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POVZETEK 
• Energetska zasnova občine Vojnik postavlja smernice za energetski razvoj občine in podaja oceno tehnične in 

ekonomske upravičenosti izvedbe posameznih variant reševanja dolgoročne, kvalitetne ter okolju prijazne 
oskrbe občine z energijo. Študija daje velik poudarek sistemom, ki temeljijo na izrabi obnovljivih virov energije 
ter ukrepom učinkovite rabe energije.  

 
• Učinkovitejša raba in obnovljivi viri energije tako v javnem sektorju kot tudi v gospodinjstvih bodo poleg ugodnih 

ekonomskih učinkov vplivali tudi na zmanjšanje vseh emisij, globalno še posebej CO2, kar je pomembno z 
narodnogospodarskega vidika glede na obveznosti Slovenije o zmanjševanju emisij po t.i. Kjotskem protokolu. 

 
• Potencial lesne biomase v občini Vojnik je relativno velik. Gozdnatost občine znaša več kot 50 %. Osrednji 

predlog, podan v energetski zasnovi, je izvedba sistema daljinskega ogrevanja na bioplin in lesno biomaso 
v Novi Cerkvi. Glavni energetski vir za ta sistem sta lesna biomasa ter bioplin iz živalskih odpadkov in zelene 
biomase, ekstra lahko kurilno olje pa kot dopolnilo oz. rezerva. Predvideva se priključitev večjih porabnikov v 
kraju in večina individualnih hiš na ta sistem, ki bo nadomestil obstoječe sisteme individualnega ogrevanja na 
fosilna goriva.  

 
• Za izgradnjo t.i. mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso so primerni zaselki oziroma 

skupine hiš tam, kjer je na voljo ustrezna količina lesne biomase. Glede na potencial lesne biomase je smiselno 
tudi spodbujanje vgradnje sodobnih manjših individualnih kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno 
ogrevanje objektov, ki bodo nadomestile stare neustrezne naprave na drva ali fosilna goriva.  

 
• V novo nastajajoči obrtni coni v Arclinu je za potrebe pridobivanja toplote smotrno načrtovati soproizvodnjo 

elektrike in toplote z izrabo zemeljskega plina oziroma lesne biomase in skupni daljinski sistem ogrevanja.  
 
• Potencial sonca je podobno kot v ostalem delu Slovenije dovolj velik za intenzivnejšo energetsko rabo. V ta 

namen je primerno vzpodbuditi občane za vgradnjo že uveljavljenih sončnih sprejemnikov za pripravo tople 
vode. Poleg tega na osnovnih šolah Vojnik in Frankolovo predlagamo v promocijske in izobraževalne namene 
postavitev sončnih elektrarn, saj je to eden od dolgoročno perspektivnejših obnovljivih virov energije.  

 
• Energetski potencial reke Hudinje v občini Vojnik je ocenjen na približno 3,5 MW. Občina ima teoretično tudi 

dobre možnosti za izkoriščanje geotermalne energije. Za določitev dejanskega potenciala bi bilo potrebno 
najprej izvesti raziskovalno vrtino, vendar je potrebno pred izvedbo vrtine opraviti detajlnejšo analizo geološke 
strukture. Prav tako bi bilo primerno, da bi občina v promocijske namene spodbudila in po možnosti tudi 
subvencionirala instalacijo nekaj toplotnih črpalk in termo sond v individualnih hišah oziroma v gospodinjstvih. 
Potencial energije vetra v občini je majhen. Povprečno hitrost vetra ocenjujemo na velikost približno do 1,4 m/s, 
kar pa je precej manj od izmerjenih hitrosti na Primorskem. 

 
• V občini Vojnik je zgrajeno plinovodno omrežje, ki poteka mimo naselja Arclin do naselja Vojnik. Predvidena je 

razširitev omrežja na celotno območje naselja Vojnik, pri čemer se pričakuje priključitev večine odjemalcev. 
 
• Vključitev občine Vojnik v program energetskega svetovanja, ki je organiziran v okviru Sektorja za aktivnosti 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, lahko pomembno spodbudi posameznike v smeri reševanja lastne 
energetske oskrbe iz domačih obnovljivih virov energije in varčevanja z energijo. S pomočjo energetskega 
svetovalca bi bila organizirana kontinuirana pomoč in svetovanje posameznikom, ki se odločajo za energetsko 
sanacijo objektov, vgradnjo solarnih sistemov, instalacijo kotla na lesno biomaso, kandidiranje na razpisih za 
nepovratna sredstva ipd.  

 
• Pregled energetskega stanja javnih stavb je pokazal potencial za doseganje energetskih prihrankov z 

izvajanjem predvidenih ukrepov kot so zamenjava in tesnjenje oken, izolacija fasad in podstrešij, obnova 
sistemov ogrevanja, varčna razsvetljava, predvsem pa mora občina v teh objektih nujno vzpostaviti energetski 
menedžment, ki bo poskrbel, da se bodo vsi ti ukrepi začeli izvajati. V primeru pomanjkanja investicijskih 
sredstev je priporočljivo razmišljati tudi o pogodbenem financiranju zniževanja stroškov za energijo. 

 
• Na porabo energije v podjetjih občina lahko vpliva, predvsem z lastnimi dobrimi zgledi in podporo dobrim 

usmeritvam. Odgovorne v podjetjih bi bilo treba spodbuditi k izvajanju energetskih pregledov in izvajanju 
ukrepov, ki iz njih sledijo. V načrtovani obrtni coni pa bi bilo treba spodbuditi energetsko učinkovito gradnjo in 
oskrbo. Pomembno je, da občina oziroma energetsko svetovalna služba predstavi vsem občanom te možnosti 
ter jim ponudi pomoč pri izgradnji (pridobivanje finančnih sredstev, administrativni postopki itn.) oziroma jim le to 
čim bolj olajša. 

 
• Ocenjujemo, da je projekt je povečal zanimanje za energetsko izrabo biomase in bioplina med občani. Izdelana 

Energetska zasnova občine Vojnik bo obravnavana na seji občinskega sveta v maju 2006. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
ApE Agencija za prestrukturiranje energetike 
CK centralna kurjava 
CO ogljikov monoksid 
CO2 ogljikov dioksid 
CxHy ogljikovodiki 
DO daljinsko ogrevanje 
DOB daljinsko ogrevanje na bioplin 
DOLB daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
EE električna energija 
ELKO ekstra lahko kurilno olje 
EZ Energetski zakon 
GEF Global Environment Facility (Sklad za svetovno okolje) 
GVŽ glav velike živine 
HE hidroelektrarna 
ISD interna stopnja donosnosti 
KE kvalificirana elektrarna 
KP kvalificirani proizvajalec 
mHE  mala hidroelektrarna 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor  
NOx dušikovi oksidi 
Nprm nasuti prostorninski metri (m3) 
NSV neto sedanja vrednost 
OVE obnovljivi viri energije 
PPE prihranek primarne energije 
ReNEP Resolucija o Nacionalnem energetskem programu 
RNSV relativna stopnja neto sedanje vrednosti 
SO2 žveplov dioksid 
SPTE soproizvodnja toplote in električne energije 
SSE sprejemnik sončne energije 
UNDP United Nations Development Program (Program Združenih 

narodov za razvoj) 
UNP utekočinjen naftni plin 
Ur.l.RS Uradni list Republike Slovenije 
URE učinkovita raba energije 
 



1. DOLOČITEV POMEMBNEJŠIH CILJNIH SKUPIN IN 
TEŽIŠČ DELA 
 
Osnovni namen študije je definirati potenciale za intenzivnejšo rabo obnovljivih virov energije 
(OVE) ter izboljšanje energetske učinkovitosti v javnih objektih, gospodinjstvih in industriji 
oziroma v obrtnih podjetjih v občini Vojnik. V tej zvezi študija ocenjuje možnosti in predlaga 
rešitve za energetsko oskrbo, upoštevaje dolgoročne razvojne načrte občine in domače 
energetske vire.  
 
Izdelava energetskega programa občine ima poudarek na: 
 
• analizi energetske rešitve, ki bi za daljinsko ogrevanje (DO) v kraju Nova Cerkev  

uporabljala lesno biomaso ter proizvodnjo bioplina iz živalskih odpadkov in zelene 
biomase in sicer na ekološko in energetsko učinkovit način, 

• učinkoviti rabi energije (URE) in zanesljivosti oskrbe, 
• povečanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v celotni oskrbi občine z energijo, 
• izboljšanju varstva okolja z vidika energetike in 
• izboljšanju ekonomičnosti oskrbe z energijo. 
 
 
Glede na naravne danosti in glede na trenutno proizvodnjo energije v kraju, je torej poudarjeno 
obravnavana izraba lesne biomase in bioplina iz živalskih odpadkov ter zelene biomase za 
proizvodnjo električne energije in za daljinsko ogrevanje ter možnosti za učinkovitejšo rabo 
energije v javnih stavbah, gospodinjstvih, obrtnih podjetjih ter na področju javne razsvetljave.  
 
Analiza možnih ukrepov za energetsko oskrbo je podana v poglavju 5, ukrepi pa v poglavju 6. 
Prikazane so tudi možnosti za izkoriščanje drugih obnovljivih virov energije (sončna, vodna in 
geotermalna energija). Energetski potencial reke Hudinje v občini Vojnik je ocenjen na približno 
3,5 MW. Potencial sonca je podobno kot v ostalem delu Slovenije dovolj velik za intenzivnejšo 
energetsko rabo. Geotermalna energija po dosedanjih analizah kaže na potencial, ki bi lahko 
vplival na zmanjšanje rabe drugih energentov v občini, vendar  je potrebno pred izvedbo vrtine 
opraviti detajlnejšo analizo geološke strukture.  Potencial energije vetra v občini je majhen.    
 
Izgradnja DO na osnovi izrabe bioplina iz živalskih odpadkov in zelene ter lesne biomase  v 
Novi Cerkvi bo imela večplasten učinek in sicer: 
 
• dolgoročna rešitev oskrbe z energijo, 
• učinkovito zmanjšanje emisij škodljivih snovi v zrak, 
• zbiranje živalskih odpadkov bo prispevalo k manjši onesnaženosti podtalnice in s tem k  

boljši kakovosti pitne vode, 
• možnost uporabe zelene biomase za proizvodnjo bioplina bo nudila nove možnosti v  

kmetijstvu z vidika rabe kmetijskih zemljišč in zaposlovanja. 
 
 
V okviru organizacije za izvedbo energetske zasnove (poglavje 8) so podani predlogi nosilcev 
izvedbe energetske zasnove, podatki o informiranju javnosti v času poteka projekta in analiza 
možnega financiranja. 



V državnem merilu je izdelava energetske zasnove občine Vojnik podprta predvsem z 
naslednjimi glavnimi dejavniki: 
 
• v 17. členu Energetskega zakona (Uradni list RS 26/2005) je navedeno, da lokalna 
skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept, s katerim določi 
način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in 
električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije, vsaj vsakih deset let.  
 
• V 66. členu Energetskega zakona je predvideno, da ministrstvo pristojno za energijo na 
nacionalnem nivoju izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe 
obnovljivih virov energije ter pripravlja predloge in izvaja državno spodbujanje učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije. V istem členu je predvideno tudi, da lokalne skupnosti 
izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov na osnovi izdelanih 
energetskih konceptov. Na osnovi izdelanega energetskega koncepta ima lokalna skupnost tudi 
možnost za pridobivanje državnih spodbud.   
 
• Slovenska energetska strategija načrtuje bistveno povečanje deleža obnovljivih virov 
energije oziroma izrabe biomase v energetske namene, kakor tudi povečanje deleža energije, ki 
je pridobljena z visoko učinkovitimi tehnologijami. S tem namenom je država sprejela nekaj 
podzakonskih aktov- uredb, ki opredeljujejo za kvalificirane proizvajalce električne energije, med 
katere spadajo vsi obnovljivi viri, sistem fiksnih cen in obvezen odkup vse proizvedene elektrike.  
 
• V Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS 57/2004) je lokalni 
energetski koncept temeljni planski dokument, ki v skladu z nacionalnim energetskim 
programom opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito 
ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov, zagotavlja zmanjšanje vplivov na 
okolje in ne nazadnje zmanjšuje javne izdatke. 
 
• Slovenija je ratificirala Konvencijo ZN o spremembi podnebja in podpisala Kjotski 
protokol, ki zahteva zmanjšanje količine toplogrednih plinov za 8% do leta 2010, glede na leto 
1986. Spodbujanje in izvajanje projektov učinkovite rabe energije ter večja izraba obnovljivih 
virov energije pomembno prispevajo k zmanjševanju emisij CO2. 
 
 



2. KRATKA PREDSTAVITEV OBČINE VOJNIK 
 
Občina Vojnik leži v severnem, gričevnatem delu Celjske kotline. Občina meri 75 km2, obsega 
tri krajevne skupnosti Frankolovo, Novo Cerkev in Vojnik in 56 naselij.  

Slika 1: Lega občine Vojnik v Sloveniji  

 

Slika 2: Občina Vojnik  

 



Tabela 1: Geodetski podatki o občini Vojnik 

Občina Površina (km2) Dolžina meje (km) Št. hišnih številk Št. naselij 
Vojnik 75,3 51 2623 56 

                                             Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot. 
 
 
Območje občine Vojnik pripada v geotektonskem smislu Savinjskim Alpam, oziroma v ožjem 
smislu zapletenemu mejnemu območju med Šoštanjskim in Smrekovškim prelomom. To 
območje sestavljajo predvsem terciarni (oligocenski in miocenski) sedimenti, ki so odloženi 
diskordantno na starejše – triasne karbonatne in vulkanoklastične kamnine. Triasne kamnine se 
pojavljajo na površini ob prelomih in narivih (Geološki zavod Slovenije). 
 
Povprečna julijska temperatura v obdobju 1961-1990 za Celje je 19,1OC, januarska -1,8OC, 
letna 9,1OC. Letnih padavin  je v povprečju okrog 1.146 mm. Najbolj namočeni meseci so junij, 
julij in avgust (vsi nad 130 mm ), najmanj padavin imata januar in februar. Povprečno trajanje 
sončnega obsevanja je 1.655 ur. 
 
Največji vodotok v občini je reka Hudinja. Zgornji hudourniški tok Hudinje na južnih obronkih 
Pohorja je sorazmerno ohranjen. V hudourniku deluje več mHE. Struga Hudinje je skozi ožino 
Socka in naprej do Vojnika bolj naravna s posameznimi utrditvami brežin v bližini ceste in 
posameznih objektov. Na povodju Hudinje so poplavam izpostavljena predvsem naselja Socka, 
Vojnik in Arclin. Na zgornjem toku Hudinje delujejo mHE. Interes rabe je izražen tudi na odseku 
skozi Socko pod Vitanjem. Ocenjen srednji pretok 0,759 m3/s s povprečnim padcem 2,745%. 
  
Raba tal v občini Vojnik je prikazana na spodnji tabeli. Največ površin zavzema gozd, sledijo 
kmetijska zemljišča in poselitev.  

Tabela 2: Raba tal v občini Vojnik 

   ha 
I. območje kmetijskih zemljišč 2263
II. območje kmetijskih zemljišč 986
Lesno proizvodni gozd 3236
Varovalni gozd  388
Gozdovi s posebnim namenom 30
Peskokop-apnenec 6
Kamnolom-sanacija 1
Območja poselitve 501
Območja zidanic  102
Skupaj   7518

 
 
Po podatkih Gozdarskega inštituta površina gozdov v občini Vojnik obsega 3.492 ha oz. 53 % 
celotne površine, kar jo uvršča med povprečno gozdnate slovenske občine. Od tega je delež 
zasebnega gozda 81 %.  Največji letni možni posek znaša 7.666 m3. Trenutna realizacija znaša 
56 %.  Delež stanovanj ogrevanih z lesom je 41 %. 
 
Po podatkih Popisa 2002 je bilo v letu 2002 v občini Vojnik 7.825 prebivalcev in sicer 3.848 
moških in 3.977 žensk, 2.585 gospodinjstev, 2.959 stanovanj in 2.427 stavb s stanovanji. 
Povprečno število članov v gospodinjstvu je v letu 2002 3.0, kar je več kot državno povprečje, ki 



znaša 2.8. Število stanovanj na stavbo s stanovanji je 1.2 in je nižje od državnega povprečja, ki 
je 1.6. Osnovni podatki po naseljih v občini so podani v tabeli v nadaljevanju. 

Tabela 3: Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja po naseljih v 
občini Vojnik 

  Prebivalstvo Gospodinjstva      Stanovanja 
Naselje          Družine Stavbe s    povprečno
  skupaj moški ženske skupaj povprečna    stanovanji skupaj na stavbo 

s 
          velikost          stanovanji 
          
VOJNIK 7825 3848 3977 2585 3,0 2190 2427 2959 1,2
   
Arclin 484 242 242 173 2,8 144 147 184 1,3
Beli Potok pri 
Frankolovem 

45 24 21 12 3,8 11 11 12 1,1

Bezenškovo 
Bukovje 

104 51 53 29 3,6 31 42 46 1,1

Bezovica 46 21 25 12 3,8 11 11 13 1,2
Bovše 103 53 50 40 2,6 29 40 44 1,1
Brdce 49 22 27 14 3,5 12 18 19 1,1
Čreškova 111 48 63 36 3,1 30 37 38 1,0
Črešnjevec 16 9 7 5 3,2 z 8 8 1,0
Črešnjice 57 31 26 18 3,2 15 23 24 1,0
Dol pod Gojko 184 90 94 57 3,2 43 51 57 1,1
Frankolovo 281 133 148 90 3,1 81 82 105 1,3
Gabrovec pri 
Dramljah 

30 11 19 9 3,3 9 13 13 1,0

Globoče 76 33 43 28 2,7 22 22 30 1,4
Gradišče pri 
Vojniku 

39 20 19 13 3,0 10 16 17 1,1

Homec 87 43 44 25 3,5 25 29 30 1,0
Hrastnik 15 9 6 z z 4 9 9 1,0
Hrenova 164 84 80 56 2,9 46 48 54 1,1
Ilovca 88 38 50 30 2,9 28 32 36 1,1
Ivenca 167 80 87 52 3,2 51 48 56 1,2
Jankova 98 55 43 27 3,6 25 25 27 1,1
Kladnart 6 3 3 z z z z z z
Koblek 21 10 11 9 2,3 7 10 10 1,0
Konjsko 73 37 36 23 3,2 24 30 30 1,0
Landek 61 23 38 19 3,2 16 25 25 1,0
Lemberg pri 
Novi Cerkvi 

119 62 57 41 2,9 34 46 51 1,1

Lešje 45 25 20 13 3,5 10 16 18 1,1
Lindek 86 50 36 24 3,6 26 30 31 1,0
Lipa pri 
Frankolovem 

157 81 76 50 3,1 41 47 49 1,0

Male Dole 126 67 59 41 3,1 34 96 99 1,0
Nova Cerkev 497 248 249 149 3,3 139 142 157 1,1
Novake 79 44 35 19 4,2 22 19 22 1,2
Podgorje pod 
Čerinom 

96 38 58 30 3,2 24 46 49 1,1



Polže 106 53 53 31 3,4 33 31 36 1,2
Pristava 121 60 61 43 2,8 31 39 49 1,3
Rakova Steza 39 14 25 13 3,0 12 17 19 1,1
Razdelj 82 45 37 24 3,4 22 25 27 1,1
Razgor 130 62 68 46 2,8 36 40 48 1,2
Razgorce 14 5 9 4 3,5 4 z z z
Rove 107 57 50 34 3,2 28 30 36 1,2
Selce 55 32 23 17 3,2 13 20 20 1,0
Socka 363 185 178 110 3,3 98 95 116 1,2
Straža pri 
Dolu 

22 12 10 6 3,7 4 9 9 1,0

Straža pri 
Novi Cerkvi 

45 24 21 14 3,2 12 17 21 1,2

Stražica 158 77 81 45 3,5 47 50 60 1,2
Tomaž nad 
Vojnikom 

59 29 30 19 3,1 16 23 23 1,0

Trnovlje pri 
Socki 

153 70 83 46 3,3 39 43 51 1,2

Velika Raven 29 15 14 8 3,6 6 12 12 1,0
Verpete 130 68 62 47 2,8 34 38 53 1,4
Vine 76 33 43 29 2,6 21 22 23 1,1
Višnja vas 239 109 130 71 3,4 68 72 76 1,1
Vizore 133 62 71 43 3,1 34 40 50 1,3
Vojnik 1986 961 1025 731 2,7 577 500 777 1,6
Zabukovje 18 10 8 6 3,0 5 15 15 1,0
Zlateče 94 50 44 32 2,9 24 40 44 1,1
Želče 38 22 16 11 3,5 10 11 11 1,0
Dedni Vrh pri 
Vojniku 

18 8 10 5 3,6 5 11 11 1,0

                    Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
 
 
V občini Vojnik je 2.959 stanovanj s skupno površino 207.113 m2. Večina stanovanj je v zasebni 
lasti fizičnih oseb. 

Tabela 4: Stanovanja po lastništvu in površina stanovanj po popisu 2002 

    Lastništvo stanovanja Površina 
Občina Skupaj     stanovanj 
Naselje   zasebna last fizičnih oseb drugo m2 
VOJNIK 2959 2812 147 207113 
Arclin 184 184 - 14681 
Dol pod Gojko 57 57 - 2609 
Frankolovo 105 99 6 7520 
Hrenova 54 54 - 3748 
Ivenca 56 56 - 3596 
Lemberg pri Novi Cerkvi 51 z z 3086 
Male Dole 99 z z 4865 
Nova Cerkev 157 148 9 13616 
Socka 116 106 10 8735 
Stražica 60 60 - 4362 
Trnovlje pri Socki 51 51 - 3223 



Verpete 53 z z 3692 
Višnja vas 76 z z 6051 
Vizore 50 z z 3692 
Vojnik 777 682 95 56896 

                                                                                                                                Vir: Statistični urad RS. 
 
 
V občini je 56 naselij z 2.623 hišnimi številkami. Prevladujejo razložena in gručasta naselja. 
Večja naselja so Vojnik, Nova cerkev, Arclin, Socka, Frankolovo, Višnja vas. V nadaljevanju je 
podan kratek opis največjih naselij v občini. 
 
VOJNIK 
 
Vojnik je gručasto trško naselje z ulično zasnovo, ki leži v Celjski kotlini ob reki Hudinji na 
ravnini, ki vzhodu prehaja v gričevnat svet. Na severu se naslanja na apniški Vojniški hrib, na 
vzhodu na položno pobočje Tomaževega hriba. V zahodnem delu sega prek plitve struge 
Hudinje. Novejši deli naselja so južno od starega trškega jedra. V dolini Hudinje je razvito 
kmetijstvo. Tu so tudi nasadi hmelja. Zelo razvite so različne storitvene in proizvodne obrtne 
dejavnosti ter kulturne ustanove. Večina krajanov se vozi na delo v Celje.  
 
NOVA CERKEV  
 
Sklenjeno središčno naselje trškega videza z jedrom ob cerkvi sv. Lenarta leži na nizki terasi 
severovzhodno od sotočja reke Hudinje in potoka Dobrnice, v severnem, gričevnatem delu 
Celjske kotline. Na severovzhodu je urbanizirani del naselja z ulično zasnovo, kjer so večinoma 
nove hiše. Na rodovitnih zemljiščih uspeva hmelj. Pomembna je tudi živinoreja. Večina ljudi je 
zaposlena v Celju in drugih zaposlitvenih središčih v okolici.  
 
ARCLIN 
 
Večje razloženo obcestno naselje v Celjski kotlini leži južno od Vojnika, v dolini reke Hudinje, na 
njenem vzhodnem bregu. Vzhodni del naselja je Zgornji Arclin s številnimi obrtnimi delavnicami, 
na zahodu pa je Spodnji Arclin, ki sega preko Hudinje na nizko gričevje. Na plodnih zemljiščih 
prevladujejo nasadi hmelja.  
 
SOCKA 
 
Razloženo naselje, v središčnem delu gručasto in urbanizirano naselje z ulično zasnovo leži v 
severnem, gričevnatem delu Celjske kotline ob reki Hudinji, ki tu priteče iz soteske v širšo, 
rodovitno dolino in dobi več manjših pritokov z obeh strani. Naselje je dobilo ime po soteski 
Hudinje, ki jo z obeh strani oklepajo visoke prepadne stene hribov Zavrha in Kozjeka. 
Pomembni kmetijski dejavnosti sta živinoreja in hmeljarstvo. Večina ljudi je zaposlena v Celju, 
nekateri tudi v Vitanju.  
 
FRANKOLOVO 
 
Razloženo naselje z gručastim jedrom v severovzhodnem, gričevnatem delu Celjske kotline leži 
v dolini potoka Tesnice, na obeh straneh glavne ceste Celje - Slovenske Konjice in na okoliških 
pobočjih. Središče naselja je sklenjeno in stoji ob cesti, nastalo pa je z združitvijo zaselkov Lok 
in Stražice. Je krajevno središče s središčnimi funkcijami. Ob Tesnici je izvir Toplice (21oC) z 
urejenim kopališčem.  
 
 
 



VIŠNJA VAS 
 
Razloženo naselje z gručastim jedrom v dolini reke Hudinje leži v severnem delu Celjske 
kotline. V kmetijstvu sta pomembna hmeljarstvo in živinoreja. Razvija se obrt. 
 
Na področju občine Vojnik so 603 kmetije, na katerih živi okoli 2.400 ljudi. Po popisu iz leta 
1991 so se na približno 75 kmetijah ukvarjali samo s kmetijstvom, danes pa je takih kmetij le še 
50. Na nekaterih kmetijah se je v zadnjih letih razvila turistična dejavnost. Z upoštevanjem 
mešanih kmetij je na področju občine Vojnik okoli 30% kmečkega prebivalstva.  
 
Najpomembnejše kmetijske panoge glede na obseg, pomen, tradicijo so živinoreja in 
poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah kot je kmečki 
turizem. Večina kmetij na območju Upravne enote Celje in prav tako občine Vojnik je 
usmerjenih v rejo govedi. Nekaj kmetij v nižinskem območju se ukvarja s perutninsko in 
prašičerejsko ter zelenjadarsko proizvodnjo. Na odličnih sadjarskih legah na Frankolovem so 
intenzivni nasadi jablan. V zadnjih letih se na kmetijah v hribovskem in gorskem območju vseh 
treh občin Upravne enote Celje uveljavlja reja drobnice, večje je zanimanje za razvoj turizma, 
na kmetijah s tradicijo in kmetijah ob izletniških točkah pa se vedno bolj uveljavlja tudi reja 
hladnokrvnih konj. V občini Vojnik je pomembna panoga tudi hmeljarstvo.  
 
Občina Vojnik nima večjih industrijskih objektov. Večji del gospodarske dejavnosti temelji na 
proizvodno obrtnih, trgovskih, kmetijskih in gostinskih dejavnostih V občini je bilo leta 2004 po 
podatkih Statističnega urada RS 294 podjetij, kjer je bilo zaposlenih 757 oseb.  
 
Najpomembnejši povezavi sta regionalni cesti Celje – Vojnik – Frankolovo in Celje – Vojnik – 
Dobrna. V občini je prisotnih veliko oblik stalne turistične in rekreativne ponudbe. Oblika 
turistične ponudbe občine Vojnik so nekatere tradicionalne in občasne prireditve in razstave, ki 
jih organizirajo kulturna, turistična in druga društva ter planinsko društvo Vojnik in posamezniki.  



3. ANALIZA OBSTOJEČEGA ENERGETSKEGA 
STANJA 

3.1 Pregled obstoječega stanja rabe energije 

3.1.1 Raba energije 

Podatke o porabi energentov v občini Vojnik smo pridobili iz različnih virov in sicer iz: 
 
• občinske baze podatkov (število stanovanj v občini po naseljih, število prebivalcev, itd.), 
• baze podatkov Statističnega urada RS (popis prebivalstva iz leta 2002), 
• anketiranja večjih in manjših porabnikov energije (kotlovnice, industrijski obrati, itd.) in  

lesnopredelovalnih podjetij ter javnih zgradb (ApE, avgust 2005/2006). 

Tabela 5: Letna poraba energije v občini Vojnik po podatkih Statističnega popisa 
prebivalstva za leto 2002, podatkih občine in pridobljenih anketah 

Gospodinjst
va in veliki 
porabniki 

ELKO1 Premog UNP Les EE2 Ostalo 
(zemelj
ski plin 

itd.) 

Skupaj 

 (l/l) (kg/l) (l/l) (m3/l) kWh/l kWh/l  
Skupaj 
energenti 

1.514.29
4 

278.205 111.006 14.544 296.060   

kWh 15.521.5
16 

862.435 768.163 17.452.69
3 

296.060 210.705 35.111.572 

1- ELKO- ekstra lahko kurilno olje 
2- EE- električna energija 
Javni objekti ELKO Premog UNP Les EE Ostalo 

(plin) 
Skupaj 

 (l/l) (kg/l) (l/l) (m3/l) kWh/l kWh/l  
Energenti 311.340 0 30.000 150 99.652   
KWh 3.191.23

5 
0 207.600 180.000 99.652 376.984 4.055.471 

 
 
Iz analize podatkov Popisa prebivalstva iz leta 2002 za naselja v občini Vojnik izhaja glej tabelo 
5, da je večina gospodinjstev v letu 2002 za ogrevanje stanovanj uporabljala drva (les) in ekstra 
lahko kurilno olje (ELKO). V vmesnem času pa se je povečalo število uporabnikov priključenih 
na omrežje zemeljskega plina. V zadnjem času se kaže trend višanja cen ELKO, kar lahko spet 
vodi k večanju klasičnega ogrevanja z drvmi oziroma z lesno biomaso z uporabo modernih 
kotlov. Električna energija ima neznaten delež, uporablja pa se predvsem za občasno lokalno 
ogrevanje (kaloriferji ipd.) ter za lokalno pripravo tople sanitarne vode (npr. bojlerji v kuhinji). 
Prav tako ima neznaten delež v gospodinjstvih raba UNP, sončna energija in drugi viri. 



Proizvodnja toplote pri individualnih porabnikih je ekološko najbolj sporna z ozirom na slab 
nadzor majhnih kotlov za centralno ogrevanje hiš in dotrajanost velikega dela teh instalacij.  
Podatki o energentih in porabi energije pri večjih porabnikih in v javnih objektih so bili pridobljeni 
z anketiranjem v decembru 2005. Pri večjih porabnikih je v letu 2005 prevladovala poraba 
ELKO, sledila sta UNP in les, pri javnih objektih pa je porabi ELKO sledil zemeljski plin in drugi 
viri ter za tem UNP.  
 
Celotna raba primarne energije v občini Vojnik  znaša tako glede na obstoječe baze podatkov 
narejene ocene ca. 39 GWh/leto. V povprečju znaša tako raba energije v občini ca. 4.875 kWh 
primarne energije/osebo/leto, kar pomeni ekvivalentno ca. 476 l ELKO/osebo/leto. Podatek je 
primerljiv s podatki za občine, kjer ni prisotna energetsko intenzivna industrija. 
 
Na sliki 3 so podani deleži rabe posameznih energentov za ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode v občini glede na podatke o rabi energentov iz tabele 5. Raba energentov je bila 
v letu 2002 naslednja: 45 % les, 48 % ekstra lahko kurilno olje (ELKO), 2 % premog, 2 % 
UNP, 1% električna energija ter 2 % zemeljski plin in  drugi viri (sončna energija).  

Slika 3: Raba energentov v občini Vojnik 

 
 
 
Iz podatkov o rabi energentov v občini je razvidno, da sta prevladujoča energetska vira v občini 
les in ELKO, pri čemer je treba poudariti, da raba lesa poteka v individualnih, tehnološko 
zastarelih kotlovskih napravah in pečeh, štedilnikih ter kaminih. ELKO pa se porablja za 
proizvodnjo toplote pri individualnih porabnikih in v večjih industrijskih kotlih oziroma kotlih za 
centralno ogrevanje večjih objektov ali skupin objektov. Raba ostalih, obnovljivih virov energije, 
je danes še vedno zanemarljivo majhna.  
 
Podatki v tabeli so narejeni na podlagi popisa iz leta 2002, podatkov občine, anketah in ocenah 
APE, čeprav še ni zaznan prehod na ogrevanje na zemeljski plin, je priklop že obstoječih 
porabnikov na plin upoštevan, vendar je v primerjavi z ostalimi energenti še vedno zanemarljiv. 
Pričakujemo pa da se bo struktura porabe energentov v naslednjih dveh letih močno spremenila 
v prid porabe zemeljskega plina. 



Raba energije v stanovanjskih blokih    

V občini Vojnik je glede na podatke iz Popisa prebivalstva iz leta 2002 19 večstanovanjskih 
stavb, ki so večinoma locirane v kraju Vojnik. Večina prebivalstva še vedno živi v samostojno 
stoječih hišah (2127). V občini pa je tudi 45 dvojčkov ali vrstnih hiš ter 229 hiš s kmečkih 
gospodarskim poslopjem.  
 
V omenjenih večstanovanjskih blokih je urejeno centralno ogrevanje. Nekaj stanovanj se nahaja 
v okviru drugih večjih objektov, na primer v sklopu pošte in Krajevne skupnosti, zato njihova 
raba ni posebej obravnavana. Raba energije v stanovanjskih blokih je večinoma kurilno olje. 
Večstanovanjski bloki na naslovu Keršova 3,5,7 ter Parmova 1 skupaj porabijo 84.500 l 
kurilnega olja pri čemer je koristna površina stanovanj 4.575 m2. 

Javni objekti  

Pregled rabe energije v javnih objektih v občini Vojnik, ki je podan v tabeli 6, kaže, da se večina 
javnih objektov ogreva na ELKO, nekaj na elektriko, osnovna šola Frankolovo poleg elektrike 
uporablja še UNP, osnovna šola in občina Vojnik pa se ogrevata na zemeljski plin. Predlog 
ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti in učinkovitejšo rabo energije v javnih objektih, 
sploh tistih, je podan v 6. poglavju.  

Tabela 6: Raba energentov v javnih objektih v občini Vojnik 

Javni objekt Energent m2 Plin 
(m3) 

ELKO 
(l) 

UNP 
(l) 

Elektrika 
(kWh) 

Osnovna šola Frankolovo UNP 1.600   30.000 46152 
K. S. Frankolovo elektrika 52    23.500 
PGD Frankolovo ELKO 260  2.800   
Župnišče Frankolovo učilnice ELKO 63  2.000   
Župnišče Frankolovo ELKO 120  2.000   
Vrtec Mavrica Frankolovo ELKO 161  6.000   
KS Nova Cerkev elektrika 60    30.000 
Pošta N.C. elektrika 57     
Šola N.C. olje 590  6.000   
Župnija N.C. olje 360  8.000   
PGD N.C. olje 400  4.000   
Pošta in krajevna skupnost olje 100  3.000   
Psihiatrična bolnica Vojnik ELKO 8.500  250.000   
Zdravstveni dom Vojnik ELKO 1.800  20.000   
Občina Vojnik zemeljski plin 400 4.331    
OŠ Socka ELKO 566  4.540   
OŠ Vojnik zemeljski plin 3.890 35.352    
Policijska postaja Vojnik ELKO 240  3.000   

 



Poraba v industriji 

Občina Vojnik nima večjih industrijskih objektov. Večji del gospodarske dejavnosti temelji na 
proizvodno obrtnih, trgovskih, kmetijskih in gostinskih dejavnostih. V občini je bilo 31.12.1998 
registriranih 80 gospodarskih družb od tega 72 aktivnih in 158 podjetnikov oziroma 301 
zasebnikov. 

Tabela 7: Nekaj večjih podjetij in njihova poraba v občini Vojnik 

Podjetje Poraba  

Šeško d.o.o., Socka 33, 3203 Nova Cerkev, 
štev. zaposlenih: 14; 

6-7 ton drv iz lastnega gozda in 40.491 kWh 
elektrike, se nameravajo priklopiti na plin 

Dinocolor d.o.o., Pristovškova 16, 3212 Vojnik; 
štev. zaposlenih: 11;  

se bodo selili, tako njihovih podatkov nismo 
upoštevali 

Elektroservis Juteršek d.o.o., Arclin 65, 3211 
Škofja vas; štev. zaposlenih: 8.  

priklopljeni na plin 

 
 
Večji podjetji sta tudi Sutima d.o.o in Gradbeništvo Ovtar Boštjan, s.p. V občini Vojnik ni 
industrijskih porabnikov energije in nobenega večjega podjetja, ki bi v proizvodnji uporabljalo 
procesno toploto. Med podjetji gre večinoma za manjša podjetja z nižjo porabo energije, pri 
ogrevanju katerih prevladuje ELKO. Predvidevamo, da se bodo, glede na bližino plinovoda, 
večja podjetja kmalu priklopila na daljinsko ogrevanje s plinom. 
 
V občini Vojnik obratuje sušilnica hmelja (poraba je predstavljena v naslednjem razdelku 
»Poraba v kmetijstvu«). Vendar pa se v prihodnosti načrtuje poslovno stanovanjski objekt 
namesto sušilnice, ki jo bodo preselili izven občine Vojnik. Tako je v načrtovanju energetskega 
stanja ni smiselno upoštevati. Načrtuje se okoliš Konjsko, kjer bosta 2 poslovno stanovanjska 
objekta in 72 individualnih hiš in predviden začetek izgradnje prve tretjine naselja je že ob koncu 
leta 2006. Za ogrevanje je predviden zemeljski plin. Prav tako se načrtuje poslovno obrtna cona 
Arclin, kjer je 15 ha zazidalnih površin, večina je namenjeno tihi obrti, industrijski obrati niso 
predvideni. Eno petino te površine bodo stanovanja. Ta soseska je prav tako predvidena za 
ogrevanje na zemeljski plin.  

Poraba v kmetijstvu 

Na področju občine Vojnik so 603 kmetije, na katerih živi okoli 2.400 ljudi. Po popisu iz leta 
1991 so se na približno 75 kmetijah ukvarjali samo s kmetijstvom, danes pa je takih kmetij le še 
50. Na nekaterih kmetijah se je v zadnjih letih razvila turistična dejavnost. Z upoštevanjem 
mešanih kmetij je na področju občine Vojnik okoli 30% kmečkega prebivalstva.  
 
Najpomembnejše kmetijske panoge glede na obseg, pomen, tradicijo so živinoreja in 
poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah kot je kmečki 
turizem. Večina kmetij na območju Upravne enote Celje in prav tako občine Vojnik je 
usmerjenih v rejo govedi. Nekaj kmetij v nižinskem območju se ukvarja s perutninsko in 
prašičerejsko ter zelenjadarsko proizvodnjo. Na odličnih sadjarskih legah na Frankolovem so 
intenzivni nasadi jablan. V zadnjih letih se na kmetijah v hribovskem in gorskem območju vseh 
treh občin Upravne enote Celje uveljavlja reja drobnice, večje je zanimanje za razvoj turizma. 
Na kmetijah s tradicijo in kmetijah ob izletniških točkah pa se vedno bolj uveljavlja tudi reja 
hladnokrvnih konj. V občini Vojnik je pomembna panoga tudi hmeljarstvo. Za to dejavnost 
potrebujejo tudi sušilnice hmelja, ki obratujejo samo okrog 14 dni na leto. V občini Vojnik ena 
sušilnica Kmetijske zadruge Celje deluje za vseh 5 hmeljarjev občine Vojnik in porabi za proces 



sušenja hmelja 68.000 l ELKO ter 51,8 MWh elektrike v času konec avgusta začetek 
septembra.  
 
V občini je prisotnih veliko oblik stalne turistične in rekreativne ponudbe. Oblika turistične 
ponudbe občine Vojnik so še nekatere tradicionalne in občasne prireditve in razstave, ki jih 
organizirajo kulturna, turistična in druga društva ter planinsko društvo Vojnik in posamezniki.  

3.1.2 Emisije pri rabi energentov  

V okviru študije so bili pri opredelitvi emisijskih faktorjev uporabljeni podatki iz literature, ki so bili 
objavljeni in priporočeni v študiji Joanneum Research Graz „Emissionsfaktoren und 
energietechnische Parameter für die Erstellung von Energie- und Emissionsbilanzen im Bereich 
Raumwärmeversorgung“ ("Emisijski faktorji in energetskotehnični parametri za izdelavo 
energetskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe").  
 
Glede emisij SO2 in CO2 so emisijski faktorji prilagojeni specifikacijam goriv, ki se uporabljajo v 
Sloveniji. Za pregled privzetih emisijskih faktorjev so v nadaljevanju podane lastnosti 
posameznih spojin: 
 
Žveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g/mol; težji od zraka; je brezbarven, ostro dišeč, 
strupen plin, ki z vodno paro iz zraka tvori žveplasto kislino, ki je kot zelo razredčena kislina 
med ljudmi poznana kot "kisel dež", ki se utemeljeno povezuje s problematiko "umiranja 
gozdov". Znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzroči različne bolezni kot so bronhitis, 
draženje dihalnih poti ipd., popoln obseg škodljivih učinkov pa še vedno ni poznan. 
 
Ogljikov monoksid (CO): molska masa: 28 g/mol; približno enako težak kot zrak (29 g/mol); je 
življenjsko nevaren strupen plin. CO je brezbarvni plin brez vonja in zaradi teh lastnosti še 
posebno nevaren. CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju. 
 
Ogljikovodiki (CxHy): v dimnih plinih; so produkti nepopolnega zgorevanja. 
 
Dušikovi oksidi (NOx): molska masa: 46 g/mol kot NO2; težji od zraka, po eni strani nastaja pri 
zgorevanju goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa pri visokih temperaturah zgorevanja 
preko 1000°C. Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini. 
 
Ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g/mol; je brezbarvni plin s šibko kislim okusom in je 
težji od zraka. Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov dioksid je glavni 
krivec za učinek tople grede. Koncentracija CO2 v atmosferi se stalno povečuje in je po eni 
strani posledica industrializacije, po drugi strani pa stalnega naraščanja prebivalstva na zemlji. 
Po najboljših danes razpoložljivih klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti CO2 v atmosferi 
povzročila globalni dvig temperature za 3°C +/- 1,5°C. 
 
Emisije polutantov v občini Vojnik so izdelane glede na količino rabe posameznih energentov. 
Podatki o rabi energentov iz tabel 5 in 6 odražajo stanje rabe energentov iz leta 2002 (SURS, 
2002, ankete 2002/2006). Ker se je v tem času struktura rabe energentov že spremenila, saj se 
je bistveno povečal priklop odjemalcev na plinsko omrežje, smo izdelali še preračun emisij za 
ocenjeno sedanje stanje ob večji rabi zemeljskega plina.  



Tabela 8: Emisije snovi pri rabi energentov v občini Vojnik iz razpoložljive 
statistične baze podatkov o rabi energentov ter ocene sedanje rabe toplote 

Polutanti Raba energentov iz 
razpoložljive statistične baze  

Ocena sedanje rabe 
toplote 

Sprememba emisij glede 
na spremenjeno rabo 

energentov 

CO2  5.797 ton/a 7.094 ton/a + 22 % 
SO2 14.598 kg/a 21.921 kg/a + 50 % 
CxHy 9.094 kg/a 10.873 kg/a + 20 % 
NOx 10.006 kg/a 18.030 kg/a + 79 % 
Prah 3.595 kg/a 3.199 kg/a - 11 % 
CO 173.990 kg/a 171.930 kg/a - 1 % 
 
 
V tabeli 8 so podane količine emisij na podlagi ocene sedanje strukture rabe energentov v 
občini Vojnik. Ocena predpostavlja, da je 10 % objektov prešlo iz ogrevanja z lesom in 5 % iz 
ogrevanja z ELKO-m na ogrevanje z zemeljskim plinom in 50 % objektov, ki se je ogrevalo na 
premog je prešlo na ogrevanje z ELKO-m. 
 
Podroben preračun emisij za občino Vojnik skupaj z ocenjenimi povprečnimi emisijskimi 
koeficienti podaja Priloga 1. 

Slika 4: Emisije snovi pri rabi energentov v občini Vojnik na osnovi razpoložljive 
baze podatkov in ocene sedanje rabe energentov 

Stanje emisij v občini in Ocena sedanjih emisij
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Iz tabele 8 in slike 4 izhaja, da so se emisije glede na novo strukturo porabe, predvsem na 
račun večjega števila priklopov na omrežje zemeljskega plina, povečale.  



3.1.3 Električna energija 

Porabljena električna energija v Sloveniji je v letu 2004 znašala 12,6 TWh (Vir: Statistične 
informacije 266/2005). Po podatkih Elektro Celja, d.d. je znašala poraba električne energije v 
občini Vojnik v letu 2005 okoli 8.000 kWh, kar predstavlja okoli 0,06% porabe električne energije 
na ravni Slovenije. 
 
Preko Občine Vojnik potekajo koridorji v nadaljevanju navedenih daljnovodov, ki so v 
pristojnosti  ELES-a  d.o.o., GJS Prenos električne energije, kot izvajalca obvezne gospodarske 
javne službe prenosa električne energije preko visokonapetostnega elektroenergetskega 
omrežja v Republiki Sloveniji. Daljnovodi, ki potekajo preko občine Vojnik so: 
 
DV 1x400 kV Mihovec – Podlog, obstoječi z oznako D-427 
DV 2x400 kV Maribor – Mihovec, predvideni z oznako D-428 
DV 1x220 kV Cirkovce – Podlog, obstoječi z oznako D-211 
DV 2x110 kV Maribor – Selce, obstoječi z oznako D-1035 
DV 2x400 kV vzankanje Celje, odsek Frankolovo-Celje, predvideni z oznako D-423 
DV 2x400 kV Podlog – Celje (varianta) vzankanje Celje, predvideni z oznako D-422. 
 
Pri obstoječih in predvidenih daljnovodih glede na napetostni nivo so predvidene naslednje 
urbanistične širine daljnovodov: 
 
za 110 kV 2x15 = 30m 
za 220 kV 2x20 = 40m 
za 400 kV 2x25 = 50m. 
 
V občini Vojnik je 80 km daljnovodov moči 10 kW ter 80 transformatorskih postaj 80 moči 20 kW 
srednje napetostne mreže. Predvideva se 10 novih transformatorskih postaj. Moč 1 
transformatorske postaje je od 50 -250 kilovat amperov. Območje krajevne skupnosti 
Frankolovo je slabše napajano. Znotraj načrtovanih 10 novih transformatorskih postaj so 4 
predvidene kot obnova v Frankolovem.  

Tabela 9: Raba električne energije v občini Vojnik po podatkih Elektro Celje, d.d. 

Tarifna skupina 2002 2003 2004 2005 
 kWh 
Visoka napetost 373.800 398.532 399.258 417.826 
Gospodinjski odjem 10.201.110 10.783.850 11.454.263 12.513.665 
Ostali odjem 0.4 kV  2.911.267 3.584.095 4.080.440 3.198.399 
Javna razsvetljava 338.884 331.090 341.831 293.904 
Skupaj 13.825.061 15.097.567 16.275.792 16.423.794 
                                                                                                                                    Vir: Elektro Celje, d.d. 
 

3.2 Cene energentov in stroški rabe energije 

 
Stroški ogrevanja so odvisni od številnih dejavnikov. Najpomembnejša je cena goriva, ki 
vključuje osnovno ceno goriva, DDV, morebitne trošarine, CO2 takso, stroške prevoza, itd. 



Poleg te pa je v posameznih primerih še bolj odločilen strošek amortizacije kurilne naprave, to 
je izjemno visoka vrednost začetne investicije. Tak primer je lahko sistem ogrevanja na lesno 
biomaso, kjer je strošek goriva za pridobljeno kWh toplote relativno nizek glede na samo višino 
investicije. 
 
V primerjavi s preteklimi leti so se cene energentov gibale različno. Cene drv (polena, sekanci in 
peleti) so se znižale. Ogrevanje z zemeljskim plinom, ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO), cene 
daljinskega ogrevanja, utekočinjenega naftnega plina (UNP) in elektrike pa so se povišale. Na 
sliki 5 je podana primerjava ogrevanja za gospodinjstva pri različnih vrstah energentov na dan 
2.2.2006. Posamezne cene energentov (ELKO, UNP, elektrika) so enotne za vso Slovenijo, 
druge so odvisne od razpoložljivosti energenta (zemeljski plin), medtem ko so tretje odvisne od 
lokalne ponudbe in povpraševanja (drva, sekanci, peleti). Za primerjavo različnih možnosti 
ogrevanja v občini Vojnik sta kot alternativi vzeti ceni daljinskega ogrevanja in ogrevanja na 
zemeljski plin v občini Vojnik. Pri izračunu stroškov ogrevanja so bili poleg povprečne investicije 
v kurilno napravo in življenjske dobe ogrevalne naprave upoštevani tudi njeni izkoristki. 
Stroškov vzdrževanja nismo upoštevali vendar bistveno vplivajo na končni rezultat cene 
SIT/kWh.  

Slika 5: Stroški ogrevanja za gospodinjstva pri različnih energentih na dan 
2.2.2006 
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Primerjava stroškov ogrevanja kaže, da postajajo moderni sistemi ogrevanja z lesno biomaso 
že konkurenčni sistemom ogrevanja na fosilna goriva. Največji delež stroškov ogrevanja je tako 
amortizacija investicije, medtem ko so letni obratovalni stroški (stroški goriva) v povprečju za 
več kot 50 % nižji od stroškov ogrevanja s fosilnimi energenti.  
 
Ker je pričakovati, da se bo nivo cen fosilnih energentov višal, postaja konkurenčno tudi 
ogrevanje z modernimi kotli na lesno biomaso. Ob uvedbi državnih nepovratnih podpor za 



moderne individualne sisteme ogrevanja pa bi bila odločitev za izgradnjo takega sistema 
ogrevanja za gospodinjstva ekonomsko popolnoma upravičena. 

3.3 Prognoze razvoja rabe energije 

3.3.1 Zasnova energetske infrastrukture Savinjske regije in subregija 
Celje z okolico 

Temeljni cilj regije je spremljanje okoljskih škod, sanacija obstoječih okoljskih škod in delovanje 
v smeri preprečevanja novih okoljskih škod. V okvir tega cilja spadajo tudi intenzivna vlaganja v 
okolju prijazne tehnologije ter tehnološke procese in znanja ter v trajnostni razvoj obnovljivih 
virov energije.  
 
Glede na predvideni intenzivni razvoj industrije in urbanizacije širšega celjskega območja, pa 
tudi zaradi potencialnih mednarodnih koridorjev transporta energije, pričakujemo v Celjski 
subregiji zelo obsežno koncentracijo graditve energetske infrastrukture. Spodnji tok reke 
Savinje nudi precejšni potencial vodne energije, ki bi ga bilo smotrno izkoristiti, vendar le v 
sodelovanju z ostalimi koristniki vodotoka (vodno gospodarstvo in turizem). V regiji se nahajajo 
lesno predelovalni obrati, v bližini katerih bi bilo možno zgraditi naprave (kotlovnice ali toplarne) 
za izkoriščanje lesne biomase. Potencial je ocenjen na skupno 14 MW toplotne moči. V 
subregiji so tudi potenciali geotermalne energije v višini ca 13 GW toplotne moči (zdravilišča), ki 
pa so že v precejšnji meri izkoriščeni. Strateški cilj prostorskega razvoja regije je tudi 
zagotavljanje ustrezne stopnje energetske neodvisnosti, ob varčni rabi energije ter izrabi 
obnovljivih virov energije. 
 
Razvojne usmeritve na področju energetske infrastrukture pa zajemajo:  
 
• pospešeno gradnjo sistemov oskrbe z energijo (elektroenergetskega distribucijskega  
omrežja in plinovodnega omrežja) v območjih intenzivnega razvoja ter sistemov daljinskega 
ogrevanja v strnjenih urbanih naseljih;  
• prednostno gradnjo centralnih sistemov oskrbe s toploto v območjih razvoja turizma in 
rekreacije;  
• izrabo lokalnih alternativnih obnovljivih virov energije (geotermalna in sončna energija 
ter biomasa) in izgradnjo lokalnih plinovodnih omrežij;  
• pospešeno sanacijo obstoječih sistemov in prehod na okolju bolj prijazne sisteme ob 
maksimalni izrabi lokalnih obnovljivih virov energije v območjih zavarovane kulturne dediščine.  

3.3.2 Razvojni načrti občine 

V občini so v letu 2005 potrdili investicijsko namero o sofinanciranju izgradnje II. faze 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki (CERO) Celje–Mehansko biološko obdelavo odpadkov 
in pa investicije v OŠ Frankolovo. Prav tako s finančnimi intervencijami in tudi s projektom e-
podeželje ohranjajo in razvijajo kmetijstvo v občini, ki naj bi temeljilo na aktivnem vključevanju 
krajanov, samozaposlovanju in aktivnem državljanstvu. Tudi na področju poslovno obrtne cone 
Arclin so sprejeti ukrepi za njeno nadaljnjo razširitev. Načrtuje se novo naselje v kraju Konjsko. 
Planira se obnova kurilnice v vrtcu Mavrica Vojnik ter začetek gradnje nadomestnega objekta in 



telovadnice OŠ Vojnik ter POŠ Nova Cerkev, investicijsko vzdrževanje kulturnih domov. Na 
ekološki ravni planirajo ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih po krajevnih skupnostih in 
pridobiti čim več novih uporabnikov plina. Razvojni program na področju podjetništva predlaga, 
da KS Nova Cerkev in Frankolovo ostaneta večinoma kmetijsko-turistični in obrtno usmerjeni. 
Ob tem bi bilo smotrno načrtovati centralni daljinski sistem ogrevanja z izrabo zemeljskega plina 
oziroma lesne biomase. Raba lesne biomase v industriji je namreč glede na zadostno količino 
lesne biomase v občini najcenejši in ob uporabi modernih kurilnih naprav tudi ekološko 
najustreznejši način ogrevanja. Hkrati pa bo raba domače lesne biomase pomenila nov 
dohodek za lokalno prebivalstvo. Občina bi zato morala vplivati na potencialne investitorje in jih 
podpirati pri odločanju za izrabo lokalno razpoložljivih surovin za bioplin in lokalno razpoložljive 
lesne biomase.  

3.3.3 Razvojni načrti malega gospodarstva 

Usmeritve na področju načrtovanja gospodarskih dejavnosti so v subregiji Celje z okolico: 
cona Arclin II v občini Vojnik (Vojnik je sestavni del Celjske mestne aglomeracije). Sedanja 
velikost cone je 2,1 ha, v načrtu je njena razširitev še za 18 ha do leta 2006. Načrtovani 
gospodarski coni Celje-vzhod in Arclin II ter drugi gospodarski objekti morajo imeti zagotovljeno 
ustrezno povezanost s komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo (električno 
omrežje, optokabelsko omrežje, telefon, kabelska TV, plinovod, toplovod, industrijsko 
ogrevanje, vodovod, kanalizacija, čistilna naprava (neposredna bližina), deponija (neposredna 
bližina), CERO (neposredna bližina). Preverjene bodo tudi možnosti za izgradnjo novega 
industrijskega tira s katerim se bo nastajajoča gospodarska cona Celje-vzhod in naselje Vojnik 
povezala z železniškim omrežjem. Morebitna izgradnja predlaganega industrijskega tira bi 
vzpostavila dobre infrastrukturne pogoje za razvoj tirnega potniškega sistema kot sestavnega 
dela (sub)regionalnega sistema javnega potniškega prometa.  
 
Zaradi kmetijske in turistične naravnanosti občine, se na območju občine ne predvideva razvoj v 
smislu izgradnje industrije, ki bi negativno vplivala na okolje. Za zagotavljanje novih površin za 
gradnjo objektov za drobno gospodarstvo, obrt in ostale poslovne dejavnosti bo občina 
zagotovila kompleks južno od psihiatrične bolnice v Vojniku na zahodni strani glavne ceste 
Celje – Maribor v Arclinu, kjer sta že zgrajena bencinski servis in avtohiša Alfa – Romeo ter 
Čepin ter v Višnji vasi. 
 
Glavne investicije občine v gospodarstvu in komunali so izgradnja trgovsko - poslovnega 
centra na Frankolovem, nadaljevanje z izgradnjo komunalnega sistema Vojnik - Arclin - Škofja 
vas z navezavo na obnovljeno čistilno napravo v Škofji vasi oziroma na centralno čistilno 
napravo Celje, priprava dokumentacije za manjše čistilne naprave in kanalizacijsko omrežje za 
oskrbne centre Frankolovo, Nova Cerkev, Socka in Lemberg ter v nadaljnji fazi za vsa manjša 
naselja, obnova in izgradnja vodovodnega omrežja na celotnem območju občine ter 
pridobivanje zemljišč in komunalno opremljanje za potrebe novih stanovanjskih ter con za 
gospodarske dejavnosti. Vodilno naselje Vojnik ima večji del že zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje, ki se navezuje na čistilno napravo v Škofji vasi in čistilno napravo Celja, prioriteta pa je 
dograditev manjkajočih vej kanalizacije. Na območjih, kjer ne bo zgrajene javne kanalizacije, bo 
potrebno komunalne odpadne vode odvajati v individualne čistilne naprave. Občina Vojnik bo 
poskrbela, da bodo predvsem kraj Vojnik ter vodilna naselja Nova Cerkev, Frankolovo in Socka 
čim prej priključena na omrežje zemeljskega plina in tako omogočila ekološko sprejemljivejši 
način ogrevanja. Večji del Vojnika in naselja Arclin imata že izgrajen plinovodni sistem 
predvsem za oskrbo gospodinjstva. Občina bo tudi pripravila programe v okviru medobčinskega 
sodelovanja za daljinski način ogrevanja z zemeljskim plinom. 
 



Občina Vojnik bo kot lastnica gozdov tudi v naslednjih letih prihodek iz naslova gospodarjenja v 
svojih gozdovih usmerjala nazaj v gozdov. Iz tega naslova se bodo sofinancirala gojitvena in 
varstvena dela, izgradnja in rekonstrukcija gozdih vlak in cest ter učnih poti.  

3.3.4 Razvojni načrti občine na področju energije 

Program  ukrepov  varstva okolja v občini Vojnik obsega na področju energetike naslednje 
ukrepe:  
 
• vzpodbuditi občane za posodobitev izolacije objektov in uporabe alternativnih virov   

energije 
• omogočiti delovanje brezplačne Energetske pisarne v prostorih občine, na primer 2 x na 

mesec 
• omejiti nivo javne razsvetljave in spremeniti vrsto žarnic v javni razsvetljavi zaradi vpliva na 

živali  (namesto Hg žarnic uporabljati  in Na žarnice ) 
• občanom omogočiti finančno pomoč pri priključitvi na plinsko omrežje 
• priprava podatkov o vrsti in količini porabljenih energentov 
• racionalizacija porabe energije v objektih, ki so v lasti ali upravljanju občine 
• ustanovitev Sklada za varstvo okolja 
• propagirati varstvo narave in idejo trajnostnega  razvoja  v OŠ in vrtcu 
• propagiranje uporabe energijsko varčnih izdelkov v gospodinjstvih, kot so žarnice, izolacije 

fasad, kolektorji za sanitarno vodo, kvalitetna termo izolacijska okna… 



4. OCENA KRAJEVNIH ENERGETSKIH VIROV 

4.1 Biomasa 

4.1.1 Bioplin 

Definicija 

 
Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri anaerobnem vrenju (brez prisotnosti kisika) v napravi, ki 
jo imenujemo digestor oz. fermentor. Razkroj biomase in živalskih odpadkov poteka s pomočjo 
razkrojnih organizmov, kot so bakterije in plesni.  
 
Anaerobni organizmi v procesu razgradijo ogljikovodike na molekule metana CH4 (50 - 75%), 
ogljikovega dioksida CO2 (10 - 40%), ter druge snovi (H2, H2S,N2, NH4, …) odvisno od vrste 
substrata.  
 
Energija, ki se sprosti pri zgorevanju nastale plinske mešanice predstavlja vrednosti med 60 in 
90% kurilnosti snovi, ki smo jo razgradili v procesu.  
 
Bioplin lahko, z minimalnim potrebnim posegom, uporabimo neposredno kot gorivo. Za 
izgorevanje v kotlih in motorjih za proizvodnjo pare ali elektrike je potrebno izločiti vlago in H2S. 
Učinkovitejša možnost je uporaba plina v napravah za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki 
delujejo z večjim energetskim izkoristkom. Razvoj v zadnjem času omogoča nadgradnjo 
bioplina na višjo kakovostno raven za uporabo v plinovodih in kot gorivo za pogon vozil. 
Postopek  izboljšanja zajema odstranitev CO2  in  drugih nečistoč. 
 
Bioplin se danes običajno proizvaja iz gnoja, gnojevke in ostalih organskih odpadkov. Lahko  pa 
se proizvaja iz zelene biomase, pomešane z vodo in/ali gnojevko v fermentorju. V bodočnosti je 
tako pričakovati razmah sistemov pridobivanja bioplina na osnovi zelene biomase. Tako so 
teoretično na razpolago velike količine surovin, ki lahko v večjem obsegu zadovoljijo potrebo po 
energiji za prevoz, za ogrevanje, itd. 

Potencial v Sloveniji 

Rastline v naših klimatskih razmerah v času poletne vegetacije na 1 m2 kmetijske površine 
nakopičijo 5 do 6 kWh energije, ki se skriva v rastlinskih maščobah, ogljikovih hidratih in 
beljakovinah. Pri anaerobnem razkroju zelene biomase se le-ta pretvori v bioplin, nosilec 
energije v bioplinu pa je metan (CH4). 
 
Če energijo iz 1 m2 preračunamo na 100 ha, oziroma 1km2, dobimo do 6,000.000 kWh (= 6 
GWh) energije. V Sloveniji je okrog 45% kmetijskih površin. Predpostavljamo, da nas bodo 
izostrene tržne razmere v kmetijstvu prisilile, da bo 10% teh kmetijskih površin v bližnji 



prihodnosti opuščenih. Opuščena velikost je torej 900 km2, kar energetsko predstavlja 5.400 
GWh.  
 
Celotni potencial proizvodnje bioplina  iz živalskih odpadkov  (goveda, prašičev in perutnine) je 
v Sloveniji ocenjen na 45,6 mio m3 bioplina s 65 % vsebnostjo metana oziroma 1,1 PJ 
energije na leto (dr. Al-Mansour, IJS, Center za energetsko učinkovitost). Pri oceni potenciala 
so upoštevane kmetije, podjetja ali zadruge, ki imajo stalež živali enak ali večji kot 30 GVŽ 
(glava velikih živin). 
 
Glede na razpoložljivost gnojevke na kmetijah in razpoložljive kmetijske površine v občini 
Vojnik, so bile analizirane možnosti uporabe bioplina za proizvodnjo elektrike ob sočasni izrabi 
odpadne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja. 

Količina zelene biomase v občini Vojnik 

Iz skupno 2.317 hektarjev zemljišč, ki so kategorizirana kot kmetijska zemljišča, je potencialno 
možno pridobiti 130 GWh energije. Preračun1 predpostavlja, da rastline v naših klimatskih 
razmerah v času poletne vegetacije na 1 m2 kmetijske površine nakopičijo 5 do 6 kWh energije. 

Tabela 10: Zemljiške kategorije v občini Vojnik  

Zemljiška kategorija Površina (ha) Delež površine (%) 
Vsa zemljišča v uporabi 4.846,19  
Njive in vrtovi 552,63 22,2 

Kmečki sadovnjaki 2,44 0,1 

Intenzivni sadovnjaki 11,46 0,5 

Vinogradi 30,44 1,2 

Travniki in pašniki 1.888,72 76 

Vsa kmetijska zemljišča v uporabi 2.485,69 (2.317,08*) 100 

Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva, 2000; *MKGP, Podatki o površini kmetijskih zemljišč v uporabi v 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v republiki Sloveniji po občinah, 2004  
 
 
V spodnji tabeli so podane površine za različne poljščine, ki jih gojijo v občini. Za pridobivanje 
bioplina so pomembne predvsem pšenica, ječmen, obe vrsti koruze in sladkorna pesa.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Preračun je povzet iz vira Zelena biomasa in bioelektrarna (Dr.Michael Narodoslawsky, Institut für Grundlagen der 
Verfahrenstechnikund Anlagentechnik, Technische Universität Graz, Avstrija, 19.03. 2002) 



Tabela 11: Površina poljščin in rastlinski ostanki v občini Vojnik leta 2000 

Poljščina 
 

Površina (ha) 
 

Rastlinski ostanki 
(t/leto) 

Razpoložljivi 
rastlinski ostanki 

(t/leto) 
Pšenica 43,46 108,65 54,33 
Ječmen 30,55 76,38 113,89 
Koruza za zrnje 152,70 5.649,90 2.824,95 
Krompir 33,36   
Buče za olje 0,29   
Sladkorna pesa 0   
Zelenjava 217,12   
Silažna koruza 137,14 6.171,30 3.085,65 
Skupaj  614,62 12.006,23 6.003,11 
                                                                                              Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva, 2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Za pridobivanje bioplina v fermentorju se uporabljajo rastlinski ostanki in sicer slama žit, 
koruznica in ostanki sladkorne pese. Razpoložljivi rastlinski ostanki (50 % vseh) v celotni občini 
Vojnik znašajo po podatkih Statističnega urada RS in izračunih iz Kataloga kalkulacij za 
načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji (KGZS) približno 2.825 t/leto koruznice iz 
koruze za zrnje, 3.086 t/leto silažne koruze, 54 t/leto iz pšenice in 114 t/leto iz ječmena.  

Količina gnoja in gnojevke v občini Vojnik 

Glavna živinorejska dejavnost v občini Vojnik je govedoreja. Prašičereje in reje perutnine je 
malo. Za slednjo tudi ni bilo na voljo podatkov. 
 
Število živine in perutnine se preračuna na GVŽ (glava velikih živin). Ena GVŽ je 500 kg žive 
teže živali.  

Tabela 12: Število GVŽ in živine v občini Vojnik, 2000 

Skupni GVŽ Število goveda Število prašičev Število krav molznic 

3.000 2.341 1.079 300 
                                                                 Vir: Občina Vojnik in Statistični urad RS, Popis kmetijstva, 2000 
 
 

Razpoložljivi rastlinski ostanki v t na leto 

(Jerič, D.: Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, Slovenj 
Gradec, 2001) 

Koruza za zrnje  37.000 kg/ha letno 
Silažna koruza  45.000 kg/ha letno (pridelek) 
Sladkorna pesa 5.000 kg/ha letno 
Slama 2.500 kg/ha letno 



Iz podatkov občine Vojnik in statističnega urada RS, popisa kmetijstva za leto 2000 izhaja, da  
je v občini Vojnik skupaj približno 3.000 GVŽ. Prevladuje govedo (2.341), prašičev je malo 
(1.079) in krave molznice (300).   
 
V tabeli 13 je prikazano ocenjeno število živine v občini Vojnik pri večjih rejcih (več kot 15 GVŽ) 
v letu 2005 po podatkih občine Vojnik. Ugotovljeno število živine daje osnovo za določitev 
količine gnoja in gnojevke.  
 
Skupno število "GVŽ - glav velike živine" v občini Vojnik (večje kmetije) po podatkih občine 
znaša 254. Glej tabelo 13. Ta stalež živine bi lahko proizvedel 331 m3 bioplina na dan oz. 
120.000 m3 bioplina na leto. Številka je samo splošni pokazatelj, saj ni mogoče računati z 
uporabo vsega gnoja, ki nastaja v občini. Po drugi strani pa drži, da kmetije z manj živine niso 
upoštevane in predstavljajo dodaten energetski potencial. 

Tabela 13: Ocenjeno število živine pri večjih rejcih (več kot 15 GVŽ) in dnevni 
potencial proizvodnje bioplina v občini Vojnik v letu 2005 po podatkih občine 
Vojnik  

Kmet Naslov Št. govedi/ GVŽ 

Brezovšek Marjan  Razgorce 1, Vojnik 16,00 
Goričan Karl  Polže 24, Nova Cerkev 33,90 
Knafelc Adolf  Bezovica 5,  Vojnik 22,20 
Kračun Kristina  Črešnjice 1, Frankolovo 15,09 
Leber Milan Želče 2, Vojnik 36,18 
Lipovšek Jožef Male Dole 3, Vojnik 15,38 
Melanšek Peter  Višnja vas 24,  Vojnik 32,70 
Preložnik Marija  Razdelj 7, Nova Cerkev 18,54 
Sivka Danijel  Nova Cerkev 53 41,60 
Sitar Jurij Gabrovec pri Dramljah 9,  Vojnik 22,79 

Skupaj GVŽ   254,38 
m3 plina / dan   331 

 
 

Potencial bioplina iz živalskih odpadkov na 1 GVŽ na dan 

(Dissemond et. al. '93, Dunaj, Umweltbundesamt) 
Govedo  1,3 m3/dan 
Prašiči 1,5 m3/dan 
Perutnina  2,0 m3/dan 

 
 
Kot primer in predlog bioplinske naprave smo izbrali kmetovalce, ki razpolagajo z največjim 
številom živine in so blizu skupaj. Z različno barvo sta označeni potencialni skupini izbrani glede 
na lokacijo. Rdeča gravitira k Vojniku, modra pa k Novi Cerkvi.  
 
Slednjo smo uporabili za primer proizvodnje bioplina in njegovo izrabo za soproizvodnjo toplote 
in električne energije. Za to govori več razlogov; prvi je število živine, ki je največje prav na 



kmetiji Sivka ter drugih dveh bližnjih rejcev, drugi je bližina naselja Nova Cerkev, kar ponuja  
možnost izrabe toplote v daljinskem sistemu za ogrevanje kraja.  
 
Farma Danijela Sivke leži na obrobju Nove Cerkve, nedaleč od središča, komaj kakšen 
kilometer stran pa sta tudi kmetovalca iz Polž in Višnje vasi.  S povezavo ti trije rejci skupaj 
dosežejo spodnji prag rentabilnosti za proizvodnjo bioplina iz živalskih odpadkov, ki znaša okoli 
100 GVŽ. Tako zastavljena bioplinska naprava pa je sorazmerno majhna. Tako proizvedena 
toplota ne bi zadoščala za pokritje potreb po topli vodi v sistemu daljinskega ogrevanja Nova 
Cerkev, poleg tega je za proizvodnjo elektriko s stališča ekonomike smiselno povečanje, zato 
smo predvideli še dodatno uporabo koruzne silaže.  Za postrojenje SPTE z 76 kW električne 
moči bi tako potrebovali še npr. pridelek koruzne silaže na približno 40 ha, kar je približno 30% 
trenutne površine, ki jo v občini Vojnik zaseda koruza. Koruzna silaža je izbrana, ker se je na 
podlagi izračuna, ki temelji na Katalogu kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v 
Sloveniji (KGZS), pokazala za najugodnejšo, seveda pa je možno uporabiti tudi druge vrste 
zelene biomase.  

4.1.2 Lesna biomasa iz gozdov 

Gozdnatost občine znaša med 50 in 60 %, lesni potencial za namene daljinskega ogrevanja je 
sorazmerno dober.  

Slika 6: Delež gozda po občinah 

 
 

Vojnik 



Na območju visoke kulturne kakovosti s težjimi pridelovalnimi pogoji v okolici Vojnika, Dobrne in 
Vitanja se kmetijstvo usmerja v ohranjanje kulturne krajine in preprečevanje zaraščanja z 
gozdom. Strogo varovana območja naravnih kakovosti v subregiji so opredeljena na območjih 
naravnih vrednot v okviru predlogov za krajinski park Kopitnik in Huda luknja-Paški kozjak. 
Zajemajo Savinjo ter varovalne gozdove na območju Pečovnika, Govc, Huma, na Konjiški gori, 
Rečici, Lokavcu in v okolici Jurkloštra in urbane gozdove v mestni občini Celje ter parkovni 
kompleks zdravilišča v Rimskih Toplicah, ki so opredeljeni kot gozdovi s posebnim namenom – 
z načrtovanim posekom, predloga za takšne gozdove pa sta: zdraviliški gozdovi v okolici Term 
Dobrna in gozd s posebnim namenom v okolici Vojnika. Drugo območje lesno-proizvodnih 
gozdov, s poudarjenimi socialnimi in ekološkimi funkcijami, je tudi Paški Kozjak (ki sega tudi 
zunaj subregije v občine Vojnik, Dobrno, Velenje) in ima visoko poudarjeno funkcijo varstva 
naravne dediščine.  Gozdovi s posebnim namenom – z načrtovanim posekom (urbani gozdovi v 
mestni občini Celje, parkovni kompleks v Rimskih Toplicah; predloga za GPN: zdraviliški 
gozdovi v okolici Term Dobrna in v okolici Vojnika), gospodarjenje ne izključuje lesno-
proizvodne funkcije, se pa prilagaja omogočanju ostalih funkcij.  
 
Po podatkih Gozdarskega inštituta površina gozdov v občini Vojnik obsega 3.492 ha oz. 53 % 
celotne površine, kar jo uvršča med povprečno gozdnate slovenske občine. Od tega je delež 
zasebnega gozda 81 %.  Največji letni možni posek znaša 7.666 m3. Trenutna realizacija znaša 
56 %.  Delež stanovanj ogrevanih z lesom je 41 %. 
 
Glede na razvrstitev Gozdarskega inštituta ima občina Vojnik naslednje kazalce potenciala oz. 
rabe lesne biomase. Demografski kazalci so relativno nizki, skupna ocena znaša 2. To pomeni, 
da na prebivalca odpade sorazmerno malo gozda (0,5 ha) in da je delež stanovanj, ki se 
ogrevajo z lesom nizek, kar pa je z zamenjavo energenta in morebitnimi sistemi daljinskega 
ogrevanja seveda možno spremeniti. Socialno-ekonomski kazalec pa je boljši in znaša 4. 
Poenostavljeno rečeno to pomeni, da je dosežen posek razmeroma majhen in je potencial 
izkoriščanja gozdnega lesa v energetske namene  precej večji. Gozdnogospodarski kazalec je, 
predvsem na račun razdrobljenosti gozdne posesti, spet nekoliko manjši in doseže vrednost 3. 
Sinteza teh kazalcev pa je ugodna in doseže vrednost 4 od možnih 5. Po tej razvrstitvi je občina 
Vojnik zelo primerna za izrabo lesne biomase in trajno izkoristljiv lesni potencial v občini za 
namene daljinskega ogrevanja je sorazmerno dober.  
 
V zadnjem desetletju se je velik delež prebivalcev preusmeril na ogrevanje z ELKO, kar 
dodatno zmanjšuje povpraševanje po lesu in lesnih ostankih. Zato je v prihodnosti pomembno 
intenzivneje spodbujati rabo lesne biomase pri vseh gospodarskih subjektih v občini.  
 
Lesno biomaso kot gorivo lahko uporabimo bodisi v modernih kotlih na lesno biomaso večjih 
moči, ki proizvajajo toploto za sistem daljinskega ogrevanja, ali pa za manjše kotle, ki služijo za 
potrebe centralnega ogrevanja. Glede na okoljske prednosti njene izrabe je možna postavitev 
obeh vrst kotlov. Pri tem morajo kotli izpolnjevati določene tehnične zahteve in ustrezati Uredbi 
o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS št. 73/94), če hočejo pridobiti državne 
subvencije. 
 
Izraba lesne biomase v majhnih kotlih za centralno ogrevanje je primerna tudi na posameznih 
bolj oddaljenih lokacijah občine, ki sicer v okviru energetske zasnove niso posebej 
obravnavane. Njihova izraba prispeva k zmanjšanju rabe fosilnih virov energije in ustreznemu 
zmanjšanju transporta npr. kurilnega olja, kar je pomemben okoljski vidik. 



4.1.3 Lesna biomasa iz lesno predelovalnih obratov 

Poleg lesnega goriva iz gozdov je za potrebe sistemov ogrevanja na lesno biomaso smiselno 
(in ceneje) uporabiti, tudi lesne ostanke iz lesno predelovalnih obratov. V občini je približno 
ducat manjših mizarstev, ki ostanke v pretežni meri porabijo sami. Poleg tega je v Višnji vasi 
žaga, kjer lastnik Rudi Rudnik ocenjuje, da jim poleg lastne porabe (20-30%) letno ostane okoli 
1.000 m3 lesnih ostankov, predvsem v obliki smrekovega žamanja, ki bi se lahko koristili kot 
gorivo v ogrevalnih sistemih na lesno biomaso. V podjetju se med drugim ukvarjajo s krovstvom 
in imajo možnost dobiti tudi neonesnažen rabljen gradbeni les od drugod. Poleg tega imajo 
vzpostavljen stik z dobavitelji lesa iz gozda. Predvsem od lokalnih kmetov, lastnikov gozda.  
Načrtujejo nekaj novih sušilnic lesa. O možnosti  izrabe lesa v manjšem daljinskem sistemu 
ogrevanja, kjer bi nastopali kot dobavitelj goriva oz. toplote so že razmišljali. V mislih so imeli 
predvsem načrtovano novo naselje – približno 100 parcel - na Konjskem. 
 
V občini so locirani obrati, ki imajo lesno biomaso za morebitno oddajo v količinah, ki jih podaja 
spodnja tabela. 

Tabela 14: Vrste in količine lesnih odpadkov v občini Vojnik 

  Sekanci Oblanci Lubje Krajniki Očelki Žamanje Žagovina 
Imetnik 
odpadkov 

(Nprm) (Nprm) (Nprm) (prm) (prm) (prm) (Nprm) 

Rudi Rudnik, 
žaga 

          1.000  

        
Skupaj 0 0 0 0 0 1.000 0 
 
 
V anketi zajeti industrijski viri lesnih odpadkov ne predstavljajo celotne razpoložljive lesne 
biomase v občini Vojnik, saj bo razvoj projekta sprožil tudi razvoj novih virov lesnih ostankov v 
okolici (čiščenje in zbiranje odpadkov), prav tako je možen dovoz lesnih ostankov tudi iz 
oddaljenejših krajev. 
 
Glede na zbrane podatke lesni ostanki, ki nastajajo pri predelavi lesa v občini Vojnik, ne 
zadoščajo za pokrivanje potreb morebitnih sistemov DOLB v občini, kljub temu pa bi jih lahko  
izkoristili za mikro sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso oz. za pasovno pokrivanje 
potreb pri daljinskem sistemu ogrevanja na bioplin. 

4.2 Geotermalna energija 

 
Med termalne vode prištevamo vse vode, katerih temperatura presega povprečno letno 
temperaturo za več kot 5 oC na mestu izvira. Tako lahko skoraj povsod, kjer se v večjih globinah 
nahaja vodonosnik, pridobivamo termalno vodo. Ker je geotermični gradient v posameznih delih 
Slovenije različen, je zaradi tega tudi temperatura termalne vode, zajete v enakih globinah 
različna. Slovenija ima na razpolago za več milijard GJ virov energije v nizkotemperaturnih 
geotermalnih sistemih (SV Slovenija  65 %, V Slovenija  5 %, Krško - Brežiška kotlina  25% in 
Ljubljanska kotlina 5 %). Celjska kotlina, na robu katere se nahaja občina Vojnik je eno izmed 
bolj perspektivnih v Sloveniji za pridobivanje termalne vode. Temperatura vode na globini 1.000 
metrov znaša med 30  in 40 oC (slika 7) (Ravnik, D. et al., 1992).  



Območje občine Vojnik pripada v geotektonskem smislu Savinjskim Alpam, oziroma v ožjem 
smislu zapletenemu mejnemu območju med Šoštanjskim in Smrekovškim prelomom. To 
območje sestavljajo predvsem terciarni (oligocenski in miocenski) sedimenti, ki so odloženi 
diskordantno na starejše – triasne karbonatne in vulkanoklastične kamnine. Triasne kamnine se 
pojavljajo na površini ob prelomih in narivih (Geološki zavod Slovenije). 
 
Na območju občine Vojnik se nahaja termalni izvir Toplice. Prvi podatki o izviru Toplice v 
Frankolovem so obdelani v poročilu Geološkega zavoda Slovenije iz leta 1973. Izvir ima 
temperaturo med 14 in 19.1 °C, kar je dokaz mešanja tople/termalne in hladne kraške vode v 
podzemlju. Izdatnost izvira je med 10 in 65 l/s. V kasnejših letih so bile opravljene določene 
hidrogeološke raziskave za zajem pitne vode, v okviru katerih so bile pridobljeni tudi novi 
podatki o izviru Toplice v Frankolovem. Že od 70. let prejšnjega stoletja se je razmišljalo o 
zajemu termalne vode, vendar poskusi niso prinesli zaželenih rezultatov (Geološki zavod 
Slovenije). 

Slika 7: Termalni izviri in termalni energetski potencial v Republiki Sloveniji 

 
 
 
Podatki o izviru Frankolovo in za primerjavo o izviru Dobrna so podani v tabeli 15. Termalni izvir 
Frankolovo ima srednjo letno temperaturo izvira 14-21 oC in termično moč 875 kWt in se 



uporablja za rekreativno dejavnost. Termalni izvir Dobrna ima srednjo letno temperaturo izvira 
35 oC in termično moč 835 kWt in se uporablja za zdraviliško dejavnost (Ravnik, D. et al., 1992). 

Tabela 15: Naravni termalni izviri v Sloveniji 

Ime lokacije Nadmorska 
višina (m) 

Srednja letna 
temperatura 
površine ob 
izviru (oC) 

Srednja letna 
temperatura 
izvira (oC) 

Izdatnost 
izvira (l/s) 

Vrsta 
uporabe  

Termična 
moč (kWt) 

Frankolovo 310 10,5 14-21 10-50 rekreacija 875 
Dobrna 367 10 35 8 balneologija 835 

Vir: Ravnik, D. et al., 1992 

4.3 Sončna energija 

 
Sončna energija je v Sloveniji razmeroma neizkoriščen obnovljiv vir energije, kjer se pojavlja 
velik potencial za izkoriščanje v prihodnosti. Točnih statističnih podatkov ni na razpolago, 
ocenjujemo, da je v Sloveniji vgrajenih približno 80.000 do 100.000 m2 sprejemnikov sončne 
energije (SSE v nadaljevanju) ter približno 220 kWp sončnih elektrarn za neposredno 
proizvodnjo in prodajo električne energije.  
 
Sončno sevanje je sestavljeno iz elektromagnetnega sevanja različnih valovnih dolžin oz. 
frekvenc. Sevanje, ki dospe do zemlje imenujemo globalno sončno sevanje in je sestavljeno iz 
direktnega in difuznega sevanja.  Direktno sevanje do zemljine površine prispe brez odklonov in 
povzroča ostre sence, difuzni del pa se zaradi prašnih delcev in vodnih molekul v zraku razprši 
v vse mogoče smeri.  
 
Sončno sevanje na robu atmosfere je skorajda konstantno. Odvisno od geografske širine, 
lokacije, letnega in dnevnega obdobja se sončno obsevanje na Zemlji zelo spreminja. Zaradi 
nagnjene zemljine osi so poletni dnevi daljši od zimskih in sonce doseže višji položaj v poletnem 
obdobju kot pozimi. Glede na nihanje sončnega obsevanja čez dan se spreminja tudi toplotna 
moč SSE. 
 
V Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS št. 42, 15.05. 2002) 
so podane vrednosti sončnega obsevanja za katastrsko občino Vojnik (Priloga 2). 
 
V  k.o. Vojnik trg so krajevno ugotovljene klimatske podlage naslednje: 
 
• projektna temperatura (°C): -13, 
• temperaturni primanjkljaj (K* dan): 3300, 
• trajanje ogrevalne sezone (dan): 265 - (15.sep. - 31.maj). 

Tabela 16:  Povprečna mesečna dnevna vsota energije sončnega obsevanja 
/naklon ploskve 0˚/ v Wh/m2 

mesec 
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
1112  2355  3103  4144  5458  5866  5859  5092  3691  2077  1133   843 
                                                                                       Vir: spletne strani MOP, Urada za prostor 



Tabela 17: Povprečna mesečna dnevna vsota energije sončnega obsevanja 
/naklon ploskve 30˚/ v Wh/m2 

 Smer ploskve 
mesec S SV V JV J JZ Z SZ 
JAN  521  600  945  1375  1625  1479  1059  635 
FEB  947  1312  1986  2727  3164  2953  2235  1433 
MAR  1692  2070  2738  3321  3587  3390  2821  2123 
APR  2863  3137  3668  4068  4185  4010  3587  3073 
MAJ  4135  4405  4884  5181  5186  5002  4625  4200 
JUN  4655  4787  5112  5327  5357  5290  5051  4733 
JUL  4511  4652  5077  5410  5507  5420  5096  4673 
AVG  3594  3886  4501  4971  5110  4905  4404  3806 
SEP  2258  2566  3204  3784  4026  3804  3234  2587 
OKT  1074  1326  1779  2237  2457  2286  1848  1368 
NOV  624  719  997  1291  1415  1275  984  713 
DEC  457  498  740  1030  1173  1047  762  502 
                                                                                                      Vir: spletne strani MOP, Urada za prostor 
 
 
Dodatni podatki (za naklon 15, 45, 60, 75 in 90o) se nahajajo na spletnih straneh 
http://193.2.110.244/mop_pp/mop.html.   

Tabela 18: Podatki o sončnem obsevanju za kraj Nova Cerkev in orientacija jug za 
različne naklone modulov 

  Smer in naklon ploskve 
mesec J, 0° J, 15° J, 30° J, 45° J, 60° 
januar 1112 1397 1625 1778 1842
februar 2355 2821 3164 3356 3375
marec 3103 3417 3587 3595 3431
april 4144 4243 4185 3963 3575
maj 5458 5425 5186 4740 4092
junij 5866 5717 5357 4807 4064
julij 5859 5804 5507 4983 4236
avgust 5092 5210 5110 4781 4230
september 3691 3939 4026 3938 3671
oktober 2077 2310 2457 2503 2437
november 1133 1294 1415 1482 1487
december 843 1026 1173 1271 1311
LETO2 3399,5 3553,5 3567,3 3432,5 3143,4
 
 
Podatki o sončnem obsevanju za kraj Vojnik kažejo, da je največje sončno obsevanje pri 
orientaciji jug pri naklonu med 15 in 30o.  

                                                 
2 Letna dnevna vsota energije sončnega obsevanja je izračunanano tehtano povprečje mesečnih vrednosti. 



Slika 8: Povprečna mesečna dnevna vsota energije sončnega obsevanja za Vojnik 
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Slika 9: Osončenost, povprečni mesec 

 
 

4.4 Energija vetra  

 
Najbližja hidrometeorološka postaja, kjer se izvajajo tudi meritve vetra več kot 10 let je Maribor- 
letališče. 



Tabela 19: Povprečna hitrost vetra v obdobju 1976 – 87 za Maribor (letališče) 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Povprečna 
hitrost 
vetra (m/s) 

2,1 2,1 2,7 2,8 2,4 2,1 1,8 1,7 1,8 2 2,1 2,1 2,1

Vir: Wind Atlas for Central European Countries, Central Institute for Meteorology and Geodynamics, 
Vienna, 1997  
 
 
V zgornji tabeli so podane povprečne vrednosti hitrosti vetra za postajo Maribor za 11 letno 
obdobje 1976 – 1987 po posameznih mesecih in za celotno leto. Povprečna hitrost vetra v 
zgoraj omenjenem obdobju znaša 2,1 m3/s. Ta povprečna vrednost je relativno majhna v 
primerjavi z drugimi za izkoriščanje vetra bolj ugodnimi lokacijami v Sloveniji, na primer s 
Primorsko. 
 
Na področju občine Vojnik se meritve vetra zaenkrat še ne izvajajo. Najbližja hidrometeorološka 
postaja, kjer Hidrometeorološki zavod republike Slovenije izvaja tudi meritve vetra je v Celju, 
vendar podatki niso na voljo za daljše časovno obdobje. Najbližja hidrometeorološka postaja, 
kjer se izvajajo tudi meritve vetra več kot 10 let je Maribor- letališče. 
 
Priloga 3 podaja postaje Agencije RS za okolje, kjer se izvajajo meritve vetra in podatke o 
meritvah vetra. 
 
V bližini občine Vojnik se izvajajo meritve vetra od  leta 2002 v Celju na Lavi. Podatki so bili 
zbrani z elektronskim anemometrom na drogu višine desetih metrov. 

Tabela 20: Povprečna hitrost vetra v Celju pri Lavi v obdobju 2002-2005 po 
različnih smereh ( podatki v m/s) 

Smer 
vetra 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO

JJV 0,5 0,9 1,0 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 0,9 1,0 0,7 0,6 1,2

JZ 1,2 1,5 1,8 1,7 1,6 1,3 1,2 1,3 1,0 1,5 1,5 1,3 1,4

ZJZ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 1,4 1,3 1,3 1,3

V 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1

                                                                                                     Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO 
 
 
Iz podatkov v tabeli 20 je razvidno, da največja letna povprečna hitrost vetra v obdobju izvajanja 
meritev znaša od 1,1 do 1,4 m/s, maksimalna pa iz smeri jugo zahod 1,4 m/s. Meritve vetra še 
vedno potekajo. Ta povprečna vrednost je relativno majhna v primerjavi z drugimi za 
izkoriščanje vetra bolj ugodnimi lokacijami v Sloveniji (na primer s Primorsko). 

4.5 Vodni potencial 

Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije. Gre za čisto energijo, ker njena pretvorba v 
električno energijo ne onesnažuje okolja. Prav tako zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, saj 
zamenjuje energijo proizvedeno s fosilnimi gorivi. Količina proizvedene energije je odvisna tako 
od količine vode kot od višinske razlike vodnega padca.  



Glede na to razlikujemo različne tipe hidroelektrarn (www.aure.si): 
 
Pretočne hidroelektrarne, ki izkoriščajo veliko količino vode, ki imajo relativno majhen padec. 
Reko se zajezi, ne ustvarja pa se zaloge vode. Slabost teh hidroelektrarn je, da sta proizvedena 
energija in oddana moč odvisni od pretoka, ki pa skozi leto niha. Pretočna elektrarna lahko stoji 
samostojno ali pa v verigi več elektrarn. 
 
Akumulacijske hidroelektrarne izkoriščajo manjše količine vode, ki pa ima velik višinski 
padec. Pri teh elektrarnah akumuliramo vodo z nasipi ali pa s poplavitvijo dolin in sotesk. Vodo 
shranimo zato, da imamo določen pretok, tudi ko je vode manj. Te elektrarne so večnamenske, 
saj velikokrat služijo tudi oskrbi z vodo, namakanju, itd.  
 
Pretočno - akumulacijske hidroelektrarne so kombinacija zgoraj omenjenih. Gradijo se v 
verigi, v kateri ima le prva elektrarna akumulacijsko jezero. Te elektrarne zbirajo vodo navadno 
krajši čas, medtem ko zbirajo akumulacijske elektrarne vodo daljše obdobje. Kateri način izrabe 
hidropotenciala je pravi je odvisno od več dejavnikov, predvsem lastnosti vodotoka. 
Najpomembnejša sta dva: 
 
• pretočna količina in 
• višinski padec vode. 

4.5.1 Vodni potencial v občini Vojnik 

Zgornji hudourniški tok Hudinje na južnih obronkih Pohorja je sorazmerno ohranjen. V 
hudourniku deluje več mHE. Skozi Vitanje je regulirana, nato pa skozi ožino Socka in naprej do 
Vojnika sledi bolj naravni odsek s posameznimi utrditvami brežin v bližini ceste in posameznih 
objektov. Na območju Vojnika se izvajajo regulacijska dela za povečanje poplavne varnosti. 
Hudinja je praktično regulirana do izliva v Voglajno.  
 
Poplavna območja v subregiji obsegajo priobalna zemljišča Savinje od Celja do Zidanega 
Mosta in širše območje od Levca do sotočja Hudinje in Savinje. Na povodju Hudinje so 
izpostavljena predvsem naselja Vitanje, Socka, Vojnik in Arclin. Za območje Vojnika so bili že 
izdelani posamezni sanacijski projekti v različnih stopnjah obdelave (IP, PGD-PZI), prav tako je 
izdelan odsek regulacije Hudinje na zgornjem delu kraja. Pod Vojnikom je predvideno varovanje 
posameznih zaselkov na območju Arclina. Na zgornjem toku Hudinje deluje nekaj mHE. Interes 
rabe je izražen tudi na odseku skozi Socko pod Vitanjem. Pri teh posegih je potrebno upoštevati 
stopnjo naravne ohranjenosti in ekološke pogoje v vodotoku in obvodnem pasu. Ob Hudinji je 
zajet eden glavnih vodnih virov za širše območje mesta Celje.  Ureditev Hudinje med Vojnikom 
in Škofjo vasjo: Predmet LN-ja je ureditev Hudinje na območju med Vojnikom in Škofjo vasjo z 
ohranjanjem poplavnih območij in varovanjem urbanih površin v Arclinu. 
 
Izkoriščanje vodnega potenciala je možno s pridobitvijo koncesije za izrabo posameznega dela 
vodotoka, na podlagi upoštevanja koncesijskih pogojev koncedenta. Koncesije za izgradnjo 
mHE se sicer podeli na osnovi "uredbe", ki jo sprejme vlada RS. Le-ta nato izda "odločbo o 
podelitvi koncesije" in na koncu se podpiše še koncesijska pogodba med koncedentom RS (ki jo 
zastopa vlada RS) in koncesionarjem.  
 
Bruto potencial vseh vodotokov v Republiki Sloveniji (razen Mure, Drave, Save, Soče) znaša 
770 MW. Tehnično izkoristljivi potencial  RS v malih HE (do 10 MW instalirane moči) znaša 520 
MW, tehnično-gospodarsko pa je možno v pretočnih objektih izkoristiti okrog 100 MW.  
 



Reka Hudinja izvira pod Pohorjem in se združi z reko Voglajna v pri Celju, ki se nato skupaj 
izlivata v Savinjo. Hudinja je dolga 28,781 km, ocenjen srednji pretok je 0,759 m3/s,  povprečni 
padec pa 2,745%. Po podatkih študije Kataster vodnih območij je ocenjeni bruto potencial 
Hudinje 6,760 MW, tehnični izkoristljiv potencial pa 4,732 MW. Ob predpostavki 3.500 
predvidenih letnih ur obratovanja je pričakovana možna letna proizvodnja 16.562 MWh (Vir: 
Inženirski biro Elektroprojekt, Kataster vodnih moči).  
 
Potencial celotnega porečja reke Hudinja je razmeroma velik. Velik del reke teče tudi skozi 
občino Vojnik, in sicer od Km 7,00 na nadmorski višini 430 m do Km 20,00 z nadmorsko višino 
260 m. Izmerjeni padec v občini tako meri 170 m.  
 
Na podlagi gornjih podatkov je možno za reko Hudinjo v občini Vojnik oceniti tehnični 
potencial na približno 3,5 MW. V občini Vojnik pa so seveda zanimivi tudi pritoki reke Hudinje. 
V nadaljevanju so prikazani potencialni potenciali vseh pritokov.  

Tabela 21: Hidrološki podatki izbrane lokacije 

Ime 
pritoka 

Dolžina (km) Pretok 
ustje (m3/s) 

Bruto potencial 
(MW) 

Tehnični 
potencial (MW) 

Letna energija 
(MWh) 

Ložnica 11,8 0,570 0,680 0,146 402,3 
Dreznica 3,3 0,150 0,036 0,025 87,9 
Tesnica 8,7 0,750 0,579 0,405 1419,4 
Dobrnica 9,8 0,650 0,723 0,506 1771,2 
Jesenica 4,5 0,260 0,149 0,104 366,1 
Paška 
voda 

2,4 0,11 0,213 0,149 522,2 

Skupaj 40,5 2,49 2,38 1,335 4569,1 
                                                                    Vir: Inženirski biro Elektroprojekt, Kataster vodnih moči 1987 
 
 
Podani podatki za reko Hudinjo in njene pretoke veljajo za primer, ko bi razpoložljiv potencial 
uporabili v celoti za proizvodnjo električne energije, kar običajno zaradi različnih omejitev 
seveda ni možno.  
 
Na reki Hudinji v občini Vojnik  ima Agencija RS za okolje dve merilni postaji. Lokacija 
potencialne mHE jv okolici Socke je določena z Gauss-Krügerjevimi koordinatami (X= 521443  
Y= 132603). 

Tabela 22: Hidrološki podatki reke Hudinje na lokaciji Socka 

obdobje: 1956 – 1989 Socka 

F= 61.5 km2 

nQnp najmanjši pretok v obdobju 0,11 m3/s 

sQnp srednji mali pretok v obdobju 0,34 m3/s 

sQs  srednji pretok v obdobju 1,17 m3/s 

Q0  0 mesečni pretok 129 m3/s s 

Q1  1 mesečni pretok 2,14 m3/s 

Q2  2 mesečni pretok 1,44 m3/s 

Q3  3 mesečni pretok 1,13 m3/s 



Q4  4 mesečni pretok 0,93 m3/s 

Q5  5 mesečni pretok 0,80 m3/s 

Q6  6 mesečni pretok 0,70 m3/s 

Q7  7 mesečni pretok 0,62 m3/s 

Q8  8 mesečni pretok 0,55 m3/s 

Q9  9 mesečni pretok 0,48 m3/s 

Q10  10 mesečni pretok 0,40 m3/s 

Q11  11 mesečni pretok 0,34 m3/s 

Q12  12 mesečni pretok 0,13 m3/s 

sQvk  srednje velik pretok v obdobju 51,6 m3/s 

vQvk  največji pretok v obdobju 201 m3/s 

Q1%   1% verjetnostna visoka voda 192  m3/s 

                                                                  Vir: Agencija RS za okolje, MOP 

Legenda: 
F površina porečja gorvodno od profila vodomerne postaje (vodozbirno zaledje) – v km2. 
nQnp najmanjši mali pretok v obdobju – dnevno povprečje 
Qnp najmanjši pretok v letu (mesecu) – dnevno povprečje 
Qs srednji pretok v letu (mesecu)    
Qvk največji pretok v letu (mesecu) 
vQvk največji velik pretok v obdobju -konica 
Qi  i mesečni pretok, pretok, ki je zagotovoljen i mesecev (i = 0,1,2…12) 
 
 
Predmetni karakteristični hidrološki podatki za lokacijo Socka so bili izračunani na podlagi 
upoštevanja pretokov na reki Hudinji na vodomerni postaji Polže za obdobje 1956-1989, kjer se 
je upoštevalo proporcionalno zmanjšanje pretoka. Pretok stoletne vode Q1% je izračunan na 
podlagi statistične obdelave podatkov po porazdelitvi Log-Pearson3 za obdobje 1956-1989. 
Podatki so dobra osnova za projektante malih hidroelektrarn na celem povodju reke Hudinje. 

Slika 10: Prikazani mesečni pretoki v okolici kraja Socka  

 
                                                  Vir: Agencija RS za okolje, MOP, ApE 

 
 



Ob reki Hudinji je v preteklosti delovalo nekaj mlinov, ki so bili zaradi različnih vzrokov opuščeni.  
 
Že v okviru Energetskega katastra IBE je bilo analiziranih nekaj potencialnih lokacij za male 
hidroelektrarne in sicer: 
 
• Hudinja, zgornja zajezitev na koti 400 m, strojnica na koti 380 m, dolžina cevovoda 800 
m pretok 1,5 m3, instalirana moč 200 kW, letna proizvodnja 900 MWh.  
• Drohnica, zgornja zajezitev 545 m, strojnica na koti 400 m, dolžina cevovoda 2.100 m, 
pretok 0,15 m3/s, instalirana moč 150 kW, letna proizvodnja 520 MWh. 
 
Povodje reke Hudinje ima razmeroma velik energetski potencial. Razen izhodiščnih analiz v 
okviru Energetskega katastra, do sedaj ni bilo izdelanih detajlnejših analiz možnosti izgradnje 
večjega števila malih hidroelektrarn. Občina bi, glede na lastni gospodarski interes, lahko dala 
pobudo za izdelavo ustrezne dokumentacije. Na podlagi detajlnejših analiz, bi se opredelilo 
primerne lokacije za energetsko izrabo, za druge namene, pa tudi področja kjer posegi zaradi 
naravovarstvenih pogojev niso možni.  

4.6 Zemeljski plin 

 
V občini Vojnik je zgrajeno plinovodno omrežje, ki poteka iz občine Celje iz kraja Ljubečna 
mimo naselja Arclin do naselja Vojnik. Na sliki 11 je prikazano zgrajeno plinsko omrežje, na 
katerega so priključeni vsi bližnji objekti v naselju Arclin ter vsi večji, manjši in javni objekti v 
središču naselja Vojnik. Distribucijo zemeljskega plina v občini Vojnik izvaja podjetje Adriaplin 
d.o.o. Po podatkih Agencije za energijo znaša ocenjena letna poraba vseh priključenih 
odjemalcev na plinsko omrežje za leto 2005 okoli 284.000 Sm3. Vrednost je ocenjena na 
podlagi dejanske porabe v obdobju od januarja do oktobra v letu 2004, za preostala dva 
meseca pa je poraba ocenjena.  
 
Večji porabniki zemeljskega plina v občini Vojnik so Dom upokojencev Vojnik, OŠ Vojnik, bloki. 
V prihodnosti se pričakuje priključitev Psihiatrične bolnišnice Vojnik.   
 
Na sliki 11 je prikazana predvidena razširitev plinskega omrežja, in sicer je predvidena razširitev 
omrežja na celotno območje naselja Vojnik (na sliki označeno z zelenim krogom), pri čemer se 
pričakuje priključitev večine odjemalcev. Prav tako je predvidena izgradnja do sušilnice in 
bližnjega naselja 72ih hiš (modri krog). Predvidena je  izgradnja industrijske cone Arclin v 
velikosti 15ha, ki bo prav tako priključena na plinsko omrežje, in je zarisana z rdečim 
kvadratom.  



Slika 11: Plinovodno omrežje v kraju Vojnik  

 
 



5. ANALIZA MOŽNIH UKREPOV ZA ENERGETSKO 
OSKRBO 

5.1 Analiza šibkih točk oskrbe in rabe energije 

5.1.1 Industrija 

V občini ni industrijskih obratov. Usmeritev na področju načrtovanja gospodarskih dejavnosti 
je izgradnja industrijske cone Arclin II ter Konjsko. V pripravi je občinski lokacijski načrt, ki bo 
sprejet predvidoma v letu 2006, začetek del v obrtni coni bo predvidoma v letu 2006. 
Načrtovana gospodarska cona  Arclin II, Konjsko ter drugi gospodarski objekti morajo imeti 
zagotovljeno ustrezno povezanost s komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo 
(električno omrežje, optokabelsko omrežje, telefon, kabelska TV, plinovod, toplovod, 
industrijsko ogrevanje, vodovod, kanalizacija, čistilna naprava (neposredna bližina), deponija 
(neposredna bližina), CERO (neposredna bližina). Preverjene bodo tudi možnosti za izgradnjo 
novega industrijskega tira s katerim se bo nastajajoča gospodarska cona povezala z 
železniškim omrežjem. Morebitna izgradnja predlaganega industrijskega tira bi vzpostavila 
dobre infrastrukturne pogoje za razvoj tirnega potniškega sistema kot sestavnega dela 
(sub)regionalnega sistema javnega potniškega prometa (JPP).  
 
V kraju Konjsko obratuje sušilnica hmelja, ki pa se bo v prihodnosti preselila. Na tem mestu se 
načrtuje izgradnja dveh poslovno stanovanjskih objektov. Načrtuje se tako okoliš Konjsko, kjer 
bosta 2 poslovno stanovanjska objekta in 72 individualnih hiš, kjer je predviden začetek 
izgradnje prve tretjine naselja je že ob koncu leta 2006. Za ogrevanje je predviden zemeljski 
plin. V tej fazi bi bilo potrebno preveriti možnosti izgradnje skupnega sistema ogrevanja, kjer bi 
lahko v skupni kotlovnici postavili enoto za soproizvodnjo toplote in električne energije v 
povezavi s kotli na biomaso ali zemeljskim plinom. Enako rešitev je potrebno analizirati v 
predvideni industrijski coni Arclin.  

 
V teh razmeroma manjših obrtnih podjetjih se kažejo možnosti varčevanja z energijo, oziroma 
smiselnost zamenjave energentov, t.j. nadomestitev ELKO in UNP z lesno biomaso. 
Ekonomsko in ekološko smotrno se kaže načrtovanje ogrevanja z biomaso, namesto ogrevanja 
z ELKO za industrijske in obrtne obrate v načrtovani obrtni coni. Poleg tega je potrebno tudi 
izvajati ukrepe učinkovite rabe energije, ki so navedeni v nadaljevanju. 

5.1.2 Ostala raba energije 

Oskrba s toplotno energijo v občini Vojnik temelji predvsem na individualnih kotlovnicah. 
Slednje so praviloma slabo nadzorovane in zastarele, kar je s stališča vplivov na okolje, 
najslabši način oskrbe. Individualna kurišča so tako največji onesnaževalec zraka v občini.   
 



Deloma je stanje možno izboljševati z informiranjem uporabnikov o ukrepih učinkovite rabe 
energije (npr. učinkih, ki jih ima redno vzdrževanje kurilnih naprav, kamor spada tudi nastavitev 
oljnih gorilcev pri kotlih), ki so podrobneje navedeni v nadaljevanju in s promocijo prehoda na 
čistejše energetske vire. 
 
Struktura rabe energentov v občini Vojnik kaže, da je glede na relativno veliko gozdnatost v 
občini raba lesa v energetske namene razmeroma velika. Pri tem obstajajo le tehtni pomisleki s 
stališča emisij in učinkovitosti, saj vemo, da kurjenje lesne biomase v starih in neustreznih kotlih 
z nizkim izkoristkom, kar velja za večino primerov v občini, povzroča škodljive emisije. Zato bi 
bilo dobro spodbujati vgradnjo modernih kotlov za centralno kurjavo na lesno biomaso, ki imajo 
ugodne emisije in visok izkoristek. 

5.2 Težišča pri izbiri ukrepov 

 
V zasebnih in javnih zgradbah je priporočljivo, kjer je to mogoče, uporabiti obnovljive vire 
energije, zlasti lesno biomaso. Potrebno je spodbujati uporabo pasivne solarne gradnje in 
bioklimatske arhitekture, vgradnjo pasivnih in aktivnih solarnih sistemov, uporabo individualnih 
kotlov na lesno biomaso oz. priklop na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v krajih, kjer je 
omrežje načrtovano. 

5.3 Izhodišča za izbiro energetskega sistema za izrabo 
bioplina 

 
Gospodarnost postrojenj za izkoriščanje bioplina se običajno prične pri oddaji gnojevke 80 - 100 
GVŽ. V občini Vojnik je, glede na velikost posamezne črede na kmetiji, za izvedbo projekta 
treba računati z zbiranjem gnoja iz več kmetij. 
 
Pomembni elementi, ki pozitivno vplivajo na gospodarnost izrabe bioplina v objektu za 
soproizvodnjo električne energije in toplote so: 
 
• stalež živine (oziroma oddaja gnoja) ≥ 100 GVŽ, 
• kolikor mogoče enakomerna in visoka lastna raba oziroma prodaja toplote,  
• kofermentacija zelene biomase ter organskih ostankov. 
 
Lokacija fermentorskega obrata je običajno na obrobju naselij, ker v urbanih središčih niso 
zaželeni, čeprav že obstajajo bioplinski sistemi, ki so rešili problem smradu. Lastniki živine v 
občini Vojnik večinoma ustrezajo temu pogoju. V razmeroma bolj oddaljenih kmetijah pa je težje 
zadostiti pogoje zadostnega in stalnega odvzema toplote, ki šele zagotavlja rentabilnost 
postrojenja za proizvodnjo elektrike. Med kmetijami, ki so navedene v tabeli 13, je potrebno najti 
takšne, ki bodo razmeroma malo oddaljene od potencialnih porabnikov toplote oziroma 
načrtovati centralno (skupno) bioplinsko napravo tako, da bo oddaja oziroma prodaja toplote 
racionalna. 
 
 
 
 
 



5.4 Izhodišča za izbiro energetskega sistema DO na bioplin  

 

Dimenzioniranje sistema DO v posameznem kraju je običajno ekonomsko upravičeno, kadar 
gre za strnjeno naselje in je predvidena gostota odjema toplote dovolj visoka, v kraju oziroma 
njegovi bližnji okolici pa je na voljo ustrezen energetski vir. Gre predvsem za gnoj oziroma 
gnojevko, zeleno biomaso (ostanke poljščin, predvsem pšenice, koruze, ječmena…), ostanke 
organskih odpadkov, ki lahko nastajajo v gospodinjstvih, v gostinskih obratih, itd.  
 
Pri optimalnem dimenzioniranju velikosti ter vrste postrojenja za proizvodnjo toplote in sistema 
DO je potrebno analizirati toplotne potrebe potencialnih odjemalcev toplote ter pričakovane 
toplotne izgube v sistemu DO. Tako so pri analizi toplotnih potreb podatki o povprečnih dnevnih 
temperaturah v kraju tekom celega leta ter podatki o dejanski rabi energentov v gospodinjstvih 
bistveno bolj relevantni od podatkov o toplotni moči obstoječih kotlov. 
 
Na osnovi zbranih podatkov se nato dimenzionira tehnično in ekonomsko optimalno velikost 
enote SPTE in kotlov na lesno biomaso ter ustrezna dolžina toplovoda. Običajno pomeni 
ekonomsko optimalno dimenzioniranje enote SPTE in kotlov na lesno biomaso izbira kotla, ki 
pokriva potrebo po toploti v pasu. Konične toplotne potrebe omrežja pa običajno pokrivamo s 
kotli na fosilna goriva. 
 
Glede na zgornje kriterije smo zaradi nizke gostote poseljenosti in razpoložljivosti surovin v 
občini identificirali samo dve ugodni lokaciji za izgradnjo sistema DO na bioplin in sicer v naselju 
Nova Cerkev in v okolici naselja Vojnik. 



6. PREDLOG UKREPOV 

6.1 Javni sektor 

 
Javni sektor je sestavljen iz večjih porabnikov, kot so šole, občinske stavbe, dom za 
upokojence, bolnišnice itd. Vsi ti objekti so praviloma večji energetski porabniki in omogočajo 
velike prihranki že z osnovnimi ukrepi učinkovite rabe energije.  
 
Po podatkih Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije znaša za 
Slovenijo ekonomsko upravičen potencial varčevanja z energijo v stavbah okoli 30%. 
Posamezni ukrepi učinkovite rabe energije prispevajo določen delež k doseganju prihrankov. Že 
s pomočjo ukrepov energetskega gospodarjenja stavb kot so energetsko knjigovodstvo, 
energetski monitoring, izobraževanje zaposlenih, je moč doseči prihranke okoli 10%. Z 
investicijskimi ukrepi v sistemu ogrevanja je možno doseči prihranke v višini do 20%, z dodatno 
izolacijo ovoja stavbe do 20% ter z izolacijo podstrešja do 12%. Pomemben ukrep za 
zmanjšanje porabe energije je zamenjava starih in dotrajanih oken, kar omogoča doseganje 
prihrankov do 20% (www.aure.si).  
 
Na področju šol je bil razvit program Šolsko energetsko knjigovodstvo, ki je bil izdelan v sklopu 
širšega programa spodbujanja ukrepov učinkovite rabe. Izvajalec projekta je Gradbeni inštitut 
ZRMK iz Ljubljane v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani. V okviru 
projekta je bil izdelan program za računalniško podporo uvajanja energetskega knjigovodstva v 
šole - Šolski energetski poročevalec, ki je s podpornih informacij dosegljivih na http://www.gi-
zrmk.si/oddelki/bivokolje/enknj/default.htm. Program omogoča preprost vnos podatkov o rabi 
energije in s tem povezanimi stroški, določanje enostavnih energetskih in ekoloških kazalcev in 
diagnostiko napak ter zasledovanje učinkov izvedenih ukrepov učinkovite rabe energije (URE) v 
šoli. 
 
Namen projekta je tako oblikovati metode za spremljanje rabe energije v javnih stavbah - šolah. 
Na podlagi izkušenj pri izvajanju energetskih pregledov v preteklosti je bilo ugotovljeno, da je v 
šolskih stavbah velik in ekonomsko zanimiv energetsko varčevalni potencial v izvajanju 
organizacijskih ukrepov in na področju vzdrževalnih del ter manjših investicij in ne le na 
področju velikih investicij v celovito energetsko prenovo stavbe. Energetsko knjigovodstvo 
oziroma vzpostavitev stalnega spremljanja rabe energije in stroškov zanjo je prvi priporočeni 
ukrep v šolskih stavbah. Uvajanje energetskega knjigovodstva v šolah vpliva na večjo 
osveščenost o URE pri vseh udeležencih šolskih aktivnosti: pri učencih, učiteljih, vodstvu šole, 
energetskih menedžerjih - hišnikih, kot tudi pri občinah (nosilcih dejavnosti osnovnega šolstva) 
oziroma v segmentu državne uprave zadolženem za šolstvo. Predpostavlja se, da se že na 
podlagi rednega (samo)nadzora pričakujejo prihranki pri rabi energije, prihranki pri obratovalnih 
stroških ter zmanjšanje emisij škodljivih snovi v obsegu 5-15% glede na izhodiščno 
nenadzorovano stanje. 
  
Omenjeni projekt za šole je možno uporabiti tudi v vseh ostalih javnih objektih in tako prispevati 
k zmanjšanju porabe energije. 
 
Najpomembnejši korak v prizadevanjih za učinkovitejšo rabo energije v javnih zgradbah in 
zmanjšanju stroškov zanjo je dogovor med uporabnikom zgradbe (npr. šolsko vodstvo) in 
Občino Vojnik. Šele ob njunem tesnem sodelovanju in ob doseženem soglasju o načrtu za 



URE, posebej pa o porabi privarčevanih denarnih sredstev, bodo rezultati doseženi v 
obojestransko zadovoljstvo.  
 
Nekaj splošnih smernic oziroma skupnih značilnosti za uspešno izvajanje energetskega 
upravljanja je podanih v nadaljevanju: 
 
1. proces je uspešen in učinkovit takrat, ko da pobudo zanj ali pa jo vsaj podpre s svojo 
avtoriteto vodstvo institucije, 

 
2. v objektih je potrebno uvesti energetsko knjigovodstvo, ki pomeni beleženje in 
spremljanje rabe energije in stroškov v vseh javnih objektih; šele poznavanje trenutnega stanja 
in preteklih trendov omogoča sprejemanje učinkovitih ukrepov in opazovanje njihovih učinkov. 
Energetsko knjigovodstvo tako zajema: 
• spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalcev  
• ugotavljanje odstopanj od pričakovanih trendov rabe energije  
• odkrivanje vzrokov za odstopanja  
• spremljanje učinkov izvajanja organizacijskih in tehničnih ukrepov URE v objektih (npr. 
spremembe bivalnih navad uporabnika, pravilno delovanje regulacijske tehnike…), 
 
 
3. pogosto je koristno imenovati posebno osebo (lahko je to hišnik, član vodstva, …), t.i. 
energetskega menedžerja, posebej zadolženega za spremljanje rabe energije in beleženje 
stroškov ter opazovanje in poročanje o rezultatih ukrepov URE; energetski menedžer deluje tudi 
kot kontaktna oseba med institucijo in občino na tem področju, 

 
4. bistveno je sodelovanje hišnika in drugih oseb, zadolženih za vzdrževanje objekta 
(redni pregledi ogrevalnega in vodovodnega omrežja, pregledi električne napeljave, preverjanje 
tesnjenja oken, poročanje vodstvu in energetskemu menedžerju o potrebnih vzdrževalnih delih 
in zamenjavah, …),  

 

5. zaposleni v javnih zgradbah imajo lahko izmenično vlogo "energetskih izvidnikov" in 
skrbijo za dobro gospodarjenje z energijo v posameznih in skupnih prostorih (ugašajo luči, če 
svetijo po nepotrebnem, pravilno prezračujejo prostore, beležijo temperaturo v prostorih, 
opozorijo na pokvarjene vodovodne pipe ipd.),  

 
6. k energetskemu upravljanju in URE je potrebno pritegniti celotno institucijo ter tematiko 
vključiti v program rednih sestankov, 

 
7. čim prej se je potrebno dogovoriti za energetski pregled zgradbe in na podlagi 
izsledkov organizirati načrt dejavnosti, investicij v ukrepe, 
 
Osnovni namen energetskega pregleda je izdelava načrta predlaganih ukrepov in investicij v 
obliki programa aktivnosti energetske učinkovitosti, s čimer se doseže nižje porabe energije in s 
tem stroškov.  
 
Energetski pregled obsega naslednje aktivnosti: 
 
• Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo vključuje pridobivanje podatkov (iz 
računov, s pomočjo meritev, popisov števcev itd) in analizo podatkov o rabi energije. Z analizo 
zapisov o porabi energije v preteklem obdobju se pridobi podatke o strukturi in mesečnih 
porabah posameznih virov energije, ki so lahko osnova za napoved porabe energije v 
prihodnosti.  



• Določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije. Ukrepi segajo od zamenjave 
kotla in uvedbe boljše regulacije ogrevanja pa do zamenjave oken in izolacije fasade, pri čemer 
igra pomembno vlogo tudi informiranje lastnika in uporabnikov o možnostih za smotrnejše 
ravnanje z energijo. 
• Analiza izbranih ukrepov. Za posamezne ukrepe se določijo prihranki energije in stroškov 
ter višina in vračilni rok investicije. Oceni se tudi pozitivne vplive ukrepov na okolje. Izvajalec 
energetskega pregleda izdela tudi prednostni seznam predlaganih ukrepov. 
• Poročilo o energetskem pregledu. Izvajalec energetskega pregleda izdela poročilo, ki 
obsega tudi povzetek predlaganih ukrepov. Svoje predloge izvajalec predstavi lastniku in 
uporabnikom na skupnem sestanku, kjer se dogovorijo o prioritetnih aktivnostih, ki izhajajo iz 
energetskega pregleda. 
 
8. uporabiti obnovljive vire energije, kjer je to mogoče: (pasivni in aktivni solarni sistemi, 
uporaba kotlov na lesno biomaso oz. daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, toplotnih črpalk, 
itn.), 

 
9. izvajati osnovne ukrepe URE: 

• pri ogrevanju: cilj je zmanjšanje toplotnih izgub zgradb, kar lahko dosežemo: s primerno in 
dobro izolacijo stavb, vgradnjo kvalitetnih oken, zamenjava starih oken ter dodatno zatesnitev, 
uporaba termostatskih ventilov ter pravilnega prezračevanja prostorov, z uvedbo avtomatske 
regulacije temperature v prostorih v odvisnosti od zunanje temperature ter izvedbo investicij v 
OVE; 
• pri porabi električne energije: uporaba varčnih žarnic, sodobne razsvetljave ter sodobnih 
energetsko varčnih naprav (razred A)… 
• pri porabi vode: smotrna uporaba hladne in tople vode, uporaba varčnih energijsko varčnih 
pralnih in pomivalnih strojev… 

6.1.1 Javni objekti 

V okviru energetske zasnove občine sta bila izvedena tudi krajši pregled in analiza 
energetskega stanja javnih objektov v občini Vojnik. Obravnavani so štirje objekti osnovnih šol 
(OŠ Vojnik, Nova Cerkev, Socka in OŠ Frankolovo), vrtec Mavrica v Frankolovem, občinski 
objekt, psihiatrična bolnišnica Vojnik ter dom za upokojence Vojnik.  
 
Analiza podatkov o rabi energentov ter pregled objektov je pokazala, da so nekateri objekti 
starejši, neustrezno izolirani, imajo zastarele kotlovnice brez ustrezne regulacije, dotrajana 
okna, neustrezen časovni režim ogrevanja, itd.  
 
V analizi javnih objektov ni zajeta analiza Doma upokojencev Vojnik (Špesov dom). Otvoritev 
objekta je bila v mesecu maju 2004, objekt je torej nov in je toplotno ustrezno zaščiten. Dom je 
priključen na plinsko omrežje, pri čemer poraba plina variira od 3.000 do 14.000 m3 na mesec, 
odvisno od časa ogrevanja in toplotnih potreb. Smiselno bi bilo izvesti energetski pregled 
stavbe, izvesti predlagane ukrepe URE in OVE ter tako pridobiti energetsko učinkovit objekt z 
maksimalno uporabo OVE in URE. 
 
V tabeli 23 je podana primerjava specifične rabe energije na m2 ogrevane površine, ki daje prvo 
oceno energetsko najbolj potratnih objektov. Specifična poraba vseh objektov razen občinske 
stavbe, OŠ Frankolovo ter Socka, je razmeroma visoka. V nadaljevanju je prav tako podan opis 
ukrepov v posameznem objektu, s katerimi bi lahko zmanjšali rabo energentov. 
 
 



Tabela 23: Pregled javnih objektov v občini Vojnik, njihove letne specifične rabe 
energije na enoto ogrevane površine ter predlog ukrepov varčevanja z energijo 

OBJEKT NASLOV Specifična poraba 
energije [kWh/m2]

OŠ Frankolovo Frankolovo 11 123 
 

 
 
Prvi objekt OŠ Frankolovo je bila zgrajena že leta 1906. V letu 2005 pa je bil dograjen prizidek 
in telovadnica. Dograjeni del šole ima 8 cm toplotno izolacijsko fasado s stekleno volno in 
debeloslojnim toplotnim ometom. Telovadnica ima na fasadi zglajen omet. Prav tako so bila 
zamenjana vsa okna. Zunanje zastekljene površine objekta znašajo približno 400m2.  
 
Stari del šole in opečne zidove in je pokrit s strešniki Bobrovec – dvojno kritje, medtem ko ima 
dograjeni del armirano betonske stene z opečno kritino in bakreno pločevino, telovadnica pa je 
pozidana z betonskimi zidaki in pokrita z valovito pločevino. Podstrešje starega dela ni izolirano.  
 
Šola se ogreva z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), in sicer je bili v letu 2005 postavljen novi 
litoželezni plinski kotel Buderus  moči 200 kW, pri čemer znaša letna poraba okoli 30.000 l. Na 
radiatorje so vgrajeni termostatski ventili. Čas ogrevanja je prilagojen delovnemu času, ki traja 
od 6.30 do 21.00. V tem času se v objektu zadržuje okoli 200 oseb, od katerih je 22 zaposlenih 
v šoli in 183 učencev. Površina ogrevalnih prostorov znaša koli 2.500 m2. 
 
Poraba električne energije v mesecu januarju 2006 je zanašala 4.690 kWh, pri čemer 
uporabljajo svetilke 2x60 W ali 2x11 PLC-E. Velik delež pri porabi električne energije pa nosi 
klimatizacija telovadnice in jedilnice.  
 
Poraba energije se je zaradi obnove in ustrezne toplotne zaščite novih objektov ustrezno 
zmanjšala. Potrebni pa so še dodatni ukrepi učinkovite rabe energije. Predlagamo ustrezno 
izolacijo podstrešja starega dela šole. Pomemben ukrep je tudi ustrezno stalno prezračevanje 
učilnic in drugih prostorov. Izgube toplote zaradi prezračevanja (ventilacijske izgube) znašajo od 
tretjine pa vse do polovice toplotnih izgub v stavbi. Pravilno prezračevanje je, da okna enkrat na 
uro oz. med vsakim odmorom le za nekaj minut odpremo na stežaj. Tako poskrbimo za 
potrebno izmenjavo zraka brez nepotrebne izgube toplote. K zmanjšanju porabe električne 
energije pomembneje pripomore uporaba varčnih žarnic, katerih nakup se s prihrankom povrne 
že v nekaj letih. Prav tako pa je potrebno paziti na čiščenje oken in svetil (zaprašena žarnica 
oddaja do 20% manj svetlobe). Predlagamo uvedbo energetskega knjigovodstva v šoli. 
 
Šola je v letu 2005 postavila ogrevanje na UNP. Kot smiseln ukrep se kaže tudi postavitev kotla 
na lesno biomaso za ogrevanje objektov v kombinaciji z obstoječim kotlom na UNP, pri čemer bi 
obstoječi kotel služil za pokrivanje konic v kurilni sezoni ter kot rezerva. Prav tako je streha 



telovadnice relativno ugodna za postavitev sončne elektrarne na južni del strehe, ki ima naklon 
200. Za izvedbo predlaganih ukrepov je potrebno opraviti temeljit energetski pregled v 
identificiranih objektih, načrtovati vire financiranja (smiselno je vključevanje privatnega sektorja) 
ter prioritetno izvesti predlagane ukrepe. 
 
 
OBJEKT NASLOV Specifična poraba 

energije [kWh/m2]
Občina Vojnik Keršova ulica 8 110 
 
 

 
 
Občinska stavba je locirana v centru kraja Vojnik in je priključena na plinsko omrežje. Stavba je 
bilo celovito prenovljena v letu 2001, ko je bila zamenjana fasada, prav tako so bila zamenjana 
vsa okna. Zunanje zastekljene površine objekta znašajo približno 59,4 m2.  
 
Stavba se ogreva z zemeljskim plinom, in sicer uporabljajo tri Vailant-Junkers kotle moži 26 kW, 
pri čemer je znašala poraba v letu 2005 okoli 6.677 m3.  Na radiatorje so vgrajeni termostatski 
ventili. Čas ogrevanja je prilagojen delovnemu času, ki traja od 6.30 do 22.00. V tem času se v 
objektu zadržuje okoli 15 oseb. Površina ogrevalnih prostorov znaša koli 570 m2. Specifična 
poraba energije znaša okoli 110 kWh/m2. Poraba energije se je zaradi obnove in ustrezne 
toplotne zaščite ustrezno zmanjšala. Potrebni pa so še dodatni ukrepi učinkovite rabe energije. 
K zmanjšanju porabe električne energije prispeva uporaba varčnih žarnic. Za izvedbo 
predlaganih ukrepov je potrebno opraviti temeljit energetski pregled ter prioritetno izvesti 
predlagane ukrepe. 
 
 
OBJEKT NASLOV Specifična poraba 

energije [kWh/m2]
OŠ Vojnik 
OŠ Nova Cerkev 
OŠ Socka  

Prušnikova 14 
Nova Cerkev  41 
Socka 70 

200 
172 
130 

 
OŠ Vojnik je v letu 2000 začela dobivati 
novo podobo in zgrajen je bil prizidek, 
načrtovan pa je še en prizidek. Zadnja 
temeljita prenova stavbe je bila v letu 2004.  
 
Dograjeni del šole ima 8 cm toplotno 
izolacijsko fasado Demit. Bruto tlorisna 
površina starega prizidka s telovadnico 
znaša okoli 1.658 m2, novi prizidek 1.023 m2. 



Zunanje zastekljene površine starega prizidka s telovadnico je znašal okoli 240 m2, z novim 
prizidkom 380 m2.  
 
Zidovi objektov šole so železobetonski nosilci. Streha starega dela šole je sestavljena iz 
salonitnih plošč, novi del pa ima ravno streho, železobeton. Podstrešje starega dela je izolirano 
s stekleno volno, pri čemer pa izolacija ni zadostna. Okna so v starem delu šole stari, v novem 
pa so sedaj stari dve leti. 
 
Šola se ogreva na zemeljski plinom, in sicer sta inštalirana nova plinska kotla Viadrus 500 moči 
400 kW. Letna poraba znaša okoli 55.000 m3. Na radiatorje so vgrajeni termostatski ventili. Čas 
ogrevanja je prilagojen delovnemu času, ki traja od 5.00 do 22.00. Površina ogrevalnih 
prostorov znaša koli 2.600 m2. Prezračevanje rešujejo z odpiranje oken in vrat. Jedilnica, 
kuhinja ter toaletni prostori pa s pomočjo ventilatorjev. Ventilacija v starem prizidku in 
telovadnici ne deluje.  
 
Poraba električne energije znaša povprečno 11.955 kWh (VT) ter 4.173 kWh (MT). V uporabi 
imajo 100 komadov žarnic z žarilno nitko moči 300 W, 55 komadov moči 100 W, fluorescenčne 
44 komadov moči 36 W in 48 komadov 58 W ter 18 komadov varčnih žarnic 18 W. V šoli 
uporabljajo opremo staro okoli dveh let, energetskih razredov A, B in C.  
 
Izračunana poraba energije je visoka, vendar predvsem na račun velike površine telovadnice ter 
starega dela šole. Potrebni so dodatni ukrepi učinkovite rabe energije, predvsem v starem delu 
šole. Predlagamo ustrezno izolacijo podstrešja starega dela šole. Pomemben ukrep je tudi 
ustrezno stalno prezračevanje učilnic in drugih prostorov. K zmanjšanju porabe električne 
energije pomembneje pripomore uporaba varčnih žarnic, katerih nakup se s prihrankom povrne 
že v nekaj letih.  Predlagamo uvedbo šolskega knjigovodstva, ki bo prispeval k spremljanju 
porabe energije, določitvi ukrepov in analizi doseženih prihrankov. Prav tako je potrebno aktivno 
vključiti učence v samo spremljanje porabe in jih izobraževati o učinkoviti rabi energije.  
 
Ravna streha novega dela šole je primerna za postavitev sončne elektrarne, prav tako je 
potrebno analizirati jugovzhodno orientiran del strehe starega objekta. Analiza je prikazana v 
poglavju 6.6. 
 
 
Objekt OŠ Nova Cerkev je bil v letu 
2005 star natanko 100 let. Zidovi so 
sestavljeni iz opeke ročne izdelave, 
sama fasada pa je debela le 2-3 cm. 
Izolacija podstrešja je izvedena na 
zadnjem stropu, in sicer tramovi s 
položeno opeko. Okna so bila 
zamenjana in so po večini stara okoli 
14 let.  
 
Šola se ogreva s kotlom na ekstra 
lahko kurilno olje, in sicer znaša 
letna poraba okoli 6.000 l, pri čemer 
je v uporabi 15 let star kotel moči 
100 kW (TVT Maribor). Na radiatorje niso vgrajeni termostatski ventili. Čas ogrevanja je 
prilagojen delovnemu času, ki traja od 6.30 do 17.00. Površina ogrevalnih prostorov znaša okoli 
356 m2. Prezračevanje rešujejo z odpiranje oken in vrat. Zunanje zastekljene površine znašajo 
80 m2. Poraba električne energije znaša okoli 1.000 kWh na mesec. Vrsta uporabljenih žarnic je 
17 komadov žarnic z žarilno nitko moči 300 W, 17 komadov moči 100 W, fluorescenčne 12 
komadov moči 36 W in 15 komadov 58 W. V šoli uporabljajo opremo staro več kot deset let.  
 



Izračunana poraba energije je visoka in potrebni so ukrepi učinkovite rabe energije. Predlagamo 
ustrezno izolacijo podstrešja, uporaba varčnih žarnic, termostatskih ventilov na radiatorje, 
ustrezna fasada, zamenjava opreme z novo energetsko učinkovito ter uvedbo šolskega 
knjigovodstva. Šola se ogreva s fosilnim gorivom in predlagamo zamenjavo starega kotla na 
kurilno olje z modernim kotlom na lesno biomaso. V primeru izgradnje daljinskega ogrevanja v 
kraju Nova Cerkev pa priključitev na sistem.  
 
 
Podružnica OŠ Socka je bila 
zgrajena po letu 1981. 
Specifična poraba energije 
znaša 130 kWh/m2. Zidovi so 
sestavljeni iz opeke, nosilci so 
betonski, fasada je demit 6-7 
cm. Podstrešje je izolirano s 
stekleno volno, mavčno ploščo 
ter folijo. Okna so stara okoli 
10 let.   
 
Šola se ogreva s kotlom na 
ekstra lahko kurilno olje, in 
sicer znaša letna poraba okoli 
5.500 l, pri čemer je v uporabi 10 let star kotel moči 76 kW. Na radiatorje so vgrajeni 
termostatski ventili. Čas ogrevanja je prilagojen delovnemu času, ki traja od 6.00 do 17.00. 
Površina ogrevalnih prostorov znaša okoli 424 m2. Prezračevanje rešujejo z odpiranje oken in 
vrat, kuhinja in toaletni prostori se ventilirajo. Zunanje zastekljene površine znašajo 110 m2. 
Poraba električne energije znaša okoli 1.100 kWh na mesec. Vrsta uporabljenih žarnic je 9 
komadov žarnic z žarilno nitko moči 300 W, 10 komadov moči 100 W, 27 moči 60 W, 
fluorescenčne 26 komadov moči 36 W in 93 komadov 58 W. V šoli uporabljajo opremo staro 
okoli deset let.  
 
Izračunana poraba energije je najnižja med vsemi objekti, saj je objekt ustrezno izoliran ter 
obdan s toplotno izolacijo. Z racionalnejšo porabo energije, pravilnim prezračevanjem bi bilo 
možno doseči prihranke. V uporabi je kotel na kurilno olje, ki onesnažuje okolje. Predlagamo 
zamenjavo deset let starega kotla s kotlom na lesno biomaso, na sekance ali pelete.  
 
 
 
OBJEKT NASLOV Specifična poraba 

energije [kWh/m2]
Vrtec Mavrica 
     Vojnik 
     Frankolovo 

 
Prušnikova 29a 
Verpete 1b 

 
220 
320 

 
 



Vrtec Mavrica Vojnik Vrtec Mavrica Frankolovo 
Vrtec Mavrica Vojnik je bil zgrajen v obdobju 
od 1946 do 1980. V letu 2000 je bil dograjen 
prizidek. Skupna tlorisna površina objekta 
meri 1.747 m2.  Vrtec ima 8 cm toplotno 
izolacijsko fasado demit. Okna v starem delu 
šole so stara 27 let, v novem 5. Zunanje 
zastekljene površine objekta znašajo 
približno 164m2.  
 
Zidovi prizidka vrtca so sestavljeni iz opečnih 
modulov, medtem, ko ima stari del vrtca 
montažne marles zidove. Kritina so salonitne 
plošče. Izolacija podstrešja je sestavljena iz 
tervolovih plošč za izolacijo. 
 
Šola se ogreva ekstra lahkim kurilnim oljem, 
in sicer s kotlom TAM starim 27 let moči 235 
kW. Letna poraba energenta znaša  okoli 
24.000 l, kar se glede na ogrevalno porabo 
kaže v visoki specifični porabi energije. Na 
radiatorjih niso vgrajeni termostatski ventili. 
Čas ogrevanja je prilagojen delovnemu 
času, ki traja od 5.30 do 21.00. V tem času 
se v objektu zadržuje okoli 37 oseb. 
Površina ogrevalnih prostorov znaša koli 
1.125 m2. 
 
Poraba električne energije v letu 2006 je 
zanašala 45.988 kWh, pri čemer uporabljajo 
fluorescenčne in navadne žarnice.  
 
Specifična poraba toplote je visoka, med 
drugim tudi zaradi zastarelega kotla na olje. 
Glede na dejstvo, da je v kraju Vojnik 
predvidena plinifikacija predlagamo priklop 
na plinsko omrežje in nakup ustrezno 
dimenzioniranega plinskega kotla. Potrebni 
pa so še dodatni ukrepi učinkovite rabe 
energije. Predlagamo zamenjavo oken na 
starem delu vrtca in ustrezno izolacijo 
podstrešja, uporabo termostatskih ventilov in 
varčnih žarnic,… Predlagamo tudi uvedbo 
energetskega knjigovodstva. 

Vrtec je bil zgrajen v letu 1979. V letu 2004 
je bila zamenjana strešna kritina. Skupna 
tlorisna površina objekta meri 250 m2.  Vrtec 
ima 8 cm toplotno izolacijsko fasado demit 
(salonit plošče). Starost oken je 25 let. 
Zunanje zastekljene površine objekta 
znašajo približno 50m2.  
 
Vrtec ima montažne marles zidove in kot 
omenjeno novo kritino, in sicer trajanka. 
Izolacija podstrešja je sestavljena iz 
tervolovih plošč za izolacijo. 
 
Šola se ogreva ekstra lahkim kurilnim oljem, 
in sicer s kotlom TAM Stadler 25 starim 27 
let moči 35 kW. Letna poraba energenta 
znaša  okoli 5.000 l, kar se glede na 
ogrevalno porabo kaže v visoki specifični 
porabi energije. Na radiatorjih niso vgrajeni 
termostatski ventili. Čas ogrevanja je 
prilagojen delovnemu času, ki traja od 5.30 
do 18.30. V tem času se v objektu zadržuje 
okoli 6 oseb. Površina ogrevalnih prostorov 
znaša koli 161 m2. 
 
Poraba električne energije v letu 2006 je 
zanašala 6.900 kWh, pri čemer uporabljajo 
fluorescenčne in navadne žarnice, za 
kuhanje uporabljajo plin in električno 
energijo, starost opreme pa je 27 let.  
 
Specifična poraba toplote je zelo visoka, 
med drugim tudi zaradi zastarelega kotla na 
olje. Predlaga se zamenjava kotla. Potrebni 
pa so še dodatni ukrepi učinkovite rabe 
energije. Predlagamo zamenjavo oken, 
ustrezno izolacijo podstrešja, uporabo 
termostatskih ventilov in varčnih žarnic,… 
Predlagamo tudi uvedbo energetskega 
knjigovodstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJEKT NASLOV Specifična poraba 
energije [kWh/m2]

Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 330 
 

 
 
Lastnik objekta Psihiatrična bolnišnica v Vojniku je Vlada RS, Ministrstvo za zdravje. Na 
območju bolnišnice se poleg glavnega objekta prenovljenega v letih 1999-2003 skupne neto 
površine 3.450 m2 nahajajo še:  dograjeni del v letu 1999 v treh etažah (klet, pritličje in prvo 
nadstropje), ki meri neto skupaj 2.580 m2, delovna terapija ca 600  m2 in upravna stavba ca 350 
m2, Tehnične delavnice ca 500 m2, Vrtnarija z rastlinjakom 150 m2, kiosk 70 m2. Skupna neto 
površina je skupaj ca 8.000  m2. 

Slika 12: Psihiatrična bolnišnica Vojnik 

 
 
 
Objekti imajo klasično fasado, z ornamenti. Objekti so v spodnjem delu zgrajeni iz peščenjaka, 
gornji del pa s klasičnimi opečnatimi zidaki. Izolacija podstrešja je rešena z nasutjem in 
položenim klasičnimi opečnatimi zidaki.  
 
Okna so lesena in v povprečju stara 15 let. Spodaj so dvokrilna z nadsvetlobo. Izolacijsko steklo 
oken je dvoslojno.   
 

Delavnice 

Kiosk 

Delovna 
terapija 

Uprava 

Oddelek za 
odvisnike 

Vrtnarija 

Glavni 
objekt 



Psihiatrična bolnišnica se je v letu 2005 ogrevala s kurilnim oljem ELKO, in sicer s pečema 
starima osem in trinajst let. Letna poraba ELKA je znašala okoli 250.000 l. Na okoli 80% 
radiatorjev so vgrajeni termostatski ventili. V letu 2006 nameravajo v bolnišnici preurediti 
kotlovnico na priključek zemeljskega plina. Objekti so adaptirani in ne predvidevajo sanacij prej 
kot v 10 letih.  
 
Poraba električne energije v letu 2005 je zanašala 474.864 kWh, pri čemer uporabljajo neonska 
in klasična svetila po vseh prostorih in hodnikih, ter uporabljajo split naprave za hlajenje na 
električno energijo. Poraba energije se je zaradi obnove in ustrezne toplotne zaščite objektov 
ustrezno zmanjšala. Potrebni pa so še dodatni ukrepi učinkovite rabe energije. Predlagamo 
uvedbo energetskega monitoringa in izobraževanje zaposlenih o pravilnem prezračevanju 
prostorov, rabi električne energije, ustrezno izolacijo podstrešij, večjo uporaba varčnih žarnic, 
termostatske ventile na vseh radiatorjih. Energetsko knjigovodstvo je beleženje in spremljanje 
rabe energije in stroškov. Poleg tega bi bilo treba potrebno v vseh objektih uvesti energetsko 
knjigovodstvo, za katerega program je objavljen na spletnih straneh Sektorja za aktivnosti 
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ter imenovati energetskega menedžerja posebej 
zadolženega za spremljanje rabe energije in beleženje stroškov ter opazovanje in poročanje o 
rezultatih ukrepov URE. Na spletnih straneh www.aure.si so dostopni informacijski listi, brošure, 
bilteni ter vodniki v zvezi z ukrepi učinkovite rabe energije v javnem sektorju. Natančen seznam 
gradiv podaja v Priloga 4. 
 
Pri prehodu na uporabo plina in izgradnjo plinskega priključka v bolnišnici bi bilo smiselno 
ponovno analizirati možnost postavitve postrojenja za soproizvodnjo električne energije in 
toplote. Velikost bi bilo potrebno ustrezno dimenzionirati in povezati z novimi kotli na zemeljski 
plin, pri čemer bi plinski kotli služil za pokrivanje konic v kurilni sezoni ter kot rezerva. Prav tako 
bi bilo potrebno analizirati možnost postavitve in povezave sončnega sistema za pripravo tople 
vode, ki bi predvsem v poletnem času pokril velik del potreb po topli sanitarni vodi. 
 
Za izvedbo predlaganih ukrepov je potrebno opraviti temeljit energetski pregled v 
identificiranih objektih, načrtovati vire financiranja (smiselno je vključevanje privatnega sektorja) 
ter prioritetno izvesti predlagane ukrepe. Natančnejša analiza financiranja teh ukrepov s 
subvencijami in krediti, ki jih lahko pridobijo javne ustanove je podana v poglavju 8.2. 

6.1.2 Javna razsvetljava 

Javna razsvetljava je urejena v strnjenih naseljih občine Vojnik. Obsega 351 stojišč, ki so 
pretežno v naseljih Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, Socka in Lemberg. Poleg teh je še nekaj 
disperziranih mest. Odbor za komunalo je leta 2005 sprejel sklep, da se pri novih svetilkah in pri 
obnovi namesti varčne žarnice. Tako bo finančno relativno nezahteven ukrep postopne 
zamenjave dogorelih žarnic z varčnimi v prihodnjih letih lahko pomembno prispeval k 
varčevanju z električno energijo. Poleg tega ukrepa je potrebna tudi ustrezna regulacija javne 
razsvetljave (ugašanje ob poznih nočnih urah, itd.).  

6.1.3 Javni promet 

V Občini Vojnik je poskrbljeno za javni prevoz, ki ga za območje celjske regije izvaja Izletnik 
Celje. Redni liniji primestnega prometa sta Celje – Vojnik – Frankolovo in Celje – Vojnik – 
Dobrna. V naselju Vojnik je tudi avtobusno postajališče za medmestni promet Celje – Vojnik – 
Maribor. S strani občine je organiziran tudi prevoz šolskih otrok za vse osnovne  šole v občini.  



6.2 Industrija 

 
Občina Vojnik nima večjih industrijskih objektov. Večji del gospodarske dejavnosti temelji na 
proizvodno obrtnih, trgovskih, kmetijskih in gostinskih dejavnostih. Med podjetji gre večinoma za 
manjša podjetja z nižjo porabo energije, pri ogrevanju katerih prevladuje ELKO. Med obrtnimi 
podjetji so večji porabniki energije Šeško d.o.o., Dinocolor d.o.o. in Elektroservis Juteršek d.o.o. 
Predvidevamo, da se bodo, glede na bližino plinovoda, večja podjetja kmalu priklopila na 
daljinsko ogrevanje s plinom. Za omenjena obrtna podjetja bi bila smotrno razmišljati tudi o rabi 
obnovljivih virov energije.  
 
V občini Vojnik je načrtovana izgradnja poslovno obrtne cone v Arclinu, kjer je predvideno 
ogrevanje na zemeljski plin. Predlagana je analiza možnosti izgradnje skupnega sistema 
ogrevanja z eno kotlovnico in toplovodnega daljinskega omrežja ter možnost vključitve 
soproizvodnje na zemeljski plin. V Konjskem se načrtuje postavitev dveh poslovno 
stanovanjskih objektov ter 72 individualnih hiš. Za ogrevanje je predviden zemeljski plin. Tudi 
tukaj predlagamo analizo možnosti izgradnje skupnega sistema ogrevanja s skupno kotlovnico 
in izgradnjo toplovodnega daljinskega omrežja in možnost vključitve soproizvodnje na zemeljski 
plin. Oba ukrepa sta podrobneje opisana v poglavju 6.7 
 
V bodočih podjetjih v načrtovanih obrtnih conah bo vzporedno z uporabo zemeljskega plina 
smotrno opraviti energetske preglede in na osnovi rezultatov spodbuditi ukrepe za realizacijo 
energetskih prihrankov. Med uporabljenimi ukrepi, ki običajno v industrijskih obratih prinašajo 
energetske prihranke lahko štejemo naslednje:  
 

1. Energetsko učinkovito ogrevanje (moderni kondenzacijski kotli, regulacija, itd.): 

• izraba odpadne toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, 
• nadzor nad temperaturami v prostorih, 
• izdelava pravilnikov o temperaturah v prostorih, 
• dnevno spremljanje porabe goriva za ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature, 
• analiza stroškov obratovanja lokalnih električnih grelnikov. 
 

2. Energetsko učinkovita razsvetljava: 

• izklapljanje, ko razsvetljava ni potrebna, 
• lokalna razsvetljava, 
• dnevna svetloba, 
• energetsko učinkovite žarnice. 
 

3. Učinkovita raba in odprava puščanja vode: 

• tedensko spremljanje porabe vode po posameznih vejah. 
 

4. Optimizacija tehnoloških procesov. 

 
Na spletnih straneh www.aure.si so dostopni informacijski listi, bilteni ter vodniki v zvezi z ukrepi 
učinkovite rabe energije v gospodarstvu. Natančen seznam gradiv podaja Priloga 5. Smiselno 
se lahko uporabi tudi večino ukrepov, ki so navedeni pri gospodinjstvih in javnih objektih. 
Natančnejša analiza financiranja teh ukrepov s subvencijami in krediti, ki jih lahko pridobijo 
podjetja je podana v poglavju 8.2. 



6.3 Gospodinjstva  

Občina lahko in mora izvajati vrsto ukrepov (finančno bolj ali manj zahtevnih), s katerimi 
spodbudi občane k energetskemu varčevanju, zamenjavi energentov oziroma spremembi 
njihovih navad. 
 
Nekaj osnovnih in cenovno nezahtevnih ukrepov za bolj učinkovito rabo energije naštevamo v 
nadaljevanju:  
 
• OGREVANJE: redno je potrebno nadzorovati pravilno delovanje števcev in vseh 
elementov v toplotni postaji, preverjati in po potrebi izolirati cevi in ventile v toplotni postaji, v 
primeru velikih neenakomernosti temperature v posameznih prostorih pa se posvetovati s 
strokovnjakom; morda je potrebno hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, razmislek o 
zamenjavi dotrajanih radiatorjev z učinkovitejšimi sodobnejšimi, redna kontrola delovanja 
ventilov na radiatorjih; vgradnja termostatskih ventilov, temperatura v prostorih naj bo taka, da 
bo zagotovljeno dobro počutje. 
 
• PREZRAČEVANJE: izgube toplote zaradi prezračevanja lahko predstavljajo celo 
največji delež celotnih toplotnih izgub, zato je potrebno prostore prezračevati kontrolirano, 
smisel prezračevanja je v zamenjavi izrabljenega zraka s svežim; nepravilno je ohlajevati 
prostore z odpiranjem oken ali ustvarjanjem prepiha, kadar je ogrevanje vključeno, naj bodo 
okna zaprta; stalno priprta okna so neustrezna rešitev tako glede prezračevanja kot glede 
toplotnih izgub, pravilno prezračujemo tako, da za nekaj minut na stežaj (in, če je izvedljivo, 
navzkrižno) odpremo okna in hkrati zapremo ventile na radiatorjih, nato okna zapremo in 
ponovno odpremo ventile na radiatorjih; tako dosežemo, da se zamenja zrak v prostoru, obodni 
elementi (stene, tla, strop) pa se še ne ohladijo, vhodi v stavbo naj bodo, če je le izvedljivo, 
opremljeni z vetrolovi, preveriti je potrebno tesnjenje oken in vrat in po potrebi zamenjati ali 
vgraditi tesnila, preveriti je potrebno zapiralne mehanizme oken in vrat in jih po potrebi popraviti 
ali zamenjati; razmisliti  je treba o vgradnji toplotnih izmenjevalnikov.  
 
• ELEKTRIČNA ENERGIJA: v čim večji meri je potrebno izkoriščati naravno svetlobo za 
osvetlitev prostorov; okna naj bodo redno očiščena, morebitne zavese pa uporabljene le takrat, 
ko je to res potrebno; potrebno je preveriti, ali je razpored in tip svetil primeren glede na 
namembnost prostorov; ugotoviti, kakšen tip žarnic je vgrajen v svetila in razmisliti o njihovi 
zamenjavi z na primer kompaktnimi fluorescentnimi cevastimi žarnimi ali varčnimi žarnicami; 
tudi svetila naj bodo redno čiščena in vzdrževana; luči naj bodo ugasnjene, ko se v prostoru 
nihče ne zadržuje; pri nakupih se je potrebno odločati za sodobne naprave, ki v času mirovanja 
oziroma pripravljenosti rabijo zelo malo elektrike (energijski razred A); pomožni električni grelniki 
naj bodo v uporabi le v zares izjemnih primerih. 
 
• VODA: kontrola, ali so po uporabi pipe zaprte; redno izvajanje pregledov vodovodnega 
omrežja in pravočasna zamenjava na primer izrabljenih tesnil ali pokvarjenih ventilov; razmislek 
o montaži perlatorjev na vodovodne pipe.  
 
 
Občina mora spodbujati izvajanje osnovnih ukrepov URE tako v industriji, obrti, malem 
gospodarstvu in zasebnih objektih, predvsem pa v javnih objektih.  
 
Pri tem lahko občina za spodbujanje uporablja vrsto instrumentov: 
 
• občinska podpora pri svetovanju občanov glede URE in OVE, 
• občinska podpora pri kreditiranju in subvencioniranju URE in OVE, 
• svetovanje podjetjem (večjim porabnikom energije, raba SPTE), 



• motiviranje prebivalstva za ukrepe URE (izolacija stavb, varčne žarnice, itd.), 
• uvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov, 
• energetski pregledi v podjetjih in označenih javnih stavbah, 
• širitev daljinskega ogrevanja, 
• uvajanje lokalnih OVE (lesna biomasa, sončna energija…), 
• uvedba energetskega knjigovodstva in energetskega menedžmenta za javne stavbe.  
 
 
V primeru da bi občina Vojnik spodbujala gospodinjstva, javne objekte ter podjetja, da izvedejo 
opisane ukrepe učinkovite rabe energije, bi bilo možno doseči z osnovnimi ukrepi do 10 % 
prihrankov energije. To pomeni, da bi se skupna poraba energije lahko zmanjšala za okoli 4 
GWh/ leto (glede na podatke o porabi iz leta 2002), kar predstavlja okoli 390.000 l ELKO 
ekvivalenta ali okoli 40 mio SIT (brez DDV).    
 
Na spletnih straneh www.aure.si so dostopni informacijski listi, brošure, bilteni ter vodniki v zvezi 
z ukrepi učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Natančen seznam gradiv podaja Priloga 6. 
 
Natančnejša analiza financiranja teh ukrepov s subvencijami in krediti, ki jih lahko pridobijo 
gospodinjstva je podana v poglavju 8.2. 

6.4 Male hidroelektrarne (mHE) 

 
Male hidroelektrarne so manjši objekti postavljeni na manjših vodotokih z instaliranimi močmi do 
10 MW.  
 
Glavne prednosti mHE so predvsem: 
 
1. izkoriščanje obnovljivih energetskih virov vodotokov in s tem prihranek fosilnih goriv; 
2. pridobivanje električne energije ne onesnažuje okolja; 
3. prispevajo k povečanju kvalitete elektroenergetskega sistema, saj izboljšujejo napetostne 
razmere elektroenergetskega omrežja ter zmanjšujejo izgube električne energije v omrežju; 
4. dolga življenjska doba objektov; 
5. gradbena dela opravljajo in opremo izdelujejo domači izvajalci; 
6. prispevajo k razvoju podeželja in odročnih krajev. 
 
 
Za dosego ugodnih rezultatov in zgoraj navedenih prednosti pa je pri izgradnji potrebno 
upoštevati vse predpise in strokovne zahteve glede kvalitete objektov in varstva okolja. 
 
V poglavju 4.5 je bil ocenjen tehnični potencial reke Hudinje v občini Vojnik okoli 3,5 MW. 
Potencial celotnega povodja občine je še večji. Glavne ovire za dejansko realizacijo projektov 
so zaščita okolja v obliki zavarovanih območij in druge prostorske omejitve. V občini Vojnik je 
predlagano za zavarovanje kot krajinski park (glej področje 11 na spodnji sliki) področje 
Paškega Kozjaka, ki lahko vpliva na možnost izrabe reke Hudinje v zgornjem toku. 



Slika 13: Predlagano področje za zavarovanje  

 
                                                                                 Vir: MOP-ARSO, MOP-GURS 
 
 
Skozi predlagano območje teče tudi reka Hudinja, in sicer na območju severno od kraja Socka. 
Prav tako ta predel sodi med naravne vrednote. 

Slika 14: Področja naravnih vrednot  

 
                                                                                 Vir: MOP-ARSO, MOP-GURS 
 
 
Na karti so prikazane meje naravnih vrednot, ki so določene v Pravilniku o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04). Naravne vrednote obsegajo vso naravno 
dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega 
ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive 



narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. 
Naravne vrednote so razvrščene v naravne vrednote državnega in lokalnega pomena. Za 
naravne vrednote, razen za fosile in minerale, so določene podrobnejše varstvene in razvojne 
usmeritve in druga obvezna pravila ravnanja za njihovo varstvo. 
 
Ostali deli reke Hudinje in ostali pritoki niso v področju predlaganim za zavarovanje. S tega 
stališča sicer tako ni ovir za postavitev mHE, so pa ovire lahko drugačne (poplavnost, 
neustrezna pozidava ob reki, neustrezna konfiguracija terena itd.). 

6.4.1 Predlogi ukrepov 

Da bi lahko opredelili dejanski energetski potencial bi bilo potrebno za povodje Hudinje izdelati 
študijo: Opredelitev možnosti rabe in gospodarskega izkoriščanja vode za proizvodnjo 
električne energije v mHE v povezavi z drugimi možnimi rabami. 
 
Na osnovi take študije je možno opredeliti primerne odseke za izgradnjo mHE. Za te odseke je 
treba nato dati predlog državi, da za njih izda koncesijo za energetsko izrabo. Tak predlog lahko 
odda občina. Za tiste odseke, ki dobijo koncesijo za energetsko izrabo, je možno iti v postopek 
priprave tehnične dokumentacije in priprave dovoljenj za izgradnjo ali pa v razpis za podelitev 
koncesij posameznih investitorjev. 

6.5 Geotermalna energija 

 
Območje občine Vojnik sestavljajo predvsem terciarni (oligocenski in miocenski) sedimenti, ki so 
odloženi diskordantno na starejše – triasne karbonatne in vulkanoklastične kamnine. Triasne 
kamnine se pojavljajo na površini ob prelomih in narivih. Izvir Toplice v Frankolovem ima 
temperaturo med 14 in 19.1 °C, izdatnost izvira je med 10 in 65 l/s (Geološki zavod Slovenije). 
 
Za učinkovito izkoriščanje geotermalne energije so zahtevani naslednji štirje pogoji:  
 

• zemeljski toplotni tok mora biti povišan, 
• v globini morajo biti razvite vodonosne kamnine (kar je na območju Vojnika izpolnjeno le 

v triasnih karbonatnih kamninah v predterciarni podlagi), 
• vodonosne kamnine morajo biti od površine ločene z neprepustnim pokrovom in 
• podzemna voda v vodonosnih kamninah se mora obnavljati s površine (Geološki zavod 

Slovenije).  
 
Geotermična stopnja, ki jo pričakujmo v slabo prepustnih pretežno glinastih terciarnih 
sedimentnih kamninah, je okoli 30 °C na km, kar predstavlja povprečno vrednost v svetovnem 
merilu. Temperatura kamnin na globini 1.000 m je okoli 40°C. Na območju občine Vojnik so 
vodonosne kamnine razvite v triasnih karbonatnih kamninah predterciarne podlage. Triasne 
vodonosne karbonatne kamnine so od površja izolirane z debelo skladovnico lapornate gline in 
andezitnih tufov oligomiocenske starosti, ter srednjetriasnimi vulkanskimi kamninami, ki 
onemogočajo neposreden stik s hladno pripovršinsko vodo in neposreden dostop meteorne 
vode. Obnavljanje podzemne vode, sicer v omejenih količinah je omogočeno tam, kjer 
karbonatne plasti pridejo v stik s površjem (le na omejenih izoliranih površinah). Debelina 
terciarnega pokrova in srednjetriasnih vulkanskih kamnin, ki ga je potrebno prevrtati je različna 
od lokacije do lokacije, glede na raziskave zadnjih dveh vrtin v Dobrni in v Velenju pa je 
debelina terciarnih kamnin v osrednjem delu mejne cone med Šoštanjskih in Velenjskim 
prelomom lahko zelo velika (več od 2.500 m) (Geološki zavod Slovenije). 



Pri načrtovanju morebitnih globinskih raziskav za zajem termalne vode z vrtino se je potrebno 
izogniti neposredne bližine izvira Toplica, kjer prihaja do mešanja tople in hladne vode v 
precejšnih globinah in z vrtino ne bi dosegli zaželene temperature vode (>30 °C). Iz zgornjega 
sledi, da je na katerikoli zbrani lokaciji potrebna globina raziskovalno – kaptažne vrtine za 
ugotavljanje izkoriščanja geotermalne energije vsaj 200 m večja od debeline neprepustnega 
pokrova, torej mora biti izvrtana vsaj 200 m v triasni karbonatni vodonosnik. Zaradi prej izražene 
dileme, je potrebno pred pričetkom kakršnih koli raziskav zelo detajlno analizo geološke 
strukture občine Vojnik (Geološki zavod Slovenije). 
 
Priloga 8 podaja diagram uporabnosti geotermalne energije za posamezne dejavnosti in višine 
temperatur. Iz diagrama vidimo, da je vodo s temperaturo 30 oC možno uporabljati za plavalne 
bazene, biološko razgrajevanje, fermentacijo, vodo s temperaturo 40 oC za ogrevanje zemlje, 
vodo s temperaturo 50 oC pa za gojenje gob in termalna zdravilišča. 

Predlagane geotermalne aktivnosti v občini Vojnik 

Natančnejše podatke o temperaturi vode v občini Vojnik je možno pridobiti z izvedbo 
raziskovalne vrtine. Vrtine sodijo v splošen koncept raziskav vsakega novega geotermalnega 
področja, njihov osnovni namen pa je določitev gostote toplotnega toka, toplotne prevodnosti 
kamnine in temperaturnega gradienta.  
 
Za pripravo predloga izvedbe in finančne ocene izvedbe geotermalnih raziskav s ciljem izdelave 
raziskovalno – kaptažnih geotermalnih vrtin je potrebno predhodno:  
 

• pripraviti projektno nalogo, 
• pripraviti detajlni pregled izvedenih raziskav, 
• izdelati pregledno geološko karto občine Vojnik z obrobjem in lokacijami vseh  izvedenih 

raziskovalnih, kaptažnih vrtin ter geofizikalnih meritev, 
• izdelati prečne prognozne prereze za predstavitev globinske geologije s  potencialnimi 

termalnimi vodonosniki 
• na osnovi zgornjih postavk izbrati najperspektivnejše lokacije, jih medsebojno primerjati 

in izdelati Strokovne hidrogeološke osnove za izvedbo raziskovalno-kaptažne vrtine  in 
rudarski projekt vrtine, 

• ovrednotiti stroške raziskav (vrtanje, testiranje, geološka spremljava) in zaključiti 
finančno konstrukcijo (Geološki zavod Slovenije). 

 
Nepovratna sredstva za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode in za centralno 
ogrevanje prostorov lahko pridobijo gospodinjstva. Natančnejši podatki v zvezi s subvencijami s 
strani MOPE so podani v poglavju  8.2.1. Prav tako bi bilo primerno, da bi občina v promocijske 
namene spodbudila in po možnosti tudi subvencionirala instalacijo nekaj toplotnih črpalk in 
termo sond v individualnih hišah oziroma v gospodinjstvih.  
 
 



6.6 Sončna energija 

6.6.1 Solarni sistemi za pripravo tople vode 

Osnovna naloga SSE je pretvorba sončne energije v toplotno. Učinkovitost SSE nam pove, 
kolikšen delež sončne energije lahko SSE prenese na nosilec toplote. Poznamo več vrst SSE 
(Solarni sistemi za pripravo tople vode in ogrevanje stavb 1999, www.aure.si): 
 
• Ravni SSE, ki so sestavljeni iz absorberja in ohišja s toplotno izolacijo na spodnji ter 
stekleno šipo na zgornji strani. Večjo učinkovitost dosegajo tisti SSE s selektivnim nanosom, ki 
absorbira sončno sevanje, hkrati pa so njegove sevalne toplotne izgube majhne. Pri tem je 
pomembna tudi izbira stekla in toplotne izolacije ohišja. 
 
• Vakuumski SSE, pri katerih je tlak znotraj SSE bistveno manjši od zračnega. 
Največkrat se uporabljajo cevni vakuumski SSE, kjer je v cevi posebna tekočina (metanol ali 
voda), ki se upari med segrevanjem absorberja in se dviga do vrha SSE, kjer v kondenzatorju 
odda toploto nosilcu toplote. Kondenzirana tekočina spolzi po cevi navzdol, kjer se postopek 
ponovi. Učinkovitost vakuumskih SSE je večja kot pri ravnih, žal pa je zaradi bolj zahtevne 
izdelave tudi cena višja.  
 
Glede na pogoje sončnega sevanja v Sloveniji se ocenjuje, da je možno priidobitii 350 - 450 
kWh toplotne energije na 1 m2 SSE na leto. Za enodružinske hiše je primerna uporaba 
sprejemnikov sončne energije površine od 4 do 6 m2. Njihova izraba bo prispevala k zmanjšanju 
rabe fosilnih virov energije, saj solarni sistem za pripravo tople vode s površino sprejemnikov 6 
m2 prihrani približno 200 l kurilnega olja na leto. Vgradnja solarnih sistemov za pripravo tople 
vode je primerna tudi na posameznih bolj oddaljenih lokacijah občine, ki sicer v okviru 
energetske zasnove niso posebej obravnavane. 
 
Večje število vgradenj solarnih sistemov za pripravo tople vode je možno tudi v občini Vojnik, še 
zlasti ob podpori, ki jo v ta namen nudi Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti 
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v vsakoletnih javnih razpisih na področju finančnih 
spodbud investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in sicer na 
področju vgradnje solarnih sistemov za ogrevanje vode. V letu 2006 se pričakuje objava razpisa 
za nepovratna sredstva v mesecu aprilu ali maju. V okviru razpisa v letu 2005 je iz občine 
Vojnik na razpisu sodelovalo le eno gospodinjstvo. Natančnejši podatki v zvezi s subvencijami s 
strani MOP so podani v poglavju  8.2.1. 

Usmeritev in nagib sprejemnikov sončne energije  

Učinkovitost SSE je odvisna od nagiba ploskve na katero pada sončno sevanje, od 
usmerjenosti glede na strani neba in od letnega časa (glej sliko 15). Najučinkovitejše je 
delovanje SSE ko sončni žarki nanj padajo pravokotno. Glede na stalno spreminjanje tega kota 
je potrebno izbrati optimalen kot naklona. Le-tega naj bi izbrali tako, da dosežemo največji 
izkoristek ravno v času največje porabe. Za našo zemljepisno širino znaša med 30° in 60°. Za 
učinkovito uporabo SSE jih naravnamo tako, da je sončna 'žetev' kar največja. Pri tem sta poleg 
vpadnega kota sončnih žarkov pomembna tudi azimut in nagib SSE. Azimut α nam pove za 
koliko stopinj je SSE ali sončni modul odklonjen od smeri jug (0 stopinj). Usmerjenost na vzhod 
označimo z -90°, na zahod pa z +90°. Naklonski kot ß pomeni odklon od horizontale. Višina 
sonca h je kot med  sončnimi žarki in horizontalo in se spreminja glede na letni čas, odvisen pa 
je tudi od zemljepisne širine. 



Slika 15: Azimut α in naklonski kot ß (4) 

  

 
 

Orientacijsko določanje potreb po topli vodi enodružinske hiše 

Za dimenzioniranje solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode je seveda potrebno 
poznati pričakovane potrebe po topli vodi. Te pa so odvisne tako od navad stanovalcev kot tudi 
od tehnične opremljenosti. Npr. s kopanjem v kopalni vodi porabimo precej več vode kot s 
tuširanjem. Poraba tople vode v enodružinski hiši čez dan zelo niha. Poraba med delovnimi 
dnevi niha drugače kot ob koncu tedna. Vrhunci nastopajo sorazmerno redko in trajajo le kratek 
čas in torej za dimenzioniranje SSE ne predstavljajo ustrezne osnove, vendar pa jih je potrebno 
upoštevati pri zagotavljanju stalne oskrbe s toplo vodo. Pri običajnih sistemih pa ne igrajo 
kakšne pomembnejše vloge. V primeru pa da toplo vodo pripravljamo z zunanjim ploščatim 
toplotnim izmenjevalnikom (v uporabi pri solarnih kombiniranih napravah), pa je potrebno vršno 
porabo zagotoviti s prenosno močjo izmenjevalnika. Dnevno porabo tople vode lahko za 
običajne enodružinske hiše določimo s pomočjo preglednice 24. 

Tabela 24: Povprečna poraba tople vode za enodružinsko hišo 

 
  
 
 

 
Pri zelo neobičajnih porabniških navadah stanovalcev enodružinske hiše lahko za določanje 
dnevnih potreb uporabimo preglednico 25, ki prikazuje povezavo med potrebami in porabo. 

Tabela 25: Pregled porabe in ustrezne temperature vode (Themessl et al. 1999) 

 potreba po topli vodi (l) temperatura [°C] 
pomivanje posode po osebi na dan 12 - 15 50 
umivanje rok 2 - 5 40 
umivanje glave 10 - 15 40 
tuširanje 30 - 60 40 
kopalna kad 120 - 180 40 
kopalna kad - večja 250 - 400 40 

 
 

 potreba po topli vodi (l) temperatura [°C] 
dnevna poraba po osebi  50 50 



Izračun za povprečno enodružinsko hišo:  
 
VBW_EFH = P · VP             
      
VBW_EFH - dnevna potreba po topli vodi enodružinske hiše [liter/dan s 50°C] 
P - število oseb  
VP - povprečna dnevna poraba sanitarne tople vode [liter/dan s 50°C] 
 

Približna osnova za izračun 50 l dnevno po osebi s 50 °C 

Dimenzioniranje SSE 

Pri dimenzioniranju solarnega sistema je pomembno, da so velikosti posameznih elementov 
sistema pravilno dimenzionirane in da so SSE ustrezno usmerjeni. Z vidika ekonomičnosti se 
priporoča izkoriščanje sončne energije od začetka pomladi do konca jeseni. Dnevne količine 
vpadle sončne energije se v Sloveniji gibljejo od več kot 5 kWh/m2 v sončnem poletnem dnevu 
do manj kot  eno kWh/m2 pozimi v oblačnem dnevu. Za štiričlansko družino zadostuje uporaba 
toplotno izoliranega 300 litrskega kombiniranega hranilnika toplote, ki ob normalni porabi tople 
vode zadostuje za dva dni. Za tako dimenzioniran hranilnik toplote potrebujemo SSE površine 
od 6 do 9 m2. V sončnem dnevu zadošča 6 m2, v delno oblačnih dneh ter spomladi in jeseni pa 
je priporočljiva večja površina SSE. Sprejemniki naj bodo obrnjeni proti jugu in nagnjeni pod 
kotom 45°, sprejemljiva pa je vgradnja v smereh od jugovzhoda do jugozahoda z naklonom 
med 25 in 65° (Solarni sistemi za pripravo tople vode in ogrevanje stavb1999, www.aure.si). 

Primer dobre prakse: Samogradnja SSE 

V okviru Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o, v Centru za bivalno okolje, gradbeno fiziko in 
energijo, od leta 1993 vodijo samogradnje sistemov za pripravo tople sanitarne vode. Samo 
delo poteka v manjših skupinah samograditeljev na nekem območju, kjer se pripravijo tudi 
predavanja. Izdelava v samogradnji prinaša številne prednosti, in sicer nižjo ceno, kratko 
vračilno dobo; investitor med samo izdelavo dodobra spozna delovanje sistema, na podlagi 
česar lahko izvaja manjša vzdrževalna dela; izkoriščanje obnovljivih virov energije  ter 
zmanjšanje onesnaženosti okolja.  
 
Samogradnje predstavljajo, glede na podatke o odobrenih sredstvih razpisa spodbujanja 
investicij v SSE iz leta 2005, zelo pomemben segment pri izrabi sončne energije za pridobivanje 
tople sanitarne vode. 

Slika 16: Samogradnja SSE 

 
                                                        Vir: ZRMK Inštitut 



Sama izdelava SSE je preprosta in se izvaja v skupinah. Ena skupina reže pločevino, druga 
krivi cevi, tretja pripravlja vse za lotanje za četrto skupino, ter peta čisti že izdelane SSE. 
Celotno delo se opravi v enem dnevu. Naslednji dan pa je na vrsti barvanje. Montaža se 
izvedejo najprej pod nadzorom nato pa v manjših skupinah. Več informacij o projektu 
samogradnje SSE je možno pridobiti na informativnem listu na strani http://www.gi-
zrmk.si/oddelki/energija/sse.htm.  

Podpora občine pri izrabi SSE 

Za večje število vgradenj solarnih sistemov za pripravo tople vode se zavzema tudi občina 
Vojnik. Predlagamo, da občina z lastnimi subvencijami delno financira nekaj takšnih sistemov  v 
občini in s tem spodbuditi interes občanov za sisteme SSE. 

6.6.2 Sončne elektrarne 

Primernih objektov za postavitev večjih sončnih elektrarn je v občini Vojnik veliko. V okviru 
izdelave energetske zasnove smo se osredotočili na javne objekte, predvsem šole. Na podlagi 
analiz objektov, orientacij streh in naklonov v prvi fazi predlagamo izvedbo sončnih elektrarn na: 
 
• OŠ Vojnik  
• OŠ Frankolovo 
• PB Vojnik. 
 
Sončne elektrarne bodo priključene na javno električno omrežje, v katerega bodo oddajale vso 
proizvedeno električno energijo. Projekti bodo služil predvsem v promocijske, demonstracijske, 
raziskovalne in izobraževalne namene in bodo pomembni za povečanje rabe obnovljivih virov 
energije v občini, s poudarkom na možnostih večjega izkoriščanja sončne energije. 
 
Za financiranje investicij v elektrarne na sončno energijo, ki so priključene na omrežje, niso 
predvidena nepovratna sredstva, država jih spodbuja z višjimi odkupnimi cenami električne 
energije za projekte sončnih elektrarn. Po Sklepu o cenah in premijah za odkup električne 
energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Ur. l. RS št. 25/2002 ter št. 8/2004) 
znašajo enotne letne cene za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev za 
kvalificirane sončne elektrarne do vključno 36 kW 89,67 SIT/kWh in za sončne elektrarne 
nad 36 kW 15,46 SIT/kWh. 
 
S strani MOP, Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije lahko 
subvencije za sofinanciranje investicijskih projektov za izrabo obnovljivih virov energije pridobijo 
fizične osebe za proizvodnjo električne energije. Natančnejši podatki v zvezi s subvencijami s 
strani Sektorja so podani v poglavju  8.2.1.  
 
Specifična vrednost postavitve solarne elektrarne znaša približno 1,5 milijona SIT na kW 
instalirane moči. Največji del investicije predstavljajo stroški za opremo. Ti znašajo skoraj 90 % 
investicije in vključujejo solarne module z nosilci in spojiščem, razsmernik z odklopnikom ter 
ostalo opremo. Ostalih 10 % investicije predstavljajo stroški dela, kjer so zajeti montaža, 
preizkus in zagon ter priprava projektne dokumentacije.  
 
Nazivna moč sončne elektrarne je določena glede na nazivno moč predvidenih razsmernikov, ki 
pa dopuščajo tudi kratkoročno določeno stopnjo preobremenitve. Maksimalna inštalirana moč 
sončnih modulov je po priporočilu dobavitelja razsmernikov nekoliko večja od moči razsmernika. 



Praksa podjetij, ki imajo s postavljanjem sončnih elektrarn veliko izkušenj, je da dimenzionirajo 
konično moč vgrajenih modulov tudi do 25 % več kot je nazivna moč razsmernikov. 
 
Sama dinamika proizvodnja sončnih elektrarn je seveda odvisna od sončnega obsevanja. Na 
sliki 17 je za primerjavo prikazana proizvodnja sončne elektrarne moči 1,1 kW v Ljubljani, 
konkretni prikaz je za nek sončen spomladanski dan. Sončno obsevanje v Vojniku je podobno 
kot v Ljubljani. Maksimalno dosežena moč tega dne je bila 780 W. Maksimalno moč 1.100 W se 
dosega le v posebnih idealnih pogojih osončenja in zelo kratkih časovnih obdobjih. 

Slika 17: Dinamika proizvodnje električne energije na sončen spomladanski dan 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: ApE, 2006 

 
 
Moduli sončnih elektrarn so pritrjeni na nosilno strešno konstrukcijo, izvede se povezava 
modulov in instalira električni sistem. V priročniku Photovoltaics in Buildings in Simensovemu 
katalogu proizvodov je prikazan izračun optimalnega naklona modulov za posamezne lokacije. 
Te so obrnjene proti jugu. Optimalni naklon izračunamo tako, da od zemljepisne širine 
določenega kraja odštejemo 200. V primeru Vojnika (460 zemljepisne širine) je tako priporočljiv 
kot 260 smer jug. V analizi pa smo upoštevali omejitve obstoječih objektov in pripadajočih streh 
ter tako predvideli različne naklone modulov.  
 
Zelo pomemben je vizualni vpliv na okolje zaradi svoje velikosti in drugačne oblike. Zato je 
potrebno veliko pozornost nameniti integriranju sončnih elektrarn v zgradbo in okolje, da so 
sončni moduli čim manj vidni oziroma se jih sploh ne vidi. Ena izmed rešitev je tudi postavitev 
solarnih modulov na ravno površino in tako se ta sistem vidi le iz višine in praktično nima 
vizualnih vplivov na okolico. Da pa se poveča proizvodnja električne energije se lahko določene 
module vgradi pod različnimi koti. Tak sistem bi bil iz opisanega objekta viden le delno na 
določeni lokaciji. Najpomembnejša korist sočne elektrarne je, da se pri proizvodnji električne 
energije ne sproščajo emisije toplogrednih plinov in ne onesnažujejo okolja. Z novo proizvedeno 
električno energijo pa zamenjujemo določeno količino, ki se sicer proizvede v konvencionalnih 
elektrarnah. Električna energija, ki smo jo prej prejeli preko omrežja, proizvedena ob nizki 
stopnji izkoristka (npr. v termoelektrarni) je sedaj proizvedena brez dodatnih emisij in je tako 
okolju prijaznejša. Skoraj 37% vse električne energije proizvedene v Sloveniji predstavlja 
proizvodnja iz termoelektrarn. Ostalo prihaja iz jedrske in vodnih elektrarn. Proizvodnja iz 
jedrske in vodne energije je brez emisij. S proizvedeno električno energijo s pomočjo sončnih 
elektrarn pa predpostavljamo, da zamenjujemo tisto iz elektrarn, ki so najmanj primerne. To so 
prav gotovo termoelektrarne. S pomočjo 40,1 MWh proizvedene električne energije iz sončne 
elektrarne se z nadomeščanjem lahko doseže zmanjšanje emisij, na primer 34,9 t CO2 na leto. 
Na sliki 18 je prikazano zmanjšanje emisij s pomočjo nadomeščanja proizvodnje v 
termoelektrarnah. 
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Slika 18: Zmanjšanje emisij sončne elektrarne z nadomeščanjem proizvodnje iz 
termoelektrarn  

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      
 
 

                                                                                                  Vir: ApE, 2005   
 
 
Podrobnejši podatki predlaganih projektov so prikazani v nadaljevanju. 

Sončna elektrarna na OŠ Vojnik 

OŠ Vojnik je sestavljena iz osnovnega starega dela šole, prizidkov ter telovadnice:  
 
• Površina strehe obstoječe šole je 1.220 m2. Streha je dvokapnica, kritina salonit. 
Primerna površina strehe je del, ki je orientiran proti jugozahodu, naklon strehe je 300. 
 
• Predviden je prizidek (razširitev) telovadnice in postavitev nove strehe na celotni 
telovadnici, ki bo bila dvokapnica. Predvidena površina strehe, ki bo orientirana proti jugu bo 
znašala okoli 560 m2, naklon strehe pa 150. Vendar pa je ta del strehe nižji od novozgrajenega 
prizidka in je delno osenčen.   
 
• Zgrajen bo tudi novi nadomestni objekt, površine 508 m2, katerega streha je orientirana 
proti severovzhodu, naklon 120, ter prav tako ni primerna za postavitev sončne elektrarne. 
 
• Novozgrajeni prizidek, ki ima ravno streho (prodec) in je visok 9,9 m predstavlja ustrezno 
lokacijo za postavitev sončne elektrarne (skupna površina ravne strehe znaša 850 m2, ki pa bo 
delno osenčena zaradi novega prizidka).  
 
Kot primerna objekta sta tako jugovzhodno orientirana streha obstoječe šole ter ravna streha 
novozgrajenega prizidka. V nadaljevanju so analizirane možnost postavitev sončnih elektrarn 
na ustreznih objektih.  
 



Slika 19: Shema objektov OŠ Vojnik  

                        
                                                                                                  Vir: Contraco, 2006 
 
Glede na izbiro standardne opreme (razsmernikov) je smiselno postaviti sončno elektrarno na:   
 
• ravni strehi novozgrajenega prizidka nazivne moči 16 kW, kjer je možno  povezati 105 
sončnih modulov konične moči 175 kW z naklonom 300. Možno pa bi bilo postaviti module 
vodoravno in tako izrabiti veliko večjo površino. Na ta način je možno postaviti elektrarno moči 
48 kW (318 modulov). Primerjava med analiziranima možnostma je prikazana v nadaljevanju.  
 
• strehi obstoječe šole pa je možno postaviti elektrarno moči 55 kW, 360 modulov s 
skupno možno 63 kWp ter površino 475 m2. Postavljena sončna elektrarna bi tako pokrila 
celoten del jugovzhodnega dela strehe. 

Slika 20: Shema objektov OŠ Vojnik in predvidene sončne elektrarne  

                      
Sončne elektrarne moči 63 kW in 16 kW          Sončne elektrarne moči 63 kW in 16 kW  
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Sončni moduli na strehi šole bodo pritrjeni na posebne nosilce, ki bodo montirani na streho. 
Nosilce se pritrdi na obstoječe strešne nosilce s posebnimi pritrdilnim vijaki in po potrebi 
posebnimi vmesniki. Nosilci modulov bodo omogočili distanco do obstoječe strehe in cirkulacijo 
zraka pod moduli in s tem ustrezno hlajenje modulov.  

Tabela 26: Tehnično ekonomski podatki sončne elektrarne 

Lokacija sončne elektrarne Novozgrajeni 
prizidek 

Novozgrajeni 
prizidek 

Streha obstoječe 
šole 

Razpoložljiva površina celotne 
strehe  

850 m2 850 m2 610 m2 

Orientacija in naklon smer jug, 300 naklon 00 smer jugovzhod, 
300 

Sončni modul 
Zunanje bruto mere dxš (m) 
Bruto površina (m2) 

Shell SP-175 Ultra  
1,622 x 0,814 

1,32 
Moč solarnega modula 175 W 175 W 175 W 
Število modulov 105 318 360 
Skupna moč modulov  18,4 kWp 55,7 kWp 63 kWp 
Izrabljena površina strehe 138,6 m2 419,6 m2 475,3 m2 
Tip razsmernika (z nazivno 
močjo) 

Sunny Mini Central 
8.000TL 

Sunny Mini Central 
8.000TL 

Sunny Mini Central 
6.000 

Število razmernikov 2 6 10 
Nazivna moč elektrarne 16 kW 48 kW 55 kW 
Predvidena proizvodnja 
električne energije (kWh/leto) 

18.462 53.283 60.268 

Odkupna cena  89,67 SIT/kWh 89,67 SIT/kWh 89,67 SIT/kWh 
Predvideni letni prihodki 1,65 mio SIT/leto 4,8 mio SIT/leto 5,4 mio SIT/leto 
Investicija v sončne elektrarne 
(SIT) 

24,8 mio SIT 72,35 mio SIT 81,9 mio SIT 

Specifična investicija (SIT/kWp) 1.350.000 SIT 1.300.000 SIT 1.300.000 SIT 
Viri financiranja (%) 70% kredita ekološkega sklada, 30% lastnih sredstev 
Višina ocenjenih stroškov  
 (vzdrževanje, obratovanje) 
(SIT) 

185.000 SIT 560.000 SIT 635.000 SIT 

Enostavna vračilna doba (brez 
stroškov financiranja)  

16,5 let 17,2 let 17,2 let 

 
 
Sončni generatorji predstavljajo več kot 60% celotne investicijske vrednosti in zato predstavlja 
osnovo pri izračunu rentabilnosti elektrarne. Glede na večjo količino je možno doseči ugodnejše 
pogoje ter nižje cene modulov ter ostalih elementov. Nižje cene pomembno vplivajo na samo 
ekonomiko projekta. Kot najprimernejši objekt je ravna streha novega prizidka, saj omogoča 
postavitev sončnih modulov proti jugu z naklonom okoli 300. V tem primeru je možno postaviti 
manjšo elektrarno, vendar je specifična proizvodnja električne energije večja, in sicer za 5%. 
Predlagamo detajlnejšo analizo možnosti postavitve sončne elektrarne na OŠ Vojnik, na podlagi 
katere bi tudi občina podprla izvedbo postavitve sončne elektrarne.   

Sončna elektrarna na OŠ Frankolovo 

OŠ Frankolovo je sestavljena iz osnovnega starega dela šole, prizidkov ter telovadnice. Streha 
telovadnice je dvokapna in manjši del je obrnjen proti jugu, rahlo proti jugozahodu. Mere 
znašajo 24 m x 6 m, kar predstavlja 144 m2, naklon je 200. Celotna površina te strehe je 
primerna za postavitev sončnih modulov. Glede na izbiro standardne opreme (razsmernikov) je 
možno postaviti sončno elektrarno nazivne moči 16,5 kW. Za tako nazivno moč je možno 



povezati največ 96 sončnih modulov konične moči 175 kW, s skupno konično močjo 16,8 kW in 
površino 144 m2. Postavljena sončna elektrarna bi tako pokrila celoten del južnega dela strehe.  

Slika 21: Shema objektov OŠ Frankolovo in predvidena sončna elektrarna 

 
 
 
Sončni moduli bodo pritrjeni na posebne nosilce, ki bodo montirani na streho. Nosilce se pritrdi 
na obstoječe strešne nosilce s posebnimi pritrdilnim vijaki in po potrebi posebnimi vmesniki. 
Nosilci modulov bodo omogočili distanco do obstoječe strehe in cirkulacijo zraka pod moduli in s 
tem ustrezno hlajenje modulov.  
 
Zelo velik problem pri sončnih elektrarnah predstavlja eventualno senčenje modulov zaradi 
bližnjih objektov, dreves ali drugih naravnih ali umetnih ovir. Zelo pomembno je, da moduli niso 
osenčeni, niti zaradi elektroenergetskih kablov, saj se tudi v tem primeru izkoristek modulov 
bistveno zmanjša in posledično tudi sama proizvodnja električne energije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 27: Tehnično ekonomski podatki sončne elektrarne 

Razpoložljiva površina strehe  144 m2 
Orientacija in naklon smer jug/jugozahod, 200 
Sončni modul 
   Zunanje bruto mere d x š (m) 
   Bruto površina (m2) 

Shell SP-175 Ultra  
1,622 x 0,814 

1,32 
Moč solarnega modula 175 W 
Število modulov 96 
Skupna moč modulov  16.8 kWp 
Izrabljena površina strehe 126 m2 
Tip razsmernika ( z nazivno močjo) Sunny Mini Central 5.000 
Število razmernikov 3 
Nazivna moč elektrarne 15 kW 
Predvidena proizvodnja električne energije 
(kWh/leto) 

16.814 

Odkupna cena  89,67 SIT/kWh 
Predvideni letni prihodki 1,5 mio SIT/leto 
Investicija v sončne elektrarne (SIT) 22.700.000 SIT 
Specifična investicija (SIT/kWp) 1.350.000 SIT 
Viri financiranja (%) 70% Ekološki kredit, 

 30% lastni viri 
Višina ocenjenih stroškov  
   (vzdrževanje, obratovanje) (SIT) 

170.000 SIT 

Enostavna vračilna doba (brez stroškov 
financiranja)  

17 let 

 

Predlagane aktivnosti na področju izrabe sončne energije v občini Vojnik 

Potencialnih primernih objektov v občini Vojnik je veliko in potrebno bi bilo narediti celovit 
pregled primernih razpoložljivih streh, tako z vidika orientacije, kot tudi iz vidika kakovosti 
strehe, namembnosti objekta ter predvsem problemov senčenja. V prvi fazi bi bilo potrebno 
izvesti nekaj projektov, tudi ob podpori občine, na izbranih lokacijah in tako spodbuditi ostale k 
postavljanju sončnih elektrarn ter tudi izrabe ostalih virov energije. Zelo pomemben člen so tudi 
projektanti in arhitekti, ki morajo pri oblikovanju načrtov novogradenj predvideti izrabo sončne 
energije in ostalih OVE. Predlagamo izvedbo detajlnejših analiz na najprimernejših objektih v 
občini Vojnik. 

6.7 Soproizvodnja električne energije in toplote v občini 
Vojnik 

 
Soproizvodnja se nanaša na tehnološki proces sočasne proizvodnje električne energije in 
koristne toplote iz enega vira energije. Pri tem mehanska energija poganja električni generator. 
Pri pretvorbi energije goriva v električno se proizvede tudi velika količina toplote, ki jo lahko 
koristno uporabimo. Gre za soproizvodnjo in to predstavlja osnovno razliko z ločeno proizvodnjo 
električne energije in toplote. Tak način proizvodnje koristne toplote in električne energije 
omogoča velike prihranke primarne energije in zmanjšanje stroškov energetske oskrbe. 
Soproizvodnja tako omogoča zmanjšanje emisij CO2 v ozračje.  
 
 
 



Glavne prednosti soproizvodnje: 
 
1. Ekonomska učinkovitost 
 
Soproizvodnja omogoča pomembnejše prihranke v primarni energiji pri končnemu porabniku. V 
primeru večjih enota ima SPTE pomemben vpliv na celotno gospodarsko rast s prihranki tuje 
valute iz naslova zmanjšanja uvoza goriva ter s pospeševanjem industrijske rasti s pomočjo 
povečanega povpraševanja.  
 
2. Ekonomika goriva ter energetska učinkovitost 
 
Celoten izkoristek konvencionalnih elektrarn, kjer se proizvaja le električna energija, znaša okoli 
34 %. Med obratovanjem konvencionalnih elektrarn se namreč velike količine toplote oddaja v 
ozračje ali s pomočjo hladilnih sistemov (parni kondenzatorji, hladilni stolpi, vodno hlajenje v 
dizelskin in Otto motorjih…) ali z izpušnimi plini. Večino te toplote se lahko ponovno uporabi za 
pokrivanje toplotnih potreb, kar poveča izkoristke takih elektrarn od 30-50% na izkoristke 
postrojenj za soproizvodnjo na raven 80-90%. Sama primerjava med končnimi izkoristki je 
podana v nadaljevanju. 

Slika 22: Primerjava izkoristkov med soproizvodnjo in ločeno proizvodnjo toplote 
in električne energije  

 
Vir: Educogen, 2001 

 
3. Okoljske prednosti 
 
Soproizvodnja ima pomembne tudi okoljske prednosti, saj v primerjavi s konvencionalnimi 
napravami pomembneje prispeva k zmanjševanju vplivov na okolje. Pomembni prihranki se 
dosegajo pri zmanjševanju emisij NOx, SOx ter CO2. 
 
Pri dimenzioniranju potrebne moči SPTE na zemeljski plin in same enote za pokrivanje konične 
potrebe je smiselno iskati ustrezno enoto, ki bo obratovala s čim večjim številom ur pri polni 
obremenitvi. Velikost enote SPTE na zemeljski plin je zato smiselno dimenzionirati za pasovno 
obratovanje. Ob nižjih zunanjih temperaturah je potrebna večja ogrevalna moč, ki presega 
nazivno moč postrojenja za soproizvodnjo in v tem času je predvideno sočasno obratovanje 
enega ali več kotlov. 
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Proizvajalec toplote in električne energije s pomočjo SPTE Kvalificirani proizvajalci (KP) 
električne energije so proizvajalci električne energije v kvalificiranih elektrarnah (KE), ki si 
pridobijo status po tej uredbi.  Kvalificirani proizvajalci si pridobijo status samo za postroje, ki so 
kvalificirane elektrarne, ne pa tudi za morebitne druge postroje na isti lokaciji ali druge 
elektrarne, v katerih proizvajajo električno energijo.  Glede na vir primarne energije (zemeljski 
plin) so kvalificirane elektrarne: toplarne, ki z visokim izkoristkom pretvarjajo vhodno energijo 
goriv fosilnega izvora kot edino vhodno energijo ali fosilna goriva v kombinaciji z obnovljivimi viri 
oziroma komunalnimi odpadki. 
 
Glede na razporeditev proizvodnje tekom leta se kvalificirane toplarne delijo na: 
 
1. toplarne za daljinsko ogrevanje; to so toplarne, ki več kot 50% letno proizvedene toplote 
oddajajo v sisteme lokalne javne službe za distribucijo toplote, 
 
2. industrijske toplarne: so toplarne, ki več kot 50% letno proizvedene toplote oddajajo v 
sisteme industrijskih porabnikov. 
 
Pogoji za proizvajalec toplote in električne energije s pomočjo SPTE enote pridobitev 
statusa kvalificiranega proizvajalca v postrojenjih SPTE: 
Glede na vrsto energetskega vira morajo posamezne kvalificirane elektrarne zadostiti tudi 
naslednjim pogojem: 
 
Toplarne, ki uporabljajo goriva fosilnega izvora kot edino vhodno energijo ali fosilna goriva v 
kombinaciji z obnovljivimi viri oziroma odpadki: 

• dosegati morajo celotni izkoristek vsaj 78%, 
• glede na celotni izkoristek morajo dosegati naslednje vrednosti prihranka primarne 

energije: 
a) če dosegajo celotni izkoristek od 78% do vključno 90%, morajo glede na velikost 
dosegati naslednje vrednosti prihranka primarne energije (okrajšano PPE3): 

– za toplarne z izhodno električno močjo nad 1 MW: PPE > 8%, 
–   za toplarne z izhodno električno močjo do vključno 1 MW: PPE > 0, 

 
b) če dosegajo celotni izkoristek več kot 90%, morajo dosegati prihranek primarne 
energije PPE > 0.  

 
Predpisanih celotnih izkoristkov in prihrankov primarne energije ni potrebno dosegati 
industrijskim toplarnam, ki v javno omrežje ne oddajajo več kot 25% električne energije, 
proizvedene v enem letu. 
 
S pridobitvijo statusa kvalificiranega proizvajalca si elektrarna zagotovi odkup električne 
energije po takrat veljavnih odkupnih cenah. Vlada je s sklepom o cenah in premijah za odkup 
električne energije od KP (Uradni list 8/2004) določila odkupne cene: 
 
Vrsta KE glede na vir 
primarne energije 

Velikostni razred Enotna letna cena 
(SIT/kWh) 

Enotna letna premija 
(SIT/kWh) 

toplarne za daljinsko 
ogrevanje 

do vključno 1 MW 13,90 5,90 

 nad vključno 1 MW 13,38 5,38 
Industrijske toplarne 4 do vključno 1 MW 12,86 / 
                                                 
3 PPE se računa kot povprečje za eno leto obratovanja. Za nove elektrarne se PPE izračuna na podlagi podatkov iz prevzemnih 
meritev in predvidenega časa enoletnega obratovanja iz energetskega dovoljenja. Količina energijskih vložkov se izračuna kot vsota 
posameznih delnih vložkov za različna goriva. Posamezni vložki so izračunani na podlagi količine posameznega goriva in spodnje 
kurilne vrednosti teh goriv. Vložek obnovljivih virov energije ter komunalnih odpadkov se ne šteje med vložke goriva. Postopek 
izračuna PPE in celotnega izkoristka je prikazan v Prilogi 1, ki je del uredbe o pogojih za pridobitev statusa KP.  
 
4 povprečna odkupna cena za industrijske toplarne do 1 MW velja za vse viške nad lastno porabo, ki jih KP odda v javno omrežje 



Cene in premije se obračunavajo po enotarifnem in dvotarifnem obračunu. 
Pri enotarifnem obračunu sta cena in premija v vseh sezonah in v vseh dnevnih obdobjih enaki 
enotni letni ceni oziroma enotni letni premiji. Pri dvotarifnem obračunu se cena in premija 
določita tako, da se enotna letna cena oziroma enotna letna premija v različnih sezonah in 
različnih dnevnih obdobjih pomnožita z naslednjimi faktorji: 
 

 VT MT 
VS 1,40 1,00 
SS 1,20 0,85 
NS 1,00 0,70 

 
V tabeli uporabljene kratice pomenijo: 
 
VS = višja sezona (meseci januar, februar in december) 
SS = srednja sezona (meseci marec, april, oktober in november) 
NS = nižja sezona (meseci maj, junij, julij, avgust in september) 
VT = višja dnevna tarifna postavka (ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 6. do 13. in od 16. do 22. ure; v obdobju, ko se 
uporablja poletni čas pa od 7. do 14. in od 17. do 23. ure) 
MT = manjša dnevna tarifna postavka (ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 22. do 6. in od 13. do 16. ure; v obdobju, ko 
se uporablja poletni čas pa od 23. do 7. in od 14. do 17. ure; ob nedeljah pa ves dan). 
 
 
Kvalificirani proizvajalci se prostovoljno odločajo za dvotarifni obračun, razen industrijske 
toplarne, ki morajo uporabljati dvotarifni obračun. Od industrijskih toplarn se odkupujejo samo 
viški električne energije. 

6.7.1 Soproizvodnja toplote in električne energije v poslovno obrtnih 
conah Arclin in Konjsko 

Poslovno obrtna cona Arclin 

V občini Vojnik je načrtovana izgradnja poslovno obrtne cone v Arclinu, kjer je 15 ha 
zazidalnih površin. Večina površin je namenjena tihi obrti, sami industrijski obrati niso 
predvideni. Eno petino te površine pa bodo stanovanja. Ta soseska je predvidena za ogrevanje 
na zemeljski plin. V tej fazi bi bilo potrebno analizirati možnost izgradnje skupnega sistema 
ogrevanja, kar pomeni eno kotlovnico in izgradnjo toplovodnega daljinskega omrežja ter 
priključitev na toplovod vseh predvidenih novih porabnikov ter tudi že obstoječih. Potrebno bi 
bilo analizirati možnost vključitve soproizvodnje na zemeljski plin, kjer bi se vso proizvedeno 
toploto uporabljalo v daljinskem omrežju, električno energijo pa v javno omrežje kot kvalificiran 
proizvajalec. Enota SPTE bi morala biti dimenzionirana na nivo pasovnega obratovanja, s čimer 
se doseže polno obremenitev v daljšem obdobju. Za pokrivanje preostalih toplotnih potreb bi 
bilo potrebno analizirati možnosti postavitve kotla na lesno biomaso v povezavi s plinskimi kotli 
za pokrivanje konice oziroma postavitev le plinskih kotlov za pokrivanje toplotnih potreb. 
Soproizvodnja bi tako morala pridobiti status kvalificiranega proizvajalca toplarne za daljinsko 
ogrevanje. 

Poslovno obrtna cona Konjsko 

V Konjskem se v prihodnosti načrtuje poslovno stanovanjski objekt na mestu sušilnice, ki jo 
bodo preselili izven občin Vojnik. Načrtuje se postavitev dveh poslovno stanovanjskih 
objektov ter 72 individualnih hiš. Predviden začetek izgradnje prve tretjine naselja je že 



konec leta 2006. Za ogrevanje je predviden zemeljski plin. Tudi tukaj predlagamo analizo 
možnost izgradnje skupnega sistema ogrevanja s skupno kotlovnico in izgradnjo toplovodnega 
daljinskega omrežja. Potrebno bi bilo analizirati možnost vključitve soproizvodnje na zemeljski 
plin, kjer bi se vso proizvedeno toploto uporabljalo v daljinskem omrežju, električno energijo pa 
v javno omrežje kot kvalificiran proizvajalec. Soproizvodnja bi tako morala pridobiti status 
kvalificiranega proizvajalca toplarne za daljinsko ogrevanje. Enota SPTE bi morala biti 
dimenzionirana na nivo pasovnega obratovanja. Za pokrivanje preostalih toplotnih potreb pa 
predlagamo dodatno analizo možnosti postavitve kotla na lesno biomaso v povezavi s plinskimi 
kotli.  

6.7.2 Soproizvodnja električne energije in toplote v Psihiatrični 
bolnišnici Vojnik 

Psihiatrična bolnišnica Vojnik bo v prihodnje priključena na plinsko omrežje in postavljeni bodo 
plinski kotli skupne moči 1.000 kW, ki bodo skrbeli za ogrevanje ter toplo sanitarno vodo v 
nekurilni sezoni. Sama poraba tople sanitarne vode je v tem obdobju relativno visoka in 
smiselno je analizirati možnost vključitve soproizvodnje v sistem ogrevanja. 
 
V nadaljevanju je podana analizira možnosti priključitev SPTE enote v sistem ogrevanja PB 
Vojnik. Kot rečeno, bosta v  sistemu  postavljena dva nova kotla moči 500 kW na zemeljski plin 
in možno je dodatno vzporedno priključiti SPTE enoto. V tem primeru govorimo o mikro 
soproizvodnji električne in toplotne energije, in sicer kot nazivna električna moč  ne preseže 50 
kW. 
 
Trenutno se v bolnišnici uporabljata toplovodna kotla moči EMO SVN na ELKO moči 500 kW, ki 
sta stara 10 in 13 let. V letu 2005 je bila letna poraba goriva za potrebe ogrevanja okoli 250.000 
litrov olja. Ob upoštevanju slabšega izkoristka obstoječih kotlov je bila na podlagi klimatskih 
podlag in projektnih podatkov izračunana urejena toplotna krivulja toplotnih potreb bolnišnice, ki 
je prikazana v nadaljevanju. 



Slika 23: Urejena toplotna krivulja  
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Urejena toplotna krivulja je osnova za dimenzioniranje sistema za ogrevanje. Predvidena sta 
dva kotla moči 500 kW, pri čemer bi eden izmed njih pokrival v neogrevalni sezoni potrebo po 
topli sanitarni vodi, in sicer z okoli 15 % obremenitvijo kotla. Sama višina potreb po topli vodi v 
omenjen obdobju je zadostna za vključitev mikro soproizvodnje. Cilj mikro enote za SPTE je, da 
bi z delovanjem skozi celo leto pokrival potrebe po topli vodi v neogrevalni sezoni in del 
ogrevanja v ogrevalni. Poleg tega bi bila na podlagi polnega obratovanja enote sama 
proizvodnja električne energije konstantna in tako služila kot rezervni generator električne 
energije. Predvidena je prodaja električne energije v omrežje kot kvalificirana elektrarna. 
 
V nadaljevanju je predlagana vključitev mikro enote za SPTE v sistem PB Vojnik. Na podlagi 
predvidene letne porabe tople sanitarne vode je optimalna velikost enote taka, da se v največji 
možni meri porabi koristno proizvedeno toploto. V analizi je bila upoštevana enota SPTE 
skupne moči 150 kW (78 kWt ter 48 kWee). V nadaljevanju so prikazane splošne karakteristike 
enega izmed proizvajalec mikro SPTE. 

Tabela 28: Tehnični podatki ene izmed primernih enot za SPTE 

 Električna 
moč 
(kW) 

Toplotna 
moč 
(kW) 

Poraba 
zem. plina 

(m3/h)+ 

Električni 
izkoristek 

(%) 

Toplotni 
izkoristek 

(%) 

Celotni 
izkoristek 

(%) 
Cento M55 SP   50   79   15,7 33,8 53,4 87,2 

                                                                                             Vir: B.R.C. d.o.o., 2005 
 
Podrobnejši tehnični podatki opreme in dimenzije enote podaja Priloga 9.   
   



Slika 24: Predlagan način pokrivanja toplotnih potreb ter proizvodnja električne 
energije 
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V neogrevalni sezoni je proizvodnja toplote v okviru enote SPTE večja od zahtevanih. V tem 
primeru bi bilo potrebno ali ustrezno zmanjšati delovanje SPTE ali odvečno toploto odvajati v 
okolje. V analizah smo upoštevali prilagajanje delovanja enote SPTE glede na potrebe po topli 
sanitarni vodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 29: Tehnični kazalci postrojenja SPTE 

Vrsta postrojenja SPTE     
SPTE na zemeljski 

plin 
Vrsta goriva za SPTE   Zemeljski plin 
Nazivna moč kotlov na zemeljski plin    1.000 kW 
Nazivna moč SPTE (toplotna)   78 kW 
Električna moč SPTE   48 kW 
      
Proizvodnja toplote v toplovodnem kotlu na zemeljski plin   1.668 MWh/leto 
Proizvodnja toplote v SPTE postrojenju     639 MWh/leto 
Celotna energija SPTE postrojenja     1.197 MWh/leto 
Proizvodnja toplote v SPTE postrojenju     639 MWh/leto 
Izkoristek pri proizvodnji toplote     53,4% 
Izkoristek pri proizvodnji električne 
energije     33,8% 
Izgube SPTE enote     12,8% 
Letna proizvodnja el. energije     405 MWh/leto 
Neto prodaja električne energije      405 MWh/leto 
Povprečna mesečna proizvodnja el. 
energije   34 MWh 
Število polnih obratovalnih ur SPTE   8.091 h/leto 
Letna poraba zem. plina za enoto SPTE zemeljski plin (m3) 126.660 
Letna poraba goriva za plinske kotle zemeljski plin (m3) 196.070 
Število polnih obratovalnih ur enote za 
SPTE   8.091 h/leto 
Število polnih obratovalnih ur plinskih 
kotlov   3.335 h/leto 
Količina porabljene električne energije za obratovanje 
SPTE   20 MWh/leto 
 
 
Prikazana je možnost, kjer se enota SPTE prilagaja porabi v poletnem času, kar pomeni, da 
enota SPTE ne deluje s polno močjo in je proizvodnja toplote in električne energije ustrezno 
manjša. Možno pa je povečati obseg proizvodnje električne energije s hladilnim sistemom, ki bi 
odvečno toploto odvedel v okolje. S tem bi bilo zagotovljeno obratovanje enote SPTE z 
maksimalno obremenitvijo. Izračunana proizvedena električna energija enote SPTE znaša ob 
predpostavki celoletnega delovanja 405 MWh na leto. Predvidena investicija v predmetno enoto 
SPTE s hladilnim sistemom znaša okoli 20,8 mio SIT (brez DDV). Predlagamo podrobnejšo 
ekonomsko analizo o umestitvi SPTE enote v ogrevalni sistem bolnišnice.  

6.8 Izraba bioplina v decentralizirani napravi 

 
V primeru proizvodnje bioplina na lokaciji nastajanja odpadkov (običajno živalskih),  govorimo o 
decentralizirani napravi na bioplin. Običajno gre za manjše enote SPTE, ki s proizvedeno 
toploto ne morejo oskrbovati sistema DO oz. to ni smotrno. V primeru Nove Cerkve pa je 
prikazana rešitev, ki vključuje manjši SPTE in DO. Toplota iz soproizvodnje se uporabi za 
pokrivanje potreb po topli sanitarni vodi v sistemu čez celo leto, toploto za ogrevanje pa 
proizvajamo s kotlom na lesno biomaso. 



6.9  Moderni individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso 

 
Z višanjem cen nafte na svetovnih trgih, naraščanjem okoljevarstvene zavesti ter uvajanjem 
novih tehnologij, ki omogočajo čisto izgorevanje, postaja lesna biomasa zanimiv vir energije tudi 
za individualne hiše. Razlogi, ki govorijo temu v prid, so številni: lesna biomasa je obnovljiv vir 
energije, ne vsebuje žvepla, je splošno razpoložljiva (več kot 57 % gozdnatost Slovenije), 
omogoča hkratno negovanje gozda, prispeva k uravnoteženosti CO2 bilance (topla greda), 
ekološko nenevaren transport poteka na kratkih razdaljah, dodana vrednost pri pripravi goriva 
pa ostane v domači regiji. Vse to velja tudi v veliki meri za dokaj gozdnato občino Vojnik (med 
50 in 60 % površine poraščene z gozdom).  
 
Najnovejša dognanja omogočajo izdelavo tehnično dovršenih kotlov z visokim izkoristkom, 
nizkimi emisijami in visoko avtomatizacijo, ki z zastarelimi kombiniranimi kotli na trda goriva niso 
primerljivi.  
 
Zelo pomembno je, da pred odločitvijo o nakupu kotla strokovnjak-energetik natančno določi 
potrebno moč kotla. Večina stori prvo napako s tem, ko se odloči za nakup 
predimenzioniranega kotla. 
 
Manjše kotle (velikosti do okrog 50 kW) za centralno ogrevanje posameznih objektov lahko 
glede na vrsto goriva delimo na štiri različne tipe: 
 

1) Kotli s prezračevanim kuriščem na polena 
 
V zalogovnik se ročno položijo polena dolžine do 50 cm ali več. Po vžigu nastane žerjavica, kjer 
nastajajo pirolizni plini. Ventilator jih posesa ali potisne skozi odprtino v zgorevalno komoro iz 
šamota pod zalogovnikom, kjer s pomočjo sekundarnega zraka dokončno izgorijo. Toplota se iz 
nastalih dimnih plinov v toplotnem prenosniku prenese na vodo v ogrevalnem sistemu. 
 
Izkoristek in življenjsko dobo kotla zelo povečamo, če vgradimo hranilnik toplote (priporočena 
prostornina: od 50 in 100 l na kWt nominalne moči kotla), ki omogoča delovanje kotla s polno 
močjo ves čas gorenja, saj shrani odvečno toploto. Le ta se v času mirovanja kotla porabi za 
ogrevanje (polnjenje kotla samo 1 krat na dan). Okvirne cene se gibajo od 160.000 SIT naprej. 
Kotle s prezračevanim kuriščem na polena nove generacije z lambda sondo izdelujejo v 
velikostih od 15 do 80 kWt. Okvirne cene pa se začnejo pri 900.000 SIT in so odvisne od 
izbranih opcij in dodatkov. 



Slika 25: Kotel s prezračevanim kuriščem z ročnim nalaganjem polen 

 
 

2) Kotli na sekance z avtomatskim doziranjem 
 
Kotli na sekance spadajo v skupino kurilnih naprav s samodejnim doziranjem goriva in 
predstavljajo enega bolj izpopolnjenih načinov ogrevanja z lesom. Najsodobnejše naprave se 
lahko glede zanesljivosti in udobnosti rabe ter vzdrževanja primerjajo s kotli na olje ali plin.  
 
Kot gorivo se uporabljajo lesni sekanci velikosti okrog 30 mm. Shranjeni so v bližnjem 
zalogovniku ali posebej v skladiščnem prostoru, v kotel pa jih dovaja avtomatska dozirna 
naprava, ki je opremljena z varnostnim sistemom za preprečevanje povratnega gorenja proti 
zalogovniku in varovalom proti zatikanju oziroma preobremenitvi. K osnovni opremi sodi tudi 
avtomatska vžigalna naprava na vroči zrak. Po želji lahko naročimo posamezne opcije kot so: 
avtomatski iznos pepela, regulacija zgorevanja s pomočjo lambda sonde, frekvenčna regulacija 
ventilatorja, posebne izvedbe zalogovnika, avtomatsko čiščenje prenosnika toplote z vgrajenimi 
turbulatorji itn. Proizvajalci ponujajo na tržišču kotle moči od 15 kWt do nekaj MWt, okvirne cene 
pa se začnejo pri 1,5 mio SIT. 

Slika 26: Kotel na lesne sekance z avtomatsko dozirno napravo 

 



Slika 27: Desno- sekanci, levo- dovajalni polž z diskom 

  
 
 
Raba kurilnih naprav na lesne sekance vpliva izjemno ugodno na krajino, kjer je povpraševanje 
po tem gorivu. Sekance namreč dobimo s čiščenjem gozda, z mletjem manj kakovostnih lesnih 
asortimanov in z uporabo različnih lesnih ostankov. Občina bi tako morala pospeševati uporabo 
peči na lesne sekance s tem pa tudi povpraševanje po lesnih sekancih.  
 
Eventualno sofinanciranje nabave sekalnih strojev s strani občine, bi po drugi strani povečalo 
ponudbo lesnih sekancev na trgu in spodbujalo čiščenje in odstranjevanje lesnih ostankov v 
celotni občini.  
 

3) Kotli na pelete 
 
Kljub temu, da je lesna biomasa tradicionalno zelo pomembna v ruralnih področjih, se v novi 
obliki (peleti) ponovno uveljavlja tudi v urbanih sredinah. Prednost peletov v primerjavi s sekanci 
je v tem, da so peleti bolj homogeno gorivo valjaste oblike premera 8 mm in dolžine do 50 mm, 
njihova kurilnost glede na težo in volumen je večja, zaradi česar je lahko zalogovnik tudi do 4-
krat manjši. To omogoča tudi lažji transport, slabost pa je njihova občutljivost na vlago 
(skladiščenje v suhih prostorih).  
 
Na tržišču sta na voljo dva tipa kotlov na lesne pelete. Prvi, ki so podobni kotlom na sekance z 
avtomatskim doziranjem, se uporabljajo kot kotli za centralno ogrevanje in so opremljeni z 
zalogovnikom ali polnilnim sistemom. Drugi tip so kaminske peči, kjer gorivo avtomatsko 
dovajamo neposredno v zgorevalni prostor. Uporabljajo se pretežno za ogrevanje prostora, v 
katerem se nahajajo, čeprav lahko z vgrajenim ustreznim prenosnikom toplote ogrevajo tudi 
druge prostore ali sanitarno vodo. 

Slika 28: Desno - peleti, levo - kotel na pelete z avtomatsko dozirno napravo  

    



Kotli na pelete doživljajo izreden razvoj v zadnjem času zaradi svoje uporabe v urbanih 
središčih. Ob vse večji ponudbi lesnih peletov se niža tudi njihova cena, kar povečuje 
ekonomičnost tovrstnega ogrevanja.  
 
Kaminske peči na pelete na tržišču imajo moč med 5 in 12 kWt, visoko temperaturne kotle na 
pelete z avtomatsko dozirno napravo pa izdelujejo za toplotne moči od 15 kWt in več, na tržišču 
pa je sedaj moč dobiti tudi nizko temperaturne in kondenzacijske kotle na pelete, katerih 
nazivne moči se gibljejo med 3-15 kW. Okvirne cene prvih se začnejo pri 400.000 SIT, drugih 
pa pri 1 mio SIT. 

Slika 29: Kaminska peč na pelete 

    
 
 
Razvoj rabe lesnih peletov in večje povpraševanje po tovrstnih kurilnih napravah pa je 
pričakovati v večjem razmahu tudi v Sloveniji. Pelete v Sloveniji že izdeluje Feroterm Lenterm 
toplotna tehnika d.o.o. iz Selnice ob Dravi. 1 kilogram peletov ima enako energetsko vrednost 
kot 0,5 l kurilnega olja. Cena za pelete znaša ca. 35 sit/ kg brez DDV. Istrabenz energetski 
sistemi d.o.o. ponujajo pelete pod blagovno znamko Forest pakirane v 15 kg vrečah (1 paleta 
pakiranja peletov v 15 kg vrečah tehta 1.05 t). Možen je nakup v večjih količinah, t.i. »big bag« 
pakiranjih po 1,2 t in dostava na dogovorjen kraj z doplačilom za prevoz, a le za količino nad 4 t. 
V prihodnosti bo možnost dostave peletov na dogovorjen kraj tudi s cisterno, torej z 
vpihavanjem. Na trg vstopata še dva proizvajalca peletov Profiles iz Razdrtega in Enerles iz 
Pivke. 
 
Letna poraba za novejšo enodružinsko hišo s 150 m2 stanovanjske površine s toplotno 
obremenitvijo 22 kW, znaša okrog 5 t peletov (8 m3 za enkratno polnjenje zalogovnika) na 
kurilno sezono. Peleti se lahko hranijo v vsaki suhi kleti, dostavljajo pa se s tovornjakom s 
silosom na dom v razsutem tovoru ali pa v vrečah. V tujini je trg za lesne pelete že bolj razvit, 
kotle na pelete pa vse bolj in bolj vgrajujejo, predvsem ekološko zavedna gospodinjstva, v bolj 
urbanih okoljih, kjer ni možnosti za pripravo lastne biomase. 

6.10 Mikro sistemi DO na lesno biomaso  

Mikro sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je primeren za oskrbovanje nekaj blizu 
skupaj stoječih objektov s toploto za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Primeren je za 
javne objekte kot so npr. šole, vrtci ipd., obrtne delavnice in zgoščene skupine stanovanjskih hiš 



oziroma za toplotno porabo od 30 kW naprej. V praksi to pomeni, da o mikro sistemu govorimo 
že takrat, ko sta na skupen sistem priklopljena vsaj dva objekta. 
 
Mikro sistem je po delovanju povsem podoben večjemu sistemu daljinskega ogrevanja, od 
njega pa se razlikuje predvsem po tem, da je precej manjši. Kotlovnica je navadno v prostorih 
dobavitelja toplote, ki je običajno tudi eden izmed porabnikov proizvedene toplote. Ta mora 
sodelovati z lokalnimi kmetijskimi in gozdarskimi organizacijami ter obrtniki zaradi dobave goriva 
ter doseči dogovor z zainteresiranimi sosedi porabniki toplote. 
 
Prednosti mikro sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso pred velikimi sistemi na 
daljinsko ogrevanje pa so predvsem naslednje: 
 
• bistveno večja razbremenitev okolja zaradi manjše porabe goriva, ki je posledica manjših 
izgub v toplovodih, 
• ugodnejša cena toplote, 
• investicijski stroški so za eno tretjino manjši, 
• zaposlitveni učinek se pojavi skoraj izključno pri lokalnih podjetjih (instalaterji, tehnični biroji, 
gradbena podjetja itn.), 
• možne so individualne prilagoditve potrebam in napravam odjemalcev ter morebitna 
uporaba novih tehnologij v prihodnosti (priprava tople vode s sončnimi sprejemniki, delno 
ogrevanje na sončno energijo, priključitev manjših naprav za soproizvodnjo toplote in električne 
energije itn.). 
 
 
V občini Vojnik je nekaj zaselkov oziroma skupin hiš, ki bi bili potencialno primerni za izgradnjo 
takega mikro sistema daljinskega ogrevanja. Pri takšnih zaselkih je pomembno, da so objekti 
dovolj skupaj in da imajo na voljo lesno biomaso. Pomembno je, da občina oziroma energetsko 
svetovalna služba predstavi občanom to možnost ter jim ponudi pomoč pri izgradnji 
(pridobivanje finančnih sredstev, administrativni postopki itn.) oziroma jim le to čim bolj olajša.  
 
Energijsko pogodbeništvo (angl. contracting) je posel v katerem investitor (v primeru mikro  
sistema kmet lastnik gozda) sklene z odjemalci toplote dolgoročno pogodbo o dobavi toplote. Le 
ti na začetku plačajo enkratno ceno priključitve, ki vključuje postavite toplotne postaje s 
kalorimetrom in kasneje redne mesečne obveznosti za prejeto toploto glede na porabo po 
toplotnem števcu. Odjemalci tako nimajo nobenega dela v zvezi z ogrevanjem in kurilno 
napravo ter tako praktično uživajo udobje oskrbe s toploto na daljavo, investitor pa je zadolžen 
za vzdrževanje in delovanje sistema. Gre za dejansko pokrivanje celotne tehnološke verige 
pridobivanja, predelave in rabe lesa od drevesa do toplote. Več o tem v poglavju 8.2.4. 
 
Energetsko izkoriščanje lesne biomase podpira pri nas tudi država. Tako so v zadnjih letih lahko 
fizične in pravne osebe pridobile finančna sredstva za vgradnjo kurilne naprave na lesno 
biomaso. Več o tem v poglavju o financiranju. 
 
Za zagon in promocijo vgradnje modernih kotlov na lesno biomaso v občini Vojnik predlagamo, 
da občina izvede projekt sofinanciranja vgradnje 2-3 tovrstnih kurilnih naprav. Skupno 
investicijo 3 modernih individualnih kotlov v višini ca. 7 milijonov SIT (2 kotla na sekance 
+ 1 kotel na polena) bi lahko občina sofinancirala v višini 30%. Promocijski kotli na izbranih 
lokacijah bi tako ponudili občanom potrebno količino informacij in jih spodbudili pri lastni 
odločitvi za investicijo, s tem pa k prehodu na domač, trajen in ekološko čist način ogrevanja.   
 
V kolikor bi se izkazala premajhna podpora oziroma interes prebivalcev za priključitev na DOLB 
Nova Cerkev, bi bilo smiselno izvesti ti. mikro sistem ogrevanja na lesno biomaso. Še posebej 
sta primerni dve lokaciji: v središču  kraja, kjer bi lahko povezali župnišče s cerkvijo, pošto, 
gasilski dom in gostilno s trgovino ter še kakšno hišo v neposredni bližini; drugo pa predstavlja 
OŠ, kjer bi na šolski ogrevalni sistem lahko navezali še nekaj bližnjih individualnih hiš (4-6). V 



osnovni šoli je kotlovnica namreč neustrezna in kotel potreben zamenjave. V pripravi je tudi 
adaptacija oz. razširitev šole, kar pomeni idealno priliko za načrtovanje nove kotlovnice in 
potrebnega zalogovnika za lesno biomaso. Že tudi zgolj izvedba ogrevanja na lesno biomaso v 
osnovni šoli bi bil korak naprej, saj ima velik demonstrativen učinek.   
 
Podobni sistemi so seveda možni/smiselni tudi v ostalih gosteje naseljenih krajih v občini, kot so 
na primer središča krajev Frankolovo, Višnja vas ter Socka. 

6.11 Sistemi DO na bioplin  

 
Glede na razpoložljivost surovin za pridobivanje bioplina in lesne biomase, ter z ozirom na 
obstoječo in načrtovano oskrbo z zemeljskim plinom v občini Vojnik, smo preučili možnosti za 
izvedbo projekta daljinskega ogrevanja v naselju Nova Cerkev, za katerega bi toploto za 
ogrevanje lahko proizvajali v kombinaciji bioplinske naprave s postrojenjem za soproizvodnjo 
elektrike in toplote ter kotla na lesno biomaso. 
 
Sistem daljinskega ogrevanja na biomaso je primeren v krajih z zadostno gostoto toplotnega 
odjema. Nosilec oziroma investitor projekta mora v sodelovanju z lokalnimi kmetijskimi in 
gozdarskimi organizacijami zagotoviti dobavo goriva ter doseči dogovor z zainteresiranimi 
potencialnimi porabniki toplote. Opravljene analize kažejo, da je v občini Vojnik na voljo 
ustrezna količina biomase za pokrivanje koničnih potreb sistema daljinskega ogrevanja na 
bioplin v naselju Nova Cerkev. Verjetno pa potencial lesnega goriva zadošča še za nekaj 
manjših daljinskih ogrevanj. Npr. za ogrevanje novega načrtovanega naselja Konjsko (približno 
100 parcel), o čemer razmišlja lokalni podjetnik Rudnik.    
 
Ugodnosti, ki jih prinaša daljinsko ogrevanje uporabniku toplote so: 
 
• sodobno in okolju prijazno ogrevanje, 
• cena toplote je konkurenčna toploti, pridobljeni iz fosilnih virov, 
• topla voda je na voljo kadarkoli, 
• uporabnik nima skrbi z vzdrževanjem in popravili, 
• ni potrebno investirati denarja in časa za rešitev problema ogrevanja, 
• transparentno in dolgoročno izračunljivi stroški nabave toplote. 
 
Izraba bioplina istočasno rešuje ekološke probleme gnojevke, z njo povezanega smradu in 
škodljivih izlitij v podtalnico in vodotoke. Izraba obnovljivih energetskih virov (bioplin in lesna 
biomasa) tudi bistveno zmanjšuje emisije toplogrednih plinov.  
 
V poglavju 7 je analiziran projekt daljinskega ogrevanja na bioplin in lesno biomaso v naselju 
Nova Cerkev.  



7. DO NA BIOPLIN V KRAJU NOVA CERKEV 

7.1 Tehnologija pridobivanja in uporabe bioplina v enotah 
SPTE 

7.1.1 Tehnologija elektrarne na biomaso 

 
Energetska surovina zelena biomasa v naravi nastaja le v času vegetacije, poraba v 
bioelektrarni pa traja vse leto. Biomaso zato skladiščimo v obliki silaže. Zelena biomasa, 
pomešana z vodo ali gnojevko razpada v fermentorju (imenovanem tudi digestor) 6 do 8 tednov. 
Tvorita se bioplin in anorganski ostanki v obliki predelane gnojevke (anorganske ostanke 
pomešane v vodi poimenujemo z "mrtvo gnojevko") Iz fermentorja se oba medija prečrpavata v 
končni zalogovnik (pofermentor), prekrit z gibljivo gumijasto membrano - plinohran. Spodaj se 
zbira "mrtva gnojevka", med gnojevko in membrano pa bioplin. Končni zalogovnik je običajno 
dva do tri krat večji od fermentorja in ima  vlogo skladiščenja bioplina in gnojevke ter tvorbo 
bioplina iz še nerazgrajenih ostankov biomase. V njem pridobimo še dodatnih 10% do 15% 
bioplina. Pomemben je tudi večji volumen skladiščene "mrtve gnojevke" za sezonska obdobja, 
ko škropljenje gnojevke na polju ni dopustno (pozimi, ko so tla zmrznjena ter v času 
najaktivnejše vegetacije).  
 
Bioplin iz pofermentorja vodimo v strojnico s pogonskim plinskim motorjem, ki poganja 
generator za proizvodnjo električne energije. Plinski motor je posebej prilagojen za koriščenje 
odpadne toplote s temperaturnim potencialom 90°C - 60°C, kar omogoča njeno izrabo za 
ogrevanje prostorov. Bioplinarne so ponavadi postavljene na obrobju naselij, ker v urbanih 
središčih večinoma niso zaželene; za strojnico z generatorjem ter postajo daljinskega ogrevanja 
pa je obratno zaželeno, da se nahajata v središču naselja. V takih primerih se njuna povezava 
izvede s plinovodom. Možna pa so tudi bioplinarne, ki so odpravile problem smradu in so torej 
primerne tudi za gosteje naseljena področja. 

7.1.2 Pridobivanje bioplina 

Začetki pridobivanja bioplina segajo daleč nazaj v zgodovino. Po nekaterih podatkih naj bi že 
Asirci v 10. stol pred Kr. uporabljali bioplin za ogrevanje vode za kopanje in za podobne 
namene naj bi bil v uporabi v 16. stol. n. š. v Perziji. V novejšem času pa je bioplin večji razmah 
doživel v času energijske krize v 70. letih, v 90. pa si je pridobil nov zagon.  



Slika 30: Shematska predstavitev trajnostnega kroga anaerobne kofermentacije 
živalskih iztrebkov in organskih odpadkov 

 
 
Rastline uporabljajo svetlobo za fotosintezo in pri tem proizvajajo kisik ter porabljajo ogljikov 
dioksid. Rastline tvorijo t.i. zeleno biomaso, ki je pravzaprav akumulirana sončna energija. Del 
se je porabi za prehrano ljudi in živali, del pa lahko neposredno uporabimo za anaerobno 
fermentacijo. S presnovo se vrne v obliki iztrebkov, ki jih v fermentorju ob dodanih organskih 
odpadkih koristno uporabimo za pridobivanje bioplina in z njegovo pomočjo elektriko in toploto. 
Fermentacijski ostanek je zelo kakovostno gnojilo in se vrne na polja. Krog je tako sklenjen. 

7.1.3 Okoljevarstveni učinki 

V zadnjem času narašča zavest, da anaerobni fermentorji lahko pomagajo pri obvladovanju 
živalskih odpadkov in z njimi povezanega smradu. Anaerobna digestija že po svoji naravi 
pretvarja snovi, ki povzročajo smrad v organskem materialu v metan in ogljikov dioksid, ki sta 
brez vonja. V primerjavi z zračenjem, kemičnimi snovmi in encimnimi postopki je uporaba 
fermentorja za zmanjševanja smradu cenovno zelo ugodna. 
 
Z gradnjo novih fermentorjev se aktivno zmanjšujejo okoljska tveganja na mlečnih in drugih 
živalskih farmah. Fekalne koliformne bakterije v gnoju lahko z anaerobno fermentacijo 
zmanjšamo za 99% in tako praktično odpravimo enega od glavnih vzrokov vodnega 
onesnaževanja. Zato se postopek uporablja tudi pri čiščenju odpadnih vod in komunalnih 
odplak. Anaerobna digestija (AD) pomeni učinkovito sredstvo za reciklažo odpadkov iz 
živinoreje in prehrambno-predelovalne industrije, ki se predelani vrnejo kot: 

• bioplin, ki je uporaben za proizvodnjo toplote in/ali elektrike, 
• vlaknine, ki jih lahko uporabimo kot s hranili bogat kompost za prst in  
• tekočina, ki jo lahko uporabimo kot tekoče umetno gnojilo. 
  
Hranila v odpadkih energijskih rastlin se zberejo v  tekoči frakciji digestiranega ostanka in jih 
pretvorimo v bolj dostopno obliko. Ostanke iz fermentorja lahko tako uporabimo za nadomestilo 
kemičnih gnojil, kar pomeni zmanjšanje znatnih okoljskih učinkov umetnih gnojil. Trdni ostanki iz 



fermentorja vsebujejo snovi, ki so inertne ali biološko počasi razgradljive, kot npr. lignin. V 
primeru, da ti ostanki izvirajo iz neonesnaženega vira, jih lahko uporabimo kot kompost. 

7.1.4 Biotehnološke osnove anaerobne digestije 

Bioplin je produkt presnove metanskih bakterij, ki nastane pri razgradnji organske snovi - 
biomase. Pri napravah za pridobivanje bioplina le-ta sestoji iz živalskih iztrebkov in urina, vedno 
pogosteje pa tudi iz zelene biomase, kot dodatek pa nastopajo maščobe oz. ostanki hrane. 
 
Osnovna enačba anaerobne razgradnje biomase se glasi:  
 2C + 2H2O = CH4 + CO2  
 
Proces anaerobne razgradnje je štiristopenjski, pri katerem v zadnji stopnji nastajata metan in 
ogljikov dioksid. Proces razgradnje lahko optimalno poteka le ob določenih pogojih. 
Metanogene bakterije za svoj obstoj potrebujejo določeno temperaturno območje. Pri 
temperaturi okolice oz. pod 20 oC delujejo t.i. psihrofilne bakterije, največ bakterij je v srednjem 
ali mezofilnem temperaturnem področju med 25 in 35 oC, poleg teh so še t.i. termofilne 
bakterije, ki so še posebno dejavne pri temperaturi med 51 in 56 oC. S temperaturo narašča 
stopnja razgradljivosti in produkcija plina. Istočasno pada potreben čas za razgradnjo. V 
kmetijstvu pri AD prevladujejo mezofilni procesi, ki zagotavljajo ugodno razmerje med stopnjo 
razgradljivosti in produkcijo metana. Pomemben dejavnik je tudi vsebnost tekočin, ki 
zagotavlja možnost črpanja in pretočnost substrata. Delež tekočin, pri čemer gre v večini za urin 
ali dodano vodo, naj bi znašal vsaj 80%. Poleg tega je potrebno paziti, da subtrat vsebuje čim 
manj snovi, ki zavirajo proces anaerobnega vrenja - t.i. inhibitorjev in toksičnih snovi. Sem 
prištevamo klorirane ogljikovodike, baktericide, pesticide, težke kovine in visoke koncentracije 
soli. Metanogene bakterije na te snovi reagirajo zelo občutljivo in potrebujejo veliko časa za 
ponovno regeneracijo populacije.  Inhibitorji so predvsem dodatki hrani kot cink in baker in 
seveda anibiotiki. 

7.1.5 Procesni koncepti 

Po svetu je v uporabi že relativno veliko število AD tehnologij. Koncepte biometaniranja lahko 
najprej delimo na: saržne in kontinuirne postopke, pri čemer danes prevladujejo drugi. 
 
Pri saržnem bioreaktorju polnimo celotno količino odpadne biomase v reaktor obenem ali pa jo 
dodajamo postopno, vendar ves čas brez odvzemanja prevrete mase, digestat oz. 
fermentacijski produkt odvzamemo šele na koncu postopka. Reaktor s popolnim 
premešanjem (kontinuirni) je značilna rešitev anaerobne obdelave in temelji na teoriji 
bioreaktorja s popolnim premešanjem (CSTR). Je najpogosteje uporabljan koncept za 
stabilizacijo odvečnega mulja na komunalnih bioloških čistilnih napravah in v obdelavi gostejših 
odplak iz živinoreje. Uporaben je v obsegu od 2% do 12% suhe snovi v subtratu in deluje z 
zadrževalnimi časi nad 12 dni. Daje ne popolnoma pregnit, čeprav stabiliziran mulj.   

7.1.6 Naprave oz. tehnologija pridobivanja bioplina 

Glede na koncentracijo suhe snovi v substratu, ki jo lahko razgradijo ločimo tri osnovne tipe 
fermentorjev. Fermentor v obliki pokritega bazena v katerem se nahaja gnojevka, ki jo prekriva 



nepremočljivo pokrivalo. Prevleka zajame plin, ki nastaja med razgradnjo gnojevke. Tovrstni 
digestorji se uporabljajo za bolj tekoče oblike gnoja  - gnojevko (manj kot 2% suhe snovi), 
zahtevajo veliko prostora in toplejšo klimo. To je najcenejša vrsta fermentorja. Za naše 
podnebne razmere so manj primerni. 
 
Reaktorji s popolnim premešanjem so primerni za gnoj z 2 do 10% suhe snovi. Pri mešalnih 
fermentorjih se gnoj razgrajuje v ogrevanih tankih, ki so lahko pod ali nadzemni. Mehanično ali 
plinsko mešalo poskrbi, da se trdni delci ne usedejo na dno temveč plavajo v suspenziji. 
Izgradnja tovrstnega fermentorja je draga in njihovo delovanje ter vzdrževanje je dražje kot pri  
pretočnih fermentorjih. 
 
Pretočni oz. cevni fermentorji oz t.i. kontinuirni postopki so primerni za  gnoj prežvekovalcev z 
11 do 13% vsebnostjo suhe snovi. Pri pretočnih fermentorjih gnojnica vstopa na enem koncu 
fermentorja in se nepremešana na svoji poti skozi fermentor razgrajuje. Nov vnos potiska 
starejši material proti nasprotnemu koncu. Tovrstni fermentorji zahtevajo minimalno 
vzdrževanje. Znotraj fermentorja so obešene cevi, ki omogočajo kroženje tople vode. Topla 
voda segreva fermentor, da temperatura gnojevke ostane med 25 in 40 oC, kar pomeni 
temperaturni razpon primeren za metanogene bakterije. Toplo vodo lahko dobimo iz odpadne 
toplote pri rekuperaciji iz motorja generatorja, ki ga poganja bioplin ali pa neposredno z 
zgorevanjem bioplina v kotlu. 
 
Poznamo različne izvedbe digestorjev. Lahko so ležeči ali stoječi, lahko so zgrajeni iz betona, 
umetnih mas ali jekla.  
 
Poleg digestorja so za pridobivanje in uporabo bioplina potrebne še nekatere druge naprave kot 
so: hranilniki subtrata in sosubtrata, končni zalogovnik digestata ali pofermentor, hranilnik plina, 
črpalke, mešala, plinski motor, generator itd. 
 
Slika 31 prikazuje shematski prikaz običajnega postrojenja za pridobivanja bioplina s 
sofermentacijo iz živalskih odpadkov in organskih ostankov z dvostopenjsko fermentacijo. 

Slika 31: shema pridobivanja bioplina s kofermentacijo iz živalskih odpadkov in 
organskih ostankov z dvostopenjskim reaktorjem 

 



7.2 Izhodišča za načrtovanje sistemov DO v občini Vojnik 

 
Za območje občine Vojnik je značilna pretežno razpršena gradnja in sicer prevladujejo obcestne 
vasi, od katerih so bolj strnjeni kraji Vojnik, Nova Cerkev, Socka in Frankolovo. Razpršena 
gradnja in odsotnost večjih, industrijskih porabnikov toplote vplivata na manjšo gostoto 
toplotnega odjema in posredno zmanjšujeta rentabilnost daljinskega ogrevanja. Po drugi strani 
pa bi izraba gnojevke in gnoja ter zelene biomase (poljščin) za proizvodnjo bioplina pomenila 
reševanje potencialnih (resda manjših) ekoloških problemov v občini (smrad in škodljiva izlitja v 
podtalnico in vodotoke). Pri tem ne gre zgolj za energetske projekte, saj z njimi rešujemo 
lokalno okoljsko problematiko in prispevamo h globalnemu zmanjševanju emisij toplogrednih 
plinov. 
 
Predstavljen je primer možnega projekta manjšega daljinskega ogrevanja na bioplin in lesno 
biomaso za relativno bolj strnjen kraj Nova Cerkev oz na kmetiji Sivka.  

7.3 Uporabljene surovine v sistemu pridobivanja bioplina v 
občini Vojnik 

 
V nadaljevanju je podan splošen pregled možnih surovin oz. njihovega izvora za fermentacijski 
vložek po področjih, pri čemer so s poudarjeno pisavo označene surovine, ki so na voljo v 
občini Vojnik: 
 
Kmetijstvo 
• gnojevka (govedo, prašiči, perutnina) 
• energijske rastline (koruzna silaža) 
• poljedelski ostanki  
• biomasa alg 
 
Komunala 
• komunalni organski odpadki 
• komunalni trdni odpadki 
• komunalne odplake 
• pokošena trava, ostanki z vrtov 
• ostanki hrane itd. 
 
Industrija 
• proizvodnja hrane in pijač 
• mlekarska industrija 
• proizvodnja sladkorja 
• farmacevtska industrija 
• kozmetična industrija 
• biokemična industrija 
• papirna industrija 
• klavnice in mesno predelovalna industrija (načrtovano). 
 
Pri dimenzioniranju večjih postrojenj SPTE je predvidena uporaba namensko gojenih rastlin, ki 
jih je smiselno gospodarno pridobivati oz. pridelovati na območju občine Vojnik. V tem primeru 
smo upoštevali koruzno silažo. Določili smo tudi okvirno ceno in stroške pridobivanja za 
posamezen material. Vse cene so brez upoštevanja DDV. Pri tem smo se opirali na Katalog 



kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije iz leta 2001 ter na lastne kalkulacije stroškov pri zbiranju ostankov poljščin in pri 
prevozu gnoja. 
 
V kalkulacijah so bile kot vhodni material za pridobivanje bioplina upoštevane: 
 
• Gnoj in gnojevka goveda 
 
Analizirali smo aktualne razpoložljive količine v občini (glej tabelo 13). Gnoja kokoši nesnic, ki 
se zbira na žagovini in zato ni primeren za anaerobno fermentacijo pri tem ne upoštevamo5. 
 
• Organski odpadki gospodinjstev 
 
Iz podatkov o zbranih količinah, ki so nam jih posredovali iz podjetja Saubermacher Komunala 
iz Murske Sobote smo naredili oceno možnih količin za občino Vojnik. (Nismo jih predvideli za 
fermentacijski vložek  - Tabela 30 - to zahteva ustrezne logistične rešitve.) Pri tem smo 
ugotavljali količino odpadkov na prebivalca oz. gospodinjstvo in dobljene vrednosti ustrezno 
prenesli na stanje v občini Vojnik.  
 
• Odpadna jedilna olja v občini Vojnik 
 
Podobno kot za organske odpadke smo oceno napravili tudi za odpadna olja. 

Tabela 30: Izračun možnih količin organskih odpadkov in odpadnega olja 
pridobljenih v občini Vojnik 

Možno računati (50%-70% količin) z 2-3 kg odpadnega jedilnega olja na prebivalca letno. 
Vojnik OLJE:  2kg x 7852 preb= 15.704 kg / leto = 43kg / dan   
 
136 kg / prebivalca letno 
Vojnik BIORAZGRADLJIVI ODPADKI:  136 x 7852 = 1.067.872 kg / leto = 2925kg / dan   
 
7590 kg pomij/lokal; 6 lokalov v občini Vojnik 
Vojnik POMIJE:  7590 x 6 lokalov (glede na št. prebivalcev) = 45.500 kg / leto = 125 kg / dan  
 
 
• Koruzna silaža 
 
V spodnji tabeli je prikazan izračun stroškov pridelave silažne koruze po posameznih postavkah 
opravljen na osnovi Kataloga kalkulacij KGZS. V izračunu je upoštevan srednji donos 45 ton na 
hektar in niso upoštevane siceršnje subvencije. Polni strošek pridobivanja koruzne silaže tako 
znaša 4 SIT/kg. Ta strošek je predstavljal tudi vhodni podatek pri kalkulaciji stroškov 
pridobivanja bioplina.  

                                                 
2 Proizvodnja bioplina iz gnojevke perutnine je možna na farmah z velikim številom perutnine ter tam, kjer imajo primeren sistem za 
zbiranje gnojevke. V Sloveniji sta uveljavljena dva načina reje perutnine: talna reja brojlerjev in reja nesnic v kletkah (baterijska 
reja). Pri reji v kletkah se uporabljata dva sistema odstranjevanja gnojevke. V prvem sistemu gnojevka pada na tla (v več primerih 
so tla pokrita z žagovino), kjer ostane daljše obdobje in se sproti suši. Pri drugem sistemu se gnoj izpod kletk redno čisti in zbira v 
posebnih jamah. Primeren sistem za proizvodnjo bioplina je drugi sistem, ki omogoča zbiranje sveže in ne posušene gnojevke (dr. 
F. Al-Mansour, Potenciali za pridobivanje energije iz bioplina v Sloveniji, EGES, 2/2001). 



Tabela 31: Struktura stroškov pridobivanja koruzne silaže glede na hektarski 
donos v Sloveniji 

30% SS v zeleni masi      
Pridelek koruzne silaže (kg/ha)    40000 45.000 50.000
Intervencije     30.000 30.000 30.000
Seme 100.000 semen   28.448 28.448 28.448
Mineralna gnojila (1)     60.554 67.185 73.817
Sredstva za varstvo rastlin (2)    10.626 17.668 17.668
Folija 0,36 kg/t 40

3
SIT/k
g 

5.763 6.483 7.204

Drugi materialni stroški    3.162 3.594 3.814
Spremenljivi stroški strojev (3)    40.693 41.746 42.800
Izgube pridelka   3,

7
% 7.133 8.152 9.171

Strošek financiranja     7.462 8.256 8.688
SPREMENLJIVI STROŠKI    163.840 181.533 191.609
Spremenljivi stroški / kg silaže    4,1 4,0 3,8

                            Vir: Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, KGZS 2001 
 
 
Pri kalkulacijah stroškov vložka primernega za fermentor se je pokazalo, da so najcenejše 
surovine ostanki na poljih in organski odpadki gospodinjstev. Kot najsmotrnejša pridelana 
surovina pa se glede na strošek in količino pridobljenega plina izkaže uporaba koruzne silaže. 
Glede na podatke iz že obratujočih naprav v sosednji Avstriji je koruzna silaža zelo običajna 
rešitev. Je cenejša surovina od npr. zelena trave (Vir: Izračuni ApE in Katalog kalkulacij za 
načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, KGZS 2001). 

7.4 Pridobljene količine bioplina iz posameznih vrst surovin  

 
V tabeli 32 so podani faktorji pričakovane proizvodnje bioplina (v m3/kg suhe substance) po 
posameznih vrstah vložka v fermentor 

Tabela 32: Proizvodnja bioplina iz posameznih substanc suhe snovi – srednje 
vrednosti 

 Proizvodnja bioplina m3/kg SS 
 Biorazgradljivi organski odpadki 330 
 Pomije 580 
 Koruznica 400 
 Jedilna olja gospodinjstev 700 
 Koruzna silaža 550 
 Slama 300 
 Ostanki sladkorne pese 580 
 Balirana trava 400 
Vir: Biogas; Strom und Wärme aus dem Kreislauf de Natur, Ökoenergie Nummer 45 b, (brošura) in pa 
podatki ApE, Wissenschaftliche Betreuung: Dr. Hans Oechsner, Universität Hohenheim und Prof. Dr. 
Wolfgang Kohl, Fachhochschule Mannheim. 



7.5 Cene električne energije za kvalificirane elektrarne na 
bioplin 

 
Za financiranje projektov daljinskega ogrevanja na bioplin s strani državnih institucij niso 
predvidena nepovratna sredstva za investicije. Izvedbo teh projektov država spodbuja z višjimi 
odkupnimi cenami električne energije. Po Sklepu o cenah in premijah za odkup električne 
energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS št. 25 /02 in 8/04) se 
cene in premije obračunavajo po eno in dvotarifnem obračunu. Tako imamo na razpolago štiri 
različne načine zaračunavanja cen električne energije, kje so cene podane brez DDV.  
 
1. Pri enotarifnem obračunu sta cena in premija v vseh sezonah in v vseh dnevnih obdobjih 
enaki enotni letni ceni oziroma enotni letni premiji. 
 
a) Enotna letna cena za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev za kvalificirane 
elektrarne na bioplin iz drugih KE6 znaša 28,97 SIT/KWh brez DDV.  
 
b) Enotna letna premija za te vrste KE znaša 20,97 SIT/kWh. Enotna letna premija, torej 
znesek, ki ga kvalificirani proizvajalec dobi od države, predstavlja razliko med enotno letno ceno 
in pričakovano povprečno letno ceno električne energije na trgu ter se smiselno enako 
obravnava kot enotna letna cena za odkup električne energije od kvalificiranega proizvajalca. 
 
2. Pri dvotarifnem obračunu se cena in premija določita tako, da se enotna letna cena oziroma 
enotna letna premija v različnih sezonah in različnih dnevnih obdobjih pomnožita z naslednjimi 
faktorji:  

Tabela 33: Faktorji za preračun enotnih cen in premij v cene in premije v 
dvotarifnem sistemu 

 VT MT 
VS 1,40 1,00 
SS 1,20 0,85 
NS 1,00 0,70 
Vir: Uradni list RS, št. 1107, 25/02, Uredba  o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od 
kvalificiranih proizvajalcev  električne energije 
 
V tabeli uporabljene kratice pomenijo: 
VS = višja sezona (meseci januar, februar in december) 
SS = srednja sezona (meseci marec, april, oktober in november) 
NS = nižja sezona (meseci maj, junij, julij, avgust in september) 
VT = višja dnevna tarifna postavka (ob delavnikih od ponedeljka do petka v času od 6. do 22. ure; v obdobju, ko se uporablja poletni 
čas pa od 7. do 23. ure) 
MT = manjša dnevna tarifna postavka (ob delavnikih od ponedeljka do petka v času od 22. do 6; v obdobju, ko se uporablja poletni 
čas pa od 23. do 7; ob sobotah, nedeljah in praznikih pa ves dan).  
 
 
V študiji je upoštevana enotna letna cena za odkup električne energije 28,97 SIT/KWh, ker ni 
odvisna od gibanja cen na trgu elektrike in je zato tak način tudi manj tvegan ter ponuja 
zanesljivejše rezultate.  
 
                                                 
6 Po navedbah ministrstva za okolje, v to skupino spadajo vse kvalificirane elektrarne (KE), ki kot vhodno energijo uporabljajo 
katerokoli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora. V  to skupino torej sodijo KE na bioplin iz živalskih 
odpadkov, zelene biomase (trave), gospodinjskih odpadkov ter odpadnih olj. 



Če pa vzamemo večji plinohran in močnejši plinski agregat v dvotarifnem sistemu lahko 
izkoristimo manj tvegano možnost, s katero bi lahko dosegli višje cene in s tem tudi prihranke. V 
nižji tarifi naj bi se plin akumuliral v plinohranu katerega bi v višji tarifi prodajali. Kolikšen je pri 
tem prihranek in rentabilnost, in tudi nenazadnje kateri način obračunavanja cene električne 
energije je primernejši in ugodnejši s strani kvalificiranih proizvajalcev pa je stvar nadaljnjih 
analiz v sami izvedbi projekta.  

7.6 Analiza rabe toplote  

 
V študiji je predviden sistem daljinskega ogrevanja na bioplin (DOB) v kraju Nova Cerkev. Za 
kraj so bile izračunane in ocenjene toplotne potrebe. 
 
Za osnovo smo vzeli podatke iz anket. Povprečna poraba za ogrevanje in pripravo tople vode 
na stanovanjsko hišo je tako znašala 2.500 l kurilnega olja na leto. Pomnožili smo jo s številom 
hiš, primernih za priklop na daljinsko ogrevanje in tako ocenili skupne predvidene toplotne 
potrebe toplote za kraj. Drugi vir podatkov so predstavljale ankete ostalih večjih porabnikov 
toplote. Ti so bili smiselno vključeni v preračun toplotnih potreb načrtovanega toplovodnega 
omrežja. 
 
Vrednosti načrtovane toplotne porabe smo delili z dolžino trase, ki je bila izračunana iz načrta 
toplovoda. Specifične porabe toplote na dolžino trase predstavlja tako ključen podatek pri oceni 
ekonomske upravičenosti investicije v DOB.  
 
Izračuni so pokazali, da je ta vrednost nižja od 1 GWh/km, ki sicer predstavlja izkustveno 
vrednost za mejo ekonomske upravičenosti v investicijo sistemov na daljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso. V našem primeru kombinacija lesna biomasa – bioplin nam služi zgolj za 
orientacijo. Za Novo Cerkev znaša ta vrednost 0,72 (2100 MWh na 2900 m trase). Na osnovi 
teh rezultatov je bila ocenjena optimalna trasa DOLB, ki je bila kasneje privzeta kot vhodni 
parameter izračuna vseh tehničnih in ekonomskih kazalcev načrtovanega projekta. V tem 
primeru ne gre zgolj za daljinsko ogrevanje, pač pa tudi za bioplinsko napravo s proizvodnjo 
elektrike in toplote, ki jo je potrebno porabiti. 

7.7 DOLB Nova Cerkev 

 
Projekt vključuje izgradnjo fermentorja pri kmetiji Sivka na lokaciji Nova Cerkev 53 in toplovod 
do predvidenih porabnikov. Predviden je priklop največjih porabnikov kraja, kot so, osnovna 
šola, župnišče in trgovina. Poleg tega pa poteka toplovod do strnjenega novega dela naselja, 
kjer so vključeni porabniki toplote hišnih števil od 71 do 130. (Priloga 10). Predvidena je 
izgradnja toplovoda skupne dolžine trase 2,9 km, od tega je glavne trase 1,9 km, ostali del so 
priključki.  
 
V študiji smo izgradnjo daljinskega ogrevanja v Novi Cerkvi na bioplin in lesno biomaso 
analizirali z vidika tehnične učinkovitosti in ekonomske rentabilnosti. 
 
Za pokrivanje toplotnih potreb v kraju je predvidena soproizvodnja toplote in električne energije, 
poleg tega pa tudi kotel na lesno biomaso za pokrivanje konične toplote in rezervo pa še kotel 
na kurilno olje. 
 
 
 



V analizah v celoten investicijski projekt je vključena investicija v: 
 
• SPTE vključno s pridobivanjem bioplina (s fermentorjem) in stroški izgradnje kotlarne, 
• daljinski sistem, ki vključuje kotel na lesno biomaso, rezervni kotel na kurilno olje in toplotne 

postaje. 
 
Glede na te investicijske vložke izračunani ekonomski kazalci: NSV, enostavna doba vračila 
investicije in interna stopnja donosa posamezne variante predstavljajo rezultat analize, ki 
pokaže ekonomsko upravičenost investiranja.  

7.7.1 Toplotni odjem v Novi Cerkvi  

Na osnovi podatkov sedanje rabe energije vseh predvidenih odjemalcev ter na osnovi ocene 
širitve potreb v prihodnje je izračunana potrebna konična toplotna moč, ki jo mora zagotavljati 
daljinsko omrežje in znaša približno 1.200 kW. Izračunana je potrebna velikost toplotnih postaj 
za posamezne odjemalce ter predviden odjem toplote za posameznega toplotnega odjemalca. 
Predviden neto odjem toplote na trasi znaša ca. 2.400 MWh/leto.  Predvidena specifična raba 
energije je tako 924 MWh/km trase. 

Slika 32: Urejen urni diagram rabe toplote v sistemu DOB Nova Cerkev 
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V skupno ogrevalno krivuljo je bila vnesena potrebna toplota za ogrevanje in toplo vodo (ca. 
12% potrebne toplote za ogrevanje). Ogrevalna krivulja tako predstavlja seštevno pogostost 
zunanjih temperatur (zunanjo temperaturo, ki je nižja od +12o C) v enem letu. V krivulji je bila 
upoštevana najnižja zunanja temperatura –13o C ter podatek o temperaturnem primanjkljaju za 
katastrsko občino Vojnik, ki znaša 3.500 dni, ogrevalna sezona pa traja 265 dni.  
 
Glede na povprečne zunanje letne temperature je bila celoletna raba toplote razdeljena po urah. 
Taka razdelitev toplote pa že upošteva dnevna nihanja odjema toplote in je lahko osnova za 
dimenzioniranje velikosti SPTE oziroma kotla na lesno biomaso. 



Izračunane povprečne izgube v omrežju (zima in poletje) so predvidene v višini 47 kW ob 
predpostavki 100% priključitve načrtovanih odjemalcev toplote. Ta vrednost ustreza 15 % iz 
kotlarne proizvedene toplote in znaša 417 MWh/leto. 
 
 
Na sliki 32 je podana urejena toplotna krivulja toplotnih potreb v sistemu DOLB Nova Cerkev.  
Iz diagrama je razvidno, da znaša konična potreba po toploti 1.200 kW moči in je potrebna zgolj 
nekaj ur na leto. 
 
Pokrivanje toplotnih potreb bo potekalo s pomočjo toplote iz enote SPTE na bioplin, s pomočjo 
kotla na lesno biomaso in kotla na ELKO.  

7.7.2 Analiza rabe toplote potencialnih porabnikov v sistemu 

V skladu z interesi in možnostmi lokacije je analizirana možnost daljinskega ogrevanja 
naslednjih porabnikov oziroma objektov, ki so locirani v bližini kotlovnice DO:  
 
• Nova Cerkev stanovanjski objekti, približno 100 hiš, med drugimi novo naselje hiš. 

št  od 71 do 130  
• Nova Cerkev       41 – Osnovna šola Vojnik, podružnica Nova Cerkev 
• Nova Cerkev               48 – gostilna  
• Nova Cerkev      19 – Župnišče  
• Nova Cerkev      21d – PGD Nova Cerkev.  
 
Projekt daljinsko ogrevanje na biomaso in ELKO v Novi Cerkvi predvideva izgradnjo omrežja 
DO za priklop navedenih bližnjih odjemalcev toplote, med katerimi je največji župnišče s 
cerkvijo. 

7.7.3 Cena toplote v sistemu DOLB Nova Cerkev 

Predlagan in v izračunih upoštevan tarifni pravilnik za ceno toplote iz daljinskega omrežja sloni 
na naslednjih predpostavkah: 
 
• toplotni odjemalci plačujejo mesečno fiksni del stroškov za toploto v višini 131,2 SIT/kW 

priključne moči toplotne postaje (cena brez DDV), 
• toplotni odjemalci plačujejo prevzeto toploto iz daljinskega omrežja v višini 10,0 SIT/kWh 

(cena brez DDV). 
 
Povprečna skupna cena toplote v omrežju DO Vojnik za vse odjemalce skupaj znaša brez DDV 
10,09 SIT/kWh.  

7.7.4 Daljinsko ogrevanje 

V kraju Nova Cerkev je predvideno manjše omrežje v dolžini 2,9 km. Predvidena lokacija 
bioplinske naprave je na kmetiji Sivka. Toplovod se bo nato zgradil do predvidenih porabnikov 
toplotne energije (Priloga 10).  
 



Osnovne toplotne potrebe in priprava tople vode poleti se pokrivajo s pomočjo enote SPTE, 
večino toplote s kotlom na lesno biomaso, konična toplota pa se pokriva s kotlom na ELKO.  
 
Predpostavljena je izgradnja sistema daljinskega ogrevanja in izgradnja fermentorja, ki izkorišča 
trenutno razpoložljive odpadke v občini Vojnik. V spodnji tabeli je podana struktura predvidenih 
vhodnih snovi za fermentor. V primeru, da bi bila dobava gnojevke iz katerega koli razloga 
prekinjena (opustitev ali razselitev farme, uporaba gnojevke za lastne potrebe,...), bi potrebne 
količine vložka v občini zlahka nadomestili, na primer s koruzno silažo oz katero drugo vrsto 
zelene biomase, za katero je na razpolago dovolj kmetijskih površin. 

Tabela 34: Struktura predvidenih odpadkov v občini Vojnik za fermentor v Novi 
Cerkvi za potrebe daljinskega ogrevanja kraja 

Količina 
materiala

Vsebnost 
suhe snovi

Količina suhe 
snovi

Cena 
pridobivanja

Strošek 
pridobivanja

kg/dan % kg/dan SIT/kg SIT/leto
gnoj 47.184 0,17 7.844 1 17.222.230
trava - balirana 0 0,35 0 8 0
biorazgradljivi org. odpadki (gospod.) 1.949 0,50 975 1 711.385
pomije 104 0,30 31 1 37.960
jedilno olje 43 1,00 43 1 15.695
koruznica (rastlina brez koruze) 29.558 0,27 7.981 2 21.577.340
slama balirana 1.082 0,77 833 8 3.159.440
koruzna silaža 6.744 0,30 2.023 4 9.846.240
ostanki sladkorne pese 750 0,30 225 2 547.500
SKUPAJ 87.414 0,23 19.955 53.117.790

Struktura surovin

 

 
Glede na predvidene količine vložka v fermentor znaša proizvodnja bioplina 51.246 m3 / leto, za 
kar je predvidena uporaba plinskega motorja električne moči 76 kW. Za ogrevanje fermentorja 
je predvidena 25-30 % raba s SPTE pridobljene toplote. Tako znaša povprečna letna neto 
koristna toplota enote SPTE, ki je na voljo za daljinsko omrežje 121 kW. Ostanek potrebne 
toplote za omrežje zagotavljamo s kotlom na lesno biomaso kot rezerva in za pokrivanje konic 
pa služi kotel na ELKO. 

7.7.5 Specifikacija investicije 

Osnovna investicija zajema gradbena dela, bioplinsko napravo, plinski motor SPTE, kotel na 
ELKO in sekance ter sistem daljinskega omrežja do porabnikov v sistemu DOB Vojnik. 
Specifikacija načrtovane investicije je podana v tabeli 35 
 
 
 
 
 
 



Tabela 35: Specifikacija investicije sistema DOB Vojnik 

GRADBENI STROŠKI     
  Kotlovnica 10.000.000 
  Skladišče-deponija 6.000.000 
DALJINSKO OMREŽJE     
  Cevni sistemi 103.046.996 
  Gradbena dela 11.448.767 
  Toplotne postaje 44.550.000 
STROJNI DEL INVESTICIJE     
Kotel na lesno biomaso 500 

kW 
  20.000.000 

    
    
  

dozirna naprava, avtomatiziran odjem 
pepela, multiciklonski odpraševalnik 
dimnih plinov, regulacija, krmiljenje 
kotla in montaža 

  

Enota SPTE, na bioplin SP 
T88-BIO 

 27.774.276 

   

  
Plinski motor, hladilnik, strojne 
napeljave, povezava na plinovod, in 
električno omrežje, polnjenje in prvi 
zagon 

  

Proizvodnja plina   14.378.400 
    
    
    
  

prefermentor , fermentor, po-fermentor 
mešalo, centralna črpalna postaja 
sistem za čiščenje plina, plinohran, 
vozilo za dovoz, ostalo   

Naprava za pokrivanje 
toplotne konice 

 Kotel na ELKO (500 kW) 4.000.000 

    
OSTALO    
  nenačrtovani stroški 5% 12.050.000 
 projektiranje in inženiring stroški 10% 24.100.000 
SKUPAJ VSOTA   277.348.439 

 
 
Investicija vključuje izgradnjo fermentorja v kraju Nova Cerkev, plinovoda, kotlovnice in vgradnjo 
SPTE enote, kotla na ELKO in sekance, toplovodnega omrežja s toplotnimi postajami.  

7.7.6 Povzetek projekta 

Glavne značilnosti projekta DOLB Nova Cerkev so podane v tabeli 36. 
 
 
 
 
 



Tabela 36: Povzetek kazalcev projekta sistema DOLB Nova Cerkev 

Moč kotlarne 
- SPTE - elektrika 
- SPTE – toplota 
- Kotel na sekance 
- Kotel na EL kurilno olje 

 
78 kWe 
520 kWt 
500 kWt 
500 kWt 

 
 
34 % proizvedene toplote 
53 % proizvedene toplote 
13 % proizvedene toplote 

Vsa prodana toplota 2.412 MWh Cena brez DDV 10,09 SIT/kWh   
Dolžina toplovoda 2900 m  
Cena sekancev 2.237 SIT/MWh  
Proizvodnja bioplina 51.246 m3 / leto Cena 23,2 SIT/m3 
Celotna investicija 277 mio SIT    
Interna stopnja donosa (ISD) 6,2 % 
Enostavna doba vračila investicije 11 let 
Neto sedanja vrednost (NSV) 92 mio SIT  
 
 
Iz rezultatov je razvidno, da je donosnost  celotne investicije ugodna, neto sedanja vrednost 
investicije (NSV ob 2,75 % diskontni stopnji) znaša pozitivnih 92 mio SIT, kar pomeni, da je kot 
celota projekt zanimiv za investitorje.  

7.7.7 Izračun emisij – DOLB Nova Cerkev 

V okviru te študije smo se oprli na podatke iz literature, ki so bili objavljeni in priporočeni v študiji 
Joanneum Research Graz „Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter für die 
Erstellung von Energie- und Emissionsbilanzen im Bereich Raumwärmeversorgung“ ("Emisijski 
faktorji in energetskotehnični parametri za izdelavo energetskih in emisijskih bilanc na področju 
toplotne oskrbe"), ki smo jih prilagodili slovenskim energetskim razmeram. Emisijski faktorji za 
dušikove okside iz termoelektrarn na premog so vzeti iz  "Revised 1996 IPPC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories; p. 1.54." Glede emisij SO2 in CO2 so emisijski faktorji 
prilagojeni specifikacijam goriv, ki se uporabljajo v Sloveniji.  
 
Na slikah v nadaljevanju so prikazane trenutne emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, 
ogljikovega monoksida, prahu in ogljikovodikov v kilogramih na leto in primerjava s predvidenimi 
vrednostmi. Preračun emisij kaže, da so možna znatna zmanjšanja emisij, ki so še veliko večja  
ob upoštevanju dobropisa za proizvodnjo električne energije, predvsem zaradi zamenjave 
rjavega premoga in ELKO z bioplinom. 
 
Izračun emisij nam pokaže spremembo emisij, ki jih prinaša izvedba projekta. Pri tem je 
upoštevano celotno omrežje. V ta namen so izračunane emisije pred in po izvedbi projekta. V 
primeru daljinskega ogrevanja upoštevamo elektriko in toploto proizvedeno v SPTE na bioplin, 
ki kot vir za fermentacijski vložek upošteva trenutne v občini razpoložljive odpadke ter dodatno 
uporabo kotla na ELKO za pokrivanje toplotnih konic.  
 
Emisijski faktor nam pove koliko emisij nastane na enoto proizvedene elektrike oziroma toplote, 
vrednost je izražena v kg emisij na TJ proizvedene energije. Na spodnji sliki so prikazani 
rezultati izračunov emisij za kraj Nova Cerkev, in sicer za obstoječe stanje in za zmanjšanje 
emisij. Vrednosti so izražene v kg na leto. Tako je iz tabele razvidno, da znaša letni prihranek 
emisij z daljinskim ogrevanjem za CO2 630 ton, za SO2 1000 kg, itd.  
 
Iz slike emisij je razvidno, da so se emisije zmanjšale in pripomogle k čistejšemu okolju.  



Slika 33: Grafičen prikaz stanja emisij pred in po izvedbi projekta DOB Nova 
Cerkev 
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7.8 Priporočila investitorju 

 
Rezultati študije kažejo, da je odločitev za izgradnjo sistema DO na bioplin in lesno biomaso v 
Novi Cerkvi, ekonomsko rentabilna naložba. Pri investiciji naj bo investitor posebej pozoren na 
naslednje vidike: 
 
• Najem kreditov pri Ekološkem razvojnem skladu z dveletnim moratorijem 
Za projekt je možno pridobiti ugodno posojilo s strani Eko sklada RS. Pri najemu posojil je 
zaradi lažjega premagovanja likvidnostnih težav pomembno vztrajati pri posojilu z moratorijem. 
 
• Pri sklepanju pogodb z dobavitelji opreme je potrebno natančno definirati garancijske 

pogoje za opremo ter oskrbo z rezervnimi deli 
Ob podpisu pogodbe o dobavi kotla na lesno biomaso je potrebno definirati garancijsko dobo, ki 
je lahko dolga tudi 3 leta. Dobavitelj opreme je prav tako dolžan skrbeti za proizvodnjo rezervnih 
delov vsaj 10 let po dobavi opreme.  
 
•   Zagotovitev zadostne količine zelene biomase, ostankov, gnoja in lesne biomase 
V študiji je bilo glede na podane podatke ugotovljeno, da je za predvideno proizvodnjo toplote 
na voljo zadostna količina odpadkov in je možna tudi proizvodnja zelene biomase na za to 
razpoložljivih kmetijskih površinah. Kljub temu je pred odločitvijo za projekt potrebno dolgoročno 
zagotoviti surovine in preveriti možne razpoložljive količine lesnih ostankov v okolišu 
načrtovanega sistema. 
 
• Potrebno je izdelati podrobnejšo študijo izvedljivosti z natančnejšimi podatki ter 
preveriti pripravljenost predvidenih porabnikov za priklop na predlagano omrežje. 



8. NAPOTKI ZA IZVEDBO ENERGETSKE ZASNOVE 

8.1 Predlog nosilcev izvedbe energetske zasnove 

 
Izvedba projekta proizvodnje bioplina v Novi Cerkvi je odvisna predvsem od zasebnih 
iniciatorjev. V tem primeru je glavna pobudnica in nosilka projekta Občina Vojnik. Pri sami 
izvedbi projekta je priporočljivo, da pridobi zasebne sovlagatelje in sicer investitorje ali končne 
porabnike, na primer gospodinjstva, obrtnike, občina pa tem zasebnikom pomaga pri pripravi 
projektne dokumentacije in pri pridobivanju potrebnih dovoljenj.  
 
Za izvedbo projektov daljinskega ogrevanja v Novi Cerkvi v občini Vojnik in distribucijo toplote 
proizvedene iz bioplina bi moralo biti pristojno novoustanovljeno podjetje, ki bi bilo v (večinski) 
lasti občine Vojnik. Le tako lahko namreč omenjeno podjetje pridobi za projekt ustrezna 
nepovratna sredstva, hkrati pa občina nudi tudi pomoč pri pripravi projektne dokumentacije in 
pri pridobivanju potrebnih dovoljenj.  
 
Izvedba eventualnih mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je odvisna od 
zasebnih pobudnikov, pri projektu je lastnik hkrati tudi nosilec projekta. Pri sami izvedbi projekta 
je priporočljivo, da pridobi sovlagatelje, kot so občina, ki zasebniku pomaga pri pripravi 
projektne dokumentacije in pri pridobivanju potrebnih dovoljenj, ali končni porabniki, na primer 
gospodinjstva, obrtniki. Predvidoma bodo tudi zasebni investitorji možni upravičenci nepovratnih 
subvencij. 
 
Izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in večje rabe obnovljivih virov energije kot so solarni 
sistemi za pripravo tople vode, toplotne črpalke, kurilne naprave za centralno ogrevanje na 
lesno biomaso... je odvisno od zasebnih pobud, s strani državnih institucij so za fizične in 
pravne osebe predvidene subvencije. Delno sofinanciranje takšnih projektov bi bilo možno tudi 
s strani Občine Vojnik.  
 
Za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije, predlaganih v študiji, bi moral biti pristojen 
ustrezen občinski organ, oziroma »Komisijja za pripravo in spremljanje izdelave energetske 
zasnove občine Vojnik".  

8.2 Analiza možnega financiranja 

 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za 
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (www.aure.si) podeljuje nepovratna 
sredstva za spodbujanje izdelave energetskih pregledov podjetij, javnih stavb in ustanov, 
poslovnih, večstanovanjskih in javnih stavb in pripravo investicijske dokumentacije za projekte 
učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in  soproizvodnje toplote in električne 
energije za občine, gospodarske družbe, samostojne podjetnike, upravitelje in lastnike 
poslovnih in večstanovanjskih stavb, lastnike in upravljavce javnih stavb. Podjetja lahko 
pridobijo finančne spodbude za investicijske ukrepe za izrabo obnovljivih virov energije in za 
energetsko izrabo lesne biomase. Ministrstvo podeljuje tudi finančne spodbude investicijskim 
ukrepom za energetsko izrabo lesne biomase in obnovljivih virov energije v gospodinjstvih ter 



finančne spodbude za investicije v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih stanovanjskih 
stavb. 
 
Državne in mednarodne institucije nudijo podporo projektom daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso zaradi ekoloških prednosti, ki jih ima tovrstna proizvodnja toplote in zaradi 
spodbujanja trajnostne energetske oskrbe, ki se lahko zagotovi samo z večjo izrabo obnovljivih 
energetskih virov, med katerimi je v Sloveniji les eden najpomembnejših. Tako je za financiranje 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso eventualno možno pridobiti nepovratna sredstva MOP, 
lastna sredstva občine ter posojila Eko sklada RS.  
 
Za financiranje projektov daljinskega ogrevanja na bioplin s strani državnih institucij niso 
predvidena nepovratna sredstva za investicije. Izvedbo teh projektov država spodbuja z višjimi 
odkupnimi cenami električne energije. Po Sklepu o cenah in premijah za odkup električne 
energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS št. 8 z dne 30.1.2004) 
znašajo enotne letne cene za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev za 
kvalificirane elektrarne na bioplin iz živalskih odpadkov 28,97 SIT/KWh. V projekt lahko 
investira tudi občina s pomočjo pri pripravi projektne dokumentacije in pri pridobivanju potrebnih 
dovoljenj in tako pridobi lastni delež pri projektu.   
 
Prav tako država spodbuja z višjimi odkupnimi cenami električne energije projekte fotovoltaike. 
Po Sklepu o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev 
električne energije (Uradni list RS št. 8 z dne 30.1.2004) znašajo enotne letne cene za odkup 
električne energije od kvalificiranih proizvajalcev za kvalificirane sončne elektrarne do vključno 
36 kW 89,67 SIT/kWh in za sončne elektrarne nad 36 kW 15,46 SIT/kW.  
 
Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad (www.ekosklad.si) v okviru svojih razpisov 
za okoljske naložbe ponuja ugodne kredite za občine, gospodarske družbe, druge pravne 
osebe ter samostojne podjetnike posamezne in občane.  

8.2.1  Subvencije 

V letu 2006 so na MOP za objavljeni razpisi, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Podatke o 
tekočih objavljenih, odprtih in zaključenih razpisih je možno dobiti na spletni strani www.aure.si.  
 
 
1. Javni  razpis za finančne spodbude za investicije v povečanje energetske 

učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 28/06, dne 
17.3.2006)  

 
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, ki so etažni lastniki stanovanj in poslovnih 
prostorov v večstanovanjski stavbi v Republiki Sloveniji. Predmet javnega razpisa je finančno 
spodbujanje učinkovite rabe energije v obstoječih večstanovanjskih stavbah z najmanj 9 
stanovanji oz. posameznimi deli. Praviloma bo vlagatelj vloge upravnik stavbe. Finančne 
spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo enega ali več ukrepov iz treh vsebinskih sklopov: 
   
A) Sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto  
 
B) Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema  
 
C) Toplotna zaščita starejše večstanovanjske stavbe. 
 
 



Finančne spodbude se določijo po posameznih ukrepih:  
 

 Za izvedbo ukrepov pod tč. A) se celotna finančna spodbuda določi na osnovi vrednosti 
2.000 SIT za vsak vgrajen delilnik na ogrevalo (v primeru, da je delilna enota stanovanje 
največ 10.000 SIT). Ne glede na to celotna finančna spodbuda ne more presegati 30 % 
vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom. 

 Za izvedbo ukrepov pod tč. B) se celotna finančna spodbuda določi na osnovi vrednosti 
5.000 SIT za vsak vgrajen termostatski ventil. Ne glede na to celotna finančna spodbuda 
ne more presegati 30 % vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu s 
projektno dokumentacijo. 

 V primeru izvedbe ukrepa pod tč. C) se celotna finančna spodbuda izračuna glede na 
površino izvedbe toplotne zaščite (izolacije) s seštevkom finančnih spodbud za 
posamezno gradbeno konstrukcijo, kot je določeno v tabeli. Ne glede na to celotna 
finančna spodbuda ne more biti večja od 5.000.000 SIT in ne more presegati 20% 
vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom. 

 
 
2. Javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za energetsko izrabo lesne 

biomase v gospodinjstvih za leto 2006 (Uradni list RS, št. 31/05, 24.03.2006)  
 
Predmet razpisa so nepovratna sredstva za izvedbo investicijskih ukrepov za energetsko izrabo 
lesne biomase v gospodinjstvih. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za vgradnjo 
specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, in sicer za kurilne naprave 
na: 
 

 polena,  

 pelete,  

 sekance. 
 
Na razpisu lahko sodelujejo posamezna gospodinjstva na območju Republike Slovenije, ki so 
izvedla ukrep, ki so predmet razpisa. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za izvedene 
ukrepe, ki so v funkciji delovanja po 01.05.2005. Funkcijo delovanja se dokazuje z datumom 
računa za vgradnjo oz. montažo kurilne naprave. 
 
Za izveden sistem centralnega ogrevanja stavbe, sestoječega iz specialne kurilne naprave, ev. 
podajalne naprave ali hranilnika toplote, ogreval, ustreznih varnostnih in regulacijskih organov, 
nameščenega v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih sredstev: 
 

 pri ogrevanju s poleni, 40% cene kurilne naprave in ustreznega hranilnika toplote, 
vendar največ 300.000 SIT;  

 pri ogrevanju s peleti, 40% cene kurilne naprave s podajalnikom, vendar največ 
400.000;  

 pri ogrevanju s sekanci, 40% cene kurilne naprave s podajalnikom, vendar največ 
500.000 SIT. 

 
 
 
 



3. Javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov 
energije v obliki kapitalskih vložkov in nepovratnih sredstev v obdobju 2003-2005 (Ur. 
list RS, št. 54/2003, 06.06.2003; podaljšanje razpisa Ur. list RS, št. 16/2005, 18.02.2005, 
podaljšanje razpisa Ur. list RS, št. 87/2005 z dne 30.9.2005) 

 
Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta GEF (Global Environmental Facilty) dodeljuje 
finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije v obliki 
kapitalskih vložkov in nepovratnih sredstev v obdobju 2003-2006. 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso (DOLB) v obdobju 2003 - 2006 v skupnem znesku 5 milijonov dolarjev (USD) v 
tolarski protivrednosti. Finančne spodbude so namenjene gospodarskim družbam, ki načrtujejo 
izvedbo teh naložb, in sicer 2,5 milijona dolarjev (USD) v tolarski protivrednosti za pridobitev 
kapitalskih vložkov ter 2,5 milijona (USD) v tolarski protivrednosti za nepovratna sredstva. 
Trenutno je na razpolago 1.274.720 USD kapitalskih vložkov ter enak znesek nepovratnih 
sredstev (stanje februar 2006).  
  
Finančne spodbude so namenjene predvsem za naložbe v nove toplovodne sisteme DOLB. Do 
spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki poleg širitve obstoječega toplovodnega omrežja, 
gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso. Razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev 
oziroma najkasneje do 30.6.2006. 
 
 
 
V letih 2004 in 2005 (enaki razpisi so pričakovani v letu 2006) so bili s strani MOP za občine, 
prave osebe in samostojne podjetnike, lastnike in upravljavce večstanovanjskih in  javnih stavb 
objavljeni razpisi, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Podatke o tekočih objavljenih, odprtih in 
zaključenih razpisih je možno dobiti na spletni strani www.aure.si.  
 
 
1. Javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov 

energije za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike za leto 2004  
 
Razpis se nanaša na nepovratna sredstva za finančno spodbujanje izvedbe investicijskih 
ukrepov za izrabo obnovljivih virov energije. Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe in 
samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. 
 
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za: 
 
A. izrabo geotermalne energije za toplotno oskrbo, 
 
B. vgradnjo toplotnih črpalk za toplotno oskrbo, 
 
C. vgradnjo sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode, 
 
D. postavitev avtonomnih elektrarn na sonce ali veter. 
 
 
Višina nepovratnih sredstev za investicije, ki izpolnjujejo osnovni pogoj, znaša: 
 
A. izraba geotermalne energije za toplotno oskrbo: 

 30% upravičenih stroškov investicije, 
 
 



B. vgradnja toplotnih črpalk za toplotno oskrbo: 
 20% upravičenih stroškov investicije, če gre za izkoriščanje odpadne toplote,  

 30% upravičenih stroškov investicije, če gre za izkoriščanje toplote okolice,  

 40% upravičenih stroškov investicije, če gre za izkoriščanje toplote v globini več kot 50 
m 

 
C. vgradnja sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode: 

 30% upravičenih stroškov investicije,  

 40% upravičenih stroškov investicije, če bo pridobljena toplota uporabljena za hlajenje. 
 
D. postavitev avtonomnih elektrarn na sonce ali veter: 

 30% upravičenih stroškov investicije,  

 40% upravičenih stroškov investicije, če bo investicija v celoti zadostila oskrbo z 
električno energijo. 

 
Dodatno se za vsak ukrep lahko višina nepovratnih sredstev lahko še poveča (bonus): 

 za nadaljnjih 10%, v kolikor je prejemnik sredstev malo oz. srednje podjetje glede na 
definicijo v 3. členu Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter 
določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. 
RS, št. 38/03). 

 
V skladu z 12. členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe 
energije in izrabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, 49/03) pomenijo upravičeni stroški 
investicij tiste povečane stroške investicij, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije in s tem 
bistveno prispevajo k zniževanju emisij toplogrednih plinov v primerjavi s stroški klasične 
proizvodnje energije iste moči. 
 
 
2. Javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za energetsko izrabo lesne 

biomase za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike za leto 2004  
 
Razpis je vezan na nepovratna sredstva za finančno spodbujanje izvedbe investicijskih ukrepov 
za energetsko izrabo lesne biomase – vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso. Na razpisu 
lahko kandidirajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo uradni sedež na 
ozemlju Republike Slovenije. Višina nepovratnih sredstev za investicije, ki izpolnjujejo osnovni 
pogoj, znaša 20% upravičenih stroškov investicije. 
 
Višina nepovratnih sredstev se lahko poveča (bonus): 
 

 za nadaljnjih 10% upravičenih stroškov investicije, če bo investicija nadomestila 
dosedanjo uporabo fosilnih goriv z lesno biomaso, ali/in  

 za nadaljnjih 10% upravičenih stroškov investicije, če bo investicija oskrbovala s toploto 
daljinski sistem ogrevanja, ali/in  

 za nadaljnjih 10%, v kolikor je prejemnik sredstev malo oz. srednje veliko podjetje, to je 
gospodarska družba, ki ima manj kot 250 zaposlenih in katere letni promet ne presega 
50 milijonov € oziroma katere bilančna vsota ne presega 43 milijonov €, ali/in  



 za nadaljnjih 10% v primeru, da bo proizvodnja energije iz te naprave edini vir oskrbe s 
toplotno energijo na zaokroženem območju. 

 
V skladu z 12. členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe 
energije in izrabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, 49/03, 38/05) pomenijo upravičeni stroški 
investicij tiste povečane stroške investicij, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije in s tem 
bistveno prispevajo k zniževanju emisij toplogrednih plinov v primerjavi s stroški klasične 
proizvodnje energije iste moči. 
 
Sistem daljinskega ogrevanja v tem razpisu predstavlja sistem toplovodnega daljinskega 
ogrevanja iz centralne kotlovnice na lesno biomaso, katerega višina investicije, na katero se 
nanaša dodelitev sredstev na osnovi javnega razpisa, je manjša od 80.000.000 SIT obenem pa 
se iz sistema, ki je predmet ponudbe na razpis, na trgu proda več kot 50% letno proizvedene 
toplote nepovezanim kupcem. Planirano prodajo toplotne energije prosilec dokazuje s kopijami 
podpisanih pogodb s posameznimi kupci. V primeru, da je sistem daljinskega ogrevanja v lasti 
lokalne skupnosti, ni potrebno, da je izpolnjen pogoj 50% prodaje toplote na trgu nepovezanim 
kupcem. V primeru izgradnje soproizvodnje toplote in električne energije z izrabo obnovljivih 
virov energije se upravičeni stroški investicije določijo pri parametrih toplotne oskrbe. 
 
 
3. javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev gospodarskim družbam, samostojnim 

podjetnikom posameznikom, upraviteljem in lastnikom poslovnih in večstanovanjskih 
stavb za spodbujanje izdelave energetskih  pregledov podjetij, poslovnih in 
večstanovanjskih stavb in priprave investicijske dokumentacije za projekte učinkovite 
rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in  soproizvodnje toplote in električne 
energije (Uradni list RS, št. 50/05, 20.05.2005)  

 
Razpis je namenjen  majhnim in srednje velikim gospodarskim družbam, samostojnim 
podjetnikom posameznikom in lastnikom ali upravljavcem  večstanovanjskih stavb, ki imajo 
manj kot 250 zaposlenih, manj kot 50 mio € letnega prometa in bilančno vsoto nižjo od 43 mio 
€. Predmet razpisa je:   
 

 dodeljevanje nepovratnih sredstev spodbude za izvedbo energetskega pregleda 
Višina sredstev za spodbudo izvedbe energetskega pregleda je odvisna od stopnje zahtevnosti 
in količine porabljene energije v preteklem letu in znaša med  250.000 SIT in 2.000.000 SIT. 
Način določitve višine sredstev je natančnejše podan v razpisni dokumentaciji. Višina sredstev 
spodbude  ne presega polovice višine zneska (brez DDV), navedenega v pogodbi med 
prosilcem in zunanjim izvajalcem energetskega pregleda. Za izvedbo energetskega pregleda 
objekta, za katerega je bil pred 5 ali več leti pregled že izveden, lahko v odvisnosti od 
sprememb, nastalih v tem času, znaša višina sredstev spodbud  največ do 2/3 višine za objekt, 
kjer se izvaja energetski pregled prvič. 
 

 dodeljevanje nepovratnih  sredstev spodbude za  pripravo investicijske dokumentacije 
v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov 
energije in soproizvodnje toplote in električne energije 

Priprava investicijske dokumentacije za daljinsko ogrevanje s kurilnimi napravami (razen 
mikrodaljinskih) na lesno biomaso, za projekte raziskave potencialov obnovljivih virov energije 
in  njihovega pretvarjanja  v obliko, primerno za energetsko rabo, razen za projekte izrabe 
bioplina in deponijskega plina, ki se energetsko izrabita na mestu predelave, za naložbe v višini 
pod 10.000.000 SIT (razen sistemov centralnega ogrevanja z lesno biomaso), ni predmet tega 
razpisa.  
 



Višina sredstev spodbud znaša  v odvisnosti od preliminarne  višine stroškov investicije od 
250.000 SIT do največ 2.000.000 SIT in  ne presega polovice zneska pogodbe (brez DDV), 
sklenjene med prosilcem in izvajalcem.  Natančnejša merila in pogoji za dodelitev sredstev 
spodbud  so podani v razpisni dokumentaciji. 
 
 
4. javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev občinam za spodbujanje izdelave 

energetskih zasnov občin, občinam, lastnikom in upravljavcem javnih stavb za 
spodbujanje izvajanja energetskih pregledov javnih stavb in ustanov in priprave 
investicijske dokumentacije za projekte učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih 
virov energije in soproizvodnje toplote in električne energije (Uradni list RS, št. 54/05, 
03.06.2005)  

 
Razpis je namenjen  občinam, lastnikom in upravljavcem javnih stavb  in ustanov. Predmet 
razpisa je dodeljevanje sredstev spodbude za izdelavo energetskih zasnov občin, izvajanje 
energetskih pregledov javnih stavb in ustanov in pripravo investicijske dokumentacije za 
projekte učinkovite rabe energije izrabe obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote in 
elektrike: 
 

 dodeljevanje nepovratnih sredstev spodbude za izvedbo energetskega pregleda  
Višina sredstev za spodbudo izvedbe energetskega pregleda je odvisna od stopnje zahtevnosti 
in količine porabljene energije v preteklem letu in znaša med  250.000 SIT in 2.000.000 SIT. 
Bolj natančno je višina sredstev za spodbudo posameznega pregleda podana v razpisni 
dokumentaciji. Višina sredstev spodbude ne presega polovice višine zneska (brez DDV), 
navedenega v pogodbi med prosilcem in zunanjim izvajalcem energetskega pregleda. Za 
izvedbo energetskega pregleda objekta, kjer je bil pred 5 ali več leti pregled že izveden, znaša 
višina sredstev spodbud  2/3 višine za objekt, kjer se izvaja energetski pregled prvič. 
 

 dodeljevanje nepovratnih  sredstev spodbude za  pripravo investicijske dokumentacije 
v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov 
energije in soproizvodnje toplote in elektrike 

Priprava investicijske dokumentacije za daljinsko ogrevanje s kurilnimi napravami (razen 
mikrodaljinskih) na lesno biomaso, za projekte raziskave potencialov obnovljivih virov energije 
in  njihovega pretvarjanja  v obliko, primerno za energetsko rabo, (razen za projekte izrabe 
bioplina in deponijskega plina ki se energetsko izrabita na mestu predelave), za naložbe v višini 
do 10.000.000 SIT (razen sistemov centralnega ogrevanja z lesno biomaso ), ni predmet tega 
razpisa.  
 
Višina sredstev spodbud, ki je bolj podrobno podana v razpisni dokumentaciji, znaša  v 
odvisnosti od preliminarne  višine stroškov investicije od  250.000 SIT do največ 2.000.000 SIT. 
Višina spodbude ne presega polovico zneska pogodbe (brez DDV), sklenjene med prosilcem in 
izvajalcem. 
 
 
5. javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov 

energije v gospodinjstvih za leto 2005: predmet razpisa so bile finančne spodbude v 
obliki nepovratnih sredstev za naslednje ukrepe: 

 
A. vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, 
 
B. vgradnjo toplotnih črpalk, in sicer: 
    B.1. vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode ali 
    B.2. vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov, 



C. vgradnjo fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo elektrike. 
 
 
Na razpisu so lahko sodelovala posamezna gospodinjstva na območju Republike Slovenije, ki 
so izvedla enega ali več ukrepov, ki so predmet razpisa. Nepovratna sredstva so se dodeljevala 
za izvedene ukrepe, ki so v funkciji delovanja od 01.04.2004 naprej. Višina nepovratnih 
sredstev za posamezne ukrepe je sledeča: 
 
A. Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode- za izveden sistem za pripravo tople vode s 
pomočjo energije sonca, sestoječega iz sprejemnikov sončne energije, hranilnika toplote in 
ostalih pripadajočih elementov, nameščenega v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina 
nepovratnih sredstev 40% cene sistema, vendar največ 30.000 SIT/m2 vgrajenih sprejemnikov 
sončne energije (SSE) oziroma 500.000 SIT za celoten sistem. 
 
B.1. Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode- za izveden sistem za pripravo 
tople vode s pomočjo toplotne črpalke, nameščenega v skladu z veljavnimi predpisi, znaša 
višina nepovratnih sredstev 40% cene toplotne črpalke, vendar največ 45.000 SIT. 
 
B.2. Vgradnja toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov- za izveden sistem za 
centralno ogrevanje stavbe s pomočjo toplotne črpalke, nameščen v skladu z veljavnimi 
predpisi, znaša višina nepovratnih sredstev 40% cene toplotne črpalke z vključenim 
prenosnikom za zajem energije okolice, vendar največ 500.000 SIT. 
 
C. Vgradnja fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo elektrike- za izveden fotovoltaični sistem 
za proizvodnjo elektrike, nameščen v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih 
sredstev 40% cene sistema, vendar največ 600 SIT/Wp vgrajenih modulov sončnih celic (PV 
modulov) oziroma 500.000 SIT za celoten sistem. 
 
 
6. javni razpis za finančne spodbude za investicije v povečanje energetske učinkovitosti 

obstoječih stanovanjskih stavb za leto 2005 (Uradni list RS, št. 28/05 z dne 18.3.2005)  
 
Razpis je bil sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov:  
   
A) Finančne spodbude za najmanj 100 m2 toplotne zaščite v starejši stanovanjski stavbi 
Nanašal se je na stavbe, katerih začetek gradnje je bil leta 1980 ali prej. Pogoj za dodelitev 
finančne spodbude je bila izvedba primerne toplotne zaščite na gradbenih konstrukcijah 
(izolacija fasade, podstrešja oz. strehe, tal na terenu, stropa nad neogrevano kletjo, toplotnih 
mostov ter zamenjava zasteklitve in oken) v obsegu najmanj 100 m2 površin. Finančne 
spodbude so se dodeljevale za izvedene investicije, na osnovi priloženih računov za material in 
izvedbo, izstavljenih po 13. septembru 2004. Višina posamezne finančne spodbude se je 
določila na osnovi površin toplotne zaščite in je lahko znašala največ 15 odstotkov investicijske 
vrednosti izvedbe ukrepov in celotni znesek ni mogel presegati pet mio SIT.  
   
B) Finančne spodbude za vgradnjo termostatskih ventilov in izvedbo hidravličnega 
uravnovešenja ogrevalnega sistema v obstoječi večstanovanjski stavbi  
Sklop razpisa se je nanašal na stanovanjske stavbe z dvocevnim ogrevalnim sistemom, katerih 
pričetek gradnje je bil do vključno leta 2002. Finančne spodbude so se dodeljevale za izvedbo 
projekta, na osnovi računov o izvedbi, ki so bili izstavljeni po 18. 3. 2005. Kot dokazilo o 
kakovostni izvedbi v skladu s projektno dokumentacijo je bilo potrebno predložiti protokol 
izvajalca o meritvah in nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka. 
Višina finančne spodbude je bila do 30 odstotkov vrednosti izkazane z računi o izvedbi 
investicije v skladu s projektno dokumentacijo. 
 



Na javnem razpisu so lahko sodelovale fizične osebe, ki so etažni lastniki stanovanj in poslovnih 
prostorov v večstanovanjskih stavbah ter lastniki individualnih stanovanjskih stavb v Sloveniji. 
 
 
 
V okviru Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je možno pridobiti nepovratna sredstva sklada za diverzifikacijo 
kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu iz sklada EKUJS. Predvidena objava 
razpisa za leto 2006 je v mesecu aprilu. Več informacij o ARSKTRP in objavljenih razpisih si 
lahko ogledate na www.arsktrp.gov.si/index.php.  
  
Razpis je namenjen razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Cilj je izboljšati 
učinkovitosti razporejanja dela na kmetijah in tako zagotovitvi dodatne vire zaposlovanja in 
boljši dohodek. Končni prejemniki nepovratnih sredstev po tem razpisu so kmetije, združenja 
kmetov in fizične ter pravne osebe, ki opravljajo dejavnost na kmetiji. Fizične ter pravne osebe, 
ki so registrirane v skladu s predpisom o gospodarskih družbah, niso upravičene pri naložbah v 
obnovo ali novogradnjo in opremo malih predelovalnih obratov za predelavo kmetijskih 
pridelkov. 
   
Predmet podpore so naložbe:  
 

• v obnovo ali novogradnjo in opremo malih predelovalnih obratov za predelavo 
kmetijskih pridelkov, predelavo lesa, zelišč in gozdnih sadežev;  

• v obnovo ali novogradnjo in opremo prostorov za opravljanje turistične dejavnosti ter 
rekreacijskih površin za namene turistov na kmetiji;  

• v obnovo ali novogradnjo in opremo delavnic in razstavno prodajnih prostorov za 
opravljanje domače obrti;  

• v obnovo ali novogradnjo in opremo prodajaln kmetijskih pridelkov in proizvodov 
okoliških kmetij;  

• v obnovo ali novogradnjo in opremo objektov za pridobivanje energije iz biomase;  
• združenja kmetov v obnovo ali novogradnjo in opremo objektov za namen skupne 

predelave ali prodaje 
 
 
 
Občina Vojnik se zavzema za večjo izrabo biomase v individualnih sistemih. Predlagamo da 
občina z lastnimi subvencijami delno financira prvih nekaj pilotnih projektov, t. j. majhnih kotlov 
na lesno biomaso. 
 
Prav tako bi lahko občina z lastnimi subvencijami in sicer z nekaj razpisi delno financirala 
večje število vgradenj solarnih sistemov za pripravo tople vode. Enako bi lahko delno 
subvencionirala tudi nekaj  toplotnih črpalk in termo sond.   

8.2.2 Krediti 

Ekološki sklad Republike Slovenije,  javni sklad 

Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, je pravni naslednik Ekološko razvojnega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada in največja finančna ustanova, namenjena spodbujanju 
okoljskih naložb v Republiki Sloveniji. Na podlagi novega zakona o varstvu okolja se novo ime 



uporablja od 1. januarja 2005. Osnovna dejavnost Sklada je ugodno kreditiranje različnih naložb 
varstva okolja po obrestnih merah, nižjih od tržnih. Za delovanje sklada je pristojno Ministrstvo 
za okolje in prostor. 
 
Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za 
okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z 
nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije. 
 
Sklad spodbuja:  
 
• Okoljske naložbe:  

 obvladovanje in omejevanje onesnaževanja voda, tal in zraka ter emisij hrupa in sevanj, 

 smotrno ravnanje z odpadki, 

 zmanjševanje tveganj, 

 ohranjanje in varstvo biotske raznovrstnosti in genskih virov. 
 
• Okoljevarstvene programe: 

 program kreditiranja republiških in obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja, 

 program kreditiranja okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 
posameznikov, za investicije v naprave in tehnologije varstva okolja, okolju prijaznejše 
tehnologije in izdelke ter za realizacijo sanacijskih programov povzročiteljev 
obremenitev, 

 program "Zmanjšanje onesnaževanja zraka", za investicije pravnih oseb, samostojnih 
podjetnikov posameznikov in fizičnih oseb v prehod iz okolju škodljivih na okolju 
prijaznejše vire ogrevanja. 

 
Podatke o tekoče odprtih razpisih je možno dobiti na spletni strani www.ekosklad.si. V letu 2006 
imajo na Eko skladu odprta dva javna razpisa za kreditiranje okoljevarstvenih programov:  
 
 
1. Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov  36OB06A - razpis je odprt do 

porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 29.12.2006 (Uradni list RS, št. 09/2006) 
(Priloga 11) 

 
 
Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov za naložbe na območju Republike Slovenije v 
skupnem znesku 1,85 milijarde SIT za naslednje namene: 
 
A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo 
sanitarne tople vode 

 vgradnja toplotnih postaj za priklop na omrežja daljinskega ogrevanja, 
 vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople 

vode, pri katerih so vir toplote nizkotemperaturni kondenzacijski kotli, 
 vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople 

vode, pri katerih so vir toplote nizkotemperaturni kotli na plinasta ali tekoča goriva z 
izkoristkom, ki pri nazivni toplotni moči presega 94 %, 

 vgradnja sistemov za prezračevanje in toplozračno ogrevanje z rekuperacijo toplote. 
 
B – raba obnovljivih virov energije 



 vgradnja aktivnih in pasivnih solarnih sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo 
sanitarne tople vode, 

 vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, ki 
izkoriščajo geotermalno energijo ali toploto okolice (toplotne črpalke), 

 vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode na 
lesno ali drugo biomaso (kurilne naprave na lesno biomaso morajo imeti naslednje 
toplotno-tehnične karakteristike: nazivni izkoristek kurilne naprave mora biti večji ali enak 
88 %, vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nazivni moči mora biti manjša od 750 
mg/m3, vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/m3, kurilne naprave na 
polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne 
naprave), 

 namestitev naprav za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra z 
nazivno močjo do 50 kW. 

 
C – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov 

 vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, steklene stene ipd.) z nizko 
toplotno prehodnostjo Umax=1,1 W/m2K za zasteklitev oz. Umax=1,4 W/m2K za cele 
elemente, 

 izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (fasade, strehe, podov, temeljev,...) obstoječih 
stanovanjskih objektov (dmin=8 cm za fasade, dmin=20 cm za strehe, dmin=8 cm za 
tla). 

 
D – gradnja ali obsežnejša rekonstrukcija stanovanjskih objektov, pri katerih bo 
specifična poraba toplote za ogrevanje nižja od 45 kWh/m2 leto 

 vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, steklene stene ipd.) z nizko 
toplotno prehodnostjo, 

 izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (fasade, strehe, podov, temeljev,...) 
stanovanjskih objektov. 

 
E – nakup energetsko učinkovitih naprav 

 nakup velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki, pečice, hladilniki in zamrzovalniki ali 
njihove kombinacije, pralni, sušilni in pomivalni stroji ter klimatske naprave), ki so po 
porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje, v skupni vrednosti najmanj 
500.000 SIT. 

 
F – nakup okolju prijaznih vozil 

 nakup osebnih avtomobilov in motornih koles / koles z motorjem na električni ali hibridni 
pogon. 

 
 
Letna fiksna nominalna obrestna mera je 3,2 %. Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let. 
Kredit se lahko odobri v višini največ 90% priznanih stroškov naložbe oziroma največ 5 
milijonov SIT. Do pridobitve kredita po tem razpisu so upravičene fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. Razpisno dokumentacijo z obrazci za vlogo kandidati 
naročijo na Eko skladu, j.s. ali v NKBM. Razpisna dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo 
tudi na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili 
osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Pri odločanju o 
dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku (Ur.l. RS, št. 22/05). 
 
 
2. Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb 35PO06A - Razpis je odprt do porabe 

razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 30.12.2006 (Uradni list RS, št. 02/06, z dne 
06. januar 2006) (Priloga 12)  

 



Predmet razpisa so krediti Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za okoljske 
naložbe na ozemlju Republike Slovenije. Razpisani znesek znaša 6 milijard SIT. Do kreditov so 
upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki 
posamezniki. Krediti so omejeni z največjimi deleži priznanih stroškov naložbe, ki so navedeni v 
nadaljevanju po skupinah namenov. S kreditom je mogoče financirati naložbe oz. zaključene 
faze naložb za: 
 
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za naslednje namene: 

 postavitev oz. rekonstrukcijo naprav in objektov, pri katerih se fosilna goriva v celoti 
zamenjajo z obnovljivimi viri energije, 

 postavitev oz. rekonstrukcijo objektov in naprav, ki izkoriščajo obnovljive vire energije: 
male 

 hidroelektrarne, vetrne in sončne (FV) elektrarne, solarni sistemi, industrijske in 
komunalne 

 kotlovnice, ki kot primarni energent za pridobivanje toplote ali soproizvodnjo toplote in 
električne 

 energije uporabljajo biomaso (les, bioplin,...), 
 postavitev oz. rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote in električne 

energije, ki z najmanj 70 % izkoristkom primarne energije zagotavljajo pomembno 
zmanjšanje obremenjevanja okolja, 

 ukrepe učinkovite rabe energije v industriji in prometu, s katerimi se doseže vsaj 15 % 
znižanje 

 porabe energije na enoto proizvoda, 
 ukrepe učinkovite rabe energije v zgradbah, s katerimi se doseže vsaj 15 % znižanje 

potrošnje 
 toplote na enoto koristne površine objekta pri obnovi obstoječih objektov, 
 gradnjo zgradb, v katerih bo potrošnja toplote za vsaj 15 % nižja od zakonsko 

predpisanih 
 vrednosti. 

 
Največji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. 
 
B) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene: 

 nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo količine nastalih odpadkov v proizvodnem 
ciklu, 

 nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo količine nastalih odpadkov v uporabni dobi 
izdelkov, 

 sisteme za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo, ponovno uporabo in energetsko izrabo 
 odpadkov, 
 sanacije in gradnje ustreznih odlagališč za odpadke, 
 izločanje iz uporabe gradbenih in drugih materialov, ki so okolju oz. zdravju škodljivi in 
 potencialno predstavljajo nevarne odpadke (azbestno-cementne cevi in strešne kritine, 

svinčene cevi, ...). 
 
Največji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe. 
 
C) Varstvo voda za naslednje namene: 

 gradnjo in rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in industrijske odpadne vode, 
 gradnjo in rekonstrukcijo javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za fekalne in/ali 

padavinske 
 odpadne vode, 
 proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v proizvodnem ciklu, 
 nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v uporabni dobi 

izdelkov, 
 tehnologije, naprave in investicijski ukrepi, ki omogočajo prihranek pitne vode. 



 
Največji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe. 
 
D) Zmanjšanje onesnaževanja zraka za naslednje namene: 

 nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v proizvodnem ciklu, 
 nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v uporabni dobi 

izdelkov, 
 tehnologije in naprave za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka. 

 
Največji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe. 
 
E) Področje oskrbe s pitno vodo: 

 tehnologije, naprave in investicijski ukrepi, ki omogočajo prihranek pitne vode, 
 predpriprava in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode. 

 
Največji delež kredita je 50 % priznanih stroškov naložbe. 
 
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem razpisu, je trimesečni EURIBOR + 
0,3 %. Odplačilna doba lahko znaša največ 15 let, za naložbe občin in za naložbe v javno 
infrastrukturo, namenjeno izvajanju državnih in obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja, pa 20 let, vsakokrat z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice 
lahko znaša največ dve leti. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem 
primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za 
nadaljnje opravljanje dejavnosti. 
 
Kredit se odobri v deležu (v %) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita za 
posamezno skupino namenov je opredeljen za posamezno naložbo. Na osnovi vrednotenja po 
okoljskih merilih se ta najvišji delež kredita lahko zniža za največ 20 %. Delež odobrenega 
kredita je odvisen tudi od kreditne sposobnosti vlagatelja in kakovosti zavarovanja kredita, nanj 
pa lahko vplivajo tudi omejitve državnih pomoči. Elementi presoje kreditne sposobnosti 
vlagatelja in ustreznosti zavarovanja so sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Naložbe, za katere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu, morajo biti pričete po 1.1.2001. Do 
kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani sklada še niso bile kreditirane. 
Skupna zadolženost kreditojemalca pri skladu ne sme preseči 3,5 milijarde SIT, višina 
posameznega kredita pa je omejena na 1,75 milijarde SIT. Krediti se praviloma odplačujejo v 
četrtletnih obrokih. 
 
Priznani stroški naložbe obsegajo vse stroške v zvezi z izvedbo naložbe, med drugim stroške 
nakupa zemljišč, objektov in opreme, stroške gradnje objektov in namestitve opreme, stroške 
projektiranja, svetovanja, tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno 
in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. 
Med priznane stroške ne sodijo stroški davka na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj 
nima pravice do odbitka vstopnega DDV in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe 
naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški 
taks in drugih dajatev ipd. 
 
Za pridobitev kredita za okoljevarstvene programe je potrebno predložiti vlogo z vso zahtevano 
dokumentacijo in dokazili. Mapo z razpisno dokumentacijo se dobi na skladu. Dokumentacija je 
razvrščena v poglavja ter vsebuje navodila in obrazce za sestavo vloge. Krediti bodo dodeljeni v 
skladu z novim aktom sklada s  Splošnimi pogoji poslovanja (Uradni list RS št. 117/05, 
23.12.2005) in razpisnimi pogoji posameznega razpisa.  
 
Za vodenje kreditov in garancij ter drugih oblik pomoči, pripravo pogodb in druge stroške 



povezane s kreditom oziroma drugo obliko pomoči se plačuje nadomestilo v skladu s Tarifnim 
pravilnikom (Uradni list RS št. 118/05, 27.12.2005).  
 
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravičencem se uporablja postopek, določen z zakonom o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/2005).  

8.2.3 Ostale možnosti financiranja 

Pogodbeno znižanje stroškov za energijo (contracting) 

Pojem "pogodbenega znižanja stroškov za energijo" je pristop, pri katerem izvajalec zagotavlja 
energetske storitve po naročilu porabnika energije ob hkratnem povečanju učinkovitosti oskrbe 
z energijo in njene rabe. Cilj izvajalca storitev ni dobava električne energije ali določene vrste 
goriva, temveč zagotavljanje primernih delovnih in bivalnih pogojev npr. ustrezne osvetljenosti, 
primerne temperature prostora in podobno. Investirana sredstva povrne izvajalcu naročnik 
storitve s periodičnim plačilom pogodbene cene. Omenjena plačila so lahko plačilo izvajalcu za 
dobavljeno koristno energijo ali pa njegov delež v privarčevanih stroških za energijo. 
 
Obseg storitev izvajalca se deli na osnovne in dodatne storitve. V vsakem primeru izvajalec 
prevzame naloge načrtovanja, financiranja in izvajanja energetske storitve, v njihovo izvedbo pa 
vključi svoje strokovnjake, po potrebi pa tudi podizvajalce. Med storitve izvajalca spadajo 
praviloma tudi obratovanje oziroma upravljanje vgrajenih naprav, vključno z njihovim 
oskrbovanjem in vzdrževanjem, pa tudi odpravljanje napak.  
 
Osnovni vrsti pogodbenega znižanja stroškov za energijo sta: 
 
• pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo (Energy Supply Contracting, Energy Delivery 
Contracting - EDC)  
 
• pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (Energy Performance Contracting - EPC). 
 
Naročnik se lahko odloči za mešanico obeh postopkov, npr. pogodbeno zagotavljanje oskrbe z 
energijo vključno z izvedbo sistema za regulacijo temperature v posameznih prostorih iz sklopa 
pogodbenega zagotavljanje prihranka energije. 
 
Projekte ponavadi izvajajo podjetja za energetske storitve, ki porabnikom končne energije, 
poleg tega, da dobavljajo in vgrajujejo energijsko učinkovito opremo, ki je najugodnejša s 
stališča investicijskih in obratovalnih stroškov, posodabljajo obstoječe energetske sisteme, 
skrbijo za njihovo obratovanje in vzdrževanje ter naročnika oskrbujejo z energijo, dodatno 
zagotavljajo še financiranje naložbe in velikost doseženih prihrankov ali dobavo ustrezne 
količine dogovorjene vrste energije. Izvajalec pri tem prevzame vse potrebne komunikacijske, 
organizacijske, tehnične, pravne in ponavadi tudi finančne naloge ter naročniku tako zagotavlja 
celosten sklop energetskih storitev, za njegovo uspešno izvajanje pa mora razpolagati z dobrim 
tehničnim znanjem in ustreznim dostopom do denarnih sredstev. Podjetja za energetske 
storitve so lahko obenem tudi dobavitelji goriva, daljinske toplote ali električne energije. 
 
Pogodbeno znižanje stroškov za energijo ni samo način financiranja, je pogodbeni model, ki 
poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema tudi financiranje, vodenje in nadzor 
obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj, pa tudi motiviranje porabnikov 



energije. Njegova osnova je bolj ali manj obsežna pogodba, ki je za dogovorjeni čas sklenjena 
med lastnikom stavbe, naročnikom, in zasebnim podjetjem za energetske storitve, izvajalcem. 
 
Izvedba projekta pogodbenega znižanja stroškov za energijo prinaša naročniku številne koristi: 
 
• zmanjšanje emisij CO2, porabe in letnih stroškov za energijo, 
• vgradnjo sodobnejših, zanesljivejših in energijsko učinkovitejših sistemov brez lastnih 
vlaganj, 
• zmanjšanje stroškov vzdrževanja, 
• povečanje vrednosti stavb zaradi vgradnje sodobnih energetskih sistemov, 
• izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev v stavbah in podobno. 
 
V Sloveniji je bilo na tak način izpeljano financiranje učinkovitejše energetske oskrbe javnih 
objektov v Občini Kranj. Več informacij o pogodbenem znižanju stroškov za energijo in 
projektih, ki so bili izvedeni s tem financiranjem je na spletni strani 
http://slovenia.clearcontract.net/.  

Tabela 37: Primerjava osnovnih vrst pogodbenega znižanja stroškov za energijo 

 
Vir: Priročnik za vodenje projektov pogodbenega znižanja stroškov za energijo, Institut Jožef Stefan, 
Center za energetsko učinkovitost, marec 2004. 
 



Skupni projekti implementacije 

Kjotski protokol določa ciljne količine emisij toplogrednih plinov, ki jih morajo države doseči do 
obdobja 2008-2012. Poleg tega protokol predvideva uporabo novega zbira ekonomskih 
instrumentov, ki naj bi državam Aneksa I omogočal fleksibilnost pri doseganju zastavljenih 
ciljev. V mednarodnih pogajanjih jim pravijo "Kjotski mehanizmi". Ti se bistveno razlikujejo od 
načina, kako so si države članice Evropske unije organizirale okoljsko politiko v zadnjih 
desetletjih.  
 
Med Kjotske mehanizme sodijo:  
 
• mednarodno trgovanje z emisijami - International Emissions Trading (IET),  
• mehanizem čistega razvoja - Clean Development Mechanism (CDM), 
• skupni projekti implementacije - Joint Implementation (JI).  
 
Skupni projekti implementacije (JI) predvidevajo, da država investitorka vloži denar v državo 
gostiteljico, v kateri naj bi se kot posledica investicije zmanjšale emisije toplogrednih plinov. 
Država investitorka naj bi v zameno za vložen denar od države gostiteljice prejela "emisijski 
kredit" za določeno količino toplogrednih plinov. Do te količine bi nato lahko povišala svojo 
domačo količino toplogrednih plinov. Zagovorniki JI projektov poudarjajo, da bi razvite države s 
takim načinom mednarodnega sodelovanja dosegle zmanjšanje svojih emisij z znatno nižjimi 
stroški, hkrati pa bi ti projekti vzpodbudili tuje investicije v države v razvoju. Projekti JI se bodo 
začeli izvajati po letu 2008. Do takrat pa se v poskusni dobi izvajajo skupne dejavnosti, t.i. 
Activities Implemented Jointly (AIJ). V poskusnem obdobju država investitorka v zameno za 
vloženi denar ne more pridobiti emisijskega kredita.  
 
Potencialna priložnost za občino Vojnik pri uporabi teh mehanizmov je, da se pridobi 
mednarodne investitorje, ki na osnovi skupnih projektov implementacije iščejo projekte zunaj 
meja svojih držav. Tako lahko skupaj izvedejo na primer večje sončne elektrarne ali daljinski 
sistem ogrevanja na lesno biomaso. 

8.2.4 Drugi viri financiranja in zaključevanje finančne konstrukcije 
projektov 

Poleg nepovratnih sredstev s strani države in mednarodnih skladov ter možnih kreditov je pri 
kateremkoli projektu potrebno zagotoviti tudi lastna sredstva oziroma lastniške vložke. Pri 
projektih DO na bioplin in lesno biomaso je to lahko npr. zemljišče občine, lastni delež občine 
pri pripravi projektne dokumentacije in pri pridobivanju potrebnih dovoljenj, prispevki odjemalcev 
toplote pri nakupu toplotnih postaj, itd. 
 
Običajno so pri zaključevanju finančne konstrukcije pomembni še komercialni krediti, oziroma 
likvidnostni aranžmaji s strani lokalne banke.      



Tabela 38: Predlagani možni viri financiranja projekta DO na bioplin oziroma 
lesno biomaso 

Viri financiranja % 
Lastna sredstva investitorjev 20 
Subvencije MOP za sistem DO na biomaso do 25 
Mednarodne podpore in krediti (GEF) do 25 
Občina (finančna sredstva, zemljišče) do 5 
Strateški vlagatelj/ partner v projektu do 25  
Ekološki sklad RS (EURIBOR + 0,3 %; 10 let) do 90 
Komercialni krediti Ostalo 

8.3 Terminski načrt izvedbe 

 
Ukrepi URE v občini Vojnik za samo izvedbo projektov pridobivanja bioplina v naselju Nova 
Cerkev niso ključnega pomena, vendar je zaradi zmanjšanja porabe toplotne energije primerno, 
da se izvedejo pred oziroma sočasno z izvedbo projekta. Pri tem so mišljeni splošni ukrepi za 
učinkovito rabo energije na področju ogrevanja, klimatizacije, rabe odpadne toplote itn. 
 
Projekt daljinskega ogrevanja z izgradnjo toplarne na bioplin in lesno biomaso je vsebinsko 
razdeljen na tri dele in sicer na pripravo projekta, kjer bo pridobljena vsa potrebna 
dokumentacija, pridobivanje upravnih dovoljenj ter na izvedbeni del. Predvidena izgradnja 
daljinskega sistema na bioplin in lesno biomaso v Novi Cerkvi bi ob ugodnih pogojih lahko 
potekala po naslednjem terminskem planu: 
 

 Investicijski program     september 2006 
 Iskanje investitorja in ustanovitev podjetja   september 2006 
 Dokumentacija z gradbenim dovoljenjem   februar 2007 
 Pridobivanje finančnih sredstev    avgust 2006 - marec 2007 
 Razpisna dokumentacija in razpis    marec 2007 
 Podpis pogodbe z dobaviteljem opreme    maj 2007 
 Pričetek del      junij 2007 
 Izgradnja fermentorja, kurilnice in toplovoda  junij - oktober 2007  
 Poskusno obratovanje     oktober 2007 

8.4 Informiranje javnosti o projektu 

Izvedba projekta Energetska zasnova občine Vojnik je potekala v tesnem sodelovanju s 
predstavniki občine Vojnik. Le - ta je v samem začetku projekta imenovala Komisijo za 
spremljanje izdelave naloge »Energetska zasnova občine Vojnik«, ki je ves čas spremljala 
projekt. Prva predstavitev komisiji je bila organizirana 22. 11. 2005 v prostorih občine Vojnik.  
 
Predstavljeno je bilo dotedanje delo na projektu Energetske zasnove občine Vojnik. Komisija je 
bila seznanjena s problematiko in rezultati pri zbiranju vhodnih podatkov. Analize v okviru 
energetske zasnove so pokazale, da je možnost pokrivanja toplotnih potreb s sistemom 
daljinskega ogrevanja na biomaso v krajih Nova Cerkev, Frankolovo, Socka ter tudi mikro 
sistemi v kraju Višnja vas. Predlagani so bili tudi ostali pilotni projekti OVE in sicer izgradnja 



sončne elektrarne na novem prizidku osnovne šole v Vojniku, možnost postavitve MHE, izrabe 
geotermalne energije in postavitve bioplinarne.  
 
Komisija za spremljanje izvajanja projekta je izvajalcu del podala priporočila za nadaljevanje 
študije. Izrazili so zainteresiranost za projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, saj 
gozdnatost občine znaša med 50 in 60 %. Prav tako so v občini štiri manjša lesnopredelovalna 
podjetja, ki bi lahko pokrila del potreb po lesni biomasi. Člani komisije so se strinjali glede 
pomembnosti učinkovite rabe energije.  
 
Za fazo nadaljevanja projekta, to je pri realizaciji ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v 
celotni občini ter uvajanja OVE je občina izrazila pripravljenost spodbuditi prvih nekaj pilotnih 
projektov, t.j. majhnih kotlov na lesno biomaso in sprejemnikov sončne energije. Predvidoma bo 
občina razpisala subvencije za 2 ali 3 majhne kotle na lesno biomaso in tri sisteme 
sprejemnikov sončne energije. Na podlagi pozitivnih izkušenj bo treba spodbujati podobne 
ukrepe tudi v gospodinjstvih, javnih objektih in v industriji. Občina bo v sodelovanju z 
izdelovalcem energetske zasnove poskušala pridobiti državne spodbude oziroma pritegniti 
zunanje partnerje za izvedbo daljinskega ogrevanja na biomaso v Novi Cerkvi.  
 
Obveščanje o pripravi energetske zasnove v Občini Vojnik je potekalo tudi preko občinskega 
glasila Ogledalo. Glasilo prejemajo brezplačno vsa gospodinjstva v občini. Glasilo opravlja 
naloge osrednjega informatorja o delu organov občine, občinske uprave, političnih strank, 
vaških odborov ter življenja in dela občanov. Članek z informacijami o izdelavi energetske 
zasnove je bil objavljen v Ogledalu, glasilu občine Vojnik, dne 16. 12. 2005 (Priloga 13). 
 
Javna predstavitev energetske zasnove občine Vojnik je predvidena dne 6.4.2006 v 
konferenčnih prostorih gostilne Lovec v Vojniku. Namen delavnice je predstavitev ukrepov OVE 
in URE, ki so predlagani v izdelani energetski zasnovi Vojnik, poudarek pa bo na predstavitvi 
možnosti financiranja omenjenih ukrepov, saj je pomanjkanje finančnih sredstev eden največjih 
dejavnikov in razlogov za neizvedene projekte. Prikazani bodo tudi primeri iz prakse Slovenije in 
Avstrije, delavnico pa smo razdelili na dva sklopa. Dopoldanski del je namenjen podjetjem in 
javnemu sektorju, popoldne pa so predavanja izključno namenjena gospodinjstvom. Pred 
dvorano je predvidena tudi promocijska razstava proizvajalcev kotlov na lesno biomaso, 
sekancev, peletov, sprejemnikov sončne energije, sončnih celic in toplotnih črpalk. Menimo, da 
je to priložnost, kako najhitreje združiti ideje za uvedbo OVE in informacije o tehnologijah iz prve 
roke. Obvestilo o predstavitvi bo objavljeno v lokalnih glasilih, radiu in televiziji. Vabljeni bodo 
tudi novinarji, tako bo dogodek podprt tudi medijsko. Vabilo na dogodek podaja Priloga 14.  

8.5 Navodila za sprotno spremljanje in izvajanje projekta 

 
Sistematična izvedba energetske zasnove zahteva ažurno spremljanje doseženih rezultatov in 
njihove uspešnosti. V letnih "energetskih poročilih", ki jih je občina dolžna dostavljati Sektorju za 
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije pri Ministrstvu za okolje in prostor, kot 
sofinancerju energetske zasnove 5 let os sprejema energetske zasnove, morajo biti navedeni 
vsi podatki, ki kažejo spremembe na energetskem področju v občini. Opisani morajo biti vsi 
posegi na področju učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije, ki so posledica 
izdelane energetske zasnove. 
 



9. ZAKLJUČEK 
 
Energetska zasnova občine Vojnik postavlja smernice za energetski razvoj občine in podaja 
oceno tehnične in ekonomske upravičenosti izvedbe posameznih variant reševanja dolgoročne, 
kvalitetne ter okolju prijazne oskrbe občine z energijo. Študija daje velik poudarek sistemom, ki 
temeljijo na izrabi obnovljivih virov energije ter ukrepom učinkovite rabe energije. Ukrepanje 
občine bi torej moralo biti osredotočeno predvsem na naslednji dve področji: 
 

• spodbujanje večje rabe OVE (glede na naravne danosti predvsem modernih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso in bioplin ter večje izrabe energije sonca), 

• spodbujanje učinkovite rabe energije v javnih zgradbah (z uvedbo energetskega 
upravljanja, sanacije objektov in posodobitve ali zamenjave kurilnih naprav), obrtnih 
podjetjih ter v gospodinjstvih. 

 
Učinkovitejša raba in obnovljivi viri energije tako v javnem sektorju kot tudi v gospodinjstvih 
bodo poleg ugodnih ekonomskih učinkov vplivali tudi na zmanjšanje vseh emisij, globalno še 
posebej CO2, kar je pomembno z narodnogospodarskega vidika glede na obveznosti Slovenije 
o zmanjševanju emisij po t.i. Kjotskem protokolu. 
 
 
Potencial lesne biomase v občini Vojnik je relativno velik. Gozdnatost občine znaša več kot 50 
%. Spodbujanje zbiranja in rabe biomase v modernih kotlih lahko prispeva k povečanju 
energetske samozadostnosti občine.  
 
Osrednji predlog, podan v energetski zasnovi, je izvedba sistema daljinskega ogrevanja na 
bioplin in lesno biomaso v Novi Cerkvi. Glavni energetski vir za ta sistem sta lesna biomasa 
ter bioplin iz živalskih odpadkov in zelene biomase, ekstra lahko kurilno olje pa kot dopolnilo oz. 
rezerva. Predvideva se priključitev večjih porabnikov v kraju in večina individualnih hiš na ta 
sistem, ki bo nadomestil obstoječe sisteme individualnega ogrevanja na fosilna goriva.  
 
Za izgradnjo t.i. mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso so primerni zaselki 
oziroma skupine hiš tam, kjer je na voljo ustrezna količina lesne biomase. Glede na potencial 
lesne biomase je smiselno tudi spodbujanje vgradnje sodobnih manjših individualnih 
kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje objektov, ki bodo nadomestile stare 
neustrezne naprave na drva ali fosilna goriva.  
 
V novo nastajajoči obrtni coni v Arclinu je za potrebe pridobivanja toplote smotrno načrtovati 
soproizvodnjo elektrike in toplote z izrabo zemeljskega plina oziroma lesne biomase in 
skupni daljinski sistem ogrevanja. Občina bi morala tako izvedbo v ureditvenih načrtih obrtne 
cone, predvideti potencialne investitorje in jih podpreti pri izvedbi. 
 
 
Potencial sonca je podobno kot v ostalem delu Slovenije dovolj velik za intenzivnejšo 
energetsko rabo. V ta namen je primerno vzpodbuditi občane za vgradnjo že uveljavljenih 
sončnih sprejemnikov za pripravo tople vode, za katere država nudi nepovratna sredstva. 
Poleg tega na osnovnih šolah Vojnik in Frankolovo predlagamo v promocijske in izobraževalne 
namene postavitev sončnih elektrarn, saj je to eden od dolgoročno perspektivnejših 
obnovljivih virov energije. Njihovo izgradnjo država podpira z bistveno višjo odkupno ceno 
električne energije, za izvedbo investicij pa bi bilo potrebno poiskati primerne investitorje. 
 
 



Energetski potencial reke Hudinje v občini Vojnik je ocenjen na približno 3,5 MW. Občina ima 
teoretično tudi dobre možnosti za izkoriščanje geotermalne energije. Za določitev dejanskega 
potenciala bi bilo potrebno najprej izvesti raziskovalno vrtino, vendar je potrebno pred izvedbo 
vrtine opraviti detajlnejšo analizo geološke strukture. Prav tako bi bilo primerno, da bi občina v 
promocijske namene spodbudila in po možnosti tudi subvencionirala instalacijo nekaj toplotnih 
črpalk in termo sond v individualnih hišah oziroma v gospodinjstvih. Potencial energije vetra v 
občini je majhen. Povprečno hitrost vetra ocenjujemo na velikost približno do 1,4 m/s, kar pa je 
precej manj od izmerjenih hitrosti na Primorskem. 
 
 
V občini Vojnik je zgrajeno plinovodno omrežje, ki poteka mimo naselja Arclin do naselja 
Vojnik. Predvidena je razširitev omrežja na celotno območje naselja Vojnik, pri čemer se 
pričakuje priključitev večine odjemalcev. 
 
 
Vključitev občine Vojnik v program energetskega svetovanja, ki je organiziran v okviru 
Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, lahko pomembno spodbudi 
posameznike v smeri reševanja lastne energetske oskrbe iz domačih obnovljivih virov energije 
in varčevanja z energijo. S pomočjo energetskega svetovalca bi bila organizirana kontinuirana 
pomoč in svetovanje posameznikom, ki se odločajo za energetsko sanacijo objektov, vgradnjo 
solarnih sistemov, instalacijo kotla na lesno biomaso, kandidiranje na razpisih za nepovratna 
sredstva ipd.  
  
 
Pregled energetskega stanja javnih stavb je pokazal določen potencial za doseganje 
energetskih prihrankov z izvajanjem predvidenih ukrepov kot so zamenjava in tesnjenje oken, 
izolacija fasad in podstrešij, obnova sistemov ogrevanja (namestitev termostatskih ventilov, 
zamenjava oziroma nastavitev kotlov, regulacije ogrevanja, itd.), varčna razsvetljava (varčne 
žarnice, optimiranje delovanja), predvsem pa mora občina v teh objektih nujno vzpostaviti 
energetski menedžment, ki bo poskrbel, da se bodo vsi ti ukrepi začeli izvajati. V primeru 
pomanjkanja investicijskih sredstev je priporočljivo razmišljati tudi o pogodbenem financiranju 
zniževanja stroškov za energijo (kontrakting). 
 
 
Na porabo energije v podjetjih občina lahko vpliva, predvsem z lastnimi dobrimi zgledi in 
podporo dobrim usmeritvam. Odgovorne v podjetjih bi bilo treba spodbuditi k izvajanju 
energetskih pregledov in izvajanju ukrepov, ki iz njih sledijo. V načrtovani obrtni coni pa bi bilo 
treba spodbuditi energetsko učinkovito gradnjo in oskrbo.  
 
Pomembno je, da občina oziroma energetsko svetovalna služba predstavi vsem občanom te 
možnosti ter jim ponudi pomoč pri izgradnji (pridobivanje finančnih sredstev, administrativni 
postopki itn.) oziroma jim le to čim bolj olajša.  
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