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UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO
SOLARNI SISTEM NA NANOSU

NOVA PRAVILNIKA S PODRO^JA URE

PROJEKT IZRABE BIOPLINA V LETU[U

NOVA PROJEKTA IZ PROGRAMA ALTENER

Obnovljivi viri energije (OVE) imajo pomembno vlogo pri 
pove~evanju dele`a oskrbe z doma~o energijo, zmanj{evanju 
obremenjevanja okolja in pove~evanju dru`bene kohezivnosti. 
Izraba OVE lahko pomembno prispeva tudi k zmanj{evanju 
emisij toplogrednih plinov (TGP) v skladu z obveznostmi iz 
Kjotskega protokola.

EU si je v Zeleni knjigi iz leta 1996 zadala strate{ki cilj podvojiti 
dele` OVE v rabi primarne energije s 6 % leta 1997 na 12 % leta 
2010, leta 1998 pa je z Belo knjigo za~rtala strategijo in akcijski 
na~rt za uresni~evanje tega cilja. Direktiva EU o spodbujanju 
proizvodnje elektri~ne energije iz OVE na notranjem trgu 
elektri~ne energije je leta 2001 postavila za obvezujo~i cilj 
pove~anje dele`a proizvedene elektri~ne energije iz OVE v skupni 
bruto porabi s 13,8 na 22,1 % med letoma 1997 in 2010. 
Slovenija se je v skladu s to direktivo v pristopni pogodbi k EU 
obvezala, da bo omenjeni dele` pove~ala na 33,6 %.

Pridobivanje in izraba bioplina iz `ivals kih in kmetijskih 
odpadkov je pomemben ukrep za pove~anje dele`a OVE v celotni 
oskrbi z energijo ob hkratnem zmanj{evanju emisij TGP, predvsem 
emisij metana. Emisije metana iz `ivalskega gnoja so v Sloveniji 
ocenjene na 167 kt CO2,ekv na leto, medtem ko je tehni~ni 
potencial bioplina ocenjen na najmanj 56 milijonov m3.

Tehnologija pridobivanja bioplina iz `ivalskega gnoja je 
bila znana `e v 18. stoletju. Bioplin se spro{~a med procesom 
anaerobne digestacije (fermentacije) in ima podobne lastnosti 

Bioplin kot energetski vir

kot zemeljski plin. Lahko ga uporabimo za proizvodnjo toplote 
in elektri~ne energije ter kot pogonsko gorivo za kmetijsko 
me ha ni zacijo. Za proizvodnjo toplote in elektri~ne energije se 
uporabljajo predvsem motorji z notranjim izgorevanjem, zlas ti 
plins ki motorji. Med fermentacijo pridobljeno gnojilo je ka ko vo st-
nej{e in prispeva k zmanj{anju uporabe umetnih gnojil in s tem 
onesna`evanja tal. Energetska izraba bioplina pozitivno vpliva 

na razvoj po  de ̀ elja in 
lo kal n e ga tu riz ma ter 
zmanj{uje smrad v 
oko  li ci.

Zna~ilnost slovenske 
`ivinoreje je razme roma 
velika razdrobljenost, ki 
onemogo~a gradnjo ve-
likih bioplinskih naprav. 

Namesto tega je priporo~ljiva gradnja skupinskih naprav za ve~ 
manj{ih uporabnikov. Dr`ava spodbuja nalo`be v bioplinske 
naprave z raz  li~nimi finan~nimi mehanizmi, kot so subvencije in 
ugodna po soji la ter z odkupom proizvedene elektri~ne energije 
po ceni, ki je trenutno 24,55 SIT/kWh. V Sloveniji je za~ela prva 
zasebna bioplinska naprava v kmetijstvu delovati 12. septembra 
letos na kmetiji v Letu{u.

Dr. Fouad Al-Mansour, IJS/CEU

Nova nacionalna programa na podro~ju okolja in energije

Vlada RS je 31. julija 2003 sprejela operativni program 
zmanj{evanja emisij toplogrednih plinov. Program, ki bo 
predlo`en v obravnavo Dr`avnemu zboru RS, dolo~a ukrepe 
predvsem na podro~jih energetike, prometa, kmetijstva, gospo-
darstva in financ za izpolnitev obveznosti, ki izvirajo iz ratifikacije 
Kjotskega protokola.

Vlada se je seznanila tudi s predlogom Nacionalnega 

energetskega programa (NEP), ki bo do 25. septembra v javni 
razpravi. Besedilo je objavljeno na spletni strani Ministrstva za 
okolje, prostor in energijo (http://www.gov.si/mop). NEP usmerja 
prihodnje delovanje ustanov, ki se ukvarjajo z oskrbo z energijo, 
postavlja cilje in dolo~a mehanizme za prehod od zagotavljanja 
oskrbe z energenti in elektri~no energijo k zanesljivi, konkuren~ni 
in okolju prijazni oskrbi z energijskimi storitvami.
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Rezultati JR-ST 2003 Fasada Strop Okna Skupaj

Povr{ina gradbenih
konstrukcij (m2)

44.160 13.180 3.494 60.834

Investicijska vrednost (mio SIT) 399 77 166 642

[tevilo izvedenih ukrepov 203 84 154 441

RAZPISI AURE

Odprti razpisi

Vloge je mogo~e oddati {e za naslednje javne razpise:

1. Razpis za energetsko izrabo lesne biomase za 

gospodinjstva. Javni razpis v vi{ini 50 milijonov tolarjev 
je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 19-21/2003. 
Nepovratna sredstva se dodeljuje za vgradnjo kurilnih 
naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, in sicer za 
kurilne naprave na polena, pelete in sekance. Za prva {tiri 
odpiranja smo prejeli 67 vlog; 55 vlog je bilo odobrenih, 
12 zavr`enih. Po petih odpiranjih smo podelili malo manj 
kot 19 milijonov tolarjev nepovratnih sredstev za 4 kurilne 
naprave na pelete, 38 kurilnih naprav na polena in 13 na 
sekance. Vloge se odpira vsak prvi ~etrtek v mesecu do 
porabe sredstev. Razpisno dokumentacijo najdete na spletni 
strani Agencije: http://www.gov.si/aure.

Mag. Jani Turk, AURE

2. Razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje 

nalo`b v sisteme daljinskega ogrevanja na lesno 

biomaso v obdobju 2003 - 2005 (projekt Sklada za 
svetovno okolje - GEF in Ministrstva za okolje, prostor in 
ener gijo) je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 54/2003, 6. 
6. 2003. Razpisana sredstva zna{ajo 2,5 milijona USD v tolar-
ski protivrednosti za pridobitev kapitalskih vlo`kov v sis teme 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ter 2,5 milijo na USD 
v tolarski protivrednosti v obliki nepovratnih sredstev.

3. Razpis za energetske zasnove in preglede ter 

{tudije izvedljivosti. Vloge je mogo~e oddati tudi na 
javni razpis za spodbujanje izdelave energetskih zasnov ob~in, 
izvedbe energetskih pregledov javnih ali ve~stanovanjskih 
stavb in gospodarskih dru`b in za pripravo investicijske doku-
mentacije za projekte u~inkovite rabe energije (URE), izrabe 
obnovljivih virov energije (OVE) in soproizvodnje toplote in 
elektrike (Uradni list RS, {t. 54/2003). Po tretjem odpiranju 
vlog je bilo razdeljenih 38,3 milijone tolarjev za izdelavo 13 
energetskih zasnov, okoli 12 milijonov tolarjev za 12 energets-
kih pregledov in 4,5 milijone tolarjev za pripravo dveh investi-
cijskih dokumentacij. Predvidena skupna vrednost sredstev v 
okviru dveletnega javnega razpisa je 149 milijonov tolarjev.

Dragotin @ivkovi~, AURE

Sredstva za toplotno za{~ito starej{ih 
stanovanjskih stavb razdeljena

Namen javnega razpisa je spodbujanje URE v starej{ih 
stanovanjskih stavbah, saj podprti ukrepi omogo~ajo znatne 
prihranke toplote za ogrevanje ter izbolj{ujejo bivalne pogoje. Z 
izvedbo ukrepov je na posamezni gradbeni konstrukciji dose`e-
na bolj{a toplotna za{~ita, kot so minimalni pogoji za toplotno 
za{~ito novih stavb v skladu s Pravilnikom o toplotni za{~iti in 
u~inkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, {t. 42/2002).

Predmet razpisa so bile finan~ne spodbude v obliki nepovratnih 
sredstev, namenjene fizi~nim osebam, lastnikom stanovanjskih 
stavb, za toplotno za{~ito stavb, ki so jih za~eli graditi pred letom 
1981. Pogoj javnega razpisa je bil, da se z izvedbo ukrepov v 
stavbi (izolacija podstre{ja ali strehe nad ogrevanim podstre{jem, 
izolacija fasade ter zamenjava in obnova oken) zmanj{ajo toplot-
ne izgube za najmanj 10.000 kWh na leto, kar je enakovredno 
porabi 1.000 litrov kurilnega olja (brez upo{tevanja izkoristka 
kurilne naprave). Vi{ina posamezne finan~ne spodbude je bila 
dolo~ena na podlagi vrednosti ukrepa in povr{ine gradbene 
konstrukcije in ni presegla 10 % investicijske vrednosti.

Prejeli smo 296 vlog, od katerih je bilo 40 predlo`enih 
nepravilno in neustreznih ali pa so predlagatelji naknadno 
odstopili od zahtevka za finan~no spodbudo. Agencija je tako 
podprla izvedbo topotne za{~ite na 256 stavbah, v katerih je 668 
stanovanj in 66.370 m2 ogrevanih povr{in. Skupni znesek finan~-
nih spodbud zna{a 57,4 milijona tolarjev, povpre~na finan~na 
spodbuda za izvedbo posamezne investicije pa 224.136 tolarjev. 
Dele` prora~unskih sredstev zna{a 8,9 % vrednosti investicij.

Na prvo odpiranje vlog, ki je bilo 4. julija 2003, sta 
prispeli dve vlogi. Projektna skupina v sodelovanju z Ekolo{ko 
razvojnim skladom RS oba projekta trenutno vrednoti. Eden 
izmed projektov obsega postavitev nove centralne kotlovnice 
na lesno biomaso, ki bo zamenjala obstoje~e kotlovnice na 
kurilno olje, ter raz{iritev obstoje~ega sistema daljinskega 
ogrevanja, drugi pa se nana{a na izgradnjo popolnoma 
novega sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. 
Razpis bo odprt do porabe razpisanih sredstev oziroma 
najkasneje do 28. 2. 2005.

Razpisno dokumentacijo lahko naro~ite pisno na 
naslovu Agencije ali po elektronski po{ti na naslovu 
damir.stanicic@gov.si oziroma lojze.subic@gov.si, dostopna 
pa je tudi na spletni strani Agencije in Ministrstva za okolje, 
prostor in energijo (Oglasna deska/Razpisi-Arhiv ).

Mag. Damir Stani~i}, projekt GEF

Z izvedenimi ukrepi se bodo emisije CO2 zmanj{ale za 1.723 t 
na leto, vlo`ek Agencije pri tem pa je 3,3 tolarja na kilogram CO2 
(z upo{tevanjem `ivljenjske dobe izvedenih ukrepov). Toplotne 
izgube stavb se bodo zmanj{ale za 6.528 MWh na leto, kar 
ustreza letnemu prihranku pribli`no 751.000 litrov kurilnega 
olja. Ostali rezultati razpisa so navedeni v tabeli.

Jo`ef Poga~nik, AURE
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PROJEKTI AURE

Za investicijske projekte s podro~ja
OVE ve~ kot 600 milijonov sredstev

Agencija je 6. junija v Uradnem listu RS objavila javna razpisa 
za dodeljevanje sredstev za spodbujanje investicijskih projektov 
za izrabo obnovljivih virov energije (OVE) ter za energetsko 
izrabo lesne biomase. Za oba razpisa, ki sta bila namenjena 
pravnim in fizi~nim osebam - samostojnim podjetnikom, je 
prispelo 44 vlog. Odobrenih je bilo 34 projektov, za katere bo 
Agencija namenila 360 milijonov nepovratnih sredstev. Skupna 
investicijska vrednost projektov je okoli 1,6 milijarde tolarjev.
1. Investicijski projekti za izrabo obnovljivih virov 

energije. Predmet 107 milijonov tolarjev vrednega 
javnega razpisa je sofinanciranje izrabe geotermalne energ-
ije za toplotno oskrbo, vgradnjo toplotnih ~rpalk, vgrad-
njo sprejemnikov son~ne energije za pripravo tople vode 
in postavitev avtonomnih elektrarn na sonce ali veter. Na 
razpis je prispelo 16 vlog za 454 milijonov tolarjev investicij, 
zapro{enih pa je bilo za 170 milijonov tolarjev nepovratnih 
sredstev. Sredstva bodo prejeli vsi prosilci, in sicer za vgrad-
njo desetih toplotnih ~rpalk okoli 26 milijonov tolarjev, za tri 
avtonomne elektrarne (dve son~ni in eno vetrno) 3 milijone 
tolarjev, za solarni sistem 500.000 tolarjev in za dva geot-
ermalna projekta okoli 77 milijonov tolarjev. Gre za izrabo 
geotermalne energije za toplotno oskrbo ob~ine Benedikt in 
daljinski sistem v ob~ini Dobrovnik.

2. Investicijski projekti za energetsko izrabo lesne 

biomase. Cilj 253 milijonov tolarjev vrednega javnega 
razpisa je predvsem spodbujanje vgradnje kurilnih naprav 
na lesno biomaso z vso potrebno opremo. Na razpis je pris-
pelo 28 vlog, skupni znesek investicij zna{a 1,585 milijarde 
tolarjev, zapro{enih pa je bilo za 522 milijonov nepovratnih 
sredstev. V skladu z razpisno dokumentacijo so sredstva 
zadostovala za 17 vlog oz. investicijskih projektov za ener-
getsko izrabo lesne biomase, in sicer za manj{i daljinski sis-
tem v ob~ini, dva projekta izgradnje vro~evoda za daljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso ter vgradnjo 14 kurilnih naprav 
v skupni instalirani mo~i 17,1 MW. Med ve~jimi podprtimi 
projekti so rekonstrukcija kotlarne Zagorje v vi{ini okoli 65,5 
milijonov tolarjev, vro~evod Da{nica II, III v toplarni @elezniki 
v vi{ini 70 milijonov tolarjev, daljinski sistem v Cankovi v vi{ini 
okoli 26 milijonov tolarjev ter projekt izgradnje nove ener-
getske postaje za izrabo lesne biomase v [entjurju v vi{ini 
okoli 69,5 milijonov tolarjev. Skupna investicijska vrednost 
podprtih projektov je okoli 1,3 milijarde tolarjev.

Mag. Jani Turk, AURE

Podprtih 23 {tudij izvedljivosti 
daljinskih ogrevanj na lesno biomaso

Javni razpis za sofinanciranje {tudij izvedljivosti daljinskih 
ogrevanj na lesno biomaso za leto 2003/2004, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu 30.05.2003, je zaklju~en. V okviru 
razpisa smo v skupni vrednosti 40 milijonov tolarjev podprli 
23 {tudij izvedljivosti, ki bodo v prete`nem delu dokon~ane {e 
letos. Izvajalci {tudij bodo povabljeni na {olanje, ki bo potekalo 
29. in 30. septembra 2003 v Ljubljani.

Lojze [ubic, projekt GEF

Solarni sistem na Nanosu

Nanos je visoka kra{ka gozdna planota z nadmorsko vi{ino 
od 900 do 1.300 metrov, ki le`i 50 km jugozahodno od 
Ljubljane. Vrh Nanosa, Ple{a, je znan predvsem po oddajniku 
in odli~nem razgledu na velik del Primorske in Notranjske, 
poleg tega pa je na Nanosu mogo~e najti {e fosilne ostanke 
rastlin, {koljk in `ivali, zdravilna zeli{~a, nekatere redke `ivali 
ter brezna in ledenike, v katerih so neko~ sekali led in ga vozili 
v Vipavo in Trst.

Prebivalci nano{ke planote {e danes niso priklju~eni na 
elektri~no omre`je, elektri~no energijo proizvajajo sami, z 
lastnimi dieselskimi agregati. Zaradi redke poseljenosti in visokih 
stro{kov elektrifikacija planote do leta 2010 ni predvidena. Na 
turisti~ni kmetiji Abram, kjer 920 metrov visoko gostom nudijo 
preno~i{~a in hrano, ki jo na 40 ha povr{ine pridelujejo sami, 
so se zato odlo~ili, da bodo investirali v avtonomno elektrarno 
na sonce, dieselski agregat pa bodo ohranili kot rezervni vir 
energije.

Solarni moduli na strehi kmetije Abram
(Foto: Kon Tiki Solar, d.o.o.)

Vgrajeni oto~ni solarni sistem sestavljajo solarni moduli, 
regulacijska enota, razsmernik, polnilnik in akumulator, ki 
je namenjen shranjevanju vi{kov elektri~ne energije, kadar 
njena proizvodnja presega porabo. Glavni element sistema so 
solarni moduli s skupno povr{ino 40 m2, ki son~no energijo 
pretvarjajo v elektri~no. Skupna nazivna mo~ modulov, ki 
so name{~eni na ju`ni polovici strehe kmetije, je 4,4 kW, 
letno pa bodo obratovali predvidoma 910 ur in proizvedli 
4.000 MWh elektrike. Izkoristek modulov se giblje med 
91 % pri 25 % nazivne mo~i do 95 % pri polni izkori{~enosti, 
njihova `ivljenjska doba pa je ocenjena na 25 let. Moduli so 
prek spoji{~a solarnih modulov, ki ima funkcijo za{~ite sistema 
pred preobremenitvijo, povezani z regulacijsko enoto, ki na eni 
strani prek polnilnika akumulatorja uravnava njegovo pravilno 
polnjenje, na drugi pa s pomo~jo razsmernika za pretvorbo 
enosmerne napetosti akumulatorja v izmeni~no in razdelilne 
omarice dobavlja elektri~no energijo porabnikom.

Projekt, ki je od Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 
Agencije RS za u~inkovito rabo energije prejel za 32,3 % 
dejanske vrednosti nalo`be nepovratnih sredstev, je poleg 
oskrbe z elektri~no energijo pomemben tudi za promocijo ve~je 
izrabe energije sonca za proizvodnjo elektrike.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU
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ZAKONODAJA

Slovenska gospodinjstva porabijo pribli`no 3 milijone MWh 
letno, od ~esar odpade na gospodinjske aparate 56, na razsvet-
ljavo 11 in pripravo tople vode 33 %. Energetska u~inkovitost 
novih gospodinjskih aparatov se nenehno izbolj{uje, hkrati pa se 
pove~uje tudi opremljenost gospodinjstev s temi aparati.

Za pove~anje energetske u~inkovitosti se uporabljata dva 
instrumenta. Prvi je energetsko ozna~evanje gospodinjskih 
aparatov, ki porabniku omogo~a hitro primerjavo energetske 
u~inkovitosti razli~nih naprav in s tem nakup var~nej{ih in 
okolju prijaznej{ih gospodinjskih aparatov. Drugi instrument 
je zahteva po minimalni energetski u~inkovitosti, s katero se 
zagotovi, da se na trgu ne pojavljajo aparati oziroma oprema z 
ve~jo porabo energije.

Z energetskimi nalepkami so pri nas `e ozna~ene hladilne 
na pra ve, pralni, su{ilni in pomivalni stroji ter `arnice in sijalke, 
sep tem bra pa bo v Uradnem listu RS objavljen tudi pravilnik 
o ener getskem ozna~evanju gospodinjskih elektri~nih pe~ic, v 
pri pravi pa je {e predpis o energetskem ozna~evanju klimatskih 
naprav.

Pravilnik o energetskem ozna~evanju gospodinjskih 
elek  tri~nih pe~ic dolo~a zahteve pri navajanju podatkov o 
porabi elektri~ne energije gospodinjskih elektri~nih pe~ic na 
nalepkah in podatkovnih karticah ter druge zahteve, ki bodo 
kupcu omogo~ile, da bo izbral energetsko u~inkovitej{o pe~ico. 
Pravilnik velja za pe~ice, ki se napajajo iz elektri~nega omre`ja, 
in sicer tako za samostojne pe~ice kot tudi za tiste, ki so del 
ve~jih naprav. Pravilnik ne velja za: 
• pe~ice, ki se lahko napajajo tudi iz drugih virov energije,
• prenosne pe~ice, ki niso predvidene za fiksno namestitev 

in katerih masa je manj{a od 18 kg ter niso namenjene za 
vgradnjo,

• parne pe~ice, pri katerih gre za porabo energije pri proiz-
vodnji pare, ~e ne gre za pregreto paro.
Pe~ice so po porabi energije razvr{~ene v razrede energetske 

u~inkovitosti od A do G. Razvrstitev v omenjene razrede je 
narejena v odvisnosti od velikosti prostora pe~ice (majhne, 
srednje, velike). Pri pe~icah z ve~ prostori je potrebno razred 
energetske u~inkovitosti dolo~iti za vsak prostor posebej.

kot posamezne kom-
po nente ali vgrajene v 
svetilke.

Pravilnik ne velja za 
na sled nje tipe predsti-
kal  nih naprav:
• predstikalne napra-

ve, vde lane v sijalke,
• predstikalne napra-

ve, ki so konstruirane 
po    se bej za svetilke za 
vgrad njo v pohi{tvo 
in so ne za men lji vi 
deli sve tilk ter se ne 
mo rejo preiz ku {a ti 
lo ~e no od sve til ke,

• predstikalne napra-
ve, ki so posami~ne 
kom  po   nente ali vgra-
je ne v svetila, na men-
je ne izvozu.
S pravilnikom je 

pred   pi   sa  no, da je pred   sti-
 kal  ne na  pra  ve do  vol  je  no 
da  ti v pro  met oz. jih 
upo  rab  lja  ti, ~e nji ho va 
po ra ba elek tri~ ne ener gi-
je (do lo ~e na s stan  dar  dom SIST EN 50294) ne pre se ga po ra be, 
ki je po dana z naj ve~ jo predpisano prejeto mo~jo tokokroga 
predstikalna naprava - sijalka (v nadaljevanju: tokokrog). Za 
izra~un najve~je prejete mo~i tokokroga je potrebno dolo~iti 
kategorijo predstikalne naprave.

Razred energetske 
u~inkovitosti

Poraba energije E (kWh)
pri standardnem bremenu

A            E < 1,00

B 1,00 ≤ E < 1,20

C 1,20 ≤ E < 1,40

D 1,40 ≤ E < 1,60

E 1,60 ≤ E < 1,80
F 1,80 ≤ E < 2,00
G 2,00 ≤ E

Kategorija Opis

1 Predstikalne naprave za fluorescen~ne sijalke

2
Predstikalne naprave za kompaktne dvocevne 
fluorescen~ne sijalke 

3
Predstikalne naprave za kompaktne plo{~ate 
{tiricevne fluorescen~ne sijalke 

4
Predstikalne naprave za kompaktne {tiricevne 
fluorescen~ne sijalke

5
Predstikalne naprave za kompaktne {estcevne 
fluorescen~ne sijalke

6
Predstikalne naprave za kompaktne 
fluorescen~ne sijalke 2D

Nova pravilnika s podro~ja URE

Razvrstitev v razrede energetske u~inkovitosti za velike pe~ice 
(prostornina ve~ja od 65 l)

V Uradnem listu RS, {t. 58/03 (18. 6. 2003), je bil objavljen 
Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko u~inkovitost 
predstikalnih naprav za fluorescen~ne sijalke. Pravilnik 
velja za predstikalne naprave, ki se napajajo iz omre`ja in 
so de fi ni rane v standardu SIST EN 50294 ter dane v promet 

Energijska nalepka
za elektri~no pe~ico

Kategorije predstikalnih naprav

Pravilnik predpisuje najve~je prejete mo~i tokokroga posebej 
za obdobje do 20. novembra 2005 in po tem datumu, po 
katerem so predpisane ni`je mo~i, kar pomeni, da bodo 
predstikalne naprave, dane v promet po 20. novembru 2005, 
energetsko {e u~inkovitej{e. Omenjenim zahtevam mora zado-
stiti dobavitelj predstikalnih naprav.

Edvard Ipavec, AURE
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BIOPLIN

Tehnologija proizvodnje energije iz bioplina je razmeroma 
nova. Temelji na izrabi bioplina kot obnovljivega vira energije in 
med drugim zmanj{uje emisije toplogrednih plinov, onesna`enje 
vode in degradacijo tal. Razvoj tehnologije bioplina je bil doslej 
najuspe{nej{i v Evropi, kjer naj bi instalirana mo~ vgrajenih 
naprav s 1.505 MW leta 2001 po nekaterih ocenah leta 2010 
narasla na 4.275 MW. Vgradnjo takih naprav omogo~ajo zaradi 
dolgih vra~ilnih rokov za zdaj dr`avne spodbude, kot so ugodne 
tarife za oddajo energije v omre`je ter subvencije in posojila. 
Poln razvoj trga v prihodnosti pa bo mogo~ le, ko bo postala 
tehnologija bioplina zaradi ekonomije obsega in zmanj{anja 
proizvodnih stro{kov ekonomsko upravi~ena.

Kogeneracija na bioplin

Eno od podro~ij za izrabo bioplina je poleg industrije, 
~istilnih naprav za odplake in odlagali{~ komunalnih odpadkov 
tudi kmetijstvo, kjer je v Evropi instaliranih pribli`no 10 % 
skupne mo~i bioplinskih naprav. V Sloveniji je bila otvoritev 
prvega zasebnega sistema soproizvodnje toplote in elektri~ne 
energije (SPTE) na bioplin v kmetijstvu 12. septembra 2003 na 
kmetiji Antona Flereta v Letu{u. Tak sistem na eni strani zaradi 
procesa fermentacije, pri katerem se spro{~a bioplin, zmanj{uje 
negativne vplive gnoja in organskih odpadkov na okolje, na 
drugi pa omogo~a hkratno pridobivanje toplote in elektri~ne 
energije iz istega goriva velike prihranke primarne energije 
in zmanj{anje okolju {kodljivih emisij. Pribli`no 31 % celotne 
vrednosti nalo`be je za izvedbo projekta v obliki nepovratnih 
sredstev prispevala tudi AURE.

Kaj nam je povedal g. Flere

Na kmetiji imamo 90 glav `ivine, kar da dnevno 5 do 
6 m3 hlevskega gnoja. Ta je seveda neprijetnega vonja, 
in ker so se sosedje v na{i okolici nad smradom vedno 
pogosteje prito`evali, sem bil prisiljen poiskati re{itev tega 
problema. Na podlagi ogledov v Avstriji sem se odlo~il 
za tehnologijo proizvodnje energije iz bioplina, pri kateri 
gnojevka v procesu fermentacije izgubi neprijeten vonj, 
ob tem nastali bioplin pa je mogo~e koristno uporabiti za 
proizvodnjo toplote in elektri~ne energije. Ker je tovrstna 
tehnologija v Sloveniji razmeroma nova, sem te`ko dobil 
izvajalca, pa tudi dela so se nekoliko zavlekla, tako da sta 
od ideje do otvoritve sistema minili kar 2 leti. Del sredstev 
za izvedbo projekta je kot nepovratna sredstva prispevala 
tudi AURE. Upam, da bo sistem na na{i kmetiji deloval 
tako dobro, kot je bilo to predvideno s projektom, in 
bo kot primer dobre prakse k uvajanju take tehnologije 
spodbudil {e kak{no slovensko kmetijo.

Prvi zasebni sistem soproizvodnje toplote in elektri~ne 
energije na bioplin v kmetijstvu v Sloveniji, ki je nastal v 
sodelovanju g. Flereta in Agencije RS za u~inkovito rabo 
energije, je odprl mag. Janez Kopa~, minister za okolje, 
prostor in energijo. Poleg predstavnikov ministrstva so 
se dogodka udele`ili {e predstavniki ob~ine Braslov~e 
in sosednjih ob~in, predstavniki medijev in nevladnih 
organizacij, ~lani obmo~nih kmetijsko-gozdarskih zavodov 
in drugi.

in plinska napeljava. Sko zi 
prvi ~rpalni ja{ek se sve`a 
goveja gnojevka, koko{ji 
gnoj, koruzna sila`a in 
organski odpadki dovajajo 
v prvi fermentator, kjer 
razli~ne skupine bakterij v 
biokemi~nem procesu fer-
men ta cije pri temperaturi 
od 35 do 55 °C organske 
sno vi postopno razgradijo. 
^as fermentacije je razli~en, 
od 20 do 100 dni, na 
kmetiji v Letu{u pa se snovi 
v fermentatorju zadr`ujejo 
pribli`no 48 dni. Pri polni 
izkori{~enosti se pri tem dnevno sprosti okoli 2.400 m3 bioplina. 
Sve`e dodana gnojevka nato potiska maso iz prvega v drugi 
fermentator, iz njega pa se po drugem ~rpalnem ja{ku pre ~pava 
v kon~ni zbiralnik za gnojevko. Ta je vmesna deponija pred 
odvozom gnojevke, ki je tako ni potrebno skladi{~iti na prostem, 
na kmetijske povr{ine. Tako predelana gnojevka zaradi ve~je raz-
red~enosti tudi la`je prodira v tla, zaradi razgradnje ma{~obnih 
kislin, fenolov in derivatov fenolov pa ima tudi manj neprijeten 
vonj. V procesu raz`vepljevanja s kontroliranim dotokom zraka 
poteka v obeh fermentatorjih tudi priprava bioplin, ki se nato 
odvaja v zbiralnik, namenjen za njegovo skladi{~enje.

Pogled na ~rpalni ja{ek in oba fermentatorja

Sistem SPTE

Temeljna elementa celotnega sistema sta naprava za pripravo 
bioplina in sistem SPTE. Napravo za pripravo bioplina  sestavljajo 
dva ~rpalna ja{ka in fermentatorja, kon~ni zbiralnik gnojevke 

Sistem SPTE ima vgrajena 2 motorja z notranjim zgorevanjem, 
oba nazivne mo~i 60 kWe. Proizvedena elektri~na energija je v 
manj{i meri namenjena delovanju sistema, ostalo pa prodaji v 
elektri~no omre`je. Proizvedena toplota se pozimi uporablja za 
ogrevanje bli`njih stanovanjskih hi{, poleti pa za dosu{evanje 
sena, slaba tretjina toplote pa je namenjena ogrevanju obeh 
fermentatorjev.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU



UÈINKOVITO Z ENERGIJO / SEPTEMBER 20036

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

20
01

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

20
00

19
99

[t
ev

ilo
 s

ta
vb

Leto

ALTENER PROJEKTA
ALTENER je netehnolo{ki program Evropske unije, namenjen 

promociji obnovljivih virov energije (OVE). Njegov glavni cilj je 
pove~anje izrabe in tr`nega dele`a OVE, ki so kot okolju prijazni 
viri eni glavnih elementov evropske strategije za zmanj{anje 
emisij toplogrednih plinov. Program, ki je v dveh petletnih 
sklopih potekal od leta 1993 dalje, podrobnosti o njem so na 
voljo na spletni strani http://europa.eu.int/comm/energy/en/
pfs_altener_en.html, je od leta 2003 skupaj z ostalimi programi 
s podro~ja energije vklju~en v nov ve~letni program na podro~ju 
oskrbe in rabe energije “Inteligentna energija za Evropo”. Med 
projekti ALTENER, ki jih je Generalna direkcija za transport in 
energijo izbrala za sofinanciranje z razpisom leta 2002, sta tudi 
projekta, v katerih sodelujeta slovenska partnerja, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (UL-FE) in ApE d.o.o., 
Agencija za prestrukturiranje energetike.

Ogrevanje na lesno
biomaso v ve~jih stavbah

Silovit razvoj na podro~ju tehnologije zgorevanja lesa in 
pojav peletov, ki so sodobno lesno gorivo, prispevata k temu, 
da se predstava o pre`ivetosti ogrevanja z lesom nezadr`no 
spreminja. ^eprav je razvoj vzpodbuden, pa je vseeno opaziti 
tudi pomanjkljivosti. Tako je veliko predimenzioniranih kotlov, 
saj projektanti ogrevalne sisteme za nizkoenergijske stavbe {e 
vedno na~rtujejo, kot bi {lo za obi~ajne. Za zagotovitev visoke 
kakovosti storitev na podro~ju uporabe lesnih goriv je zato 
zelo pomembno izobra`evanje vseh v na~rtovanje in izvedbo 
projektov vklju~enih strokovnjakov.

Koordinator: FhG-ISE, Nem~ija
Slovenski nosilec: UL-FE, Laboratorij za 

polprevodni{ke strukture
Vrednost projekta: 904.500 €, slovenski del 90.000 €
Dodatne informacije: prof. dr. Marko Topi~ 

(Marko.Topic@fe.uni-lj.si)
Spletna stran: http://www.ise.fhg.de

Koordinator: E.V.A., Avstrija
Slovenski nosilec: ApE d.o.o., Agencija za 

prestrukturiranje energetike
Vrednost projekta: 1,8 milijona €, slovenski del 65.000 €

Dodatne informacije: Matja` Grmek 
(matjaz.grmek@ape.si)

Spletna stran: http://www.bioheat.info

relevantnih ciljnih skupin o mo`nostih ogrevanja z lesom. Glavni 
viri informacij pri tem so spletna stran projekta in bro{ure, ki 
bodo iz{le v 14 razli~nih jezikih.

Prof. dr. Marko Topi~, UL-FE

[tevilo ve~stanovanjskih stavb
ogrevanih z lesno biomaso v Avstriji

Prizadevanja za promocijo in raz{irjanje informacij o 
mo`nos tih za izrabo lesne biomase v ogrevalnih sistemih ve~jih 
stavb se v okviru programa ALTENER udejanjajo v projektih 
BIOHEAT - Promoting biomass heating in large buildings and 
blocks. Projekt BIOHEAT I, ki je potekal v letih od 2000 do 2002, 
je januarja letos nasledil projekt BIOHEAT II, ki bo trajal do konca 
leta 2004. V projektu sodeluje 17 partnerjev iz prav toliko dr`av, 
med njimi tudi Slovenija, njegov namen pa je predvsem spod-
buditi ve~jo uporabo sodobnih avtomatiziranih lesnih kotlov za 
ogrevanje ve~jih stavb, kot so {ole, mestne dvorane, bolni{nice, 
domovi za starej{e in ve~stanovanjske hi{e. V okviru projekta je 
zato posebna pozornost posve~ena informiranju ob~in, de`elnih 
vlad, stanovanjskih zdru`enj, projektantov, arhitektov in drugih 

Fotovoltaika v dr`avah kandidatkah
Februarja 2003 je v sklopu evropskega programa ALTENER 

za~el te~i tudi dvoletni projekt SOLTRAIN - Photovoltaic 
Training Courses in EU Candidate Countries. Projekt, ki ga 
vodi Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung e.V. - Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 
ISE iz Nem~ije, je namenjen pripravi gradiv in izvedbi 
izobra`evalnih delavnic o fotovoltaiki v pridru`enih ~lanicah 
EU: Bolgariji, Mad`arski, Poljski, Romuniji in Sloveniji.

Leto 2003 je v prvi vrsti namenjeno pripravi gradiv, v letu 2004 
pa namerava slovenski partner izvesti tri delavnice o fotovoltaiki, 
na katerih bodo udele`enci spoznavali predvsem njene 
prakti~ne vidike; razli~ne tipe son~nih celic in fotonapetostnih 
sistemov, na~rtovanje in gradnjo fotonapetostnih sistemov, 
varnost, zakonodajo, ekonomske vidike projektov in podobno. 
Vsebine in na~in izvedbe delavnic bodo prilagojeni ciljnim 
udele`encem, vsekakor pa bodo namenjene {ir{emu ob~instvu, 
od institucionalnih in zasebnih investitorjev, in`enirjev in u~iteljev 
tehni~ne vzgoje, pa do monterjev.

Matja` Grmek, ApE, d.o.o.
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ENERGIJA V EVROPI

Slovenska spletna stran projekta 
ClearContract

Na naslovu http://slovenia.clearcontract.net je za~ela konec 
avgusta delovati slovenska spletna stran projekta “Vzpostavitev 
borze za pogodbeno zni`anje stro{kov za energijo v vzhodni 
Evropi”. Na spletni strani najdete informacije o svetovalni 
vlogi Centra za energetsko u~inkovitost na podro~ju 
pogodbenega zni`anja stro{kov za energijo, projektnih 
partnerjih in financiranju projekta, predstavljeni pa so tudi 
cilji projekta in strategija za njihovo doseganje in izrabo 
ekonomsko upravi~enega potenciala za var~evanje z energijo 
ter posodobitve energetskih sistemov. Poleg tega so na spletni 
strani dostopne tudi informacije o promocijskih, informacijskih 
in izobra`evalnih dogodkih, ki potekajo v sklopu projekta. Eden 
izmed njih, delavnica za potencialne naro~nike, bo potekala 
novembra letos v Ljubljani. Podrobneje sta predstavljena tudi 
pogodbeno zni`anje stro{kov za energijo in pilotni projekt 
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v Mestni ob~ini 
Kranj.

 Sistemi SPTE na biomaso

Za decentralizirano proizvodnjo elektri~ne energije v sistemih 
soproizvodnje toplote in elektri~ne energije (SPTE) je mogo~e 
uporabljati tudi biomaso. Pri COGEN Europe, evropskem 
zdru`enju za promocijo SPTE (http://www.cogen.org), so 
izra~unali, da bi lahko instalirana mo~ sistemov SPTE na 
biomaso do leta 2010 dosegla 11 GW, do leta 2020 pa naj bi 
se pove~ala {e za dodatnih 8 GW. Sistemi SPTE na biomaso so 
primerni zlasti za papirnice, `age in lesno industrijo, kmetijska 
obmo~ja, ki niso priklju~ena na omre`ja zemeljskega plina ali 
elektri~ne energije, kot nadomestilo za stare sisteme SPTE na 
premog ali zemeljski plin in podobno.

Po nekaterih podatkih deluje najve~ji sistem SPTE na 
biomaso v eni izmed papirnic na Finskem. Sistem za svoje 
delovanje uporablja lubje, `agovino, lesne sekance, {oto in 
premog kot rezervno gorivo. Nazivna elektri~na mo~ sistema je 
249 MWe, nazivna toplotna mo~ pa 100 MWt za proizvodnjo 
pare za potrebe papirnice in 60 MWt za daljinsko ogrevanje 
papirnice in bli`njega mesta. Sistem letno proizvede 700 GWh 
toplote in 1.300 GWh elektri~ne energije, ve~ o njem pa si 
lahko preberete na http://www.jxj.com/magsandj/cospp/
2002_03/world.html.

Prodaja SSE v EU upada

Po nekaterih ocenah zna{a potencial za vgradnjo 
sprejemnikov son~ne energije (SSE) v EU kar 1,4 milijarde m2, s 
katerimi bi lahko proizvedli 682 TWh toplote letno. To ustreza 
30 % vse nafte, ki jo je EU leta 1999 uvozila z Bli`njega vzhoda. 
Ve~ kot polovica ocenjenega potenciala pripada Nem~iji, Veliki 
Britaniji in Franciji, z 12,84 milijoni m2 instaliranih SSE pa je 
sedaj izkori{~en le slab odstotek potenciala, ki je na voljo. 
Prodaja na trgu SSE je leta 2002 v primerjavi z letom prej 
padla. Novo vgrajenih je bilo 1,19 milijonov m2 SSE, kar je 
slabo ~etrtino manj kot leta 2001, `e tretje leto zapored pa je 
povr{ina novih sistemov presegala milijon m2. V Nem~iji, ki je 
najve~je tr`i{~e SSE, je bil med letoma 2001 in 2002 opazen 
padec z 925.000 na 574.000 m2 oziroma z ve~ kot 101.000 
na 58.500 novih sistemov za pridobivanje toplote iz energije 
sonca, kar gre pripisati zlasti dejstvu, da je bilo na voljo manj 
dr`avnih subvencij.

Ocena potenciala za vgradnjo SSE v dr`avah EU
(Vir: Renewable Energy World, Vol. 6, No. 4, 2003)

Do leta 2012 {e 145 GW vetrnic 
Energija vetra prispeva danes manj kot pol odstotka svetovne 

proizvodnje elektri~ne energije, po nekaterih ocenah pa naj bi 
leta 2012 zna{al ta dele` `e 2 %. Dana{njim 61.500 vetrnicam 
s skupno mo~jo 32 GW v ve~ kot 40 dr`avah po svetu naj bi se 
tako v prihodnjih desetih letih pridru`ile nove vetrne elektrarne 
s skupno mo~jo 145 GW.

Leta 2002 je bilo instaliranih kar 7.227 MW dodatnih 
kapacitet vetrnih elektrarn, od tega skoraj 90 % v Evropi, kar 
je najve~ doslej, vendar pa je bila 6-odstotna stopnja rasti 
glede na leto 2001 najmanj{a po letu 1996. Kar 46 % vseh 
dodatnih kapacitet so instalirali v Nem~iji, kjer so tako skupno 
mo~ vetrnih elektrarn pove~ali na 12.000 MW, kar je 2,5-krat 
ve~ kot v ZDA. Na drugem mestu po instalirani mo~i v Evropi 
je [panija s 5.043 MW, tej pa sledi Danska z 2.880 MW. 
Nara{~a tudi velikost instaliranih vetrnic. Na Danskem in v 
Nem~iji je povpre~na mo~ novo instalirane vetrnice leta 2002 
zna{ala skoraj 1,4 MW, v ZDA, [paniji in Veliki Britaniji pa so 
v povpre~ju vgrajevali vetrnice mo~i 900 kW. Pri~akovati je, da 
se bo v prihodnje velikost vetrnic z nara{~anjem {tevila vetrnih 
elektrarn na morju, {e ve~ala. Mo~ vetrnice nove generacije naj 
bi tako zna{ala kar od 3 do 6 MW.

Velika Britanija
16,5 %

Avstrija
2,2 %

Belgija
2,8 %

Danska
2,4 %

Finska
2,3 %

Francija
16,4 %

Gr~ija
2,2 %

Irska
1,1 %

Italija
13,5 %

Luksemburg
0,1 %

Nem~ija
22,7 %

Nizozemska
4,4 %

Portugalska
1,9 %

[panija
7,6 %

[vedska
4,0 %
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http://www.
gov.si/aure/

Zalo`nik: Agencija RS za u~inkovito rabo energije pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo
Izdajatelj: Center za energetsko u~inkovitost, Institut “Jo`ef Stefan”. 
Glavni urednik: Franc Beravs. Uredni{ki odbor: Boris Selan, Toma` Fatur in Barbara Petelin Viso~nik. 
Naslov uredni{tva: Agencija RS za u~inkovito rabo energije, Dimi~eva 12, 1000 Ljubljana. 
Priprava in tisk: Schwarz d.o.o., Ljubljana
Izhaja: 7–krat letno 
Oblikovanje: Informa Echo, Ljubljana.

Naro~ila za bilten U~inkovito z energijo sprejema Center za energetsko u~inkovitost, IJS, Jamova 39, Ljubljana.
Predloge zanimivosti za objavo v biltenu U~inkovito z energijo lahko po{ljete na elektronski naslov Bilten_AURE@ijs.si, po faksu 
(01) 561 23 35 ali po po{ti na naslov: Barbara Petelin Viso~nik, Institut “Jo`ef Stefan”, Center za energetsko u~inkovitost, Jamova 
39, 1000 Ljubljana. O primernosti objave posameznega predloga odlo~a uredni{ki odbor.
Javno glasilo U~inkovito z energijo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisano v evidenco javnih glasil pod zap. {t. 1398.
Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira.

Naslednja številka biltena “Uèinkovito z energijo” bo izšla 7. novembra 2003.

ZANIMIVOSTI, NAPOVEDI

Napovedi zanimivih dogodkovNapovedi zanimivih dogodkovSpletna stran MySolar

Vsi, ki vas zanima son~na energija, ste vabljeni, da obi{~ete 
spletno stran MySolar. Na http://www.mysolar.com boste na{li 
koristne informacije o proizvodnji elektri~ne energije in toplote 
iz son~ne energije, stran pa ponuja tudi orodji, s pomo~jo 
katerih je mogo~e na podlagi podatkov, ki jih posreduje 
potencialni uporabnik solarnega sistema, podrobnosti o 
lokaciji, vrsti `elenega sistema, orientaciji stavbe, sredstvih, ki 
so na voljo, in podobnega v petih korakih dolo~iti pribli`no 
velikost ustreznega sistema za ogrevanje vode ali proizvodnjo 
elektrike. Izra~unu je dodan tudi seznam razpolo`ljivih izdelkov 
in njihovih ponudnikov, ki pa {e nastaja.

Seminar programa GreenLight
Uporaba energetsko var~nih tehnologij in postopkov pri 
razsvetljavi v javnem sektorju in industriji.
Datum: 25. september in 9. oktober 2003
Kraj: Ljubljana, Maribor, Slovenija
Informacije: http://www.rcp.ijs.si/GreenLight/

Promocija energetske izrabe bioplina
Zakaj in kako do izrabe bioplina.
Datum: 26. september 2003
Kraj: Ljubljana, Slovenija
Informacije: http://www.ljudmila.org/sef

5. konferenca SLOBIOM 2003
Konferenca bo posve~ena predvsem ekonomskim instru-
mentom za spodbujanje rabe OVE.
Datum: 29. in 30. september 2003
Kraj: Ljubljana, Slovenija
Informacije: http://www.slobiom-zveza.si 

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
Seminarja o tehni~nih zna~ilnostih takih sistemov, o 
vrednotenju in financiranju projektov ...
Datum: 29. in 30. 9. ter 24. in 25. 11. 2003
Kraj: Medvode, Maribor, Slovenija
Informacije: http://www.gov.si/aure

Konferenca Greenheat 2003
Konferenca je namenjena tematiki pridobivanja toplote iz 
obnovljivih virov energije na pode`elju.
Datum: 1. do 4. oktober 2003
Kraj: Llandrindod Wells, Machynlleth, V. Britanija
Informacije: http://www.cat.org.uk/greenheat/conference

Premagovanje ovir in izku{nje

pri pridobivanju “zelene” elektrike
Seminar v okviru mednarodnega projekta OPET RES-e.
Datum: 3. oktober 2003
Kraj: Ljubljana, Slovenija
Informacije: http://www.fs.uni-lj.si/opet/knjiznica/
 Seminar_OPET_RES-e_Ljubljana_SL.doc

Trajnostni energetski sistemi

Za evropske energetske sisteme sta zna~ilna nara{~ajo~a 
odvisnost od uvoza fosilnih goriv ter pove~evanje potreb 
po energiji in emisij CO2. V okviru tematskega podro~ja 
trajnostnega razvoja in globalnih sprememb 6. okvirnega 
programa EU za raziskave in razvoj poteka zato tudi razvoj 
trajnostnih energetskih sistemov, ki bodo omogo~ili zmanj{anje 
emisij toplogrednih plinov in ostalih okolju {kodljivih snovi ter 
pove~ali zanesljivost oskrbe z energijo. Izbolj{ali naj bi tudi 
energetsko u~inkovitost in pove~ali izrabo OVE ob hkratnem 
spodbujanju gospodarskega razvoja in izbolj{evanju kakovosti 
bivanja. Program je smiselno nadaljevanje dela tematskega 
podro~ja energije, okolja in trajnostnega razvoja iz sklopa 5. 
okvirnega programa, o njem pa lahko izveste ve~ na spletni 
strani http://www.cordis.lu/sustdev/energy/home.html.


