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Preddvor je, gledano v sve tov-
nem merilu, majhna občina. Toda 
ko gre za varovanje okolja, ve li kost 
ni pomembna. Preddvor se bo kma-
lu grel na lesno biomaso, s čimer 
se bo bistveno zmanjšala uporaba 
okolju škodljivih fosilnih goriv. S 
tem bo poskrbljeno za večjo kako-
vost življenja v naseljih, ki se bodo 
tako ogrevala. Toda to seveda ni 
vse: uporaba biomase v Preddvoru 
pomeni tudi  velik korak v slovenskih 
in svetovnih naporih za povečanje 
uporabe obnovljivih virov. 

Na nedavni konferenci o trajnostnem razvoju v Johannesburgu 
so se udeleženci obvezali, da se bodo zavzeli za »nujno in obsežno 
povečanje svetovnega deleža obnovljivih virov«. Na južnoafriškem 
srečanju so države potrdile pomen večstranskega pristopa k 
re še vanju svetovnih problemov in potrdile prepričanje, da je cena 
neukrepanja višja od stroškov ohranjanja narave. V zadnjem času 
dobivamo dobre novice o ozonski plasti, ki brez dvoma potrjujejo 
pozitivne učinke svetovnih naporov na tem področju, sploh tistih 
dejavnosti, s katerimi so države uresničevale Montrealski protokol 
o omejevanju uporabe ozonu škodljivih kemikalij.

Evropska unija ostaja predana spodbujanju trajnostnega 
raz voja. Kot sta poudarila predsednik Prodi in komisarka 
Wallströmova na johannesburškem vrhu: »Evropska unija bo še 
naprej ostala ena od vodilnih sil na tem področju in bo politične 
obveze prenašala v dejanja. To dolgujemo svetu.« 

Uporaba biomase in drugih obnovljivih virov v naravi ne jemlje 
tako velikega davka kot večina tradicionalnih goriv. Slovenija 
je država, ki se zaveda svoje vloge v svetovnih naporih na tem 
področju. Na 4. mednarodni konferenci o biomasi, ki je bila 
pred kratkim prav v Sloveniji, so ministri in predstavniki držav 
Jugovzhodne Evrope obravnavali memorandum o sodelovanju. 
Tudi si cer je Slovenija ena vodilnih držav pri spodbujanju 
okoljevarstvene politike, kot tudi pri vključevanju lokalnih skupnosti 
in javnosti nasploh v teh naporih. Poleg tega je Slovenija ena od 
podpisnic Kiotske ga protokola. 

Zato ni presenetljivo, da se slovenske lokalne skupnosti lotevajo 
konkretnih projektov na področju uporabe obnovljivih virov. 
Izgradnja kotlarne na lesno biomaso v Preddvoru je tako izjemen 
dosežek, ne samo za občane Preddvora, temveč tudi za širšo 
skupnost. Tisti rek okoljevarstvenikov »misli globalno, deluj lokalno« 
se ne bi mogel bolje uresničiti, kot se je v Preddvoru. Veseli me, da 
je Evropska unija lahko finančno pripomogla k temu projektu.

Veleposlanik Erwan Fouéré, vodja delegacije

DELEGACIJA EVROPSKE 
KOMISIJE V SLOVENIJI
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Velika pričakovanja ve či-
ne svetovne javnosti, da bo 
Svetovni vrh o trajnost nem 
razvoju v Johannesburgu 
dal usklajene poglede in 
kon  kretne cilje za do se gan-
je traj nostnega razvo ja, so 
bila uresničena le del no. 
Med neuspehe tega sre-
čanja prav gotovo sodi ne-
sprejeta pobuda Evrop ske 
unije glede potrebe po večji 
izrabi obnovljivih virov ener-
 gije. Evropska uni ja je na 

srečanju predstavila pobudo za doseganje 15 od stot ne ga  
deleža obnovljivih virov energije v skupni porabi primarne 
energije do leta 2010. Predlog žal ni dobil podpore. 

V Sloveniji so danes v primarni energetski rabi obnovljivi 
viri energije udeleženi z 9-imi odstotki, od tega večji del, 
nekaj manj kot 5 odstotkov predstavlja hidroenergija, lesna 
biomasa skoraj 4 odstotke, ostalo pa izraba sončne in 
geotermalne energije. Potenciali večje izrabe obnovljivih 
virov energije v Sloveniji so precejšnji. Predvsem  je možna 
bistveno večja izraba lesne biomase, sonca in tudi vetra. To 
daje Sloveniji tudi realno možnost, da dosežemo, v skladu 
s Kiotskim protokolom, znižanje emisij toplogrednih plinov 
za 8 odstotkov. Odločenost Slovenije za dosego tega 
cilja bo opredeljena tudi v nastajajočem Nacionalnem 
energetskem programu in v operativnih programih izrabe 
posameznega obnovljivega vira energije. Za izvedbo teh 
programov so že na voljo in bodo še v večji meri spodbude 
iz proračuna in drugi ukrepi, kot npr. letos sprejeta uredba o 
določitvi cen za odkup električne energije od kvalificiranih 
proizvajalcev.

Izgradnja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
v Preddvoru predstavlja pomemben korak v naporih 
za dosego tega cilja. Vgradnja sodobne tehnologije 
zgorevanja lesne biomase in izgradnja omrežja za 
distribucijo toplotne energije zagotavljata višjo kakovost 
zraka v lokalnem okolju in večjo energetsko učinkovitost v 
primerjavi s sedanjo množico individualnih kurilnih naprav 
na fosilna goriva. Pravilen pristop k izvedbi projekta in 
upoštevanje sodobnih okoljskih standardov pri načrtovanju 
sta bila tudi pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev iz 
čezmejnega programa PHARE in slovenskega proračuna, 
brez katerih projekta ne bi bilo moč izvesti. Nepovratna 
sredstva v fazi izgradnje sistema omogočajo nižjo ceno 
toplotne energije v primerjavi z individualno rabo fosilnih 
goriv, kot sta npr. kurilno olje ali plin, predvsem pa 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO

dolgoročno stabilnost, saj je lesna biomasa domači vir 
in ni podvržena spremembam na svetovnem trgu naftnih 
derivatov. Vključevanje privatnega kapitala v družbo, ki 
bo na lokalnem nivoju zagotavljala oskrbo z energijo, je 
dodatno jamstvo učinkovitih in ekonomsko opravičljivih 
rešitev za kvalitetno in zanesljivo oskrbo z energijo.

Dolgo obdobje od ideje do izvedbe je pravzaprav 
razumljivo, saj je bilo potrebno doseči širši konsenz 
lokalnega prebivalstva za sprejemljivost ideje in prepričanje 
o prednostih, ki jih prinaša za skupnost. Izgradnja 
kotlovnice in omrežja je poleg okoljskih prednosti zahtevala 
tudi poseg v prostor, kar predstavlja določeno breme, ki pa 
ne predstavlja kršitve pravice do zdravega življenjskega 
okolja. Pravica do zdravega življenjskega okolja se varuje 
s standardi, ki veljajo za posege v prostor in s standardi, ki 
zagotavljajo, da ne pride do takšnih vplivov na okolje, ki bi 
ogrožali zdravje ljudi. Ljudje, ki živijo v določeni krajevno 
povezani skupnosti, morajo prevzeti določena bremena, 
ki so neizogibno potrebna, da se izboljšajo življenjske 
razmere celotne skupnosti.

Prepričan sem, da bodo Preddvoru sledile mnoge 
slovenske občine, predvsem tiste, kjer je lesna biomasa 
kot osnovni energent pred njihovim pragom, saj lahko 
izkoriščanje lesne biomase pomeni tudi dodatno dejavnost 
in zaslužek vsaj nekaterih občanov, za njihovo celotno 
skupnost pa izboljšanje življenjskega okolja.

Janez Kopač, minister
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Ko so mi predstavniki Agencije za prestrukturiranje 
energetike nekje v letu 1995 predstavili zamisel o 
daljinskem ogrevanju Preddvora z lesno biomaso, zamisli 
nisem zavrnil, vseeno pa sem bil do nje zelo skeptičen. 
V Sloveniji takih sistemov praktično še ni bilo. Po ogledu 
podobnih sistemov v Avstriji pa me je, ob dejstvu da gre 
za moderne, avtomatizirane sisteme, vodene z računalniki, 
zamisel pritegnila in mi je postajala vedno bolj všeč.

Po izdelavi študije izvedljivosti, ki je določila osnovne 
tehnične in ekonomske parametre ter možne načine 
financiranja projekta, smo bili postavljeni pred težko 
vprašanje:  kako financirati projekt v vrednosti več kot 800 
milijonov SIT. 

Tudi ob predpostavki, da bi lahko polovico sredstev 
pridobili iz nepovratnih sredstev,  je predstavljala ostala 
polovica potrebnih sredstev za Občino Preddvor tako 
rekoč nedosegljiv cilj. Vendar, ko se človek enkrat odpravi v 
hribe, ne more kar ob prvem težjem vzponu ali na polovici 
odnehati in se vrniti na izhodišče vzpona. Podobno se je 
dogajalo z zamislijo o daljinskem ogrevanju. Nadaljevali 
smo s pripravo dokumentacije in z iskanjem najugodnejših 
pridobitev finančnih sredstev, kar pa je pogojevalo 
vključevanje ustreznih partnerjev v projekt. 

Prelomnica za dokončno odločitev za realizacijo 
projekta je bila odobritev nepovratnih sredstev s strani 
programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija v 
okviru programa Phare. Memorandum med delegacijo EU 
v Sloveniji in Službo vlade RS za evropske zadeve je bil 
podpisan konec leta 1999.  Predvideval je sofinanciranje 
projekta tudi s strani slovenskih resornih ministrstev. 
Poleg navedenih sredstev nam je uspelo pridobiti še del 
nepovratnih sredstev s strani avstrijskega ekološkega 
sklada. 

Tako poti nazaj skoraj ni več bilo. Intenzivno smo začeli 
iskati partnerja za ustanovitev družbe ENERGETIKA 
PREDDVOR. Po enoletnih razgovorih, prepričevanju in 
pogajanjih z vrsto slovenskih in avstrijskih partnerjev 
smo našli primernega partnerja v družbi Thermoglobal 
d.o.o., Bled,  ki je v lasti podjetja EL-TEC Mulej z Bleda in 
Fernwärme iz Graza. Kot kaže, smo se odločili za pravega 
partnerja, saj nam je po sklenjenem dogovoru uspelo 
izpeljati celoten projekt do začetka obratovanja prej kot 
v šestih mesecih. Za občino je bilo zelo pomembno, da 
smo istočasno s sistemom daljinskega ogrevanja gradili 
tudi meteorno in fekalno kanalizacijo, tako da smo s tem 
komunalno posodobili večino Preddvora.

Kar je na začetku izgledalo nemogoče, je postalo mo  goče. 
Zgradili smo najmodernejši sistem daljinskega ogre   vanja na 
lesno biomaso v Sloveniji. S tem projektom bo kraj bistveno 

OBČINA PREDDVOR

zmanjšal obre     menjevanje 
okol ja, pris    pe   val k povečanju 
tu ris  tič  ne privlačnosti in dal 
po  go je drugim razvojnim 
mož   nostim. Prepričan sem 
tudi, da bo projekt pomemb-
no pris peval kot zgled za 
iz  ved bo enakih projektov 
ši rom po Sloveniji, saj je 
to prvi projekt, na katerem 
smo si pridobiti pomembne 
iz kušnje vseh vrst.

Iskreno se zahvaljujem 
vsem, ki so sodelovali pri 
na stajanju, financiranju in izvedbi projekta. Posebno se 
moram zahvaliti Delegaciji Evropske komisije v Sloveniji, 
slovenskim resornim ministrstvom (za okolje, prostor in 
energijo, gospodarstvo, kmetijstvo in finance), avstrijskemu 
Ekološkemu skladu, Agenciji za regionalni razvoj, Agenciji 
za prestrukturiranje energetike, podjetjema Domplan 
d.o.o. in Thermoglobal d.o.o., kajti brez njih tega projekta 
ne bi bilo ter na koncu upravni enoti za korektno vodenje 
postopkov pridobivanja dovoljenj za gradnjo. Seveda 
vsa zahvala posameznikom na resornih ministrstvih in 
agencijah, predvsem pa strokovnemu sodelavcu Andreju 
Krču in občinskim svetnikom, ki so mi v obeh mandatih od 
začetne ideje do realizacije projekta, stalno stali ob strani 
in me soglasno podpirali. 

K uspehu projekta pa so nedvomno veliko prispevali 
gradbeni izvajalci, predvsem pa vodja projekta Srečko 
Trunkelj, vključno z direktorjem EL-TEC Mulej d.o.o. 
Jožetom Torkarjem in njegovimi sodelavci, ki so svoje delo 
opravili kvalitetno in v zelo kratkih rokih. Na koncu se 
za razumevanje in potrpežljivost  zahvaljujem tudi vsem 
občanom, ki so nekaj mesecev prenašali ta velik nered v 
kraju.

Prepričan sem, da nam bodo za pogum, s katerim smo 
se lotili in izvedli projekt, hvaležni tako naše okolje, kot 
upam da tudi  naši vnuki. Upam, da bo sistem daljinskega 
ogrevanja dolgo in dobro služil svojemu namenu in da ga 
bodo upravljalci sistema upravljali tako srčno in zavzeto, 
kot smo ga zgradili.

Miran Zadnikar, župan
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Preddvorska občina leži v osred njem 
delu Gorenjske. Po številu prebivalcev so-
di med manjše v Sloveniji, saj jih znotraj 
njenih meja, v štirinajstih naseljih, stalno 
prebiva le nekaj več kot tri tisoč. Nas-
protno pa po velikosti občina spada 
med večje, saj meri nekaj več kot 88 km². 
Narava je tista, ki preddvorski občini nudi 
čudovite možnosti za razvoj in bogatitev 
turistične ponudbe. Pobočja gorovja 
okrog Storžiča in Grintovca nudijo vrsto 
možnosti za razvoj pohodništva in planin-
stva, vseh vrst lova in raznovrstnih oblik 
opazovanja narave. V okolici ne moremo 
mimo bogate gostinske ponudbe, ki jo 
uspešno dopolnjujejo številna igrišča, 
tereni za jadralno padalstvo in zma-
jarstvo, konjeništvo, brezmejne možnosti za kolesarjenje, 
nenazadnje pa tudi jezero Črnjava, z možnostjo osvežitve 
in čolnarjenja.

PREDSTAVITEV OBČINE PREDDVOR

Malo je krajev v Sloveniji, ki bi imeli tako 
bogato zgodovinsko in kulturno tradicijo. 
Vrsta arheoloških izkopanin (Gradišče 
nad Bašljem, Vrtačnik, Sveti Jakob …), 
štirje gradovi (Pusti, Turn, Hrib in Preddvor) 
in številni sakralni objekti neprecenljive 
vrednosti (izstopata cerkvi na Bregu in v 
Mačah), pričajo o bogatem življenju ljudi 
na sončni strani Kamniško – Savinjskih 
Alp. O bogati kulturni tradiciji priča 
vrsta znanih imen, kot so, prva slovenska 
pesnica Josipina Urbančič Turnograjska, 
Lovro Pintar, Matija Valjavec idr. Za 
ohranjanje starih običajev, predvsem 
domačih avtohtonih plesov, ženitovanjskih 
običajev in snarjenja (način spravljanja 
sena z zaplate), pa še vedno skrbijo 

številni domači kulturni delavci.
BREG OB KOKRI - Vas se prvič omenja med letoma 

1147 in 1154. Gotska enoladijska cerkev Sv. Lenarta 
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je v celoti ohranjen srednjeveški kulturno - zgodovinski 
in umetnostni spomenik. Poleg fresk v prezbiteriju in na 
slavoločnem oboku iz leta okoli 1400 je v ladji ohranjen 
izredno cenjen figuralno poslikan lesen strop.

MAČE - Naselje s staro naselbinsko tradicijo. Na 
vzpetini nad vasjo leži podružnična cerkev Sv. Miklavža, 
gotska enoladijska stavba, zgrajena na prehodu iz 14. v 
15. stoletje. Ohranjen je zgodnjegotski, rebrasto obokan 
prezbiterij. Vasica je tudi izhodišče za planinske ture na 
Kališče (1534 m) in Storžič (2132 m).

PREDDVOR – Slikovito naselje z blago alpsko klimo 
je dobilo ime po novem dvoru, ki so ga sezidali vetrinjski 

menihi. Njihov dvorec je še danes ohranjen v središču 
naselja. Poleg tega sta v okolici še dva ohranjena gradova, 
Hrib in Turn, ter razvaline Pustega gradu. Preddvor je 
izhodišče za številne sprehode in izlete do Možjance (731 
m), Sv. Lovrenca nad Bašljem (892 m) in Sv. Jakoba (960 
m) ter bližnjo Potoško goro (1283 m), kjer je tudi vzletišče 
za jadralne padalce. Kraj je poznan tudi po »50 - letnih 
poročnih garancijah« za mladoporočence po sprehodu 
skozi drevored ob poročni dvorani v gradu Hrib, ob obali 
čudovitega jezera Črnjava. Preddvor se vse bolj uveljavlja 
kot seminarsko središče in kraj s številnimi turističnimi 
prireditvami.
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Energetska in ekonomska 
po membnost preddvors ke-
ga projekta daljinskega og-
re van ja se kaže predvsem 
na dveh nivojih. Lo kal no 
dviguje kvaliteto življenja 
in bivanja v Preddvoru, po 
drugi strani pa uresničuje 
slovenske strateške ekološke 
cilje in prispeva k njeni ener-
getski neodvisnosti. Želimo, 
da bi projekt služil pred-
vsem Preddvorčanom in kot 
dober primer bodočim siste-

mom daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Sloveniji.
Občina Preddvor se je že od samega začetka 

zavedala, da pred dejansko odločitvijo o izvedbi projekta 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso obstajata dve 
veliki oviri. Prva ovira je bil predpogoj, da občina pridobi 
vsaj 40% nepovratnih sredstev, drugi pa da se organizira 
podjetje, ki bo sposobno sofinancirati preostali del 
potrebnih finančnih sredstev in bo imelo ustrezna znanja, 
da bo lahko projekt uspešno izpeljalo in poskrbelo tudi za 
ekonomsko učinkovito obratovanje.

V prvih letih priprave projekta so tekli intenzivni 
razgovori, predvsem s podjetjem Jelovica, ki ima lesni 
obrat v Preddvoru. Kasneje, v času priprave razpisne 
dokumentacije v okviru mednarodnega razpisa CBC Phare, 
ko je imela občina načelno odobritev nepovratnih sredstev 
s strani Phare, slovenske države in Kommunalkredita, je 
občina pristopila k intenzivnemu iskanju partnerja za 
ustanovitev skupnega podjetja za izgradnjo sistema. V 
letu 2001 so bila k sodelovanju povabljena slovenska 
podjetja Energetika Ljubljana, Petrol, Istrabenz, Geoplin in 
Mercator. Z Energetiko in Petrolom so se vodili intenzivni 
razgovori, na koncu pa sta obe ugotovili, da bi bil njun 
profit premajhen in tveganje preveliko. Občina je iskala 
nadaljnje možnosti in vzpostavila razgovore s podjetjema 
Energie Comfort z Dunaja in Thermoglobal z Bleda. Po 
nekajmesečnih pogajanjih je bil konec leta 2001 dosežen 
dogovor s podjetjem Thermoglobal.

Podjetje THERMOGLOBAL d.o.o. sta ravno v tistem času 
ustanavljali Steirische Fernwärme iz Graza in EL-TEC Mulej 
d.o.o. z  Bleda za potrebe izvajanja projekta financiranja 
učinkovite rabe energije v Mestni občini Kranj  in podobne 
namene. To podjetje je bilo tudi uradno registrirano v 
začetku leta 2002 in je skupaj z Občino Preddvor pristopilo 
k ustanavljanju skupnega podjetja Energetika Preddvor 
d.o.o. , ki je bilo 24. 04. 2002 tudi uradno ustanovljeno.

ENERGETIKA PREDDVOR d.o.o.

Partnerja, ki dajeta podjetju Energetika Preddvor 
potrebno tehnološko znanje in zagotavljata možnost 
za zagotovitev preostalega dela finančnih sredstev, sta 
podjetji EL-TEC Mulej d.o.o. in Steirische Fernwärme 
GmbH. Podjetje EL-TEC Mulej z Bleda je uveljavljeno 
v Sloveniji in tujini predvsem na področju proizvodnje 
kompaktnih toplotnih postaj in regulacije sistemov 
daljinskega ogrevanja.

Podjetje Steirische Fernwärme je del podjetja Energie 
Steiermark AG. Kot sodobno storitveno podjetje ključ 
do uspeha vidi tako v stalnem izpopolnjevanju znanja in 
storitev, kakor tudi v širjenju na nova tržišča. V zadnjih 
letih je podjetje Steirische Fernwärme uspešno vstopilo 
na vzhodnoevropski trg in se tudi v Avstriji razširilo čez 
meje področja, ki ga je podjetje prvotno obvladovalo. 

Analiza novih tržišč, iskanje strateških partnerjev ter novih 
produktov in storitev ne zagotavljajo samo prihodnosti 
podjetja, temveč podjetje Steirische Fernwärme naredijo 
za referenčno podjetje v domači panogi. Obširen know-
how na področju pospeševanja uporabe biomase že leta 
sodi k strategiji podjetja. Svoje široko poznavanje področja 
načrtovanja in izvedbe grelnih postrojenj na biomaso 
je imelo podjetje Steirische Fernwärme že velikokrat 
priložnost dokazati na številnih zelo uspešnih projektih na 
avstrijskem Štajerskem.

Ob začetku obratovanja sistema je odlična priložnost, da 
se iskreno zahvalim županu Miranu Zadnikarju za izjemno 
voljo in trud, ki ju je vložil v izvedbo projekta. S svojim 
kreativnim sodelovanjem je odločilno prispeval, da smo 
lahko preskočili vse ovire na tej zahtevni poti. Zahvaljujem se 
tudi občinskemu svetu Občine Preddvor za stalno podporo 
projektu in nenazadnje vsem občanom Preddvora za vso 
potrpežljivost in toleranco v času izvedbe projekta.

Naša želja in cilj je, da bomo vsem uporabnikom 
energije iz lesne biomase v Preddvoru, zagotovili popolno  
oskrbo za ogrevanje njihovih domov.

Damjan Mulej, direktor
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Osnovni namen izgradnje kotlarne in daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso in toplovoda v naselju 
Preddvor, je opustitev obstoječih individualnih kotlovnic na 
fosilna goriva, starih peči na drva in premog ter starejšega 
kotla na lesne ostanke v podjetju Jelovica. S tem se bodo 
bistveno zmanjšale obstoječe emisije snovi v ozračje,  
izboljšalo bivalno okolje pa tudi turistična privlačnost kraja. 

IZVEDBA PROJEKTA

Prvo pobudo za proučitev možnosti za izvedbo projekta 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Preddvoru je 
dala ApE – Agencija za prestrukturiranje energetike iz 
Ljubljane že leta 1995. Po nekaj razgovorih z županom 
in ogledih podobnih objektov v Avstriji, je ApE pripravila 
kandidaturo za financiranje študije izvedljivosti na 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, avstrijski partner 
iC Consulenten iz Dunaja pa na avstrijski ekološki sklad, 
ki ga upravlja banka Kommunalkredit. Kandidaturi sta 
bili uspešni in tako sta ApE in iC v letu 1997 izdelali 
študijo izvedljivosti, ki je pokazala možnost in priložnost 
za izvedbo projekta. Že iz prve študije je bilo jasno 
razvidno, da je potrebno za ekonomsko rentabilnost 
projekta pridobiti najmanj 40 % nepovratnih sredstev iz 
državnih ali mednarodnih virov. Čeprav država Slovenija  
v tistih časih še ni imela ustreznih proračunskih sredstev 
za podpiranje tovrstnih projektov, se je kazala možnost, 
da bi se v prihodnjih letih to lahko zgodilo. Običajno je 
predpogoj za pridobivanje nepovratnih sredstev in tudi 
kreditov razpolaganje z gradbenim dovoljenjem, zato 
je ApE v letu 1998 za občino pripravila kandidaturo 

za izdelavo tehnične dokumentacije na Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti. Po pridobitvi sredstev je projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za kotlovnico 
izdelalo podjetje Projektivni biro Velenje, presojo vplivov 
na okolje pa OIKOS iz Domžal. Občina Preddvor je 
tako pridobila gradbeno dovoljenje za postavitev nove 
kotlovnice neposredno ob podjetju Jelovica. Ves ta čas 

je občina vodila razgovore za sodelovanje pri izvedbi 
projekta s podjetjem Jelovico, ki ima za lastne potrebe v 
obratovanju lastni kotel na lesne ostanke. Kotel je zastarel, 
ne odgovarja sedanjim ekološkim standardom in ga bo 
treba v bližnji prihodnosti ustaviti. S strani občine so bile 
večkrat predlagane in analizirane možnosti, da bi nove 
kotle postavili v obstoječo kotlovnico Jelovice, vendar 
zaradi nerešenih lastninskih odnosov in občasno manjšega 
interesa Jelovice, do dogovora ni prišlo.   

Osnovni problem, da projekt ni šel  takoj v izgradnjo, 
je bilo pomanjkanje finančnih sredstev in investitorskega 
znanja za izpeljavo tako zahtevnega projekta v vrednosti 
3 milijonov evrov. Že v tistem času so se zato iskali možni 
partnerji; možnost za sodelovanje je bila ponujena 
Energetiki Ljubljana.

Prva resnejša priložnost za odločitev o izvedbi projekta 
se je pokazala v letu 1999, ko nam je z močnim lobiranjem 
na slovenski in avstrijski strani uspelo prepričati državo, da 
je celotna sredstva iz Čezmejnega sodelovanja Slovenija – 
Avstrija v okviru programa PHARE za leto 1999, v vrednosti 
1,5 milijona evrov namenila za projekte daljinskega 

SHEMA DALJINSKEGA 
OGREVANJA
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ogrevanja na lesno biomaso. Memorandum med Delegacijo 
EU v Sloveniji in Službo vlade RS za evropske zadeve je bil 
podpisan v decembru 1999 in je pomenil zeleno luč za 
odločitev o gradnji daljinskega ogrevanja  tudi v Preddvoru.

Poleg Preddvora so pravico do teh sredstev pridobile še 
občine Gornji Grad, Nazarje in Solčava za naselje Logarska 
dolina. Izvedbena vrednost štirih projektov je bila ocenjena 
na 9 milijonov evrov, Slovenija pa se je v memorandumu 
zavezala, da bo preko  svojih resornih ministrstev zagotovila 
nepovratna sredstva v višini 15 % investicijske vrednosti. 
Štiri občine so se v začetku leta 2000 povezale v konzorcij 
za skupno pridobivanje nepovratnih sredstev in izvedbo 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Predsedovanje 
konzorciju je prevzel župan Toni Rifelj, ki je do tedaj že 
uspešno izpeljal prvo fazo daljinskega ogrevanja v Gornjem 
Gradu. Sočasno so se s ciljem tehnične priprave, vodenja 
in financiranja projektov, povezale v izvajalski konzorcij iC 
Consulenten z Dunaja, Projektivni biro iz Velenja in ApE 
iz Ljubljane. Za vse štiri občine smo pripravili kandidaturo 
projektov na  Kommunalkredit iz Avstrije in vse so v aprilu 
2000 pridobile iz tega naslova odobrena nepovratna 
sredstva v višini 15 % investicij. V začetku leta 2000 smo 
tako začeli intenzivno delati na razpisni dokumentaciji za 
dobavo opreme v okviru sredstev PHARE. Za angažiranje 
teh sredstev je bilo potrebno izpeljati mednarodni javni 
razpis za izbor  dobaviteljev opreme.

Priprava mednarodnega razpisa je bila metodološko 
in organizacijsko izredno zahtevna, saj je bilo treba 

usklajevati želje in zahteve štirih občin, treh resornih 
ministrstev in Ministrstva za finance, ki preko svoje enote 
CFCU upravlja s sredstvi PHARE, Agencije za regionalni 
razvoj in seveda Delegacije EU  v Sloveniji, ki je morala 
bistvene odločitve potrditi v Bruslju.

V tistem času se je v Preddvoru pojavilo nasprotovanje 
projektu s strani skupine občanov in projekt Preddvora smo 
morali kar nekajkrat resno reševati, da ne bi izpadel iz 
skupnega paketa financiranja. Da je bila stvar resna, priča 
dejstvo, da smo delali različne variante mednarodnega 
razpisa samo za tri občine, brez Preddvora. Da je bila 
procedura usklajevanja tehničnih in formalnih zahtev 
zelo kompleksna, pa priča dejstvo, da je bila razpisna 
dokumentacija dokončno odobrena za objavo  šele aprila 
leta 2001. Ponudbe dobaviteljev so bile pridobljene do 
septembra 2001, pogodbe z izbranimi izvajalci pa so bile 
podpisane decembra 2001.

V okviru tega razpisa je Občina Preddvor sklenila 
pogodbo z IBE d.d. in s partnerjem Kohlbach iz Avstrije za 
dobavo in montažo kompletne kotlovske opreme. Pogodba 
se financira iz sredstev PHARE v višini  500.000 evrov in 
resorna ministrstva v višini 572.000 evrov. Kotlovska 
oprema je bila dobavljena na gradbišče v mesecu avgustu 
2002, do oktobra 2002 pa je bila vsa oprema zmontirana 
v kotlovnico. V mesecu marcu 2002 je investitor izbral 
gradbenega izvajalca del za kotlovnico in skladišče lesne 
biomase. Podjetje Prenova Gradbenik iz Ljubljane je z deli 
začelo v mesecu maju, do postavitve kotlovske opreme v 
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avgustu pa so bili v celoti izvedeni temelji in zunanje stene 
kotlovnice. Po nastavitvi glavne težke opreme v objekt, 
je bila najprej postavljena streha kotlovnice, nato pa je 
bila do oktobra 2002 opravljena finalizacija objekta in 
okolice.

Izvajalec daljinskega sistema ogrevanja je bil izbran v 
mesecu aprilu 2002. Izvajalec gradbenih del, Mont grad 
iz Ljubljane, je z deli začel v mesecu juniju. Podizvajalec 
za strojna dela polaganja vročevodnih cevi je podjetje 
Santosa iz Ljubljane. Na določenih skupnih trasah so se 
izkopi za daljinski sistem ogrevanja in kanalizacijo izvajali 

sočasno. Glavni obseg del sistema daljinskega ogrevanja 
je bil zaključen do oktobra 2002. 

Od meseca septembra do uradne otvoritve so se pri 
posameznih porabnikih vgrajevale toplotne postaje, ki 
jih je dobavilo podjetje EL-TEC Mulej z Bleda. Do uradne 
otvoritve 25. oktobra 2002 so bila izvedena tudi vsa 
glavna montažna dela in potrebni preizkusi sistemov.  

TOPLOTNE POTREBE
Iz omrežja daljinskega ogrevanja bodo oskrbovana 

naselja Preddvor, Hrib in del Potoč. Podjetju Energetika 
Preddvor je uspelo poleg podjetja Jelovice na omrežje 
priključiti tudi vse večje odjemalce v kraju (hotel Bor, 
šola, trgovine, župnišče, itd.). Dosežen  je tudi zelo visok 
odstotek priključitve gospodinjstev, saj bo na toplovod že v 
prvi fazi priključenih čez 95 % objektov, ki se nahajajo ob 
trasi položenih toplovodov. 

Toplotne potrebe malih in velikih porabnikov (sanitarna 
topla voda in ogrevanje prostorov v gospodinjstvih, 
tehnološka toplota in ogrevanje industrijskih prostorov) 
znašajo letno 9.390 MWh, pričakovane povprečne letne 
toplotne izgube pa 2.190 MWh.

V kotlarni daljinskega ogrevanja sta vgrajena dva kotla 
in sicer  2,5 MW kotel na lesno biomaso, ki bo pokrival 
čez 90 % potreb po energiji in 4,0 MW kotel na kurilno 
olje, ki bo pokrival toplotno konico v zimskih mesecih in bo 
služil tudi kot rezerva.
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VPLIV PROJEKTA NA OKOLJE
Z izgradnjo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso se 

bo v večji meri nadomestila obstoječa raba ekstra lahkega 
kurilnega olja, v manjši meri pa tudi drv in premoga. 
Še posebej pomembno pa bo zmanjšanje emisij prahu, 
doseženo z zamenjavo starejšega kotla na les v podjetju 
Jelovica. Ob višjih toplotnih izkoristkih nove kurilne naprave 
v primerjavi s številnimi praviloma slabo vzdrževanimi 
individualnimi kurišči in ob nizkih emisijskih koeficientih 

nove kurilne naprave, se bodo emisije vseh pomembnejših 
polutantov zmanjšale. Potrebno je poudariti, da ima 
kotel na lesno biomaso poleg običajnega multiciklona 
prigrajeno tudi kondenzacijsko napravo, s katero poleg 
izkoriščanja toplote dimnih plinov dodatno zmanjšamo 
tudi emisije.

Na spodnji sliki je prikaz stanja emisij pomembnejših 
polutantov pred in po izvedbi sistema daljinskega 
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ogrevanja. Zmanjšanje emisij se izračuna kot razlika med 
izračunanimi emisijami pred in po izvedbi projekta. Letno 
pričakovano zmanjšanje emisij je naslednje:

� zmanjšanje emisij prahu iz 1.090 kg na 360 kg
� zmanjšanje emisij CO iz 40.680 kg na 3.780 kg 
� zmanjšanje emisij CxHy iz 2.660 kg na 250 kg
� zmanjšanje emisij NOx iz 6.780 kg na 6.490 kg
� zmanjšanje emisij SO2 iz 8.700 kg na 850 kg
� zmanjšanje emisij CO2 iz 2.390 ton na 265 ton

KOTLARNA
Lokacija kotlarne se nahaja ob objektih tovarne Jelovica, 

ki je hkrati pomemben dobavitelj lesne biomase in tudi 
največji toplotni odjemalec. Deponija za lesno biomaso je 
neposredno ob kotlovnici. Kotlarna je postavljena ob že 
obstoječem industrijskem obratu, ki bo glavni vir goriva,  s 
tem pa je doseženo, da se potrebe po transportu zmanjšajo 
na najmanjši možni obseg. 

Skupna moč kurilnih naprav 6.800 kW Priključna moč 7.350 kW
Kotel na biomaso 2.500 kW Gospodinjstva 4.000 kW (200 TP)
Moč kondenzacijske naprave 200 - 400 kW Veliki porabniki 2.050 kW (11 TP)
Kotel na kurilno olje 4.000 kW Jelovica 1.300 kW (1 TP)
Letne potrebe omrežja po toploti 11.580 MWh Dolžina trase toplo voda 7.000 m
Kotel na biomaso (91%) 10.580 MWh Nadomeščena količina  840.000 litrov
Kotel na kurilno olje (9%) 1.000 MWh kurilnega olja
Potrebna količina biomase 3.500 t/leto Zmanjšanje emisij CO2 2.130 ton/leto

TEHNIČNI PODATKI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KOTEL NA LESNO BIOMASO
Osnovna naprava sistema daljinskega ogrevanja je 

2,5 MW kotel na lesno biomaso proizvajalca Kohlbach. 
Kurišče kotla je adiabatsko, masivno obzidano s šamotno 
opeko in z dvema ločenima zgorevalnima conama. Prva 
cona s statično in gibljivo rešetko je namenjena za sušenje, 
vplinjanje in primarno zgorevanje. V drugi coni pa se ob 
avtomatski regulaciji temperature, ki zagotavlja potrebno 

1 Transport goriva 4,5 x 11 m
2 Hidravlična dozirna naprava
3 Zgorevalna komora
4 Kotel za biomaso
5 Ciklon
6 Povratni tok dimnih plinov
7 Sedimentacijski rezervoar
8 Dimnik (biomasa) višina 20 m
9 Oljni kotel
10 Dimnik (oljni kotel) višina 20 m
11 Zbiralnik pepela

TLORIS KOTLARNE
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OMREŽJE DALJINSKEGA OGREVANJA
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dolžino poti in čas zadrževanja vplinjenega goriva, vrši 
dokončno zgorevanje. Potrebni zrak za zgorevanje se 
dozira z ventilatorji, ki jih poganjajo elektromotorji s 
frekvenčno regulacijo, v vsako cono posebej.

Kotel je projektiran za gorivo z relativno visoko 
vlažnostjo in debelino kosovnega materiala do 100 mm. 
Predvidena je uporaba lesnih ostankov iz obdelave lesa, 
sekancev, krajnikov, lubja in žagovine. Iznašalna naprava 
iz silosa in dozirna naprava za biomaso imata hidravlični 
pogon. Konstrukcija je robustna, brez internih premikajočih 
delov, ki bi se lahko poškodovali ali zagozdili. Večje 
posamezne kose lesa dolžine do 1000 mm in premera do 
100 mm presekajo posebni noži, ki se nahajajo ob izstopu 
iz silosa in pred vstopom v kurišče. Noži so vgrajeni v 
sklopu varnostnih in atestiranih naprav, ki onemogočajo 
prehod ognja iz kurišča. 

Proces avtomatskega kurjenja od odvzema biomase iz 
silosa, doziranja goriva in zraka v kotel, optimalno zgo-
revanje lesne biomase z enakomernim pokritjem in debe-
lino goriva na rešetkah glede na obtežitev kotla v območju 
od 20 do 100 % nazivne moči, odvod pepela in odvod 
ter čiščenje dimnih plinov preko kondenzacijske naprave in 
dimnika omogoča mikroprocesorski multi pa ra metrični regu-
lacijski sistem. Celoten proces se z uporabo posebne pro-
gramske opreme v celoti vizualizira in upravlja s pomočjo 
osebnega računalnika.

Tehnični in ekološki napredek celotnega sistema 
predstavlja kondenzacija dimnih plinov po izgorevanju 

PREGLEDNA SHEMA OPREME V KOTLOVNICI
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goriva v kotlu na biomaso. S pomočjo te rešitve dosežemo 
pridobitev dodatne toplote iz dimnih plinov, uporabo 
nizkotemperaturne toplote za predgrevanje dovodnega 
zraka, dodatno čiščenje dimnih plinov ter s tem zmanjšanje 
emisij v zrak in nevidnost dimnih plinov (vodne pare) do 
temperature okolice minus 10 oC.

DALJINSKO OGREVANJE
Toplotna energija, ki se proizvaja v toplarni s pomočjo 

izgorevanja biomase se preko tople vode prenaša k 
uporabnikom za potrebe ogrevanja in pripravo tople 
sanitarne vode. Prenos je izveden preko dvocevnega 
prenosnega sistema. Cevi so iz jekla dimenzij DN od 
28 do 150 mm in so predizolirane s polivretansko peno, 
opremljene s sistemom za detekcijo puščanja in se polagajo 
direktno v zemljo. Priključki na individualne stanovanjske hiše 
so izvedeni s predizoliranimi fleksibilnimi cevmi dimenzije 
DN 28 mm. Poleg cevovodov je položen tudi signalni kabel 
za povezavo toplotnih postaj s toplarno za potrebe prenosa 
podatkov in regulacije. Toplovodne cevi so položene v 
izkopane jarke na posteljico iz peska in so nato pokrite z 10 
cm plastjo utrjenega peska, ter na koncu zasute z izkopanim 
materialom. Nad vsako cevjo je 30 cm pod vrhnjim robom 
položen trasni opozorilni trak. Izhodna temperatura vode 
iz toplarne je 95 oC in je odvisna od zunanje temperature,  
povratna temperatura od porabnikov pa je 60 oC. Pretok 
tople vode skozi toplovodno omrežje je reguliran z 
omrežnima črpalkama na podlagi razlike pritiskov.

SISTEM UPRAVLJANJA
IN NADZORA DELOVANJA

V nadzornem centru v toplarni deluje moderen sistem 
za dinamično optimiranje obratovanja vročevodnih siste-
mov. Sistem EL-TEC Mulej je v celoti rezultat domačega 

KOMPAKTNE TOPLOTNE POSTAJE
Kompaktne toplotne postaje pri uporabnikih skrbijo 

za pravilen in zadosten odvzem toplotne energije iz to-
plo  vodnega omrežja. Povezava med sistemom daljin s ke-
ga ogrevanja in ogrevanimi objekti je izvedena preko 
tipskih kompaktnih toplotnih postaj proizvajalca EL-TEC 
Mulej. Postaje so opremljene z izmenjevalcem toplote za 
ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, elektronskim 
regulatorjem, merilnikom rabe toplotne energije, ventili in 
tipali. Omogočajo izvedbo vrste nastavitev na lokalnem 
nivoju; preko kabelskega sistema daljinskega nadzora in 
upravljanja pa kompletno vizualizacijo sistema in možnosti 
spreminjanja nastavitev in servisiranja iz toplarne ali servis-
nega centra EL-TEC Mulej na Bledu.
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prej, optimizacijski moduli pa na osnovi izračunanih opti-
malnih pogojev obratovanja elementov sistema povratno 
vplivajo na učinkovitost vodenja procesa. 

INVESTICIJA
Celotna predvidena višina investicije znaša 3.892.000 

EUR brez DDV (856,2 mio SIT pri privzetem srednjem tečaju 
BS v času sklepanja večjih pogodb; tečaj na dan 31.10.2001 
je znašal 220 SIT/EUR). Največji del investicije, 30 %, 
predstavlja kotel z vso opremo (vključno s kondenzacijsko 
napravo, kotlom na kurilno olje in ostalo kotlovsko opremo), 
22 % daljinsko omrežje in 23 % predvidena investicija 
toplotnih postaj in daljinskega nadzora.

FINANCIRANJE
Projekti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso so 

finančno izjemno zahtevni projekti. Poleg ogrevanja z 
modernimi kotli na lesno biomaso pridobi lokalna skupnost 
s takim projektom tudi moderno infrastrukturo, ki v primeru 
Preddvora po svojem udobju in energetski učinkovitosti 
prekaša sisteme daljinskega ogrevanja v največjih sloven-
skih mestih. Za realizacijo projekta daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso je zato nujno potrebno pridobiti ne-
povratna sredstva ali s strani države ali s strani drugih 
finančnih ustanov. Ekonomika projekta je namreč močno 
odvisna od višine pridobljenih nepovratnih sredstev. 

Občina Preddvor je uspešno izpeljala zastavljeno na-
logo. Poleg nepovratnih sredstev slovenskih ministrstev ji je 
s pomočjo svetovalnih institucij uspelo pripraviti uspešne 
kandidature za sredstva CBC Phare in Avstrijskega Kom-
munalkredita. Strukturo financiranja tako predstavljajo 
nepovratna sredstva v skupni višini 60 % celotne investicije, 
ostalo predstavljajo posojila in manjši del lastna sredstva. 
Priključitev na omrežje daljinskega ogrevanja je brezplačna, 
ravno tako tudi nabava in vgradnja toplotnih postaj in daljin-
skega nadzora

znanja. Sestavljen je modularno ter omogoča nadzor in 
upravljanje končnih odjemnih mest (toplotne postaje), ele-
mentov toplovodnega sistema in kotlarne. Povezava vseh 
teh elementov sistema omogoča kar najbolj racionalno 
obratovanje celotnega toplovodnega sistema. Z nadzorom 
in upravljanjem v realnem času se doseže veliko boljše 
razumevanje obnašanja cevne mreže. Uporabljeni sistem 
je samoadaptiven. Deluje tako, da preko SCADA modula 
zajema podatke in opravlja meritve v vročevodnem sistemu 
in jih prek podatkovne baze posreduje tehniškemu informa-
cijskemu sistemu. Energetika Preddvor uporablja sistem kot 
»okno« za vstop v različne aplikacije podjetja, vgrajene v 
sistem. V sebi združuje programske module za razširjeno 
hidravlično analizo cevnih mrež (HACM), sklope geoin-
formacijskega sistema (GIS), modul za izdelavo poročil 
in analize obratovanja, optimizacijske module, modul za 
vzdrževanje projektne in druge dokumentacije, modul za 
spremljanje podatkov o odjemalcih, modul za obveščanje 
odjemalcev (tudi preko interneta), itd. Razširjeni HACM 
modul predvideva in izračunava dogajanja v sistemu vna-
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SUBVENCIJE
Phare Crossborder

Projekt je pridobil nepovratna sub-
vencijska sredstva v okviru programa 
Phare Crossborder Slovenija/Avstrija 
na podlagi memoranduma med Dele-
gacijo EU v Sloveniji in Službo vlade RS 
za evropske zadeve, ki je bil podpisan 

decembra 1999. Sredstva v višini 500.000 EUR (110 mio 
SIT) so bila skupaj s sredstvi slovenskih resornih mi nistrstev 
angažirana za nabavo kotlovske opreme. 

Kommunalkredit
Avstrijski Ekološki Sklad, ki ga 

upravlja banka Kommunalkredit Austria 
AG je za izvedbo projekta odobril 
nepovratna sredstva v višini 15 % 

investicije oziroma maksimalno 460.000 EUR (101 mio 
SIT). Sklad podpira aktivnosti in investicije v Avstriji in 
sosednjih vzhodno evropskih državah, katerih osnovni 
namen je izboljšanje okoljskih razmer v Avstriji.

Ministrstva
Finančna nepovratna 

sredstva so iz namenskih 
sredstev proračuna za 
leto 2002 prispevala 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skupni višini 572.000 
EUR (126 mio SIT).

S sredstvi Phare in slovenskih ministrstev je bila pokrita 
pogodba za nakup kotlovske opreme v višini 1.072.000 
EURO (236 mio SIT), investitor pa je zagotovil razliko v 
višini 100.000 EURO (23 mio SIT).

Iz proračuna za leto 2003 je predvideno, da bo projekt 
pridobil še nepovratna sredstva za izgradnjo toplovoda 
s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo v višini 
736.000 EUR (vsaj 200 mio SIT).

CENA TOPLOTE
Tarifni sistem za prodajo toplote v Preddvoru in višino 

cen določa podjetje Energetika Preddvor d.o.o. v skladu 
z Uredbo o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode 
za namene daljinskega ogrevanja, s soglasjem občine. 

Tarifni pravilnik vsebuje postavke za plačilo fiksnega 
in variabilnega dela stroškov toplote. Fiksni del se plačuje 
mesečno in je neodvisen od odjema toplote ter  obsega 
ceno za priključno moč toplotne postaje in števnino na 
toplotno postajo. Višina plačila fiksnega dela stroškov 
ogrevanja za odjemalce je odvisna od priključne moči 
toplotne postaje. Variabilni del pa obsega obračun 
porabljene energije po toplotnem števcu. Cena fiksnega in 
variabilnega dela tarifnega sistema se razlikuje za manjše 
(gospodinjstva) in večje odjemalce.

PRIMERJAVA STROŠKOV 
OGREVANJA ZA

RAZLIČNE ENERGENTE
Stroški ogrevanja iz individualnih kotlov na kurilno 

olje oz. tekoči naftni plin so sestavljeni iz stroškov goriva, 
stroškov amortizacije opreme in stroškov vzdrževanja. 
Tako je stroškom za gorivo potrebno prišteti vsaj še 20 
% ostalih stroškov, da dobimo pravilno ceno toplote 
individualnega sistema. V preteklih letih se je cena nafte 
in s tem tudi cena kurilnega olja močno dvignila, kar pa 
bo po napovedih energetskih podjetij in mednarodnih 
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 DALJINSKO OGREVANJE INDIVID. OGREV.
 NA LESNO BIOMASO (FOSILNI ENERGENTI)
Cena toplote Cena toplote daljinskega ogrevanja na lesno biomaso bo
 v povprečju nižja od cene toplote iz fosilnih energentov
Nihanje cen Stabilno Velika (s ceno nafte)
Stroški sistema v hiši Majhni (toplotna postaja) Srednji (kotel, gorilnik)
Prostorske zahteve Zelo majhne Majhne
Skladiščenje goriva v hiši Ne Da (ob hiši)
Obnavljanje energetskih naprav  Malo (toplotna postaja) Redno vzdrževanje
Zanesljivost preskrbe Zelo velika Velika
Diverzifikacija preskrbe z gorivom Različna goriva Običajno eno gorivo
Čistost Velika Manjša
Izgradnja dimnika in vzdrževanje Ne Da
Obremenjevanje okolice z emisijami CO2 nevtralno CO2 emisije
Prispevek k varčevanju z energijo Velik (ob kogeneraciji) Majhen
Tveganje pri uporabi Nično Majhno
Udobje za uporabnika Zelo visoko   Manjše

PRIMERJAVA MED DALJINSKIM
IN INDIVIDUALNIM OGREVANJEM

Moderen sistem daljinskega ogrevanja na lesno bio-
maso nudi uporabniku izjemno udoben, varen in cenovno 
stabilen vir ogrevanja. Uporabnik poleg tega, da varčuje 
s prostorom, pridobi izjemno zanesljiv vir ogrevanja. Toplo-
vod namreč v končni fazi omogoča ogrevanje s katerimkoli 
energentom. V tabeli je podana multikriterialna primerjava 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in individualnega 
ogrevanja na fosilna goriva.

NARODNOGOSPODARSKI
UČINKI PROJEKTA

V primeru projekta v kraju Preddvor se bo zmanjšal 
uvoz fosilnih energentov v vrednosti ca. 280.000 EUR/
leto. Tolikšna je namreč približna nabavna vrednost fo-
silnih energentov na do meščenih z uporabo lesne bio mase. 
Ocenjujemo, da bo zaradi obratovanja projekta v Sloveniji 
BDP letno višji za 700.000 EUR. To pomeni, da je bila sub-
vencija države narodnogospodarsko izredno učinkovita 
naložba. Ta prinaša poleg čistejšega okolja tudi trajnostni 
razvoj in dodatni dohodek v regiji.

VRSTA STROŠKA TIP PORABNIKA IZRAČUN STROŠKOV OGREVANJA ZA
  POVPREČNO GOSPODINJSTVO (brez DDV)
Priključna moč PRIKLJUČNA MOČ TOPLOTNE 4.746 SIT/kW letno x priključna moč
 POSTAJE moči 1 - 30 kW toplotne postaje uporabnika
Števnina na toplotno PRIKLJUČNA MOČ TOPLOTNE 27.120 SIT/toplotno postajo letno
postajo POSTAJE moči 1 - 100 kW
Obračun po toplotnem PORABA ENERGIJE med 5,876 SIT/ kWh x količina
števcu 1 - 50.000 kWh/ leto porabljenih kWh toplote

institucij zaradi omejenih zalog nafte dolgoročen 
trend tudi v prihodnje. Z zmernim optimizmom je tako 
pričakovati, da bo ob politično stabilnih razmerah cena 
nafte v prihodnjih 20 letih realno zrasla za 50% ali 
več.

Cilj projekta v kraju Preddvor je ponuditi občanom 
dolgoročno stabilno in ostalim energentom  konkurenčno 
ceno toplote. V projektu je predvidena povprečna cena 
toplote, ki je nižja kot znašajo stroški ogrevanja na kurilno 
olje oz. tekoči naftni plin. Sprejemljiva cena toplote, 

udobje ogrevanja in ekološka zavest krajanov je izjemno 
povečala interes za priklop na omrežje daljinskega 
ogrevanja. Tako je število načrtovanih priklopov na 
daljinsko omrežje preseženo že v prvem letu obratovanja 
toplovoda.

V spodnji tabeli je podan način izračuna stroškov 
ogrevanja povprečnega gospodinjstva priklopljenega 
na sistem daljinskega ogrevanja v kraju Preddvor za 
gospodinjstvo po začetnem Ceniku daljinskega ogrevanja 
Energetike Preddvor d.o.o. z dne 29. 05. 2002.
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