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Izvleček
Geoinformacijska podpora določanja ustrezne
predelovalnega centra v občini Ilirska Bistrica

lokacije

za

postavitev

lesno

V zaključni seminarski nalogi smo s pomočjo geoinformacijske podpore odločanja skušali
poiskati najbolj primerno lokacijo za postavitev lesno predelovalnega centra (v nadaljevanju
LPC) v občini Ilirska Bistrica. Pred začetkom analize smo s pregledom drţavnih akcijskih
dokumentov, regionalnih razvojnih programov in energetskih konceptov občin utemeljili
potrebo po LPC-ju. Na podlagi podatkov Zavoda za gozdove smo občino Ilirska Bistrica
izbrali kot primerno za izrabo lesne biomase. Določili smo kriterije, ki pomembno vplivajo na
ustreznost lokacije za postavitev LPC-ja. Z uporabo več izbranih dejavnikov ter omejitev smo
izvedli večkriterijsko enociljno vrednotenje in izločili pet najprimernejših lokacij. Po
terenskem ogledu smo lokacije podrobneje ovrednotili, primerjali med seboj ter izbrali
najustreznejšo lokacijo za postavitev LPC-ja.
Ključne besede: lesno predelovalni center, lesna biomasa, geoinformacijska podpora
odločanju, občina Ilirska Bistrica.

Abstract
Geoinformation decision support of finding optimal location for wood processing center
in Municipality of Ilirska Bistrica
In the following thesis geionformation decision support methods were used to find the most
suitable location for the wood processing centre in municipality Ilirska Bistrica. WPC need
was justified through state action documents, regional development programmes and energy
concepts. According to data collected by Slovenia Forest Service, municipality Ilirska Bistrica
has proved as suitable for the wood biomass usage. Criteria with significant impact on WPC
location adequacy were determined. Several factors and constraints were used in multi-criteria
evaluation to eliminate five suitable locations. After a field view locations were further
evaluated and compared with one another. As a result the most suitable WPC location was
selected.
Key words: wood processing centre, wood biomass, GIS decision support, Municipality of
Ilirska Bistrica.
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I. SEZNAM OKRAJŠAV
GGE – Gozdno gospodarska enota
BLTC – Biomasni logistični in trgovski center
ZGS – Zavod za gozdove Slovenije
OVE – Obnovljivi viri energije
ZPKZ - Zavod za prestajanje kazni zaporov
LPC – Lesno predelovalni center
RRP – Regionalni razvojni program
VVO – Vodovarstveno območje
LEK – Lokalni energetski koncept
WPC – Wood processing centre
POV – Posebna območja varstva
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations
WISDOM – Wood fuels Integrated Supply/Demand Overview Mapping
SWEIS – Slovenia Wood Energy Information System
GIS – Geografski informacijski sistemi

1. UVOD
Gozd pokriva več kot 58 % površja Slovenije (Poročilo zavoda za gozdove …, 2013). Les je
prepoznan kot strateški domač naravni vir, ki je uporaben tako za gradnjo kot tudi za
proizvodnjo (pol)izdelkov, toplote ter elektrike. Lesna biomasa se smatra za pomemben
obnovljiv vir energije, ki z ostalo trdo biomaso predstavlja več kot polovico vseh obnovljivih
virov; njegova pomembnost še narašča.
Lesno predelovalni center sestavljajo obrati, ki uporabljajo les kot naravno dobrino in trţijo
njegove proizvode. V centru se vrši obdelava lesa in prodaja lesnih izdelkov, predelava lesa v
lesna goriva, prodaja lesnih goriv ter proizvodnja toplotne in električne energije. LPC s
svojim delovanjem prinaša v regijo številne pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, kot so
regionalno povezovanje, nova delovna mesta, dostopen in lokalen toplotni vir in drugi.
V zaključni seminarski nalogi smo s podporo prostorskemu odločanju iskali najboljšo
lokacijo za postavitev LPC-ja v občini Ilirska Bistrica. Občino smo izbrali zaradi njenih
ugodnih lastnosti, kot so velikost, gozdnatost, redka poseljenost, velik biomasni potencial in
zavedanje prednosti uporabe lesne biomase v prihodnjem razvoju. V metodi večkriterijskega
vrednotenja smo uporabili v zakonodaji in strokovni literaturi podprte omejitve in dejavnike,
ki so nam podali končno karto površin z ocenjeno ugodnostjo za postavitev LPC-ja. Izmed
vseh ugodnih površin smo na podlagi terenskega dela izbrali najprimernejšo, ki je
predstavljala glavni rezultat analize in uspešen zaključek raziskave.
1. 1.

NAMEN IN CILJI

Namen zaključne seminarske naloge je s pomočjo geoinformacijske metode večkriterijskega
vrednotenja ter terenskega preverjanja poiskati najprimernejšo lokacijo za umestitev lesno
predelovalnega centra v občini Ilirska Bistrica.
Naslednji cilji uresničujejo namen zaključne seminarske naloge:
-

Predstaviti prednosti lesne biomase kot obnovljivega vira energije in dolgoročnega
načrte Slovenije na področju energetike in obnovljivih virov energije.
Predstaviti različne primere uporabe lesne biomase v energetske namene.
Predstaviti postopek izbire občine za nadaljnje umeščanje LPC-ja.
Predstaviti koncept lesno predelovalnega centra in njegove prednosti za regijo.
Na podlagi prostorskih načrtov, smernic za gradnjo in drţavne zakonodaje določiti
relevantne prostorske dejavnike in omejitve za postavitev LPC-ja.
S pomočjo geoinformacijske metode večkriterijskega vrednotenja določiti
najugodnejša območja za postavitev LPC-ja v občini Ilirska Bistrica.
Na podlagi terenskega ogleda kritično ovrednotiti najugodnejše lokacije za umestitev
LPC-ja.
Opisati in navesti konkurenčne prednosti najprimernejše lokacije za umestitev LPC-ja
v občini Ilirska Bistrica v primerjavi z drugimi.
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2. 1.

DELOVNI HIPOTEZI

V nadaljevanju podajamo dve delovni hipotezi, in sicer:
1. V skladu z velikostjo občine Ilirska Bistrica je v njej dovolj primernih površin, na
katerih bi lahko postavili lesno predelovalni center.
2. V občini Ilirska Bistrica se primerne površine za postavitev LPC-ja nahajajo na
zahodnem delu občine, v okolici večjih naselij Ilirska Bistrica in Podgrad; vzhodni del
občine, Sneţniška planota, je zaradi neposeljenosti in neugodnega površja neprimerno
območje za postavitev LPC-ja.

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
V teoretičnih izhodiščih bomo predstavili akcijske načrte Slovenije za večjo rabo lesa in
obnovljivih virov energije, lesno biomaso, njen teoretični ter dejanski potencial, primere
uporabe ter osnovne pojme geoinformacijske podpore odločanju.
2.1. AKCIJSKI NAČRTI SLOVENIJE ZA VEČJO RABO LESA IN OBNOVLJIVIH VIROV
ENERGIJE
V nacionalnih programih in strategijah so predstavljeni cilji razvoja Slovenije s področja
energetike. Programi predvidevajo večjo rabo vseh OVE, predvsem biomase do leta 2020. V
nalogi ţelimo v skladu z vizijami in načrti Slovenije v zvezi z lesno biomaso do leta 2020 v
prostor optimalno umestiti LPC. Predstavljeni bodo akcijski načrt »Les je lep«, Akcijski načrt
za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 ter Nacionalni gozdni program.
Lesno predelovalna industrija (»Les je lep«)
Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige »Les je lep« je operativni
program, ki smo ga sprejeli v Republiki Sloveniji leta 2012. Les je v programu opredeljen kot
strateško zelo pomembna domača surovina, ki ima še veliko neizkoriščenih potencialov. V
programu je poudarjen problem nepovezane gozdno predelovalne verige, prevelikega izvoza
lesa in neizkoriščanje domačih lesno predelovalnih obratov (Les je lep, 2012). Podatki za leto
2012 nam kaţejo, da je letni moţni posek skoraj dvakrat večji od realnega letnega poseka
(Poročilo zavoda za gozdove …, 2013). Slovenija velik del okroglega lesa na trge Evropske
unije izvozi nepredelanega. V letu 2010 se je izvozilo 24 % proizvedene hlodovine in 33 %
lesa slabše kakovosti. Le 71 % pridobljenega okroglega lesa listavcev in iglavcev je ostalo za
potrebe domače lesno predelovalne industrije. V zadnjih letih upada konkurenčnost lesno
predelovalne industrije ter število zaposlenih v njej. Pred osamosvojitvijo je bilo v lesno
predelovalni industriji zaposlenih 37.000 ljudi, leta 2010 pa le še 15.000. Razlog za tak upad
je premalo vlaganj v nove tehnologije in raziskave ter razpad jugoslovanskega trţišča. Visoke
stroške pri gospodarjenju z gozdovi ustvarja tudi razdrobljenost gozdih posesti, ki jih je v
Sloveniji 314.000. Povprečna velikost gozdne posesti na lastnika gozda pa znaša 2,6 ha (Les
je lep, 2012).
Vsi cilji programa stremijo k izboljšanju stanja celotne gozdno lesne verige. Glavni cilji, ki
naj bi jih program dosegel do leta 2020, so:
-

povečati posek in negovanje gozdov v skladu z gozdno gospodarskimi načrti,
ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve,
nova delovna mesta v lesno predelovalni industriji,
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-

razvoj novih tehnologij predelave lesa na različnih področjih: plastične mase iz lesa,
kozmetika, elektronika, farmacija, gradbeništvo itd.,
povečanje proizvodnje primarne energije iz lesne biomase za 30 % do leta 2020.

Za vsak cilj je določenih več ukrepov, konkretnih aktivnosti in izvajalcev. Glavni ukrepi, ki
stremijo k uresničitvi ciljev do leta 2020, so:
-

krepitev povezovanja med deleţniki v gozdno-lesni verigi,
promocija lesa,
povezovanje raziskovalno razvojnih institucij pri razvoju in uvajanju sodobnih
tehnologij vzdolţ celotne verige,
ustanovitev projektne pisarne za promocijo lesa ter za povečevanje konkurenčnosti
celotne gozdno-lesne verige,
pregled predpisov, ki se veţejo na celotno verigo gozd-les in popis zmogljivosti na
posamezni ravni verige,
vzpostavitev modela upravljanja z drţavnimi gozdovi, ki bo zagotavljal čim večjo
predelavo lesa,
ukrepi na področju gospodarjenja z gozdovi,
ukrepi na področju lesno predelovalne industrije,
ukrepi na področju energetske izrabe lesne biomase (Les je lep, 2012).

LPC v Ilirski Bistrici bi s svojimi produkti pomagal uresničiti te cilje do leta 2020.
Akcijski načrt za obnovljive vire energije
Cilji Evropske unije, ki so se oblikovali znotraj skupne energetske politike, so do leta 2020
zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 20 % (ob ustreznih pogojih za 30 %), povečati deleţ
obnovljive energije na 20 % in izboljšati energetsko učinkovitost za 20 % (Energija 2020:
Strategija …, 2010).
Vsaka drţava članica EU pa je v skladu z evropsko direktivo 2009/28/ES Evropskega
parlamenta in sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov izdelala svoj
nacionalni energetski načrt za obnovljive vire energije (Direktiva 2009/28/ES Evropskega
parlamenta in sveta, 2009). Cilji Slovenije do leta 2020 so:
-

doseči 25 % deleţ obnovljivih virov energije v končni rabi energije,
zagotoviti 10 % obnovljivih virov energije v prometu,
ustaviti rast porabe končne energije,
uveljaviti obnovljive vire energije kot prioritete gospodarskega razvoja,
dolgoročno povečevati deleţ obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Za dosego ciljev se bo med drugim usmerilo tudi na povečanje rabe lesne biomase. Pozornost
bo namenjena nadomeščanju kurilnega olja z ogrevanjem z lesno biomaso in drugimi
obnovljivimi viri energije, sistemom daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in so
proizvodnji toplote in električne energije (Akcijski načrt za obnovljive vire energije za
obdobje 2010–2020 (AN OVE), 2010). Akcijski načrt predvideva povečanje rabe lesne
biomase do leta 2020 za 2,4 % na leto. Za dosego tega cilja so potrebni številni ukrepi in
predvsem mobilizacija lokalnih virov lesne biomase (Krajnc, Premrl, 2010).
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Nacionalni gozdni program
Eden izmed ciljev Nacionalnega gozdnega programa je nadaljnje povečanje rabe lesa kot
energenta in materiala. Za dosego cilja je predvideno promoviranje lesa in lesnih izdelkov,
spodbujanje novih tehnologij za uporabo lesa, spodbujanje rabe manj kakovostnih ostankov,
lesnih ostankov, odsluţenega lesa in bio goriv ter promoviranje sodobnih načinov rabe lesne
biomase v obliki kotlov z večjim izkoristkom (Resolucija o …, 2007).

2.2. LESNA BIOMASA
Slovenija je z lesom bogata drţava, gozd pokriva kar 58,4 % (Poročilo zavoda za gozdove …,
2013). Glavne prednosti lesa kot vira energije so:
-

-

je domač in obnovljiv vir energije,
varen vir energije v smislu samooskrbe in dostopen v izrednih razmerah,
lokalno dosegljiv vir energije,
pridobivanje, predelava in raba lesa v energetske namene zaposluje nekajkrat več ljudi
kot fosilna goriva ter aktivno prispeva k razvoju podeţelja in bruto domačemu
proizvodu, saj v dobro organiziranih gozdno-lesnih sektorjih vsakih 100 m3
predelanega lesa predstavlja eno delovno mesto,
manjše emisijske vrednosti CO2 in SO2 v atmosfero (Klun in sod., 2009; Butala, Turk,
1998).

Leta 2013 so les in ostala trdna biomasa v Sloveniji predstavljali 50,6 % od vseh OVE. Raba
OVE pa 16,6 % skupne rabe energije (Kazalci okolja Slovenije, 2014).
Biomasa poleg sončne, vetrne, vodne, geotermalne energije in energije plimovanja spada med
OVE. Zajema organsko snov, ki predstavlja vir energije. To so les, lesni ostanki, energetske
rastline (vrba, topol, kitajska trstika, evkaliptus, sladkorna pesa itd.), ostanki iz kmetijstva,
ostanki iz gospodinjstev, komunalni odpadki, odpadne vode iz ţivilske industrije ter ostanki
pri proizvodnji industrijskih rastlin (Butala, Turk, 1998).
Med lesno biomaso uvrščamo:
-

gozdne ostanke (vejevja, krošnje, debla manjših premerov, manj kakovosten les, ki je
neprimeren za nadaljnjo industrijsko predelavo),
ostanke pri industrijski predelavi lesa (ţaganje, lubje, prah …),
namensko pridelan les za energetske namene,
kemično neobdelan les (Butala, Turk, 1998).

Različne oblike lesne biomase so pripravljene ţe v gozdu ali v lesno predelovalnih obratih:
-

Polena

Les, nasekan s sekalnimi ali cepilnimi napravami, velikosti od 15 do 50 cm. Ločimo okroglice
in cepanice, oboje pa so pridobljene iz drobnega okroglega lesa slabše kakovosti (Butala,
Turk, 1998; Klun in sod., 2009).
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-

Sekanci

Predstavljajo strojno nasekan manjvreden les nepravilne pravokotne oblike (les sanitarnih in
pospravnih sečenj, odsluţen les, grmičevje, les sadnih dreves). Fini sekanci merijo od 5 do 50
mm, grobi pa od 50 do 150 mm (Butala, Turk, 1998; Klun in sod., 2009).
-

Peleti

Narejeni so iz ţagarskih ostankov, kot so ţaganje ali suhi lesni prah. Ostali lesni ostanki se ţe
na samem mestu predelave porabijo kot izvor toplotne energije (npr. lubje). Pod visokim
tlakom in z dodajanjem škroba so v stiskalnicah (paletirkah) stisnjeni v valjaste oblike.
Običajno se jih kuri v posebej prilagojenih pečeh in kurilnih napravah. Ker imajo majhno
vsebnost vlage (6–10 %) in visoko vsebnost energije, so odlično gorivo in zelo primerno za
uporabo v urbaniziranih naseljih. Uporablja se jih tako v velikih in srednje velikih
postrojenjih kot tudi v manjših kotlih. Peleti, zmleti v prah, so nadomestek za premog (Kovač,
2006; Butala, Stritih, Turk, 2002).
-

Briketi

Briketi so prav tako stiskanci lubja, ţaganja, lesnega prahu in lesnih ostankov, ki so večji od
peletov. Primerni so za redkejša kurjenja v kaminih, pečeh ali savnah (Kopše, Krajnc, 2005a).
Slika 1: Lesna goriva

Vir slike: Lesni peleti Standard; Herz BioMatic; Sotočni uplinjevalnik lesne biomase; Oblike lesenih goriv,
2015.
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Slika 2: Pretvorbe oblik lesne biomase

Vir slike: Klun in sod., 2009, str. 13.

Iz enega kubičnega metra lesa dobimo v povprečju 1,4 prostorninske metre cepanic, dva
nasuta metra polen in tri nasute metre sekancev.1
Kurilnost lesa je njegova pomembna lastnost, ki pomeni količino toplote, ki nastane pri
popolnem zgorevanju. Odvisna je od vsebnosti vode, vrste lesa in ohranjenosti lesa. Več kot
je v drevesu vode, več energije se porabi za njeno izhlapevanje in manj energije ostane za
ogrevanje. Vsebnost vode v lesu je odvisna od vrste, starosti drevesa, rastišča, letnega časa
poseka in dela drevesa. Sveţ les ima takoj po poseku vlaţnost nad 40 %, umetno sušen les pa
6–15 %. Za vsakih 10 % vode pa se kurilna vrednost lesa zmanjša za 12 %. Različne vrste
lesa so sestavljene iz različnih elementov (lignin, celuloza, ostale organske in mineralne
snovi), ki imajo različne kurilne vrednosti. Za ogrevanje je najbolj primeren les trdih iglavcev
(hrast, gaber, robinijam bukev) (Kopše, Krajnc, 2005a).
V spodnji preglednici vidimo primerjavo med lesnimi gorivi in kurilnim oljem.
Preglednica 1: Primerjava lesnih goriv in kurilnega olja

Prostornina goriva
1 prostorninski meter bukovih polen
1 nasuti meter sekancev
1 kubični meter peletov

Energija (kWh)2
2000
800
3200

Kurilno olje (l)
200
80
320

Vir podatkov: Ogrevanje z lesom; Kopše, Krajnc, 2005a.

1

Prostorninski meter (prm) je skladovnica (velikosti skladovnice je kocka s stranicami 1 m) zloţenih kosov lesa
vključno z zračnimi vmesnimi prostori. Nasuti meter je nasutje manjših kosov lesa v zaboju s prostronino 1 m 3
(Kopše, Krajnc, 2005).
2
Kilovatna ura (kWh) je enaka delu, ki ga opravi porabnik z močjo 1 kW v času ene ure.
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2.2.1. TEORETIČNI IN DEJANSKI BIOMASNI POTENCIAL
Potencial lesne biomase predstavlja trajno razpoloţljiva količina lesa v energetske namene na
nekem območju. Ločimo med teoretično in dejansko količino lesa. Med potencial lesne
biomase uporabne v energetske namene uvrščamo:
-

del moţnega letnega poseka, določenega v gozdnogospodarskih načrtih,
les iz prvih in drugih redčenj ter ostalih negovalnih in varstvenih del v gozdovih,
les iz melioracij grmišč in malodonosnih gozdov,
les, pridobljen pri krčitvi gozdov zaradi gradnje objektov, vzdrţevanja infrastrukture
itd. (gradnja gozdnih cest in vlak, vzdrţevanje elektrovodov),
ostanke primarne, sekundarne in terciarne predelave lesa (le neonesnaţeni ostanki),
lesno biomaso, ki nastane pri čiščenju travnikov, pašnikov, vrtov in parkovnih površin
(Krajnc, Dolenšek, 2001).

V Sloveniji lesna zaloga znaša 337.816.717 m3, letni moţni posek 5.748.834 m3, letni realni
posek pa 3.910.807 m3 (Poročilo zavoda za gozdove …, 2013).
Teoretični potencial lesne biomase predstavlja vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko
pridobimo iz gozdov. Dejanski potencial pa je od teoretičnega manjši zaradi:
-

načel gospodarjenja z gozdovi, zapisanih v gozdnogospodarskih načrtih,
tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase,
trga gozdnih lesnih proizvodov (razmerje med stroški pridobivanja in ceno lesne
biomase na trgu),
socio-ekonomskih razmer lastnikov gozdov (Krajnc, Dolenšek, 2001).

Ocena dejansko razpoloţljivih potencialov lesne biomase je problematična. Na gozdarskem
inštitutu so določili metodologijo za meritve in ocenjevanje potencialov lesne biomase po
posamezni posesti. Sestavljena je iz:
-

realno razpoloţljive količine lesne biomase iz gozdov (iz podatkov o načrtovanem in
realiziranem poseku, varstvenih in gojitvenih delih v gozdu, podatkov o lesni zalogi in
prirastku),
ocene razpoloţljive biomase iz površin v zaraščanju (pridobljene s terenskimi
meritvami),
ocene ostale lesne biomase iz posesti (lesni ostanki in odsluţen les).

Podatki o delih, ki se opravljajo v gozdovih, se redno zbirajo, ostale potenciale lesne biomase
pa se le ocenjuje. Pri tem so v pomoč lastniki posesti in gozdarji. Ob upoštevanju omejitev in
ovir pri izkoriščanju dobimo oceno dejanske razpoloţljive količine lesne biomase (Krajnc,
Dolenšek, 2001).
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2.2.1.1. BIOMASNI POTENCIAL GGE
Zavod za gozdove Slovenije je na regionalni ravni organiziran v 14-ih območnih enotah, ki so
lokalno razdeljene na 69 krajevnih enot in 396 gozdnih revirjev. Vsaka gozdno gospodarska
enota (GGE) ima izdelan gozdno gospodarski načrt. Ti načrti se izdelajo za obdobje desetih
let, v njih so zapisani stanje gozdov, razvojne teţnje, ukrepi in smernice, ki bodo delovali v
skladu s postavljenimi cilji razvoja gozdov (Vsebina gozdnogospodarskih načrtov, 2015).
Preglednica 2: Podatki po GGE

GGE

Površina
območja
(ha)

Površina
gozdov
(ha)

Gozdn
atost
(%)

Lesna
zaloga
(m3)

Letni
prirastek
(m3)

Letni
možni
poseg
(m3)

Letni
posek
(m3)

Tolmin

222,939.82

150,410

67.5

35,329,393

876,487

591,872

257,070

Količnik
med
realnim
in
možnim
letnim
posekom
(%)
43.40

Bled

101,566.01

70,493

69.4

20,491,381

411,413

235,823

200,082

84.80

Kranj

107,640.99

71,326

66.3

25,197,709

549,951

405,460

285,603

70.40

Ljubljana

250,360.98

145,152

58

39,341,153

991,206

650,499

393,512

60.50

Postojna

107,340.69

79,601

74.2

23,514,746

575,935

416,029

323,993

77.90

Kočevje

117,996.58

92,368

78.3

29,481,594

713,733

524,545

473,511

90.30

Novo
mesto
Brežice

152,238.35

97,329

63.9

27,655,286

783,542

574,771

373,702

65.00

135,888.57

70,103

51.6

19,321,433

545,020

358,853

223,116

62.20

Celje

154,575.05

75,867

49.1

22,491,006

574,827

417,422

253,369

60.70

Nazarje

69,115.72

49,161

71.1

17,308,132

419,670

274,349

199,812

72.80

Slovenj
Gradec
Maribor

88,894.67

59,614

67.1

20,964,773

455,278

306,308

279,303

91.20

232,308.02

96,726

41.6

33,470,703

873,509

579,974

420,277

72.50

Murska
Sobota
Sežana

133,649.61

39,718

29.7

10,136,149

247,105

168,609

125,331

74.30

152,476.01

86,658

56.8

13,113,259

402,299

244,320

102,128

41.80

Slovenija

2,027,300

1,184,526

58.4

337,816,71
7

8,419,974

5,748,834

3,910,807

68.00

Vir podatkov: Poročilo zavoda za gozdove..., 2013.
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Preglednica 3 : Lastništvo gozdov po GGE

Kranj
Ljubljana
Brežice
Nazarje
Celje
Sežana
Murska Sobota
Maribor
Bled
Novo mesto
Slovenj Gradec
Tolmin
Postojna
Kočevje
SKUPAJ

Državni gozd
(ha)
7,133
16,542
9,540
7,536
11,866
11,186
8,270
22,335
16,235
22,264
15,751
33,600
31,299
49,012
262,569

Zasebni gozd
(ha)
63,294
128,029
60,374
41,544
63,444
70,918
31,152
74,285
52,839
73,255
43,863
100,210
47,701
39,922
890,830

Gozd lokalnih
skupnosti (ha)
899
581
189
81
557
4,554
296
106
1,419
1,810
0
16,600
601
3,434
31,127

Delež zasebnega
gozda (%)
89
88
86
85
84
82
78
77
75
75
74
66
60
43
75

Vir podatkov: Poročilo zavoda za gozdove..., 2013.

Preglednica 2 prikazuje lastnosti posameznih GGE, kot so površina, gozdnatost, lesna zaloga,
največji moţni in realni posek. Najbolj gozdnate GGE so Kočevje, Postojna in Nazarje,
najmanj pa Murska Sobota, Maribor in Celje. Največ lesne zaloge (v m3) je v GGE Ljubljana,
Maribor in Tolmin, kar sovpada z velikostjo območja. Največ lesne zaloge na hektar površine
(m3/ha) imajo GEE Kranj, Nazarje in Slovenj Gradec.
Preglednica 3 prikazuje lastništvo gozdov v posameznih GGE. Iz podatkov v preglednicah 2
in 3 opazimo razmerje med lastništvom in posekom. Realni letni posek je veliko niţji od
moţnega letnega poseka predvsem zaradi nizkega realiziranega poseka v zasebnih gozdovih,
medtem ko je v drţavnih gozdovih posek blizu načrtovanemu. V preglednici 2 vidimo, da
zasebni gozdovi v Sloveniji predstavljajo 75 % vseh gozdov (Poročilo zavoda za gozdove …,
2013). Moţni letni posek je v največji meri realiziran v GGE Kočevje in Slovenj Gradec
zaradi razvite lesne industrije in niţjega deleţa zasebnih gozdov. Najmanj pa je moţni letni
posek realiziran v GGE Tolmin in Seţana.
2.2.1.2. METODOLOGIJA WISDOM V SLOVENIJI
V skladu s promocijo uporabe lesne biomase v energetske namene je Slovenija sodelovala v
projektu »Supply and Utilization of Bioenergy to Promote Sustainable Forest Management«,
ki ga je leta 2002 odobril FAO (Drigo, Veselič, 2005). Projekt ima več delov, to sta
»Slovenia Wood Energy Information System« in »Slovenia Wood Energy Maps«. Oba
temeljita na izvajanju WISDOM metodologije, ki pomeni pregledno kartografiranje celostne
oskrbe in povpraševanja po lesnih gorivih (Poročilo o primerih …, 2015).
Metodologija WISDOM je geopodatkovna baza, ki omogoča prvo celostno predstavo o
glavnih dejavnikih povpraševanja, oskrbi z lesnimi gorivi in njihovo prostorsko povezavo.
Temelji na 2.696 katastrskih občinah, ki so osnova slovenske teritorialne strukture. Glede na
namen uporabe jih lahko zdruţimo na občinski ali kateri drugi ravni. Zaradi svoje visoke
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geografske ločljivosti je WISDOM uporaben pri podpori lokalnemu načrtovanju. Njegova
pomembna prednost je prostorski vidik. Uporaba WISDOM metodologije vključuje pet
glavnih korakov:
-

določitev prostorske enote za analizo,
razvoj modula porabe,
razvoj modula preskrbe,
razvoj integracijskega modula,
določitev prednostnih območij.

Prostorska enota za analizo je katastrska občina. Modul porabe vključuje porabo lesne
biomase v gospodinjstvih (predvsem za ogrevanje) in za industrijsko porabo. Modul preskrbe
temelji na podatkih o lesni biomasi iz gozdov, ne gozdnih površin, ostankih lesne industrije in
na podatkih o spremembi rabe tal (povečanju gozdov na račun zaraščanja kmetijskih zemljišč)
(Drigo, Veselič, 2005; Poročilo o primerih …, 2015).
SWEIS (slovenski informacijski sistem lesne energije) na nacionalni ravni zdruţuje
produkcijo, porabo, izvoz in uvoz lesnih goriv med 1995 in 2002. Uporablja izbrane
parametre, ki so bili razviti znotraj WISDOM Slovenija, in izbrane podatke Statističnega
urada Republike Slovenije (SURS) (Drigo, Veselič, 2005).
2.2.1.3. POTENCIAL OBČIN ZA RABO LESNE BIOMASE
Pri načrtovanju razvoja rabe lesne biomase na nivoju občin je potrebno upoštevati potencialne
količine dobrin, s katerimi se razpolaga. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije in Zavodu za
gozdove Slovenije so pripravili strokovne ocene potencialov oziroma rabe lesne biomase na
nivoju občin. Uporabljeni podatki so iz baze SWEIS, kjer je osnovna enota katastrska občina
(KO), zato so podatki preračunani in zdruţeni na nivo občin (Sinteza kazalcev, 2015).
Uporabljenih je bilo devet parametrov, ki so bili vsebinsko zdruţeni v tri kazalce:
1. Demografski kazalci:
- Deleţ zasebne gozdne posesti (%).
- Površina gozda na prebivalca (ha/preb).
- Deleţ stanovanj, kjer za ogrevanje uporabljajo les kot glavni ali edini vir energije
(%).
2. Socialno-ekonomski kazalci:
- Deleţ gozda (%).
- Realizacija najvišjega moţnega poseka (%).
- Ocenjen deleţ lesa, primernega za energetsko rabo (%).
3. Gozdnogospodarski kazalci:
- Povprečna velikost gozdne posesti (ha).
- Deleţ teţje dostopnih in manj odprtih gozdov (%).
- Deleţ mlajših razvojnih faz gozdov (%).
Skupna ocena je vsota vseh devet parametrov. Razvrščena je v pet rangov primernosti občine
za rabo LB (1 – najmanj primerne, 5 – najbolj primerne). Takšna skupna ocena pa je le ena
izmed moţnih izračunov oziroma prikazov potencialov lesne biomase na nivoju občin. V njej
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so vsi kazalci enakovredni, dejansko pa je njihov pomen zelo različen. Pri podrobnejših
analizah bi bilo potrebno vključiti tudi ocene količin lesnih ostankov in nekontaminiranega
odsluţenega lesa (Sinteza kazalcev, 2015).
Z vidika demografskih kazalcev so primerne občine, kjer je večji deleţ gozda in manjša
gostota prebivalstva, majhen deleţ zasebnih gozdov in velik deleţ stanovanj, ki se ogrevajo z
lesom. Z vidika socialno-ekonomskih kazalcev so primerne občine z večjim deleţem gozda, z
nizko realizacijo moţnega poseka in velikim deleţem načrtovanega poseka, primernega za
energetsko rabo. Z vidika gozdnogospodarskih kazalcev so primerne občine z večjo velikostjo
gozdne posesti (nad 3 ha), z majhnim deleţem teţje dostopnih in manj odprtih gozdov ter
večjim deleţem mlajših razvojnih faz gozdov (Sinteza kazalcev, 2015).
Slika 3: Karta primernosti občin z vidika demografskih kazalcev

Vir: Sinteza kazalcev, 2015.
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2.2.2. UPORABA LESNE BIOMASE
V nadaljevanju bodo predstavljeni različni načini in tehnologije uporabe lesne biomase v
energetske namene.
2.2.2.1 TEHNOLOGIJE RABE LESNE BIOMASE V ENERGETSKE NAMENE
Lesna biomasa se v energetske namene uporablja na več načinov. Glede na število porabnikov
ločimo:
-

daljinske sisteme ogrevanja (toplarne za cela naselja, npr. Gornji Grad),
skupinske sisteme ogrevanja (za skupino hiš v naselju ali del vasi),
posamezne sisteme ogrevanja (za posamezne hiše).

Glede na obliko lesne biomase ločimo:
-

Sodobni kotle na polena

Primerni so za individualno rabo ter zaradi veliko ročnega dela smiselni do 50kW3
nazivne moči. V primerjavi z starejšimi kotli imajo večji izkoristek (90 % ali več), manj
emisij škodljivih snovi, daljše obdobje gorenja, minimalne toplotne izgube kotla in
hranilnik toplote, ki preseţek toplote shrani in v sistem odda, ko kotel miruje.
-

Kotli na sekance

Primerni so za individualne, skupinske in daljinske sisteme ogrevanja. V nasprotju s kotli
na polena je doziranje količine sekancev avtomatsko.
-

Kotli na pelete

Zaradi visoke energijske vrednosti in majhnega skladiščnega prostora peletov so primerni
za individualno rabo in rabo v urbanih naseljih. Povprečna enodruţinska hiša z letno
porabo 20.000 kWh (pribliţno 2500 l kurilnega olja) bo porabila 5 ton peletov letno.
V primerjavi s kotli na kurilno olje je začetna investicija v kotle na lesno biomaso tudi do
8-krat višja, vendar so letni stroški ogrevanja sorazmerno nizki in stroški investicije se
povrnejo v nekaj letih (Krajnc, Dolenšek, 2001; Kopše, Krajnc, 2005b). Zaradi visokih
stroškov začetne investicije Ministrstvo za okolje in prostor z nepovratnimi finančnimi
sredstvi pomaga pri investicijah v sodobni kotel na lesno biomaso. Posojila po ugodnih
obrestnih merah tistim, ki investirajo v sisteme za energetsko rabo lesne biomase, nudi
tudi Ekološki sklad RS (Kopše, Krajnc, 2005a).

3

Kilovat (kW) je enota za moč energijskega toka, ki predstavlja 1000 vatov ali 1,34 konjske moči.
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2.2.2.2. KOGENERACIJA TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE
Kogeneracija pomeni sočasno proizvodnjo, ko je v kogeneracijskih sistemih z različnimi
postopki iz istega goriva moţno hkrati pridobivati tako električno (mehansko) energijo kot
toploto. Pri pretvorbi notranje energije goriv v mehansko energijo se sprostijo velike količine
toplote, ki jo zajamemo in nadaljnje uporabimo (Inštitut Joţef Štefan, 1998; Staničić, Šolinc,
2002).
V primerjavi s konvencionalnimi sistemi so pri kogeneracijskih sistemih izgube v omreţju
veliko manjše. Za eno kilovatno uro elektrike se pri konvencionalnem pridobivanju porabi tri
kilovatne ure energije goriva, pri kogeneraciji pa le eno kilovatno uro in pol. Zaradi 50 %
manjše količine onesnaţeval je manjši negativni vpliv na okolje. Porabnik z vgrajenim
kogeneracijskim sistemom ima ob enaki količini porabljene energije ekonomske prihranke.
Na področju daljinskega ogrevanja ima kogeneracija velike priloţnosti, saj sta poraba
električne energije in toplote v gosto naseljenih območjih tesno povezani (Inštitut Joţef
Štefan, 1998).
Tipi kogeneracijskih sistemov
Kogeneracijske sisteme ločimo glede na tip stroja, ki poganja električni generator:
-

kogeneracijski sistemi s plinsko turbino,
kogeneracijski sistemi s parno turbino,
kogeneracijski sistemi s kombiniranim plinsko-parnim ciklom,
kogeneracijski sistemi z batnim motorjem (Inštitut Joţef Štefan, 1998).

Pri kogeneracijskih sistemih s plinsko turbino gorivo zgoreva v zgorevalni komori. Pri tem
nastali plini vstopajo v plinsko turbino, kjer se njihova energija pretvori v mehansko. Iz
turbine izhajajočo preostalo energijo, ki jo ima tok vročih izpušnih plinov (temperature okoli
500 °C), lahko v celoti ali deloma izrabimo za kritje toplotnih potreb procesov. Toploto lahko
izrabimo za sušenje lesne biomase ali daljinsko ogrevanje (Soproizvodnja toplote in
električne energije, 2015; Inštitut Joţef Štefan, 1998).
Kogeneracijski sistemi s parno turbino pridobijo manj električne (ali mehanske) energije na
enoto goriva kot postrojenje s plinsko turbino, imajo pa običajno večji celotni izkoristek, ki
lahko doseţe tudi 85–90 %. Pri kogeneracijskem sistemu s plinsko in parno turbino obe
pridobivata električno energijo. Električni izkoristek je večji kot samo pri parni ali plinski
turbini. Sistemi z batnim motorjem imajo podobne lastnosti kot tisti s plinsko turbino, le
električni izkoristek je višji, proizvedena toplota pa je zaradi niţje temperature teţje izrabljena
(Inštitut Joţef Štefan, 1998).
Lesna biomasa je uporabno gorivo pri sistemih s parno turbino. Če lesno biomaso uplinimo, je
uporabna tudi v plinskih turbinah (Staničić, Šolinc, 2002).
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2.2.2.3. BIOMASNI LOGISTIČNI IN TRGOVSKI CENTER
Biomasni logistični in trgovski center (BLTC) predstavlja lokalni ali regionalni trţni kanal za
lesna goriva in energetske storitve. Slogan biomasnih centrov je Regionalni viri energije –
goriva regije za regijo. Glavni prodajni izdelki so polena, sekanci, peleti in briketi. Dodatno
delujejo BLTC-ji kot ponudniki energetskih storitev ter nudijo svetovanje s področja
ogrevanja z lesom. BLTC-ji vsebujejo tudi izobraţevalni del z informacijami o lesni biomasi,
kar je v skladu z načrtom Slovenije Les je lep do leta 20204 (Les je lep, 2012; Krajnc, Premrl,
2010).
Osnovna surovina za lesna goriva je neonesnaţen les iz gozdov, zunaj gozdnih nasadov in
stranskih proizvodov lesne industrije. Surovino, ki mora izvirati iz regije, BLTC odkupi od
lastnikov gozdov. V centru se lesno biomaso predela in nato proda v samem skladišču ali se
jo dostavi uporabnikom (Krajnc, Premrl, 2010).
Glavne prednosti BLTC-ja so:
-

regionalno povezovanje,
ustvarjanje novih delovnih mest v regiji,
zanesljiva in trajna oskrba z lesnimi gorivi,
preprost nakup biogoriv,
prodajana surovina ima znano poreklo (Krajnc, Premrl, 2010).

Eden prvih projektov BLTC-ja je bil uresničen na avstrijskem Štajerskem. Kmetje in lastniki
gozdov so se povezali v zadrugo in investirali v postavitev skladišča za lesna goriva. Surovina
mora biti vedno od lokalnih kmetov, da celotna dodana vrednost ostane v regiji (Krajnc,
Premrl, 2010).
V Sloveniji imamo registrirane proizvajalce polen in sekancev. V zadnjih letih je bilo
ustanovljenih tudi več biomasnih centrov, ki pa so manjši od tistih na avstrijskem Štajerskem
(Krajnc, Premrl, 2010).
Tehnične in prostorske zahteve za postavitev BLTC-ja
Sestavni deli BLTC-ja:
-

skladiščni prostor za les (minimalna velikost BLTC-ja je določena s skladiščnim
prostorom za najmanj 500 m3 lesa, iz katerega se proizvede en milijon kilovatnih ur
primarne energije),
območje za proizvodnjo lesnih goriv (sekalnik drv, ţaga, drobilnik lesa, sušilnica lesa,
peletirnica),
zaprt skladiščni prostor za lesna goriva (polena, peleti, briketi, sekanci),
poslovni prostori, oglasne deske s cenikom lesnih goriv in informacijske table o
uporabi lesne biomase.

BLTC je smiselno postaviti v regiji s potencialom lesne biomase, potencialnimi dobavitelji
lesa (lastniki gozdov) in strankami, ki bi se oskrbovale z lesnimi gorivi. Pri postavitvi je
potrebno upoštevati občinske prostorske načrte. Parcela, kjer bi se postavilo BLTC, mora biti
dostopna po dovoznih poteh (Krajnc, Premrl, 2010).
4

Načrt Les je lep predvideva večjo promocijo lesa. Namen ukrepa je okrepitev in izvajanje promocije lesenih
izdelkov v Sloveniji in tujini, krepitev zavedanja o lesu pri mladih ter spodbujanje uporabe lesa pri gradnji
objektov (Les je lep, 2012).
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2.2.2.4. PRIMERI DOBRIH PRAKS UPORABE LESNE BIOMASE V ENERGETSKE
NAMENE
Mnoge slovenske občine in naselja v Sloveniji se delno ogrevajo na lesno biomaso. Med cilji
nadaljnjega razvoja nekaterih so prehod na obnovljive vire energije in še večja uporaba lesne
biomase.
Del naselja Ţelezniki s toploto preko daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso
oskrbuje Toplarna Ţelezniki. Cilji energetskega koncepta občine Ţelezniki so širitev omreţja
daljinskega ogrevanja na ostala območja v naselju, nadomeščanje kurilnega olja z lesno
biomaso, predlog izgradnje centra lesne biomase in ostali predlogi v prid večji rabi
obnovljivih virov energije (Lokalni energetski koncept občine Ţelezniki, 2012). Daljinske
sisteme za ogrevanje naselij imajo še v Preddvoru, Solčavi, Vranskem, Nazarjah, Gornjem
Gradu in Kočevju (Resolucija o …, 2007).
V Medvodah se gradi nov Center biomase z namenom pridobivanja, predelave in trţenja lesne
biomase. V začetni fazi bodo začeli delovati postrojenje za soproizvodnjo električne in
toplotne energije, sekalnik, pretočna sušilnica za lesne sekance ter linija za proizvodnjo lesnih
peletov. V drugi fazi se bo začelo trţenje z lesnimi gorivi (peleti, sekanci, drva in oglje).
Načrtuje se obnova Tometove ţage, ki je nekoč delovala na tej lokaciji. Center bo nudil tudi
razrez lesa. Priključil se mu bo tudi laboratorij za kontrolo kakovostnih lesnih goriv in
svetovalna pisarna s področja trajnostnih tehnologij (Ponudba za sodelovanje v Centru
biomase Medvode, 2015).
Biomasni centri delujejo tudi v Nazarjah, Visokem, Selnici ob Dravi in v Trebnjem (Krajnc,
Premrl, 2010; Primer dobre prakse, 2015).
V nadaljevanju bomo navedli še nekaj primerov uporabe lesne biomase v Sloveniji in uspešen
primer iz Avstrije.
Biomasna pot v Sloveniji
Biomasna pot je sestavljena iz točk, ki predstavljajo primere dobre prakse pridobivanja,
predelave in rabe lesa v energetske namene. V Sloveniji se je ideja o taki poti razvijala v
okviru projekta ALPENERGYWOOD (projekt Interreg III B). Točke so del širše poti, ki
poteka po vseh alpskih drţavah. Vsi primeri so predstavljeni z informacijsko tablo in letakom
(Točka biomasne poti v Sloveniji, 2015). Javnosti je zaenkrat predstavljenih šest točk:
-

kmetija v Vinici pri Šmarjeti, kjer pripravljajo in prodajajo lesne sekance,
kmetija v Ljubnem ob Savinji, kjer imajo mikro sistem ogrevanja na lesne sekance za
celoten kompleks,
kmetija v Dolu pri Gornjem Gradu, kjer z lesnimi sekanci ogrevajo stanovanjske
površine in sanitarno vodo,
Vransko, kjer imajo daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso za celo naselje,
turistični kompleks na Ptuju, kjer s poleni ogrevajo hišo, kjer oddajajo sobe turistom,
Kočevje, kjer imajo daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso, na katerega je
priključenih ţe veliko porabnikov (Točke biomasne poti v Sloveniji, 2015).

Energetska vizija občine Šentrupert
Vizija občine Šentrupert je doseči energetsko neodvisnost do leta 2020. To uresničujejo s
številnimi projekti, ki temeljijo na naravnih danostih, predvsem lesni biomasi. Celoten Zavod
za prestajanje kazni zaporov (ZPKZ) Dob, ki je največji porabnik fosilnega goriva v občini,
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bo kot energent za ogrevanje namesto kurilnega olja uporabljal lesno biomaso. V okviru tega
bo deloval tudi sistem za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Lesni sekanci bodo
pridobljeni v procesu predelave lesa v Lesno predelovalnem centru Šentrupert, ki bo zgrajen
na degradiranem območju nekdanje vojašnice. To bo eden v verigi treh načrtovanih lesnih
centrov v jugovzhodni Sloveniji (poleg Lesnega centra Straţa in Kočevje) (Javno podjetje
Energetika Šentrupert d.o.o., 2015; Vizija 2020, 2013).
LPC Šentrupert uresničuje drţavni akcijski načrt Les je lep. Pripomogel bo k revitalizaciji
degradiranega območja. Odvečni les bo odkupil od lastnikov gozdov iz širše okolice Mirnske
doline. Dejavnosti LPC bodo zajemale:
-

razrez lesa,
sušenje lesa,
kurilnico za sočasno proizvodnjo toplote in električne energije na lesno biomaso,
mizarske dejavnosti izdelave lesenih hiš, oken, vrat in pohištva,
proizvodnjo in skladiščenje sekancev, peletov in briketov,
poslovne dejavnosti,
zbiranje in predelava starega pohištva (Vizija 2020, 2013).

Güssing (Avstrija)
Güssing je avstrijsko obmejno mesto5, ki potrebe po energiji skoraj v celoti pokriva z
lokalnimi obnovljivimi viri energije. Znano je kot energetsko neodvisno mesto, ki je pretekle
probleme šibkega gospodarstva, pomanjkanja delovnih mest, brezposelnosti, izseljevanja in
stalnega odliva kapitala uspešno premostilo. V devetdesetih letih so začeli s prehodom na
obnovljive vire energije in s spodbujanjem podjetništva v regiji. Razvili so tako imenovani
»Güssing Model«. Danes je Güssing sedeţ več kot 50 visoko tehnoloških podjetij z novimi
delovnimi mesti. Njihov cilj je neodvisnost od fosilnih goriv in proizvodnja energije z rabo
lokalnih obnovljivih virov energije. Vzpostavljen imajo sistem daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso in elektrarno na biomaso. V Tehnološkem centru Güssing ima sedeţ Evropski center
za obnovljivo energijo, ki vodi številne projekte s področja OVE. V mestu je razvit tudi eko
energetski turizem, kjer si številnimi strokovnjaki, podjetniki in posamezniki, ki v velikem
številu obiskujejo mesto, ogledajo energetske objekte (Vokić Vojkovič, 2010; Keglovits,
2013; Poročilo o primerih …, 2015).
BLTC na avstrijskem Štajerskem
Ideja o biomasnem logističnem in trgovskem centru izhaja iz Avstrije. Običajno ga ustanovi
skupina posameznikov (lastnikov gozdov ali kmetov). Na Štajerskem pri trţenju lesa kot
goriva uporabljajo enotno blagovno znamko »Biomassehof«. Vsi BLTC-ji, ki delujejo pod to
znamko, se morajo drţati strogih meril kakovosti. Načrtuje se še več novih biomasnih
centrov, ki bodo Štajersko trajno oskrbeli z gorivom regionalnega izvora (Krajnc, Premrl,
2010).

5

Leţi na jugu Gradiščanske zvezne deţele ob meji z Madţarsko.
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2.3. PREDSTAVITEV
ODLOČANJU

OSNOVNIH

POJMOV

GEOINFORMACIJSKE

PODPORE

Podpora odločanju (Decision Support) je širok pojem, ki pomeni podporo ljudem pri
sprejemanju odločitev. Ljudje vsak dan sprejemamo odločitve, kjer med mnogimi
alternativami izberemo eno moţnost (Sugumaran, Degroote, 2011). Proces sprejemanja
odločitve vključuje oceno problema, zbiranje informacij o njem, ugotavljanje alternativ,
predvidevanje posledic odločitve, sprejetje odločitve in vrednotenje odločitve (Bohanec,
2001).
Sistemi za podporo prostorskemu odločanju (Spatial Decision Support Systems) so orodja,
ki pomagajo pri reševanju prostorskih problemov. V zadnjih desetletjih je bilo, sočasno z
razvojem računalniške tehnologije, razvitih mnogo orodij, ki nam pri odločitvah pomagajo,
kot sta računalo za izračun stroškov bivanja, ki je v pomoč pri odločitvi o selitvah, ali spletna
orodja (npr. GoogleMaps), ki pomagajo pri načrtovanju optimalne poti. Pri iskanju najboljše
rešitve je vpletenih več dejavnikov in omejitev, na podlagi katerih sprejemamo odločitve.
Prostorske odločitve so kompleksne in rešitve pogosto ne zadovoljijo vseh interesentov
(Sugumaran, Degroote, 2011).
Geografski informacijski sistemi se uporabljajo za zajemanje, upravljanje, prikazovanje in
analiziranje prostorskih podatkov. Z svojimi orodji podpirajo prostorske odločitve. Uporablja
se jih v poslovnih, akademskih in zasebnih krogih v različnih disciplinah (Sugumaran,
Degroote, 2011). Po mnenju Pogačnika (1999, str. 100) so prednosti računalniške obdelave
podatkov z GIS-om zmoţnost upravljati z velikim številom slojev, hitrost ter nazornost. Njena
slabost je izključevanje osebnega vpliva in poznavanja specifičnih terenskih razmer, kar je pri
prostorskih odločitvah prav tako zelo pomembno. Upravičen očitek smo odpravili s terenskim
delom.
Kriteriji
Odločitve sprejemamo na podlagi dveh vrst kriterijev: omejitev (Constraints) in dejavnikov
(Factors). Omejitve so kriteriji, ki omejijo našo analizo na določeno geografsko območje in
so dihotomne spremenljivke. Imajo dve vrednosti; ena predstavlja ugodna območja (vrednost
1), druga pa neustrezna (vrednost 0) območja. Dejavniki so kriteriji, ki povejo, kakšna je
primernost določene alternative. Primernost je prikazana z zvezno mersko lestvico od
najmanjše do največje primernosti. Od uporabljene metode je odvisno, ali se primernost
določene alternative poveča ali zmanjša. Pogosto uporabljena metoda je mnoţenje kriterijev
oziroma Boolean intersection (Ciglič, 2008; Eastman, 2006).
Če ţelimo dejavnike in omejitve med seboj primerjati, moramo pred njihovo obteţitvijo in
izvedbo vrednotenja izvesti standardizacijo (pretvorbo na isto mersko lestvico) (Eastman,
2006). Vse sloje je potrebno pretvoriti v rastrsko obliko z isto velikostjo celice. Omejitvam se
določita dve vrednosti, 0 in 1 (neugodno, ugodno). Dejavnikom pa se z zvezno
standardizacijo pripiše vrednosti 0–1 ali 0–255 na podlagi različnih matematičnih funkcij
(linearna, sigmoidalna, J-krivulja ali uporabniško določena funkcija), ki opisujejo preučevani
pojav.
Saatyjeva metoda je ena izmed metod za določanje uteţi dejavnikom odločanja. Uteţi lahko
določimo tudi na podlagi delfi metode ali lastnih izkušenj. Pri Saatyjevi metodi primerjamo
pare kriterijev in njihovo pomembnost med seboj. Pomembnost je določena z devetstopenjsko
lestvico od 1/9 do 9. Pare kriterijev primerjamo s primerjalno matriko. Na podlagi razmerij v
pomembnosti kriterijem določimo uteţi, katerih vsota mora biti 1. Metoda je vključena v
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program Idrisi (modul WEIGHT) in uporabljena pri naši raziskavi (Eastman, 2006).
Konsistenčno razmerje (Consistency Ratio) nam v primeru, da presega 0,1 (10 %), pove, da so
bila razmerja med kriteriji v matriki ocenjena nepravilno in jih je potrebno ponovno
ovrednotiti (Eastman, 2006).
Večkriterijsko enociljno vrednotenje (Multi Criteria Evaluation) pomeni vrednotenje večih
kriterijev za dosego določenega cilja. Dva najpogostejša postopka sta logično prekrivanje kart
in obteţena linearna kombinacija (Weighted Linear Combination). Uporablja se tudi obteţeno
tehtno povprečje (Ordered Weighted Average). Vse navedene metode so vključene v program
Idrisi. Metoda obteţene linearne kombinacije, ki vsebuje tudi prvine logičnega prekrivanja
kart, je pogosto uporabljena. V prvem koraku s prekrivanjem podatkovnih slojev izločimo
neprimerne površine (vrednost 0), primerne površine (vrednost 1) pa nato razvrstimo po
stopnjah primernosti glede na dejavnike. Na koncu se vse podatkovne sloje zdruţi v enoten
podatkovni sloj, kjer ima vsaka celica določeno vrednost, izračunano po formuli
, ki pomeni, da je primernost enaka zmnoţku vsote uteţi dejavnika in vrednosti
dejavnika ter zmnoţku omejitev. Rezultati imajo vrednosti od 0 do 255 (Ciglič, 2008;
Eastman, 2006).
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3. METODE DELA
Potek dela in izdelava zaključne seminarske naloge sta sestavljena iz kabinetnega in
terenskega dela. V prvem, teoretičnem delu, smo s študijem literature oblikovali koncept
LPC-ja, za katerega smo kasneje poiskali primerne lokacije za umestitev. Pri tem smo proučili
akcijske načrte Slovenije v zvezi z uporabo lesne biomase, primere dobrih praks iz Slovenije
in tujine ter podobne koncepte obstoječih ali načrtovanih lesnih centrov. V drugi fazi smo na
podlagi podatkov, ki jih zbira Zavod za gozdove Slovenije, Regionalnih razvojnih programov
za obdobje 2014–2020 ter lokalnih energetskih konceptov izbrali občino z velikim
potencialom za izrabo lesne biomase, Ilirsko Bistrico.
Temu je sledil tretji, analitični del naloge, v katerem smo na podlagi veljavnih zakonov,
smernic za postavitev objektov ter podobnih določil izbrali kriterije, ki pomembno vplivajo na
primernost lokacije za postavitev LPC-ja. Izbrali smo 11 dejavnikov, ki smo jih ovrednotili z
zveznimi ali nezveznimi ocenami od 0 do 255, ter štiri omejitve z ocenama 0 ter 1. Izbrane
kriterije smo tako standardizirali ter pripravili, da so bili med seboj primerljivi. Omejitve smo
s prekrivanjem zdruţili v en podatkovni sloj, dejavnike pa s pomočjo Saatyjeve metode
ustrezno obteţili, saj nimajo vsi enakega vpliva na primernost lokacije. S slojem omejitev in
obteţenimi dejavniki smo z metodo obteţene linearne kombinacij izvedli večkriterijsko
enociljno vrednotenje. Rezultat analize je bila karta primernosti površin na območju Ilirske
Bistrice. Nato smo vpeljali še dodatne kriterije, s pomočjo katerih smo poiskali sklenjena
območja s čim višjo oceno primernosti in površino večjo od 8 ha. Pri določitvi minimalne
površine območja 8 ha so nam pomagale velikosti podobnih lesnih centrov, lesnih obratov in
biomasnih elektrarn. Pet območij, ki je ustrezalo vsem kriterijem, smo si terensko ogledali, jih
podrobneje vrednotili ter primerjali med seboj. Dodatno smo za primerjavo z vidika naših
kriterijev vrednotili tudi primernost dveh ţe obstoječih industrijskih con za umestitev LPC-ja.
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Slika 4: Shematski potek dela
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3.1. IZBOR OBČINE ZA UMESTITEV LPC
Občino, kamor bomo s pomočjo geoinformacijske podpore odločanju umestili LPC, nismo
izbrali naključno. Poskušali smo jo izbrati po čim bolj objektivnih kriterijih, pri čemer sta bila
ključna naslednja dva vidika: prvi je potencial občine za izrabo lesne biomase, drugi pa
upošteva tudi zavedanje in pripravljenost regionalnih in lokalnih oblasti za korak v smeri k
večji rabi lesne biomase. Z upoštevanjem omenjenih vidikov smo v štirih korakih izmed 212
slovenskih občin izbrali Ilirsko Bistrico.
V prvi fazi smo pregledali osnutke regionalnih razvojnih programov6 (RRP) za vseh 12
razvojnih regij in izbrali tiste, v katerih je les ovrednoten kot naravna dobrina, ki jo je v
prihodnosti smotrno izkoriščati tudi v energetske namene. V RRP-ju so navedeni cilji, vizije
in prioritete prihodnjega regionalnega razvoja. Iz prioritet smo izhajali na način, da smo
izbrali regije, ki dajejo velik pomen lesni biomasi kot področju razvoja v prihodnje. Sklepamo
namreč, da se občine iz teh regij laţje prijavljajo na razpise za pridobitev finančnih sredstev iz
kohezijskih in drugih razvojnih skladov EU iz omenjenega področja. Projekti, ki spodbujajo
rabo lesne biomase (med drugim tudi postavitev LPC-ja), so tako lahko finančno podprti tudi
s strani EU, kar poveča moţnosti realizacije. Te razvojne regije so Gorenjska, Koroška,
Savinjska, Spodnje posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska. V prvi fazi
smo se tako omejili na 94 občin, ki leţijo znotraj zgoraj navedenih razvojnih regij (Regionalni
razvojni program za obdobje 2014–2020 …, 2015; Regionalni razvojni program za Podravsko
…, 2015; Regionalni razvojni program za Koroško …,2014; Regionalni razvojni program
Primorsko-Notranjske …, 2014; Regionalni razvojni program Ljubljanske …, 2014;
Regionalni razvojni program za Juţnoprimorsko …, 2014; Regionalni razvojni program
Savinjske …, 2014; Regionalni razvojni program Zasavske …, 2014; Regionalni razvojni
program Severne …, 2014; Regionalni razvojni program Gorenjske …, 2014; Regionalni
razvojni program Spodnje posavske …, 2013).
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije in Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) so izdelali
pregledovalnik, ki pomaga pri oceni potencialov občin za rabo lesne biomase7. S pomočjo
tega pregledovalnika smo znotraj nabora 94 občin izbrali tiste, kjer je sintezna ocena
primernosti8 (vsota devetih parametrov) najvišja, torej pet. Po izvedeni drugi fazi izbora nam
je tako ostalo še 46 občin.
Kot pomanjkljivost ocene potencialov občin so na ZGS-ju navedli pomanjkanje podatkov o
količinah lesnih ostankov in nekontaminiranega odsluţenega lesa, ki bi jih bilo smiselno
vključiti v oceno (Sinteza kazalcev, 2015). Ţagarski ostanki so pomembni za nadaljnjo
predelavo v lesna goriva, predvsem pelete in brikete (kar bo ena izmed funkcij našega LPCja) (Butala, Stritih, Turk, 2002). Podatke o količini lesnih ostankov v lesno predelovalnih
obratih v posameznih občinah so nekatere občine poskusile zbrati s pomočjo vprašalnika, ki
so ga poslale na naslov obrata. Zbrani podatki so bili v več primerih pomanjkljivi ali pa
podjetja vprašalnikov niso vrnila (Energetski koncept …, 2008). Zato smo v naslednjem
koraku za izbranih 46 občin pregledali parametre:
6

RRP-ji 2014–2020 se bodo predvidoma sprejemali poleti 2015, kar pomeni, da so programi še v oblikovanju.
Vse regije z izjemo Pomurske razvojne regije so imele osnutke javno dostopne. Očitno so razlike v vsebinski
izpopolnjenosti programov (določene regije so imele osnutke, druge dopolnjene osnutke, Pomurska razvojna
regija pa edina še nima izdelanega osnutka RRP-ja 2014–2020), kar zmanjšuje primerljivost med regijami, a na
omenjeno nismo imeli vpliva.
7
Do pregledovalnika je mogoče dostopati na povezavi URL:
http://www.zgs.si/slo/delovna_podrocja/lesna_biomasa/potenciali_po_obcinah/index.html.
8
Sintezna ocena z vsemi vključenimi parametri je opisana v poglavju 2.2.1.3. Potencial občin za rabo lesne
biomase.

21

-

količina ţagarskih ostankov pri predelavi hlodovine ob trenutni realizaciji poseka
(ZAG_POS),
količina ţagarskih ostankov pri predelavi hlodovine ob realizaciji moţnega poseka
(ZAG_MP),
izračunali smo še dodaten parameter: ZAG_MP - ZAG_POS > 5000 m3.

Preglednica 4: Izbrane občine za umestitev LPC-ja po prvih treh korakih

Ime občine

ZAG_PO
S (m3)
VAS- 667,25

GORENJA
POLJANE
ILIRSKA BISTRICA
GORJE
KRANJSKA GORA
ČRNOMELJ
RIBNICA

14351,01
1705,47
1501,59
10485,38
10347,38

ZAG_MP
(m3)
10450,45

ZAG_MP ZAG_POS (m3)
9783

Površina
občine (ha)
15176

21360,85
8531,5
7112,4
16090,95
15535,2

7010
6826
5611
5606
5188

47962
11634
25608
34197
15508

Vir podatkov: Podatki Občine 2013, 2015.

Po tem koraku smo dobili šest občin (Preglednica 4).
V zadnjem koraku smo pregledali Lokalne energetske koncepte občin (v nadaljevanju: LEK),
s čimer smo dobili vpogled v trenutno stanje na področju energetike in načrte za prihodnji
razvoj. Dodatno smo upoštevali tudi površino občine, saj ni priporočljivo, da je ta premajhna.
Na podlagi vseh opisanih kriterijev smo izbrali občino Ilirska Bistrica z ocenjenim velikim
potencialom za izrabo lesne biomase (Lokalni energetski koncept občine Gorenja vas –
Poljane, 2015; Lokalni energetski koncept občine Črnomelj, 2012; Lokalni energetski koncept
občine Kranjska Gora, 2012; Energetski koncept …, 2008; Lokalni energetski koncept občine
Ribnica, 2008).
Slika 5: Shematski potek izbire občine
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3.2. UPORABLJENA PROGRAMSKA OPREMA IN SLOJI PODATKOV
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge je bila uporabljena programska oprema Microsoft
Office (Excel, Access), ESRI programska oprema (ArcMap), IDRISI SELVA 17.0 ter Google
Zemlja. Uporabljali smo javno dostopne podatke in tiste, ki smo jih osebno pridobili od
pristojnih institucij. Nekateri podatki niso sistematično zbrani v obliki prostorskega sloja za
celo Slovenijo oz. občino Ilirska Bistrica, zato vseh ţelenih podatkov ni bilo moţno uporabiti.
Preglednica 5: Uporabljeni prostorski podatki

Ime kriterija
Naklon
Raba tal

Varovalni gozd in gozdni
rezervat
Zavarovana območja

Vodna telesa in
vodovarstvena območja
Poplavna območja

Odprtost gozdov

Skalovitost terena

Cestna infrastruktura
Bliţina naselij
Energetska infrastruktura
Lastništvo gozdov in
velikost gozdnih posesti

Ime sloja
Izračunan iz sloja DMV 12,5 m x 12,5
m
Grafični podatek RABA za celo
Slovenijo

Vir podatkov
Geodetski urad RS, 2014

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
(stanje 31. 3. 2015)
Varovalni gozdovi in gozdovi s
Zavod za gozdove
posebnim namenom
Slovenije, 2013
Zavarovana območja poligoni, Register Agencija RS za okolje,
naravnih vrednot, Natura 2000,
2015
Ekološko pomembna območja,
Območja, ki po mnenju Evropske
komisije izpolnjujejo pogoje za
posebna območja varstva, pa s to
uredbo niso določena za Natura
območja
Kategorizacija vodotokov,
Agencija RS za okolje,
Vodovarstvena območja (drţavni
2015
nivo), Vodovarstvena območja
(občinski nivo)
Katastrofalna območja poplavljanja,
Agencija RS za okolje,
Redka območja poplavljanja, Pogosta
2015
območja poplavljanja
Odprtost gozdov
Zavod za gozdove
Slovenije (posredovano
23. 3. 2015)
Skalovitost terena
Zavod za gozdove
Slovenije (posredovano
23. 3. 2015)
Podatki zbirnega katastra gospodarske Geodetski urad RS, 2014
javne infrastrukture (GJI) – sloja ceste
in ţeleznice
Kataster stavb
Geodetski urad RS, 2014
Podatki zbirnega katastra gospodarske Geodetski urad RS, 2014
javne infrastrukture (GJI) – sloj
električna energija.
Število lastnikov / 100 ha ter površina
Zavod za gozdove
gozda / lastnika.
Slovenije (posredovano
Izračunano iz podatka o številu
22. 4. 2015)
lastnikov in površini gozda po
katastrskih občinah.
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4. LESNO PREDELOVALNI CENTER ILIRSKA BISTRICA
Po postopku, opisanem v poglavju 3.1., smo za umestitev LPC-ja izbrali občino Ilirska
Bistrica in jo ocenili kot primerno za izrabo lesne biomase v energetske namene. V
nadaljevanju bomo geografsko opisali občino, njene razvojne ter energetske načrte ter
predstavili LPC in njegove dejavnosti.
4.1. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE ILIRSKA BISTRICA
Občina Ilirska Bistrica leţi na jugozahodu Slovenije ob meji s Hrvaško. Po površini je ena
večjih slovenskih občin, saj meri 480 km2. Njeno območje je zelo raznoliko, saj vanj spada
del Sneţniške planote, Podgrajskega podolja, Jelšanskega podolja, Brkinov, juţni del Zgornje
Pivke in dolina reke Reke. Slednja je imela v preteklosti velik gospodarski pomen s številnimi
mlini in ţagami (Energetski koncept …, 2008). Preko občine poteka najkrajša cestna
povezava med Postojno in Reko na Hrvaškem, ter Trstom in Reko. Skozi Ilirsko Bistrico
poteka tudi glavna ţelezniška povezava proti Reki. Mesto Ilirska Bistrica predstavlja središče
občine, v kateri je skupno 63 naselij.
Slika 6: Pregledna karta občine Ilirska Bistrica

Občina Ilirska Bistrica, skupaj z občinami Pivka, Loška dolina, Bloke, Cerknica in Postojna,
sestavlja Primorsko-notranjsko statistično regijo (do konca leta 2013 je bil uradno
poimenovanje Notranjsko-kraška regija) (Regionalni razvojni program Primorsko-Notranjske
…, 2014).
Leta 2014 je v občini ţivelo 13.806 prebivalcev (Prebivalstvo po občinah, 2015). Naravni
prirastek je negativen ţe zadnjih 20 let. Občina je soočena s problemom odseljevanja in
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staranja prebivalstva. Gostota prebivalstva je leta 2014 znašala 28,7 prebivalcev/km2 in je
tako veliko manjša od drţavnega povprečja, ki znaša okoli 100 prebivalcev/km2 (Pregled po
občinah, 2015).
Občina Ilirska Bistrica leţi znotraj dveh Gozdnogospodarskih enot (GGE), in sicer Seţane in
Postojne.
Slika 7: Lega občine znotraj GGE Sežana in GGE Postojna

Gozd v občini pokriva 32.443 ha, kar znaša 68 % površine občine (Resolucija o …, 2007).
Zasebni gozd predstavlja 70 % vsega gozda v občini. V preglednici so predstavljeni še ostali
pomembni gozdnogospodarski kazalci občine (Podatki Občine 2013, 2015).
Preglednica 6: Gozdnogospodarski kazalci občine Ilirska Bistrica

Lesna zaloga (m3)
Prirastek (m3)
Možni posek neto (m3)
Posek neto (m3)

9.540.668
221.314
149.510
80.033

Vir podatkov: Podatki Občine 2013, 2015

Z lesom in lesnimi ostanki se v občini ogreva 59 % stanovanj. Večina teh je v krajih izven
naselja Ilirska Bistrica. Med podjetji je največji porabnik toplotne energije Lesonit d.o.o., ki
se ogreva z lesnimi ostanki. Nobena izmed javnih stavb v občini za ogrevanje ne uporablja
lesne biomase, temveč kurilno olje. Prav tako lesne biomase ne uporablja nobena izmed
kotlovnic, ki ogrevajo več stanovanj in/ali poslovnih objektov. Daljinski sistem ogrevanja v
občini ni prisoten (Energetski koncept …, 2008).
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4.2. PREGLED RAZVOJNIH PROGRAMOV IN ENERGETSKIH KONCEPTOV OBČINE
Regionalni razvojni program Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014–2020:
osnutek
Občina Ilirska Bistrica, skupaj z občinami Pivka, Loška dolina, Bloke, Cerknica in Postojna,
sestavlja Primorsko-notranjsko statistično regijo in je del Primorsko-notranjske razvojne
regije.9 Namen RRP-ja je uskladiti razvojne cilje na ključnih razvojnih področjih v regiji,
določiti instrumente, vire ter razvojne projekte za uresničitev ciljev.
Na področju lesarstva stanje ni najboljše, saj se večina lesno predelovalnih obratov v regiji
sooča s problemi. Lesarska dejavnost je v regiji zelo pomembna, ţe v preteklosti je prav
zaradi obilice surovine v regiji izkazovala veliko gospodarsko moč. Problemi lesno
predelovalnih podjetij izhajajo iz nepovezanosti podjetij med seboj, neustreznega upravljanja
z gozdovi, finančne šibkosti in nezmoţnosti udeleţbe v razvojnih projektih. Zaposlenost v
lesno predelovalni industriji v zadnjih letih drastično upada.
Smernice razvoja Primorsko-notranjske regije, pomembne za lesno industrijo in gozdarstvo,
so:
- spodbujanje ukrepov za trajnostno gospodarjenje in upravljanje z naravnimi viri,
predvsem s strateškimi viri Slovenije (voda in les – dvig dodane vrednosti v verigi
gozd-les),
- dvig konkurenčnosti gozdarstva in lesne industrije (bolj učinkovito gospodarjenje z
gozdovi, revitalizacija lesno predelovalne industrije, ohranjanje ponora CO2),
- zanesljivost oskrbe z energijo s povečanjem energijske učinkovitosti in doseganjem
najvišjega deleţa uporabe OVE v EU.
Cilji ukrepa, ki se nanaša na upravljanje z gozdom, so:
-

spodbuditi gospodarno ravnanje z gozdom,
povečati ekonomsko učinkovitost gospodarjenja z gozdom,
povečati rabo in trţenje lesa in lesne biomase,
spodbuditi interesno zdruţevanje lastnikov gozdov in njihovo aktivno delovanje.

Nekatere izmed aktivnosti, ki bodo cilje uresničevale, so:
-

ustanovitev zdruţenja lastnikov gozdov,
nadzor nad komercialnimi potmi – obdavčitev izvoza,
vzpostavitev osrednjega regijskega centra za odkup in prodajo lokalnega lesa,
promocija domače rabe lesa in lesenih izdelkov po principu »kupuj domače«,
spodbujanje znanja o različnih oblikah rabe lesa in lesne biomase (Regionalni razvojni
program Primorsko-Notranjske …, 2014).

LPC bo občini pomagal pri uresničitvi marsikaterih ciljev iz RRP-ja 2014–2020.
Energetski koncept občine Ilirska Bistrica
Energetski koncept občine Ilirska Bistrica analizira sedanje stanje porabe energentov za
ogrevanje in predvideva zamenjava fosilnih goriv z obnovljivimi viri. Med njimi je
najprimernejša za uporabo lesna biomasa.
9

Občina Ilirska Bistrica sodeluje tudi v razvojni regiji Juţna primorska, kjer ima status opazovalke. Glede na to,
da uradno spada v Primorsko-notranjsko regijo, smo izhajali iz RRP-ja omenjene regije.
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Cilji občine na področju rabe in oskrbe z energijo so:
-

večji deleţ rabe OVE pri vseh porabnikih v občini,
zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora,
spodbujanje uporabe OVE v okviru večjih (skupnih) sistemov (npr. v okviru sistema
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali bioplin, mikrosistemi itd.).

V občini ni daljinskega sistema ogrevanja. Njegove prednosti pred individualnimi kurilnimi
sistemi so v večjem izkoristku (posledično manj porabljenega energenta in manj emisij),
skupnem nadzoru nad delovanjem in vzdrţevanju.
Glede na velik deleţ individualnih stanovanj, ki za ogrevanje uporablja lesno biomaso, je
potrebno poskrbeti, da je le-ta učinkovito izrabljena. Stare kotle z nizkim izkoristkom je nujno
potrebno zamenjati za nove. Smiselna je tudi povezava več uporabnikov z namenom
skupnega ogrevanja na lesno biomaso, da je ogrevanje bolj učinkovito.
Ker nobena izmed javnih stavb za ogrevanje ne uporablja lesne biomase, je potrebno
premisliti o prehodu iz kurilnega olja na lesno biomaso. Potrebna je tudi menjava večine
kotlov za energetsko učinkovitejše.
Nekatera večja podjetja v občini za ogrevanje uporabljajo lesno biomaso (podjetje Lesonit
d.o.o.), nekatera pa še vedno slabše kvalitetno kurilno olje, mazut, čigar uporaba je z
okoljskega vidika sporna. Bolj učinkovito rabo energije bi predstavljal sistem za
soproizvodnjo električne in toplotne energije, ki ga trenutno ni v nobenem od večjih podjetij v
občini (Energetski koncept …, 2008).
Po pregledu Energetskega koncepta občine Ilirska Bistrica smo zaključili, da bo LPC občini
ponudil prav to, kar ji trenutno manjka in k čemur stremi v prihodnje. Uporabljal se bo lokalni
in obnovljiv vir energije, soproizvajala se bo električna in toplotna energija, vpeljan bo
skupen sistem ogrevanja za sedaj individualne porabnike in ustvarjena bodo nova delovna
mesta, ki jih v občini trenutno primanjkuje. Umestitev LPC-ja v občini Ilirska Bistrica tako
ocenjujemo kot smiselno in upravičeno razvojno potezo.
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4.3. DEJAVNOSTI LESNO PREDELOVALNEGA CENTRA ILIRSKA BISTRICA
Na podlagi različnih oblik lesne biomase ter različnih moţnosti njihove uporabe smo
oblikovali koncept lesno predelovalnega centra, za katerega bomo v nadaljevanju poiskali
najugodnejšo lokacijo znotraj občine Ilirska Bistrica.
LPC bo vseboval elemente v poglavjih 2.2.2.3. opisanega biomasnega logističnega in
trgovskega centra, lesno predelovalnega obrata in sistema za so proizvodnjo toplotne in
električne energije.
Tako oblikovan center bo deloval v skladu s cilji, zapisanimi v operativnem programu
Republike Slovenije »Les, je lep«, ki so:
-

ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve,
nova delovna mesta v lesno predelovalni industriji,
povečanje proizvodnje primarne energije iz lesne biomase za 30 % do leta 2020.

Cilj Slovenije, zapisan v Nacionalnem energetskem načrtu do leta 2020, je doseči 25 % deleţ
obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Za dosego ciljev se bo usmerilo tudi na
povečanje uporabe lesne biomase, k čemur bo pripomogel LPC. V prihodnosti bo pozornost
namenjena zamenjavi kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi
viri energije, sistemom daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in soproizvodnji
toplote in električne energije (Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–
2020 (AN OVE), 2010).
LPC bo uresničeval cilje občine, navedene v Energetskem konceptu občine, ter pomagal k
uresničitvi ciljev celotne Notranjsko-primorske regije, zapisanih v RRP-ju.
Glavne dejavnosti, ki se bodo izvajale v LPC-ju, so:
-

skladiščenje lesa,
predelava lesa v lesna goriva (sekanci, peleti, briketi, polena),
mizarska dejavnost,
soproizvodnja toplotne in električne energije (Staničić, Šolinc, 2002; Krajnc, Premrl,
2010; Vizija 2020, 2013).
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Slika 8: Dejavnosti lesno predelovalnega centra

Vir podatkov: Staničić, Šolinc, 2002; Krajnc, Premrl, 2010; Vizija 2020, 2013.

Ponudbo LPC-ja se lahko razširi še z izobraţevalnim delom, kjer bi se v skladu z RRP-jem
spodbujalo znanja o različnih oblikah lesne biomase in lesa, spodbujalo bi se povezovanje
med izobraţevalnimi institucijami in lesno predelovalnim podjetjem, promoviralo bi se
poklice v lesno predelovalni dejavnosti in nudilo moţnost izvajanja praktičnega usposabljanja
(Regionalni razvojni program Primorsko-Notranjske …, 2014).
Pomembne prednosti LPC-ja za občino Ilirska Bistrica so:
-

uresničenje ciljev, navedenih v Energetskem konceptu občine,
uporaba lokalnega vira energije in s tem manjša odvisnost od drugih trgov,
nova delovna mesta (trenutno je v občini prisotno izseljevanje in visoka
brezposelnost),
manjša okoljska obremenitev,
zanesljiva in trajna oskrba z lesnimi gorivi.
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5. KRITERIJI ZA DOLOČITEV UGODNIH LOKACIJ ZA POSTAVITEV LPCJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Pri umeščanju LPC-ja v občini Ilirska Bistrica smo upoštevali več relevantnih kriterijev, ki
označujejo območja kot bolj ali manj primerna za umestitev LPC-ja. Nekateri kriteriji
predstavljajo omejitve, torej območja, kjer postavitev LPC-ja zaradi fizično ali druţbeno
geografskih dejavnikov ni mogoča, drugi pa dejavnike, ki na standardizirani merski lestvici
ovrednotijo primernost določene lokacije za umestitev LPC-ja. V Sloveniji ne obstaja
zakonodaja, ki bi predpisovala, kam postaviti LPC. Pri določitvi kriterijev smo se tako oprli
na predpise glede gradnje objektov, veljavno zakonodajo, smernice za postavitev BLTC-ja,
smernice urbanističnega načrtovanja in primere postavitve podobnih predelovalnih in
energetskih objektov.
Izbira lokacije za umestitev LPC-ja in podobnih objektov v prostor je izjemno pomembna.
Izgradnja takega objekta mora biti ekonomsko upravičena, zato moramo upoštevati razmerje
med stroški gradnje in delovanja ter višino prihodkov (Krajnc, Premrl, 2010). Razmislek o
primerni lokaciji LPC-ja smo začeli z delitvijo na območja, ki morajo biti LPC-ju blizu in so
zanj pomembna, ter tista, ki ovirajo njegovo umestitev.
Eden glavnih dejavnikov, ki ga je potrebno upoštevati pred začetkom načrtovanja, je surovina
(les in lesni ostanki), ki je osnova za delovanje LPC-ja. Na tem mestu je potrebno razmisliti o
njenih količinah, dostopnosti in potencialnih dobaviteljih (lastnikih gozdov). Potrebna je
analiza prostorskih moţnosti graditve10 in nato upoštevanje občinskih planov (občinski
prostorski načrti), ki navajajo, katere dejavnosti oz. tipi objektov se na določeni namenski rabi
prostora lahko načrtujejo (Krajnc, Premrl, 2010). Po mnenju Pogačnika (1999, 2006) so
glavne omejitve za gradnjo plazovita in nestabilna tla, poplavna območja, strmine nad 30 %,
izrazito osojne lege, seizmično aktivna zemljišča, najboljša kmetijska zemljišča, varovalni
gozdovi, gozdni rezervati, varstvena območja pitne vode, zavarovana območja, obstoječa raba
površin, prostorski dokumenti in lastništvo parcel, v kolikor se lastniki ne strinjajo s prodajo
ali gradnjo.
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili vse relevantne kriterije, ki smo jih pridobili za
potrebe nadaljnje analize.

10

Potrebno je upoštevati topografske značilnosti površja, rabo tal, omejitvena območja z vidika naravnih nesreč
(poplavna in erozijsko ogroţena) in zavarovana območja.
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5.1. OMEJITVE IN DEJAVNIKI ZA POSTAVITEV LPC-ja
Uporabljeni kriteriji predstavljajo omejitve in dejavnike za umestitev LPC-ja. Omejitve
območje delijo binarno, torej na neugodna (0) in ugodna območja (1). Dejavniki nam povejo,
kako primerne so določene alternative. Nekateri so zaradi primerljivosti med seboj prikazani
kategorično od neugodne ocene 0 do najbolj ugodne ocene 255. Na enaki merski lestvici so
nekateri pojavi prikazani zvezno, kar doseţemo s pomočjo zvezne fuzzy standardizacije, kjer
se proučevanemu pojavu pripiše določeno obliko funkcije. Moţne oblike funkcij so linearna,
sigmoidalna, J-krivulja ali uporabniško določena funkcija, njihova usmerjenost je lahko
naraščajoča ali padajoča. Pri dejavniku naklon in skalovitost površja smo uporabili
uporabniško določeno funkcijo, ki smo jo oblikovali sami na podlagi poznavanja pojava.
Dejavnik odprtosti gozdov smo opisali s sigmoidalno funkcijo, medtem ko smo linerno obliko
funkcije uporabili pri dejavnikih bliţina prometne infrastrukture, oddaljenost od energetske
infrastrukture, bliţina naselij in velikost gozdnih posesti.
5.1.1. NAKLON
Naklon površja je eden izmed najpomembnejših topografskih kriterijev, ki vplivajo na
gradnjo objektov v prostoru. Opredelitev naklonov ni zakonsko določena, zato različni avtorji
navajajo različne opredelitve primernosti naklonov za gradnjo. Na strmih površjih je večja
moţnost pojava erozije in s tem povezanih naravnih nesreč, prav tako je ovirana gradnja
prometne in komunalne infrastrukture. Individualne stanovanje hiše se lahko gradi terasasto
tudi na terenih z naklonom nad 20 %, medtem ko je lesno predelovalni center obravnavan kot
industrijska cona, ki za postavitev potrebuje čim bolj ravno površje. Predvsem skladiščni
prostori v LPC-ju morajo zaradi stabilnosti zloţenih hlodov stati na čim bolj ravni površini.
Opredelitve primernosti naklonov za gradnjo se pri avtorjih razlikujejo. Po mnenju Pogačnika
so za zazidavo zelo primerna zemljišča tista z naklonom do 5 % (2,3°), srednje primerna
zemljišča pa imajo naklon do 10 % (4,5°) (Pogačnik, 1999). Po mnenju Vinka (1983) je za
gradnjo zelo primeren naklon do 2,9°, naklon med 2,9° in 8° je primeren, nad 8,5° pa manj
primeren (Ciglič, 2008; cv: Vink, 1983).
V Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti RS so naklon opredelili z vidika
primernosti za sečnjo. Ravno površje ima naklon terena do 10 %, rahlo nagnjeno do 30 %,
strmo do 50 % in zelo strmo nad 50% (Uredba o spremembah …, 2013).
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Slika 9: Nakloni površja v občini Ilirska Bistrica

Vrednotenje naklonov v občini Ilirska Bistrica
Uporabniško definirani funkciji (opisana v poglavju 5.1.) smo obliko določili tako, da ustreza
naklonom površja v občini Ilirska Bistrica. Z večanjem naklona upada primernost površja za
postavitev LPC-ja. V preglednici 7 so določeni posamezni razredi naklonov površja in
njihovo vrednotenje.
Preglednica 7: Vrednotenje kategorij naklona

Naklon površja
0°–3°
3°–5°
5°–10°
Nad 10°

Vrednotenje
255
Vrednosti upadajo med 255 in 150
Vrednosti upadajo med 150 in 0
0

Tip kriterija
Dejavnik
Dejavnik
Dejavnik
Omejitev
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Slika 10: Primernost naklonov določena z uporabniško določeno funkcijo

Vrednosti

Primernost naklonov
200
100
0
0

3

5

10

73

Naklon (stopinje)

Slika 11: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika naklona

5.1.2. RABA TAL
Raba tal opredeljuje površine, ki so za pozidavo primerne, pogojno primerne in neprimerne.
Tako najboljša kmetijska zemljišča predstavljajo omejitev za gradnjo, saj imajo pomembno
funkcijo proizvodnje hrane. Obstajajo tudi izjeme, ko najboljša kmetijska zemljišča lahko
uporabimo za gradnjo, če izgubljeno površino (z agromelioracijami, sanacijami itd.)
nadomestimo z zemljiščem enake proizvodne vrednosti. Pomemben mikrolokacijski kriterij je
zato kmetijsko manj kvalitetno zemljišče (Pogačnik, 1999).
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Slika 12: Raba tal v občini Ilirska Bistrica

Slika 13: Deleži rabe tal v občini Ilirska Bistrica

Vir podatkov: MKGP, 2015.

Največji deleţ dejanske rabe tal v občini Ilirska Bistrica predstavlja gozd s 74 %, trajni
travniki zavzemajo 15 % površine, ostale oblike rabe tal zavzemajo 2 % in manj.
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Vrednotenje rabe tal v občini Ilirska Bistrica
Kategorijam rabe tal smo določili ugodnost za umestitev LPC-ja na merski lestvici med 0 in
255. Vrednost 0 predstavlja popolnoma neugodno območje za postavitev LPC-ja, vrednost
255 pa najbolj primerna območja, ki za umestitev LPC-ja nimajo omejitev. Z lastno ekspertno
oceno smo določili ocene med 0 in 255 za vsak tip dejanske rabe tal. Pri tem smo se opirali na
ţe obstoječe primere vrednotenja rabe tal ter poznavanje terena. Tip rabe tal, ki je za
postavitev LPC-ja neprimeren, so pozidana območja, območja vodnih teles, zamočvirjena
območja, sadovnjaki, vinogradi in rastlinjaki. Najprimernejša območja za postavitev LPC-ja
predstavljajo zemljišča v zaraščanju ter odprta zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim
pokrovom (Pogačnik, 1999).
Preglednica 8: Vrednotenje kategorij rabe tal

Šifra
rabe tal
1100
1180
1190
1211
1221
1222
1300
1410
1420
1500
1600
1800
2000
3000
4220
5000
6000

7000

Raba tal

Vrednotenje

Tip kriterija

Njiva ali vrt
Trajne rastline na njivskih površinah
Rastlinjak
Vinograd
Intenzivni sadovnjak
Ekstenzivni sadovnjak
Trajni travnik
Zemljišče v zaraščanju
Plantaţa gozdnega drevja
Drevesa in grmičevje
Neobdelano kmetijsko zemljišče
Kmetijska površina porasla z gozdnim
drevjem
Gozd
Pozidano ali sorodno zemljišče
Ostala zamočvirjena zemljišča
Suho odprto zemljišče s posebnim
rastlinskim pokrovom
Odprto zemljišče brez ali z
nepomembnim rastlinskim pokrovom

50
50
0
0
0
100
100
255
100
200
200
200

dejavnik
dejavnik
omejitev
omejitev
omejitev
dejavnik
dejavnik
dejavnik
dejavnik
dejavnik
dejavnik
dejavnik

200
0
0
100

dejavnik
omejitev
omejitev
dejavnik

255

dejavnik

Voda

0

omejitev
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Slika 14: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika rabe tal

5.1.3. VAROVALNI GOZD IN GOZDNI REZERVAT
Varovalni gozdovi varujejo zemljišča pred usadi, izpiranjem in krušenjem. To so gozdovi na
strmih bregovih voda, gozdovi, izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki zadrţujejo
hudourniško odtekanje vode, zadrţujejo pred erozijo in plazovi, gozdovi v kmetijski in
primestni krajni, ki imajo funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji
meji gozdne vegetacije (Uredba o varovalnih …, 2013).
Gozdni rezervati so gozdovi s posebnim namenom. Ti so zaradi svoje razvojne faze in
dosedanjega razvoja pomembni za raziskovanje, proučevanje in spremljanje naravnega
razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. V Sloveniji je 9.630 ha
gozdov razglašenih za gozdne rezervate, ki so prepuščeni naravnemu razvoju (Resolucija o
…, 2007). Gozdni rezervati imajo lahko stroţji ali blaţji varstveni reţim. V gozdnih
rezervatih s strogim reţimom so prepovedane vse gospodarske, rekreacijske, raziskovalne in
druge dejavnosti, ki bi lahko spremenile naravno stanje v gozdu. V gozdnih rezervatih z
blaţjim varstvenim reţimom veljajo omejitve kot v tistih s strogim, dovoljen pa je ogled
rezervata po poti v javni rabi, ki vozi skozi rezervat, dovoljeno je vzdrţevanje obstoječih poti,
informativnih tabel in objektov kulturne dediščine (Uredba o varovalnih …, 2013).
Po Pogačniku (1999) je eden izmed mikrolokacijskih dejavnikov za postavitev industrijskega
podjetja primernost zemljiškega kompleksa, kar pomeni, da na območju ni gozda s posebnim
pomenom, varovalnega ali drugače zaščitenega gozda. V Občini Ilirska Bistrica so varovalni
gozdovi in gozdni rezervati v vzhodnem delu občine, v bliţini Sneţniške planote. Območja
gozdnih rezervatov so Obramec, Zatreb-Planinc, Goljak in Sneţnik-Ţdrocle. Vsi imajo blaţji
varstveni reţim.
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Slika 15: Varovalni gozdovi in gozdni rezervati v občini Ilirska Bistrica

Vrednotenje varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov v občini Ilirska Bistrica
Na podlagi Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom smo opredelili
območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov v občini Ilirska Bistrica kot omejitev.
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom določa, da se lahko ob
gozdnem rezervatu določi varstveni pas z edino dopustno dejavnostjo sanitarnih sečenj. Zato
smo okoli gozdnega rezervata naredili varstveni pas 15 m, ki skupaj z območjem gozdnega
rezervat predstavlja omejitev za postavitev LPC-ja in ima vrednost 0.
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Slika 16: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov

5.1.4. ZAVAROVANA OBMOČJA
Na območju občine Ilirska Bistrica imamo več tipov zavarovanih območij. To so naravne
vrednote drţavnega in lokalnega pomena, ekološko pomembna območja, območja Nature
2000, območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja
varstva, pa s to uredbo niso določena za Natura območja in zavarovana območja (krajinski
park, naravni rezervat in naravni spomenik).
Naravne vrednote obsegajo naravno dediščino na območju RS. Pomenijo redke, dragocene
in znamenite naravne pojave ali druge vredne pojave. To so predvsem geološki pojavi,
minerali, kraški pojavi, geomorfološki pojavi, slapovi, brzice, jezera, rastlinske in ţivalske
vrste itd. Naravne vrednote je potrebno varovati in tako prispevati k ohranjanju biotske
raznovrstnosti (Zakon o ohranjanju narave, 2014). Eden izmed ciljev Nacionalnega gozdnega
programa (Resolucija o …, 2007) je ohranitev naravnih vrednost v gozdu in ustrezno
upravljanje z njimi. Na območju Ilirske Bistrice ima 18 naravnih vrednost drţavni in 56
lokalni pomen.
Zavarovana območja delimo na širša in oţja zavarovana območja. Oţja zavarovana območja
so naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat. Širša pa narodni, regijski in
krajinski park. Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati dejanja in posege, ki bi
spremenili, poškodovali ali uničili naravno vrednoto (Zakon o ohranjanju narave, 2014).
Naravni spomenik vsebuje eno ali več naravnih vrednost (kraška jama, del obale, brezno, slap
ipd.), je pomemben del naravne dediščine in deleţen posebne zaščite (Pogačnik, 1999; Zakon
o ohranjanju narave, 2014). Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in
dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko
vrednost. Naravni rezervat je območje geotopov, ţivljenjskega prostora redkih in ogroţenih
rastlinskih ali ţivalskih vrst in biotsko raznoliko območje (Zakon o ohranjanju narave, 2014).
V občini Ilirska Bistrica se nahajajo krajinski park Mašun, Notranjsko Sneţniški naravni
rezervat in dva naravna spomenika (hrasti v steljniku pri Veliki Bukovici in Podgrajske
ponikve).
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Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa (raznovrstnega, ogroţenega, ali
mednarodno pomembnega) ali večje ekosistemske enote, ki prispeva k ohranjanju biotske
raznovrstnosti. Na teh območjih veljajo posebne varstvene usmeritve, ki jih določi vlada RS
(Zakon o ohranjanju narave, 2014).
Območja Nature 2000 se uvrščajo med ekološko pomembna območja. Tvorijo evropsko
ekološko omreţje, ki je pomembno za ohranitev ugodnega stanja rastlinskih in ţivalskih vrst,
predvsem ptic, njihovih habitatov in habitatnih tipov (Zakon o ohranjanju narave, 2014).
Evropska unija je omreţje Natura 2000 uvedla kot del izvajanja direktive o habitatih in
direktive o pticah. Slovenija je tako ob pridruţitvi EU določila seznam naravnih območij, ki
ustrezajo merilom omenjenih direktiv (Natura 2000, 2015).
V analizo smo vključili tudi dve območji, dolino reke Reke in Sneţnik-Pivka, ki predstavljata
območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva,
pa s to uredbo niso določena za Natura območja. To so območja s prednostnim habitatnim
tipom ali prednostno vrsto (Uredba o posebnih …, 2014).
Slika 17: Zavarovana območja naravnih vrednot v občini Ilirska Bistrica

Po Pogačniku (1999) je območje, kjer ni varovane naravne dediščine, primerno za postavitev
industrijskega podjetja. V Sloveniji imajo najvišjo stopnjo varstva narodni parki (Triglavski
narodni park), sledijo naravni parki, regijski parki, krajinski parki, naravni rezervati ter
zavarovane rastlinske in ţivalske vrste.
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Vrednotenje zavarovanih območij v občini Ilirska Bistrica
Na podlagi opredelitev različnih tipov zavarovanih območij, stopenj varstva in predpisov,
smo območjem glede na primernost za postavitev LPC-ja določili ocene od 0 do 255. Na
nekaterih območjih se različni tipi zavarovanih kategorij prekrivajo. Najvišja je prisotnost
štirih kategorij na istem območju.
Preglednica 9: Vrednotenje zavarovanih območij

Tip območja
Zavarovana Krajinski park
območja
Naravni rezervat
Naravni spomenik
Drţavni pomen
Naravne
vrednote
Lokalni pomen
Natura 2000
Ekološko pomembna območja (EPO)
Območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo
pogoje za posebna območja varstva (POV), pa s to
uredbo niso določena za Natura območja
Prisotnost 2 kategorij Naravne vrednote in zavarovana
na istem območju
območja
Prisotnost 2 kategorij EPO in naravne vrednote
na istem območju
Natura 2000 in naravne vrednote
Naravne vrednote in POV
Prisotnost 2 kategorij Natura 2000 in EPO
na istem območju
Natura 2000 in POV
Prisotnost 2 kategorij EPO in POV
na istem območju
Prisotnost 3 kategorij Natura 2000 in EPO in POV
na istem območju
Prisotnost 3 kategorij Natura 2000 in naravne vrednote
na istem območju
in EPO
POV in EPO in naravne vrednote
Natura 2000 in zavarovana
območja in EPO
Natura 2000 in POV in naravne
vrednote
Prisotnost 4 kategorij Natura 2000 in POV in EPO in
na istem območju
naravne vrednote
Natura 2000 in zavarovana
območja in EPO in naravne
vrednote

Vrednotenje

Tip kriterija
Dejavnik

50
50

Dejavnik

150
200
200

Dejavnik
Dejavnik
Dejavnik

0

Omejitev
Dejavnik

50
100

Dejavnik

150

Dejavnik

50

Dejavnik
Omejitev

0

Omejitev
0

Površinam brez zavarovanih območij smo določili vrednost 255.
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Slika 18: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika zavarovanih območij

5.1.5. VODNA TELESA IN VODOVARSTVENA OBMOČJA
Vodna telesa in vodovarstvena območja predstavljajo omejitev za postavitev LPC-ja. Na
območju občine Ilirska Bistrica ni vodovarstvenih zajetij, zato smo kot omejitve upoštevali
vodovarstvena območja (drţavni in občinski nivo) ter vodotoke. Vodotoka v občini Ilirska
Bistrica sta Reka, ki spada v 1. red, ter Molja in ostali manjši vodotoki, ki spadajo v 2. red
(Zakon o vodah, 2014).
Priobalno zemljišče, kamor se ne sme posegati, sega pri vodotokih 1. reda do 15 m od meje
vodnega zemljišča ter 5 m od meje vodnega zemljišča pri vodotokih 2. reda. Vodno zemljišče
tekočih voda obsega strugo in breg do izrazite geomorfološke spremembe. Tam je oblikovano
posebno hidrološko, geomorfološko in biološko okolje (Zakon o vodah, 2014).
Vodovarstvena območja so določena na podlagi hidrogeoloških lastnosti vodonosnikov.
Ustanovljena so z namenom zavarovanja površinskih voda pred onesnaţenjem in ostalimi
vrstami obremenjevanja. Na vodovarstvenem območju se lahko omejijo ali prepovejo
dejavnosti, ki bi kakorkoli ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Z
omejitvami tako podamo pogoje, pod katerimi lahko neko dejavnost na vodovarstvenem
območju izvajamo (Zakon o vodah, 2014).
Vodovarstvena območja sestavljajo območja zajetij (ki jih v občini Ilirska Bistrica ni) ter
notranja območja, ki se delijo na najoţja območja (VVO I), oţja območja (VVO II) ter širša
območja (VVO III). Najoţja območja so tista ob zajetju, kjer naravne danosti ne zagotavljajo
dovolj dolgega zadrţevalnega časa in onesnaţevala hitro dospejo do zajetja. V oţjih območjih
je zadrţevalni čas dovolj dolg in je dovolj časa za ukrepanje ob onesnaţenju. Širše območje z
blaţjim reţimom obsega celotno napajalno območje zajetja. Gradnja industrijskih objektov,
kamor uvrščamo LPC Ilirska Bistrica, je v najoţjem in oţjem vodovarstvenem območju
prepovedana. V širšem vodovarstvenem območju je gradnja pogojno dovoljena, če se zaradi
njihovega vpliva na vodno telo izvedejo zaščitni ukrepi, tako da je tveganje za onesnaţenje
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sprejemljivo. Enake omejitve veljajo za energetske objekte, kar je prav tako del LPC-ja Ilirska
Bistrica (Uredba o vodovarstvenem območju …, 2008; Matoz, 2009).
Slika 19: Vodovarstvena območja v občini Ilirska Bistrica

V občini Ilirska Bistrica imamo dve manjši vodovarstveni območji, ki se navezujeta na
vodonosnik Riţane. Spadata med oţja in širša vodovarstvena območja. Ostala vodna telesa v
občini so vodotok 1. reda Reka in vodotok 2. reda Molja.
Vrednotenje vodovarstvenih območij in vodnih teles v občini Ilirska Bistrica
V oţjem vodovarstvenem območju je postavitev LPC-ja zakonsko prepovedana, zato to
območje predstavlja omejitev za gradnjo (vrednost 0). V širšem območju je postavitev LPC-ja
pogojno dovoljena, če pri tem ne pride do tveganja onesnaţenja vodnega območja. Širša
območja smo obravnavali kot dejavnik in jim določili oceno 150.
Priobalno zemljišče, kamor se ne sme posegati, sega pri vodotokih 1. reda 15 m od meje
vodnega zemljišča ter pri vodotokih 2. reda 5 m od meje vodnega zemljišča (Zakon o vodah,
2014). Okoli linijskega sloja vodotokov smo oblikovali 15-metrski oz. 5-metrski pas (glede na
red vodotoka), ki skupaj s širino vodotoka11 predstavlja omejitev za postavitev LPC-ja.

11

Širina vodotoka, uporabljena pri pretvorbi iz linijskega v poligonski sloj, je bila ocenjena s pomočjo ortofoto
posnetkov, poznavanja razmer in terenskega ogleda.
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Preglednica 10: Vrednotenje vodovarstvenih območij in vodnih teles

Uporabljen sloj
Vodotok
1. reda (15-metrski pas na obe strani
vodotoka)
2. reda (5-metrski pas na obe strani
vodotoka)
Vodovarstvena območja 2. kategorije (oţje VVO)
Vodovarstvena območja 3. kategorije (širše VVO)
Ostala območja brez vodovarstvenega reţima

Vrednotenje
0

Tip kriterija
Omejitev

0

Omejitev

0
150
255

Omejitev
Dejavnik
Dejavnik

Slika 20: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika vodovarstvenih območij

5.1.6. POPLAVNA OBMOČJA
Poplavna območja so zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije
izven vodnega zemljišča. Na teh območjih so v skladu z Zakonom o vodah (2014)
prepovedani vsi posegi v prostor in vse dejavnosti. Izjema so posegi, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
V Sloveniji poplave ogroţajo slabih 15 % ozemlja. Najpogostejše poplave so hudourniške,
niţinske ter poplave na kraških poljih. Glavni vzroki poplav so naravni, kot so obilne
padavine in taljenje snega. Pomemben pa je tudi antropogeni poseg v naravno okolje in vodni
krog, kot so pozidanost, ki povzroči manjšo prepustnost rečnih strug, hitrejši in večji vodni
odtok ter pretok (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Pomembna naloga drţave je izvajanje ukrepov za zmanjšanje škodljivega delovanja voda z
uporabo prostorskega in vodnega načrtovanja. Ukrepi prostorskega načrtovanja morajo biti
usmerjeni k preventivnemu obvladovanju tveganja zaradi poplavne nevarnosti. Bodoče
gradnje na poplavnih območjih je potrebno preprečiti (Đurović, 2012).
Poplavno območje v občini Ilirska Bistrica sestavlja porečje reke Reke, ki ga sestavljajo
raznolike pokrajine. Z njenega levega dela, flišnih Brkinov, pritekajo manjši hudourniški
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vodotoki. Z desnega brega, zakrasele Sneţniške planote, reko napajajo kraški izviri.
Najobseţnejše poplavno območje je v zgornjem toku Reke, med Zabičami in Topolcem, kjer
se nahaja mesto Ilirska Bistrica. Naplavna ravnica je široka do 2 km, poplave pa zalijejo
najniţje dele doline, tako da naselja in obdelovalna zemljišča povečini niso ogroţena. Poplave
prizadenejo 600 do 700 ha veliko območje. Pojavljajo se šestkrat na leto in so večinoma
kratkotrajne (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Agencija RS za okolje z vidika povratne dobe poplave razvršča med pogoste, redke in
katastrofalne. Pogoste poplave imajo povratno dobo od 2 do 5 let, redke od 10 do 20 let in
katastrofalne več kot 50 let (Ukrepanje v primeru poplav, 2010).
Slika 21: Poplavna območja v občini Ilirska Bistrica

Vrednotenje poplavnih območij v občini Ilirska Bistrica
V občini Ilirska Bistrica se pojavljajo pogoste, redke in katastrofalne poplave. Glavno
poplavno območje je v dolini Reke pri naselju Ilirska Bistrica. V skladu z Zakonom o vodah
(2014) so na poplavnih območjih prepovedani vsi posegi v prostor, zato smo poplavna
območja opredelili kot omejitev in jim določili vrednost 0.
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Slika 22: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika poplavnih območij

5.1.7. ODPRTOST GOZDOV
Odprtost gozdov je v odstotkih ocenjen deleţ površine odseka, na katerem je moţno spravilo
na način, ki je za odsek naveden v veljavnem gozdnogospodarskem načrtu enote. Spravilo je
lahko traktorsko, ţičnično, traktorsko kombinirano z ročnim predspravilom, ţičnično
kombinirano z ročnim predspravilom in ročno (Pojasnilo o uporabi …, 2015). V večini
primerov gre za traktorsko spravilo (Matijašić, 2015). Podatek o odprtosti gozdov je zbran za
gozdne odseke.
Slovenski gozdovi niso optimalno odprti z gozdnimi prometnicami. V njih je 12.500 km
gozdnih cest in vsaj 45.000 km drugih grajenih neutrjenih gozdnih poti in vlak. Drţavni
gozdovi so bolje odprti od zasebnih. Tako je eden od dejavnikov, ki zmanjšuje gospodarsko
učinkovitost gozdov, pomanjkanje gozdnih cest in vlak (Resolucija o …, 2007). Odprtost
gozda je pomembna zaradi transportnih stroškov, ki so pri odprtem gozdu veliko manjši.
Prav tako smo predvidevali, da neodprtost gozdov z gozdnimi prometnicami in strmimi
nakloni terena povečuje stroške proizvodnje v gozdovih in tako negativno vpliva na
primernost občine za rabo lesne biomase (Sinteza kazalcev, 2015).
Ugodna spravilna razdalja, to je razdalja za spravilo lesa od posameznega spravilnega polja
do ceste, je nekje do 600 m. Gozdovi, ki so neodprti in teţje dostopni, imajo spravilno
razdaljo praviloma večjo od 600 m. Daljša spravilna razdalja pa tako pomeni večje stroške
(Matijašić, 2015).
Podatek o odprtosti gozdov v odstotkih nam pove, kolikšen del površine gozdnega odseka je
odprt.
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Slika 23: Odprtost gozdov v občini Ilirska Bistrica

Vrednotenje odprtosti gozdov za občino Ilirska Bistrica
Z ekspertno oceno smo se odločili za uporabo sigmoidalne naraščajoče funkcije (opisana v
poglavju 5.1.), ki opiše primernost kriterija odprtost gozdov. Površinam z odprtostjo gozdov
med 0 in 50 % smo določili oceno 0, površinam z vrednostmi med 50 in 90 % ocena
ugodnosti narašča od 0 do 255, površine z odprtostjo gozdov nad 90 % imajo oceno ugodnosti
255 in so opredeljene kot najprimernejše za postavitev LPC-ja.
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Slika 24: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika odprtosti gozdov

5.1.8. SKALOVITOST POVRŠJA
Skalovitost površja nam pove, kakšen del površine gozdnega odseka pokrivajo skale, in je
izraţena v odstotkih (Ciglič in sod., 2011).
Majhna skalovitost pomeni manj kot 10 % skalnatega površja, srednja med 11 in 30 %
površja, močna pa nad 30 % površja. Z vidika ugodnosti za dela v gozdu je neugodna
površina z več kot 50 % skalovitostjo. Na krasu so to gozdovi v nadmorskih višinah nad 1200
m (Normativi gozdnih del, 2010).
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Slika 25: Skalovitost površja v občini Ilirska Bistrica

Vrednotenje skalovitosti površja v občini Ilirska Bistrica
Dejavnik skalovitost površja smo opisali s pomočjo uporabniško določene funkcije, pri čemer
smo ločili tri tipe skalovitosti: majhno, srednjo in veliko.
Preglednica 11: Vrednotenje skalovitosti površja

Tip skalovitosti Površina
Majhna
349 km2
Srednja
64 km2
66 km2

Velika

Delež skalovitosti
Pod 10 %
10–30 %
30–50 %
50–60%
Nad 60 %

Vrednotenje
255
255–150 (linearni upad)
150–50 (linearni upad)
50–0 (linearni upad)
0

Slika 26: Skalovitost površja določena z uporabniško določeno funkcijo

Vrednosti

Primernost skalovitosti površja
200
100

0
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Največja skalovitost površja se pojavlja v jugovzhodnem delu občine na območju Sneţniške
planote.
Slika 27: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika skalovitosti površja

5.1.9. PROMETNA INFRASTRUKTURA
Glavne ceste 1. in 2. reda so drţavne ceste, namenjene prometnemu povezovanju regionalnih
središč, večjih središč lokalnih skupnosti ter navezavi na ceste drugih drţav. Regionalni cesti
1. in 2. reda sta drţavni cesti, namenjeni prometnemu povezovanju pomembnih središč
lokalnih skupnosti. Regionalna cesta 3. reda je namenjena prometnemu povezovanju središč
lokalnih skupnosti, turističnih cest in obmejnih območij (Zakon o cestah, 2010).
Varovalni pas predstavlja prostor ob cesti, kjer je raba prostora omejena. Določen je z
namenom preprečiti škodljiv vpliv posegov v prostor ob drţavnih cestah. Širina varovalnega
pasu je odvisna od kategorije ceste. Pri avtocestah znaša 40 m, pri hitrih cestah 35 m, pri
glavnih cestah 25 m ter pri regionalnih cestah 15 m. Varovalni pas se meri od zunanjega roba
ceste (Zakon o cestah, 2010). Občinske ceste se delijo na lokalne ceste, javne poti in zbirne
mestne ceste v mestu Ilirska Bistrica. Varovalni pas pri lokalni cesti meri 6 m, pri javni poti 4
m in pri zbirni mestni cesti 8 m (Odlok o občinskih …, 2001).
Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov proge, ki je na vsako stran razširjen v
naselju za 6 m in zunaj naselja za 8 m. V progovnem pasu se ne sme graditi objektov, ki niso
nujno potrebni za delovanje ţelezniškega sistema. Varovalni progovni pas pa poteka 100 m
od progovnega pasu na obeh straneh proge. Gradnja objektov je v varovalnem progovnem
pasu pogojno dovoljena s pridobljenim predhodnim soglasjem. Pri tem objekti ne smejo
poškodovati proge, na kakršenkoli način ovirati prometa ali zmanjšati stabilnosti terena
(Zakon o varnosti v ţelezniškem prometu, 2013).
Bliţina cest in ţeleznice poleg omejitve predstavlja tudi pomemben dejavnik, ki vpliva na
ugodnost za postavitev LPC-ja.
Različni avtorji navajajo, da naj bi bili energetski obrati postavljeni tam, kjer je dovolj
prostora za vozila, ki dostavljajo surovine. Pri tem je potrebno upoštevati tudi bliţino glavnih
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cestnih povezav, s čimer optimiziramo logistiko, cene prevoza in količino izpustov (Poročilo
o primerih …, 2015). Za zazidavo zelo primerna zemljišča so tista, ki imajo v bliţini (do 100
m) zgrajeno prometno infrastrukturo. Tista, ki imajo cestno infrastrukturo oddaljeno do 500
m, so za zazidavo srednje primerna (Pogačnik, 1999).
Slika 28: Prometna infrastruktura v občini Ilirska Bistrica

5.1.9.1. VREDNOTENJE PROMETNE INFRASTRUKTURE V OBČINI ILIRSKA BISTRICA –
OMEJITEV
Območja cest12 smo s pripadajočimi varovalnimi pasovi, odvisnimi od kategorije ceste,
opredelili kot omejitev za postavitev LPC-ja (vrednost 0). Pri odločitvi smo izhajali iz
predhodno opisanega Zakona o cestah (2010). Kot omejitev smo opredelili tudi območje
ţelezniške proge s pripadajočim progovnim pasom.

12

Širina cest in ţelezniške proge je bila pri pretvorbi iz linijskega v poligonski sloj ocenjena s pomočjo ortofoto
posnetkov.
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Preglednica 12: Vrednotenje prometne infrastrukture v občini Ilirska Bistrica

Kategorija prometne
infrastrukture
Glavna cesta
Regionalne ceste
Lokalne ceste
Javne poti
Zbirne mestne ceste
Ţelezniška proga

Varovalni pas / Progovni
pas13
25 m
15 m
6m
4m
8m
8m

Tip
kriterija
Omejitev
Omejitev
Omejitev
Omejitev
Omejitev
Omejitev

Slika 29: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika prometne infrastrukture (omejitev)

5.1.9.2. VREDNOTENJE PROMETNE INFRASTRUKTURE V OBČINI ILIRSKA BISTRICA –
DEJAVNIK
Prometno infrastrukturo smo poleg omejitve obravnavali tudi kot dejavnik. Pri tem smo
izhajali iz Pogačnikove (1999) opredelitve, da so za zazidavo najbolj primerna zemljišča tista,
ki imajo v bliţini (do 100 m) zgrajeno prometno infrastrukturo. Tista, ki imajo cestno
infrastrukturo oddaljeno do 500 m, so za zazidavo srednje primerna. Območjem, ki so do
1000 m oddaljena od konca varovalnega pasu smo pripisali zvezne vrednosti med 255 in 0.
Pri tem smo uporabili padajočo linearno funkcijo.

13

Vir podatkov: Zakon o cestah, 2010.
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Slika 30: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika bližine prometne infrastrukture (dejavnik)

5.1.10. BLIŽINA NASELIJ
Krajnc in Premrl (2010) navajata, da je pred začetkom načrtovanja BLTC-ja potrebno
razmisliti o potencialnih strankah za lesna goriva in energijo. Lokacija, primerna za postavitev
industrijskega podjetja, mora imeti zato v ustrezni bliţini večje zaledje naselitve (Pogačnik,
1999). Prostorskega sloja naselij, ki bi prikazoval le pozidano območje, ni, zato smo v analizi
uporabili podatke katastra stavb. Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in se
povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo (Kataster stavb, 2015).
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Slika 31: Območja naselitve v občini Ilirska Bistrica

Vrednotenje območij naselitve v občini Ilirska Bistrica
Bliţina naselitve je pri načrtovanju postavitve LPC-ja ključnega pomena, saj prebivalci in
njihova stanovanja s potrebo po toplotni energiji, električni energiji ter lesnih gorivih
predstavljajo porabnike produktov LPC-ja oz. potencialne stranke. Območjem, ki so do 1000
m oddaljena od območij naselitve, smo pripisali vrednosti od 255 do 0 in pri tem uporabili
linearno padajočo funkcijo.
Slika 32: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika bližine naselij
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5.1.11. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
Varovalni pas sistemov elektrike je pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, kjer se smejo
graditi objekti le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov.
Širina varovalnega pasu poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda in znaša:
-

za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne
napetosti 400 kV in 220 kV 40 m;
za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 10 m;
za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne
napetosti 110 kV in 35 kV 15 m;
za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m;
za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10
m;
za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m;
za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m (Energetski zakon, 2014).

V občini Ilirska Bistrica imajo podzemni daljnovodi napetosti 110 kV, 20 kV in 0,4 kV. Na
podlagi Energetskega zakona (2014) smo pri daljnovodih 110 kV upoštevali varovalni pas
širine 3 m na vsako stran osi daljnovoda ter 1 m širine pri podzemnih daljnovodih napetosti
20 kV. Nadzemni daljnovodi v občini Ilirska Bistrica imajo napetosti 440 kV, 220 kV, 110
kV ter 20 kV, pri katerih smo upoštevali varovalni pas 40 m, 15 m in 10 m na vsako stran
(glede na napetost).
Sloja plinovodov nismo upoštevali kot kriterij pri postavitvi LPC-ja, saj se izmed dveh tipov
plinovodov (distribucijski in prenosni) v občini Ilirska Bistrica nahaja le distribucijski
plinovod. Ta ima varovalni pas širine 5 m na vsako stran od osi in nima varnostnega pasu,
kjer je gradnja objektov prepovedana (Energetski zakon, 2014).
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Slika 33: Energetska infrastruktura v občini Ilirska Bistrica

5.1.11.1. VREDNOTENJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
– OMEJITEV
Po mnenju Pogačnika (1999) je pomemben kriterij pri izbiri lokacije industrijskega podjetja
priključek na elektrovod in toplovod. Toplovoda v občini Ilirska Bistrica še ni. V lokalnem
energetskem konceptu občine pa je zapisan predlog za izgradnjo toplovoda in sistem
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Elektrovode v občini smo vrednotili kot omejitev in
dejavnik pri izgradnji LPC-ja.
Daljnovodi skupaj z varovalni pasovi predstavljajo omejitev, kjer gradnja objektov ni
priporočljiva, zato smo tem območjem določili vrednost 0.
Preglednica 13: Vrednotenje energetske infrastrukture v občini Ilirska Bistrica

Kategorija energetske
infrastrukture
Nadzemni daljnovod 400 kV, 220
kV
Nadzemni daljnovod 110 kV
Nadzemni daljnovod 20 kV
Podzemni daljnovod 110 kV

Varovalni
pas
40 m

Tip kriterija

15 m
10 m
3m

Omejitev
Omejitev
Omejitev

Omejitev

Podzemnega daljnovoda 20 kV nismo upoštevali, saj njegov varovalni pas znaša le 1 m, kar je
pri uporabljeni velikosti rastrske celice za analizo 5 x 5 m premajhno.
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Slika 34: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika energetske infrastrukture (omejitev)

5.1.11.2. VREDNOTENJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
– DEJAVNIK
Poleg omejitve je bliţina stebra nadzemnega daljnovoda14 privlačni dejavnik pri izbiri
lokacije za postavitev LPC-ja, ki bo med drugim proizvajal tudi električno energijo. LPC se
bo priključil na obstoječe električno omreţje, zato smo območjem bliţje daljnovodov pripisali
višjo vrednost.
Glede na moč elektrarne, ki je sestavni del LPC-ja, je pomembna bliţina daljnovodov z
določeno napetostjo. Manjše elektrarne imajo nazivne moči nekje do 50 kW, večje nad 100
kW. Elektrarna v okviru LPC-ja bi z elektriko oskrbovala sam LPC ter ostale bliţnje objekte,
po moţnosti tudi dele naselij, zato bi bila srednje velikosti. Po pretvorbi moči v napetost smo
se odločili kot dejavnik pri postavitvi LPC-ja upoštevati vse nadzemne daljnovode z
napetostjo večjo od 20 kV (Koristni nasveti za …, 2012).
Območjem, ki leţijo med koncem varovalnega pasu in oddaljenostjo 1500 m od konca
varovalnega pasu, smo z linearno padajočo funkcijo dodelili vrednosti med 255 in 0.

14

Pri analizi smo upoštevali linijski sloj daljnovodov in ne točkovnega sloja stebrov daljnovodov, čeprav se
zavedamo pomembnosti stebrov, ki omogočajo priključitev na omreţje. Izmerili smo razdalje med posameznimi
stebri, ki so postavljeni na pribliţno 80 do 120 m. Na podlagi majhne razdalje smo se odločili namesto
točkovnega upoštevati celotni linijski sloj daljnovodov.
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Slika 35: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika bližine energetske infrastrukture (dejavnik)

5.1.12. LASTNIŠTVO GOZDOV IN VELIKOST GOZDNIH POSESTI
Gozdovi v Sloveniji so v drţavni (22 %), občinski (3 %) in zasebni lasti (75 %) (Lastništvo
gozdov, 2015). Posesti drţavnih gozdov so v primerjavi z zasebnimi večje in bolj odprte.
Povprečna zasebna gozdna posest znaša 2,6 ha na lastnika (Resolucija o …, 2007).
V zahodnem delu občine Ilirska Bistrica je več kot 90 % zasebnih gozdov, medtem ko je v
vzhodnem delu deleţ zasebnega gozda manjši od 10 %, saj tam prevladuje drţavni gozd
(Deleţ zasebnega gozda, 2011). Podatka o lastništvu gozdov (delitev na občinsko, zasebno ali
drţavno) v obravnavani občini ni bilo moţno pridobiti, saj Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS zaradi varovanja osebnih podatkov tega ne ţeli posredovati (Pisek, 2015).
Velikost gozdnih posesti v povezavi z lastništvom gozdov predstavlja dejavnik pri umestitvi
LPC-ja. Kjer je posest zelo razdrobljena, je ekonomski interes lastnikov za gospodarjenje z
gozdom manjši, stroški pridobivanja so večji, lastnike pa je teţje organizirati. Dobava lesne
biomase iz gozdov v takih razmerah je logistično zahtevnejša (Velikost zasebne gozdne
posesti, 2015).
Če bi bil LPC v lasti nekaj posameznih lastnikov gozdov v regiji, je smiselno njihovo
povezovanje v obliki zadruge ali druţbe z omejeno odgovornostjo (Krajnc, Premrl, 2010).
Vrednotenje lastništva kot dejavnika je bolj smiselno po dogovoru, kdo bo dejanski lastnik
LPC-ja. V našem teoretičnem primeru postavitve LPC-ja pa smo določili manjšo
razdrobljenost gozdnih posesti med lastniki kot bolj primerno za postavitev LPC-ja.
Iz podatkov o površini gozdov ter številu lastnikov gozdov po katastrskih občinah15 smo
izračunali dva podatka, ki nam kaţeta razdrobljenost gozdne posesti. Prvi podatek je število
lastnikov na 100 hektarov površine gozda, drugi pa je velikost gozdne posesti v hektarih na
enega lastnika.
15

Zaradi neujemanja mej katastrskih občin, za katere imamo podatke, ter meje občine, smo katastrskim občinam,
z manj kot 1 % površine znotraj občine Ilirska Bistrica pripisali vrednost 0. Površina teh katastrskih občin, ki
večinsko leţijo zunaj meje občine Ilirska Bistrica, je neprimerna za postavitev LPC-ja.
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Slika 36: Število lastnikov na 100 hektarov gozda v občini Ilirska Bistrica

Slika 37: Velikost gozdnih posesti na enega lastnika v občini Ilirska Bistrica
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Vrednotenje lastništva gozdov in velikosti gozdnih posesti v občini Ilirska Bistrica
V občini Ilirska Bistrica je povprečna velikost gozdne posesti 6 ha na lastnika. Na 100 ha
gozda je v občini Ilirska Bistrica v povprečju 58 lastnikov. V nadaljnji analizi smo uporabili
podatek o številu lastnikov na 100 ha gozda. Za postavitev LPC-ja je bolj primerno manjše
število lastnikov, saj to kaţe na manjšo razdrobljenost gozdne posesti. Najmanjše število
lastnikov je v katastrski občini Sneţnik (0,35 lastnikov na 100 ha gozda). Gozdna posest pa je
najbolj razdrobljena v katastrski občini Koseze, kjer je 478 lastnikov na 100 ha gozda, kar
pomeni le 0,2 ha gozda na enega lastnika.
Z linearno padajočo funkcijo smo opisali primernost števila lastnikov/100 ha za postavitev
LPC-ja. Območjem z naraščanjem števila lastnikov pada primernost, tako imajo območja z
manj kot enim lastnikom vrednost 255, tista z več kot 200 lastniki pa imajo vrednost 0.
Slika 38: Ugodnost za postavitev LPC-ja z vidika razdrobljenosti gozdne posesti
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6. VEČKRITERIJSKO ENOCILJNO VREDNOTENJE
Večkriterijsko enociljno vrednotenje smo izvedli s pomočjo obteţene linearne kombinacije
dejavnikov in omejitev. Dejavniki si med seboj niso enakovredni in posledično nosijo
različno teţo. Nekateri močneje vplivajo na ugodnost lokacije za umestitev LPC-ja kot drugi,
zato smo jim s pomočjo Saatyjeve metode določili večje uteţi. Izračunano konsistenčno
razmerje, ki nas opozori na nepravilnost obteţitve, je znašalo 0,05, kar pomeni, da smo uteţi
ustrezno določili in tako obteţene dejavnike uporabili v nadaljnji analizi.
Slika 39: Graf obtežitve dejavnikov
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0

V analizi smo uporabili enajst dejavnikov ter štiri omejitve. Naklon ter dejanska raba tal sta
bila določena kot najpomembnejša dejavnika. Poseg v prostor na območjih z neprimernim
naklonom je nemogoč oz. teţaven in zamuden. Postavitev LPC-ja na manj ugodnih površinah
dejanske rabe tal prav tako ni mogoča, saj je pri načrtovanju v prostoru potrebno upoštevati in
spoštovati različne interese. Niţje uteţi smo določili dejavnikom, ki nimajo ključnega vpliva
na postavitev LPC-ja, a so vseeno pomembni.
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7. ANALIZA PRIMERNIH OBMOČIJ ZA POSTAVITEV LPC-JA
Rezultat analize je karta površin z ocenjeno ugodnostjo za umestitev LPC-ja v občini Ilirska
Bistrica.
Slika 40: Karta površin z ocenjeno ugodnostjo za postavitev LPC-ja v občini Ilirska Bistrica

Povprečna vrednost ugodnih površin za postavitev LPC-ja je 122. Najvišja doseţena vrednost
je 236, vendar je teh območij izjemno malo, le 25 m2. Najniţja doseţena vrednost (brez
upoštevanja neugodnih površin, ki imajo vrednost 0) je 27.
Slika 41: Razpon ugodnosti površin za postavitev LPC-ja
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Ugodne površine za postavitev LPC-ja (tiste z oceno ugodnosti višjo od 150) predstavljajo
7.670 ha, kar pomeni pribliţno 16 % površine celotne občine. Najugodnejše površine za
postavitev LPC-ja (tiste z oceno ugodnosti nad 200) predstavlja 605 ha oz. pribliţno 1,3 %
površine občine Ilirska Bistrica.
Za postavitev LPC-ja smo iskali sklenjena območja, ki imajo površino večjo od 8 ha. Pri
določitvi minimalne površine območja 8 ha so nam pomagale velikosti podobnih lesnih
centrov, lesnih obratov in biomasnih elektrarn. Velikost območja je pomembna, saj izvaja
LPC številne dejavnosti, ki zahtevajo določeno površino. Po vpeljavi tega dodatnega kriterija
smo izločili pet območij, ki ustrezajo vsem navedenim pogojem (visoka ocena, sklenjenost in
velikost).
V preglednici 14 so prikazane najvišje, najniţje in povprečne ocene posameznih območij. V
oceni so upoštevane tudi vrednosti 0 (neprimerno), ki skupno povprečno oceno zniţajo.
Preglednica 14: Vrednosti petih primernih območij za postavitev LPC-ja v občini Ilirska Bistrica

Številka
območja
1
2
3
4
5

Velikost
območja
11 ha
13,5 ha
10,8 ha
8,3 ha
10,6 ha

Najnižja dosežena
ocena ugodnosti
119
106
114
100
109

Najvišja dosežena
ocena ugodnosti
205
228
225
215
216

Povprečna ocena
ugodnosti
167
185
184
172
172
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7.1. PREDSTAVITEV POTENCIALNIH LOKACIJ ZA POSTAVITEV LPC-ja
Predstavili bomo pet sklenjenih, potencialno primernih območij za postavitev LPC-ja, in sicer
od najmanj do najbolj primernega območja.
Slika 42: Izbrana primerna območja za postavitev LPC-ja v občini Ilirska Bistrica

Območja številka 1, 2 in 3 se nahajajo v severovzhodnem delu občine v bliţini naselij
Koritnice, Bač in Kneţak, območje številka 4 se nahaja v bliţini vasi Mala Bukovica, medtem
ko območje številka 5 leţi v bliţini mesta Ilirska Bistrica.
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7.1.1. LOKACIJA V BLIŽINI KORITNICE 1
Prvo potencialno območje za postavitev LPC-ja je pribliţno dva kilometra oddaljeno od vasi
Koritnice v smeri Sneţnika.
Slika 43: Tri potencialna območja za postavitev LPC-ja v bližini vasi Koritnice na topografski podlagi

Vas Koritnice, najbliţja potencialnemu območju za postavitev LPC-ja, ima pribliţno 140
prebivalcev. Območje je veliko 11 ha, povprečni naklon na njem je ugoden in znaša manj od
3°. Dejanska raba tal na celotnem območju je gozd.
Občine so pristojne za določanje ciljev prostorskega razvoja občine, določanje namenske rabe
prostora, pogojev za umeščanje posegov v prostor ter načrtovanje prostorskih ureditev
lokalnega pomena (Zakon o prostorskem načrtovanju, 2015). Veljavna namenska raba16 na
večjem delu območja je gozd in na manjšem delu kmetijsko zemljišče (druga kmetijska
zemljišča – K2) (Občina Ilirska Bistrica, 2015). Prvi korak k uresničitvi postavitve LPC-ja bi
bila sprememba namenske rabe območja.
V bliţini območja poteka daljnovod napetosti 20 kV ter neasfaltirana cesta, ki je priključek na
pomembnejšo asfaltirano in širšo cesto. Po potrebi bi se lahko asfaltiralo tudi manjšo cesto.
Območje ima majhno skalovitost površja in odprte gozdove. Prav tako je ugodna velikost
gozdnih posesti, ki znaša 4 do 6 ha na lastnika gozda. Območje spada pod ekološko
pomembna območja in Naturo 2000, kar izpostavljamo kot negativno lastnost območja, saj se
na njem prepleta več kategorij varovanja narave. Kot največjo pomanjkljivost bi izpostavili
oddaljenost večjih naselij in prebivalcev. Povprečna ocena ugodnosti na celotnem območju je
167, najvišjo vrednost doseţe pri 205.
16

O obstoječi namenski rabi govorimo, ker je občina trenutno v fazi sprejemanja novega Občinskega
prostorskega načrta in nove namenske rabe.
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Slika 44: Potencialna lokacija za postavitev LPC-ja pri Koritnici (1)

Zaradi smiselne zaokroţitve območja smo vanj upoštevali tudi lokacije z oceno ugodnosti
rahlo pod 150.
Slika 45: Potencialna lokacija za postavitev LPC-ja v bližini Koritnice (1)

Avtor: Ajda Kafol Stojanović, 2015
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7.1.2. LOKACIJA V BLIŽINI KORITNICE 2
Drugo potencialno območje za postavitev LPC-ja je prav tako pribliţno dva kilometra
oddaljeno od vasi Koritnice v smeri Sneţnika. Območje obsega 13,5 ha, povprečni naklon na
njem je ugoden in znaša manj od 3°. Dejanska raba tal je na skoraj celotnem območju gozd.
Namenska raba na večini območja je gozd in na manjšem delu kmetijsko zemljišče (druga
kmetijska zemljišča – K2) (Občina Ilirska Bistrica, 2015). Fizične lastnosti območja so zelo
ugodne za postavitev LPC-ja, prav tako je ugodna tudi bliţina asfaltirane ceste. Območje
spada pod Ekološko pomembna območja in Naturo 2000, kar je prepoznano kot negativna
lastnost območja. Skalovitost terena, odprtost gozdov in velikost gozdnih posesti so na
obravnavanem območju zelo ugodni. V bliţini so vasi Koritnice, Bač in Kneţak, ki s svojimi
prebivalci ne predstavljajo dovolj velikega trga za produkte LPC-ja. Kot pomanjkljivost
območja bi tako izpostavili oddaljenost večjih naselij in prebivalcev. Povprečna ocena
ugodnosti na celotnem območju je 185, najvišjo vrednost doseţe pri 228.
Slika 46: Potencialna lokacija za postavitev LPC-ja pri Koritnici (2)

Zaradi smiselne zaokroţitve območja smo vanj upoštevali tudi lokacije z oceno ugodnosti
rahlo pod 150.
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Slika 47: Potencialna lokacija za postavitev LPC-ja v bližini Koritnice (2)

Avtor: Ajda Kafol Stojanović, 2015

7.1.3. LOKACIJA V BLIŽINI KORITNICE 3
Tretje potencialno območje za postavitev LPC-ja je pribliţno kilometer oddaljeno od vasi
Koritnice v smeri Sneţnika. Leţi bliţje vasi Koritnice od prej opisanih dveh območij.
Območje obsega 10,8 ha, povprečni naklon na njem je ugoden in znaša manj od 3°. Dejanska
raba tal predstavlja mešanica travnikov, gozda in pašnikov. Veljavna namenska raba na
zahodnem delu območja je gozd in na vzhodnem delu kmetijsko zemljišče (druga kmetijska
zemljišča – K2) (Občina Ilirska Bistrica, 2015). Fizične lastnosti območja so zelo ugodne za
umestitev LPC-ja, prav tako je v bliţini asfaltirana cesta ter daljnovod napetosti 20 kV.
Skalovitost terena, odprtost gozdov in velikost gozdnih posesti so na obravnavanem območju
zelo ugodni. Območje je zaščiteno kot ekološko pomembno območje in Natura 2000, kar
izpostavljamo kot njegovo negativno lastnost. Kot pomanjkljivost območja bi ponovno
izpostavili bliţino večjih naselij in prebivalcev. Vsa tri območja v bliţini vasi Koritnice so si
po svojih prednostih in pomanjkljivostih zelo podobna. Povprečna ocena ugodnosti območja
je 184, najvišjo vrednost doseţe pri 225.
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Slika 48: Potencialna lokacija za postavitev LPC-ja pri Koritnici (3)

Slika 49: Potencialna lokacija za postavitev LPC-ja v bližini Koritnice (3)

Avtor: Ajda Kafol Stojanović, 2015
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7.1.4. LOKACIJA V BLIŽINI MALE BUKOVICE
Prvo izbrano potencialno območje za postavitev LPC-ja je manj kot 500 m oddaljeno od vasi
Mala Bukovica, ki ima 164 prebivalcev (podatek za leto 2014).
Slika 50: Potencialno območje za postavitev LPC-ja v bližini Male Bukovice na topografski podlagi

Površina območja meri 8,3 ha, njegov povprečni naklon znaša manj od 3°. Dejanska raba tal
je mešanica gozda, pašnika in travnika. Obstoječa namenska raba območja je kmetijsko
zemljišče (druga kmetijska zemljišča – K2) (Občina Ilirska Bistrica, 2015). Infrastrukturno je
območje dobro opremljeno. V bliţini poteka cesta, ki se navezuje na glavno cestno povezavo
med Postojno in Reko na Hrvaškem ter več daljnovodov različnih napetosti (400 kV, 110 kV
in 20 kV). Območje se nahaja na robu ekološko pomembnega območja (reka Reka). Ugodno
je z vidika naravnih dejavnikov, bliţine daljnovodov, bliţine prometnega omreţja in naselij,
saj je Ilirska Bistrica oddaljena le 5 kilometrov. Območje ni poplavno ogroţeno, ne nahaja se
na vodovarstvenem območju, skalovitost površja je nizka in odprtost gozdov dovolj velika.
Velikost gozdnih posesti ni najbolj ugodna in znaša 1,3 ha na lastnika. Povprečna ocena
ugodnosti območja znaša 172, najvišjo vrednost doseţe pri 215.

69

Slika 51: Potencialna lokacija za postavitev LPC-ja pri Mali Bukovici

Slika 52: Potencialna lokacija za postavitev LPC-ja v bližini Male Bukovice

Avtor: Ajda Kafol Stojanović
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7.1.5. LOKACIJA V BLIŽINI ILIRSKE BISTRICE
Drugo potencialno območje za postavitev LPC-ja se nahaja tik ob naselju Ilirska Bistrica,
severno od ţe obstoječe obrtno industrijske cone Ilirska Bistrica ob glavni prometni povezavi
Postojne s Hrvaško.
Slika 53: Potencialno območje za postavitev LPC-ja v bližini Ilirske Bistrice na topografski podlagi

Površina območja znaša 10,6 ha in ima povprečni naklon manjši od 3°. Obstoječa namenska
raba območja je kmetijsko zemljišče (druga kmetijska zemljišča – K2) (Občina Ilirska
Bistrica, 2015).
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Slika 54: Potencialna lokacija za postavitev LPC-ja pri Ilirski Bistrici

Potencialna lokacija ima številne prednosti, kot so ugoden raven teren, dejanska raba tal je
mešanica travnikov, gozda in njiv. Območje spada pod ekološko pomembna območja (reka
Reka) in območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja
varstva, pa s to uredbo niso določena za Natura območja (dolina reke Reke). Velikost gozdnih
posesti znaša 3 ha na lastnika, gozdovi so odprti in površje je neskalovito. Območje ni
poplavno ogroţeno in leţi zunaj vodovarstvenih območij. V bliţini je več pomembnih cestnih
povezav, med njimi glavna povezava med Postojno in Reko na Hrvaškem, in več daljnovodov
napetosti 110 in 20 kV. Lokacija je z vidika bliţine naselij zelo ugodna (v tem je tudi ena
njenim glavnih prednosti pred ostalimi lokacijami), ker leţi tik ob naselju Ilirska Bistrica, ki
predstavlja glavnega porabnika produktov LPC-ja. Druga prednost te lokacije je bliţina
obrtno industrijske cone Ilirska Bistrica, saj je prostorsko zgoščevanje podobnih dejavnosti v
prostoru zelo pomembno. To predstavlja tudi prednost z vidika namenske rabe prostora, saj je
sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč enostavnejša v bliţini stavbnih in industrijskih
območij.
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Slika 55: Potencialna lokacija za postavitev LPC-ja v bližini Ilirske Bistrice

Avtor: Ajda Kafol Stojanović, 2015

Potencialna lokacija ob Ilirski Bistrici (označena s številko 5) je bila med vsemi petimi
ugodnimi območji izbrana kot najprimernejša za umestitev LPC-ja. Povprečna ocena
ugodnosti območja znaša 172, najvišjo vrednost doseţe pri 215. Njena povprečna ocena
ugodnosti je v primerjavi z dvema lokacijama ob vasi Koritnice niţja za več kot 20 vrednosti
(Poglavje 7., Preglednica 14). Kljub temu ima več prednosti, ki smo jih terensko preverili.
Glavni prednosti pred ostalimi lokacijami sta ugodna lega tik ob naselju Ilirska Bistrica, ki
predstavlja glavnega porabnika produktov LPC-ja, in bliţina obrtno industrijske cone Ilirska
Bistrica.
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8. VREDNOTENJE LOKACIJ DVEH GOSPODARSKIH CON V OBČINI
ILIRSKA BISTRICA Z VIDIKA KRITERIJEV PRIMERNOSTI ZA
UMESTITEV LPC-JA TER VREDNOTENJE REZULTATOV
LPC bi bilo kot proizvodni objekt smiselno umestiti znotraj industrijske cone, da se izognemo
postopku spremembe namenske rabe prostora. V občini Ilirska Bistrica se nahajata dve večji
industrijski coni. Prva ob naselju Ilirska Bistrica, druga pa ob naselju Hrušica. Proučili smo
ugodnost teh dveh industrijskih con za umestitev LPC-ja. Meji območij obeh industrijskih con
sta bili določeni na podlagi ortofoto posnetkov.
8.1. INDUSTRIJSKA CONA ILIRSKA BISTRICA
Industrijska cona Ilirska Bistrica se nahaja zahodno od naselja Ilirska Bistrica. Kar 63 %
površine industrijske cone je neugodne za umestitev LPC-ja in podobnih objektov. Ta
neugoden del industrijske cone se nahaja na območju katastrofalnih poplav ob reki Reki. Na
delu industrijske cone, ki leţi tik ob reki Reki, je območje zavarovano kot naravna vrednota
najdaljše slovenske ponikalnice Reke z obreţjem. Na skrajnem juţnem delu industrijske cone
je območje zavarovano kot ekološko pomembno območje. Različne stopnje varstva narave
zmanjšajo ugodnost industrijske cone. Prednosti območja predstavljajo ugodno ocenjeni
dejavniki, kot so bliţina večjega naselja, bliţina cestne in energetske infrastrukture.
Slika 56: Ocena ugodnosti v industrijski coni Ilirska Bistrica
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Preglednica 15: Vrednosti območja industrijske cone Ilirska Bistrica

Območje
Najvišja vrednost ugodnosti
Najnižja vrednost ugodnosti
Povprečna vrednost ugodnosti

Industrijska cona Ilirska Bistrica
245
0
61

Slika 57: Industrijska cona Ilirska Bistrica

Avtor: Ajda Kafol Stojanović, 2015
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8.2. INDUSTRIJSKA CONA PLAMA
Industrijska cona Plama se nahaja med naseljema Podgrad in Hrušica v jugovzhodnem delu
občine. Na podlagi ustnega vira je v industrijski coni še prostor za nove objekte in nova
podjetja (Vadnjal, 2015). Cona je z vidika izbranih kriterijev za umestitev LPC-ja veliko bolj
primerna od industrijske cone Ilirska Bistrica. Le 4 % površin je za postavitev LPC-ja in
podobnih objektov neugodnih. Industrijska cona Plama ima glede na industrijsko cono Ilirska
Bistrica bolj ugodno lego z vidika poplavne ogroţenosti, večjih gozdnih posesti in manjše
stopnje varstva narave. Z vidika izbranih kriterijev bi kot edino slabost te cone izpostavili
večji naklon površja v primerjavi z naklonom v industrijski coni Ilirska Bistrica.
Slika 58: Ocena ugodnosti v industrijski coni Plama

Preglednica 16: Vrednosti območja industrijske cone Plama

Območje
Najvišja vrednost ugodnosti
Najnižja vrednost ugodnosti
Povprečna vrednost ugodnosti

Industrijska cona Plama
243
0
145
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8.3. VREDNOTENJE PODATKOV, ANALIZE IN REZULTATOV
Pridobljeni rezultati so močno odvisni od izbire in točnosti vhodnih podatkov. Netočnost
vhodnih podatkov je bila opazna pri sloju katastra stavb, ki ne odraţa najnovejšega stanja.
Kriterij lastništvo gozdov in velikost gozdnih posesti je izdelan na podlagi podatkov o
katastrskih občinah in ne gozdnih odsekih, kar bi bilo točneje in primerneje. Izbira podatkov,
uporabljenih kot kriterij, je ţal povezana z dostopnostjo le-teh. Nekaterih podatkov ni moţno
dobiti v obliki prostorskega sloja (stabilnost tal), drugi pa niso javno dostopni oz. nam jih
pristojne institucije niso ţelele posredovati (namenska raba zemljišč). K boljšim rezultatom
bi pripomogla uporaba podatkov o nosilnosti terena in stabilnosti površja. Ker smo uporabili
le podatke, ki pomembno vplivajo na primernost lokacij za postavitev LPC-ja, se nismo
odločili za uporabo podatkov o linijah javnega prometa, saj predvidevamo, da bodo zaposleni
v LPC-ju iz njegove okolice. Prav tako nismo uporabili sloja vodovodnega in
kanalizacijskega omreţja, saj ţe kriterij bliţina naselij izključi najbolj oddaljena območja, kjer
vodovod in kanalizacija nista zgrajena.
Končni rezultat je, poleg samih podatkov, odvisen od interpretacije izbranih kriterijev
(njihove transformacije in obteţitve), ki smo jih poskušali v največji moţni meri interpretirati
na podlagi drţavnih zakonov, prostorskih dokumentov in smernic za gradnjo. Na tem mestu
bi ţeleli podati kritiko dveh dejavnikov, ki bi jih bilo moţno interpretirati na drugačen način.
Zavarovanim območjem bi lahko dodelili bolj stroge ocene ugodnosti, saj smo po terenskem
pregledu lokacij ugotovili, da so območja znotraj Nature 2000 za postavitev LPC-ja skoraj v
celoti neprimerna. Pri kriteriju bliţina naselij pa bi bilo primerneje upoštevati le večja naselja
in ne vseh območij poselitve, saj le naselja z večjim številom prebivalcem predstavljajo
potencialni trg za produkte LPC-ja. V primeru drugačne postavitve dejavnika bliţine naselij
bi tri potencialne lokacije ob vasi Koritnica verjetno postale manj ugodne za postavitev LPCja, kar smo ugotovili na terenskem ogledu območja.
Uporabljeno metodo večkriterijskega vrednotenja bi lahko ocenili kot primerno pri podpori
prostorskim odločitvam v zvezi z umestitvijo podobnih objektov, saj je pred začetkom
kakršnegakoli načrtovanja izbira lokacije ključnega pomena. Z izbiro in interpretacijo
kriterijev smo večinoma zadovoljni, vedno pa obstajajo moţnosti izboljšav.
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9. ZAKLJUČEK
Človek je gozd ţe od nekdaj uporabljal v različne namene in bil od njega močno odvisen.
Predstavljal mu je glavni vir hrane, skrivališče in ţivljenjski prostor. Les je uporabljal za
kurjavo, izdelavo orodja ter gradnjo bivališč. Z vidika človeka se gozdu pripisujejo tri glavne
funkcije: ekološke, socialne in proizvodne. Zaključna seminarska naloga se navezuje na
proizvodni in ekonomski vidik gozda. Lesna biomasa kot obnovljiv in domač naravni vir ima
za prebivalce številne prednosti, kot so proizvodnja toplote ter elektrike, surovina za gradnjo
in delovna mesta.
Zaradi splošnega zamiranja lesno predelovalne industrije ter ţelje po bolj čistem in lokalnem
viru energije smo oblikovali koncept lesno predelovalnega centra, ki zdruţuje vse prej
našteto. Tak center bi ustvarjal trg za lesne proizvode in storitve, odprl nova delovna mesta v
lesno predelovalni industriji ter povečal proizvodnjo primarne energije iz lesne biomase. S
pomočjo geoinformacijske podpore odločanja smo poiskali primerno lokacijo za umestitev
LPC-ja v občini Ilirska Bistrica. Do končnega rezultata in s tem do doseţenega namena
zaključne seminarske naloge smo prišli s pomočjo metode večkriterijskega vrednotenja.
Končni rezultat dela predstavljajo karta površin z ocenjeno ugodnostjo za postavitev LPC-ja,
analiza petih najprimernejših lokacij ter predstavitev najugodnejše lokacije za postavitev
LPC-ja. Po terenskem ogledu je bila kot najugodnejša izbrana lokacija v severnem delu mesta
Ilirska Bistrica, ki leţi nasproti obstoječe obrtno industrijske cone. Njene ugodne lastnosti so
ravno in neskalovito površje, nepoplavno območje, gozdna in travnata dejanska raba tal, niţja
stopnja varstva narave, bliţina odprtih gozdov, bliţina pomembnih cestnih povezav ter
daljnovodov različnih napetosti in bliţina večjega naselja. Glavni primerjalni prednosti
dotične lokacije pred ostalimi ugodnimi lokacijami sta bliţina naselja Ilirska Bistrica ter
bliţina obrtno industrijske cone Ilirska Bistrica.
Z dobljenimi rezultati smo preverili dve predhodno zastavljeni hipotezi. S prvo hipotezo smo
trdili, da je v skladu z velikostjo občine Ilirska Bistrica v njej tudi dovolj primernih površin za
umestitev lesno predelovalnega centra. Hipotezo smo na podlagi karte površin z ocenjeno
ugodnostjo za postavitev LPC-ja potrdili. V občini je dovolj ugodnih površin, a niso vse
sklenjene in dovolj velike za umestitev LPC-ja. Z drugo hipotezo smo trdili, da se v občini
Ilirska Bistrica primerne površine za postavitev LPC-ja nahajajo na zahodnem delu občine, v
okolici večjih naselij Ilirska Bistrica in Podgrad, medtem ko je vzhodni del občine, Sneţniška
planota, zaradi neposeljenosti in neugodnosti površja neprimeren za postavitev LPC-ja. Drugo
hipotezo smo le delno potrdili, saj se najprimernejše površine za postavitev LPC-ja nahajajo
v osrednjem delu ob glavni cestni povezavi, ki poteka skozi Ilirsko Bistrico, ter v
severovzhodnem delu v bliţini naselja Kneţak. Vzhodni del občine, Sneţniška planota, pa je
za postavitev takega objekta neprimeren.
V skladu z vizijami na nivoju drţave in cilji regionalnih razvojnih programov glede lesne
biomase bi bila postavitev LPC-ja upravičena tudi v drugih občinah. Predstavljena
metodologija, uporabljena na primeru Ilirske Bistrice, ima lahko širši pomen na drţavni,
regionalni ter lokalni ravni in jo ocenjujemo kot primerno za ponovno uporabo.
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10.

SUMMARY

In the thesis wood biomass was represented as renewable and local natural resource. In
Slovenia 58, 4 % of the surface covers forest; therefore wood is recognized as a strategic
natural material. It has many advantages for residents, for example heat production and
electricity, wood products and job opportunities. Due to the wood processing industry decline
and the desire for cleaner local energy source, the concept of Wood Processing Centre was
created, where energy from wood biomass is produced and local wood products are sold.
Geoinformation spatial decision support helped us to find suitable WPC location in
municipality of Ilirska Bistrica. Factors used in analysis were slope, land use, protected areas,
openness of forest, water protected areas, rocky terrain, roads, settlements, electrical
infrastructure, forest ownership and size of forest properties. Constraints used in analysis were
forest reserve, flood areas, roads, railway and electrical infrastructure. With the help of
constraints and factors used in multicriteria evaluation method, the final result of the analysis
were given; such as the map of estimated suitability of areas in municipality of Ilirska
Bistrica, the analysis of five most suitable locations and selection of the most suitable
location, which lies next to industrial zone Ilirska Bistrica. The main advantages over other
suitable locations are closeness of town Ilirska Bistrica and its industrial zone. With the final
results the purpose and objectives of our thesis were achieved.
Before the research two hypotheses were set up, where the first was fully confirmed while the
other only partially. The first hypothesis claims that according to the size of municipality of
Ilirska Bistrica there are enough suitable WPC locations. The second hypothesis claims that
the most suitable WPC locations are around major settlements (Ilirska Bistrica and Podgrad)
and in the western part of municipality, while the eastern part, Sneţnik plateau, is not suitable
due to the unfavourable terrain and many unsettled areas. The results and field work
determined the most suitable locations for WPC in the central part of municipality, around the
main road connection between Postojna and Croatia and in the north-eastern part, around
Kneţak.
Multicriteria evaluation method is evaluated as adequate for placement of similar objects. In
accordance with national visions and regional development goals regarding wood biomass,
the WPC placement would be also justified in other municipalities. The presented analysis
can be used again in concrete examples of similar processing or energy objects placement.
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Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim
namenom
Zavarovana območja poligoni, Register
naravnih vrednot, Natura 2000, Ekološko
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mnenju Evropske komisije izpolnjujejo
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Kategorizacija vodotokov, Vodovarstvena
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Katastrofalna območja poplavljanja, Redka
območja poplavljanja, Pogosta območja
poplavljanja
Odprtost gozdov
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Geodetski urad RS, 2014
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (stanje 31.3.2015)
Zavod za gozdove Slovenije, 2013
Agencija RS za okolje, 2015

Agencija RS za okolje, 2015

Agencija RS za okolje, 2015

Zavod za gozdove Slovenije (posredovano
23. 3. 2015)
Skalovitost terena
Zavod za gozdove Slovenije (posredovano
23. 3. 2015)
Podatki zbirnega katastra gospodarske javne Geodetski urad RS, 2014
infrastrukture (GJI) – sloja ceste in
ţeleznice
Kataster stavb
Geodetski urad RS, 2014
Podatki zbirnega katastra gospodarske javne Geodetski urad RS, 2014
infrastrukture (GJI) – sloj električna
energija.
Število lastnikov / 100 ha ter površina gozda Zavod za gozdove Slovenije (posredovano
/ lastnika.
22. 4. 2015)
Izračunano iz podatka o številu lastnikov in
površini gozda po katastrskih občinah.
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