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Lesna biomasa je obnovljiv, okolju prijazen in domač vir 
energije. Znanja o možnostih uporabe sodobnih tehnologij, ki 
omogočajo udobno, zanesljivo in ekonomično rabo iz lesne
biomase pridobljene toplote, pa so v Sloveniji danes še zelo 
skromna. 

Izjemen gospodarsko-tehnološki prodor pri razvoju projektov 
uporabe lesne biomase je dosegla sosednja Avstrija, ki ima že 
v obratovanju približno 300 naprav za daljinsko ogrevanje 
manjših krajev, ki kot gorivo uporabljajo različne vrste lesnih 
ostankov (sekanci, vejevje, lubje, žagovina). Podoben cilj si 
lahko zastavi tudi Slovenija. Po sedaj izvedenih analizah in 
ocenah bi bilo možno v Sloveniji izpeljati vsaj 50 podobnih 
projektov. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso ima namreč 
številne prednosti pred uporabo ostalih fosilnih virov energije 
(zemeljski plin, nafta, premog) in pomeni:

• moderen, udoben in energetsko učinkovit način ogrevanja in 
priprave tople vode,
• visoko zanesljivost oskrbe s toploto, 
• dolgoročno cenovno stabilen način ogrevanja,
• varno uporabo, prihranek stanovanjskega prostora, prihranek 
časa, 
• varčevanje s fosilnimi energenti, zmanjševanje energetske 
odvisnosti Slovenije,
• ekološko čisto ogrevanje, ki ne povzroča dodatnih emisij CO2,
• zmanjševanje odpadkov kot stranskih produktov lesno-pre-
delovalne industrije ter čiščenja gozdov in grmišč,
• dodatni vir dohodka za kmetijsko gospodarstvo, 
• spodbujanje regionalnega gospodarskega razvoja z odpira-
njem novih delovnih mest in razvojem novih gospodarskih 
panog,
• trajnostni razvoj z oblikovanjem pozitivne zunanje podobe   
kraja pri razvoju turizma.

Slovenija spada med najbolj gozdnate evropske države ter želi 
povečati rabo lesne biomase pri projektih daljinskega ogrevanja 
v krajih, ki imajo ustrezno gozdno zaledje oziroma primerno 
lesno industrijo. V letu 1995 je bil zato iniciran pilotni projekt v 
Gornjem Gradu s ciljem promoviranja sodobnih tehnologij 
izrabe toplote iz lesnih ostankov ter pridobivanja znanja pri 
izpeljavi tovrstnih projektov. 

Cilj priročnika je zato spodbuditi in olajšati delo pri pripravi
projektov in sicer občinam, mestom in vsem, ki so kakorkoli 
povezani z razvojem komunalne energetike ali lesnega 
gospodarstva. V njem so osnovne informacije in napotki, kako 
razviti projekt in izpolniti pogoje za njegovo učinkovito izvedbo. 

Upamo, da Vam bo priročnik služil kot navdih in uporabna 

informacija pri pripravi Vašega projekta.



GORNJI GRAD
V letu 1996 so se v Gornjem Gradu odločili, da zgradijo toplarno na lesne ostanke, ki 
naj bi oskrbovala okoli 220 objektov: 200 gospodinjstev, 20 večjih objektov in 
podjetje SMREKA, s toplo vodo in energijo za ogrevanje.
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Gornji Grad je manjše mesto v 
hribovju, 35 km severovzhodno 
od Ljubljane. Mesto ima okrog 
800 prebivalcev, sestavlja pa ga 
približno 250 stanovanj in in-
dividualnih hiš, različne javne 
zgradbe, industrijski objekti, po-
djetja in športni ter rekreacijski 
centri, ki služijo rastočemu tu-
rizmu.

Mesto leži v zgornjem delu 
doline Drete na nadmorski vi-
šini okrog 500 m. Pobočja nad 
dolino so gosto poraščena z 
gozdovi in nudijo odlične pogoje 
za izrabo lesa.  Ena od tovarn, 
ki uporabljajo to obilje lesnih 
virov, je tovarna Smreka.

V letu 1995 je postalo jasno, da 
bodo morali kotle na trda go-
riva, ki so jih do tedaj uporabljali 
v tovarni, v bližnji prihodnosti 
nujno zamenjati. Hkrati so se 
lesni ostanki na stroške tovarne 
odlagali na odlagališče, kar je 
povzročalo tudi negativne vplive 
na okolje. Zaradi tega je to-
varna dala pobudo za izdelavo 
študije, s katero naj bi se 
raziskale možnosti uporabe les-
nih ostankov za proizvodnjo 
tehnološke in toplote za ogreva-
nje. S to pobudo so se oglasili 
tudi na občini.

Občina je pokazala veliko 
zanimanje za idejo, saj bi spre-
memba tehnologije izboljšala 
kakovost zraka v mestu, kar bi 
pomenilo neposredno korist za 
prebivalce in bi hkrati omogo-
čilo razvoj ekološkega turizma. 
Poleg tega pa bi mesto dobilo 
tudi poceni, predvsem pa čist 
vir toplote. Projekt se je tako 
razvijal najprej v smeri iskanja
sinergije potreb mesta in to-
varne SMREKA. S pomočjo Mi-
nistrstva za gospodarske de-
javnosti - Agencije za učinkovito 
rabo energije, programa Phare
in Avstrijskega ekološkega skla-
da je bil v letu 1999 postavljen 
nov sistem daljinskega ogreva-

nja na lesne ostanke.

SMREKA je največji industrijski 
obrat v Gornjem Gradu. Pro-
izvaja lesene montažne hiše, 
vrtne ute, vrata in druge lesne 
izdelke.  SMREKA izvaža preko 
80 % svojih izdelkov v tujino in 
zaposluje 117 delavcev, od 
katerih večina živi v Gornjem 
Gradu. SMREKA je tudi največji 
odjemalec toplote za ogrevanje 
in tehnološke toplote za sušenje 
lesa. Lesni ostanki iz tovarne se 
lahko enostavno uporabijo kot 
vir za proizvodnjo toplote.

SMREKA

GORNJI GRAD
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Sistem daljinskega 
ogrevanja na osnovi 
lesnih goriv je 
sestavljen iz 5 glavnih 
podsistemov:

• Skladišče goriva,
kjer se lesno gorivo skla-
dišči v toplarni. Velikost je 
lahko različna, vendar obi-
čajno pokriva 1-2 tedensko 
oskrbo pri maksimalni obre-
menitvi.

• Transport / dovajanje 
goriva
Sistem za dovajanje goriva 
zagotavlja prenos goriva iz 
skladišča do kotla s hitrost-
jo, ki ustreza potrebam po 
toploti.

• Kotel z regulacijo zgo-
revanja, v katerem sežigajo 
lesno gorivo, toplota pa se 
odvaja v vodo.

• Čiščenje dimnih 
plinov 
Škodljive sestavine dimnih 
plinov, npr. prah, se odstra-
nijo, da se s tem zmanjšajo 
negativni vplivi na okolje.

• Toplovodno omrežje / 
cevovod
Sistem daljinskega 
ogrevanja omogoča prenos 
vroče vode po sistemu cevi 
do uporabnikov.

Skladišče goriva
Namen postavitve skladišča goriva pri sami toplarni je zagotoviti 
stalno razpoložljivost goriva za kotel, saj prihajajo dobave goriva s 
strani dobaviteljev občasno in v večjih količinah. Velikost skladišča 
goriva je odvisna od različnih dejavnikov, npr. od pogodbe, podpisane 
z dobaviteljem goriva, vendar pa bi morala minimalna količina goriva 
zadoščati vsaj za 5-dnevno maksimalno porabo. Ta količina naj bi 
zadoščala tudi za vikende in praznike, prav tako pa naj bi zagotovila 
preskrbo v ekstremnih vremenskih pogojih.

Večina toplarn ima skladišče v okviru obrata, transport velikih pošiljk 
goriva pa prepušča dobaviteljem. Nekatere toplarne imajo tudi 
skladišča na prostem, kar jim omogoča pridobitev količinskih popustov 
pri dobaviteljih. Pokrita skladišča imajo ponavadi betonske zidove, 
temelji pa so večinoma globoko pod zemljo. V pokritih skladiščih za
sekance pogosto vidimo tudi pokončne prosto stoječe zidove ali 
dovajalne silose. Sekanci se radi sprimejo, predvsem kadar imajo 
visoko vsebnost vlage, zaradi tega brez zunanje pomoči ne morejo
padati v zbiralne jaške in podobno. V skladiščih bi moral biti na voljo 
tudi prostor za raztovarjanje pošiljk, za katere se pričakuje, da so 
preveč vlažne.

Transport in dovajanje goriva
Lesno gorivo mora prepotovati dolgo pot od skladišča ali dovajalnega 
silosa do kotla, pri čemer gre lahko veliko stvari narobe. Zaradi tega 
mora biti sistem transporta goriva sestavljen iz čim manj sestavin, da 
se izognemo čim več možnim napakam.

Dovajanje z žerjavom
Transport lesnega goriva od dovajalnega silosa do zbiralnega jaška 
pogosto poteka s pomočjo žerjava, saj ima le-ta veliko kapaciteto in je 
zelo zanesljiv. Grabilnik, ki se uporablja tudi v sežigalnicah odpadkov, 
je primeren za sekance zaradi svoje velike žlice in enostavnega 
delovanja, manj uporaben pa je za praznjenje silosov. Dobra rešitev je 
tudi posebna zajemalka, ki je oblikovana prav za sekance.

Talni silosi z iznašanimi napravami
Dovajanje goriva s pomočjo iznašalnih naprav se lahko uporablja kot 
alternativa žerjavom, vendar običajno ni tako zanesljivo. Zaradi
relativno nizkih stroškov so takšne naprave primerne za manjše 
toplarne (moč kotla 0,1-2 MW).

Polžni transporterji
Polžni transporterji so poceni, vendar občutljivi na nečistoče in trske. 
Običajno se ta vrsta transporterjev ne priporoča za toplarne za 
daljinsko ogrevanje. Polžni transporterji bi morali imeti minimalni 
premer 300 mm.

Tekoči trakovi
Tekoči trakovi so praktično neobčutljivi na nečistoče. Glede tega so 
boljši od polžnih transporterjev, vendar se ne morejo uporabljati pri 
enako strmih nagibih. Ta problem pa lahko omilimo z montažo korcev
vzdolž traku. Glavna slabost takšne rešitve so stroški in problemi s 
prahom (ki lahko narekujejo prekritje traku).

V primerjavi s tekočimi in plinskimi gorivi uporaba 
lesnih goriv v sistemu daljinskega ogrevanja zahteva 
kompleksnejše naprave za proizvodnjo toplote.
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Dovajalni sistemi
Naloga  dovajalnega sistema 
je dostaviti gorivo v kurišče s 
hitrostjo, določeno s trenutno 
potrebo po toploti. Izbira 
dovajalnega sistema je od-
visna od velikosti toplarne in 
morebitne uporabe drugih 
vrst goriva (ne le sekancev).

Polžna dozirna naprava
Dozirni polžni transporter se 
pogosto uporablja v majhnih 
toplarnah (0,1-2 MW). Polž 
dovaja gorivo na rešetko. 
Običajno je kombiniran z 
zbiralnim jaškom, ki pred-
stavlja vmesno skladišče.

Hidravlično dovajanje 
goriva
Ta relativno dobro delujoč 
sistem se uporablja v števil-
nih toplarnah. Iz zbiralnega 
jaška sekanci padajo v 
pravokotno korito, iz katere-
ga jih hidravlični potisni bati 
porinejo na rešetko.

Kurišče 

Lesno gorivo pride v kurišče običajno na dnu kotla. Zgorevanje poteka 
na težki rešetki iz visoko legirane litine.

Rešetke
Najobičajnejša vrsta rešetk v toplarnah na lesne odpadke je stopenjska 
(koračna) rešetka/nagibna rešetka. Enakomerna plast sekancev se 
pomika od konca dovodne poti proti izhodu za pepel. Prednost 
stopenjske rešetke je v “prezračevanju” sekancev med spuščanjem po 
posameznih stopnjah. Tako se poveča dovod zraka, kar zagotavlja 
pravilno zgorevanje.

Kakovost zgorevanja
Za zagotovitev dobrega zgorevanja z visokim izkoristkom in majhnimi 
vplivi na okolje je potrebno izpolniti določene zahteve pri projektiranju 
cone izgorevanja. Te zahteve se tradicionalno imenujejo “trije T-ji”: 
temperatura, turbulenca in trajanje (časovno). Temperatura mora biti 
dovolj visoka, da se zagotovi pravilno sušenje, odvod plinov in 
zgorevanje, turbulenca pa mora biti dovolj močna, da omogoča 
učinkovito mešanje zraka in gorljivih plinov ter pravilno porazdelitev 
zraka. Končno pa mora biti na voljo tudi dovolj prostora in časa za 
zgorevanje plinov, preden se produkti zgorevanja ohladijo. Vsebnost 
vlage v svežem lesu običajno znaša okrog 40-50 % celotne teže. Za 
zagotovitev visoke temperature zgorevanja kljub vlagi je kurišče obdano 
s posebno ognjevzdržno plastjo. Oblika plasti je zelo pomembna za 
kvaliteto zgorevanja. Kotli, ki so predvideni za zgorevanje goriv z veliko 
vsebnostjo vlage, kot so sekanci, imajo ognjevzdržne - vžigne obloge, ki 
vzdržujejo visoke temperature v kurišču. Za kotle, ki so predvideni za 
lesna goriva z nižjo vsebnostjo vlage (lesni briketi, industrijski lesni 
ostanki, itd.), pa ognjevzdržna plast ni primerna, ker pri zgorevanju 
lahko nastanejo tako visoke temperature, da se plast stali.

Dovod zraka
Lesno gorivo vsebuje pline in za zagotovitev pravilnega zgorevanja je 
treba vsaj dvakrat dodati zrak: primarni in sekundarni zrak.

Primarni zrak, ki se dovaja izpod rešetke ali skozi perforirane bloke, od 
spodaj pronica v gorivo. Če zgorevanje že poteka, je temperatura v 
kurišču dovolj visoka, da se med zoglenitvijo lesa sproščajo hlapljivi, 
gorljivi plini. Če te pline mešamo s sekundarnim zrakom v delu kurišča, 
kjer je temperatura višja od  temperature vnetišča plinov, lahko ti plini 
zgorijo v celoti. Primarni zrak se lahko dovaja na različnih delih rešetke, 
npr. v coni sušenja, zgorevanja ali coni dogorevanja.  Če je dovod zraka 
pravilno reguliran, je možno doseči sprejemljiv nivo zgorevanja goriva. 
Torej mora biti dostop do vzvodov enostaven, saj v nasprotnem primeru 
lahko pride do zanemarjanja potrebnih nastavitev.

Dovod sekundarnega zraka je pomemben zaradi visoke vsebnosti 
hlapljivih plinov v lesnem gorivu. Če je sistem sekundarnega zraka 
neprimeren, bodo imeli dimni plini visoko vsebnost ogljikovega 
monoksida in neprijeten vonj (neizgoreni ogljikovodiki), kar negativno 
vpliva na učinkovitost.

Pogled med kotloma v Gornjem Gradu
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Kotel

Iz kurišča dimni plini prehajajo v konvekcijski del kotla, v katerem se 
toplota prenaša v sistem obtočne vode. Konvekcijski del mora biti 
ločen od kurišča, da vodno hlajene površine ne bi hladile procesov 
gorenja, saj bi to onemogočalo pravilno zgorevanje plinov. V večini 
toplarn je konvekcijski del postavljen nad kuriščem.

Dimni plini prehajajo skozi cevi hlajene z vodo (plamenocevni kotli) ali 
pa po zunanji strani preko vrste vodno hlajenih cevi (vodocevni kotli).

Kotlovnica mora biti zadosti velika, da omogoča popravila in 
vzdrževanje, vključno s čiščenjem kotla. Poleg tega mora biti dovolj 
prostora tudi okrog kotla za redno čiščenje plamenskih cevi.

Čiščenje dimnih plinov - leteči pepel

Leteči pepel je del pepela, ki ga nosijo dimni plini skozi kotel. Čiščenje 
dimnih plinov pomeni zmanjšanje količine letečega pepela, ki izhaja 
skozi dimnik. Iz faze čiščenja se pepel preko polžnega transporterja 
pomika v sistem za odstranjevanje pepela. Izbiro med multiciklonom, 
vrečastim filtrom in ostalo opremo za čiščenje pogojujejo zahteve, 
navedene v okoljevarstvenem poročilu. Multicikloni so poceni in tudi 
cena njihovega vzdrževanja je nizka. Multicikloni čistijo dimne pline do 
vsebnosti prahu od 150-400 mg/Nm3.

Vrečasti filtri čistijo dimne pline do vsebnosti prahu 10-50 mg/Nm3. 
Običajno filtrska vreča ne sme biti izpostavljena temperaturam dimnih 
plinov nad pribl. 180° C.

Elektrofiltri (EF) čistijo prav tako dobro kot vrečasti filtri, vendar je  
njihova instalacija v relativno majhnih toplarnah na lesne ostanke 
dražja. Kljub vsemu pa so stroški obratovanja nižji od stroškov 
obratovanja vrečastih filtrov.

Vrečasti filtri in EF-ji niso prav pogosti v toplarnah na lesne ostanke. 
Namesto njih se v novih in obstoječih toplarnah pogosto montirajo 
kondenzatorji dimnih plinov, saj se s to metodo dimni plini očistijo 
delcev, hkrati pa se zviša učinkovitost kotlov.

čiščenje dimnih plinov

multiciklon :

vrečasti filter

elektrofilter

pralnik dimnih plinov
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Kondenzacija dimnih plinov

V zadnjih 2-5 letih so postali kondenzatorji dimnih plinov zelo priljubljeni
v toplarnah na lesne ostanke v mnogih državah. Razlog za hitro 
naraščanje priljubljenosti te metode je njena stroškovna učinkovitost in 
zmožnost učinkovitega odstranjevanja delcev iz dimnih plinov.

Dimni plini se ohlajajo na zelo nizke temperature, do 40° C. Pri vlažnih 
gorivih je to pod točko rosišča dimnih plinov. Vlaga v dimnih plinih
kondenzira in pri tem oddaja toploto.

Povprečna letna učinkovitost presega 100% v skoraj vseh toplarnah (na 
osnovi neto kalorične vrednosti goriva, ki ne vključuje kondenzacijske
toplote); v nekaterih modernejših toplarnah pa se dvigne do približno 
108 %.

Povratna voda se uporablja za hlajenje dimnih plinov, zato mora biti 
čim bolj hladna. Torej je hladilnik dimnih plinov prva naprava, skozi 
katero gre voda pri vračanju iz cevovodnega sistema.

Če je instaliran kondenzator dimnih plinov, se pogosto lahko izognemo 
stroškom instaliranja ostale opreme za čiščenje dimnih plinov. 
Privarčevani stroški za npr. vrečasti filter so pogosto enaki investiciji v 
kondenzator dimnih plinov. Torej je privarčevana energija praktično 
zastonj.

Dimnik
Višina dimnika mora biti določena za vsak primer posebej, v skladu z 
zahtevami okoljevarstvenih organov.

Transport pepela
V lesnih gorivih je 0,5-2,0 % suhe teže v obliki negorljivih mineralov, ki 
se po procesu zgorevanja spremenijo v pepel. V vseh toplarnah za
daljinsko ogrevanje je postopek transporta pepela mehaniziran. Edino 
ročno delo so redni servisni pregledi in intervencije med prekinitvami 
obratovanja. Z rešetke pepel pada na tekoči trak za pepel ali v kakšen 
drug sistem za zbiranje pepela. Pepel z rešetke (talni pepel) se zmeša 
s pepelom, ki predstavlja produkt čiščenja dimnih plinov, in včasih tudi 
s pepelom, odloženim v kondenzatorju.

Pepel se s pomočjo polžnih transporterjev pomika v mokri ali suhi 
sistem. Mokri lovilnik v sistemu za pepel predstavlja učinkovit način 
preprečevanja dotoka napačnega zraka v kotel skozi sistem za 
odstranjevanje pepela. Pepel se zbira v kontejnerju, ki se prazni v 
rednih intervalih, od enkrat na teden do enkrat na vsake tri mesece, v 
odvisnosti od porabe goriva.

Lesni pepel se zaradi mineralnih hranil, ki jih vsebuje, običajno raztrese 

nazaj v gozd.

Kotla za Gornji Grad je 
dobavil KIV Vransko, slo-
venski proizvajalec kotlov. 
Kotla (2 MW vsak) sta 
izdelana na osnovi švedske 
tehnologije. Projektirana sta 
za mešanico suhe žagovine
in vlažnih sekancev ter 
imata koračno rešetko.

Kotla sta opremljena z 
multiciklonoma za čiščenje 
dimnih plinov. Projektirana 
sta za  85 % izkoristek, kar 
naj bi predstavljalo osnovo 
za nadaljnje izboljšave v 
prihodnosti, npr. z montažo 
kondenzatorja dimnih pli-
nov.

Skladišče je 6 metrov širo-
ko, 8 metrov dolgo in 4 
metre visoko. Vrh skladišča 
je na nivoju zemlje, kar 
omogoča enostavno razkla-
danje sekancev s tovornja-
kov. S pomočjo strgalnih
trakov lesno gorivo praznijo 
iz skladišča in ga dovajajo v 
sistem polžnih transporter-
jev. Strgalni trakovi so ce-
nejši od žerjavov in primerni 

za to velikost toplarne.
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V mnogih državah ima daljinsko ogrevanje pomembno vlogo v sistemu oskrbe s 
toploto. Ta koncept ima številne prednosti, tako z okoljevarstvenega kot 
ekonomskega vidika. Za izkoriščanje možnih prednosti daljinskega ogrevanja je 
pomembno vključevanje in uporaba modernih tehnoloških možnosti in zagotovitev 
primernega nivoja vzdrževanja.

Toplotni viri
• naprave za kombinirano proizvodnjo toplote in električne energije
• kotli za proizvodnjo toplote (les, plin, nafta, premog)
• priprava vode
• črpalke

Prenosni in razdelilni cevovodi
• predizolirane cevi (jeklene cevi, izolirane s poliuretansko peno v 
lepljenem sistemu)

• kompenzatorji
• sekcijski ventili

Toplotne postaje
• izmenjevalniki toplote
• ventili, črpalke, itd.
• merilniki toplote

Instalacije porabnikov
• radiatorji
• instalacija za vročo vodo
• izmenjevalniki toplote
• merilniki, ventili, itd.

Daljinsko ogrevanje lahko definiramo kot ogrevanje prostorov in vode 
v številnih stavbah iz centralne toplarne. Toplota, ki se proizvaja v 
toplarni, se dovaja porabnikom kot vroča voda preko izoliranega 
dvocevnega sistema. Cevovodi, ki vodijo iz toplarne do glavnih 
naselbinskih centrov, so običajno sestavljeni iz cevi velikih premerov 
in se imenujejo prenosni sistem. Manjši cevovodi do posameznih 
porabnikov se imenujejo razdelilni sistem. Pogosto je razdelilni sistem 
ločen od prenosnega sistema s pomočjo toplotnih izmenjevalnikov.
Toplota se dovaja porabnikom preko porabniške instalacije.

Glavni elementi sistema daljinskega ogrevanja so naslednji:

Moderni sistemi daljin-
skega ogrevanja obratu-
jejo na osnovi principa 
spremenljivega pretoka, 
kar pomeni, da so tem-
perature v napajalnih in 
povratnih cevovodih tako 
rekoč enake skozi celo 
leto. Toplota se dovaja 
uporabnikom glede na 
njihove potrebe z regu-
lacijo pretoka vode v 
sistemu. 

Če se daljinsko ogreva-
nje uporablja v naseljih, 
je priporočljiva uporaba 
cevi z dodatno izolacijo v 
primerjavi z normalnimi 
cevmi. To je potrebno 
zato, ker prihaja pri da-
ljinskem ogrevanju manj 
gosto naseljenih področij 
do relativno velikih izgub 
toplote. Temu pa se 
lahko izognemo z izbiro 
optimalne debeline izo-
lacije. 
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Toplovodno omrežje - Gornji Grad 

1m

Porabniška toplotna 
postaja v Gornjem
Gradu

kotlovnica
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Ena glavnih nalog pri ugotavljanju izvedljivosti programa daljinskega ogrevanja je 
ocena toplotnih potreb. Na osnovi te ocene se določi kapaciteta kotla in oceni 
pričakovani prihodek od prodaje toplote, kar je najpomembnejše za ekonomičnost 

obratovanja.
Letno porabo toplote lahko ocenimo na osnovi sedanje porabe nafte ali 
premoga posameznih porabnikov. To lahko storimo s pregledom 
porabnikov v predvidenem področju. Bodoče toplotne potrebe na 
določenem področju je potrebno izračunati zato, ker naj bi imela
toplarna za daljinsko ogrevanje življenjsko dobo približno 20 let, samo 
omrežje pa še celo več. Zato je treba upoštevati tudi načrte za nova 
stanovanjska naselja ali nove industrijske porabnike. Upoštevanje 
modernih izolacijskih tehnologij lahko za gospodinjstva pomeni, da s 
primerno izolacijo hiš lahko zmanjšajo porabo toplote, podobno pa to 

pomeni zmanjšane potrebe po toploti tudi v industriji.

Druga pot za določitev povpraševanja po toploti je uporaba specifičnih 
kazalcev. Tak kazalec je lahko letna poraba toplote na kvadratni meter 
stanovanjske površine. V Sloveniji znaša ta kazalec v povprečju okoli 
180 kWh/m2 na leto. Na Danskem se ta številka giblje v okviru pribl. 
100 kWh/m2 za moderne hiše in do 160 kWh/m2 za starejše izolirane 
hiše. Za individualne hiše se podatki običajno dobijo iz registrov na 
posameznih občinah.

V začetni fazi lahko pride do težav pri sklepanju pogodb z zadovoljivim 
številom porabnikov, zato se priporoča gradnja omrežja v fazah. 
Običajno je podpisovanje pogodb z dodatnimi porabniki bolj enostavno 
potem, ko sta kotel in omrežje že dejansko postavljena.

Potrebna kapaciteta kotla se določi s pomočjo krivulje trajanja toplotne 
obremenitve. Krivulja trajanja toplotne obremenitve se izračuna iz letne 
porabe toplote in klimatskih podatkov za določeno področje. Za vsako 
toplotno obremenitev pokaže, koliko ur letno je treba tako obremenitev 
predvideti. Površina pod to krivuljo predstavlja letno porabo toplote.
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Toplotne potrebe so skupek različnih vrst potreb: sanitarna topla voda in 
ogrevanju prostorov v gospodinjstvih, tehnološka toplota in ogrevanje 
industrijskih prostorov. Upoštevati je treba tudi toplotne izgube omrežja 
daljinskega ogrevanja, ki jih mora kotel pokriti. Običajno pride do 
sprememb zaradi zunanjih temperatur samo pri ogrevanju prostorov. To 
pomeni, da poraba tople vode, tehnološke toplote in toplotne izgube 
pomenijo stalno osnovno obremenitev. Spodnja slika kaže krivuljo
trajanja toplotne obremenitve za Gornji Grad. Oblika krivulje je zelo 
tipična za takšne vrste krivulj in kaže, da je vršna obremenitev, ki določa 
velikost kotla, prisotna le v krajšem času. Investicija za nakup kotla na 
lesno biomaso je običajno višja kot v primeru kotlov na kurilno olje ali 
plin, kar pa se izravna s cenejšim gorivom.

Če je kotel na lesno biomaso predviden za pokrivanje vršne porabe, to 
pomeni, da bo večino leta obratoval z delno močjo in z nižjim učinkom. 
Tudi investicija bo visoka. Problem lahko rešimo s kombinacijo kotla na
biomaso in kotla na nafto ali plin, ki bo pokrival vršno porabo. Če za 
pokrivanje 75 % vršne porabe predvidimo kotel na biomaso, bo pokrival 
90 % do 95 % letne porabe toplote. Kotel na nafto pa lahko uporabljamo 
za zelo hladne dni. Kotel na kurilno olje lahko projektiramo tudi za 
pokrivanje celotne vršne porabe, tako da deluje kot rezerva za kotel na 
biomaso in prevzame delo v primeru problemov v osnovnem sistemu.

Pred odločitvijo za investicijo v sistem daljinskega ogrevanja je potrebno 
pazljivo preučiti vse alternative. Na splošno sistem daljinskega ogrevanja 
poenostavi uporabo cenenega in pogosto trdnega goriva, brez 
problemov, ki bi jih le-to normalno povzročilo pri uporabi v individualnih 
kuriščih. Vendar pa se v omrežju pojavljajo izgube toplote, ki rastejo s 
transportom toplote na daljše razdalje.

Če povzamemo: 
z manjšimi razdaljami med 
porabniki se manjšajo tudi 
toplotne izgube. To ime-
nujemo gostota konzuma
toplote. Ta se lahko se meri 
na različne načine. Eden od 
njih je, da izračunamo 
toplotno obremenitev na 
kilometer omrežja in prišli 
bomo do številke z enoto
GWh/km. V Gornjem Gradu 
je ta številka približno 2
GWh/km in treba jo je upo-
števati kot najnižjo mejo za 
izvedljivost projekta.

Ko enkrat ocenimo toplotne 
potrebe, je treba oceniti še 
toplotne izgube v omrežju. 
Ponavadi se toplotne izgu-
be v omrežju pri manjših 
omrežjih gibljejo v okviru 
20-30 % od celotne letne 
proizvodnje toplote, celo pri 
uporabi najmodernejše teh-
nologije tovarniško pred-
izoliranih cevi.

PROIZVODNJA TOPLOTE V NORMALNEM LETU
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V Gornjem Gradu izvira povpraševanje po toploti tako od malih kot tudi velikih porabnikov. Mali porabniki 
so posamezna gospodinjstva, veliki porabniki pa vključujejo podjetje SMREKA, javne zgradbe, itd. 
Toplotne potrebe majhnih porabnikov so bile ocenjene glede na letno porabo 180 kWh/m2 ogrevane 
površine. Veliki porabniki so bili ocenjeni posamično na osnovi obstoječe oskrbe s toploto.

V samem mestu je 226 individualnih gospodinjstev. Planirano je bilo, da se 199 od teh gospodinjstev 
priključi na omrežje daljinskega ogrevanja. Njihova letna potrebna količina toplote je ocenjena na 8.775
MWh. V podjetju SMREKA je ocenjena letna poraba v višini 2.250 MWh. Ostali veliki porabniki so ocenjeni 
na 3.465 MWh na leto z nadaljnjo rastjo do 7.680 MWh na leto v 2004. Toplotne izgube so ocenjene na 
približno 20 %.

Z dnevnimi temperaturami za referenčno leto je nato možno izračunati krivuljo trajanja toplotne 
obremenitve. Poraba v SMREKI je ocenjena na 80 % tehnološkega ogrevanja in 20 % ogrevanja prostorov. 
Pri ostalih velikih porabnikih, npr. pisarniške zgradbe ipd., ocenjena poraba pokriva ogrevanje prostorov -
88 %, ostalo pa je sanitarna topla voda.

Na krivulji trajanja toplotne obremenitve je poraba toplote za ogrevanje prostorov v SMREKI vključena med 
velike porabnike. Krivulja trajanja kaže maksimalno toplotno obremenitev v višini 8 MW. Glede na to 
krivuljo bi bilo smiselno instalirati kotel na lesno biomaso s kapaciteto 4-5 MW. Izbran je bil kotel s 
kapaciteto 4 MW in ker je projekt razdeljen v faze, sta bila instalirana dva kotla po 2 MW. To omogoča 
večjo prilagodljivost in predstavlja pomemben dejavnik, s katerim je zagotovljena velika varnost oskrbe. To 
pomeni tudi veliko število obratovalnih ur s polno obremenitvijo za en kotel, kar nadalje pomeni visoko 
učinkovitost. Vendar pa bo treba v primeru popolne obremenitve omrežja predvideti tudi instalacijo 
dodatnih kapacitet za nadaljnje povečanje proizvodnje toplote v zelo hladnih zimskih dneh.

MAJHNI IN VELIKI PORABNIKI
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Ekonomičnost sistema daljinskega ogrevanja določajo številni dejavniki. Ti vključu-
jejo investicijo, stroške obratovanja in vzdrževanja, višino odjema toplote ter stroške 

nabave goriva.

Na splošno lahko ugotovimo, da je sistem daljinskega ogrevanja še 
posebej za manj gosto naseljena področja, drag. To pomeni, da 
potrebujejo sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ustrezno 
višino subvencij, da je investicija ekonomsko upravičena. Ker kotli na 
lesno biomaso v primerjavi s kotli na fosilna goriva proizvajajo manj
toplogrednih plinov, številni skladi in institucije, tako slovenske kot 
mednarodne, lahko pomagajo pri financiranju projektov, ki vključujejo 
rabo lesne biomase.

Dejavniki, ki določajo ekonomiko obratovanja sistema daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso so notranji in zunanji. Notranji dejavniki so 
specifični za posamezen projekt in vključujejo razpoložljivost cenovno 
bolj ali manj ugodnih lesnih ostankov ter gostoto naseljenosti 
prebivalstva, kar je pomembno pri ceni toplovodnega omrežja. Že 
obstoječi sistem daljinskega ogrevanja bistveno zmanjša višino 
investicije.

Zunanji dejavniki vključujejo nacionalno davčno politiko, višino subvencij 
za obnovljive vire energije in cene na svetovnem trgu z energijo. 
Trenutno je cena nafte zelo nizka. Visoki davki na fosilna goriva tako 
lahko izboljšajo ekonomičnost uporabe lesne biomase. V svetu prihaja 
do uvajanja višjih davkov na fosilna goriva zaradi pojavljanja učinka tople 
grede. Slovenija je zaenkrat tovrstne davke uvedla le v omejenem
obsegu.

Ob sedanji ravni cen in višini davkov je treba upoštevati predvsem 
notranje dejavnike in se osredotočiti na zagotavljanje poceni goriva in 
(po možnosti) na že obstoječa omrežja daljinskega ogrevanja. V bodoče 
pa lahko spremembe davčne politike in spremenjene relativne cene
energije omogočijo, da postane daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
lažje izvedljivo.

Številne institucije ponujajo subvencije za projekte, ki uvajajo čistejše 
tehnologije pri proizvodnji energije. Glede na višino potrebne investicije, 
trenutne cene goriva in predvideno ceno toplote je priporočljivo
subvencioniranje investicije daljinskega ogrevanja na lesno biomaso vsaj  
v višini 30 % investicije.

EKONOMSKI VIDIK
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Če želimo oceniti ekonomsko izvedljivost projekta, je treba oblikovati projekcijo 
denarnih tokov pri izgradnji in obratovanju toplarne. To lahko storimo z oceno 
denarnih tokov za vsako leto pričakovane življenjske dobe toplarne. Zaradi visoke 
začetne investicije običajno analiza denarnih tokov v prvih letih pokaže močno 
negativne denarne tokove, v naslednjih letih pa postanejo v primeru izvedljivosti 
projekta ti tokovi pozitivni. Časovni zamik med vsemi stroški in prihodki se običajno 
pokriva s premostitvenimi krediti.

Investicija
Kotli predstavljajo precejšen del 
celotnih stroškov. Za Gornji 
Grad je bila cena kotlov pri-
bližno 25 mil. SIT na MW. Ta 
cena  je običajno nekoliko višja 
za manjše sisteme in nižja za 
večje sisteme. Največji delež 
investicije predstavlja sistem 
daljinskega ogrevanja, in sicer 
približno 50-70 % celotne 
investicije. To pomeni, da je 
treba izvedljivost projekta 
daljinskega ogrevanja natančno 
preučiti ločeno za vsako 
posamezno naselje. Po drugi 
strani pa je v primeru že 
obstoječega sistema daljinske-
ga ogrevanja lahko preklop na 
lesno biomaso zelo učinkovit 

način oskrbe s toploto.

Omrežje daljinskega ogrevanja 
predstavlja običajno del začetne 
investicije, kjer priključitev po-
sameznih porabnikov, vključno 
s postajo, lahko plačajo porab-
niki sami. Za večjo privlačnost 
projekta lahko razmišljamo o 
ponudbi finančnih paketov za 
investicijo, ki jo bodo izvedla 
gospodinjstva. V Gornjem Gra-
du je bila cena omrežja pribl. 35 
mil SIT na kilometer. Ta cena 
ne vključuje toplotnih postaj.

Običajno je treba zemljišče, na 
katerem je predvidena postavi-
tev toplarne, kupiti. Cena je 
močno odvisna od lokalnih po-
gojev, vendar v splošnem lahko 
rečemo, da predstavlja manjši 
del celotne investicije.

Prodaja toplote
Prodaja toplote je edini zaslu-
žek sistema za daljinsko ogre-
vanje, tako da ima cena toplote 
ključno vlogo pri sestavljanju 
proračuna. Cena mora biti do-
volj nizka, da se porabnikom 
splača priključiti na omrežje, in 
dovolj visoka, da pokrije vse 
stroške toplarne. Eden od na-
činov, kako prepričati porabni-
ke, je zagotovljena nižja cena 
od tiste, ki pokriva alternativne 
rešitve za individualna gospo-
dinjstva, kar je ponavadi kurilno 
olje. Druga možnost je tarifa 
pokrivanja stroškov v neprofit-

nih podjetjih.

Tarifa za toploto naj bi pokrivala 
stroške obratovanja in vzdrže-
vanja sistema za daljinsko 
ogrevanje, vključno s povrači-
lom investicije. Tarifa za toploto 
normalno vključuje tri elemente:

1.Naročniško takso (fiksna)
2.Stroške povpraševanja po to-
ploti (fiksni)
3.Stroške dejanske porabe 
(spremenljivi)

kjer fiksni del tarife pokriva npr. 
dolgove, amortizacijo, plače, 
zavarovanje, administracijo itd. 
in je povezan z višino povpra-
ševanja po toploti (veliki/majhni 
porabniki).

Spremenljivi del pokriva gorivo, 
elektriko, kemične surovine, 
itd., ki so neposredno povezane 
s količino dobavljene toplote.

EKONOMSKI VIDIK
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Financiranje

Številne domače in tuje institucije 
ponujajo subvencije za projekte, 
kjer gre za preusmeritev v 
čistejšo tehnologijo proizvodnje 
energije. Glede na vložek kapita-
la, cene goriv in pričakovano 
tarifno strukturo je običajno po-
trebno 30–50 % investicije fi-
nancirati s subvencijami. Finan-
ciranje s krediti bi moralo 
potekati po minimalnih obrestnih 
merah, po možnosti preko lo-
kalnih skladov, npr. Slovenske-
ga ekološkega sklada, ali preko 
mednarodnih finančnih institucij, 
kot so Svetovna banka ali 
Evropska banka za obnovo in 
razvoj (EBRD).

Slovenski ekološki sklad je
neprofitna finančna organizacija, 
ki zagotavlja kredite za investicije  
na področju zaščite okolja z 
ugodnimi obrestnimi merami. 
Ekološki sklad je javna ustanova, 
katere pravice, obveznosti in 
odgovornosti ureja zakon. Orga-
niziran je kot delniška družba, 
njegova ustanoviteljica in edini 
delničar pa je vlada.

Stroški obratovanja in 
vzdrževanja
Dobro delujoč kotel na lesno 
biomaso velikosti do 5 MW 
lahko upravlja en sam človek. 
Vzdrževanje toplarne obsega 
zamenjavo obrabljenih delov, 
kot so ležaji, transporterji in 
drugi mehanski deli. Na splošno 
velja predpostavka, da vzdrže-
vanje kotla, vključno z opremo 
za transport goriva, obsega 1-2 
% investicije letno. Ostali stro-
ški obratovanja pa vključujejo 
zavarovanje in elektriko.

Nakup goriva
Obstajajo različni viri goriv in 
seveda ustrezno različne cene. 
Najcenejše gorivo so lesni 
ostanki iz lesno predelovalne 
industrije, najdražje pa les od 
redčenja gozdov. Pričakovati je 
treba, da se bodo cene dvigale 
in padale predvsem zato, ker 
tržišče sekancev v Sloveniji ni v 
celoti razvito (samo nekaj doba-
viteljev). Sekance in druge 
lesne ostanke lahko transporti-
ramo relativno poceni, zato ni 
potrebno, da je toplarna po-
stavljena blizu lesnih virov. 
Kljub temu se običajno kot 
največja transportna razdalja,  
ki še omogoča ekonomsko 
izvedljivost projekta, pojmuje 
oddaljenost 30-50 km.

EKONOMSKI VIDIK
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V Gornjem Gradu so od samega začetka gradili toplarno za daljinsko ogrevanje s tako 
rekoč celotno kapaciteto, medtem ko so omrežje razvijali v fazah. Prva faza vključuje 
SMREKO, nekaj velikih porabnikov in relativno omejeno število individualnih hiš. Druga 
faza pa predvideva priključitev večine gospodinjstev in dodatnih velikih porabnikov. Glavni 
del investicije torej poteka v prvi fazi, v naslednjih letih obratovanja pa potekajo dodatne 
investicij v omrežje.

Financiranje
V Gornjem Gradu so okrog 30 % celotne investicije 
pokrivale subvencije. Subvencije so dobili od 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, EU (Phare) 
in Avstrijskega ekološkega sklada. Ostalo so 
financirali s krediti Slovenskega ekološkega sklada 
s 3% letno obrestno mero.

Obratovalni in vzdrževalni stroški
Glavne postavke pri obratovanju in vzdrževanju so 
prikazane na sliki 1.

Slika prikazuje, da so glavni stroški projekta stroški 
financiranja in stroški goriva. Ostali variabilni 
stroški vključujejo elektriko, kemikalije za pripravo 
vode itd.  Fiksni stroški vključujejo zavarovanja, 
plače in računovodstvo.

Celotna investicija znaša 628 mil. SIT (cene iz leta 1998). Od tega je bilo okrog 65 % 
sredstev porabljenih za omrežje, vključno s postajami. Stroške projekta delimo na 
naslednji način:

Stroški goriva
Gorivo v sistemu daljinskega ogrevanja v Gornjem 
Gradu je žagovina, suhi lesni ostanki in mokri lesni 
ostanki. SMREKA je glavni dobavitelj žagovine in 
mokrih lesnih ostankov. Cene goriva so ocenjene na 
naslednji način:
•žagovina 630 SIT/MWh
•suhi lesni ostanki 1880 SIT/MWh
•mokri lesni ostanki 1800 SIT/MWh

Cena lahkega kurilnega olja v Sloveniji, ki je najbližja 
alternativa za gospodinjstva, je pribl. 2880 SIT/MWh
brez davkov.

Na splošno lahko rečemo, da je cena  lesnih 
ostankov iz industrije, ki bi jih bilo treba sicer 
odlagati na odlagališča, zelo nizka oz. lahko pokriva 
le stroške transporta.

Slika 1 Slika 2

Gorivo
35%

Drugi variabil. 
stroški

21%

Fiksni stroški
8%

Finančnil 
stroški

36%

zemljišče in

Kotla in
oprema

15%

Omrežje
s  t.

postajami
61%

Kotlovnica,

cesta
11%

Inženiring in
nadzor

7%

Drugo

6%

98.262 SIT

387.289 SIT

72.293 SIT

45.142
SIT

39.823
SIT

Porazdelitev investicijskih stroškov v Gornjem Gradu (1000 SIT) Porazdelitev obratovalnih stroškov v Gornjem Gradu

EKONOMSKI VIDIK



EKONOMSKI VIDIK

21

Tarifni sistem za prodajo toplote
V Gornjem Gradu tarifa vsebuje fiksni in variabilni del. Fiksni del je 
treba plačati ne glede na dejansko porabo, medtem ko je variabilni del 
odvisen od količine porabljene toplote. Tarifni nivo je postavljen po 
načelu, da gospodinjstva v Gornjem Gradu lahko plačajo največ  90 % 
sedanjih stroškov za gorivo. V letu 1998 so bile te številke naslednje:

· variabilni del: 5 SIT/kWh (brez davka)
· fiksni del: 3.000 SIT/mesec (brez davka)
· SMREKA  20 % nižja cena kot drugi porabniki.

Denarni tokovi
Denarne tokove je potrebno analizirati vsako leto v obdobju 20 let, 
kolikor je pričakovana življenjska doba toplarne. Denarni tokovi se 
uporabljajo za oceno ekonomičnosti celotnega projekta in vključujejo 
vračanje kreditov, prodajo toplote ter celotne stroške obratovanja.

Denarni tokovi za sistem daljinskega ogrevanja so prikazani na 
spodnji sliki. Kot lahko vidimo, je v prvih treh letih obratovanja podjetje 
v deficitu, kar je posledica relativno visoke začetne investicije, 
pretežno v omrežje in toplotne postaje. V letu 2000 je predviden
začetek 2. faze. Ta prinaša povečanje števila priključkov v sistemu in 
tudi s krediti financirane nadaljnje investicije v omrežje. Za leto 2004 
je planirana priključitev nekaterih novih velikih porabnikov v sistem, 
kar bo imelo pozitiven učinek na denarne tokove. V letih 2014 in 2015 
se iztečeta dva kredita. Notranja donosnost naložbe je v višini 7 %, 
neto sedanja vrednost pa pribl. 50 mil. SIT.

Pri ocenjevanju denarnih tokov 
za naslednjih 20 let je potrebno 
predvideti bodoči razvoj kraja. 
Pri teh ocenah je potrebna 
previdnost in treba je oceniti tudi 
tveganja, ki jih projekt prinaša. 
Za projekte daljinskega ogre-
vanja je najpomembnejša bo-
doča poraba toplote. V Gornjem 
Gradu se predvideva, da bo do 
leta 2000 90 % gospodinjstev 
priključenih na sistem. Predvi-
deva se tudi, da bo v naslednjih 
letih toplotna obremenitev za 
vsakega porabnika ostala ne-
spremenjena. Še nadalje se v 
teh izračunih predvideva, da 
cene energije na svetovnem trgu 
ne bodo rasle, če ne upošte-
vamo inflacije. To pomeni, da bi 
rast cen energije, ki bi lahko 
pomenila rast cene toplote, 
izboljšala ekonomičnost pro-
jekta.

Glede na delež pridobljenih 
subvencij, lahko zaključimo, da 
je projekt v Gornjem Gradu 
izvedljiv in koristi tako porabni-
kom kot tudi lastnikom podjetja 
ENGO.

Sistem daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso v Gornjem 
Gradu

EKONOMSKI VIDIK
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V mestih in vaseh, ki nimajo obstoječega daljinskega ogrevanja, mora biti 
organizacija oskrbe s toploto grajena prav od začetka. Projekt med razvojem prehaja 
skozi različne faze. Na začetku obstaja ideja in verjetno določeno število motiviranih 
posameznikov. V začetni fazi običajno ni nikakršnega financiranja in delo se opravlja 
na prostovoljni osnovi. Cilj na tej stopnji bi moral biti v iskanju sredstev za izvedbo 
študije izvedljivosti. V tej fazi je torej potrebno vzpostaviti stik s svetovalnimi inženirji 
in finančnimi institucijami.

Študija izvedljivosti mora zagotoviti osnovo za oceno ideje in iskanje 
finančnih sredstev za izvedbo investicije.

Na Danskem običajno porabniki, ki so pod okriljem družbe za daljinsko 
ogrevanje, prevzamejo tudi ustanavljanje in obratovanje toplarne. 
Podjetje je običajno družba z omejeno odgovornostjo in je v lasti 
porabnikov toplote.

Toplarna za daljinsko ogrevanje ima tako naraven monopol na tržišču s 
toploto. Na takem trgu je prostor za samo en sistem daljinskega 
ogrevanja in v primeru prehoda z daljinskega ogrevanja na individualne 
sisteme ogrevanja se morajo porabniki soočiti z novimi stroški. Z 
ustanavljanjem toplarn za daljinsko ogrevanje v lasti porabnikov je 
zagotovljeno, da taka toplarna ne ustvarja dobička na račun 
porabnikov, vendar je treba poudariti, da je to na Danskem tradicija. 
Privatne toplarne za daljinsko ogrevanje, kot tudi tiste v javni lasti, pa 
najdemo v številnih državah po svetu.

Pred sklepanjem pogodb za izvedbo toplarne ipd. je potrebno podpisati 
pogodbe z določenim številom porabnikov, ki se želijo priključiti na 
sistem. Študija izvedljivosti bi morala pokazati, koliko porabnikov bi se 
moralo priključiti, da bi bil projekt izvedljiv. To število lahko zajema tudi 

do 70 % števila vseh porabnikov.

ORGANIZACIJA
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Lastniška struktura
Podjetje za daljinsko ogrevanje v Gornjem Gradu, ENGO, d.o.o. je
organizirano kot zasebna delniška družba z dvema lastnikoma: občino 
Gornji Grad (75 %) in SMREKO (25 %).

Družba ima v lasti proizvodna sredstva, prenosno in razdelilno omrežje. 
Porabniki so lastniki postaj.

Namen družbe je oskrba porabnikov v Gornjem Gradu s toploto. 
Storitve obsegajo vse vidike, od nakupa goriva, proizvodnje toplote, 
prenosa in razdelitve, od vzdrževanja in administracije, vključno z 
določanjem cen in obračunavanjem porabe ter izstavljanjem računov. 

Za ohranjanje fiksnih stroškov na nizki ravni družba usmerja pretežni 
del svojih dejavnosti na zunanje sodelavce. Tako je edina stalna
zaposlena oseba v podjetju direktor, ki je hkrati tudi župan občine.

Glavni direktor poroča upravi, ta pa skupščini. Struktura podjetja je 
podana na zgornji sliki. Kot je razvidno iz slike, ima Občina Gornji Grad 
večino glasov tako v skupščini kot tudi v upravi. Porabniki nimajo 
(neposrednih) predstavnikov v skupščini in tudi ne v upravi.

Glavne dejavnosti v podjetju v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem 
opravlja pogodbenik komunalno podjetje Komunala d.o.o. Pogodbeniki 
ENGO so tudi številni dobavitelji. Zunanji računovodja skrbi za 
izstavljanje računov porabnikom in za splošne računovodske storitve, 
za pravne zadeve pa ima ENGO pomoč zunanjega pravnika. 

obratovanje in vzdrževanje
Komunala d.o.o.

(zunanji)

administracija
računovod.
(zunanji)

druge usluge
svetovanje,pravna sl.

(zunanji)

generalni direktor
(Toni Rifelj)

uprava
Gornji Grad (2 predstav.)

SMREKA (1 predstav.)

splošna skupščina
Gornji Grad (4 predstav.)

SMREKA (1predstav.)
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Soodvisnost udeležencev

Ena izmed edinstvenih značilnosti projekta daljinskega ogrevanja v 
Gornjem Gradu je sinergija med lokalno industrijo in občino. Kot kaže 
spodnja slika, je SMREKA hkrati dobavitelj goriva in porabnik toplote. 
Poleg SMREKE so na omrežje daljinskega ogrevanja priključeni še 
številni porabniki na ravni gospodinjstev in občine, in ker SMREKA ne 
more dobaviti dovolj lesnih ostankov za pokrivanje vseh potreb po 
toploti, lesne ostanke za ENGO dobavljajo tudi zunanji dobavitelji 
goriva. ENGO pa sodeluje tudi s številnimi podpogodbeniki.

ENGO d.o.o.

podjetje za daljin. ogrevanje

SMREKA dobava goriva

dobava toplote

dobava goriva

dobava toplote
porabniki
toplote

drugi
dobavitelji

zunanje
storitve

ORGANIZACIJA
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Onesnaževanje zraka je velik problem, ki ga poznajo po vsem svetu. V 
preteklosti je kurjenje premoga v mestih povzročalo velike emisije dima in
žveplovega dioksida v ozračje.

Proti koncu osemnajstega stoletja je industrijska revolucija povzročila 
povečanje emisij škodljivih snovi zaradi kurjenja premoga tako v
gospodinjstvih kot v industriji. Škodljive emisije so še nadalje rasle v 
devetnajstem in v začetku dvajsetega stoletja. V današnji dobi pa raste 
problem onesnaževanja zraka zaradi uporabe motornih vozil. 
Uravnotežena rešitev, ki bi združila vse metode zmanjševanja 
onesnaževanja, bi lahko pomagala pri znižanju emisij na najmanjšo 

možno mero.

gorivo NO x SO 2 delci CO 2

premog (1% S) 1,30 3,67 3,96 338
t.k.olje (3% S) 0,90 4,75 0,18 270
e.l. kuril. olje 0,36 0,36 0,04 259
zemeljski plin 0,68 0,00 0,00 202
les 0,36 0,18 0,36 0*

Emisije škodljivih snovi v zrak za različne vrste goriv (v 
kg/MWh)

* ne sprošča fosilno vezanega CO2

Emisije žveplovega dioksida (SO2) in dušikovih oksidov (NOx) povzročajo 
nastanek kislega dežja. Ti primarni onesnaževalci zraka nastajajo pri 
uporabi premoga pri proizvodnji elektrike, taljenju kovin in zgorevanju 
naftnih derivatov v prometu. V ozračju se lahko kemično spremenijo v 
sekundarne onesnaževalce, kot so dušikove in žveplene kisline, ki so 
topne v vodi. Tako nastale kapljice kisle vode, ki se vračajo na zemljo v 
obliki kislega dežja, snega ali megle, lahko vetrovi nosijo zelo daleč. Kisel 
dež je škodljiv za rastline in živali in poškoduje celo kamnite zgradbe. Pri 
človeku lahko povzroči poškodbe in/ali poslabšanje delovanja pljuč 
zaradi visokih stopenj žveplovega dioksida. Kisel dež pa ne vpliva na 
zdravje ljudi samo preko zraka, ampak tudi preko tal in vode, ker 
povzroča izločanje strupenih kovin iz kemičnih spojin, ki obstajajo v 
naravi v neškodljivih oblikah. Te kovine se izcejajo v vodo in tla ter 
končajo v prehrambenih izdelkih.

Ogljikov dioksid (CO2) je glavni povzročitelj učinka tople grede. 
Koncentracije trenutno rastejo s hitrostjo 3-4 % na desetletje in so v 
zadnjih 200 letih narasle za približno 24 %. Glavni vzrok za rast je vse 
večja uporaba nafte, plina in premoga, s katerimi pokrivamo potrebe 
današnje družbe po energiji. Zelo pomemben vzrok dviga količin CO2 v 
ozračju je tudi globalno izsekavanje gozdov. Trenutno se letno zaradi 
zgorevanja fosilnih goriv v ozračje sprošča približno 5 miljard ton ogljika v 
obliki plinastega ogljikovega dioksida.

Sedanja in 
napovedana nadaljnja 
rast koncentracije 
plinov v atmosferi, ki 
povzročajo učinek 
tople grede, bo po 
pričakovanjih 
povzročila dodaten 
dvig povprečnih 
temperatur zraka na 
Zemlji. Višja 
temperatura bo 
povzročila še druge 
klimatske spremembe, 
kot so spremembe 
globalnih padavinskih 
vzorcev, zmanjšanje 
pokritosti površja s 
snegom in ledom ter 
dvig morske gladine.

V naslednjih 20-ih letih 
bo projekt v Gornjem 
Gradu znižal emisije 
škodljivih snovi. V 
primerjavi z obstoječo 
shemo individualnega 
ogrevanja za:

CO2:  83.000 ton
prašni delci:  100 ton
SO2:              230 ton
NOX:         50 ton

OKOLJE
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Mesto Gornji Grad leži v kotlini, tako da se v zimskih mesecih 
pogosto pojavi temperaturna inverzija. SMREKA, največji 
industrijski obrat v Gornjem Gradu, je v preteklih letih za 
ogrevanje in sušenje lesa poleg lesnih ostankov uporabljala tudi
premog. Posamezna gospodinjstva so za ogrevanje uporabljala 
različna goriva: drva, premog, lahko kurilno olje in plin.

Prehod s premoga na lesne ostanke in s številnih individualnih 
peči na daljinsko ogrevanje predstavlja pomemben prispevek k 
izboljšanju kakovosti zraka v območju, predvsem pozimi. Uporaba 
lesnih ostankov (sekancev, žagovine in lubja) bo rešila tudi 
problem njihovega odlaganja. Količina pepela je neznatna v 
primerjavi s količino lesnih ostankov, ki jih je treba odlagati ali 
odstraniti na kak drug način.

Daljinsko ogrevanje na biomaso je dobrodošel prispevek k 
zasnovi Gornjega Grada kot ekološko čistega mesta, ki že pozna 
ločeno zbiranje odpadkov in razvija tudi nekatere druge ekološke
projekte (čistilno napravo, itd.). Zelena podoba bo pomagala 
Gornjemu Gradu pri razvijanju eko-turizma in pridelovanju zdrave 
hrane. Toplota iz sistema daljinskega ogrevanja se bo uporabljala 
tudi za ogrevanje novega turističnega naselja (naselje lesenih 
apartmajev, ki jih proizvaja SMREKA) in rastlinjakov za pridelavo

zelenjave.

OKOLJE
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To poglavje povzema informacije iz priročnika s podajanjem smernic, kako začeti in 
nadaljevati s projektom daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

I. faza Ideja
V tej zgodnji fazi projekta je treba reševati 
naslednja vprašanja:
· Ali ima mesto/vas možnost nabave poceni 
lesnih ostankov?
· Ali so v območju veliki porabniki, kot so 
industrija, podjetja ali občinske zgradbe, ki 
predstavljajo osnovo sistema?
· Ali je projekt zanimiv za lokalno skupnost? 
· Ali se lahko oblikuje majhna skupina visoko 
motiviranih prebivalcev?

II. faza Predhodna študija
V tej fazi je potrebno vključiti ljudi z 
izkušnjami. Obravnavati je treba na-
slednje vidike:
· Oceni se povpraševanje po toploti 
na obravnavanem območju.
· Oceni in cenovno opredeli se 
gostota toplotne obremenitve 
· Pripravi se  okvirni investicijski 
načrt.

III. faza Financiranje
V tej fazi se je treba osredotočiti na finančne 
vire:
· Potrebno je vzpostaviti stik z vsemi ustrezni-
mi institucijami, ki dajejo subvencije in kredite. 
Te institucije vključujejo Ministrstvo za finance 
RS, Evropsko unijo (Phare), Evropsko banko 
za obnovo in razvoj (EBRD) in Svetovno banko 
ter Slovenski ekološki sklad.
· Pripravi se poslovni načrt podjetja za 
daljinsko ogrevanje.IV. faza Sklepanje pogodb

V tej fazi je treba ustanoviti podjetje in skleniti 
pogodbe z vsemi organizacijskimi strukturami:
· Ustanovi se podjetje za daljinsko ogrevanje.
· Sklene se pogodbe z ustreznim številom po-
rabnikov, ki so potrebni za izvedljivost projekta.
· Sklene se pogodbe za prve dobave goriva.

V. Faza Nakup 
V tej fazi je treba organizirati in izvesti 
nakup opreme in zgradb. To vključuje 
naslednje naloge:
· Pripravi se razpisna dokumentacija na 
osnovi tehničnih specifikacij, podanih v 
študiji izvedljivosti.
· Prispele ponudbe se ocenijo.
·Sklenejo se pogodbe za dobavo in 
gradnjo.

VI. faza   Gradnja in spuščanje 
v pogon
V tej fazi potekata gradnja in postavitev 
celotnega sistema. Spuščanje v pogon 
je zadnja faza projekta daljinskega ogre-
vanja in sistem lahko prične z obrato-
vanjem.

OD ZAMISLI DO IZVEDBE





Seznam naslovov
Občina Gornji Grad
Attemsov trg 3
Gornji Grad
Slovenija
Tel: 063 843 072
Tel./faks: 063 843 068

SMREKA d.o.o.
Gornji Grad, Podsmrečje 20
Slovenija
Tel: 063 843-122
Faks: 063 843-000

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije
Trg Republike 3
61000 Ljubljana
Slovenia
Tel: 061 12 55 178 ali 12 55 196
Faks: 061 12 52 091

PROBAU gradnje in projektiranje, g. i. z.
3320 Velenje
Prešernova 8
Slovenija
Tel: 063 862-283 ali 853-367
Faks: 063 856-459

Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija za učinkovito rabo energije
Dimičeva 12
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 061 18 88 355
Faks: 061 18 88 367

IC Consulenten ZT GmbH
Kaiserstraße 45
1070 Wien
Austria
Tel:                       +43 1 52169 0
Faks:                     +43 1 52169 15

KIV TRADE d.o.o.
3305 Vransko
Slovenija
Tel: 063 725-110
Faks: 063 725-012

ApE
Agencija za prestrukturiranje energitike, d.o.o.
Litijska cesta 45
Ljubljana, Slovenija
Tel: 061 186 38 70
Faks: 061 186 38 79

Delegacija evropske komisije
Trg republike 3
Ljubljana
Slovenija
Tel: 061 125 13 03
Faks: 061 125 20 85

IBE, d.d.
Hajdrihova 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 061 177 62 26
Faks: 061 210 527

Zveza društev za biomaso
Slovenije
Jareninski dol 2
2221 Jarenina
Slovenija
Tel./faks: 062 64 00 25

Phare Environment Consortium
c/o Carl Bro International
Granskoven 8
DK 2600 Glostrup
Denmark
Tel:                      +45 43486060
Faks:                    +45 43964414


