske oskrbe v urbanih naseljih, Fakulteta za strojništvo, 2003). 

Eden od načinov za centralno hlajenje je absorpcijsko hlajenje, ki je poznano že več kot 
100 let, vendar do sedaj iz ekonomskih razlogov ni bilo najbolj široko uporabljeno. 
Osnovni princip hlajenja je enak klasičnemu hlajenju s kompresorskimi hladilnimi 
sistemi. Ko se hladilno sredstvo v uparjalniku upari, se mediju, ki ga ohlajamo, odvzame 
toplota. Temperatura uparjanja se izvaja v podtlaku, kar omogoča nizke temperature 
prenosa toplote hladilnega medija. Temperatura uparjanja je namreč odvisna od tlaka. 
Višji kot je tlak, višja je temperatura, pri kateri se tekočina uparja. 

Absorpcijska hladilna naprava je sestavljena iz absorberja, ki hladilno snov absorbira 
(pri tlaku vrelišča) in iz desorberja, ki snov pri višjem tlaku in temperaturi desorbira 
(uparja). 

Slika 31: Shematski prikaz delovanja absorpcijske hladilne naprave 
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Med desorberjem in absorberjem je protitočen prenosnik toplote. Absorpcijska raztopina 
se črpa s črpalko iz absorberja s koncentracijo xa v desorber, kjer se hladilno sredstvo z 
dovajanjem toplote desorbira, raztopina absorbcijske snovi pa se koncentrira na 
koncentracijo xd. V desorberju izpareva hladilno sredstvo, ki se kondenzira v 
kondenzatorju. Kondenzirano hladilno sredstvo se nato vodi v uparjalnik (dovod toplote 
iz okolice - hlajenje), kjer hladilno sredstvo izpareva, pare pa se vodijo v absorber, kjer 
se hladilno sredstvo absorbira v koncentrirani raztopini absorpcijske snovi. 

Delovanje absorpcijske toplotne črpalke z raztopino LiBr/H2O prikazuje spodnja slika. 

Slika 32: Delovanje LiBr/H2O absorpcijske hladilne naprave 

 
Vir: Procesne naprave, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2006 

V generator se s paro ali vročo vodo dovaja toplota s katero se desorbira vodo iz 
razredčene raztopine LiBr/H2O. Pri tem se povečuje koncentracija raztopine LiBr/H2O. 
Desorbirana vodna para se kondenzira v kondenzatorju, ki je hlajen z zunanjim virom 
hladilne vode. Uparjalni in kondenzacijski proces poteka v posodi, v kateri je tlak 
približno 6 kPa. Kondenzirana voda se nato z dna kondenzatorja vodi v uparjalnik. V 
uparjalniku voda prši po ceveh prenosnika toplote, kjer z izparevanjem znižuje 
temperaturo medija v prenosniku toplote (voda za hlajenje). Voda, ki ni izparela in se 
nabira na dnu uparjalnika, se s pomočjo črpalke ponovno prši po ceveh prenosnika 
toplote v uparjalniku. Razredčena absorpcijska raztopina se s črpalko črpa iz absorberja 
v generator skozi prenosnik toplote, kjer se segreje, vroča koncentrirana absorpcijska 
raztopina, ki teče nazaj v absorber, pa ohladi. 

V absorberju se ohlajena koncentrirana absorpcijska tekočina prši po ceveh prenosnika 
toplote, kjer se hladi voda, ki se potrebuje za kondenzacijo vodnih par v kondenzatorju. 
S pršenjem se koncentrirani absorpcijski raztopini LiBr/H2O v absorberju povečuje 
površina za boljšo absorpcijo vodnih par, ki prehajajo v zgornjem delu posode iz 
uparjalnika v absorber. Tlak v absorberju in uparjalniku je 0,7 kPa. Zaradi nizkih tlakov v 
absorpcijski hladilni napravi nastajajo pri pretoku absorpcijske raztopine in vode majhne 
tlačne izgube. 

Komercialno najbolj uporabne so absorpcijske hladilne naprave, ki uporabljajo amonijak 
NH3 kot hladilno sredstvo, vodo pa kot absorpcijsko sredstvo. V zadnjem času se vse 
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bolj uporabljajo absorpcijske hladilne naprave, ki uporabljajo LiBr kot absorpcijsko 
sredstvo in vodo kot hladilno sredstvo. Z absorpcijsko hladilno napravo, kjer se 
uporablja LiBr/H2O kot delovna snov lahko dosegamo temperaturo hlajenja do 6°C, 
medtem ko lahko z delovno snovjo H2O/NH3 dosežemo temperaturo hlajenja tudi do -
60°C. V spodnji tabeli so predstavljene prednosti in slabosti absorpcijskih hladilnih 
snovi. 

Tabela 13: Prednosti in slabosti absorpcijskih hladilnih snovi LiBr/H2O in H2O/NH3 

Prednosti Slabosti 
Hladilna snov LiBr/H2O 

Voda, ki je hladilno sredstvo ima veliko izparilno toploto. Ne sme se prekoračiti točka ledišča H2O. 
Hladilna snov ni toksična in vnetljiva. LiBr ni neomejeno topljiv v vodi. 

Raztopina LiBr/H2O ni hlapljiva. Obratovanje naprave zahteva visok vakuum in visoko 
stopnjo tesnosti. 

Hladilna snov H2O/NH3 
Amonijak, ki je hladilno sredstvo ima veliko izparilno 
toploto. Visok tlak hladilne snovi zahteva debelejše stene posod. 

Obratovalna temperatura naprave dosega tudi -60°C Visoka hlapnost raztopine. 
Hladilna snov H2O/NH3 ima dobre lastnosti prenosa 
toplote in snovi. Toksičnost NH3. 

Vir: Procesne naprave, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2006 

Eden od razlogov za uvajanje absorpcijskih hladilnikov za hlajenje je tudi izboljšanje 
izkoristka soproizvodnje toplote in električne energije. Če torej upoštevamo še hlajenje v 
poletnem času dobimo t. i. trigeneracijo, torej kombinirano proizvodnjo toplotne, 
električne in hladilne energije hkrati. Trigeneracijski sistemi se največ projektirajo za 
objekte, kjer potrebujemo toplotno in hladilno energijo (trgovski centri, hoteli, poslovne 
zgradbe bolnišnice, itd), temu primerna pa mora biti tudi soproizvodnja električne 
energije, ki jo potrebujemo za ogrevanje in hlajenje objekta. 

V primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije je manjše onesnaževanje okolja, 
manjša je tudi raba energije. Trigeneracijski sistemi se lahko uporabijo tudi za lokalno 
oskrbo s toploto in za proizvodnjo električne energije. Odvečna toplota, ki nastaja v 
prehodnem in poletnem obdobju, se koristi za pogon absorpcijske hladilne naprave. 

Spodnja slika prikazuje osnovno shemo trigeneracijskega sistema  

Slika 33: Shema trigeneracijskega postrojenja s plinskim motorjem 

 

Vir: Procesne naprave, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2006 
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Generator koristi za proizvodnjo električne energije plinski motor. Odvedeno toploto pri 
hlajenju motorja koristimo:  

• za ogrevanje v zimskem času in pripravo tople vode v celem letu  
• za pogon absorpcijskega hladilnika in pripravo hlajene vode 6/12 °C za potrebe 

klimatizacije v letnem času  

Absorpcijski hladilniki ne uporabljajo okolju škodljiva hladiva. Za pogon uporabljajo 
toploto (ni rotirajočih delov), zato so stroški vzdrževanje v daljšem časovnem obdobju 
nižji. Pri absorpcijskih hladilnikih, ki jih uporabljamo za klimatizacijo (hlajena voda 6/12 
°C), je delovni sredstvo H2O/LiBr. Za pogon absorpcijskega hladilnika potrebujemo 
večjo količino odvečne toplote. Sistem hlajenja je v večini primerov kombiniran s 
kompresorskimi hladilniki. Kombinirana proizvodnja hladu nam zagotavlja večjo 
zanesljivost, pri čemer kompresorski sistem služi le za pokrivanje koničnih potreb po 
hladilni energiji. 

S sodobnim postrojenjem za kombinirano proizvodnjo toplotne in električne energije s 
plinskim motorjem lahko iz 100 enot primarne energije dobimo 40 enot električne 
energije in 50 enot koristne toplote pri 10 enot izgub. 

Slika 34: Zimski in letni režim delovanja trigeneracije 

 
Vir: Procesne naprave, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2006 

Če želimo enake potrebe po energiji pokriti na klasičen način (ločena proizvodnja 
toplotne in električne energije), potrebujemo znatno več primarne energije. Izračun je 
sledeč:  

• za 40 enot električne energije porabimo v klasični elektrarni s 37% izkoristkom 
108 enot primarne energije, v primerjavi z visoko učinkovito termoelektrarno na 
zgorevanje goriva z 42% izkoristkom 95 enot primarnega goriva in 

• za 50 enot toplotne energije potrebujemo pri kotlu z 90% izkoristkom 55,5 enot 
primarne energije. (Vir: Trigeneracija – sočasna proizvodnja toplote, električne in hladilne energije, 
Bojan Grobovšek) 

6.2 DALJINSKO OGREVANJE 

Daljinsko ogrevanje je način preskrbe z energijo, pri katerem se medij (voda) na enem 
centralnem mestu greje v (toplarni (TO), termoelektrarni-toplarni (TE-TO)) in se s 
pomočjo črpalk in razvodne mreže distribuira do porabnika. Nosilec toplote v 
vročevodnem sistemu je kemično pripravljena vroča voda. Temperatura vode v omrežju 
je odvisna od zunanjih temperatur zraka in je v dovodnem vodu največ 130 °C in 
najmanj 70 °C. Daljinsko ogrevanje na biomaso daje pomembne prednosti: 
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o okoliške koristi (CO2 nevtralno, obnovljiv vir energije, čisto gorivo …), 
o ekonomske prednosti (nizke cene goriv v primerjavi s konvencionalnimi fosilnimi 

gorivi; 1,5 do 4-krat ceneje), 
o povečanje lokalne zaposlitve, 
o prispevek h gospodarjenju z gozdovi, 
o optimizacija proizvodnje energije, ki temelji na biomasi. 

Energija je osnovni pogoj za razvoj neke dežele. Razvitost države se kaže v splošni rabi 
energije in rabi na enoto proizvoda. Večino toplote za ogrevanje stavb pridobimo na 
osnovi zgorevanja fosilnih goriv. Zaloge fosilnih goriv so omejene.  

Danes je biomasa v svojem najširšem pomenu četrti največji energijski vir v svetu. 
Predvideva se, da bo v letu 2020 iz biomase pridobljeno 4727 PJ (113 Mtoe) energije. K 
tej biomasi lahko prištejemo še 460 PJ (11 Mtoe) energije komunalnih odpadkov, kar 
skupaj predstavlja zelo pomemben energijski vir. Izrazit porast uporabe biomase je 
predviden predvsem zaradi povečanja rabe tekočih biogoriv ter na področju izkoriščanja 
biomase za proizvodnjo električne energije. Lesna biomasa poleg hidro potenciala v 
Sloveniji trenutno predstavlja največji energetski potencial med obnovljivimi viri energije 
(OVE). Izdelane so številne pravne in programske podlage za izkoriščanje lesne 
biomase, ki se približujejo evropskim pogledom. Bela knjiga (COM(97) 599, Energy for 
the Future, Renewable Sources of Energy) je dokument EU, ki daje izredno težo izrabi 
lesne biomase. V njej je predvideno zmanjšanje emisij CO2 za 255 mio ton/leto do leta 
2010, kar predstavlja več kot 60 % zmanjšanje emisij CO2, ki ga lahko prispevajo vsi 
viri OVE. Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo določa povečanje 
lesne biomase v deležu primarne energije s 4,2 % (leto 1996) na 8 do 10 % leta 2010. 
Relativno velika pogozdenost Slovenije omogoča primerjavo s podobnimi evropskimi 
državami, npr. z Avstrijo, Švedsko ali Finsko. 

Daljinsko ogrevanje na biomaso je verjetno najlažja pot k povečanju deleža v primarni 
energijski bilanci. Omejena uporaba kapacitet v daljinskem ogrevanju na biomaso v 
južni Evropi in visoka cena električne energije odpira možnosti kombinacije pridobivanja 
toplotne in električne energije. Tudi iz eksergijskega vidika mora imeti soproizvodnja 
toplotne in električne energije prednost pred izkoriščanjem lesne biomase neposredno v 
ogrevalni namen. Toploto, nastalo pri soproizvodnem procesu je treba uporabiti v 
sistemu daljinskega ogrevanja. Tehnologije temeljijo na zgorevanju biomase in 
proizvodnji pare pri visokem tlaku, proizvodnji električne energije v parnih turbinah in 
nato uporabi pare za ogrevanje. Presežek proizvedene pare poveča proizvodnjo 
elektrike. Uplinjanje biomase je tehnologija, ki postaja komercialna. Ta tehnologija 
omogoča uporabo motorjev ali turbin z notranjim zgorevanjem in odpira vrsto novih 
načinov ogrevanja, zaradi višje entalpije pare. Uplinjanje se lahko uporabi v parnih ali 
kombiniranih procesih.  

Celotna raba primarne energije v Avstriji znaša 1187 PJ (leta 1998), kjer prevladujejo 
fosilna goriva (slika 2). Kar 23 % (275PJ) celotne rabe predstavljajo obnovljivi viri 
energije. Več kot 57 % od vse biomase je samo lesnih polen, ki so tako glavni vir 
biogoriv v Avstriji . 

Okoli 11 % (125 PJ) primarne energije v Avstriji je pridobljeno z biomaso. Največji del te 
energije se rabi v tradicionalnih pečeh in kotlih (kurjenje z lesnimi poleni). V zadnjih 20 
letih je bila vpeljana nova tehnologija za pridobivanje toplote – daljinsko ogrevanje, za 
katero se kot gorivo uporabljajo lesni sekanci, industrijski lesni ostanki in slama. Do leta 
2001 je bilo postavljenih več kot 600 sistemov daljinskega ogrevanja na biomaso. V 501 
sistemu daljinskega ogrevanja se proizvede približno 1720 GWh daljinske toplote. 
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Pregled stanovanjskih ogrevalnih sistemov v Avstriji kaže, da je od začetka 90-ih let 
opazen večji padec v rabi biomase v zelo pomembnem področju rabe: ogrevanju in 
oskrbi s toplo vodo individualnih hiš; porast je opazen na področju daljinskega 
ogrevanja z lesno biomaso. Avstrijske vasi s sistemi daljinskega ogrevanja na biomaso 
imajo med 500 in 4000 prebivalcev. Toplotna moč sistemov daljinskega ogrevanja na 
biomaso se giblje med nekaj 100 kW do 8 MW, z omrežjem med 100 metri in 20 km. 
Dve tretjini vseh sistemov imata moč manjšo od 1500 kW.  

Najbolj pomemben nosilec energije v Sloveniji je kurilno olje s 34,3 % deležem. Delež 
premoga je 21 %, nuklearne energije 20 %, plinastih goriv pa 12,5 %. Delež obnovljivih 
virov energije v primarni energijski bilanci je bil približno 6,6 % v 2001. Kar 63,8% 
obnovljivih virov energije so predstavljali les in lesni odpadki. Slovenska energijska 
odvisnost od uvožene energije je približno 48,2 %. V Sloveniji je les narodno in tudi 
energetsko bogastvo, saj je od skupne površine 20.253 km2 kar 55 % ozemlja 
poraščenega z gozdovi. Zaloga lesne mase se iz leta v leto povečuje, saj sedanji letni 
posek predstavlja le 38 % etata. V primerjavi z letom 1947 se je lesna masa v gozdovih 
povečala za 87 % (podatek za leto 1990).  (vir: Butala V., Stritih U., Zupan G.:Daljinsko ogrevanje: 
energijska alternativa, Fakulteta za strojništvo, EGES 1, str.24-29, 2004) 

Slika 35: Kotlovnici na biomaso: Kočevje in Vransko  

  
Vir: http://www.aure.si/ 
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7 EMISIJE IN VPLIVI NA OKOLJE 

7.1 SPLOŠNO O EMISIJAH PRI PORABI ENERGENTOV ZA OGREVANJE 

Emisije, ki nastajajo pri rabi energije, je osnova za ukrepe za zamenjavo fosilnih 
energentov za obnovljive vire energije ter za učinkovitejšo rabo energije. Sestavni del 
energetske politike je namreč tudi učinkovita raba energije (URE) in spodbujanje rabe 
obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem so pomembne direktive Evropske Unije, ki 
zapovedujejo povečanje deleža OVE v primarni energetski bilanci do leta 2010, ter 
Kjotskega protokola o zmanjšanju emisij CO2. Tudi Slovenija se je zavezala, da bo do 
leta 2010 dvignila delež OVE v primarni bilanci na 12%. Kjotski protokol je bil v Sloveniji 
sprejet z Zakonom o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o spremembi podnebja (Ur.l. RS, št. 17/2002). Protokol zavezuje države 
pogodbenice k vrsti aktivnosti, katerih cilj je količinsko omejevanje in zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov. V okviru teh aktivnosti je med drugim predvideno tudi 
povečanje energetske učinkovitosti na ustreznih področjih gospodarstva v državi, 
raziskovanje, spodbujanje, razvoj in povečana uporaba novih in obnovljivih virov 
energije. Države pogodbenice so se zavezale, da bodo do leta 2005 vidno napredovale 
pri izpolnjevanju svojih obveznosti po tem protokolu. Konkretne obveznosti Republike 
Slovenije so zmanjševanje emisij vseh toplogrednih plinov za 8% v prvem ciljnem 
petletnem obdobju (od 2008 do 2012) glede na 1986, ki je bilo zaradi največjih emisij 
CO2 izbrano za izhodiščno leto. 

Najboljše nadomestilo za uporabo fosilnih goriv je lesna biomasa, med katero spadajo 
gozdni ostanki, ostanki pri industrijski predelavi lesa in kemično neobdelan les. Pri 
zgorevanju lesa je količina v zrak sproščenega CO2 enaka kot pri gnitju. Zaradi tega 
pravimo, da je lesna biomasa z vidika CO2 nevtralno gorivo. 

Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili standardne podatke, ki se 
uporabljajo v Evropski Uniji in so običajni tudi v Sloveniji. 

Tabela 14: Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih goriv in tehnologij 

 CO2 kg/TJ SO2 kg/TJ NOx kg/TJ CxHy kg/TJ CO kg/TJ prah kg/TJ 

Ekstra lahko kurilno olje 74.000 120 40 6 45 5 

UNP 55.000 3 100 6 50 1 

Les 0 11 85 85 2400 35 

Elektrika 138.908 806 722 306 1778 28 

Zemeljski plin 57.000 0 30 6 35 0 

Rjavi premog 97.000 1.500 170 910 5100 320 

Vir: študija Joanneum Research Graz „Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter für die Erstellung von 
Energie- und Emissionsbilanzen im Bereich Raumwärmeversorgung“ ("Emisijski faktorji in energetskotehnični 

parametri za izdelavo energetskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe") 

Za pregled emisijskih faktorjev so v nadaljevanju podane lastnosti posameznih spojin: 

Žveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g/mol; težji od zraka; je brezbarven, ostro 
dišeč, strupen plin, ki z vodno paro iz zraka tvori žveplasto kislino, ki je kot zelo 
razredčena kislina med ljudmi poznana kot "kisel dež", ki se utemeljeno povezuje s 
problematiko "umiranja gozdov". Znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzroči 
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različne bolezni kot so bronhitis, draženje dihalnih poti ipd., popoln obseg škodljivih 
učinkov pa še vedno ni poznan. 

Ogljikov monoksid (CO): molska masa: 28 g/mol; približno enako težak kot zrak (29 
g/mol); je življenjsko nevaren strupen plin. CO je brezbarvni plin brez vonja in zaradi 
teh lastnosti še posebno nevaren. CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju. 

Ogljikovodiki (CxHy): v dimnih plinih; so produkti nepopolnega zgorevanja. 

Dušikovi oksidi (NOx): molska masa: 46 g/mol kot NO2 ; težji od zraka, po eni strani 
nastaja pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa pri visokih 
temperaturah zgorevanja preko 1000°C. Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini. 

Ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g/mol; je brezbarvni plin s šibko kislim 
okusom in je težji od zraka. Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. 
Ogljikov dioksid je glavni krivec za učinek tople grede. Koncentracija CO2 v atmosferi 
se stalno povečuje in je po eni strani posledica industrializacije, po drugi strani pa 
stalnega naraščanja prebivalstva na zemlji. Po najboljših danes razpoložljivih 
klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti CO2 v atmosferi povzročila globalni dvig 
temperature za 3°C +/- 1,5°C. 

7.2 LESNA BIOMASA KOT GORIVO 

V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 26/05, 27/2007) je navedena naslednja 
definicija biomase: »Biomasa je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov 
iz kmetijstva (vključujoč rastlinske in živalske substance) ter gozdarstva in lesne 
industrije, kot tudi biorazgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih 
energetsko uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki.« 

Lesni ostanki so po slovenski zakonodaji uvrščeni med odpadke, zato tudi zanje veljajo 
pravila o ravnanju z odpadki. Po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 
84/98) je odpadek vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti 
sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči 
in je razvrščen v seznam odpadkov, ki je sestavni del tega Pravilnika. Odpadek je tudi 
vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov v seznamu odpadkov, ki 
ga je treba zaradi varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v 
predelavo ali odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na predpisan način. 

10. člen omenjenega Pravilnika določa, da ima uporaba odpadkov kot gorivo prednost 
pred drugimi načini predelave odpadkov v primeru, če manj od drugih načinov 
predelave obremenjuje okolje, predvsem glede na: 

o emisije snovi in energije v zrak, vode in tla, 
o izrabo naravnih virov, 
o energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je moč pridobiti, in 
o vsebnost nevarnih snovi v odpadkih, ki nastanejo pri uporabi odpadkov kot gorivo 

ali pri drugih načinih njihove predelave. 

Uporaba odpadkov kot gorivo je dovoljena, če: 

o je kurilna vrednost odpadka brez mešanja z drugimi snovmi najmanj 11.000 
kJ/kg, 

o so toplotne izgube z dimnimi plini manjše od 25%, 
o je nastajajočo toploto mogoče porabiti, in 
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o je za odpadke, ki nastanejo po uporabi odpadkov kot gorivo, zagotovljeno enako 
ravnanje kot za odpadke, ki nastajajo pri kurjenju goriv v kurilni napravi ali 
industrijski peči. 

Uporabo goriva in emisije za kurilne naprave toplotne moči do 50 MW določa Uredba o 
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 
81/07). Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in 
srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, 81/07) določa, da je srednja kurilna naprava 
tista kurilna naprava, ki proizvaja toploto za ogrevanje stavb, če je njena vhodna 
toplotna moč večja od vhodne toplotne moči 1 MW in ni večja od 50 MW, in kurilna 
naprava, ki proizvaja toploto za izvajanje tehnoloških procesov (npr. priprava tople 
vode, pare ali vročega olja) ali posredno sušenje ali druge postopke obdelave 
predmetov ali materialov, proizvodnjo elektrike, če njena vhodna toplotna moč ni večja 
od 50 MW. 

Drugi odstavek člena 6 Uredbe določa gorivo, ki se lahko uporabi v srednjih kurilnih 
napravah: 

1. trdno gorivo za srednje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo, večjo od 1 MW: 

• naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži) in lesni 
ostanki, ki nastajajo pri obdelavi naravnega lesa, 

• gorivo iz biomase, 

• premog, briketi iz premoga in koks z vsebnostjo celotnega žvepla, večjo od 0,5 
g/MJ, če je naprava opremljena s čistilno napravo dimnih plinov, 

• trdno gorivo iz odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja predelavo odpadkov v 
trdno gorivo; 

2. tekoče gorivo: metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ter metilester iz rastlinskih 
olj in za srednje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo, večjo od 1 MW: 

• emulgirani naravni bitumen in težka kurilna olja, če se uporabljajo v skladu z 
določbami predpisa, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva, 

• biogorivo, pridobljeno z biološko obdelavo odpadkov v skladu s predpisom, ki 
ureja predelavo odpadkov v biogorivo, in 

• masti in olja iz živalskih stranskih proizvodov, če so izpolnjeni pogoji iz Uredbe 
(ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o 
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z 
Uredbo Komisije (ES) št. 2007/2006 z dne 22. decembra 2006 o izvajanju 
Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvozom in 
tranzitom nekaterih vmesnih proizvodov, pridobljenih iz snovi kategorije 3 in 
namenjenih za tehnično uporabo v medicinskih pripomočkih, in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkih in laboratorijskih reagentih, ter o 
spremembi te uredbe (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 98) (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1774/2002/ES); 

3. plinasto gorivo: koksni plin, plavžni plin, rudniški plin, sintetični plin, rafinerijski plin, 
plin iz blata čistilnih naprav, odlagališčni plin in bioplin. 
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V 10. členu Uredbe so določene tudi mejne vrednosti emisij snovi: 

1. mejna koncentracija celotnega prahu: 

• 20 mg/m3 za naprave z vhodno toplotno močjo 5 MW ali več, 

• 50 mg/m3 za naprave z vhodno toplotno močjo, manjšo od 5 MW, 

• 50 mg/m3 za naprave, ki uporabljajo trdno gorivo iz odpadkov, 

• 100 mg/m3 za naprave z vhodno toplotno močjo, manjšo od 2,5 MW, če naprava 
uporablja za gorivo naravni les v vseh oblikah ali brikete iz biomase; 

2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida 150 mg/m3, pri čemer se za naprave z 
vhodno toplotno močjo, manjšo od 2,5 MW, koncentracija ogljikovega monoksida 
ugotavlja pri nazivni toplotni moči srednje kurilne naprave; 

3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot 
NO2: 

• 250 mg/m3, če naprava uporablja kot gorivo naravni les v vseh oblikah ali brikete 
iz biomase, 

• 300 mg/m3 za napravo s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju, če uporablja 
katero koli trdno gorivo, razen naravnega lesa v vseh oblikah ali briketov iz 
biomase, 

• 400 mg/m3, če naprava, ki ni naprava s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem 
sloju, uporablja drugo gorivo kakor tisto iz prve alineje te točke in je njena vhodna 
toplotna moč 10 MW ali več, in 

• 500 mg/m3, če naprava, ki ni naprava s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem 
sloju, uporablja drugo gorivo kakor tisto iz prve alineje te točke in je njena vhodna 
toplotna moč manjša od 10 MW; 

4. mejna koncentracija didušikovega oksida 150 mg/m3 za napravo s kuriščem z 
zgorevanjem v vrtinčnem sloju, če uporablja premog; 

5. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izraženih kot SO2: 

• 250 mg/m3 za napravo s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju, razen če te 
mejne koncentracije ni mogoče doseči z ekonomsko upravičenimi ukrepi, pri 
čemer pa mejni emisijski faktor, izražen kot razmerje med maso žvepla v 
odpadnih plinih in maso žvepla v gorivu, ne sme presegati 25 odstotkov, 

• 1.300 mg/m3, če naprava uporablja črni premog, 

• 1.000 mg/m3, če naprava uporablja drugo trdno gorivo; 

6. mejna koncentracija celotnega organskega ogljika za srednjo kurilno napravo 10 
mg/m3, če se uporablja za gorivo naravni les v vseh oblikah, briketi iz biomase ali trdno 
gorivo iz odpadkov; 

7. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja za 
gorivo premog, brikete iz premoga ali koks, je 7 odstotkov, za odpadno lužino pri 
proizvodnji celuloze je 6 odstotkov, za drugo trdno gorivo pa 11 odstotkov. 
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8 PROMET 

Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu je potrebno upoštevati dejstvo, da se 
zaradi narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali pa oskrbuje izven meja 
določene občine. Prav zaradi tega se ne zdi smiselno analizirati rabo energije v 
cestnem prometu po posamezni občini za osebni, tovorni ali medmestni avtobusni 
potniški promet, saj izračuni za občino ne bi veliko pomenili. Zaradi tega je tudi težko 
določiti oprijemljive energetske kazalnike, na podlagi katerih bi merili učinkovitost rabe 
energije v prometu znotraj občine. Za občino je analiza rabe energije in energetske 
učinkovitosti v prometu smiselna za mestni potniški promet, če je le-ta prisoten v občini. 
V nadaljevanju so predstavljeni splošni podatki o obravnavanem sektorju. 

8.1 PROMET V SLOVENIJI IN EU IN RABA ENERGIJE 

Raba končne energije v prometu se je v Sloveniji od leta 1992 do leta 2002 povečala za 
58,8% s povprečno letno stopnjo rasti 4,7%. Delež prometa v celotni rabi končne 
energije, ki je leta 1992 znašal 24,4%, je do leta 2002 narasel na 31,6%. To je le 
malenkost pod deležem EU-15 (32,7%). Raba energije v prometu skoraj izključno (99%) 
temelji na fosilnih gorivih, med katerimi je v letu 2004 prevladovalo dizelsko s 53% (Vir: 

http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/). 

Rast prometa povzroča hud pritisk na okolje (emisije plinov in hrupa) in zmanjšuje 
kvaliteto življenja. Kljub tehničnim izboljšavam motornih vozil se zaradi povečane 
potrebe po mobilnosti emisije toplogrednih plinov v ozračje povečujejo. Stanje 
poslabšuje spreminjanje strukture prometa, saj se delež cestnega prometa neprestano 
povečuje, železniškega prometa pa ne. V celoti se povečuje tovorni promet, a predvsem 
cestni, kar dodatno obremenjuje okolje. V potniškem prometu je izrazita težnja 
zmanjševanja uporabe javnih prevozov, tako v mestnem kot v medmestnem potniškem 
prometu. Zmanjševanje števila potnikov vpliva na ekonomijo javnih potniških prevozov 
in otežuje obnavljanje voznega parka. Prednosti osebnega prevoza se tako povečujejo 
(Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/). 

Graf 3: Razvoj števila potnikov v mestnem javnem potniškem prometu v Sloveniji 

 
Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/ 
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Zaradi porasta števila motornih vozil in povečane mobilnosti se je ustrezno povečala 
tudi poraba motornih goriv, s tem pa emisija CO2 kot najpomembnejšega toplogrednega 
plina. Obnavljanje voznega parka pozitivno vpliva na zmanjševanje emisije dušikovih 
oksidov, vendar se zaradi vse večjega števila vozil ti učinki zmanjšujejo (Vir: http://eionet-

si.arso.gov.si/kazalci/). Dobrih 20% emisij toplogrednih plinov v Sloveniji povzroča promet. 
Glavnina teh emisij odpade na cestni promet in skoraj 40% emisij CO2, ki nastajajo 
zaradi prometa, povzroča raba avtomobilov v mestih (Vir: http://co2.temida.si/index.htm). 

Najhitreje rastoči prometni podsistem v EU glede na rabo energije je letalski promet, 
najpomembnejši pa cestni, ki je leta 2003 v EU porabil kar 73% goriv v prometu. Raba 
energije v prometu je tesno povezana z njegovim obsegom, ta pa z gospodarsko rastjo. 
Po podatkih EEA so najhitrejšo rast rabe energije v prometu v obdobju 1990–2000 
imele tiste članice EU, ki so hkrati izkazovale najvišjo gospodarsko rast (Irska, 
Luksemburg, Portugalska in Španija). Tudi v večini novih članic s hitro gospodarsko 
rastjo se povečuje energijska raba v prometu. Nasprotno pa je v nekaterih novih in 
pridruženih članicah EU, ki so doživele gospodarski zastoj, raba energije v prometu 
upadla (Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/).  

Posebna kategorija prometa, ki zahteva drugačno obravnavo, kar se tiče politike in 
ukrepov, je tovorni promet. Po podatkih Eurostata iz leta 2003 naj bi delež železnic v 
tovornem prometu Slovenije med letoma 1996 in 1999 narasel zaradi cestnega 
tovornega prometa, razmerje v deležu tonskih kilometrov med obema 
najpomembnejšima tovornima prevoznima načinoma pa naj bi bilo leta 1999 ugodnih 
37:63 za železnico. Lanski podatki Eurostata kažejo popolnoma drugačno sliko, saj naj 
bi enako razmerje leta 2003 znašalo 59:41 v prid cest. Cestni tovorni promet narašča 
najhitreje in prevzema vse večji delež tovora v Sloveniji. Prevoz domačih prevoznikov, 
izražen v tonskih kilometrih, je tako leta 2004 narasel za rekordnih 30%, takšen skok pa 
se je ponovil v primerljivem obdobju leta 2005. Železniški prevoz blaga se je v letu 2004 
povečal za 6%. Skrb zbujajoč je tudi cestni tovorni tranzit skozi Slovenijo, ki žal ni 
vključen v statistično spremljanje. Med letoma 2000 in 2004 je naraščal povprečno 10% 
na leto, po vstopu Slovenije v EU pa še veliko hitreje – število prehodov tovornih vozil 
čez mejne prehode z Madžarsko se je od 1.1. do 31.10.2005 povečalo kar za 50% (na 
vseh mejnih prehodih za 23 %) v primerjavi z istim obdobjem leta 2004 (Vir: http://eionet-

si.arso.gov.si/kazalci/). Tudi v EU v tovornem prometu prevladuje cestni. Njegov delež z leti 
narašča in je leta 2003 znašal 77%. Na drugi strani bolj trajnostne oblike tovornega 
prometa (železniški in rečni) upadajo (Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/). 
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Graf 4: Razvoj tovornega prometa3 

 

Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/ 

Glede na stanje prometne politike in (ne)konkurenčnost železnic v Sloveniji lahko 
pričakujemo nadaljevanje neugodnega razvoja s povečevanjem obsega in deleža 
cestnega tovornega prometa ter upadom deleža železnic. Na prostem trgu prometnih 
storitev, ki ne vključuje vseh stroškov, ki jih povzroča posamezni prevozni način, je 
cestni tovorni prevoz konkurenčnejši, saj je praviloma hitrejši, cenejši ter bolj zanesljiv in 
prilagodljiv od drugih. Take trende pospešujejo tudi procesi v proizvodnji in trgovini, npr. 
z dostavo v pravem času, ki zahteva prilagodljiv prevozni način. Hkrati se povečujeta 
proizvodnja in trgovina z blagom večjih vrednosti, pri prevozu katerega prevladuje cestni 
promet, zmanjšuje pa se proizvodnja in trgovina razsutega tovora, ki ga je tradicionalno 
prevažala železnica. Dodaten impulz cestnemu tovornemu prometu v Sloveniji je bil 
vstop v EU, ki je odpravil administrativne ovire na mejah. Poleg tega pa usklajevanje 
nacionalnih železniških sistemov, ki bo omogočilo bolj tekoč železniški prevoz prek 
državnih meja, še poteka (Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/). 

Pri prometu je potrebno razumeti koncept »pravih« stroškov, ki jih le ta povzroča. Ti 
stroški poleg vidnih zajemajo tudi eksterne stroške, ki so običajno skriti, vendar zelo 
visoki (stroški nesreč in izgube življenja, stroški onesnaževanja z izpusti in  hrupom itd.). 
Najpomembnejši kategoriji teh stroškov so prometne nesreče ter lokalno in globalno 
onesnaženje zraka. Hrup in zastoji imajo lahko pomemben delež v posebnih 
okoliščinah, npr. pri prometu v mestih. V nasprotju z zunanjimi pa notranje stroške 
prometa v celoti pokriva posamezni uporabnik prometnega sistema (npr. stroške 
nakupa in vzdrževanja vozila, goriva, taks, davkov, porabljenega časa in podobno). 

V Sloveniji smo prvo celovito oceno zunanjih prometnih stroškov dobili leta 2004 s 
študijo Analiza eksternih stroškov prometa. Skupna vrednost teh stroškov leta 2002 je 
bila po dražjem scenariju ocenjena na 2,3 milijarde evrov, od tega cestni promet 
prispeva kar 94%. Seštevek stroškov vpliva osnovnih povzročiteljev zunanjih prometnih 

                                            

3 (cestni promet – tkm slovenskih prevoznikov doma in v tujini, železniški promet – neto tkm na omrežju Slovenije, pomorski promet 
– prekladalne tone v Luki Koper, letalski promet – prekladalne tone na letališčih) 
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stroškov (nesreče, hrup, emisije in zastoji) je bil ocenjen na 1,4 do 1,9 milijarde evrov na 
leto. Preračun v delež slovenskega BDP je pokazal, da so zunanji prometni stroški v 
Sloveniji leta 2002 znašali po dražjem scenariju 9,8% BDP, kar presega povprečje EU-
15 (7% BDP). Primerjava z deleži v EU-15 je pokazala nižjo raven zunanjih stroškov v 
Sloveniji zaradi zastojev in hrupa, bistveno višji pa so deleži emisij. 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije se v izhodiščih zavzema za eno 
izmed možnih oblik finančnih ukrepov glede zunanjih stroškov, in sicer za politiko 
zaračunavanja uporabnine prometne infrastrukture ob upoštevanju zunanjih stroškov, 
povzročenih z izvajanjem prometne dejavnosti. Taka politika naj bi zagotovila 
skladnejšo obremenitev infrastrukture posameznih podsistemov in skladnejši razvoj 
prometne dejavnosti v Sloveniji. Resolucija poudarja smiselnost dinamičnega določanja 
stroškov in posledično cene uporabe infrastrukture glede na razmere in zasedenost 
celotne prometne infrastrukture. Plačevanje vseh stroškov uporabe infrastrukture naj bi 
povzročilo časovno prerazporeditev prometnih tokov, s čimer bi bila cestna 
infrastruktura bolje izkoriščena, prometni zastoji pa manjši. Resolucija o prometni politiki 
ni prevedla navedenih izhodišč v konkretne in količinsko opredeljene cilje ter jih 
podkrepila s prometno-političnimi ukrepi za odpravo te problematike. Poleg tega se je 
usmerila zgolj na eno področje širšega spektra možnih ukrepov. 

Povečano prometno povpraševanje in povečevanje deleža cestnega in letalskega 
prometa so, v kombinaciji s težjimi in močnejšimi avtomobili ter tovornjaki, za zdaj 
nadomestile tehnološke izboljšave pri energetski učinkovitosti motorjev. Kljub temu se 
nadaljuje izvajanje prostovoljnega sporazuma avtomobilske industrije v EU, s katerim 
naj bi po letu 2008 na novo proizvedeni avtomobili v povprečju oddajali 140 g CO2/km, 
kar pomeni porabo 6,2 l/100 km za bencinska oziroma 5,1 l/100 km za dizelska vozila. 
Do leta 2015 pričakujejo postopno približevanje tej učinkovitosti, do leta 2010 pa to 
pomeni znižanje povprečne specifične porabe za 11,5% glede na sedanje stanje. 
Zmanjšanje specifične porabe zaradi tehnoloških izboljšav je predvideno tudi za 
tovornjake in avtobuse (do 6 % oziroma do 2,5 % na leto do leta 2010) (Vir: http://eionet-

si.arso.gov.si/kazalci/). 

8.2 CILJI NA PODROČJU PROMETA IN UKREPI 

Cilji, ki si jih je v okviru Nacionalnega energetskega programa na področju prometa 
zastavila Slovenija, so: 

o povečanje učinkovitosti rabe energije v prometu za 10% do leta 2010 glede na 
leto 2004 in 

o zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 8% v obdobju 2008 –2012 glede na leto 
1986, med drugim z dosego cilja: 2-odstotni delež uporabe biogoriv do leta 2005 
in 5,75-odstotni do leta 2010. 

Doseganje zastavljenih ciljev in s tem reševanje prometnega problema je seveda 
zapleteno in drago ter zadeva obsežno in celovito prometno politiko tako države kot 
lokalnih skupnosti. Med ključne ukrepe na področju trajnostne mobilnosti v urbanih 
središčih sodijo cenovna politika na področju motornih goriv, povečevanje deleža 
biogoriv, izboljšanje storitev javnega prevoza ter zagotavljanje pogojev za razvoj drugih 
oblik trajnostnega prometa (Vir: http://co2.temida.si/index.htm). 
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Problema stalno naraščajočega prometa, ki prinaša onesnaževanje okolja z izpušnimi 
plini in hrupom in zmanjšuje kvaliteto življenja, se je potrebno lotiti na več načinov: 

1. povečati učinkovitost uporabe obstoječih prevoznih sredstev oz. načinov 
transporta, 

2. tehnološko in varnostno izboljšanje prevoznih sredstev (nove tehnologije) in 
3. izobraževanje in osveščanje ljudi o prednostih in slabostih različnih načinov 

transporta. 

Promet z osebnimi avtomobili se poskuša omejevati na različne načine. Pripravi se 
politika parkiranja in vožnje v mestu, ki strmi k zmanjševanju takega načina transporta 
in zajema naslednje ukrepe: 

o različni režimi parkirnin pred in v mestu (različne parkirne cone), 
o prepoved osebnega prometa v mestnem jedru, 
o cone stroge omejitve hitrosti in dovoljene teže, 
o pripravi se načrt za izgradnjo parkirnih garaž, ki se razlikujejo po ceni parkiranja 

in 
o parkiranje za daljše obdobje je možno samo v garažah in privatnih parkiriščih, ne 

pa na ulicah. 
 
Tehnologija stalno napreduje tudi na področju vozil v smeri zmanjševanja emisij 
izpustov in zmanjševanja nivoja glasnosti. Spodbujanje uporabe novih, boljših vozil se 
zagotovi z naslednjimi ukrepi: 

o nižja parkirnina za manjše avtomobile oziroma avtomobile, ki so okoljsko bolj 
sprejemljivi in 

o omočen dostop v cone, kjer navadnim vozilom ni omogočen dostop. 

Izboljšanje razmer za pešce in kolesarje: 

o vzpostaviti obsežno povezano omrežje širokih in varnih pločnikov in kolesarskih 
stez, 

o razvejati kolesarsko omrežje in zapolnitev »lukenj« v kolesarskem omrežju, 
o izgradnja podhodov ali nadhodov nad večjimi prometnicami, 
o prioriteta pri čiščenju pločnikov v času snega, 
o redno vzdrževanje in obnavljanje področij, kjer se pešci in kolesarji gibljejo, 
o izgradnja in ureditev prostorov za puščanje koles v bolj naseljenih področjih in 
o ureditev prostorov za puščanje koles na obmestnem področju za ureditev 

koncepta »Bike & Ride«. 

Spodbujanje rabe biogoriv: Biogoriva kot pogonska goriva so pridobljena s predelavo 
rastlinskih olj ali s predelavo drugih nefosilnih bioloških materialov oziroma obnovljivih 
virov energije. Biološki materiali, ki se največkrat uporabljajo za proizvodnjo biogoriv, so 
rastlinska olja (sončnično, sojino, repično). Biogoriva je moč pridelati tudi s kemičnimi 
postopki in s fermentacijo sladkorne pese, žita, lesne celuloze ali slame ter z energijsko 
izrabo organskih odpadkov (odpadno jedilno olje rastlinskega izvora, odpadne maščobe 
živalskega izvora, kravji gnoj). Biogoriva so alternativna pogonska goriva in 
nadomeščajo navadna pogonska goriva mineralnega izvora, lahko se uporabljajo v čisti 
obliki ali v mešanici s pogonskimi gorivi fosilnega izvora. 

Evropska direktiva vključuje obveznost držav članic EU, da zakonsko zagotovijo 
izvedbo ukrepov, ki bodo omogočali tržen delež biogoriv med vsemi pogonskimi gorivi v 
višini 2% do konca leta 2005. Omenjeni delež se bo moral v skladu z obveznostjo držav 
članic povečati na 5,75% do konca leta 2010 ter na kar 20% v letu 2020. V skladu s 
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pričakovanji porabe motornih goriv v prometu bo v RS leta 2005 treba zagotoviti 25-28 
tisoč ton biogoriv. Glede na trenutno razpoložljivo površino za pridelavo oljne ogrščice 
je v RS moč pridelati 7-8 tisoč ton biodizla/rastlinskega olja, drugo bo treba zagotoviti z 
uvozom ali pa s proizvodnjo drugih vrst biogoriv. Preučiti velja tudi možnosti za dodatno 
pridobitev površin za pridelovanje oljne ogrščice ali sorodnih kultur (Vir: 

http://co2.temida.si/pritiski.htm). 
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9 FOSILNA GORIVA 

9.1 GORIVA 

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) 

Ekstra lahko kurilno olje je v gospodinjstvih zelo razširjen energent, ki ima dobro kurilno 
vrednost (10,25 kWh/l). Razširjen je predvsem zaradi dobre distribucije, lahkega 
upravljanja, saj so sistemi na kurilno olje lahko dobro avtomatizirani in regulirani, 
cenejše so same ogrevalne naprave. Njegova slabost je predvsem v visokih emisijah 
CO2 in žvepla ter nihanju cen energenta na trgu. Skladišči se v cisternah v objektu ali 
zunaj objekta. 

Utekočinjen naftni plin (UNP) 

Ali tekoči naftni plin (TNP) sestavljajo posebej izbrani ogljikovodiki ali njihove zmesi, ki 
jih pridobivamo pri predelavi nafte ali pri obdelavi surovega zemeljskega plina. V splošni 
rabi se uporabljata plina propan (C3H8) in butan (C4H10), in sicer kot samostojna plina in 
kot njuna mešanica. UNP je nestrupen gorljivi plin, težji od zraka, ki je v določenem 
razmerju z zrakom eksploziven. Plinu je dodan odorans, značilen vonj, po katerem 
zaznamo njegovo prisotnost. Produkt gorenja (pri pravilno nastavljeni mešanici plina in 
zraka) sta CO2 in H2O, kar je ekološko sprejemljivo. UNP skladiščimo pri sobni 
temperaturi v tlačnih posodah kot tekočino, kar pomeni, da lahko na relativno majhnem 
prostoru akumuliramo veliko količino energije. To omogoča širok spekter uporabe. 

Zemeljski plin (ZP) 

Zemeljski plin je fosilno gorivo, sestavljeno iz mešanice ogljikovodikov, ki ga 
pridobivamo iz vrtin na plinskih ali naftno-plinskih poljih. Je naravni produkt razkrajanja 
organskih materij. Nastaja v močvirjih, v preteklosti pa se je nabiral tudi v globini zemlje 
ob nafti in premogu. Vsebuje do 98 % metana (CH4), v manjših količinah so prisotni še 
etan, propan, butan, ogljikov dioksid in dušik. Zemeljski plin je nestrupen plin, lažji od 
zraka, ki je v določenem razmerju z zrakom eksploziven. Je brez vonja, zato mu zaradi 
varnostnih razlogov dodajamo v ustreznem razmerju odorans, značilen vonj, po 
katerem zaznamo prisotnost plina. Produkt gorenja (pri pravilni nastavljeni mešanici 
plina in zraka ) sta CO2 in H2O, kar je ekološko sprejemljivo. Pomembno je poudariti, da 
zemeljski plin v plinovodnem sistemu, ki ga uporabljamo, ne vsebuje žveplovih spojin. 
(http://www.plinarna-maribor.si/) 

Premog 

Premog (trdo gorivo) je fosilno gorivo, ki ga pridobivamo izpod površja z rudarjenjem. 
Premog je gorljiva sedimentna kamnina, sestavljena iz ogljika in ogljikovodikov pa tudi 
žvepla. Vrste premoga so: šota, lignit, rjavi in črni premog ter antracit kot 
najkakovostnejši premog. 

9.2 OGREVALNE NAPRAVE NA FOSILNA GORIVA 

Nizkotemperaturni kotel 

Nizkotemperaturni kotel je naprava za pridobivanje toplote za ogrevanje prostorov, ki je 
izdelana tako, da je temperatura ogrevalnega medija zvezno regulirana v odvisnosti od 
zunanje temperature in se praviloma giblje med 75 in 40°C. Zunanje tipalo stalno meri 
zunanjo temperaturo in s pomočjo centralne regulacijske enote vključuje gorilnik. Voda 
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nato direktno vstopa v ogrevalni sistem in ogreva prostore. Centralna regulacija z 
mešalnim ventilom, ki je dovodni vodi primešaval povratno vodo in tako zagotavljal 
pravo temperaturo ogrevalnega medija, je tako odveč. Temperatura vode v kotlu in 
ogrevalnem sistemu je vedno prilagojena temperaturi zunanjega zraka. 

Kondenzacijski kotel 

Kondenzacijski kotli delujejo podobno kot nizkotemperaturni z drsečo regulacijo 
temperature ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temperature. Iz kurišča spuščamo 
pri nizkotemperaturnih izvedbah kotlov dimne pline s temperaturo nad rosiščem vlage v 
dimnih plinih, da zagotovimo zadosten vlek in da kondenzirajoča vodna para ne 
poškoduje dimnika. Pri kondenzacijskih kurilnih napravah pridobimo s kondenzacijo 
vodne pare v dimnih plinih tudi del toplote, ki je do sedaj neizkoriščena odhajala skozi 
dimnik v okolico.( http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publikacije.URE/URE1-06.htm)  

Absorpcijska toplotna črpalka 

Za ogrevanje in hlajenje manjših objektov lahko med učinkovite in perspektivne naprave 
uvrstimo absorpcijske toplotne črpalke, ki uporabljajo plin kot primarni energetski vir. Z 
absorpcijsko toplotno črpalko, v primeru ogrevanja objekta, pridobimo večje količine 
toplote na enoto primarne energije kot s klasičnimi ogrevalnimi sistemi. 

Z absorpcijsko toplotno črpalko lahko zadostimo potrebe po toplotni in hladilni energiji. 
Absorpcijska toplotna črpalka omogoča, da se lahko dovedena primarna energija (v 
našem primeru plin) neposredno pretvori v grelno in hladilno energijo brez vmesne 
pretvorbe v električno energijo. 

Toploto, ki se odvaja iz sistema, lahko uporabimo za ogrevanje prostorov in sanitarne 
vode. Stanje hladilne vode na izstopu je na višjem temperaturnem nivoju kot stanje 
vode na vstopu v toplotno napravo. Toploto, ki se v sistem dovaja na uparjalniku, pa je 
možno prenesti na zrak, ki ga uporabimo za hlajenje prostorov. 

Za ogrevanje uporabljamo absorpcijsko toploto in toploto kondenzacije. V generator se 
dovaja toplota, ki nastane z zgorevanjem primarnega vira, to je zemeljskega plina. V 
primeru hlajenja toploto, ki se dovaja uparjalniku odvzamemo zraku ali vodi. Uporabimo 
lahko več virov nizko - temperaturne toplote za uparjanje: zunanji zrak, površinske 
vode, podtalnico, zemljo in kamnite masive. (http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm)  

 



Strokovne podlage za lokalni energetski koncept občine 

 

 
 Stran: 99/115 

 

10 CENE ENERGENTOV 

Ko se odločamo, kateri energent bomo uporabili za ogrevanje ali za druge namene, 
moramo upoštevati tudi globalne trende pridobivanja in rabe energije. V njih se namreč 
odražajo cene teh energentov, ki vplivajo na individualne in poslovne energetske 
odločitve. Na cene energentov vplivajo številni faktorji, kot so razpoložljivost energenta, 
obdavčevanje, subvencije itd. Ti faktorji bodo v prihodnosti delovali v smeri povečevanja 
cen fosilnih goriv in energije, ki je proizvedena iz fosilnih goriv. 

Trenutne cene energije ne zajemajo celotnih družbenih stroškov, saj pogostno ne 
upoštevajo posledic proizvodnje in rabe energije za človekovo zdravje in okolje. Te 
eksterne stroške za električno energijo lahko ocenimo na približno 1-2% bruto domače 
proizvodnje EU, kažejo pa, da v proizvodnji energije prevladujejo fosilna goriva, ki 
prekomerno onesnažujejo okolje. Šesti okoljski akcijski program poudarja potrebo po 
konsolidiranju teh eksternih stroškov. Po tem programu naj bi se vpeljala kombinacija 
sredstev, ki bi vključevala tudi ukrepe davčne politike, npr.: okoljski davek ali spodbude 
ter pregled subvencij, ki dejansko nasprotujejo učinkoviti in sonaravni rabi energije, in 
njihova postopna ukinitev (Vir: Energija in okolje v EU, Evropska agencija za okolje, 2002), kar pomeni 
rast teh cen v prihodnosti. 

10.1 CENE NAFTE IN PLINA 

Nafta je omejen energijski vir. Po novi ameriški uradni oceni je preostalih zalog še 
dobrih 2.000 mrd sodov (272 mrd t), po prejšnjih ocenah pa je neizrabljenih zalog še 
1.000 do 1.200 mrd sodov (136 do 153 mrd t). Izraženo v letih sedanje porabe (zaloge 
proti sedanji porabi), upoštevajoč sedanjo porabo okoli 3,5 mrd ton letno, po nižji oceni 
zaloge zadoščajo še za 35 do 43 let, po višji oceni pa za 77 let. Vprašanje izčrpanosti 
zaloge nafte ni samo, kdaj bo dokončno zmanjkalo zalog nafte, ampak kdaj ne bo več 
možno povečati pridobivanja skladno s povpraševanjem. (Vir: 

http://www.ljudomila.org/sef/stara/tmnafta.htm). 

Cene fosilnih goriv se ne bodo povečevale samo zaradi omejenih količin nafte, ampak 
tudi zaradi dodatnih obremenitev, ki bodo izhajale iz taks (emisijske zahteve) zaradi 
obremenjevanja okolja. 
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Graf 5: Gibanje cene surove nafte na svetovnem trgu 

 
Vir: http://www.wtrg.com/daily/cbfclose.gif 

V času spremljanja cene ekstra lahkega kurilnega olja, od 1. januarja 2002, se je cena 
povečala za 128 %. 

Graf 6: Gibanje cen ekstra lahkega kurilnega olja  
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Cena utekočinjenega naftnega plina (UNP) se je v času spremljanja (1.1.2002) 
povečala za dobrih 113 %. 
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Graf 7: Gibanje cen utekočinjenega naftnega plina 
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10.2 CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Električna energija predstavlja naraščajoč delež končne energetske potrošnje v vseh 
državah EU, in sicer tako zaradi večjega števila električnih naprav v sektorju storitev ter 
v gospodinjskem sektorju kot tudi zaradi industrijskih proizvodnih procesov, ki temeljijo 
na porabi električne energije. Električno energijo proizvajajo iz drugih goriv, pri čemer je 
poraba ene enote električne energije vezana na rabo dveh ali treh enot drugega vira 
energije. Rast porabe električne energije bo imela za posledico nesorazmerno večji 
pritisk na okolje, predvsem na področju emisij ogljikovega dioksida, razen v primeru, če 
se bo električna energija proizvajala z nizko emitivnimi tehnologijami. 

Poraba električne energije za ogrevanje je izredno neučinkovita raba izvornega vira 
energije. Na Danskem Sklad za varčevanje z električno energijo omogoča vladi 
dodeljevanje subvencij v primeru prehoda pri ogrevanju stanovanja z električno energijo 
na javno ogrevanje ali ogrevanje z zemeljskim plinom. Podjetja, ki prodajajo zemeljski 
plin, pa spodbujajo kupce, da namesto električne energije za kuhanje raje izberejo plin, 
pri čemer vsak nov priključek vlada podpre s subvencijo (Vir: Energija in okolje v EU, Evropska 

agencija za okolje, 2002). 

Poraba električne energije v EU stalno narašča. Pričakuje se, da se bo ta trend 
nadaljeval tudi v prihodnje. V proizvodnji električne energije še vedno prevladujejo 
fosilna goriva in jedrska energija. Pričakuje se povečana proizvodnja električne energije 
iz fosilnih goriv, počasna rast proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije 
in zmanjšanje proizvodnje električne energije iz jedrskih goriv zaradi prenehanja 
obratovanja jedrskih elektrarn. Vsi ti dejavniki bodo po predvidevanjih vodili k povečanju 
emisij ogljikovega dioksida (Vir: Energija in okolje v EU, Evropska agencija za okolje, 2002). 

Električna energija je izredno drag način ogrevanja, tako z vidika posameznika kot tudi z 
nacionalnega vidika. Države EU na različne načine poskušajo zmanjševati stalno 
rastočo porabo električne energije. Veliko držav ne more zadovoljiti povpraševanja po 
električni energiji in je zato uvoz neizbežen. Ker fosilna goriva zagotavljajo več kot 
polovico električne energije EU, bi bilo potrebno zvišati cene ob upoštevanju eksternih 
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stroškov proizvodnje električne energije. V prihodnosti lahko pričakujemo rast cen 
električne energije zaradi hitro rastoče potrošnje električne energije in dolgoročnega 
pomanjkanja proizvodnih kapacitet, zaradi dejstva, da se veliko električne energije 
proizvede iz fosilnih goriv, ki jih bo v prihodnje začelo primanjkovati, zaradi obdavčitve 
emisij ogljikovega dioksida, ki se v velikih količinah tvori pri proizvodnji električne 
energije itd. 

10.3 CENE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE) 

Za OVE velja, da so lokalno dosegljivi in zato ne povečujejo odvisnosti države od 
uvoza. Uporaba OVE pomeni varčevanje s fosilnimi gorivi in tako posledično 
zmanjšanje CO2 in SO2, kar pa predstavlja enega izmed pomembnih ciljev države v 
okviru okoljske politike. Ker ima uporaba OVE veliko prednosti, tudi Slovenja preko 
številnih programov subvencioniranja spodbuja uporabo OVE (npr: zagotavljanje fiksnih 
cen energije, ki je proizvedena iz OVE, nepovratne subvencije za izgradnje sistemov 
ogrevanja ali za pripravo tople sanitarne vode iz OVE, subvencije za izgradnjo sistemov 
DOLB). Tako lahko predvidevamo, da bodo cene teh energentov stabilne, oziroma 
ogrevanje na osnovi teh energentov v prihodnosti precej cenejše od drugih načinov 
ogrevanja. 

Naslednji graf prikazuje primerjavo vrednosti energentov za enako potrebno količino 
energije (33.500 kWh). 

Graf 8: Primerjava gibanja cen ekstra lahkega kurilnega olja, zemeljskega plina in peletov 

 
 ELKO lesna biomasa 

Vir: http://www www.instalater.si/clanek/36/Peleti 

10.4 STROŠKI OGREVANJA 

Primerjava stroškov ogrevanja je narejena za enodružinsko hišo, ki na leto porabi 30 
MWh toplote. 

Graf 9 prikazuje primerjavo stroškov ogrevanja različnih energentov pri individualnem 
načinu ogrevanja. Stroški ogrevanja vsebujejo dva poglavitna stroška in to sta: 
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� strošek ogrevanja zaradi porabe energenta, ki je odvisen od cene energenta ter 
izkoristka sistema (obratovalni oziroma variabilni strošek) in 

� strošek ogrevanja zaradi investicije v ogrevalni sistem ali letna amortizacija 
(investicijski oziroma fiksni strošek). 

Graf 9: Primerjava stroškov ogrevanja v €/kWh energije za maj 2010 
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Vir: Interne raziskave in izračuni 

V tem trenutku je najcenejši način ogrevanja s poleni s sistemom uplinjanja (prisilni 
vlek), nato sledijo vse izvedbe toplotnih črpalk z upoštevano enotno tarifo električne 
energije ter nato sekanci. Zemeljski plin se trenutno kaže kot nek vmesni člen med 
lesno biomaso in kurilnim oljem, najdražji pa je običajno utekočinjen naftni plin, ki 
trenutno dosega strošek 111 EUR/MWh toplote. Stroški so delno ocenjeni oziroma 
povzeti po cenikih za april in maj 2010. Potrebno je poudariti, da je končna cena 
toplote odvisna od velikosti investicije, ki je odvisna od kvalitete naprave za 
pretvorbo. 
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11 ODKUP ZELENE ELEKTRIKE 

V Sloveniji področje proizvodnje ter prodaje električne energije iz obnovljivih virov 
energije urejajo naslednji dokumenti 

o Energetski zakon UPB-2 (Uradno prečiščeno besedilo) s popravki EZ-C (Ur.l. št.: 
70/2008) in EZ-D (Ur.l. št.: 22/2010) oziroma  EZ-NPB-4 (Neuradno prečiščeno 
besedilo), objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo,  

o Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih 
proizvajalcev električne energije, Uradni list RS, št. 65/08, 98/08 in 105/08, 

o Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor 
proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz 
obnovljivih virov, Uradni list RS, št. 2/09, 

o Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne 
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, Uradni list 
RS, št. 113/09, 

o Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne 
energije, Uradni list RS, št. 8/09, 

o Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo 
domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije, Uradni list 
RS, št. 82/09, 

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

o Sklep o določitvi količine električne energije, proizvedene s sosežigom biomase, 
ter o višini premije v letu 2009, Uradni list RS, št. 17/09, 

o Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno 
energijo z uporabo domačih virov primarne energije, Uradni list RS. št. 19/09, 

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

o Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja 
podatkov o proizvodnji električne energije, Uradni list RS, št.  33/09, 

o Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka 
pretvorbe energije biomase, Uradni list RS, št.37/09, 

o Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom, Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 
76/09 ,17/10, 

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

o Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive 
vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno 
energijo, Uradni list RS, št. 83/09, 

o Pravila za delovanje Centra za podpore, Uradni list RS, št. 86/09, 
o Sklep o premijah za električno energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah, Uradni 

list RS, št. 85/09. 
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Višine podpor za proizvedeno električno energijo iz OVE in SPTE so določene z Uredbo 
o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom, Uradni list RS, št. 37/09,17/10, in Uredbo o podporah električni 
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št.17/10. 

Višine podpor za leto 2010 so objavljene na spletni strani Centra za podpore (Borzen). 
(vir:Javna agencija za energijo Republike Slovenije) 

Tabela 15: Letne cene zagotovljenega odkupa električne energije v letu 2010 

 Velikostni razred Cena zagotovljenega odkupa 
[EUR/MWh] 

HIDROENERGIJA 

mikro (< 50 kW) 105,47 

mala (< 1 MW) 92,61 

srednja (do 5 MW) 82,34 

VETER 

mikro (< 50 kW) 

95,38 mala (< 1 MW) 

srednja (do 5 MW) 

GEOTERMALNA 
ENERGIJA 

mikro (< 50 kW) 

152,47 mala (< 1 MW) 

srednja (do 5 MW) 

LESNA BIOMASA vsaj 90% 

mikro (< 50 kW) 1 

mala (< 1 MW) 224,35 

srednja (do 5 MW) 167,43 

BIOPLIN IZ biomase 

mikro (< 50 kW) 160,05 

mala (< 1 MW) 155,76 

srednja (do 5 MW) 140,77 

BIOPLIN iz bioloških 
odpadkov 

mikro (< 50 kW) 
139,23 

mala (< 1 MW) 

srednja (do 5 MW) 129,15 

PLIN IZ ČISTILNIH NAPRAV 
ODPADNIH VOD 

mikro (< 50 kW) 85,84 

mala (< 1 MW) 74,42 

srednja (do 5 MW) 66,09 

ODLAGALIŠČNI PLIN 

mikro (< 50 kW) 99,33 

mala (< 1 MW) 67,47 

srednja (do 5 MW) 61,67 

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI 
ODPADKI 

mikro (< 50 kW) - 

mala (< 1 MW) 77,44 

srednja (do 5 MW) 74,34 

 1 Določevanje cene za vsak primer posebej. 
Vir: Priloga 2 Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije , Uradni list RS, št. 

37/2009, 53/2009, 68/2009, 76/2009, 17/2010 

11.1.1 Postopek pridobitve podpore 

Lastnik ali najemnik proizvodne naprave, ki proizvaja oziroma bo proizvajala električno 
energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) oziroma v soproizvodnji električne energije in 
koristne toplote z visokim izkoristkom (SPTE), mora za pridobitev podpore na Javno 
agencijo Republike Slovenije za energijo (agencija) najprej podati vlogo za pridobitev 
deklaracije za proizvodno napravo. Obrazec vloge je dostopen na spletni strani 
agencije. 
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Če proizvodna naprava izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev deklaracije in 
proizvajalec poda popolno vlogo, agencija v upravnem postopku proizvajalcu izda 
odločbo o podelitvi deklaracije za proizvodno napravo. Po pravnomočnosti odločbe 
proizvajalec prejme listino, ki dokazuje pravnomočnost pridobljene deklaracije za 
proizvodno napravo. Deklaracija je pridobljena za določen čas, in sicer za proizvodne 
naprave, ki proizvajajo električno energijo iz OVE, do pet let ter za proizvodne naprave, 
ki proizvajajo električno energijo v SPTE, za eno leto. Proizvajalec bo moral pred 
pretekom veljavnosti deklaracije podati novo vlogo za pridobitev deklaracije oziroma po 
prenehanju veljavnosti pridobljene deklaracije pridobiti novo deklaracijo za proizvodno 
napravo, sicer mu bo upravičenost do podpore s prenehanjem veljavnosti deklaracije 
usahnila. 

Proizvajalec, ki je pridobil deklaracijo za proizvodno napravo, ki ni starejša od 10 
(SPTE) oziroma 15 let (OVE), lahko na agencijo poda vlogo za pridobitev odločbe o 
dodelitvi podpore. Obrazec vloge je dostopen na spletni strani Javne agencije za 
energijo. 

Če je vloga popolna in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za pridobitev podpore, 
agencija v proizvajalcu izda odločbo o dodelitvi podpore. V odločbi so opredeljeni: vrsta 
podpore, obdobje, za katero se zagotavlja podpora, in višina podpore oziroma velikostni 
razred, v katerega je uvrščena proizvodna naprava. 

Podpore se izvajajo kot: 

• zagotovljen odkup električne energije, dobavljene v javno omrežje, in sicer 
proizvajalcem, ki proizvajajo električno energijo v proizvodnih napravah v SPTE 
manjših od 1 MW, in proizvajalcem, ki proizvajajo električno energijo v 
proizvodnih napravah na OVE, manjših od 5 MW; 

• finančna pomoč za tekoče poslovanje, ki pomeni razliko med proizvodnimi stroški 
in predvideno tržno ceno električne energije, dodelila pa se bo proizvajalcem, ki 
proizvajajo električno energijo v proizvodnih napravah na OVE oziroma v SPTE, 
in to za vso neto proizvedeno električno energijo, ki jo ti proizvajalci prodajo na 
trgu ali porabijo za lastni odjem. 

Na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore proizvajalec sklene pogodbo o 
zagotavljanju podpore s Centrom za podpore, ki deluje v okviru podjetja Borzen, 
organizator trga z električno energijo, d.o.o.; v pogodbi so urejena vsa vprašanja glede 
medsebojnih obveznosti pogodbenih strank, torej prejemnika podpore (proizvajalca) in 
Centra za podpore. 

S sklenitvijo pogodbe o zagotavljanju podpore se prejemnik podpore strinja, da agencija 
vsa potrdila o izvoru, ki jih bo proizvajalec pridobi za proizvedeno električno energijo, 
prenesejo na Center za podpore. Proizvajalci, ki želijo prejemati potrdila o izvoru za 
potrebe prejemanja podpor in le-ta prenašati na Center za podpore ter imajo veljavno 
odločbo o dodelitvi deklaracije za proizvodno napravo, lahko to storijo z izpolnitvijo 
obrazca vloge Akta o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu 
sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije, ki ga pošljejo na naslov agencije. 
Proizvajalci s sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore na podlagi merilnih podatkov, 
Centru za podpore izstavijo račun,na podlagi katerega jim center izplača podporo. 

Proizvajalci so upravičeni do podpore le za tisto proizvedeno električno energijo, za 
katero so pridobili potrdila o izvoru. Potrdila o izvoru lahko proizvajalci pridobijo na 
podlagi veljavne deklaracije za proizvodno napravo. Proizvajalci agenciji podajo zahtevo 
za izdajo potrdil o izvoru, ta pa potrdila izda za električno energijo, ki je do potrdil 
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upravičena na podlagi Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o 
izvoru električne energije. Na proizvodni napravi, ki prejema potrdila o izvoru, morajo biti 
nameščene merilne naprave skladno z Uredbo o obveznih meritvah na proizvodnih 
napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore. 

o Agencija je skladno z Uredbo o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil 
o izvoru električne energije objavila Akt o uporabi registra potrdil o izvoru 
električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne 
energije, ki med drugim vsebuje obrazec vloge za pridobitev potrdil o izvoru za 
potrebe prejemanja podpor. .(vir: Javna agencija Republike Slovenije za energijo, spletna stran 
http://www.agen-rs.si/) 

11.1.1.1 Spremembe za dosedanje kvalificirane proizvajalce 

Vsi proizvajalci, ki so pridobili status kvalificiranega proizvajalca po Energetskem 
zakonu pred njegovo zadnjo spremembo v letu 2008 in imajo s sistemskim operaterjem 
sklenjeno pogodbo o odkupu električne energije ali pogodbo o zagotavljanju premije, 
morajo najprej pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo in po njeni pridobitvi zahtevati 
izdajo potrdil o izvoru skladno z Uredbo o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in 
potrdil o izvoru električne energije ter Aktom o uporabi registra potrdil o izvoru električne 
energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije. Proizvajalci, ki 
bodo do tega datuma pridobili deklaracijo za proizvodno napravo, bodo še naprej 
upravičeni do prejemanja podpor po dosedanjih predpisih. 

Od 1. januarja 2009 podpor tako več ne zagotavlja sistemski operater omrežja, temveč 
Center za podpore, ki ga kot eno od svojih dejavnosti izvaja Borzen, organizator trga z 
električno energijo, d. o. o. 

Vsem kvalificiranim proizvajalcem električne energije, ki imajo s sistemskim operaterjem 
sklenjeno pogodbo o odkupu ali pogodbo o zagotavljanju premij, se po določbah 
Energetskega zakona (EZ-C), pogodbe prenesejo na Center za podpore. Ta je izdal 
sklep, na podlagi katerega bodo izplačevali podpore skladno z dosedanjimi pogodbami . 

Vloga za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo in Vloga za odprtje računa 
proizvajalca – enostaven postopek, ki predstavlja vlogo za izdajo potrdil o izvoru in 
njihov prenos na Center za podpore za potrebe prejemanja podpor, sta dostopni na 
spletni strani agencije. 

Pomembni so tudi novi pogoji za proizvajalce, katerih proizvodne naprave za 
proizvodnjo električne energije v SPTE so mlajše od 10 let oziroma za proizvodnjo iz 
OVE mlajše od 15 let. Kvalificirani proizvajalci, katerih proizvodne naprave izpolnjujejo 
starostno mejo za pridobitev podpore po novih predpisih (so mlajše od 10 let za SPTE 
oziroma mlajše od 15 let za OVE), morajo do 12. julija 2009 oddati vlogo za odločbo o 
dodelitvi podpore in tako vstopiti v novi sistem podpor. 

Kvalificirani proizvajalci, katerih proizvodne naprave ne izpolnjujejo starostne meje za 
pridobitev podpore po novem (so starejše od 10 let za SPTE oziroma starejše od 15 let 
za OVE), lahko najpozneje do 31. decembra 2011 oziroma do izteka veljavne pogodbe, 
če se ta izteče pred omenjenim datumom, prejemajo podpore po starem, in sicer: 

o tisti, ki imajo s sistemskim operaterjem sklenjeno pogodbo o odkupu in 
proizvajajo električno energijo v proizvodni napravi z instalirano nazivno močjo 
do 10 MW po enaki ceni, kot je določena v obstoječi pogodbi (odstopanja uredi 
Center za podpore); 
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o tisti, ki imajo s sistemskim operaterjem sklenjeno pogodbo o zagotavljanju 
premije,prejemajo premijo, določeno v veljavni pogodbi; 

o tisti, ki proizvajajo električno energijo v hidroelektrarnah in imajo s sistemskim 
operaterjem sklenjeno pogodbo o zagotavljanju premije,prejemajo premijo, ki je 
določena s sklepom vlade; 

o tisti, ki proizvajajo električno energijo v proizvodnih napravah na biomaso in v 
kombiniranih proizvodnih napravah na OVE, ki uporabljajo biomaso in imajo s 
sistemskim operaterjem sklenjeno pogodbo o odkupu ali pogodbo o 
zagotavljanju premij, bodo po letu 2009 upravičeni do podpor le, če bodo 
dosegali najmanj 70-odstotni celotni izkoristek pretvorbe energije, dovedene z 
biomaso, v električno energijo in koristno toploto; 

o tisti, ki proizvajajo električno energijo s sosežigom biomase, kjer predstavlja 
biomasa do pet odstotkov energetske vrednosti vhodne energije in kjer za 
sosežig ni opravljena rekonstrukcija kurilne naprave, lahko od Centra za podpore 
na podlagi na Center za podpore prenesenih pogodb in potrdil o izvoru prejemajo 
premijo tudi v letu 2009. Po tem letu bodo na podlagi veljavnih pogodb do leta 
2011 za zagotovljen odkup ali prejemanje premij morali dosegati najmanj 70-
odstotni celotni izkoristek pretvorbe energije, dovedene z biomaso, v električno 
energijo in koristno toploto. 

11.1.1.2 Opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije kot fizična 
oseba 

Zadnje spremembe in dopolnitve Energetskega zakona, ki so stopile v veljavo v začetku 
aprila 2010, omogočajo opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije tudi 
fizičnim osebam. Pogoj za to pa je, da skupna nazivna električna moč njihovih 
proizvodnih naprav na obnovljive vire energije ali v soproizvodnji koristne toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom ne presega 50 kW. Fizična oseba mora biti 
vpisana v Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju PRS) pri Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), za njegove 
proizvodne naprave pa mora proizvajalec pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo in 
odločbo o dodelitvi podpore.  

Postopek za nove proizvajalce, ki želijo opravljati dejavnost proizvodnje električne 
energije kot fizične osebe 

Proizvajalec električne energije na Javni agenciji RS za energijo vloži vlogo za 
pridobitev deklaracije za proizvodno napravo. Po njeni pridobitvi vloži še vlogo za 
pridobitev odločbe o dodelitvi podpore. AJPES vpiše fizično osebo − proizvajalca 
električne energije v PRS na podlagi odločbe o dodelitvi podpore za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov. AJPES prejme odločbe o dodelitvi podpore, ki so 
podlaga za vpis v PRS, neposredno od agencije. Po vpisu v PRS AJPES proizvajalcu 
električne energije pošlje obvestilo o vpisu. 

Postopek preoblikovanja za obstoječe samostojne podjetnike (ali gospodarske družbe), 
ki želijo opravljati dejavnost proizvodnje električne energije kot fizične osebe. 

Proizvajalec električne energije, ki že prejema podporo za proizvedeno električno 
energijo in želi spremeniti status iz samostojnega podjetnika (ali gospodarske družbe) v 
fizično osebo, mora AJPES dati vlogo za izbris samostojnega podjetnika iz PRS. 
AJPES pošlje kopijo vloge na agencijo, ki najprej izda odločbo o spremembi deklaracije 
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za proizvodno napravo, po njeni pravnomočnosti pa izda še odločbo o spremembi 
odločbe o podpori. O spremembi odločbe o podpori obvesti tudi Center za podpore, ki 
po pravnomočnosti odločbe s proizvajalcem sklene aneks k obstoječi pogodbi. 

Proizvajalec, ki prejme odločbo o spremembi deklaracije za proizvodno napravo, mora 
agenciji čim prej poslati izvirnik listine o dodelitvi deklaracije, da se na njej zavede 
sprememba. Če se proizvajalec strinja z odločbo o spremembi deklaracije in se nanjo 
ne namerava pritožiti, lahko agenciji pošlje podpisano izjavo o odpovedi pravici do 
pritožbe. Po prejemu izjave ali 15 dni po vročitvi odločbe (če nanjo ni bila podana 
pritožba) postane odločba o spremembi deklaracije pravnomočna. 

Proizvajalce, ki želijo opravljati dejavnost proizvodnje električne energije kot fizične 
osebe, pozivamo, da navedene dokumente pošljejo agenciji takoj, ko želijo izvesti 
spremembo, saj morata biti izbris (s. p. ali gospodarske družbe) in ponoven vpis (kot 
fizična oseba) v PRS izvedena v enem mesecu. 

11.1.1.3 Izrazi in pojasnila 

o Javna agencija Republike Slovenije za energijo (agencija) poleg drugih nalog v 
okviru določb Energetskega zakona izdaja odločbe o pridobitvi deklaracije za 
proizvodno napravo, potrdila o izvoru, odloča o upravičenosti do podpore, izvaja 
nadzor nad proizvodnimi napravami, za katero imajo proizvajalci pridobljeno 
oziroma želijo pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo; 

o deklaracija za proizvodno napravo je odločba, ki jo izda Javna agencija 
Republike Slovenije za energijo proizvajalcu električne energije za posamezno 
napravo za proizvodnjo električne energije, s katero se potrjuje, da proizvodna 
naprava izpolnjuje pogoje, predpisane za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali 
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (na nek način 
nadomešča status kvalificiranega proizvajalca); 

o register deklaracij za proizvodne naprave je seznam vseh proizvodnih naprav, ki 
imajo veljavno deklaracijo za proizvodno napravo; 

o potrdilo o izvoru je javna listina, ki dokazuje, da je določena količina električne 
energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov 
energije; 

o register potrdil o izvoru je register v katerem so navedeni podatki o vseh izdanih 
potrdilih o izvoru v Republiki Sloveniji in izvedenih transakcijah (izdaji, prenosu, 
unovčenju). Opredeljene so vrste računov v registru potrdil o izvoru, na katerih se 
nahajajo potrdila o izvoru in podatki o uporabnikih računov; 

o bruto proizvedena električna energija proizvodne naprave pomeni proizvodnjo 
električne energije v obdobju poročanja, merjeno na sponkah generatorja ali na 
sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo. 
Električna energija, porabljena za obratovanje same naprave, se ne odšteje od 
bruto proizvedene električne energije; 

o neto proizvedena električna energije je proizvedena električna energija v 
proizvodni napravi, zmanjšana za električno energijo, porabljeno za delovanje 
same naprave; 

o odločba o dodelitvi podpore je javna listina, ki jo v upravnem postopku izda 
agencija proizvajalcem, katerih naprave izpolnjujejo pogoje za dodelitev podpore, 
in je pogoj za sklenitev pogodbe Centrom za podpore o zagotavljanju podpore; 
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o pogodba o zagotavljanju podpore je pogodba, sklenjena med imetnikom odločbe 
o dodelitvi podpore in Centrom za podpore, s katero se dogovorita o obveznostih 
in pravicah glede podpor, opredeljenih v odločbi; 

o Center za podpore je organizacijska enota Borzena, organizatorja trga, d. o. o., ki 
skladno z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi 
predpisi izvaja podporno shemo proizvodnji električne energije iz OVE in v SPTE, 
in sicer sklepa pogodbe o podpori s proizvajalci, odkupuje električno energijo od 
proizvajalcev, ki so upravičeni do zagotovljenega odkupa, ter izplačuje podpore 
kot finančne pomoči za tekoče poslovanje.(vir: Javna agencija Republike Slovenije za 
energijo, spletna stran http://www.agen-rs.si/) 

11.1.2 Energetsko dovoljenje 

Investitor mora pred začetkom priprave lokacijskega načrta pridobiti energetsko 
dovoljenje za naslednje objekte, naprave ali omrežja (v nadaljnjem besedilu: objekti): 

• objekte za proizvodnjo električne energije nazivne električne moči večje od 1 
MW, ki so priključeni na javno elektroenergetsko omrežje, 

• objekte za skladiščenje zemeljskega plina ter terminale za utekočinjen zemeljski 
plin, 

• objekte proizvodnje toplote nad 1 MW za daljinsko ogrevanje ali namenjeno 
nadaljnji prodaji, 

• neposredne oskrbovalne vode v skladu s tem zakonom, 
• povezovalni vod, ki prečka državno mejo, 
• objekte ali zaokrožene gospodarske lokacije s priključno močjo večjo od 5 MW 

oziroma letno porabo zemeljskega plina večjo od 5 milijonov m3. 

Energetsko dovoljenje je potrebno pridobiti tudi za vsako rekonstrukcijo objektov iz 
prejšnjega odstavka, ki spreminja energetske parametre objekta in je obseg sprememb 
tak, da je za rekonstrukcijski poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Energetsko 
dovoljenje zavezuje tudi vsakokratnega lastnika objekta in osebo, ki v tem objektu 
izvršuje energetsko dejavnost (obratovalec objekta). Imetnik energetskega dovoljenja 
mora za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolniti tudi vse ostale zahteve, ki jih 
določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, in prostorski akti. 

Energetsko dovoljenje izda minister, pristojen za energijo. Z energetskim dovoljenjem 
se določi: 

• lokacija in območje, na katero se energetsko dovoljenje nanaša, 
• vrsta objekta, goriva ali naprave, na katere se energetsko dovoljenje nanaša, 
• način in pogoje opravljanja energetske dejavnosti v objektu ali napravi, 
• pogoje v zvezi z objektom ali napravo po prenehanju njenega obratovanja, 
• pogoje v zvezi z uporabo javnega dobra ali javne infrastrukture, 
• obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi s posredovanjem podatkov 

ministru, pristojnemu za energijo. 

Minister, pristojen za energijo, predpiše pogoje in vsebino vloge za izdajo energetskega 
dovoljenja za posamezne vrste objektov, naprav in omrežja ter energetske dejavnosti, ki 
se v njih izvajajo, in ki se nanašajo na: 

• varnost in zanesljivost delovanja objekta, naprave ali omrežja, 
• vrste lokacij in območja, na katerih se bo izvajala energetska dejavnost, 
• naravo primarnih virov energije, 
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• energetsko učinkovitost delovanja objekta, 
• posebne zahteve glede tehnične, kadrovske in ekonomske usposobljenosti ter 

finančne sposobnosti vlagatelja zahteve za energetsko dovoljenje za izgradnjo in 
obratovanje objekta.(Vir: Ministrstva za gospodarstvo, Sektor za razvoj energetike, spletna stran 
http://www.mg.gov.si/)  

11.1.3 Licenca za opravljanje energetske dejavnosti 

Pravna ali fizična oseba, ki želi pridobiti licenco, vloži vlogo za izdajo licence na Javno 
agencijo RS za energijo. Vloga mora vsebovati izpolnjen obrazec za izdajo licence in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev, določenih v Energetskem zakonu in Uredbi o pogojih 
in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti. 

Pravna ali fizična oseba, ki zaprosi za izdajo licence, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje: 

• da je ustrezno registrirana (pravna oseba) ali ima priglašeno dejavnost 
(samostojni podjetnik) za opravljanje energetskih dejavnosti v skladu z Uredbo o 
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, 

• da ima strokovno usposobljene delavce za izvajanje dejavnosti, za katere želi 
pridobiti licenco, 

• da razpolaga s finančnimi sredstvi ali dokaže, da jih lahko dobi v obsegu, 
potrebnem za izvajanje energetske dejavnosti, za katero želi pridobiti licenco, 

• da ji v zadnjih desetih letih pred vložitvijo vloge za dodelitev licence ni bila 
odvzeta enaka licenca, 

• da ni bila v zadnjih petih letih pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, 
povezano z opravljanjem gospodarskih dejavnosti. 

Agencija izda v skladu z določili splošnega upravnega postopka odločbo v zvezi z vlogo 
za izdajo licence v roku enega meseca od dneva, ko je prejela popolno vlogo za izdajo 
licence. Če je za izdajo odločbe potreben poseben ugotovitveni postopek, je odločba 
izdana in vročena stranki v roku dveh mesecev od prejetja popolne vloge za izdajo 
licence. 

Imetnik licence lahko vloži zahtevo za izdajo nove licence za opravljanje iste energetske 
dejavnosti dva meseca pred iztekom roka veljavnosti obstoječe licence. Odločba o 
podelitvi nove licence se ne sme vročiti prej kot 15 dni pred potekom roka veljavne 
licence. 

Zoper odločbo Javne agencije RS za energijo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za 
gospodarstvo v Ljubljani v roku 15 dni od prejema odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno 
ali ustno na zapisnik pri Javni agenciji RS za energijo v Mariboru. Na podlagi drugega 
člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
126/07) se agencija od 17. 2. 2007 ne šteje med organe, ki so po tem zakonu zavezani 
zaračunavati upravne takse.(Vir: Javna agencija Republike Slovenije za energijo)  
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