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kakovosti so visoka varnost obratovanja, natančna regulacija, dobre 
emisijske karakteristike in gospodarna logistika goriva. Cilj standardov je 
energetsko učinkovito, okolju prijazno in gospodarno obratovanje 
celotnega sistema. 
 

Sistem QM-Kotlarne na les je zasnovan za toplovodne in vročevodne 
kotle v območju toplotnih moči nad 100 kW, ki se uporabljajo za 
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ki jih je treba dandanes upoštevati pri postavitvi kotlarne na les. Te 
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postrojenje dejansko izpolnjuje zahteve kakovosti, ki so določene v Q-
Načrtu kakovosti. 
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Kratek uvod v QM-Kotlarne na les 
 
Švica, deželi Baden-Württemberg in Bavarska ter Avstrija so skupaj pripravile standarde kakovosti za 
kotlarne na les in jih ponujajo pod oznako QM-Kotlarne na les. Jedro standardov tvorijo strokovna 
zasnova, načrtovanje in izvedba postrojenja za proizvodnjo toplote ter toplovodnega omrežja. Pomembni 
kriteriji kakovosti so visoka varnost obratovanja, natančna regulacija, dobre emisijske karakteristike in 
gospodarna logistika oskrbe z gorivom. Cilj standardov je energetsko učinkovito, okolju prijazno in 
gospodarno obratovanje celotnega sistema. 
QM-Kotlarne na les je zasnovano za toplovodne in vročevodne kotle v območju moči nad 100 kW, ki 
se jih uporablja za proizvodnjo toplote. Postrojenja za proizvodnjo električne energije niso zajeta. 
 
Slika 1 prikazuje splošen pregled nad QM-Kotlarne na les. Investitor določi pooblaščenca za kakovost, ki je 
odgovoren za uresničitev QM-Kotlarne na les, in glavnega projektanta, ki je odgovoren za celotno 
projektiranje postrojenja. Skupaj določijo zahteve kakovosti in jih zabeležijo v Q-Načrtu kakovosti. Potek 
načrtovanja sestoji načeloma iz 6 faz (kako se le te integrirajo v specifične pravilnike držav, je podrobneje 
razloženo v poglavju C). Že na stopnji predhodne študije se s 1. mejnikom uvede QM-Kotlarne na les, tako 
da se lahko čim prej začne z načrtovanjem kakovosti. 2., 3. in 4. mejnik so namenjeni kontroli in vodenju 
kakovosti med potekom projekta, da se zagotovi pravočasno spoznavanje in odprava odstopanj od 
kakovosti. Zaključek QM-Kotlarne na les predstavlja 5. mejnik po najmanj enoletnem optimiranju 
obratovanja. 
 

 
 

Slika 1
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Pri QM-Kotlarne na les gre za sistem projektnega upravljanja kakovosti, t.j. sistem, ki se nanaša 
na projekt.  Sistem zagotavlja, da se pri časovno omejenem projektu, pri katerem je udeleženih več 
podjetij, določi in preverja zahtevano kakovost.  QM-Kotlarne na les se ne sme mešati z vodenjem kakovosti 
za podjetja (certificiranje v skladu s standardi ISO 9000) in testiranjem vzorčnih izdelkov (tipsko testiranje). 
QM-Kotlarne na les pa se seveda lahko uporabi v okviru certificiranih sistemov vodenja kakovosti za 
podjetja, ki sodelujejo pri projektu. 
QM-Kotlarne na les naj bi se izvajal s čim manj dokumenti. Osrednji dokument je načrt kakovosti (Q- 
Načrt kakovosti), ki je sestavljen iz dveh dokumentov (prikazana sta na koncu priloge): 
 

 osnovni dokument, ki se ga pripravi pri uvajanju QM-Kotlarne na les v sklopu 1. mejnika, 
 dodatni dokument, ki se ga pripravi pri vsakem nadaljnjem mejniku QM-Kotlarne na les. 

 
Pričujoča Q-Navodila za kakovost [1] so integralen sestavni del Q-Načrta kakovosti. Po eni strani 
opisujejo potek QM-Kotlarne na les, po drugi strani pa so podrobno opisane zahteve kakovosti, ki jih 
moramo dandanes postaviti za načrtovanje in izvedbo kotlarne na les. Q-Navodila za kakovost so enako 
razčlenjena kot Q-Načrt kakovosti, tako da se lahko oba dokumenta uporablja zelo enostavno in vzporedno 
za praktične potrebe: 
 
A. Sodelujoči pri projektu 
B. Uvajanje QM-Kotlarne na les 
C. Potek projekta z mejniki 
D. Aktivnosti investitorja 
E. Aktivnosti in zahteve kakovosti za glavnega projektanta 
F. Opredelitev goriva 
 
QM-Kotlarne na les nudi tudi druga orodja za projektante. Najpomembnejši dokumenti so: 

 Standardne vezave kotlov [11] [12], zbirka zanesljivih izvedb postrojenj, v skladu s standardom QM-
Kotlarne na les. 

 Vzorčni razpis za kotle na les [13], razpisna dokumentacija v skladu s standardom QM-Kotlarne na 
les. 

 Priročnik za projektiranje [14], kjer je določen in opisan najnovejši tehnološki napredek za kotle za 
les. 
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Poglavja od A do F, ki sledijo,  so razčlenjena enako kot Q – Načrt kakovosti na koncu priloge, tako da se 
lahko oba dokumenta uporablja zelo enostavno in vzporedno za praktične potrebe. 

A Sodelujoči pri projektu 
A.1 Projekt 
 
V Q-Načrtu je treba navesti oznako in naslov/lokacijo postrojenja ter investitorja (in kontaktno osebo) in 
njegov naslov. 

A.2 Odgovorne osebe za QM-Kotlarne na les 
 
Treba je navesti tiste osebe, ki so odgovorne za uvajanje in pravilno izvedbo QM-Kotlarne na les: 
 

 Pooblaščenec investitorja. Mora imeti potrebna pooblastila za podpisovanje vseh dokumentov, ki so 
relevantni za upravljanje kakovosti. 

 Pooblaščenec za kakovost. Zagotavlja, da se sistem upravljanja kakovosti «QM-Kotlarne na les» 
določi, uresniči in vzdržuje. Pooblaščenec za kakovost izrecno ne odgovarja za projektiranje. 

A.3 Glavni projektant 
 
Za projektiranje v skladu z QM-Kotlarne na les mora biti v Q-Načrtu kakovosti obvezno imenovan glavni 
projektant za toplarno na les (glej tč. B3.4). Investitorju, v okviru projektantskih nalog, določenih v pogodbi za 
projektiranje, odgovarja za kakovost celotnega postrojenja. 
 
Drugih podjetij razen glavnega projektanta, ki so odgovorna za projektiranje in realizacijo postrojenja, se v 
načrtu kakovosti imensko ne navaja. Za pogodbene dogovore s temi podjetji je investitor sam odgovoren. 

B Uvajanje QM-Kotlarne na les 
B.1 Naloge in dolžnosti pooblaščenca za kakovost 
B.1.1 Pooblaščenec za kakovost zagotavlja, da se upravljanje kakovosti «QM-Kotlarne na les» določi, 
uresniči in vzdržuje. Konkretno so to naslednje naloge: 
 
– Vsa administrativna dela v povezavi s QM-Kotlarne na les: uvajanje sistema upravljanja kakovosti v 

sodelovanju z investitorjem in glavnim projektantom, organiziranje potrebnih sestankov, izdelava 
dokumentov, ki jih zahteva QM-Kotlarne na les; 

– Načrtovanje kakovosti: nedvoumna določitev zahtev kakovosti v Q-Načrtu v sodelovanju z investitorjem in 
glavnim projektantom; zagotavljanje, da zahteve kakovosti, navedene v Q-Načrtu ustrezajo pravilom 
tehnike in da so upoštevani standardi kakovosti, ki jih zahtevajo uradi/ustanove za subvencioniranje; 

– Vodenje kakovosti: zagotavljanje, da se odstopanja kakovosti pravočasno ugotovi in popravi; če se 
odstopanja ugotovijo, mora pooblaščenec za kakovost skupaj z investitorjem in glavnim projektantom 
iskati možne rešitve problemov; 

– Kontrola kakovosti: kontrola pri vsakem mejniku, ali so predloženi vsi dokumenti in podatki in ali so 
zahteve kakovosti,  dogovorjene v Q-Načrtu, znotraj dogovorjenih toleranc. 

 
B.1.2 Pooblaščenec za kakovost izrecno ne odgovarja za projektiranje, odgovoren je le za QM-Kotlarne na 
les v skladu s točko B.1.1. Lahko le ugotavlja, da zahteve kakovosti ne ustrezajo pravilom tehnike, da niso 
upoštevani standardi kakovosti, zahtevani s strani uradov/ustanov za subvencioniranje, ali da obstajajo 
odstopanja od kakovosti in daje investitorju ustrezna priporočila. Le investitor lahko zahteva spremembe 
projekta, postavlja odškodninske zahtevke itd. 
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B.1.3 Pooblaščenec za kakovost lahko (v dogovoru z glavnim projektantom) investitorju predlaga 
spremembe in modifikacije Q-Načrta kakovosti. Odobrene spremembe in modifikacije je treba navesti v 
Dodatnem dokumentu k posameznim mejnikom. 
 
B.1.4 Pooblaščenec za kakovost je upravičen do naziva «Pooblaščenec za kakovost QM-Kotlarne na les», 
če je naveden v seznamu «Pooblaščenci za kakovost delovne skupnosti QM-Kotlarne na les», ki je objavljen 
na medmrežju (glej stran 2). Za vključitev na seznam, mora pooblaščenec za kakovost izpolnjevati najmanj 
naslednje predpogoje: 
– Trenutno brez gospodarske povezave s projektantskimi ali izvedbenimi podjetji s področja ogrevanja, 

prezračevanja in klimatizacije; 
– Izkušnje s projektiranjem na področju ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije; 
– Izkušnje z realizacijo-graditvijo toplarn na les. 
 
B.1.5 Pooblaščenec za kakovost se obvezuje, da bo vso razpoložljivo dokumentacijo in svoja spoznanja o 
stanju postrojenja obravnaval kot strogo zaupno. 
 
B.1.6 Plačilo pooblaščenca za kakovost se določi v 1. mejniku «Uvajanje QM-Kotlarne na les in načrtovanje 
kakovosti». 

B.2 Naloge in dolžnosti glavnega projektanta 
B.2.1 Glavni projektant v okviru projektantskih nalog, določenih v pogodbi za projektiranje, odgovarja 
investitorju za kakovost kotlarne na les. Zahtevana kakovost se določi v Q-Načrtu (poglavje E »Zahteve 
kakovosti za glavnega projektanta»). 
B.2.2 Glavni projektant se obvezuje, da bo Q-Načrt (osnovni dokument in dodatni dokument) po odobritvi s 
strani udeleženih akterjev sprejel kot dodatek k svoji pogodbi za projektiranje. Pri sestavnih delih pogodbe, ki 
so v nasprotju s Q-Načrtom, velja slednji. 
B.2.3 Glavni projektant (v sodelovanju z investitorjem) zagotavlja, da tudi podizvajalci pri projektiranju, 
izdelavi, dobavi in montaži upoštevajo zahteve kakovosti. 
Primeri: 
– podizvajalec projektiranja (podprojektant): potreba po moči in toploti potencialnih odjemalcev toplote; 
– dobavitelj kotla: največja toplotna moč kotla na les; 
– dobavitelj goriva: kakovost izbranih vrst goriva. 
 
B.2.4 Glavni projektant je odgovoren za pripravo in upoštevanje terminskega načrta. Spremembe 
terminskega načrta je treba nemudoma javiti pooblaščencu za kakovost. 
 
B.2.5 Če ni izrecno dogovorjeno, velja pri odstopanju kakovosti toleranca v višini 10% v smeri slabše 
kakovosti. Pri veličinah, ki so odvisne od vremenskih pogojev, so v primeru dvoma merodajne tiste vrednosti, 
ki so bile s pomočjo temperaturnega primanjkljaja (letna vsota dnevnih razlik med sobno temperaturo 20°C 
in srednjo dnevno temperaturo okolice v ogrevalnih dneh) popravljene na povprečno leto. 
 
B.2.6 Glavni projektant da pooblaščencu za kakovost neomejeno na razpolago potrebne načrte, 
dokumentacijo z izračuni, podatkovne liste itd. 

B.3 Naloge in dolžnosti investitorja 
B.3.1 Investitor določi pooblaščenca. Investitor pooblaščencu dodeli potrebna pooblastila za podpisovanje 
vseh za upravljanje kakovosti relevantnih dokumentov. 
 
B.3.2 Aktivnosti, ki jih mora opraviti investitor, so določene v Q-Načrtu (poglavje D »Aktivnosti investitorja»). 
 
B.3.3 Investitor imenuje pooblaščenca za kakovost. 
 
B.3.4 Investitor imenuje glavnega projektanta, ki je v okviru aktivnosti, določenih v pogodbi za projektiranje 
odgovoren za kakovost celotnega postrojenja. 
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Primeri: 
 
– Pri pogodbenem razmerju s projektantsko ekipo (posamezne pogodbe med naročnikom in projektanti) je 

glavni projektant praviloma projektant strojnih inštalacij in strojne opreme postrojenja za proizvodnjo 
toplote; 

– Pri pogodbenem razmerju s projektantsko skupino (ena pogodba za projektiranje s projektantsko skupino) 
je glavni projektant vodja projekta projektantske skupine; 

– Pri pogodbenem razmerju z enim projektantom je glavni projektant vodja projekta tega projektanta. 
 
B.3.5 Investitor izdela pogodbo za projektiranje z glavnim projektantom upoštevajoč QM-Kotlarne na les. 
 
B.3.6 Druga podjetja poleg glavnega projektanta (podprojektanti, izvajalci, dobavitelji), ki so odgovorna za 
projektiranje in realizacijo postrojenja, v Q-Načrtu kakovosti niso imensko navedena. Investitor je sam 
odgovoren za pogodbene dogovore s temi podjetji. 
 
B.3.7 Sankcije pri neizpolnjevanju kakovosti, ki segajo preko običajnih pravnih sredstev (izboljšava, znižanje 
cene, spremembe), je treba zajeti v ustreznih pogodbah (npr. pogodbena kazen, dogovori bonus-malus). 
 
B.3.8 Če so v dodatnem dokumentu v sklopu posameznega mejnika odobrene spremembe in modifikacije 
Q-Načrta kakovosti, je investitor odgovoren za potrebne prilagoditve pogodb za projektiranje in pogodb o 
izvedbi del.
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C Potek projekta z mejniki 

C.1 Primerjava poteka projekta QM-Kotlarne na les v različnih državah 
Veljavni pravilniki v Sloveniji, Švici, Nemčiji in Avstriji uporabljajo različne pojme in tudi poteki projektiranja so 
različni. Zato je bil za QM-Kotlarne na les določen optimalen potek projekta s potrebnimi mejniki. Potek je 
prikazan v Tabeli 2. 

C.2 Mejniki pri poteku projekta QM-Kotlarne na les 
V Tabeli 3 so podrobno opisani mejniki, ki se jih izvede ob zaključku vsake faze projekta. Ob tem je 
pomembno: 
 
– Preverjanje mejnika se lahko izvede šele, ko so predloženi vsi navedeni in popolni dokumenti. 
– Mejnik je izpolnjen, ko je predložen podpisan Q-Načrt kakovosti (osnovni dokument 1. mejnika, posamezni 

dodatni dokument pri mejnikih 2-5). 
– Načeloma se izhaja iz tega, da je izveden projekt = razpisan projekt. Če temu ni tako, je glavni projektant 

zadolžen o spremembah nemudoma obvestiti pooblaščenca za kakovost. Le-ta nato odloči, ali je treba 3. 
mejnik ponoviti (dodatno plačilo). 

C.3 Poenostavljena različica brez 3. in 4. mejnika 
Običajno QM-Kotlarne na les obsega vseh 5 mejnikov. Pri poenostavljeni različici se lahko opusti 3. in 4. 
mejnik. Vendar pa je pogoj za to, da: 
 
– se pri 2. mejniku izbere standardno vezavo kotla (ta pogoj lahko odpade, če se hidravlična in regulacijska 

rešitev, ki jo je izbral projektant, opiše enako podrobno, kot standardna rešitev, in je ta rešitev v celoti 
priložena pri 2. mejniku),  

– so moči, pretoki in temperature določene že v 2. mejniku, 
– opis situacije v 2. mejniku že izpolnjuje vse zahteve kakovosti 3. mejnika (to zagotovi glavni projektant). 
 
Pooblaščenec za kakovost sicer ne preverja 3. in 4. mejnika, vendar pa jih mora glavni projektant smiselno 
izpolniti. 
 
Priporočljivo le za: 
 
– postrojenja s toplovodnim omrežjem in skupno toplotno močjo manj kot 250 kW, 
– postrojenja brez toplovodnega omrežja in skupno toplotno močjo manj kot 500 kW. 
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Švica 

SIA-pravilnik 108 [21] 
Izdaja 2001 

Faze in delne faze 

Nemčija 
HOAI [22] 

2.,  predelana izdaja 
2002 

Faze aktivnosti 

Avstrija 
Splošni poslovni 
pogoji tehničnih 

birojev – inženirskih 
birojev Avstrije [23] 

Slovenija 
Zakon o graditvi 

objektov ZGO-1 in 
Pravilnik o projek.  in 
tehn. dokumentaciji 

QM-Kotlarne 
na les 

Faze projekta 

Mejniki 
 

1 strateško 
projektiranje 
11 formuliranje potreb, 
strategije rešitev 

1. ugotavljanje osnov    

 
2 predhodne študije 
21 opredelitev projekta, 
študija izvedljivosti 
22 izbirni postopek 

2. predhodno 
projektiranje (priprava 
projekta in načrtov) 

1. predhodno 
projektiranje (priprava 
projekta in načrtov) 

1. Idejna zasnova 
(IDZ) 

1. Predhodna študija 
rezultat = različica, ki 
najbolj ustreza 
zahtevam  

3 projektiranje 
31 predhodni projekt 

3. idejni načrt (sistema 
in umestitve) 

2. idejni načrt (sistema 
in umestitve) 

2. Idejni projekt (IDP) 2. Idejno 
projektiranje  
rezultat = določitev 
tehnične rešitve  

31 Projekt za 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD)  

32 gradbeni projekt 
33 postopek 
pridobivanja dovoljen, 
projekt razgrnitve oz. 
za pridobitev dovoljenj  

 
 

4. projektiranje za 
dovoljenja 
5. izvedbeno 
projektiranje – 
projektov za izvedbo 

3. projektiranje za 
dovoljenja 
4. izvedbeno 
projektiranje – 
projektov za izvedbo 

32 Projekt za razpis 
(PZR) 

3. Načrtovanje 
razpisa 
 
 
rezultat = projekt za 
razpis  

 

4 razpis 
41 razpis, primerjava 
ponudb, predlog 
izbrane ponudbe; 
tu: priprava razpisne 
dokumentacije 

6. priprava oddaje del 
7. sodelovanje pri 
oddaji del 

5. priprava oddaje del 
6. sodelovanje pri 
oddaji del 

4 Razpis in oddaja 
 

4. Razpis in oddaja 
 
rezultat = pogodbe o 
izvedbi del  

 
 

5 realizacija 
51 izvedbeni projekt 
(PZI) 
52 izvedba 
53 zagon, zaključek 

8. nadzor objekta 
(gradbeni nadzor) 
 
[Projekt za izvedbo se 
nespremenjen 
prevzame iz 
«5. Izvedbeno 
projektiranje»] 

7. strokovni nadzor 
gradnje (gradbeni 
nadzor)  
prevzem 
revizija 
[Izvedbeni projekt se 
nespremenjen 
prevzame iz« 4. 
Izvedbeno 
projektiranje»] 

5 Gradnja  
51 Projekt za izvedbo 
52 Projekt izvedenih 
del (PID) 
53 Projekt za 
obratovanje in 
vzdrževanje (POV) 
54 Tehnični pregled 
 

5. Izvedba in 
prevzem 
Glavni projektant je 
dolžan javiti 
spremembe glede na  
razpisani projekt 
 
rezultat = zapisniki / 
protokoli o prevzemu  

6 uporaba, upravljanje 
61 obratovanje 
tu: optimizacija 
obratovanja 
62 vzdrževanje 

9. skrb za objekt in 
dokumentacija 

8. skrb za objekt in 
dokumentacija 

61 Poskusno 
obratovanje 
62 Uporabno 
dovoljenje 

6. Optimizacija 
obratovanja 
rezultat = dokumenti 
optimizacije 
obratovanja  

Mejniki  Uvajanje QM-Kotlarne na les in načrtovanje kakovosti 

Vsakokrat ob koncu  Kontrola in vodenje kakovosti na stopnji izdelave idejnega projekta 

faze projekta  Kontrola in vodenje kakovosti na stopnji načrtovanja razpisa* 

(glej Tabelo 3)  Kontrola in vodenje kakovosti na stopnji prevzema* 
  Kontrola kakovosti in zaključek QM-Kotlarne na les, ne prej kot po enem letu obratovanja 
 
* odpade pri poenostavljeni različici (glej odstavek C.3) 
  

Tabela 2 
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Št. Opis Zahtevani dokumenti 

1. faza projekta: predhodna študija zaključena 

1 Uvajanje QM-Kotlarne na les in načrtovanje kakovosti 
 Uvodni sestanek je nujno potreben (podpisi kasneje 

eventualno po pošti). 
 Pooblaščenec za kakovost zbere potrebne informacije in 

organizira uvodni sestanek z investitorjem in glavnim 
projektantom. 

 Dogovori se, kako naj se QM-Kotlarne na les vključi v 
projekt in kakšen naj bo dogovorjeni standard kakovosti 
(načeloma odloča investitor, pooblaščenec za kakovost pa 
skrbi za to, da se upošteva pravila tehnike in standarde 
kakovosti, ki jih zahtevajo uradi, ki podeljujejo subvencije). 

 Sklep, da je smiselno izdelati idejni projekt za toplarno na 
les; v idealnem primeru obstaja predhodna študija (primer 
kazala takšne študije je podan v Prilogi). 

 
 Q-Načrt kakovosti – Osnovni dokument podpisan s 

strani investitorja, glavnega projektanta in pooblaščenca za 
kakovost. 

2. faza projekta: idejni projekt zaključen 

2 Kontrola/vodenje kakovosti na stopnji idejnega projekta 
 Sestanek ali dopisno, po potrebi. 
 Glavni projektant preda pooblaščencu za kakovost 

zahtevane dokumente ter projektne podatke na stopnji 
idejnega projekta v obliki EXCEL-tabele «Načrt kakovosti» 

 Pooblaščenec za kakovost pripravi dodatni dokument M2 
s: 
– spremembami zahtev kakovosti, 
– natiskano EXCEL-tabelo, 
– rezultatom kontrole kakovosti, 
– priporočili investitorju. 

Kontrolni seznam s podrobnimi zahtevami v Prilogi! 
 Splošen opis postrojenja. 
 Situacijski načrt. 
 Prikaz situacije s seznamom odjemalcev toplote. 
 Izbira sistema za proizvodnjo toplote. 
 Principielna shema z navedbo moči/temp./pretokov. 
 Projektni podatki v obliki EXCEL-tabele «Načrt kakovosti» 
 Dokazilo o gospodarnosti po anuitetni metodi; za 

postrojenja s toplovodnim omrežjem priporočen  poslovni 
načrt. 

 Orientacijska ponudba za gorivo. 
 Terminski plan, vključno z mejniki QM-Kotlarne na les. 
 
 Q-Načrt kakovosti – dodatni dokument M2 podpisan s 

strani investitorja, glavnega projektanta in pooblaščenca za 
kakovost. 

3. faza projekta: načrtovanje razpisa zaključeno 

3 Kontrola/vodenje kakovosti na stopnji razpisa 
 Sestanek ali dopisno, po potrebi. 
 Glavni projektant preda pooblaščencu za kakovost 

zahtevane dokumente ter projektne podatke na stopnji 
projekta za razpis v obliki EXCEL-tabele «Načrt kakovosti». 

 Pooblaščenec za kakovost pripravi dodatni dokument M3 
s: 
– spremembami zahtev kakovosti, 
– natiskano EXCEL-tabelo, 
– rezultatom kontrole kakovosti, 
– priporočili investitorju. 

Kontrolni seznam s podrobnimi zahtevami v Prilogi! 
 Splošen opis postrojenja. 
 Situacijski načrt. 
 Prikaz situacije s seznamom odjemalcev toplote. 
 Izbira sistema za proizvodnjo toplote. 
 Principielno shemo  z navedbo moči/temp./pretokov. 
 Hidravlična in regulacijska rešitev. 
 Ponudba za dobavo goriva. 
 Dispozicija kotlovnice. 
 Dispozicija silosa. 
 Osnutek pogodbe o dobavi toplote, vključno s tehničnimi 

predpisi za priključke (le pri toplovodnem omrežju s prodajo 
toplote). 

 Projektni podatki v obliki EXCEL-tabele «Načrt 
kakovosti». 

 Predelano dokazilo o gospodarnosti; za postrojenja s 
toplovodnim omrežjem je tu nujen poslovni načrt. 

 Terminski plan, vključno z mejniki QM-Kotlarne na les. 
 
 Q-Načrt kakovosti – dodatni dokument M3 podpisan s 

strani investitorja, glavnega projektanta in pooblaščenca za 
kakovost. 

Tabela 3 
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Št. Opis Zahtevani dokumenti 

4. faza projekta: razpis in oddaja zaključena 
5. faza projekta: izvedba in prevzem zaključena 

4 Kontrola/vodenje kakovosti na stopnji prevzema 
 Sestanek ali dopisno, po potrebi. 
 Glavni projektant preda pooblaščencu za kakovost 

zahtevane dokumente 
 Pooblaščenec za kakovost pripravi dodatni dokument M4 

z: 
– natiskano EXCEL-tabelo «Načrt kakovosti» (običajno 

nespremenjena v primerjavi s 3. mejnikom), 
– komentarjem zasnove optimizacije obratovanja,  
– rezultati kontrole kakovosti, 
– priporočili investitorju. 
 

Kontrolni seznam s podrobnimi zahtevami v Prilogi! 
 Prevzemni zapisnik/protokol. 
 «Dodatek k prevzemnem zapisniku» v skladu s 

standardnimi vezavami kotlov  [11] [12]. 
 Aktualen opis situacije odjemalcev toplote. 
 Pogodba o dobavi toplote, vključno s tehničnimi predpisi 

za priključke, npr. Švica in Nemčija (le pri toplovodnem 
omrežju s prodajo toplote). 

 Pogodba o dobavi goriva. 
 Projektni podatki v obliki EXCEL-tabele «Načrt 

kakovosti»(običajno nespremenjena v primerjavi s 3. 
mejnikom). 

 Zasnova optimizacije obratovanja. 
 Pogodba o izvedbi del za kotel na les. 
 
 Q-Načrt kakovosti – dodatni dokument M4 podpisan s 

strani investitorja, glavnega projektanta in pooblaščenca za 
kakovost. 

6. faza projekta: optimizacija obratovanja zaključena 

5 Kontrola kakovosti in zaključek QM-Kotlarne na les po 
najmanj enem letu obratovanja (končna kontrola) 

 Po možnosti naj se skliče zaključni sestanek. 
 Glavni projektant preda pooblaščencu za kakovost 

potrebne dokumente in dejanske vrednosti, dosežene z 
optimizacijo obratovanja v obliki EXCEL-tabele «Načrt 
kakovosti». 

 Pooblaščenec za kakovost pripravi dodatni dokument M5 
kot zaključni dokument QM-Kotlarne na les z: 
– natiskano EXCEL-tabelo (primerjava načrtovanega in 

dejanskega stanja), 
– komentarjem o popolnosti dokumentacije postrojenja, 
– komentarjem o uspešnosti optimizacije obratovanja, 
– rezultatom kontrole kakovosti, 
– priporočili investitorju o nadaljnjem postopanju 

(predvsem, če zahtevana kakovost, dogovorjena v načrtu 
kakovosti v bistvenih delih ni bila dosežena!). 
Enotna kontrola dokumentacije postrojenja in/ali nadaljnje 
spremljanje s strani pooblaščenca za kakovost se plača 
dodatno. 

Kontrolni seznam s podrobnimi zahtevami v Prilogi! 
 Aktualen opis situacije odjemalcev toplote. 
 Aktualno kazalo dokumentacije postrojenja s podpisom, 

da je popolna in preverjena. 
 Dejanske vrednosti v obliki EXCEL-tabele «Načrt 

kakovosti» z oceno (primerjava načrtovanega in dejanskega 
stanja). 

 Ovrednotenje zabeleženih podatkov o optimizaciji 
obratovanja in ocena. 

 Preverjen «Dodatek k prevzemnem zapisniku» v skladu s 
standardnimi vezavami [11] [12]. 

 Pregled stroškov. 
 Dokazilo o gospodarnosti (prvo leto obratovanja). 
 
 Q-Načrt kakovosti – dodatni dokument M5 kot 

zaključni dokument podpisan s strani investitorja, glavnega 
projektanta in pooblaščenca za kakovost. 

Tabela 3 (nadaljevanje)
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D Naloge investitorja 
Investitor določi pooblaščenca. Investitor da pooblaščencu potrebna pooblastila za podpisovanje vseh za 
upravljanje kakovosti relevantnih dokumentov. Naloge, ki jih mora investitor oz. njegov pooblaščenec opraviti 
pri vsakem mejniku, so prikazane v Tabeli 4. 
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Št. Oznaka Naloge investitorja 
D.1 Naloge v okviru 1. mejnika  Sklep, da je smiselno izdelati idejni projekt za toplarno na les; v najbolj idealnem primeru 

obstaja predhodna študija (primer kazala takšne študije je podan v Prilogi k C2). 
 Določitev glavnega projektanta. 
 Odgovori na naslednja vprašanja: 

– Kdo naj bo nosilec projekta? 
– Kakšna naj bo pravna oblika nosilca projekta? 
– Kako naj poteka ustanavljanje nosilca projekta? 
– Kdo je odgovoren za finance? 
– Kdo bo kasneje odgovoren za obratovanje? 
– Kako bodo te odgovornosti vključene v proces načrtovanja? 
– Ali je bila razjasnjena konkurenčna situacija glede toplotne oskrbe na območju? 
– Kdo je odgovoren za kompetentno obdelavo trga (in kasneje za skrb za stranke)? 
– Kje naj bo lokacija kotlovnice (vključena pravna zagotovila)? 
– Kakšni so okvirni pogoji za kasnejše gradbeno dovoljenje? 
– Kakšen je postopek glede gradbenega dovoljenja in pridobitve pravic za polaganje vodov 
– Kakšni so okvirni pogoji za razpis («izkušnje z dobavami»)? 
– Kako naj bodo oblikovane pogodbe o priključitvi porabnikov? 
– Kako je zagotovljeno financiranje nadaljnjih faz projekta? 

D.2 Naloge v okviru 2. mejnika  Sklep o projektiranju izvedbe. 
 Rezultat poizvedb glede organizacije in pravnih oblik nosilca projekta. 
 Rezultat poizvedb, če in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobi gradbeno dovoljenje za 

predvideno toplarno na les. 
 Rezultat poizvedb, če in pod kakšnimi pogoji so lastniki zemljišč pripravljeni odobriti 

pravice (služnostne) za polaganje vodov za toplovodno omrežje. 
 Ocena možnih odjemalcev toplote, upoštevajoč komercialne pogoje priključitve, ki izhajajo 

iz predhodne študije: 
– Kdo je oddal zanesljivo izjavo o nameri in je pripravljen začeti pogodbena pogajanja? 
– Kdo je zainteresiran za priključitev pod določenimi pogoji, kakšni so ti pogoji (čas, 

gospodarnost itd.)? 
– Kakšne so bodoče namere o priključitvi nadaljnjih zanimivih objektov, ki ležijo v območju, 

z realnimi možnostmi za priključitev? 
  Spisek odjemalcev toplote z navedbo statusa («Izjava o nameri podpisana» ali 

»zainteresiran»). Pridobiti je treba izjave o nameri za najmanj 70% letne potrebe toplote. 
 Priprava začasnega spiska odjemalcev toplote kot osnova za projektiranje: 

– Odjemalci toplote, ki bodo priključeni ob zagonu 
– Odjemalci toplote, ki jih je treba upoštevati za končno izgradnjo 

 Poizvedbe glede goriva: 
– Kateri sortimenti goriva pridejo v poštev? 
– Kako bo potekala nabava goriva? 
– Kakšno ceno goriva naj se upošteva v izračunu gospodarnosti? 

 Pridobitev orientacijske ponudbe za dobavo goriva. 
 Poizvedbe glede financiranja: 

– Kakšne subvencije se lahko pričakuje? 
– Kako in pod kakšnimi pogoji lahko poteka nadaljnje financiranje? 

 Dokazilo o gospodarnosti po anuitetni metodi; za postrojenja s toplovodnim omrežjem se 
priporoča poslovni načrt. 

Tabela 4 (se nadaljuje)
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Št. Oznaka Naloge investitorja 
D.3 Naloge v okviru 3. mejnika  Sklep o izvedbi. 

 Dokončna ureditev organizacije in pravne oblike nosilca projekta. 
 Pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 Zagotovitev pravic (služnostnih) za polaganje vodov daljinskega omrežja. 
 Razjasnitev vprašanj zavarovanj v času gradnje in obratovanja. 
 Zagotoviti, da obstaja ponudba za dobavo goriva, ki je usklajena s projektiranim 

postrojenjem (velikost zalogovnika goriva, pogostost dobav, dovoz itd.). 
 Priprava dokončnega spiska odjemalcev toplote kot osnova za projektiranje (nadaljevanje 

2. mejnika); predvsem odgovor na naslednja vprašanja: 
– Kateri odjemalci toplote so medtem podpisali pogodbo o dobavi toplote? 
– Za katere odjemalce toplote se lahko predvideva, da bodo do zagona podpisali pogodbo? 
– Katera področja se lahko priključi v kakšnem času? 
– Za katere odjemalce toplote je investitor pripravljen prevzeti tveganje, da se konec koncev 

morebiti le ne bodo priključili? 
 Priprava pogodbe o dobavi toplote, ki vključuje Tehnične predpise za priključek in Splošne 

pogoje poslovanja. 
 Predelano dokazilo o gospodarnosti po anuitetni metodi; za postrojenja s toplovodnim 

omrežjem je tu nujno potreben poslovni načrt z bilanco stanja in izkazom uspeha za 20 let. 
 Dokazilo, da je financiranje zagotovljeno. 
 Usklajevanje načrtovanja razpisa z drugimi udeleženci in prizadetimi. 

D.4 Naloge v okviru 4. mejnika  Odobritev zasnove optimizacije obratovanja. 
 Spisek oseb, ki so odgovorne za obratovanje. 
 Prevzem postrojenja in aktiviranje organizacije za obratovanje. 

D.5 Naloge v okviru 5. mejnika  Priprava letne bilance stanja in izkaza uspeha za preteklo prvo leto obratovanja in 
primerjava s predračunskimi številkami. 

Tabela 4 (nadaljevanje) 

E Naloge in zahteve kakovosti za glavnega projektanta 
E.1 Naloge pri posameznih mejnikih 
Glavni projektant mora pri mejnikih izpolnjevati naloge v skladu s Tabelo 5 in izpolnjevati zahteve 
kakovosti, ki so s tem povezane. Opis se nanaša na odstavke E.2 do E.7, ki sledijo v nadaljevanju. Za 
stopnjo natančnosti in podrobnosti pri posameznih fazah projekta – predvsem za področja »opis situacije«, 
»toplovodno omrežje« in »proizvodnja toplote« veljajo tarifni pravilniki zadevne države.  
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Št. Oznaka Naloge in s tem povezane zahteve kakovosti, ki jih mora izpolniti glavni projektant pri 

posameznih mejnikih 
E.1.1 Naloge v okviru 1. mejnika  Odgovor na vprašanje: Ali so izpolnjeni pogodbeni predpogoji, da lahko glavni projektant 

kot izvajalec investitorja podpiše dogovore za QM-Kotlarne na les v Q-Načrtu kakovosti? 
E.1.2 Naloge v okviru 2. mejnika E.2 Opis situacije 

 Opis situacije je bil izveden v skladu z E.2.1 – E.2.6. 
E.3 Toplovodno omrežje 

 Izpolniti je treba zahteve kakovosti E.3.1 – E.3.6. 
E.4 Proizvodnja toplote 

 Izpolniti je treba zahteve kakovosti E.4.1 – E.4.7 in E.4.10. 
F. Sortiment goriva 

 Sortiment goriva je bil določen pri uvajanju QM-Kotlarne na les pri 1. mejniku. Kot del 
izdelave idejnega projekta je bilo skupaj z investitorjem preverjeno: 
– Ali se lahko sortiment goriva v regiji pridobi v zadostni količini za ceno, ki je predvidena v 

izračunu gospodarnosti? 
– Ali se lahko predpostavi zadostno varnost oskrbe da bi se lahko silos dimenzioniralo v 

skladu z zahtevami v E.4.5.? 
 Eventualno je treba prilagoditi sortiment goriva. 

Izračun gospodarnosti 
 Glavni projektant mora investitorju izročiti potrebne projektne podatke za izdelavo izračuna 

gospodarnosti, pri izračunu stroškov in oceni stroškov pa mora sodelovati v skladu z določili  
tarifnega pravilnika zadevne države. Če naj glavni projektant izdela podrobno dokazilo o 
gospodarnosti, je treba o tem skleniti dogovor v pogodbi za projektiranje. 
 
Poenostavljena različica QM-Kotlarne na les brez 3. in 4. mejnika 

 Da bi se lahko preskočilo 3. in 4. mejnik, morajo biti izpolnjeni naslednji predpogoji: 
– Izbrana je bila standardna vezava kotla ali pa je bila izbrana vezava dokumentirana z 

enako stopnjo podrobnosti kot standardna vezava, pooblaščenec za kakovost pa je potrdil 
njeno ustreznost. 

– Moč, pretoki in temperature so že določene. 
– Opis situacije že izpolnjuje vse zahteve kakovosti 3. mejnika. 
– Pooblaščenec za kakovost sicer ne preveri 3. in 4 . mejnika, vendar jih mora glavni 

projektant kljub temu smiselno izpolniti. 
E.1.3 Naloge v okviru 3. mejnika E.2 Opis situacije 

 Opis situacije je bil izveden v skladu z E.2.1 – E.2.6. 
E.3 Toplovodno omrežje 

 Izpolniti je treba zahteve kakovosti E.3.1 – E.3.6. 
E.4 proizvodnja toplote 

 Izpolniti je treba zahteve kakovosti E.4.1 – E.4.11. 
F. Sortiment goriva 

 Sortiment goriva je treba preveriti skupaj z investitorjem . Kot rezultat tega preverjanja se 
predloži ponudbo za sortiment goriva za projekt za razpis. S to ponudbo se lahko izpolni 
zahteve glede pogostosti dobave (odločujoči  faktor za dimenzioniranje silosa). Cena, ki je 
predvidena v izračunu gospodarnosti, se naslanja na ponudbo o dobavi. 
Izračun gospodarnosti 

 Glavni projektant mora investitorju izročiti potrebne projektne podatke za izdelavo izračuna 
gospodarnosti, pri izračunu stroškov in oceni stroškov pa mora sodelovati v skladu z določili 
tarifnega pravilnika zadevne države. Če naj glavni projektant izdela podrobno dokazilo o 
gospodarnosti, je treba o tem skleniti dogovor v pogodbi za projektiranje. 

Tabela 5 (se nadaljuje) 
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Nr. Oznaka Naloge in s tem povezane zahteve kakovosti, ki jih mora izpolniti glavni projektant pri 

posameznih mejnikih 
E.1.4 Naloge v okviru 4. mejnika E.2 Opis situacije 

 Opis situacije je bil preverjen. 
E.6 Prevzem in zasnova optimizacije obratovanja 

 Prevzem je bil izveden v skladu z E.6.1 in E.6.2. 
 Optimizacijo obratovanja je treba zasnovati v skladu z E.6.3. 

F. Sortiment goriva 
 Pogodba o dobavi goriva je predložena. S to ponudbo se lahko izpolni zahteve glede 

pogostosti dobav (odločujoča velikost za dimenzioniranje silosa). Cena, ki je predvidena v 
izračunu gospodarnosti, se ujema s ceno  v pogodbi o dobavi. 

E.1.5 Naloge v okviru 5. mejnika E.2 Opis situacije 
 Aktualen opis situacije odjemalcev toplote v skladu z E.2.1 – E.2.6. 

E.5 Dokumentacija postrojenja 
 Dokumentacija postrojenja je bila izdelana v skladu z E.5.1 – E.5.3 . Pooblaščencu za 

kakovost je treba oddati kazalo dokumentacije o postrojenju s podpisom, da je popolna in 
preverjena. V primeru izvedbe zaključnega sestanka je treba na ta sestanek prinesti celotno 
dokumentacijo.  
E.7 Izvedba optimizacije obratovanja 

 Optimizacija obratovanja je bila izvedena skladu z E.7.1. 
 
Poenostavljena različica QM-Kotlarne na les brez 3. in 4. mejnika 

 Če sta bila 3. in 4 mejnik izpuščena, je treba pooblaščencu za kakovost v roke izročiti 
naslednje dokumente: 
– Splošen opis postrojenja 
– Situacijski načrt 
– Principielna shema  z navedbo moči/temperatur/pretokov 
– Hidravlična in regulacijska rešitev 
– Dispozicija kotlovnice 
– Pogodba o dobavi goriva 
– Dispozicija silosa 
– Prevzemni zapisnik 
– Dodatek k prevzemnem zapisniku v skladu s standardnimi vezavami kotlov [11] [12] 
– V danem primeru pogodba o dobavi toplote 

Tabela 5 (nadaljevanje)  

E.2 Zahteve kakovosti za opis situacije 
 
Glavni projektant mora predložiti opis situacije, ki izpolnjuje zahteve kakovosti v skladu s Tabelo 6. Za 
E.2.1...E.2.6 je na razpolago EXCEL-tabela «Opis situacije» za vnos zahtevanih podatkov in kontrolo 
sprejemljivosti. 
 
EXCEL-Tabela «Opis situacije» se lahko naloži s spletne strani (glej stran 2). 
 
Pomembno opozorilo: EXCEL-Tabela «Opis situacije» je zasnovana zgolj za kontrolo sprejemljivosti, 
torej ni instrument načrtovanja. 
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Nr. Oznaka Zahteve kakovosti 
E.2.1 Letna potreba po 

toploti za vsakega 
odjemalca toplote 

Novogradnje 
Izračun letne potrebe po toploti za ogrevanje v skladu z veljavnimi pravilniki: 
CH: SIA 380/1 = SN 520 380/1 [26] 
DE: Izračuni po DIN EN 832 : 1998-12 v povezavi z  
DIN V 4108-6 : 2000-11 in DIN V 4701-10 : 2001-02 [27] 
AT: Izračuni po EN 832 v povezavi s standardom ÖNORM B 8110 [33] 
Izračun potrebe po toploti za sanitarno vodo na podlagi standardnega koriščenja v skladu z 
veljavnimi pravilniki: 
CH: SIA 380/1 = SN 520 380/1, Poglavje 4, Tabela 14 [26] 
DE: EnEV, Priloga 1,Poglavje 2.2, Orientacijske vrednosti za stanovanjske zgradbe [24] 
AT: ÖNORM H 5056-1 [34] 
V dogovoru z investitorjem so možna odstopanja od standardnega koriščenja. 
SI: SIST EN 832  
 
Obstoječe zgradbe 
S poizvedovanjem na licu mesta se ugotovi trenutno večletno porabo energije in oceni stopnjo 
izkoriščenosti  dosedanje proizvodnje toplote. Na podlagi tega se, ob upoštevanju bodočih sanacij, 
širitev in sprememb koriščenja, ugotovi bodočo potrebo po toploti. Ugotovitve morajo biti sledljive in 
verjetne. 
Če ni na razpolago zanesljivih podatkov o dosedanji rabi ali če ni možna zanesljiva delitev potrebe 
po toploti za ogrevanje, potrebe po toploti za ogrevanje sanitarne vode in procesni toploti, so 
potrebne podrobne meritve preko daljšega časovnega obdobja (predvsem veliki porabniki in 
procesna toplota). 
 
Območje v gradnji 
Izračun na podlagi ocenjene ogrevane površine in specifične potrebe po toploti glede na lokalno 
veljavne predpise. Specifično potrebo po toploti za ogrevanje 10...20% pod predpisano vrednostjo 
se vstavi v izračun; specifična potreba po toploti za ogrevanje sanitarne vode v skladu s standardnim 
koriščenjem. 
CH: SIA 380/1 = SN 520 380/1, Poglavje 4, Tabela 14 [26] 
DE: EnEV, Priloga 1, Poglavje 2.2, Orientacijske vrednosti za stanovanjske stavbe [24] 
AT: ÖNORM H 5056-1 [34] 
 
Zahtevani podatki 

 Potrebna toplota za ogrevanje [kW h/a]; 
 Potrebna toplota za ogrevanje sanitarne vode [kW h/a]; 
 Potreba po procesni toploti  [kW h/a]; 
 Značilna ogrevalna površina [m²] (glej glosar); 

Tabela 6 (se nadaljuje) 
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E.2.2 Potreba po toplotni 

moči za vsakega 
odjemalca toplote 

Novogradnje 
Izračun po EN 12831 [28]. 
CH: SIA 384/2 [29] 
DE: DIN 4701 [38] 
AT: ÖNORM B 8135 [35] 
SI: EN 12831 
 
Obstoječe zgradbe 
Najbolj natančna metoda je določitev krivulj karakteristik obremenitve s pomočjo meritev (predvsem 
priporočljivo pri velikih porabnikih in procesni toploti). Metoda približka z oceno iz E.2.1: 
– Maksimalna potreba po toplotni moči za ogrevanje prostora: potrebe po toploti delimo s primernim 

številom ur obratovanja s polno močjo (odvisno od letne krivulje na lokaciji, temperaturne meje 
ogrevanja (zunanje temperature, pod katero se izvaja ogrevanje prostorov, npr. 12°C), min 
velikosti deleža, ki ni odvisen od vremena). 

– Srednja potreba po toplotni moči za ogrevanje sanitarne vode: potrebe po toploti delimo s 
številom ur ogrevanja (zimsko obratovanje) oz. 8760 urami (celoletno obratovanje). 

– Srednja potreba po toplotni moči za procesno toploto: Potrebe po toploti delimo z urami 
obratovanja na leto (ocenjeno ali v skladu s števcem ur obratovanja). 

 
Območje v gradnji 
Ocena iz E.2.1 analogno s postopkom za obstoječe zgradbe. 
 
Zahtevani podatki 

 Maks. potrebna toplotna moč za ogrevanje prostora [kW]; 
 Maks. potrebna toplotna moč za sanitarno vodo [kW]; 
 Maks. potrebna toplotna moč za procesno toploto [kW]; 

Tabela 6 (nadaljevanje, se nadaljuje) 
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Nr. Oznaka Zahteve kakovosti 
E.2.3 Potreba po temperaturi 

za vsakega odjemalca 
toplote 

Novogradnje 
V skladu z dimenzioniranjem oddaje toplote, priprave sanitarne vode itd. 
 
Obstoječe zgradbe 
Ocena na podlagi obstoječe oddaje toplote, priprave sanitarne vode itd. 
Nejasni primeri: meritve v daljšem časovnem obdobju. 
 
Območje v gradnji 
Ocena na podlagi odjemalcev toplote, ki se jih lahko pričakuje 
 
Zahtevani podatki: 

 Maks. temperatura predtoka [°C]; 
 Maks. temperatura povratnega toka [°C]. 

E.2.4 Kontrola sprejemljivosti 
za vsakega odjemalca 
toplote 
(v pomoč je na 
razpolago EXCEL-tabela 
«Opis situacije») 

Zahtevani kazalniki 
Glavni projektant iz E.2.1 in E.2.2 za vsakega odjemalca toplote izračuna kazalnike (samodejno 
z EXCEL-tabelo «Opis situacije»): 

 Število obratovalnih ur pri polni moči za ogrevanje prostora [h/a]; 
 Število obratovalnih ur pri polni moči za ogrevanje sanitarne vode [h/a]; 
 Število obratovalnih ur pri polni moči za procesno toploto  [h/a]; 
 Specifična potrebna toplota za ogrevanje [kW h/ m²a]; 
 Specifična potrebna toplota za sanitarno vodo [kW h/ m²a]; 

Pooblaščenec za kakovost primerja kazalnike s podatki v literaturi (med drugim s Priročnikom 
za projektiranje [14]) in z empiričnimi vrednostmi. 

E.2.5 Celotno postrojenje Zahtevani podatki: 
 Klimatska postaja; 
 Temperatura prostora [°C]; 
 Temperaturna meja ogrevanja [°C]; 
 Zunanja projektna temperatura [°C]; 
 Delež potrebne toplotne moči za ogrevanje prostora, ki ni odvisen od vremena [%]; 
 Toplotne izgube v omrežju [kW]; 
 Letne toplotne izgube v omrežju [kW h/a]; 
 Maks. temperatura glavnega predtoka [°C]. 

E.2.6 Kontrola sprejemljivosti 
za celotno postrojenje 
(v pomoč je na 
razpolago EXCEL-tabela 
«Opis situacije») 

Zahtevani kazalniki in karakteristike 
Glavni projektant iz E.2.1 do E.2.3 in E.2.5 izračuna naslednje kazalnike in karakteristike za 
celotno postrojenje (samodejno z EXCEL-tabelo «Opis situacije»): 

 Maks. temperatura dovoda k odjemalcem toplote [°C] (najvišja vrednost, ki se pojavi); 
 Maks. temperatura glavnega povratnega toka [°C] (najvišja srednja vrednost glavnega 

povratnega toka); 
 Število obratovalnih ur pri polni moči za ogrevanje prostorov za celotno postrojenje [h/a]; 
 Število obratovalnih ur pri polni moči za ogrevanje sanitarne vode za celotno postrojenje  

[h/a]; 
 Število obratovalnih ur pri polni moči za procesno toploto za celotno postrojenje  [h/a]; 
 Specifična potrebna toplota za ogrevanje za celotno postrojenje [kW h/m²a]; 
 Specifična potrebna toplota za sanitarno vodo za celotno postrojenje [kW h/m²a]. 
 Karakteristike obremenitev v odvisnosti od zunanje temperature prikazane kot vsota: 
– Potrebna toplotna moč za ogrevanje prostora odvisno od vremena [kW]; 
– Potrebna toplotna moč za ogrevanje prostora neodvisno od vremena [kW]; 
– Potrebna toplotna moč za ogrevanje za pripravo sanitarne vode [kW]; 
– Potrebna toplotna moč za procesno toploto  [kW]; 
– Izguba toplotne moči v omrežju [kW]. 

 Letna krivulja potreb po toplotni moči izračunana iz karakteristik obremenitev. 
 Neodvisen izračun skupne potrebne toploti s pomočjo urejenega diagrama potrebne 

toplotne moči za primerjavo z vsoto potrebne toplote, ki jo je navedel glavni projektant. 
Pooblaščenec za kakovost primerja kazalnike in karakteristične krivulje s podatki iz literature 
(med drugim s Priročnikom za projektiranje [14]) in z izkustvenimi vrednostmi). 

Tabela 6 (nadaljevanje) 
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E.3 Zahteve kakovosti za toplovodno omrežje 
 
Zahteve kakovosti v E.3 veljajo le za projekte s toplovodnim omrežjem (lokalno ali daljinsko toplovodno 
omrežje). To pomeni, da se najmanj enega odjemalca toplote oskrbuje s toploto preko daljinskega voda (in z 
ustrezno mrežno črpalko). (Za postrojenje brez toplovodnega omrežja je značilno, da so vsi odjemalci toplote 
priključeni neposredno na glavni kolektor kotlovnice.) 

Izpolnjene so naslednje predpostavke: 
 
– Opis situacije je bil izveden po E.2. in investitor je določil, katere odjemalce toplote je treba upoštevati pri 

projektiranju in kje je lokacija kotlovnice. 
– Lega kotlovnice in vodov je bila izbrana tako (iterativni postopek), da se lahko čim bolje izpolni zahteve 

kakovosti. 
 
Pri projektiranju toplovodnega omrežja je treba upoštevati kriterije, navedene v Tabeli 7. 
 
Št. Oznaka Zahteve kakovosti 
E.3.1 Dosežki tehnike  Toplovodno omrežje je treba projektirati in izvesti v skladu s dosežki tehnike. Pri tem je 

treba upoštevati predvsem: 
– Priročnik za projektiranje [14]; 
– Delovni list FW 401 [16]. 

E.3.2 Dimenzioniranje 
toplovodnega omrežja 

 V nadaljevanju navedena načela dimenzioniranja izrecno predpostavljajo, da sta bili letna 
potreba po toploti in potreba po toplotni moči preračunani v skladu z zahtevami kakovosti v 
poglavju E.2 «Opis situacije» in da so izračunani kazalniki verjetni. 

 Najvišja temperatura povratnega toka bi morala biti čim nižja (glej E.3.6). 
 Temperaturna razlika med predtokom in povratnim tokom naj bo tako visoka, kot je 

tehnično izvedljivo in naj v končni izvedbi znaša najmanj 30 K. 
 Izdelati je treba zanesljiv izračun izgube tlaka. Priporočila: 

– Izračun pretoka na podlagi potrebne toplotne moči brez varnostnih pribitkov; 
– Hrapavost stene cevovoda  v skladu z [19] maks. 0.01 mm; 
– Srednji padec tlaka v merodajnem vodu (glej glosar »toplovodno omrežje«) 

150...200 Pa/m; 
– Dobljene vrednosti hitrosti toka naj ležijo v območju vrednosti , navedenih v Tabeli 16 

(Priloga). 
 Za vsakega posameznega odjemalca toplote je treba pogodbeno določiti največjo 

potrebno toplotno moč in najvišjo dovoljeno temperaturo povratnega toka. 

Tabela 7 (se nadaljuje) 
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E.3.3 Ugotavljanje kazalnikov za 

toplovodno omrežje 
 Izgube toplovodnega omrežja: 

– Ciljna vrednost 10% potrebe po koristni toploti odjemalcev toplote; 
– Mejna vrednost po dogovoru. 
Morebiti je smiselna višja mejna vrednost kot ciljna vrednost. Mejno vrednost, ki velja za 
projekt, je treba določiti v 1. mejniku v Q-Načrtu kakovosti. Če le-ta leži nad ciljno vrednostjo, 
je treba to utemeljiti v načrtu kakovosti. 

 Priključna gostota in specifični investicijski stroški toplovodnega omrežja: 
– Na podlagi dogovorjene mejne vrednosti izgub toplovodnega omrežja se lahko iz Slike 15 

v prilogi  določi pripadajočo vrednost za najmanjšo priključno gostoto (v odvisnosti od 
načina obratovanja omrežja). 

– Slika 17 v prilogi prikazuje ciljne vrednosti specifičnih investicijskih stroškov toplovodnega 
omrežja; praviloma naj se jih ne preseže za več kot 25%.  

Vrednosti specifičnih investicijskih stroškov, toplotne izgube in priključne gostote, ki veljajo za 
projekt, morajo biti zajete v 1. mejniku v Q-Načrtu kakovosti. Če se pri specifičnih 
investicijskih stroških dogovori za vrednost, ki je od ciljne višja za več kot 25%, je treba to 
utemeljiti v načrtu kakovosti. 

E.3.4 Hidravlično projektiranje in 
sistem za merjenje, 
regulacijo in krmiljenje za 
toplovodno omrežje 

 Hidravlično projektiranje in sistem za merjenje, regulacijo in krmiljenje morata ustrezati 
določilom za standardne vezave kotlov [11] [12]. 

E.3.5 Mejo dobave dobavitelj 
toplote – odjemalec toplote 

 Mejo dobave dobavitelj toplote – odjemalec toplote je treba opredeliti v pogodbi o dobavi 
toplote oz. v pripadajočih Splošnih pogojih poslovanja in Tehničnih predpisih za priključek. 
CH Vzorčna pogodba o dobavi toplote (vklj. «Splošni pogoji poslovanja» in «Tehnični 

predpisi za priključek») [15] 
DE Predlogi za oblikovanje pogodbe o dobavi toplote [39]; Predlogi za vsebino Tehničnih 

predpisov za priključke daljinskega ogrevanja [40] 
AT Glej avstrijsko spletno stran (Internet naslov stran 2) 

E.3.6 Hidravlično projektiranje in 
sistem za merjenje 
regulacijo in krmiljenje za 
odjemalce toplote 

 Hidravlične priključitve odjemalcev toplote morajo biti izvedene v skladu s standardnimi 
vezavami kotlov [11] [12]. 

 Odjemalci toplote ne smejo imeti nikakršnih naprav, ki bi ogrevale povratni tok s toplo 
vodo predtoka. Izogniti se je treba naslednjim napravam: 

– primešavanje  s tripotnimi ventili, 
– preusmeritev s tripotnimi ventili, 
– štiripotni mešalni ventil, 
– hidravlične kretnice, 
– obvodi vseh vrst, 
– regulator prekomernega toka, 
– kolektor z veliko stično površino, ki prenaša toploto (cev v cevi, štirikotni). 

Tabela 7 (nadaljevanje) 
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E.4 Zahteve kakovosti za proizvodnjo toplote 
 
Izpolnjeni so naslednji predpogoji: 
 
– Izvedena sta opis situacije po E.2. in projektiranje toplovodnega omrežja (če obstaja) po E.3. 
– Znani sta potreba po energiji in potrebna toplotna moč v času zagona in za končno izgradnjo. 
– Znani sta temperaturi predtoka in povratnega toka toplovodnega omrežja v odvisnosti od zunanje 

temperature, določena je največja dovoljena temperatura povratnega toka. 
– Opredeljena so goriva oz. sortimenti goriv, ki jih je treba upoštevati pri dimenzioniranju. 

 
Za projektiranje in gradnjo proizvodnje toplote morajo biti izpolnjeni kriteriji kakovosti v skladu s Tabelo 8. 
 
Št. Oznaka Zahteve kakovosti 
E.4.1 Dosežki tehnike  Proizvodnjo toplote je treba projektirati in izvesti v skladu z dosežki tehnike. Ob tem je 

treba upoštevati predvsem izvedbe v Priročniku za projektiranje [14]. 
 Dispozicijski načrt (kotlovnica, zalogovnik goriva) je treba preveriti s potencialnim 

dobaviteljem goriva in z dobaviteljem kotla. 
E.4.2 Možnosti izgradnje 

postrojenja za proizvodnjo 
toplote 

 Investitorju je treba pokazati, kako upoštevanje različnih stopenj izgradnje toplovodnega 
omrežja vpliva na dimenzioniranje postrojenja za proizvodnjo toplote. 

 Skupaj z investitorjem je treba določiti, katere odjemalce toplote se bo upoštevalo pri 
dimenzioniranju postrojenja za proizvodnjo toplote: 
– odjemalci toplote, ki bodo priključeni ob zagonu 
– odjemalci toplote, ki bodo priključeni ob končni izgradnji. 
Ob tem je treba upoštevati zahteve možnih subvencijskih programov. 

E.4.3 Za projektiranje merodajna 
potrebna toplota, toplotna 
moč in temperatura 

 Na podlagi rezultatov v Opisu situacije je treba določiti, kakšno potrebo po moči, toploti in 
temperaturi je treba upoštevati za projektiranje proizvodnje toplote: 
– v času zagona 
– ob končni izgradnji. 
Te osnovne podatke za dimenzioniranje in projektiranje je treba predložiti investitorju v 
odobritev. 

E.4.4 Izbira sistema proizvodnje 
toplote 

 Za izbiro sistema je merodajna potrebna moč  postrojenja za proizvodnjo toplote. V skladu 
s tabelami Tabela 18, Tabela 19  in Tabela 20 v prilogi, je treba izbrati enega izmed tam 
navedenih sistemov. Ob tem morajo biti izpolnjeni tam navedeni pogoji. Pri bivalentnih – 
kombiniranih sistemih na dve vrsti goriva je treba s pomočjo letne karakteristike prikazati 
delitev proizvodnje toplote s kotlom na les in s kotlom na fosilna goriva. 

 Če se izbere sistem, ki odstopa od sistemov, navedenih v tabelah, je treba to utemeljiti. O 
tem se je treba pogovoriti z investitorjem, ki mora izbiro odobriti. 

 Izkoriščenost kotla na les najmanj 12 ur obratovanja dnevno pri minimalni moči (velja za 
kotle brez avtomatskega vžiga). 

 Izbira sistema zgorevanja. Merodajni kriteriji so: sortiment goriva, moč kotla, način 
obratovanja (pasovno obratovanje, pogosto obratovanje z nizko obremenitvijo itd.) 

E.4.5 Dimenzioniranje 
zalogovnika goriva 

 Dimenzioniranje zalogovnika za sekance naj poteka na naslednji način: 
– Neto prostornina za 5 do 7-dnevno obratovanje pri nazivni toplotni moči + 1 polnitev 

zabojnika (glede na število ur obratovanja s polno obremenitvijo in glede na moč kotla to 
ustreza ca. 5...10% letne potrebe po toploti). 

– Stopnja napolnjenosti neto > 70 %. 
– Podzemni silos: razmerje med višino in širino med 1 in 1.5. 

 Zračenje prostora s hidravličnimi cilindri in zalogovnika za sekance: preprečiti kopičenje 
koksarniških plinov; zagotoviti odvod vodne pare. 

 Dimenzioniranje zalogovnika za pelete: Prostornina zalogovnika naj zajema prostornino 
cisterne za transport pelet in največjo količino porabe v času med naročilom in dobavo 
peletov. 

Tabela 8 (se nadaljuje) 
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Št. Oznaka Zahteve kakovosti 
E.4.6 Hidravlično projektiranje 

in sistem za merjenje 
regulacijo in krmiljenje za 
proizvodnjo toplote 

 Treba je izbrati sistem, ki ustreza standardnim vezavam kotlov [11] [12]. 
 Če izbrani sistem proizvodnje toplote ne ustreza standardnim vezavam kotlov, je treba 

predložiti naslednje dokumente: 
– principielna shema; 
– dimenzioniranje; 
– opis delovanja; 
– dodatek k prevzemnem zapisniku. 
Ti dokumenti morajo biti oblikovani v skladu z zahtevami za standardne vezave kotlov [11] 
[12]. 

E.4.7 Logistika odstranjevanja 
pepela 

 Izbira primernega sistema transporta in zabojnika. Merodajni kriteriji: prostorska situacija, 
kakovost pepela, količina, različica odstranjevanja 

E.4.8 Varnost oskrbe s toploto 
pri postrojenjih na eno 
vrsto goriva 
(monovalentnih) 

 Najdaljši dovoljeni čas izpada mora biti določen s strani investitorja in zajet v zasnovi 
obratovanja. 

 Predvideni morajo biti priključni nastavki za zasilno ogrevanje. 

E.4.9 Razpis za kotel na les  Uporabiti je treba vzorčne razpise za kotle na les [13]. 
E.4.10 Izbira dobavitelja kotla 

na les 
 Treba je izdelati sistematsko, nevtralno primerjavo ponujenih storitev in pridobljenih 

referenc, npr. s pomočjo Tabele 21 v prilogi. 
 Pred oddajo naročila dobavitelju kotla je treba zagotoviti, da le-ta sprejema vgradnjo 

toplotnega števca (del standardne vezave kotlov) za kontrolo moči kotla. 
E.4.11 Specifični investicijski 

stroški 
 Slika 22 v prilogi prikazuje specifične investicijske stroške proizvodnje toplote v odvisnosti 

od moči. Tam navedenih ciljnih vrednosti se ne sme prekoračiti za več kot 25%. 
 Vrednost specifičnih investicijskih stroškov proizvodnje toplote, ki velja za projekt, je treba 

določiti v Q-Načrtu kakovosti pri uvajanju QM-Kotlarne na les. 
E.4.12 Nadzor izvedbe  Glavni projektant mora skrbeti za to, da izvajalci izvajajo dela v skladu s pravili tehnike, 

predvsem tudi tisto, kar v projektni dokumentaciji ni podrobno opisano: 
– Neprekinjena toplotna izolacija; 
– Zvočna izolacija: postrojenje mora biti izvedena tako, da obratovanje ne vodi do znatnih 

obremenitev drugih oseb s hrupom, treba je upoštevati veljavne predpise za zaščito pred 
hrupom; 

– Prezračevanje, praznjenje; 
– Table z oznakami; 
– Omogočeni dostopi za izvajanje pregledov. 

Tabela 8 (nadaljevanje) 

E.5 Zahteve kakovosti za dokumentacijo postrojenja 
 
Izpolnjeni so naslednji predpogoji: 
 
– Toplovodno omrežje in proizvodnja toplote izpolnjujeta zahteve kakovosti poglavij E.3 in E.4 
– Odjem izpolnjuje zahteve kakovosti iz E.6 
 
Dokumentacija postrojenja mora izpolnjevati kriterije kakovosti, navedene v Tabeli 9. 
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Št. Oznaka Zahteve kakovosti 
E.5.1 Dokumentacija  

postrojenja za proizvodnjo 
toplote 

 Dokumentacija postrojenja za proizvodnjo toplote mora vsebovati naslednje dokumente z 
ustreznimi poglavji: 
1. Dokumentacija za upravljalca 
– Spisek z naslovi, telefonskimi številkami in elektronskimi naslovi projektantov, izvajalcev, 

dobaviteljev. 
– Splošen opis postrojenja. 
– Navodila za obratovanje in koncept vzdrževanja s splošnimi navodili za uporabo. 
– Postopki za odpravo motenj. 
– Organizacija tele-alarma. 
– Zapiralni načrt. 
2. Tehnična dokumentacija 
– Principielna shema z močmi, temperaturami, pretoki, v skladu s standardnimi vezavami 

kotlov [11] [12]. 
– Opis delovanja hidravličnih in regulacijskih naprav v skladu s standardnimi vezavami kotlov 

[11] [12]. 
– Dodatek k prevzemnem zapisniku v skladu s standardnimi vezavami kotlov [11] [12]. 
– Zapiski optimizacije obratovanja v skladu s standardnimi vezavami kotlov [11] [12]. 
– Dokumentacija kotla na les s transportnim sistemom v skladu z vzorcem razpisa za kotel 

na les [13]. 
– Dokumentacija programske opreme s spiskom navodil, listo mejnih vrednosti, tele-

alarmom itd. 
– Sheme električne napeljave. 
– Listi s podatki o vseh pomembnih sestavnih delih postrojenja. 
– Zagonski protokoli. 
– Prevzemni zapisniki. 
– Drugi zapisniki o kontroli (poročila o emisijah itd.). 
– Inštalacijski načrti. 

 Vsi dokumenti morajo biti sprotno aktualizirani. 
E.5.2 Dokumentacija  

za toplovodno omrežje 
 
(Le za postrojenja s 
toplovodnim omrežjem) 

 Dokumentacija o toplovodnem omrežju mora vsebovati naslednje dokumente: 
– Dokumentacija o črpalki za daljnovod in regulaciji tlačne razlike v skladu s standardnimi 

vezavami kotlov [11] [12]. 
– Dokumentacija  vgrajenih cevi daljnovoda. 
– Dokumentacija sistema za nadzor netesnih mest. 
– Sheme električnih napeljav. 
– Prevzemni zapisniki. 
– Načrti: 
 načrt vodov z armaturami (zaporna armatura, odzračevanja, praznjenja), 
 vzdolžni profil. 
 podrobni načrti (jaški, fiksne točke, varilni načrti, izometrije hišnih priključkov). 
 načrt nadzora omrežja. 
– Listi s podatki o vseh pomembnih sestavnih delih postrojenja. 

 Vsi dokumenti morajo biti sprotno aktualizirani. 
E.5.3 Dokumentacija  

o odjemalcih toplote 
 Dokumentacija o odjemalcih toplote mora vsebovati naslednje dokumente: 

– Spisek odjemalcev toplote z naslovi in tehničnimi podatki o priključkih. 
– Pregledni načrt s kotlovnico, daljinskim omrežjem in odjemalci toplote. 
– Standardne sheme vseh uporabljenih toplotnih postaj. 
– Prevzemni zapisniki. 
– Listi s podatki o vseh pomembnih sestavnih delih postrojenja (predvsem toplotnih števcih, 

tlačnih regulatorjev in regulacijskih ventilov). 
 Vsi dokumenti morajo biti sprotno aktualizirani. 

Tabela 9 
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E.6 Zahteve kakovosti za prevzem in zasnovo optimizacije obratovanja 
 
Predpogoj je, da so sestavni deli postrojenja vklopljeni v pogon v skladu s pogodbo. 
Prevzem mora izpolnjevati kriterije kakovosti, navedene v Tabeli 10. 
 
Št. Oznaka Zahteve kakovosti 
E.6.1 Prevzem postrojenja za proizvodnjo 

toplote, toplovodnega omrežja in 
odjemalcev toplote 

 Delni prevzemi naj se izvršijo le pod pogojem, da ti deli postrojenja ostanejo 
pod nadzorom izvajalca do prevzema celotnega postrojenja. 

 Prevzemni preizkus celotnega postrojenja poteka v skladu s standardi in 
predpisi v posameznih državah. Po opravljenem prevzemu postrojenja preide v 
investitorjevo last. 
CH SIA 118 [30] čl. 157 - 164 
DE VOB/B [31] § 8 
AT ÖNORM A 2060 [41] 
SI:   Ni predpisa 

E.6.2 Dodatek k prevzemnem zapisniku  Kot dodaten dokument je treba pri prevzemu izdelati tabelo «Dodatek k 
prevzemnem zapisniku» v skladu s standardnimi vezavami kotlov [11] [12], ki jo 
morajo podpisati dobavitelj kotla, glavni projektant in investitor. 

E.6.3 Zasnova optimizacije obratovanja  Ob prevzemu in predaji postrojenja investitorju je treba oddati zasnovo 
optimizacije obratovanja, ki mora vsebovati naslednje elemente: 
– Izvajalec optimizacije obratovanja. 
– Prečiščen spisek merilnih mest v skladu s standardnimi vezavami kotlov [11] 

[12]. 
– Navedba, v katerih obratovalnih stanjih se meritve izvajajo. 
– Navedbe v zvezi s predvidenimi ovrednotenji. 
– Roki. 

Tabela 10 

E.7 Zahteve kakovosti za izvedbo optimizacije obratovanja 
 
Predpogoj je, da so izpolnjene zahteve kakovosti iz E.6. 
Optimizacija obratovanja mora izpolnjevati kriterije kakovosti, navedene v Tabeli 11. 
 
Št. Oznaka Zahteve kakovosti 
E.7.1 Kontrola načina delovanja  Med najmanj eno ogrevalno sezono je treba na podlagi ovrednotenja 

podatkov o obratovanju preveriti način delovanja postrojenja, predvsem pri 
dogovorjenih obratovalnih stanjih. 

 Če nastopijo pomanjkljivosti, je treba o njih nemudoma obvestiti odgovorne in 
sprožiti ukrepe za hitro odpravo pomanjkljivosti. 

E.7.2 Optimizacija obratovanja  Ukrepi za optimizacijo izhajajo iz kontrole načina delovanja. V prvi vrsti je 
treba optimirati: 
– hidravlično izravnavo; 
– želene vrednosti, regulacijske parametre; 
– časovne programe. 

E.7.3 Zaključek optimizacije obratovanja  Ob zaključku optimizacije obratovanja in s tem tudi spremljanja projekta mora 
glavni projektant podati mnenje k točkam, navedenim v kontrolnem seznamu pri 
5. mejniku v prilogi. 

Tabela 11 
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F Opredelitev goriva 
 
Referenčno gorivo je treba določiti v skladu z zahtevami v Tabeli 12. Glavni projektant mora nato poskrbeti 
za to, da se dogovorjeno referenčno gorivo vključi v pogodbo z dobaviteljem kotla in da se pogodbo o dobavi 
goriva oblikuje tako, da mora kakovost dobavljenega goriva dosegati najmanj kakovost referenčnega goriva. 
 
Št. Oznaka Zahteve kakovosti 
F.1 Navedba goriva  V vzorcu razpisa za kotel na les [13] in v pogodbi o dobavi goriva je treba navesti, kako bo 

gorivo zgorevalo: 
– mešano zgorevanje posameznih goriv v skladu z deležem letne potrebe; 
– posamezno zgorevanje goriv; 
– kombinacije posameznih goriv. 

 Mešana goriva je treba podrobno navesti, s tem da je treba navesti tudi, s kakšnim 
sortimentom naj poteka obratovanje pri nizki obremenitvi 

F.2 Klasifikacija  Za klasifikacijo goriv je merodajna Tabela 14. 
F.3 Vsebnost vode  V skladu z uporabljeno tehniko zgorevanja (kurišče z rešetko ali kurišče spodnjim 

odgorevanjem) ne sme biti prekoračena določena vsebnost vode v gorivu (glej [13] in [14]). 
 Količina goriva v vzorcu za določitev vsebnosti vode znaša 1 kg. 
 Pogoj glede vsebnosti vode v gorivu je izpolnjen tedaj, ko vsebnost vode vsakega 

preverjenega vzorca goriva leži znotraj navedenega področja (npr. 20–50%). 
 Ni dovoljena ponovna navlažitev (npr. zaradi dežja, snega, kondenza), ki vodi do 

vsebnosti vode, ki je bistveno višja, kot tista, ki je bila dosežena s procesu sušenja. Ponovno 
navlažitev je možno prepoznati vizuelno s pregledom prereza delcev goriva. Zunanja plast 
delcev goriva je v takem primeru praviloma bistveno temnejša od jedra. 

 V izogib ponovne navlažitve je treba predvsem pri postrojenjih do 500 kW paziti na 
pravilno vmesno skladiščenje pod zaščitno streho in na pravilen transport v zaprtih zabojnikih 
(potreben dogovor v pogodbi o dobavi goriva). 

 Vsebnost vode v gorivu mora imeti homogeno porazdelitev, tako po prerezu posameznih 
delcev goriva kot tudi preko celotne pošiljke goriva. Odstopanje lahko znaša največ 15%. 

 V primeru mešanja goriv z različno vsebnostjo vode, mora imeti tudi mešano gorivo 
vsebnost vode homogeno porazdeljeno. Vsebnost vode različnih preverjenih vzorcev goriva 
lahko odstopa od srednje vrednosti, kot je prikazano v nadaljevanju: 
– Pri postrojenjih z močjo kotla do 2 MW največ ±10% 
– Pri postrojenjih z močjo kotla nad 2 MW največ ±15%. 

F.4 Priprava goriva  Pripravo goriva se lahko izvede z naslednjimi postopki: 
– Postopek rezanja z ostrimi orodji (bobnasti ali kolutni sekalnik za proizvodnjo sekancev 

(dobra sposobnost tečenja, homogeno gorivo). 
– Drobljenje s topimi orodji (počasen zobati drobilnik, drobilniki s kladivi, vijačni drobilniki 

itd.) za proizvodnjo drobljenega goriva (se rado zatika, slaba sposobnost tečenja, 
nehomogen). 

 O postopku za pripravo goriva se je treba dogovoriti pri opredelitvi goriva v vzorcu razpisa 
za kotel na les [13] ter v pogodbi o dobavi goriva. 

F.5 Napake lesa  Les za kurjenje mora biti zdrav. Dopušča se gnile madeže in rdečo gnilobo pri lesu 
iglavcev ter rahle piravosti pri lesu listavcev. Gnil, lomljiv, razdrobljen in pirav les ter les z 
belo gnilobo pa je treba obravnavati kot poseben sortiment. 

Tabela 12 
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Z mešanjem posameznih goriv dobimo mešano 
gorivo. Za mešana goriva se lahko uporabi tudi 
goriva z neugodnimi lastnostmi. Lubje z visoko 
vsebnostjo vode se lahko na primer meša s 
suhimi lesnimi ostanki, ostanke lesa od urejanja 
krajine, ki so nagnjeni k žlindranju, se lahko meša 
z gozdnimi sekanci z nizko vsebnostjo pepela. 
 
Za zagotovitev nemotenega poteka obratovanja 
se je treba glede moči kotla z vsakim gorivom ali 
vsako mešanico goriva dogovoriti s proizvajalcem 
kotla. Primer je prikazan v Tabeli 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mešanice goriva v odvisnosti od dogovorjenih moči kotla (primer) 
Območje moči Delež sortimenta 
 Ostanki lesa iz 

gozda in žage 
 

w = 40–50 % 

Lubje Star les 
 
 

w = 10–20 % 

Žagovina 
 
 

w = 40–50 % 
30–100% 100 % – – – 
30–100% 50 % – 50 % – 
30–100% 80% – – 20 % 
30–100% – 60 % 40 % – 
50–70% – 100 % – – 
30–70% – – 100 % – 

100% – – – Obratovanje 
pri nizki 
obremenitvi 

– – 100% – 

Tabela 13 
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Klasifikacija in energijska vrednost goriv  

Goriva Kratka oznaka P 
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WS-P45-W35 1) 4) 45 20-35 < N0.5 < 10 < A3.0 X – WH:  600-800 
HH:  900-1100 

WS-P45-W50 1) 4) 45 30-50 < N0.5 < 10 < A3.0 X – WH:  550-750 
HH:  850-1050 

WS-P45-W60 1) 4) 45 30-60 < N0.5 < 10 < A3.0 X – WH:  500-700 
HH:  800-1000 

WS-P63-W35 1) 4) 63 20-35 < N0.5 < 10 < A3.0 X – WH:  550-750 
HH:  850-1050 

WS-P63-W50 1) 4) 63 30-50 < N0.5 < 10 < A3.0 X – WH:  500-700 
HH:  800-1000 

WS-P63-W60 1) 4) 63 30-60 < N0.5 < 10 < A3.0 X – WH:  450-650 
HH:  750-950 

WS-P100-W50 1) 4) 100 30-50 < N0.5 < 10 < A3.0 X – WH:  450-650 
HH:  750-950 

Ostanki lesa iz 
gozda in žage 2) 

WS-P100-W60 1) 4) 100 30-60 < N0.5 < 10 < A3.0 X – WH:  400-600 
HH:  700-900 

Topol in vrba iz gozda in krajine PWW 45 
100 30-60 < N0.5 < 10 < A6.0 X –  450-700 

 350-600  
Topol in vrba iz površin kratke 
obhodnje PWK 45 6) 

100 6) 30-60 < N3.0 < 20 < A10.0 X –  400-650 
 300-500 

Les iz urejanja krajine LH 1) 45 
100 30-60 < N3.0 < 20 < A10.0 n.V. n.V.  400-800 

 300-700 
Ostanki lesa pri redčenju gozdov  
iglavcev in listavcev, ∅ <80 mm in 
les krošenj 

DH 
45 
45 

100 
100 

30-60 < N3.0 < 20 < A10.0 X – 
WH: 400-650 
HH: 650-900 
WH: 300-550 
HH: 550-800 

Žagovina SP < 4 35-50 < N0.5 – < A3.0 X – WH:  450-550 
HH: 650-750 

Zdrobljeno lubje Rz 100 30-60 < N3.0 – < A10.0 – X WH: 650-800 
HH: 900-1100 

Nezdrobljeno lubje Ruz n.V. 30-60 < N3.0 – < A10.0 – –  
Ostanki lesa RHH n.V. n.V. n.V. – n.V. n.V. n.V.  
Star les 7) AH 100 < 30 < N3.0 – < A10.0 – X  500-700 
Peleti 8) PEL n.V. – – – – – –  
Klasifikacija temelji, kolikor je mogoče, na tehnični specifikaciji za gorivo TC 335 [32], odstopanja so omenjena 
1) Ne sme vsebovati topola in vrbe, če ni dogovorjeno v pogodbi 
2) A I (industrijski lesni ostanki) 
3) Klasifikacija vsebnosti vode ne ustreza standardu za gorivo TC 335 [32] 
4) Delež lubja, ki se drži sekancev največ 20% utežnih odstotkov glede na suho stanje 
5) Področje nihanja je določeno z različno nasipno gostoto: 

-  Pri sekanju deblovine je nasipna gostota večja kot pri sekanju celih dreves z vejami 
- Na nasipno gostoto vpliva porazdelitev velikosti sekancev v glavnem deležu (80%)  
 (večji delež finih sekancev poveča nasipno gostoto) 
-  Postopek priprave goriva, sekanje ali drobljenje, močno vpliva na nasipno gostoto 
 (drobljeno gorivo ima nižjo nasipno gostoto kot sekano gorivo) 

6) Delež fine frakcije delcev manjših od 1 mm < 10% 
7) DE: Kategoriji starega lesa A I in A II 
 AT: Star les po panožni zasnovi les Q3 in Q4 
 CH: Le lesni ostanki z gradbišč (uredba o ohranjanju čistosti zraka; Priloga 5, Številka 3, Odstavek 1, Črka c) 
8) Upoštevati standarde za pelete po posameznih državah 
n.V. Po dogovoru, določi se od primera do primera 
Mehak les  WH  Iglavci: jelka, smreka, bor, duglazija, macesen 

  Mehki listavci: javor, češnja, jelša 
Trd les  HH  Trdi listavci: hrast, bukev, brest, pravi kostanj, jesen, robinija, 

  gaber (navadni gaber), leska, breza, oreh, sadna drevesa (razen češnje) 
Za vsa goriva velja: Hi > 1.5 kW h/kgvlažen 
 
Zrnatost goriva Zahteve za zrnatost v % mase, vlažno; velikost odprtin [mm] za sita in perforirano pločevino v skladu z DIN ISO 3310 
 Glavni delež: min. 80 % Delež finih sekancev: 

maks. 5% 
Prevelike dolžine: maks. 1 % Največja dolžina Največja diagonala v 

prerezu 
P45 8.0 mm do 45mm manjši kot 1 mm večji kot 63 mm 125 mm 25 mm 
P63 8.0 mm do 63mm manjši kot 1 mm večji kot 100 mm 200 mm 30 mm 
P100 11.2 mm do 100mm  manjši kot 1 mm večji kot 200 mm 250 mm 35 mm 

Tabela 14
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Glosar 

Pomembna uvodna pripomba: Opisi načeloma sledijo opredelitvi QM-Kotlarne na les. Kjer je 
potrebno, so podane navedbe, ki so specifične za posamezno državo. 

Bivalentno postrojenje za proizvodnjo toplote Kombinirana proizvodnja toplote z dvema vrstama 
goriva, npr. les in olje. 
Ciljna vrednost Vrednost, ki je bila dosežena pri primerljivih uspešnih projektih. Če se pri zahtevi 
kakovosti navede ciljno vrednost, to pomeni, da je treba stremeti k tej vrednosti. Lahko pa obstajajo dobri 
razlogi za odstopanja od te ciljne vrednosti. Vendar pa je treba odstopanja utemeljiti. (Nasprotno pa se 
mejne vrednosti mora doseči oziroma se jih ne sme preseči.) 
Dolžina trase [Trm] Vsota vseh delnih odsekov trase toplovodnega omrežja vključno s trasami v stavbah 
(v metrih trase) –Trm (glej tudi »toplovodno omrežje«). 
Faze projekta QM-Kotlarne na les deli potek projekta na naslednjih 6 faz projekta: 
1. Predhodna študija 
2. Idejno projektiranje 
3. Načrtovanje razpisa  
4. Razpis in oddaja del 
5. Izvedba del in prevzem  
6. Optimizacija obratovanja 
CH/DE/AT/SI: Glej pri posameznih geslih. 
Glavni projektant Projektant, ki investitorju odgovarja za kakovost celotnega  postrojenja. Za 
projektiranje v skladu z QM-Kotlarne na les mora biti glavni projektant v Q-Načrtu kakovosti vedno imenovan. 
Idejno projektiranje Faza projekta, v kateri se izdela idejni projekt (IDP) in določi rešitev projekta. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] delna faza 31 «Predhodni projekt» 
DE Ustreza HOAI [22] faza 3 «Idejni načrt (Sistemsko in integracijsko projektiranje)» 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – inženirskih pisarn Avstrije  [23]: « Idejni načrt (Sistemsko in 

integracijsko projektiranje)» 
SI Ustreza Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji [43]. 
Izračun gospodarnosti po anuitetni metodi Anuitetna metoda, opisana v smernici VDI-Richtlinie 
2067 [25], dopušča združevanje enkratnih plačil in investicij ter tekočih plačil s pomočjo anuitetnega faktorja 
v določenem časovnem obdobju. 
Izvedba in prevzem Faza projekta, v kateri poteka realizacija postrojenja. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] Faza 5 «Realizacija» 
DE Ustreza HOAI [22] Faza 8 « Nadzor objektov (nadzor gradnje) » 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – inženirskih pisarn Avstrije  [23]: «Strokovni nadzor gradnje 

(Nadzorovanje gradnje)», «Prevzem» in «Revizija» 
SI Delno ustreza ZGO-1[42], Razdelek »Gradnja« 
Kakovost Razmerje realizirane kakovosti materialnega ali nematerialnega predmeta (tukaj kotlarne na les) 
do zahtev kakovosti (praviloma gre za vsoto posameznih zahtev). Dobra kakovost tukaj torej pomeni, da 
realizirana toplarna na les izpolnjuje vse zahteve kakovosti, dogovorjene v okviru Q-Načrta kakovosti. 
Karakteristika obremenitve Krivulja, ki kaže potrebno toplotno moč v odvisnosti od zunanje 
temperature. Tukaj so lahko prikaže sestav različnih odjemalcev toplote ali načinov odjema toplote. 
Kontrola kakovosti Tekoče kontrola kakovosti med potekom projekta, predvsem ob zaključku (zaključna 
kontrola), ali je zahtevana kakovost, dogovorjena v Q-Načrtu kakovosti, znotraj dogovorjenih toleranc. 
Urejeni diagram potrebne toplotne moči Krivulja potrebne toplotne moči, prikazana v času enega 
leta. Površina pod letno karakteristiko ustreza letni potrebni toploti. To površino se lahko razdeli na različne 
odjemalce toplote, vrste odjema toplote ali proizvajalce toplote. 
Urejeni diagram zunanjih temperatur Vsota pogostosti dnevne srednje vrednosti zunanje 
temperature, prikazana za obdobje enega leta. Površina pod letno karakteristiko (vsota pogostosti razlike 
med zunanjo in notranjo temperaturo) ustreza temperaturnemu primanjkljaju (enota: K*dan). Te se lahko 
določi za različne vrednosti meje ogrevanja in notranje temperature v prostoru.  
Mejna vrednost Vrednost, ki se jo mora doseči oziroma ne sme preseči (glej tudi «ciljna vrednost»). 
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Mejniki QM-Kotlarne na les postavlja 5 mejnikov za zagotavljanje kakovosti ob zaključku najpomembnejših 
faz projekta: 
1. Uvajanje QM-Kotlarne na les in načrtovanja kakovosti, kot zaključek 1. faze projekta; 
2. Kontrola in vodenje kakovosti na stopnji predhodnih študij, kot zaključek 2. faze projekta; 
3. Kontrola in vodenje kakovosti na stopnji projekta za razpis, kot zaključek 3. faze projekta; 
4. Kontrola in vodenje kakovosti na stopnji prevzema, kot zaključek 5. faze projekta; 
5. Kontrola kakovosti ob zaključku QM-Kotlarne na les po enem letu obratovanja kot zaključek 6. faze 

projekta. 
Monovalentno postrojenje za proizvodnjo toplote Proizvodnja toplote z enim samim gorivom, npr. 
lesom. 
Načrtovanje razpisa Faza projekta v kateri se (po potrebi v več stopnjah načrtovanja) pripravi projekt za 
razpis (PZR) in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 
CH Ustreza v pravilniku SIA 108 [21] delnim fazam 32 «Gradbeni projekt», 33 «Postopek pridobivanja 

dovoljenj, projekt razgrnitve» in «Priprava razpisne dokumentacije» v delni fazi 41 
DE Ustreza v HOAI [22] fazam 4 «Načrtovanje za pridobitev dovoljenj» in 5 «Izvedbeno načrtovanje» 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – inženirskih pisarn Avstrije  [23]: « Načrtovanje za pridobitev 

dovoljenj» in «Izvedbeno načrtovanje» 
SI  Delno ustreza izdelavi projekta za razpis in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenje s 

pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij po ZGO-1 [42]  
Q-Navodila za kakovost [1] Sestavni del Q-Načrta kakovosti s podrobnim opisom zahtev kakovosti, v 
skladu s standardnim QM-Kotlarne na les, vključno z napotki za postopek in delo. 
Naprava za pripravo tople vode Naprava za ogrevanje tople vode (sanitarne tople vode). To je lahko 
zbiralnik (zbiralnik – grelec vode, bojler) ali pretočni grelec. 
Otpimizacija obratovanja Z optimizacijo obratovanja se po predaji postrojenja investitorju sistematično 
preverja in optimira delovanje postrojenja. Optimiranje obratovanja sodi pri QM-Kotlarne na les v področje 
odgovornosti podjetij izvajalcev pod vodstvom glavnega projektanta. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] «Optimizacija obratovanja» v delni fazi 61 
DE Ni eksplicitno opisano, najbliže HOAI [22] faza 9 «Oskrba objekta in dokumentacija» 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – inženirskih pisarn Avstrije  [23]: Najbliže fazi «Oskrba 

objekta in dokumentacija». 
SI Ni eksplicitno opisano, možna primerjava s poskusnim obratovanjem po ZGO -1 [42] 
Q-Načrt kakovosti Dokument, v katerem se pred realizacijo postrojenja določi zahteve kakovosti 
(vključno instrumentacija, merilne metode in toleranca) in odgovornosti. Q - Načrt kakovosti je sestavljen iz 
dveh dokumentov: 
– Osnovni dokument, ki se ga pripravi pri uvajanju QM-Kotlarne na les v 1. mejniku 
– Dodatni dokument, ki se ga pripravi za vsak nadaljnji mejnik QM-Kotlarne na les 
Načrtovanje kakovosti Nedvoumna določitev zahtev kakovosti vključno z odgovornostmi, 
instrumentacijo, merilnimi metodami in toleranco v Q-Načrtu kakovosti. Zagotovitev, da posamezne zahteve, 
navedene v Q-Načrtu kakovosti ustrezajo priznanim pravilom gradbeništva in aktualnemu stanju tehnike. 
Pooblaščenec za kakovost Zagotavlja, da se določi, uresniči in vzdržuje sistem upravljanja kakovosti 
«QM-Kotlarne na les». Njegove dejavnosti so: načrtovanje, vodenje in kontrola kakovosti. 
Nasuti kubični meter [nm3] Količina sekancev v nasutem stanju z volumnom 1 m3. 
CH Kubični meter sekancev / Schnitzelkubikmeter [Sm³] 
Poenostavljena različica QM-Kotlarne na les brez 3. in 4. mejnika 
Običajno QM-Kotlarne na les obsega 5 mejnikov. Pri poenostavljeni različici odpadeta 3. in 4. mejnik. Vendar 
pa je pogoj za to, da: 
– se pri 2. mejniku izbere standardno vezavo kotla (ta pogoj lahko odpade, če se hidravlična in regulacijska 

rešitev, ki jo je izbral projektant, opiše enako podrobno, kot standardne vezave, in je ta rešitev v celoti 
priložena 2. mejniku),  

– so moči, pretoki in temperature določene že v mejniku 2, 
– opis situacije v 2. mejniku že izpolnjuje vse zahteve kakovosti 3. mejnika (to zagotovi glavni projektant). 
Priporočljivo le za: 
– postrojenja s toplovodnim omrežjem in zahtevano skupno toplotno močjo manjšo kot 250 kW, 
– postrojenja brez toplovodnega omrežja in zahtevano skupno toplotno močjo manjšo kot 500 kW. 
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Poslovni načrt Osnovni dokument za oceno možnosti uspeha podjetja (tukaj gradnje kotlarne na les). 
Poslovni načrt služi kot podlaga za odločanje za osebe in podjetja, ki želijo sodelovati pri projektu. Nudi 
informacije o nastajanju podjetja, tržni situaciji, finančni potrebi, možnostih dobička, tveganju, itd. 
Predhodna študija Faza projekta, v kateri se določi tista različica projekta, ki najbolj ustreza postavljenim 
zahtevam. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] faza 2 «Predhodna študija» 
DE Ustreza HOAI [22] faza 2 «Predhodno projektiranje (Priprava projekta in projektiranja)» 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – inženirskih pisarn Avstrije  [23]: « Predhodno projektiranje 

(Priprava projekta in projektiranja)»  
SI  Smiselno delno ustreza Idejni zasnovi po Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji [43] 
Prevzem a) Uvrstitev v potek projekta: Prevzem sledi po dokončanju postrojenja in izvedenih zagonskih 
preizkusih oz. poskusnem obratovanju, torej proti koncu faze »Izvedba in prevzem«. 
CH Ustreza «Načrtovanju in izvedbi prevzemov» v skladu s pravilnikom SIA 108 [21] v delni fazi 53 «Zagon, 

zaključek» 
DE Ustreza «Strokovnemu prevzemu» v skladu z HOAI [22] v fazi 8 «Nadzor objektov (nadzor gradnje)» 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih birojev – inženirskih birojev Avstrije [23]: «Prevzem» 
CH Pravilnik SIA 118 [30], Art. 157-164 (rok 1 = 30 dni, rok 2 ni predviden) 
DE VOB/B [31]  § 12 (rok 1 = 12 delovnih dni, rok 2 = 6 delovnih dni) 
AT ÖNORM A 2060 [41] 
SI  Delno ustreza tehničnemu pregledu po ZGO-1 [42], sam prevzem s strani naročnika pa obravnava 

Obligacijski zakonik [44] 
Priključna gostota [(MW h/a)/Trm] Vsota letne potrebe po toploti odjemalcev toplote [MW h/a] deljeno 
z dolžino trase [Trm]. 
AT Toplotna zasedenost 
Priprava tople vode Ogrevanje tople vode (sanitarne tople vode). 
Projekt za izvedbo (PZI) Projekt, ki tvori osnovo za izvedbo postrojenja. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] delna faza 51 «Izvedbeni projekt» 
DE Ni razlike med projektom za razpis in projektom za izvedbo (se pojavi v HOAI [22] le v fazi 5 «Izvedbeno 

projektiranje», ne pa v fazi 8 «Nadzor objektov (nadzor gradnje)») 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – inženirskih pisarn Avstrije  [23]: Ni razlike med projektom za 

razpis in projektom za izvedbo 
SI Ustreza izdelavi PZI po Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji [43] 
Projekt za razpis (PZR) Projekt, ki tvori osnovo za pripravo razpisa. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] «Priprava razpisne dokumentacije» v delni fazi 41 
DE Ustreza HOAI [22] faza 5 «Načrtovanje izvedbe» (ni razlike med projektom za razpis in projektom za 

izvedbo) 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – inženirskih pisarn Avstrije  [23]: «Načrtovanje izvedbe» (ni 

razlike med projektom za razpis in projektom za izvedbo). 
SI Ustreza izdelavi PZR po Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji [43] 
Projektno upravljanje kakovosti (PUK) Zagotavlja, da se pri časovno omejenem projektu, pri 
katerem sodeluje več podjetij, zagotovi in preveri določena kakovost. PUK-a ne smemo mešati z vodenjem 
kakovosti za podjetja (certifikacija po standardih ISO 9000) in s testiranjem vzorcev izdelkov (tipsko 
testiranje). PUK pa se seveda lahko uporablja v okviru certificiranih sistemov vodenja kakovosti za podjetja, 
ki sodelujejo pri projektu. (QM-Kotlarne na les je PUK). 
QM-Kotlarne na les Sistem projektnega upravljanja kakovosti toplarn na les, ki so ga izdelale Švica, 
deželi  Baden-Württemberg in Bavarska ter Avstrija v okviru čezmejnega projekta. V središču projekta je 
strokovna zasnova, projektiranje in realizacija postrojenja za proizvodnjo toplote ter toplovodnega omrežja. 
Pomembni kriteriji kakovosti so visoka varnost obratovanja, natančna regulacija, dobre lastnosti glede 
čistoče zraka in gospodarna logistika goriva. Cilj projekta je energetsko učinkovito, okolju prijazno in 
gospodarno obratovanje celotnega postrojenja. 
Razpis in oddaja Faza projekta, v kateri se razpiše in odda razpisani projekt. 
CH Ustreza v pravilniku SIA 108 [21] fazi 4 «Razpis» brez «Priprave razpisne dokumentacije» v delni fazi 

41 
DE Ustreza HOAI [22] faza 6 «Priprava oddaje» in faza 7 «Sodelovanje pri oddaji» 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – inženirskih pisarn Avstrije  [23]: «Priprava oddaje» in 

«Sodelovanje pri oddaji» 
SI Delno ustreza izdelavi projekta za razpis (PZR) po Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji [43] 
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Standardne vezave kotlov [11] [12] Zbirka konfiguracij postrojenj/naprav v skladu s standardi QM-
Kotlarne na les. 
Število obratovalnih ur s polno močjo kotla na les Kazalnik se izračuna iz proizvodnje toplote 
[kW h/a] (v skladu s toplotnim števcem) deljene z nazivno močjo kotla na les [kW] (v skladu z dogovorom). 
Število obratovalnih ur s polno močjo odjemalcev toplote Kazalnik se izračuna iz letne potrebe 
po toploti odjemalcev toplote [kW h/a] deljene z največjo zahtevano toplotno močjo odjemalcev toplote  [kW] 
(oboje sta vhodna podatka za projektiranje). Ta kazalnik se lahko določi tudi za posameznega odjemalca 
toplote ali različne vrste odjema toplote (ogrevanje prostora, topla voda, procesna toplota itd). 
Toplovodno omrežje Je sestavljeno iz: 
– glavnega voda/ vodov, 
– odcepov/stranskih vodov oz. vej, 
–  priključnih vodov za hišne priključke. 
Dolžina trase toplovodnega omrežja izhaja iz vsote vseh delnih odsekov trase teh vodov. Za izračun 
srednjega specifičnega padca tlaka je merodajna dolžina cevi (predtok + povratni tok) najbolj neugodnih 
delov trase, torej najbolj neugoden del osnovnega voda + najbolj neugoden del stranskih vodov + najbolj 
neugoden priključni vod za hišni priključek. 
Praviloma je to pot do najbolj oddaljenega odjemalca toplote. 
Upravljanje kakovosti (QM) Vse dejavnosti, ki določajo zahteve kakovosti in odgovornosti ter jih 
uresničujejo s pomočjo načrtovanja, vodenja in kontrole kakovosti. 
Vodenje kakovosti Določitev ukrepov pri poteku projekta, ki zagotovijo pravočasno odkritje in korekcijo 
odstopanj od kakovosti. 
Vzorec razpisa za kotel na les [13] Razpisna dokumentacija v skladu s standardi QM-Kotlarne na 
les. 
Zahteve kakovosti Pri QM-Kotlarne na les so to posamezne zahteve za kakovost kotlarne na les. 
Zahteve kakovosti za toplarno na les so podrobno določene v Q-Navodilih za kakovost, za načrtovano 
toplarno na les pa se jih določi v Q-Načrtu kakovosti. 
Značilna ogrevalna površina Vsota vseh nad- in podzemnih etažnih površin, pri katerih je za 
koriščenje potrebno gretje ali hlajenje. Izračuna se bruto ogrevalna površina, to pomeni, iz zunanjih mer 
vključno z zidovi in parapeti. Za odstopajoče temperature prostorov, visoki stropi itd. obstajajo korekcijski 
faktorji, ki so specifični za vsako državo. Kot približek se lahko kot ogrevano  površino upošteva ogrevano 
bruto etažno površino. 
CH Priporočilo SIA 180/4 «Energetski kazalnik» [37] 
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Priloge 
Priloga k C.2 «Mejniki v poteku projekta QM-Kotlarne na les» 
  

Primer k 1. mejniku: Kazalo predhodne študije 
1. Določitev nalog 
2. Robni pogoji 
3. Potreba po toploti 
4. 1. različica: Decentralizirane grelne naprave 

– Opis 
– Investicije 
– Letni stroški (VDI 2067 [25], Anuitetna metoda) 

5. 2. različica: Daljinsko ogrevanje na les 
– Opis (projektiranje, vezava, postavitev, potek vodov, hišne toplotne postaje) 
– Investicije 
– Letni stroški (VDI 2067 [25], Anuitetna metoda) 

6. Primerjava letnih stroškov 
7. Primerjava emisij in trdnih ostankov 
8. Realizacija projektov (terminski načrt, nadaljnji ukrepi) 
9. Priporočilo 
  

Kontrolni seznam k 2. mejniku: Zahteve za dokumente, ki jih mora predati glavni projektant 
 
Pri 2. mejniku je treba pooblaščencu za kakovost izročiti naslednje dokumente: 

 Splošni opis postrojenja 
Ta kratek opis naj zunanjim osebam nudi kratek pregled glede: 
– namena postrojenja, 
– časa obratovanja (celo leto, le v grelni sezoni itd.), 
– instalirana moč postrojenja, moči posameznih kotlov. 

 Situacijski načrt 
Ta prikazuje lego kotlovnice ter eventuelno potek vodov toplovodnega omrežja. 

 Opis situacije 
V skladu z zahtevami poglavja E.2. Pri tem naj se po možnosti uporabi EXCEL-tabelo «Opis situacije», ki 
se jo lahko naloži s spletne strani (glej stran 2). 

 Spisek odjemalcev toplote 
Za vsakega odjemalca toplote: 
– status («Izjava o nameri podpisana» ali  «zainteresiran»), 
– letna potreba po toploti. 
Izjave o nameri morajo biti podpisane za najmanj 70% načrtovane letne potrebe po toploti. 

 Izbira sistema proizvodnje toplote 
V tem dokumentu naj bodo navedeni glavni elementi postrojenja za proizvodnjo toplote. Odločitev o izbiri 
sistema je treba utemeljiti. Vsebovani morajo biti naslednji podatki: 
– mono- ali bivalentno postrojenje, 
– število kotlov na les in njihova nazivna toplotna moč, 
– izbran sistem kurišča za kotel na les (kurišče s spodnjim odgorevanjem, kurišče z rešetko), 
– število drugih proizvajalcev toplote in njihova nazivna toplotna moč, 
– z ali brez akumulatorja toplote (v danem primeru s prostornino akumulatorja), 
– obratovanje pozimi ali celoletno obratovanje, 
– utemeljitev izbire sistema. 

 Dispozicijski načrt 
Vključno z zalogovnikom goriva in napravo za transport pepela iz kotlovnice. 

 Principielna shema 
S podatki o: 
– močeh (proizvodnja in oddaja toplote), 
– temperaturah, 
– pretokih. 
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 EXCEL-tabela « Načrt kakovosti» 
To tabelo se lahko naloži s spletne strani (glej stran 2). V stolpcu »Načrtovano« je treba izpolniti sivo 
obarvana polja. 

 Orientacijska ponudba za dobavo goriva 
Z opredelitvijo goriva in podatku o pogostosti dobave. 

 Dokazilo o gospodarnosti 
Glavni projektant mora investitorju posredovati potrebne podatke za izdelavo izračuna gospodarnosti in 
sodelovati pri izračunu in oceni stroškov, v skladu z določili pravilnika zadevne države o honorarjih. Če 
naj glavni projektant izdela podrobno dokazilo o gospodarnosti, je treba o tem skleniti dogovor v pogodbi 
za projektiranje. Pri 2. mejniku velja: 

 – dokazilo o gospodarnosti po anuitetni metodi je potrebno v vsakem primeru, 
 – za postrojenja s toplovodnim omrežjem se že na tem mestu priporoča izdelava poslovnega načrta. 

 Terminski načrt 
  

Kontrolni seznam k 3. mejniku: Zahteve za dokumente, ki jih mora predati glavni projektant 
 
Pri 3. mejniku je treba pooblaščencu za kakovost izročiti naslednje dokumente: 

 Splošni opis postrojenja  
Ta kratek opis naj zunanjim osebam nudi kratek pregled. Predvsem glede: 
– namena postrojenja, 
– časa obratovanja (celo leto, le v grelni sezoni itd.), 
– zahtevane instalirane moči, moči posameznih kotlov. 

 Situacijski načrt  
Ta prikazuje lego kotlovnice ter potek vodov toplovodnega omrežja. 

 Opis situacije 
V skladu z zahtevami poglavja E.2. Pri tem se lahko uporabi EXCEL-tabelo «Opis situacije», ki jo je 
možno naložiti s spletne strani (glej stran 2). 

 Spisek odjemalcev toplote 
Odgovornost za ta spisek nosi investitor. Vsebuje navedbo pogodbenega statusa »Pogodba podpisana«, 
»Izjava o nameri podpisana«, »Zainteresiran«. Razvidno mora biti, katere odjemalce toplote mora 
projektant upoštevati pri projektiranju prve stopnje izgradnje in katere pri projektiranju končne izgradnje. 

 Izbira sistema proizvodnje toplote 
V tem dokumentu naj bodo navedeni glavni elementi postrojenja za proizvodnjo toplote. Odločitev o izbiri 
sistema je treba utemeljiti. Vsebovani morajo biti naslednji podatki: 
– mono- ali bivalentno postrojenje, 
– število kotlov na les in njihova nazivna toplotna moč, 
– izbran sistem kurišča za kotel na les (kurišče s spodnjim odgorevanjem, kurišče z rešetko), 
– število drugih proizvajalcev toplote in njihova nazivna toplotna moč, 
– z ali brez akumulatorja toplote (v danem primeru s prostornino akumulatorja), 
– obratovanje pozimi ali celoletno obratovanje, 
– utemeljitev izbire sistema. 

 Principielna shema 
S podatki o: 
– močeh (proizvodnja in oddaja toplote), 
– temperaturah, 
– pretokih. 

 Hidravlična in regulacijska rešitev 
Če se za opis hidravlične in regulacijske rešitve uporablja standardna vezava kotla, potem je opis 
sestavljeni iz naslednjih elementov: 
– naslovnica (kot priloga dokumenta Standardne vezave kotlov [11] [12]), 
– poglavje izbrane standardne vezave kotla za proizvodnjo toplote (npr. poglavje 4 za standardno 

vezavo «Bivalentno postrojenje na les s hranilnikom toplote»); vse tabele morajo biti izpolnjene v 
skladu z rezultati projektiranja in izračunov, 

– poglavje 7 za opis toplovodnega omrežja (če obstaja); vse tabele morajo biti izpolnjene v skladu z 
rezultati projektiranja in izračunov, 

– podpis glavnega projektanta na naslovnici. 
Če se za opis hidravlične in regulacijske rešitve ne uporablja standardna vezava, mora opis glede 
vsebine in stopnje natančnosti ustrezati opisu standardnih vezav. 
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 Ponudba za dobavo goriva  
Z opredeljenim gorivom in navedbo pogostosti dobave. 

 Dispozicijski načrt 
Vključno z napravo za transport pepela iz kotlovnice. 

 Dispozicija skladišča / zalogovnika za gorivo 
Z naslednjimi navedbami: 
– sistem za odjem iz zalogovnika, 
– pokrov silosa, 
– razdelilni sistem, 
– bruto prostornina, 
– stopnja polnitve. 

 Osnutek pogodbe o dobavi toplote (le pri toplovodnem omrežju s prodajo toplote) 
Osnutek pogodbe o dobavi toplote z naslednjimi dodatnimi sestavnimi deli: 
– Splošni pogoji poslovanja (AGB) 
– Tehnični predpisi za priključek (TAV) 
CH Vzorec pogodbe o dobavi toplote [15] 
DE Predlogi za oblikovanje pogodbe o dobavi toplote [39]; Predlogi za vsebino tehničnih predpisov za 

priključke (TPP) za daljinsko ogrevanje. [40] 
AT Glej avstrijsko spletno stran (naslov stran 2) 

 EXCEL-tabela «Načrt kakovosti» 
To tabelo se lahko naloži s spletne strani (glej stran 2). V stolpcu »Načrtovano« je treba izpolniti sivo 
obarvana polja. 

 Dokazilo o gospodarnosti 
Glavni projektant mora investitorju posredovati potrebne podatke za izdelavo izračuna gospodarnosti in 
sodelovati pri izračunu in oceni stroškov, v skladu z določili pravilnika(ov) (Tarifni pogoji) zadevne države. 
Če naj glavni projektant izdela podrobno dokazilo o gospodarnosti, je treba o tem skleniti dogovor v 
pogodbi za projektiranje. Pri 3. mejniku velja: 

 – Za postrojenje brez toplovodnega omrežja je potrebno najmanj dokazilo o gospodarnosti po anuitetni 
metodi. 

 – Za postrojenja s toplovodnim omrežjem je tukaj nujno potreben poslovni načrt s predračunsko bilanco 
stanja in predračunskim izkazom uspeha. 

 Terminski načrt 
  

Kontrolni seznam k 4. mejniku: Zahteve za dokumente, ki jih mora predati glavni projektant 
 
Pri 4. mejniku je treba pooblaščencu za kakovost izročiti naslednje dokumente: 

 Prevzemni zapisniki 
Kopije prevzemnih zapisnikov kotla/kotlov na les in inštalacije ogrevanja. 

 Dodatek k prevzemnem zapisniku  
Če je bila hidravlična in regulacijska rešitev postrojenja za proizvodnjo toplote realizirana s pomočjo 
standardne vezave kotla, je treba pri prevzemu izdelati pripadajoči »Dodatek k prevzemnem zapisniku«. 
Če ni bila uporabljena standardna vezava, je treba sestaviti dodatek k prevzemnem zapisniku, ki je 
sestavljen analogno dodatku za standardno vezavo. 

 Aktualen opis situacije odjemalcev toplote 
Tabelo za opis situacije je treba posodabljati. Razvidno mora biti, kateri odjemalci toplote so v trenutku 
prevzema priključeni na proizvodnjo toplote. 

 Pogodba o dobavi toplote (le pri toplovodnem omrežju s prodajo toplote) 
Podpisana pogodba o dobavi toplote priključenega odjemalca toplote z naslednjimi dodatnimi sestavnimi 
deli: 
– Splošni pogoji poslovanja (AGB) 
– Tehnični predpisi za priključek (TAV) 
– Tarife 
CH Vzorec pogodbe o dobavi toplote [15] 
DE Predlogi za oblikovanje pogodbe o dobavi toplote [39]; Predlogi za vsebino tehničnih predpisov za 

priključke (TPP) za daljinsko ogrevanje. [40] 
AT Glej avstrijsko spletno stran (naslov stran 2) 

 Pogodba o dobavi goriva  
Z opredeljenim gorivom in navedbo pogostosti dobave. 
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 EXCEL-tabela «Načrt kakovosti» 
Praviloma od 3. mejnika dalje v stolpcu »Načrtovano« ne bi smelo priti do sprememb. Če pa vendarle je 
tako, je treba to nemudoma sporočiti pooblaščencu za kakovost. 

 Pogodba o izvedbi del za kotel na les 
 Zasnova optimizacije obratovanja 
Iz zasnove mora biti razvidno, kateri podatki so bili zajeti in ovrednoteni, kdaj in kdo je to izvedel. Dodatno 
mora biti razvidno, da se bo optimizacija obratovanja izvajala tako, kot je zahtevano v naslednjem 
odstavku. Zasnova optimizacije obratovanja mora biti podpisana s strani investitorja in glavnega 
projektanta. 

Zahteve za optimizacijo obratovanja 

Ob koncu prvega leta obratovanja je treba s pomočjo zabeleženih podatkov prikazati ali je možno 
optimalno delovanje postrojenja v različnih režimih obratovanja, vsakič v času enega tedna. Optimalno 
obratovanje pomeni, da so funkcije postrojenja potekale v skladu z opisom delovanja in da so bili 
regulacijski parametri posameznih regulacijskih zank optimalno nastavljeni in usklajeni. Dokazilo je treba 
podati s pomočjo zapisov v odvisnosti od časa in v odvisnosti od zunanje temperature. Poleg tega je 
potrebno izdelati tudi dokument «Dodatek k prevzemnem zapisniku». 

Minimalno število režimov obratovanja, ki jih je treba zajeti 

Monovalentno postrojenje z enim kotlom: 
– prehodni čas obratovanja z minimalno obremenitvijo, 
– pretežno obdobje ogrevanja, srednja vrednost zunanje temperature 0...10°C, 
– obdobje ogrevanja pri najnižjih temperaturah, srednja vrednost -5...-10°C. 
Bivalentno postrojenje z dvema kotloma: 
– obratovanje kotla na les v prehodnem obdobju, 
– pretežno obdobje ogrevanja, srednja vrednost zunanje temperature 0...10°C, 
– obdobje ogrevanja pri najnižjih temperaturah, srednja vrednost -5...-10°C s kaskadnim obratovanjem 

sosednjega kotla na olje ali plin, 
– poleti eventualno obratovanje s kotlom na les. 
Monovalentno postrojenje z dvema kotloma 
– obratovanje kotla na les v prehodnem obdobju, 
– pretežno obdobje ogrevanja, srednja vrednost zunanje temperature 0...10°C s kaskadnim 

obratovanjem kotlov na les, 
– obdobje ogrevanja pri najnižjih temperaturah, srednja vrednost -5...-10°C s kaskadnim obratovanjem  

kotlov na les, 
– poleti eventualno obratovanje s kotlom na les. 
Bivalentno postrojenje z več kotli: 
– obratovanje kotla na les v prehodnem obdobju, 
– pretežno obdobje ogrevanja, srednja vrednost zunanje temperature 0...10°C s kaskadnim 

obratovanjem kotlov na les, 
– obdobje ogrevanja pri najnižjih temperaturah, srednja vrednost -5...-10°C  s kaskadnim obratovanjem  

kotlov na les in/ali razpoložljivega kotla na olje ali plin, 
– poleti eventualno obratovanje s kotlom na les. 
Izbira obratovalnih stanj pri postrojenjih s potrebo po procesni toploti naj poteka analogno zgoraj 
navedenim kriterijem. To pomeni, da je treba določiti naslednja obratovalna stanja:   
– obratovanje pri delni obremenitvi, 
– pretežen način obratovanja, 
– kaskadno obratovanje, 
– obratovanje pri največji zahtevani toplotni moči, 
– izredne razmere obratovanja (npr. poletno obratovanje, faza zagona ob ponedeljkih zjutraj itd.). 

  

 
Kontrolni seznam k 5. mejniku: Zahteve za dokumente, ki jih mora predati glavni projektant 
 
Pri 5. mejniku (po prvem letu obratovanja) je treba pooblaščencu za kakovost izročiti naslednje dokumente: 
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 Aktualen opis situacije odjemalcev toplote 
Tabelo opis situacije je treba aktualizirati.  Razvidno mora biti, kateri odjemalci toplote so priključeni na 
proizvodnjo toplote. Pri odjemalcih, ki še niso priključeni, je treba navesti, če in kdaj je predvidena 
priključitev in ali je to pogodbeno dogovorjeno. 

 Dokumentacija postrojenja 
Pooblaščencu za kakovost je treba oddati kazalo dokumentacije postrojenja s podpisom, da je popolna in 
aktualizirana. v primeru izvedbe zaključnega sestanka, je treba k temu sestanku prinesti celotno 
dokumentacijo postrojenja. Nato se preveri popolnost dokumentacije postrojenja; za vsebinsko kontrolo 
se pooblaščenca za kakovost dodatno honorira. 

 EXCEL-tabela « Načrt kakovosti» 
Navedbe iz 4. mejnika v stolpcu »Načrtovano« ne smejo biti več spremenjene. Pri 5. mejniku se rezultate 
prvega leta obratovanja vpiše v sivo obarvana polja stolpca »Dejansko, M5«.  

 Ocena navedb v EXCEL-tabeli « Načrt kakovosti» 
Glavni projektant mora izvesti primerjavo podatkov v stolpcih «Projektiranje» in «Dejansko, M5». 
Morebitna odstopanja je treba komentirati. To velja tudi za kazalnike, ki so bili preračunani iz vnesenih 
podatkov. 

 Ovrednotenje zabeleženih podatkov v skladu z zahtevami za optimizacijo obratovanja 
 Da bi lahko razložili in ocenili dobljene podatke, je nujen grafičen prikaz podatkov. Ta mora izpolnjevati 
naslednje zahteve: 
– prikaz tedenskega poteka, 
– prikaz dnevnega poteka za izbrane dneve, 
– obstajati mora možnost prikaza najpomembnejših podatkov na skupnem diagramu, 
– taka porazdelitev in podnapis časovne osi in y-osi, da se brez težav prebere numerične vrednosti (npr. 

za čas 1400, 1600, ... h; za moč 500, 550, 600, ... kW; za temperature 40, 60, 80, ... °C). Skala 
prikazov mora biti torej ustrezno izbrana. 

 Ocena in ovrednotenje dobljenih podatkov 
V pisni oceni zabeleženih podatkov naj glavni projektant zapiše: 
– ali postrojenje deluje kot predvideno, 
– kje so še morebitne pomanjkljivosti ali odprta vprašanja 
– kdaj in kako bodo odstranjene morebitne pomanjkljivosti in odgovorjena odprta vprašanja. 

 Glavni projektant mora odgovoriti predvsem na naslednja vprašanja: 
 Ali je dokazano da kotel/kotli na les dosega/jo pogodbeno dogovorjene moči? 
  Da 
  Ne  Če ne: utemeljitev/ukrepi 
 Ali kurišče dosega potrebno moč, ne da bi oddana moč nihala? (moč se lahko označi kot »ne niha« 

takrat, ko so pri potrebi po moči, ki je nad minimalno močjo, nihanja manjša od ±10% dejanske potrebe 
po moči.) 

  Da 
  Ne  Če ne: utemeljitev/ukrepi 
 Ali kurišče na les deluje ob pogodbeno dogovorjeni minimalni moči brez prekinitev dovoda zgorevalnega 

zraka? 
  Da 
  Ne  Če ne: utemeljitev/ukrepi 
 Ali regulacija moči deluje tako, da kotel/kotli na les vedno obratuje/jo na najnižji možni moči? 
  Da 
  Ne  Če ne: utemeljitev/ukrepi 
 Za bivalentna postrojenja: Ali se kotel na olje/plin vklopi le takrat, ko dejansko obstaja potreba in ali se 

čim hitreje ponovno izklopi? 
  Da 
  Ne  Če ne: utemeljitev/ukrepi 
 Ali merjene temperature ustrezajo načrtovanim vrednostim in ali je časovno obnašanje stabilno? 
  Da 
  Ne  Če ne: utemeljitev/ukrepi 

 Dodatek k prevzemnem zapisniku  
Predati je treba ažuriran »Dodatek k prevzemnem zapisniku«, ki ustreza dejanskemu - izvedenemu 
stanju. 

 Pregled stroškov 
Predati je treba končni obračun, ki sta ga podpisala investitor in glavni projektant. 
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 Dokazilo o gospodarnosti 
Predati je treba izračun gospodarnosti za prvo leto obratovanja. 
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Priloga k E.3 «Zahteve kakovosti za toplovodno omrežje» 
Izgube v omrežju 
 

 

 
 Vir: Lastni izračuni in kontrola sprejemljivosti na obstoječih postrojenjih. 

 

Slika 15 

Pretočne hitrosti v skladu z ÖKL-Navodilom št. 67 [20] 

Tabela 16 

DN 
[mm] 

Povezovalni vod 
[m/s] 

Dovod do hiše 
[m/s] 

400 5,0 5,0 
350 4,6 4,6 
300 4,3 4,3 
250 3,9 3,9 
200 3,3 3,3 
150 2,5 2,5 
125 2,0 2,0 
100 1,9 1,9 
80 1,8 1,8 
65 1,6 1,6 
50 1,4 1,4 
40 1,2 1,0 
32 1,1 0,8 
25 1,0 0,6 
20 0,6 0,5 
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Specifični investicijski stroški distribucije toplote 
 

 

 
 Vključeni so: Oprema za daljinsko omrežje v kotlovnici, 

omrežje daljnovoda s toplotnimi postajami (brez hišnih central). 
 Vir: Krivulja dobljena na podlagi podatkov obstoječih postrojenj v Švici. 

 

Slika 17 
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Priloga k E.4 «Zahteve kakovosti za proizvodnjo toplote» 
 

Skupna zahtevana toplotna moč postrojenja za proizvodnjo toplote 100...500 kW 

Različica 1A (WE1) Različica 1B (WE2) Različica 1C (WE3) Različica 1D (WE4)  
 
Zahteve kakovosti za: 

1 kotel na les brez 
akumulatorja 

1 kotel na les z 
akumulatorjem 

Bivalentno: 1 kotel na 
les, 1 kotel na olje/plin, 
brez akumulatorja 

Bivalentno: 1 kotel na 
les, 1 kotel na olje/plin, 
z akumulatorjem 

Sortiment goriva Zrnatost največ P45 
Pri delni obremenitvi 
W < 50% 

Zrnatost največ P45 
Pri delni obremenitvi 
W < 50% 

Zrnatost največ P45 
 

Zrnatost največ P45 
 

Dodatna oprema Samodejni vžig Samodejni vžig   
Način obratovanja Ni poletnega 

obratovanja 
Možno poletno 
obratovanje 

Možno poletno 
obratovanje 

Možno poletno 
obratovanje 

Št. ur obrat. s polno močjo. 
kotla na les 

> 1.500 h/a > 2.000 h/a > 2.500 h/a 
ciljna vrednost 4.000h/a 

> 3.500 h/a 
ciljna vrednost 4.000h/a 

Priključitev odjemalcev 
toplote (fizična izgradnja) 

Ni možna etapna 
priključitev 
odjemalcev toplote 

Možna etapna 
priključitev odjemalcev 
toplote 

Možna etapna 
priključitev odjemalcev 
toplote 

Možna etapna 
priključitev odjemalcev 
toplote 

Tabela 18 

Skupna zahtevana toplotna moč postrojenja za proizvodnjo toplote 501...1000 kW 

Različica 2A (WE5) Različica 2B (WE6) Različica 2C (WE3) Različica 2D (WE4)  
 
Zahteve kakovosti za: 

2 kotla na les brez 
akumulatorja 1) 

2 kotla na les z 
akumulatorjem 1) 

Bivalentno: 1 kotel na 
les, 1 kotel na olje/plin 
brez akumulatorja 

Bivalentno: 1 kotel na 
les, 1 kotel na olje/plin, 
z akumulatorjem 

Sortiment goriva Zrnatost največ P45 
Pri delni obremenitvi 
W < 50% 

Zrnatost največ P45 
Pri delni obremenitvi 
W < 50% 

Ni omejitev Ni omejitev 

Dodatna oprema Samodejni vžig pri 
majhnih kotlih 

Samodejni vžig pri 
majhnih kotlih 

  

Način obratovanja Možno poletno 
obratovanje 

Možno poletno 
obratovanje 

Možno poletno 
obratovanje 

Možno poletno 
obratovanje 

Št. ur obrat. s polno obrem. 
kotla na les (skup.) 

> 1.500 h/a > 2.000 h/a > 2.500 h/a 
ciljna vrednost 4.000h/a 

> 3.500 h/a 
ciljna vrednost 4.000h/a 

Priključitev odjemalcev 
toplote (fizična izgradnja) 

Ni možna etapna 
priključi.odjemalcev e 

Možna etapna priključ. 
odjemalcev toplote 

Možna etapna priključ. 
odjemalcev toplote 

Možna etapna priključ. 
odjemalcev toplote 

1) Pri postrojenjih z več kotli: Pokrivanje konične obremenitve praviloma s poceni tehnologijo (večinoma fosilna goriva). Pokrivanje konične obremenitve z 
dodatnim kotlom na les le pri nizkih cenah lesne energije in dokazani gospodarnosti. 

Tabela 19 

Skupna zahtevana toplotna moč postrojenja za proizvodnjo toplote večja kot 1000 kW 

Različica 3A (WE5) Različica 3B (WE6) Različica 3C (WE3) Različica 3D (WE4)  
 
Zahteve kakovosti  

2 ali 3 kotli na les 
brez akumulatorja 1) 

2 ali 3 kotli na les z 
akumulatorjem 1) 

Bivalentno: 1...2 kotla 
na les, 1 kotel na 
olje/plin, brez aku. 

Bivalentno: 1..2 kotel na 
les, 1 kotel na olje/plin, 
z akumulatorjem 

Sortiment goriva Ni omejitev Ni omejitev Ni omejitev Ni omejitev 
Dodatna oprema     
Način obratovanja Možno poletno 

obratovanje 
Možno poletno 
obratovanje 

Možno poletno 
obratovanje 

Možno poletno 
obratovanje 

Št. ur obrat. s polno obrem. 
kotla na les (skupaj) 

> 1.500 h/a > 2.000 h/a > 2.500 h/a 
ciljna vrednost 4.000h/a 

> 3.000 h/a 
ciljna vrednost 4.000h/a 

Priključitev odjemalcev 
toplote (fizična izgradnja) 

Etapna priključitev 
odjemalcev toplote 

Etapna priključitev 
odjemalcev toplote 

Etapna priključitev 
odjemalcev toplote 

Etapna priključitev 
odjemalcev toplote 

1) Pri postrojenjih z več kotli: Pokrivanje konične obremenitve praviloma s poceni tehnologijo (večinoma fosilna goriva). Pokrivanje konične obremenitve z 
dodatnim kotlom na les le pri nizkih cenah lesne energije in dokazani gospodarnosti. 

Tabela 20 
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Primer ocenjevalne tabele za primerjavo ponujenih storitev 
 
Obseg storitev  Podjetnik A Podjetnik B Opombe 
 Ponderiranje Ocena  Vrednost  Ocena Vrednost  

Pokrov silosa 1     
 lahka izvedba brez jeklene konstrukcije s hidravliko 
 kot odpiranja pokrova silosa 
 razliko med odprtinami pokrova silosa je treba upoštevati tako 

pri primerjavi storitev kot pri primerjavi cene. 
Odjem iz silosa 1      

Prečni kanal s podajalnim 
polžem 1     

 odprt kanal (eventualno z rešetkastim pokrovom) 
 zaprt kanal z odstranljivim pokrovom 
 nazivna širina transportnega kanala 

Doziranje in dodajanje 1     
 dvojni polž 
 enojni polž  
 nazivna širina transportnega kanala 

Konstrukcija kurišča 2      primernost za vlažen material, obzidava itd. 
Konstrukcija kotla 2      debeline zidov, uporabljena jekla itd. 
Čiščenje dimnih plinov in 
odvajanje pepela 2      npr. ciklon, sistem odstranjevanja pepela, pričakovan vsip skozi 

rešetko  

Čiščenje kurišča in kotla 2     

 potrebno delo na delovno fazo, najmanjši zajamčeni interval 
čiščenja 

 dobavitelj v ponudbi navede, kaj jamči v zvezi s tem 
 kriterij za interval čiščenja kurišča: ne sme povzročati motenj 

pri obratovanju, upoštevani morajo biti predpisi o emisijah 
 kriterij za ročno čiščenje kotla (če je sploh potrebno dodatno k 

samodejnem čiščenju): porast temperature izpušnih plinov največ 
30 K nad temperaturo pri očiščenem kotlu 

 ali je dana garancija, da je treba čiščenje kotla izvesti le še 
malokrat (kako pogosto?), npr. s strani dimnikarja? 

Samodejno čiščenje ocevja 
kotla 1     

 potrebna je primerjava sistemov 
 pri tej novi komponenti je treba tudi oceniti, v kakšni meri 

ponudnik razpolaga z izkušnjami iz referenčnih kotlov 

Jamstva glede emisij 3     
 od dobavitelja je treba zahtevati upoštevanje predpisov o 

emisijah v celotnem območju moči 
 dodatno je treba vprašati, katere največje vrednosti so 

zajamčene 
Izkoristek  3      ηF, v celotnem območju moči 

Toplotna moč 2     
 zahtevana je npr. regulacija moči od 30...100% nazivne moči 
 možno je, da bi proizvajalec zajamčil tudi nižjo delno 

obremenitev (ob upoštevanju predpisov o emisijah); to bi bilo 
treba upoštevati pri ocenjevanju 

Krmiljenje in regulacija 2      npr. regulacija zgorevanja, regulacija moči 
Udobje upravljanja 1      npr. zaslon na stikalni omari, prikaz parametrov obratovanja 
Moč ventilatorjev 1      
Nivo hrupa  2      največja glasnost pri obratovanju pri nazivni moči 
Upoštevanje določenih rokov 
dobave 3      preveriti roke dobave 

Obseg vzdrževanja 2      revizije, obnova obzidav, nadomeščanje rjavečih elementov 

Vsota ocen   
 

Σ(Vrednosti A)
 

 
 

Σ(Vrednosti B) 
 

 

 
Ponderiranje: 1 šibko 
 2 srednje 
 3 močno 

Ocene: 1 ne izpolnjuje 
 2 delno izpolnjuje 
 3 izpolnjuje 
 4  višja kakovost kot razpisano 

Ovrednotenje: 
Ovrednotenje = ocena x ponderiranje 

Tabela 21
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Specifični investicijski stroški proizvodnje toplote 
 

 

 
Vključeni so: Kotlovnica, dimnik, hidravlična vključitev, krmiljenje/regulacija ter skladiščenje goriva z odjemom za 

mono- in bivalentna postrojenja na les z akumulatorjem ali brez. Dimenzioniranje izpolnjuje zahtevo 
kakovosti E.4. 

 
Pomembno opozorilo: Krivulja temelji na empiričnih vrednostih realiziranih postrojenj v Švici. Skupna potreba po toplotni moči 

proizvodnje toplote je bila ugotovljena z metodami, ki so v Švici običajne. Pri ogrevanju prostorov niso 
upoštevanje splošne ogrevalne konice; število ur obratovanja s polno obremenitvijo za ogrevanje 
prostorov tako znaša ca. 2000 h/a. Ob upoštevanju koničnih obremenitev je število ur obratovanja s polno 
obremenitvijo nižje, skupna potreba po toplotni moči pa višja. Če se pri bivalentnih postrojenjih pri obeh 
različicah (z. oz. brez upoštevanja koničnih obremenitev) kotel na les projektira za enako število ur 
obratovanja s polno obremenitvijo (npr. 3000 h/a), dobimo pri obeh različicah približno enake investicijske 
stroške. Specifični investicijski stroški pa so pri upoštevanju koničnih obremenitev nižji. Pri določanju 
ciljne vrednosti za specifične stroške (v Q-Načrtu kakovosti pri 1. mejniku) je treba to upoštevati. 

 

Slika 22 
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Q - Načrt kakovosti (osnovni in dodatni dokument) 
 
Opomba: EXCEL-tabelo «Q - Načrt kakovosti», ki jo zahteva dodatni dokument, se lahko naloži s spletne 
strani (glej stran 2). Tabela 23 prikazuje EXCEL-tabelo s številčnim primerom. 
 

 

kW 500
kW 50
kW 2.050 0

Trm 1.000

kW 1.400
kW 700

kW 2.100 0

% 85
MWh/a 3.570 0

m3 500
% 80
m3 625 #DEL/0!

kWh/nm3 700

EUR 500.000
EUR 400.000

0C 85
0C 80
0C 70
0C 60

1) Vnese se številko merilnega mesta ustrezne standardne vezave kotla

Karakteristike dogovorjena
vrednost

E.2.6 Število ur obratovanja s polno močjo – h/a 2.000 #DEL/0!
E.3.3 Priključna gostota toplotnega omrežja (MWh/a)/Trm 2,0 #DEL/0!
E.3.3 Toplotne izgube v omrežju % 10 #DEL/0!
Stroški toplote na enoto dolžine trase – EUR/Trm 400 #DEL/0!
E.3.3 Specifični investicijski stroški toplotnega omrežja EUR/(MWh/a) 200 #DEL/0!
E.4.10 Specifični investicijski stroški proizvodnje toplote EUR/kW 244 #DEL/0!
E.4.4 Število ur obratovanja s polno močjo kotla/kotlov na les h/a 2.550 #DEL/0!
E.4.6 Število ur obratovanja s polno močjo drugih proizvajalcev toplote h/a 900 #DEL/0!
E.4.5 Velikost silosa: pokritje potrebe za polno obremenitev za 
število dni (+30nm3) dni 8 #DEL/0!

Sivo obarvana polja so polja za vnos podatkov.

Temp. glavnega predtoka v daljnovodu na merilnem mestu T.............1)
Temp. glavnega povratnega toka na vhodu v kotel na merilnem mestu T....1)
Temp. glavnega povratnega toka v daljnovodu na merilnem mestu T.............1)

Investicijski stroški toplotnega omrežja

Projektni podatki o temperaturah
Temp. glavnega predtoka na izhodu iz kotla na merilnem mestu T................1)

Energijska vrednost na nasuti kubični meter

Stroški
Investicijski stroški proizvodnje toplote

Toplota, proizvedena z lesnim kurivom
Neto velikost silosa
Stopnja polnitve silosa
Bruto velikost silosa

Nazivna moč naprave za proizvodnjo toplote z drugimi viri energije: ……...         
Skupna nazivna moč naprave za proizvodnjo toplote

Delež toplote, proizvedene z lesom

Dolžina trase toplotnega omrežja (vključno s hišnimi priključki)

Nazivna moč kotla/kotlov z referenčnim gorivom

od tega preko toplotnega orežja
Izgube priključne moči v toplotnem omrežju
Skupna priključna moč (vključno z izgubami toplotnega omrežja)

 
Tabela 23 



 

 

 
 
Priporočen postopek: 1) Skupna priprava osnovnega dokumenta vseh udeležencev skupaj pod vodstvom 
pooblaščenca za kakovost ob uvodnem sestanku »Uvajanje QM-Toplarn na les in Načrtovanje kakovosti« - 
1. mejnik.  
   2) Podpis vseh udeležencev sestanka. 
 
QM Holzheizwerke® (QM-Kotlarne na les) je registrirana blagovna znamka. 

Vsebina 
A Sodelujoči pri projektu 
B Uvajanje QM - Kotlarne na les 
C Potek projekta z mejniki 
D Naloge investitorja 
E Naloge in zahteve kakovosti za glavnega projektanta 

Osnovni dokument 
 Pripravljen v 1. mejniku 
 Za uvajanje  

    «QM-Kotlarne na les» 
 Za načrtovanje kakovosti 

F Opredelitev goriva 
G Preverjanje zahtev kakovosti 
H Podatki za projektiranje in dejanske vrednosti 
J Rezultat kontrole kakovosti 

Dodatek 
 Pripravljen pri vsakem 

nadaljnjem mejniku od 2 do 5 
 Za kontrolo in vodenje 

kakovosti K Priporočila pooblaščenca za kakovost investitorju 
Integralni sestavni del Q-Navodila za kakovost za QM-Kotlarne na les (enaka členitev kot ta Q-Načrt kakovosti) 

Verzija: ...........................................  

A Sodelujoči pri projektu 
Oznaka postrojenja: .................................................................................................................................. 
Lokacija postrojenja: ................................................................................................................................. 

A.1 Projekt 

Investitor: .................................................................................................................................................. 
Naslov: ...................................................................................................................................................... 
Kontaktna oseba: ...................................................................................................................................... 
Telefon: ................................. Faks: ....................................  E-Mail: .................................. 
Predstavnik investitorja: ............................................................................................................................ 
Telefon: ................................. Faks: ....................................  E-Mail: .................................. 

A.2 Odgovorna oseba 
za «QM-Kotlarne 
na les» Pooblaščenec za kakovost: ...................................................................................................................... 

Telefon: ................................. Faks: ....................................  E-Mail: .................................. 
A.3 Glavni projektant Podjetje: .................................................................................................................................................... 

Naslov: ...................................................................................................................................................... 
Referent:  .................................................................................................................................................. 
Telefon: ................................. Faks: ....................................  E-Mail: .................................. 

B Uvajanje QM-Kotlarne na les 
Podpisniki se dogovorijo o uvajanju QM- Kotlarne na les kot sledi: 
 

B.1  Naloge in dolžnosti pooblaščenca za kakovost v skladu s Q-Navodili za kakovost 
  ..............................................................................................................................Priloga: ....................... 

 Plačilo pooblaščenca za kakovost: 
 ..................................................................................................................................Priloga: ....................... 
B.2  Naloge in dolžnosti glavnega projektanta v skladu s Q-Navodili za kakovost 
  ..............................................................................................................................Priloga: ....................... 
B.3  Naloge in dolžnosti investitorja v skladu  Q-Navodili za kakovost 
  ..............................................................................................................................Priloga: ....................... 

Kratka oznaka     ………………. 
     …...…………. 
Številka projekta  ..............……. 
 



 

 

C Potek projekta z mejniki 
Podpisniki se dogovorijo o poteku projekta z mejniki kot sledi: 
C.1  Vseh 5 mejnikov v poteku projekta v skladu s Q-Navodili za kakovost 
  ..............................................................................................................................Priloga: ....................... 
C.2  Poenostavljena različica z le 3 mejniki pri poteku projekta v skladu s Q-Navodili za kakovost 
  ..............................................................................................................................Priloga: ....................... 

D Naloge investitorja 
Investitor se obvezuje, da bo v okviru QM-Kotlarne na les izvršil naslednje naloge: 

V skladu s Q-Navodili za kakovost Pogl. Področje 
nespreme-
njeno 

Spremenjeno z naslednjimi izjemami Opis v prilogi 

D.1 Naloge v sklopu 1. 
mejnika 

   

D.2 Naloge v sklopu 2. 
mejnika 

   

D.3 Naloge v sklopu 3. 
mejnika 

   

D.4 Naloge v sklopu 4. 
mejnika 

   

D.5 Naloge v sklopu 5. 
mejnika 

   

E Naloge in zahteve kakovosti za glavnega projektanta 
Glavni projektant se obvezuje, da bo v okviru QM-Kotlarne na les izvršil naslednje naloge in s tem povezane 
zahteve kakovosti 

V skladu s Q-Navodili za kakovost Pogl. Področje 
nespreme-
njeno 

Spremenjeno z naslednjimi izjemami Opis v prilogi 

Naloge v sklopu 1. 
mejnika 

   E.1.1 

Toplotne izgube toplovodnega omrežja ...................... % Priključna gostota ................................................. (MWh/a)/Trm 
Spec. inv. stroški ogrev. omrežja ................EUR/(MWh/a) Spec. inv. stroški proizvodnje toplote .......................... EUR/kW 

E.1.2 Naloge v sklopu 2. 
mejnika 

   

E.1.3 Naloge v sklopu 3. 
mejnika 

   

E.1.4 Naloge v sklopu 4. 
mejnika 

   

E.1.5 Naloge v sklopu 5. 
mejnika 

   

F Opredelitev goriva 
Naslednje referenčno gorivo je za projektiranje kotla na les merodajno: ................................. 
 
(Definicija v skladu s Q-Navodili za kakovost). Možna druga goriva v skladu s prilogo: ................................. 
 
Glavni projektant skrbi za vključitev oz. prevzem zgoraj opredeljenih goriv v pogodbo z dobaviteljem kotla na 
les in v pogodbo za dobavo goriva. 

Z navedenimi dogovori se strinjajo 

Pooblaščenec investitorja Glavni projektant Pooblaščenec za kakovost  (vpisan v 
Register QM-Kotlarne na les®) 

Kraj in datum: 
 
............................................................... 

Kraj in datum: 
 
...............................................................  

Kraj in datum: 
 
............................................................... 

Podpis: 
 
............................................................... 

Podpis: 
 
...............................................................  

Podpis: 
 
............................................................... 



 

 

 
 
Priporočljiv postopek: 1) Priprava dodatnega dokumenta s strani pooblaščenca za kakovost v sklopu 
vsakega mejnika, po potrebi po posvetovanju z glavnim projektantom. 2) Sklepi v podpis investitorju. 
3) Obvestitev in podpis glavnega projektanta. 4) Podpis pooblaščenca za kakovost. 
QM Holzheizwerke® (QM-Kotlarne na les) je registrirana blagovna znamka. 

G Predani dokumenti 
 Podatki za projektiranje (v M 5 tudi dejanske vrednosti) so bili predani kot EXCEL-tabele 
 Vsi ostali zahtevani dokumenti so bili predani 
  Manjkajo naslednji dokumenti: ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................Priloga: ....................... 

H Preverjanje dosedanjega poteka projekta 
  Dosedanji potek projekta je potekal v skladu z osnovnim oz. dosedanjimi dodatnimi dokumenti 
  Dosedanji potek projekta odstopa (z opisom posledic): ................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................Priloga: ....................... 

J Kontrola kakovosti na podlagi predanih dokumentov 
Naslednje izjave se navezujejo na predane dokumente in temeljijo na predpostavki, da je bil projekt dejansko 
projektiran oz. grajen v skladu s to dokumentacijo (brez preverjanja na licu mesta) 

 Niso bila ugotovljena odstopanja od dogovorjene kakovosti 
 Ugotovljena so bila odstopanja od dogovorjene kakovosti 

Odstopanja od dogovorjene kakovosti so zabeležena v nadaljevanju, pooblaščenec za kakovost pa svetuje 
glede nadaljnjih postopkov. Investitor mora označiti s križcem ali naj se  ta priporočila uresniči. 
 
Dokument Ocene in priporočila pooblaščenca za kakovost Odločitev 

investitorja
Ocena:  1 

 

Priporočilo: Uresničitev 
 da 
 ne 

Ocena:  2 
 

Priporočilo: Uresničitev 
 da 
 ne 

Kratka oznaka     ………………. 
     …...…………. 
Številka projekta  ..............……. 
K mejniku    ………………. 



 

 

 
Dokument Ocene in priporočila pooblaščenca za kakovost Odločitev 

investitorja
Ocena:  3 

 

Priporočilo: Uresničitev 
 da 
 ne 

Ocena:  4 
 

Priporočilo: Uresničitev 
 da 
 ne 

Ocena:  5 
 

Priporočilo: Uresničitev 
 da 
 ne 

Ocena:  10 
EXCEL-
Tabela 
«Načrt 
kakovosti» 

Priporočilo: Uresničitev 
 da 
 ne 

K Zaključna ocena s strani pooblaščenca za kakovost 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................Priloga: ....................... 
 
 
 
 
 

Pooblaščenec investitorja potrjuje 
uresničitev prekrižanih priporočil in 
sprejema vse iz tega izhajajoče 
spremembe v primerjavi s prejšnjimi 
dogovori 

Glavni projektant potrjuje seznanjenost 
s poročilom in skrbi za uresničitev 
zgoraj navedenih sprememb 

Pooblaščenec za kakovost (vpisan v 
Register QM-Kotlarne na les®) potrjuje 
pravilno izvedbo kontrole kakovosti v 
skladu s Q-Navodili za kakovost 

Kraj in datum: 
 
............................................................... 

Kraj in datum: 
 
...............................................................  

Kraj in datum: 
 
............................................................... 

Podpis: 
 
............................................................... 

Podpis: 
 
...............................................................  

Podpis: 
 
............................................................... 
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