UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

ANŽE STEINER

Geografski vidiki rabe lesne biomase občine Črnomelj
Zaključna seminarska naloga

Ljubljana, 2014

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

ANŽE STEINER

Geografski vidiki rabe lesne biomase občine Črnomelj
Zaključna seminarska naloga

Mentor: red. prof. dr. Dušan Plut

Univerzitetni študijski program
prve stopnje: GEOGRAFIJA

Ljubljana, 2014

Zahvala
Zahvaljujem se mentorju prof. Dušanu Plutu za vso pomoč pri izdelavi zaključne seminarske
naloge. Velika zahvala gre tudi moji družini in punci, ki so mi tekom celotnega študija stali ob
strani.

GEOGRAFSKI VIDIKI RABE LESNE BIOMASE OBČINE ČRNOMELJ
Izvleček
Danes se povsod po svetu soočamo z visoko porabo energije ter posledično s prekomernim
izkoriščanjem fosilnih goriv. Rešitev predstavljajo obnovljivi viri energije. Med njimi je za
Slovenijo zelo pomemben gozd, saj se uvrščamo med najbolj gozdnate države v Evropi. Med
nadpovprečno gozdnate občine pa se uvršča občina Črnomelj. Ta ima na podlagi opravljene
raziskave velik potencial za izkoriščanje lesne biomase. K temu veliko prispeva tudi občina
Kočevje, ki velja za najbolj gozdnato območje v Sloveniji. V občini Črnomelj se največ
stanovanj ogreva z lesom, drugi najpogostejši energent pa je kurilno olje. Prvi korak k bolj
zeleni prihodnosti, je občina že naredila, saj dva sistema daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso že obratujeta. Prvi sistem se nahaja v blokovskem naselju Čardak, drugi pa na
lokaciji lesnopredelovalnega obrata Esol. Oba sistema imata v načrtu širjenje omrežja. Na
podlagi opravljene analize, pa bi bilo smiselno postaviti novo kotlovnico. Potencialna lokacija
je Loka v Črnomlju, saj je gostota poselitve visoka. Na območju pa se nahajata tudi dve šoli in
večstanovanjski objekti. Širjenje obstoječega omrežja daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso kot tudi vzpostavitev novega sistema domačini podpirajo. Predvsem zaradi
zadovoljstva uporabnikov sistema Čardak kot tudi zaradi splošnega pomanjkanja delovnih
mest in konkretnih projektov v občini.
Ključne besede: občina Črnomelj, lesna biomasa, daljinsko ogrevanje, obnovljivi viri energije
kotlovnica.
GEOGRAPHICAL VIEWS ON THE USE OF WOOD BIOMASS IN THE MUNICIPALITY OF
ČRNOMELJ
Abstract
Nowadays people all over the world face very high energy consumption and consequently
excessive use of fossil fuel. The renewable energy sources present us with the solution. For
example, forest is very important in Slovenia because our country is one of the most wooded
states in Europe. Among the areas which are wooded above average is the municipality of
Črnomelj. Based on a research the town has a very high potential of exploiting wood
biomass. The municipality of Kočevje is also very important because it is considered the most
wooded area in Slovenia. Most apartments in Črnomelj are heated with wood; the second
most frequent energy source is heating oil. The first step to a greener future has already
been made in Črnomelj because there are two operating systems running on wood biomass.
The first system is located in the apartment complex Čardak and the second one is on the
property of the wood processing plant Esol. Both systems are planning expansion. Based on
an analysis it would make sense to build a new boiler house in the town. A potential location
is Loka in Črnomelj because the population density is high and there are two schools in the
area as well as apartment complexes. The expansion of the existing network of remote
heating on wood biomass and the establishment of a new system are supported by the
locals. The main reason for the support is the contentment of the users of the system in
Čardak. The second one is the overall lack of jobs and concrete projects in the town.
Key words: the municipality of Črnomelj, wood biomass, remote heating, renewable energy
sources, boiling house.
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1. Uvod
V zadnjih letih se strokovnjaki na različnih področjih trudijo najti odgovore na veliko porabo
energije ter s tem povezano prekomerno izkoriščanje naravnih virov. To seveda za sabo
prinese tudi številne druge negativne učinke kot so na primer visoke koncentracije
toplogrednih plinov v ozračju in naraščanje temperatur. Zato je potrebno več pozornosti
nameniti zmanjšanju porabe energije, saj to predstavlja osnovo za vse nadaljnje ukrepe in
projekte. S tehnološkim razvojem po industrijski revoluciji je poraba energije na prebivalca
naraščala. Potrebno pa se je zavedati, da se bo ta v manj razvitih državah v prihodnosti še
povečevala. Glavno alternativo predstavljajo obnovljivi viri energije, ki imajo manj negativnih
učinkov na okolje. Največ pozornosti med obnovljivi viri energije je bila v zadnjem obdobju
deležna predvsem hidroenergija; sledita pa ji vetrna in sončna energija. Bolj pa bi lahko
izkoriščali lesno biomaso; seveda na območjih, ki izpolnjujejo pogoje za to. Na prvi pogled
Slovenija predstavlja idealen prostor za izkoriščanje lesne biomase, saj se po deležu gozda
uvršča v sam evropski vrh. Izpostaviti pa je potrebno, da je šla Slovenija, kar se tiče
izkoriščanja lesne biomase, v drugo smer. Prav tako je celotna lesna industrija v času po
osamosvojitvi močno izgubila na pomenu in na nekaterih območjih v državi skoraj povsem
zamrla.
Namen moje zaključne seminarske naloge je preučiti, ali obstaja potencial za izkoriščanje
lesne biomase v občini Črnomelj. Najprej se bom osredotočil na trenutno stanje in raziskal v
kolikšni meri se les kot energent pri kurjenju že uporablja. Zanimali me bodo tako
individualni kot tudi skupinski sistemi ogrevanja. V naslednjem koraku bom preveril, kakšni
so načrti za omenjene sisteme v prihodnosti. Preučil bom tudi, kako se evropski cilji ter cilji
na lokalni ravni pri izkoriščanju lesa kot obnovljivega vira energije dejansko upoštevajo in
uresničujejo v praksi. Torej, na katerih projektih se dela, da bi zmanjšali vplive na okolje in
tako omogočilo celovito, trajnostno in učinkovito izkoriščanje energije. S pomočjo
pridobljenih podatkov bom ugotovil, katera območja v občini so za ogrevanje z daljinskim
sistemom na lesno biomaso najbolj primerna.
Cilji zaključne seminarske naloge:






ugotoviti potencial občine Črnomelj za izkoriščanje lesne biomase,
preučiti lokacije, kjer že izkoriščajo lesno biomaso,
preučiti kateri deli občine so primerni za priklop na daljinsko ogrevanje z lesno,
biomaso, oziroma kam se bo sistem v prihodnosti širil,
spoznati odnos lokalnega prebivalstva do preučevane tematike,
predlagati potencialno lokacijo kotlovnice sistema daljinskega ogrevanja.

Delovne hipoteze, ki jih želim potrditi oziroma ovreči:




občina Črnomelj ima zaradi velikega deleža gozda in zaradi bližine z gozdom bogate
občine Kočevje velik potencial za izkoriščanje lesne biomase,
v prihodnosti se bo toplotno omrežje daljinskega ogrevanja z lesno biomaso širilo,
zaradi prostorske in cenovne dostopnosti, razpoložljivosti lesne biomase ter zaradi
pomanjkanja delovnih mest in konkretnih projektov v občini, so domačini naklonjeni
izkoriščanju lesne biomase.
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2. Metodologija
Izdelava seminarske naloge je temeljila predvsem na kabinetnem delu, vendar pa je
pomemben del obsegalo tudi terensko delo. Na začetku sem si tako najprej postavil cilje in
hipoteze, na katere sem nato skozi preučevanje iskal odgovor.
Seminarska naloga obsega dva dela. Prvi del je teoretični in obsega splošne značilnosti o lesni
biomasi in obnovljivih virih energije ter tako predstavlja podlago za nadaljevanje raziskave.
Pri prvem delu je bistveno predvsem stanje slovenskih gozdov in razumevanje delovanja
daljinskega omrežja. V drugem delu pa sem se osredotočil na lokalno območje, torej na
občino Črnomelj. Najprej sem ugotovil trenutno stanje godnih površin in rabe lesne biomase
v občini. Ker pa sem izhajal iz hipoteze, da ima tudi bližnja okolica veliko gozdnih površin,
sem poiskal podatke še za gozdnogospodarsko območje Novo mesto in Kočevje.
Pri kabinetnem delu sem se oprl predvsem na podatke Zavoda za gozdove Slovenije. In sicer,
v obliki poročil o gozdovih in gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih območij Novo
mesto in Kočevje. Zelo pomemben del kabinetnega dela je bila analiza kartografskega
gradiva. Tukaj je bilo bistveno razumevanje poselitve pri preučevanju trenutnih sistemov
daljinskega ogrevanja kot tudi pri preučevanju študij širjenja omrežja v prihodnje.
S terenskim delom, ki je obsegalo dva terenska dneva po približno 4 ure, sem nato
pridobljene in analizirane podatke združil v celoto. Prvi dan sem si na terenu namreč ogledal
obe kotlovnici (Čardak in Esol) ter se sprehodil po celotni trasi omrežja daljinskega ogrevanja.
Pri daljinskem ogrevanju na lesno biomaso Esol me je zanimala predvsem trasa študije
potencialne širitve omrežja v prihodnosti. Drugi dan terenskega dela pa je obsegal pregled
območij za potencialno postavitev nove kotlovnice v Črnomlju. Tukaj sem se osredotočil
predvsem na južni del mesta Črnomelj, na Loko. Skušal pa sem ugotoviti tudi odnos
lokalnega prebivalstva do preučevane tematike.
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Slika 1: Metodologija

Vir: Plut, 2004.

3

Geografski vidiki rabe lesne biomase občine Črnomelj

2014

3. Geografski oris preučevanega območja
Bela krajina je pokrajina na sončni strani Gorjancev. Leži na prehodu iz višjega dinarskega v
nižinski panonski svet. Pokrajina obsega skrajni jugovzhodni del Slovenije in se razprostira na
površini 595 km2. Na severu Belo krajino obdajajo Gorjanci, na zahodu Kočevski Rog, na jugu
pa z reko Kolpo meji na Hrvaško. Podoba Bele krajine je izraz tesnega prepletanja dinarsko
kraških potez s panonskimi, kar je najbolj razvidno predvsem pri podnebju, govorici in
narodnih običajih (Bela krajina…, 2008). Poseben pečat je pokrajina v poselitvi in
gospodarstvu dobila zaradi reliefne zaprtosti proti ostalim slovenskim pokrajinam in
odprtosti proti panonskemu svetu (Slovenija…, 1999). Bela krajina je prehodna mikroregija,
ki pa spada v makroregijo Dinarske planote celinske Slovenije. Večji kraji so Črnomelj,
Metlika in Semič (Bela krajina…, 2008). Za Belo krajino je značilen razpršen poselitveni
vzorec, v katerem prevladujejo gručasta naselja in majhna gostota prebivalstva. Med 226
naselji pa se pojavljajo tudi razložena naselja z gručastim jedrom, raztresena naselja in
obcestne vasi. Te so značilne predvsem za obkolpski pas. Mesti Metlika in Črnomelj imata
gručasto staro mestno jedro (Slovenija…, 1999).
Največja občina v Beli krajini je občina Črnomelj, ki meji na občine Kočevje, Semič in Metlika.
Na jugu jo od Hrvaške loči reka Kolpa. Občina Črnomelj leži v pokrajini Bela krajina in po
površini meri 339,7 km2. Njen obseg se je bistveno zmanjšal leta 1994, ko je bila ustanovljena
občina Semič. Trenutna županja občine je Mojca Čemas Stjepanovič. Po podatkih iz leta
2012, je imela občina 14 700 prebivalcev, medtem ko gostota poselitve znaša 43 prebivalcev
na kvadratni kilometer. Izpostaviti je pomembno, da je bila leta 2012 povprečna starost
občanov 42,5 let in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let). Prav tako
je indeks staranja v preučevani občini višji kot v ostali Sloveniji. Za občino kot tudi celotno
Belo krajino je značilna dokaj visoka brezposelnost in s tem povezan problem zaposlovanja
ter novih delovnih mest (SURS, 2012).
Slika 2: Občina Črnomelj

Občino sestavlja 13 krajevnih
skupnosti. To so: Adlešiči,
Butoraj, Črnomelj, Dobliče,
Kanižarica, Dragatuš, Griblje,
Petrova vas, Sinji vrh, Stari trg
ob Kolpi, Taljči vrh, Tribuče in
Vinica
(Lokalni
energetski
koncept, 2012).

Vir: Geopedia, 2014.
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4. Obnovljivi okoljski viri
Zaradi visoke rabe energije in prekomernega izkoriščanja neobnovljivih okoljskih virov se o
obnovljivih okoljski virih v zadnjem času kar precej govori. Izkoriščanje fosilnih goriv in drugih
neobnovljivih virov presega zmožnosti okolja ter ima tako številne negativne učinke na
življenjski prostor ljudi po svetu. Strokovnjaki vsakodnevno iščejo lokacije in razvijajo
tehnologije za izkoriščanje obnovljivih okoljskih virov. Glede na trenutno porabo energije in
naraščajoče število prebivalstva po svetu, obnovljivi okoljski viri vsekakor predstavljajo
alternativo oziroma odgovor na številne okoljske probleme, s katerimi se srečujemo danes.
Danes poznamo zunanje in notranje vire energije našega planeta. Zunanji vir je sonce.
Notranji viri pa predstavljajo energijo primarnih virov, ki se s pomočjo različnih pretvorbenih
procesov pretvarja v oblike (toplota, svetloba, električna energija, mehansko delo) primerne
za uporabo človeštva. Slabost je predvsem časovna spremenljivost moči virov energije. Prav
tako pa razen pri biomasi in toploti oceanov energije ni mogoče shraniti z naravnimi sistemi
(Tester in sod, 2005).
Energija Sonca predstavlja primarne življenjske pogoje. Sevanje Sonca se ob stiku z ozračjem
in zemeljsko površino pretvori v različne oblike energije. In sicer, v toplotno, kinetično (npr.
veter) in potencialno (akumulirana voda) energijo. Tako lahko sončno sevanje v vseh svojih
pojavnih oblikah razumemo kot obnovljive vire energije. Glavna prednost, oziroma potencial
obnovljivih virov energije, je seveda njihovo trajanje ali časovna komponenta (Plut, 2011).
Obnovljive vire energije glede na izvor delimo na (Medved in Novak, 2000):




Sončno sevanje, ki v naravi povzroča nastanke vetra, valov, vodne energije in
biomase.
Planetarno energijo Lune in Sonca, ki s pomočjo Zemljine kinetične energije povzroča
periodično nastajanje plime in oseke.
Toploto, ki iz notranjosti Zemlje prehaja proti in na površje, ter se imenuje
geotermalna energija.

Na račun vpijanja sončne energije ozračje ohranja temperaturo. Sončno energijo lahko
izrabimo še na dva načina; in sicer, neposredna raba, kjer se energija pretvori v električni tok,
ali pa energijo uporabimo za segrevanje vode in prostorov. Posredni način pa predstavlja
biološko rabo sončne energije z različnimi oblikami pretvorjene sončne energije (npr.
biomasa in hrana). Poleg omenjenega pa posredno rabo sončne energije predstavlja tudi
energija ozračja, katero predstavlja veter ter valovanje in voda kot posledica gravitacije
(Tester in sod, 2005; Plut, 2011).
Zaradi različnih značilnosti posameznih območij na Zemlji so obnovljivi viri energije zelo
neenakomerno razporejeni. Tako je razumljivo, da geografska širina in ekspozicija površja v
velikem obsegu vpliva na trajanje in intenzivnost sončnega sevanja. Energijo biomase
pogojuje količina sončne energije, rodovitnost prsti in razpoložljivost vode. Prav tako se
zaradi različnih geoloških in atmosferskih razmer veter, valovanje in geotermalna energija
močno razlikujejo po posameznih predelih sveta. Potrebno pa je izpostaviti, da so
posamezne oblike obnovljivih virov zastopane v vsaki regiji. Pomemben dejavnik je vsekakor
tudi shranjevanje energije. Biomasa, hidroenergija in geotermalna energija imajo lastne
zmogljivosti za shranjevanje energije. Sončna in vetrna energija teh zmogljivosti nimata in sta
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zato močno odvisni od različnih tehnologij za shranjevanje energije (Tester in sod, 2005; Plut,
2011).
Obnovljivi viri energije so v primerjavi z neobnovljivimi viri vsekakor okolju prijaznejši, vendar
pa prav tako niso okoljsko neškodljivi in neomejeni. Tako akumulacijski bazeni hidroelektrarn
preplavljajo naseljene in kmetijske površine, nekatere sončne celice vsebujejo strupene
snovi in pri nekaterih kratka uporabna doba ne omogoča povrnitev investicije. Pri vetrnih
elektrarnah turbine zasedajo prostor, povzročajo hrup in negativno vplivajo na različne
habitate organizmov. Vendar pa so obnovljivi energetski viri ne glede na vse negativne
učinke manj emisijsko obremenjujoči, potrebujejo manj prostora in so na splošno manj
nevarni. Prav tako pa bi lahko v kratkem postali bolj konkurenčni, seveda v primeru s strani
držav načrtnega uvajanja v široko uporabo in ob polni vključitvi okoljskih stroškov rabe
fosilnih goriv. Prihodnost energetike je vsekakor tesno povezana z obnovljivimi viri energije.
Zaloge fosilnih goriv so vsakodnevno manjše, medtem ko so obnovljivi viri obilni in povsod
prisotni (Tester in sod, 2005).

4.1. Energija biomase
Biomasa predstavlja vso živo snov rastlin (npr. drevesa in trave) kot tudi organske odpadke
rastlin, človeka, živali in morskih organizmov (Tester in sod, 2005, str. 420).
Najpomembnejšo vlogo imajo torej rastline, ki s pomočjo klorofila pri fotosintezi iz zraka
absorbirajo CO2 ter tvorijo kisik. Celoten proces je možen zaradi absorpcije sončeve energije.
Tako lahko rečemo, da gre pri biomasi za fotosintezno preoblikovano sončno energijo
(Medved in Arkar, 2009). V preteklosti je imela biomasa precej večji pomen, kot ga ima v
zadnjem obdobju, kar je posledica predvsem industrijske revolucije in pretiranega
izkoriščanja fosilnih goriv. Vsekakor je potrebno izpostaviti, da je biomasa glede na ogljikov
dioksid nevtralno gorivo, kar pa še ne pomeni, da pri gorenju ne nastajajo emisije škodljivih
snovi (npr. trdi delci). Prav tako se pri sami proizvodnji goriv iz biomase uporabljajo
predvsem fosilna goriva (Plut, 2011).
Goriva
12):




pridobljena iz biomase razvrščamo v naslednje skupine (Medved in Arkar, 2009, str.
trdna biomasa: lesna biomasa, kmetijske rastline, energetske rastline;
tekoča goriva iz biomase: bioetanol, biometanol, biodizel;
plini iz biomase: lesni bioplin, bioplin, odlagališčni plini.

Najpomembnejša goriva iz biomase so trdna goriva, ki se uporabljajo predvsem za ogrevanje
in kuhanje ter prispevajo 13 % končne globalne porabe energije. Medtem ko tekoča in
plinasta goriva predstavljajo le 0,5 %, njihova poraba v zadnjih letih narašča.
Fosilna goriva imajo seveda večjo energetsko vrednost, kot na primer kopne rastline, a so to
direkten produkt fotosinteze in tako obnovljive. Njihova energetska vrednost znaša 5 kWh na
kg suhe snovi, medtem ko je vrednost naftnih proizvodov približno 12 kWh (Kupchella in
Hyland, 1996, str. 155). Premog in naftni proizvodi predstavljajo vsekakor najpomembnejši
energetski vir na svetu, vendar se energija iz biomase uporablja že tisočletja. V državah v
razvoju je les tudi konec 20. stoletja predstavljal temeljni energetski vir. Pričakovati je, da se
bo pomembnost lesne biomase v prihodnosti le še povečevala. Pomembno vlogo bodo imele
t.i. energetske kmetije, na katerih se bo gojilo rastline za proizvodnjo energije. Veliko
6
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pozornosti pa bo posvečeno tudi energetski rabi kmetijskih in lesnih ostankov ter
komunalnih odpadkov. Tu je potrebno izpostaviti, da moramo tudi z izkoriščanjem biomase
ravnati sonaravno; predvsem z izkoriščanjem lesa kot najpomembnejšega nefosilnega
energijskega vira na svetu. Posek lesa mora biti nadzorovan in izveden na območjih, kjer le-ta
ne bi povzročil prekomernega izkoriščanja okolja in s tem golosekov. Lesna biomasa je
tradicionalen, a sodoben vir energije. Če ga spremljajo učinkovite tehnologije je okolju
prijazen (Plut, 2011). Danes tako energija biomase prispeva 30 % skupne primarne energijske
oskrbe držav v razvoju. Dve milijardi ljudi je neposredno odvisnih od energije biomase. V
Afriki, natančneje v Sudanu, Tanzaniji in Ugandi, les predstavlja več kot 75 % skupne
potrošnje energije (World Resources Institute, 2014).
Biomasa se s termalnimi in biološkimi postopki uporablja za pretvorbo v različne oblike
energije, kot so na primer: toplota, para, sintezni plini, tekoča goriva in električna energija.
Tako lahko iz biomase pridobivamo tudi tekoča goriva; eno od teh je bioetanol. Tega
pridobimo s fermentacijo rastlin, ki vsebujejo škrob, sladkor ali celulozo (Medved in Novak,
2000). Iz biomase pa se pridobiva tudi biodizel. Za izdelavo tega goriva so primerna semena
oljne ogrščice, oljne repice, soje, sončnic, arašidov in palm. Tu je potrebno izpostaviti, da
delež fosilnih goriv, ki je potreben v postopku izdelave biogoriv, ni zanemarljiv. Največ
bioetanola proizvedemo iz sladkornega trsa. Pri tem pa je energetska bilanca zelo ugodna.
Proizvodnja etanola je najbolj razširjena v Braziliji in ZDA. Na nekaterih območjih v Evropi
zaradi opuščanja kmetijske pridelave povečujejo površine za proizvodnjo biogoriv. Vendar pa
je zaradi velikih potreb po hrani vprašljivo gojenje rastlin za biogoriva. To je še bolj sporno na
območjih, kjer število prebivalcev narašča in kjer je lakota velik problem (Plut, 2011). Na
podlagi ocen strokovnjakov se za proizvodnjo biogoriv namenja 27 milijonov ha, kar
predstavlja 1,7 % vseh obdelovalnih površin. Zato bi bilo boljše, če bi v prihodnosti vir
biogoriv postala biomasa iz alg. Zanemarljivi pa niso tudi negativni vplivi na okolje pri
proizvodnji biogoriv; predvsem krčenje gozdnih površin, erozija prsti, večja poraba vode in
uporaba mineralnih gnojil (Plut, 2011).
Produkt biomase so tudi plinasta goriva. Ta pridobimo v reaktorjih s toplotno kemičnim
postopkom ali anaerobnim vrenjem. Najpogostejši biogorivi sta bioplin in sintezni plin, ki
nastane s segrevanjem biomase pri visoki temperaturi in manjši količini kisika. Bioplin pa je
zmes plinov, ki nastanejo ob anaerobnem vrenju. Omenjeni proces je v naravi pogosto
prisoten, saj se z njim razgrajujejo organski odpadki. Za proizvodnjo bioplina so med
organskimi snovmi primerne zlasti fekalije in poljedelski odpadki. Uporaba bioplina je najbolj
razširjen v Aziji, še posebej na Kitajskem. Plin se uporablja predvsem za domačo uporabo, pri
kuhanju in gretju (Plut, 2011).
Glavna prednost biomase je njena obnovljivost in možnost lokalne uporabe, saj je razširjena
po večjem delu sveta. Vsekakor bi bilo napačno, če bi pričakovali, da bi biogoriva
nadomestila večji del potreb po gorivih, saj je najpomembnejša naloga obdelovalnih površin
pridelovanje hrane. Glede na izpuste škodljivih snovi je raba biomase ob energetski rabi
bilančno enaka sproščenemu ogljikovemu dioksidu v ozračje. S povečanjem biomase planeta
(pogozdovanje) se povečujejo možnosti oziroma kapacitete za skladiščenje ogljika. Prav tako
pa je v primerjavi s fosilnimi gorivi proizvodnja žveplovega dioksida izjemno majhna (Plut,
2011).

7

Geografski vidiki rabe lesne biomase občine Črnomelj

2014

Kot prvo pomanjkljivost biomase je potrebno izpostaviti njeno manjšo energetsko gostoto v
primerjavi s premogom in nafto. Prav tako biomasa vsebuje večje količine vlage, kar
zmanjšuje njeno kurilno vrednost in konkurenčnost. Intenzivna proizvodnja biomase ima
lahko negativne učinke na kvaliteto in kvantiteto vodnih virov ter na onesnaževanje prsti.
Veliko težavo predstavljajo tudi goloseki in z njimi povezana erozija prsti. Zato je ključno, da
potrošnja biogoriv v prihodnosti ne bo predstavljala prekomerne rabe biomase oziroma
obdelovalnih površin, s čimer bi se predvsem v manj razvitih državah težko rešili
pomanjkanja glavnih virov za obstoj prebivalstva (Plut, 2011).

5. Lesna biomasa
Les je za človeka prvotnega pomena, saj mu že od samega začetka omogoča preživetje. Tako
se ga uporablja za izdelavo mnogih elementov: od orožja, orodja, do seveda bivališč in vse
pogosteje tudi kot vir energije. Sam pojem biomasa označuje vso organsko snov. Energetika
pozna biomaso kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino se
uvršča: les in lesne ostanke (lesna biomasa), kmetijske ostanke, nelesnate rastline uporabne
za proizvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, odpadke iz
gospodinjstev, usedline ter organsko frakcijo mestnih komunalnih odpadkov in odpadne
vode živilske industrije. Posledično lahko biomaso prištevamo k obnovljivim virom energije
(ZGS. Lesna biomasa, 2014).
Lesna biomasa predstavlja (ZGS. Lesna biomasa, 2014):
 les iz gozdov,
 les iz površin v zaraščanju,
 les iz kmetijskih in urbanih površin,
 lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa,
 odslužen les.

5.1.

Gozdna biomasa v Sloveniji

Vsekakor je splošno znano, da je Slovenija gozdnata država. Gozd je slovenski simbol.
Najboljši argument za to je dejstvo, da je Slovenija četrta najbolj gozdnata država v Evropi.
Tako gozdovi zavzemajo 1 109 710 ha in s svojo razporeditvijo prevladujejo kar na treh
četrtinah Slovenije. Površina gozdov v zadnjem obdobju narašča predvsem zaradi
zmanjševanja in zaraščanja obdelovalnih površin. Tako se je v zadnjih 130 letih delež gozdov
povečal iz 36 % na 58 % površine Slovenije (Medved, Arkar, 2009; Gale, Lešić, Kutin, Slatnar,
2011).
Preglednica 1: Slovenija - gozdnatost (1996-2009)

Leto
1996
2000
2007
2008
2009

Gozdnatost (%)
54,2
55,9
58,4
58,5
58,5

Vir podatkov: ZGS. Gozdovi Slovenije, 2011.
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Slika 3: Slovenija - delež gozda (2011)
.

Vir: ZGS. Gozdovi Slovenije, 2011

Dve tretjini naše države je nad 600 m nadmorske višine. Na teh površinah pa je kar dve
tretjini gozda. Potrebno pa je izpostaviti, da dostopnost do gozdnih površin povsod ni
idealna, saj ima kar polovica Slovenije naklon večji od 20 %. Gozdna meja je na višini, kjer je
temperatura zraka vsaj 100 dni v letu na 5°C. V julijskih Alpah poteka gozdna meja med 1700
in 1800 metri, medtem ko v Karavankah poteka med 1600 in 1700 metri. V zadnjih letih je v
povprečju na leto posekanih tri milijone kubičnih metrov dreves, od tega 60 % iglavcev in
40% listavcev. S tem pa ni bil prekoračen možni posek po gozdnogospodarskih načrtih
(Medved, Arkar, 2009).
Slika 4: Slovenija - površina gozda v hektarjih (1953-2011)
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Vir podatkov: SURS, 2012.

Po podatkih za leto 2011 so imeli največ gozdov v občini Kočevje, kjer je bilo gozdnih kar 457
km2 zemljišč. Na drugo mesto po površini gozdov se je uvrstila Ilirska Bistrica s 338 km 2
gozdov. Več kot 200 km2 pa so imele še občine Črnomelj, Bovec, Idrija, Bohinj in Tolmin.
Omenjenim občinam je skupno, da spadajo po površini med večje občine, da ležijo na jugu
oziroma zahodu države in da je njihov relief precej razgiban ter hribovit. Občina z najmanjšim
deležem gozda v letu 2011 je bila občina Odranci (manj kot pol kvadratnega kilometra
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gozdov). Manj kot 3 km2gozdnih površin pa so imele še občine Hajdina, Razkrižje, Veržej ter
Miklavž na Dravskem polju. Omenjene občine sodijo med manjše, delež gozdov pa v nobeni
ni presegal četrtine ozemlja. Občinam je prav tako skupno, da se nahajajo na
severovzhodnem delu Slovenije, kjer je več ravninskega sveta in je zato kmetijstvo
intenzivnejše. Ta dejavnost pa je tudi največji uporabnik prostora (Zavod za gozdove, 2011).
Najobsežnejši gozdovi v Sloveniji so bukovi. Bukev raste v alpskem svetu skupaj s smreko in
macesnom do višine 1600 m. V nižinah najdemo hrastove gozdove. Eden izmed takih je
Krakovski gozd med Novim mestom in Brežicami. Za Prekmurje so značilni jelševi gozdovi, ki
so zaradi svoje višine prava posebnost. Eno izmed najpogostejših dreves je smreka, ki jo
najdemo skoraj povsod. Najlepši smrekovi gozdovi pa so na Pokljuki, Jelovici in Mežakli.
Pomembnejši vrsti sta še rdeči in črni bor. Prvega zasledimo skoraj povsod v notranjosti
države, medtem ko pa črni porašča velik del Krasa (Medved, Arkar, 2009).
Po podatkih Zavoda za gozdove za leto 2012 znaša lesna zaloga slovenskih gozdov 337 816
717 kubičnih metrov oziroma 285 kubičnih metrov na hektar. Delež lesne zaloge listavcev je
54 % in iglavcev 46 %. V naših gozdovih letno priraste 8 419 974 kubičnih metrov lesa ali 7,10
kubičnih metrov na hektar (Poročilo ZGS o gozdovih…, 2013).

Slika 5: Slovenija - lesna zaloga, m3/ha (2011)

Vir: ZGS. Gozdovi Slovenije, 2011.
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Slika 6: Slovenija - lesna zaloga, m3/ha (1953-2011)
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Vir podatkov: SURS, 2012.

Po podatkih za leto 2011 je bila lesna zaloga najnižja v občinah osrednje in obalne Slovenije.
Tem občinam je skupna velika gostota prebivalstva, saj gre predvsem za mestne občine
(Koper, Celje, Maribor, Ljubljana, Kranj, Domžale,…). V teh občinah je lesna zaloga znašala
pod 50 m3/preb. Največ občin spada v skupino, za katero je značilna lesna zaloga med 100 in
300 m3/preb. Te občine najdemo predvsem v vzhodni polovici Slovenije, zahodno od
Ljubljanske kotline, na Krasu ter v Vipavski dolini. Občine z nadpovprečno lesno zalogo pa se
nahajajo v južni in severozahodni Sloveniji, v Zgornji Savinjski dolini, na Pohorju ter Kozjaku.
Omenjene občine so reliefno precej razgibane in hribovite, nekatere so tudi gorate (ZGS.
Gozdovi Slovenije, 2011).
3

Slika 7: Slovenija - letni prirastek, m /ha (2011)

Vir: ZGS. Gozdovi Slovenije, 2011.
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Slika 8: Slovenija - letni prirastek, m /ha (1953-2011)

8
7
6
5
4
3
2
1
2011

2010

2009

2008

2007

2005

2000

1999

1995

1990

1980

1961

1956

1953

0

Vir podatkov: SURS, 2012.

Po podatkih za leto 2011 je bil lesni prirastek najnižji v severovzhodni Sloveniji, na
Primorskem ter v Ljubljanski kotlini. Najmanjši letni prirastek je v letu 2011 imela občina
Odranci, in sicer le 237 m3. Najvišji prirastek je v letu 2011 imela občina Kočevje (350 000
m3), sledile so občine Ilirska Bistrica, Tolmin, Črnomelj ter Idrija. Omenjenim občinam je
skupno, da so to velike gozdnate občine predvsem na jugu in zahodu države. Velik letni
prirastek pa je bil v letu 2011 značilen tudi za občine v Zgornji Savinjski dolini, na Dolenjskem
in za občine v hribovitih predelih zahodne Slovenije (ZGS. Gozdovi Slovenije, 2011).
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Slika 9: Priprava lesa za kurjenje

Vir: ZGS. Lesna biomasa, 2014.
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6. Daljinsko ogrevanje
Daljinsko ogrevanje predstavlja sistem ogrevanja, kjer se toplota proizvaja v posebnem
energetskem objektu oziroma kotlarni. Do posameznih odjemalcev se dovaja po
vročevodnem ali toplovodnem omrežju. V toplotni postaji poteka predaja toplote iz omrežja
v objekt. Naprave toplotnih postaj so v lasti lastnikov stanovanj.
Glavni vir pri daljinskem ogrevanju je odpadna toplota iz soproizvodnje elektrike in toplotne
industrije. Glavna prednost daljinskega ogrevanja je uporaba različnih tipov odpadne
energije, ki nato predstavlja primarni vir ogrevanja. Tako se lahko sistem povsem enostavno
prilagodi na drugo vrsto goriva, brez motenj dobave ogrevalne energije uporabnikom.
Omenjeni sistem ogrevanja ima sposobnost skladiščenja toplote. Tako se presežek energije v
krajšem časovnem obdobju shrani v posebnih akumulatorjih daljinskega ogrevanja. Ko pa gre
za presežke daljših časovnih obdobij, se energija shrani v velikih podzemnih prostorih.
Vsekakor se je potrebno zavedati, da sistem zahteva visoko začetno investicijo in natančno
planiranje ter sodelovanje različnih nivojev znotraj skupnosti. Vendar pa se ga vključuje v
obstoječa omrežja, s čimer omogočajo prilagoditve na dogajanje na trgu in potrebe
uporabnikov. Sistem daljinskega ogrevanja omogoča odlične izkoristke in sposobnost
izkoriščanja fosilnih goriv kot tudi obnovljivih virov energije. Prav zaradi tega sistem izgublja
oznake zastarelosti in postaja sodobni koncept za ogrevanje ali hlajenje.
Sistem daljinskega ogrevanja je smiselno postaviti tam, kjer je prisotna dovolj velika gostota
toplotnega odjema in na območjih, kjer obstaja zanesljiva oskrba z lesno biomaso po
konkurenčni ceni (Lokalni energetski koncept, 2012).
Slika 10: Daljinsko ogrevanje

Vir: Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, 2014.
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V primerjavi z individualnimi kurišči so prednosti daljinskega ogrevanja (Energetika Celje,
2014):
 varno obratovanje in nezahtevno vzdrževanje,
 velika zanesljivost oskrbe,
 strokovno nadziranje in upravljanje,
 pri odjemalcih ni kolov in lokalnih emisij škodljivih snovi,
 optimalna uporaba vložene energije,
 nadzor emisij dimnih plinov,
 udoben način ogrevanja.
Vzpostavitev daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso je lahko v določenih naseljih
odlično nadomestilo za fosilna goriva ali klasično ogrevanje na les. Glavni razlog je seveda, da
se z omenjenimi sistemi zmanjšujejo vplivi na okolje, prav tako pa se zmanjšuje uvozna
odvisnost od energentov ter sama raba fosilnih goriv. Tehnološko dovršeni sistemi
omogočajo bolj učinkovito izrabo lesa ter hkrati emitirajo manj snovi, ki onesnažujejo okolje.
To je bistveno, saj so stari kotli zaradi slabega izgorevanja tvorili precejšnje količine
ogljikovega monoksida (Ščuka, 2009).
Pri ogrevanju z lesno biomaso lahko uporabimo prav vse lesne ostanke, ki v drugih primerih
ostanejo neizkoriščeni v gozdu. S tem pripomoremo k čiščenju naših gozdov, prav tako pa to
predstavlja pomemben vir zaslužka za lastnike gozdov ter sam regionalni razvoj posameznih
območij.
Energija pridobljena iz lesne biomase velja za dolgoročno cenovno stabilen način ogrevanja,
saj temelji na lokalnih gozdnih površinah. Daljinsko ogrevanje velja za varen sistem, saj
uporabniki doma nimajo raznih naprav, s čimer se zmanjša možnost nevarnih dogodkov
oziroma požara ali eksplozije. Prav tako omenjeni sistem v stanovanjih sprosti dobršen
prostor v primerjavi z alternativnimi sistemi in velja za moderen, udoben ter energetsko
učinkovit sistem za ogrevanje in pripravo tople vode. Zanemarljiva pa niso niti nova zelena
delovna mesta, ki jih odpre vzpostavitev daljinskega sistema na lesno biomaso (Ščuka, 2009).
Za ekonomsko upravičen sistem daljinskega ogrevanja morajo biti izpolnjeni naslednji kriterij
(Lokalni energetski koncept, 2012).




Dovolj velika gostota odjema, kar pomeni, da morajo biti porabniki skoncentrirani na
določenem območju.
Prisotnost večjih porabnikov toplote, kajti brez njih je sistem težko povsem
ekonomsko upravičen.
Lokalna dostopnost energenta, s čimer so transportni stroški občutno manjši.

Rentabilnost daljinskega ogrevanja je manjša, v kolikor je gradnja razpršena in večji porabniki
na območju niso prisotni. Zaradi dostopnosti energenta se sisteme daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso običajno postavi v bližini vira lesnih ostankov. Pomembno je tudi, da ne pride
do podvajanja sistemov daljinskega ogrevanja na istem območju (Lokalni energetski koncept,
2012).
Kadar obstaja interes za ogrevanje na lesno biomaso, a niso izpolnjeni pogoji za postavitev
sistema daljinskega ogrevanja, se lahko zainteresirani odločijo za postavitev mikrosistemov.
Pri tem sistemu gre za povezavo nekaj sosednjih hiš (običajno do 5 objektov) z eno
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kotlovnico. Navadno je dovolj, če je v bližini en manjši vir lesne biomase (npr:. mizarstvo).
Drugih ovir praktično ni. Dovolj je torej, če imamo interes uporabnikov na skupnem
območju. Posledično imamo eno kurilno napravo, en dimnik in en zalogovnik materiala.
Bistveno pa je, da so takšni sistemi lahko ekonomsko izredno učinkoviti. Najprimernejša
lokacija za vzpostavitev takšnega sistema so strnjena naselja, z javnimi zgradbami v
neposredni bližini. Eden ali več lastnikov investira v kotlovnico in krajše omrežje ter tako
ogreva objekte v bližini. Lastnik je zadolžen za vzdrževanje in pravilno delovanje sistema. V
primeru lastnika gre dejansko za pokrivanje celotne verige, od predelave in rabe lesa, torej
od drevesa do toplote (Lokalni energetski koncept, 2012).
Po podatkih za leto 2013 je bilo v Sloveniji 32 sistemov daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (DOLB). Omenjeni sistemi se nahajajo v 28 občinah. V vsaki izmed občin najdemo
po en takšen sistem; le v občini Postojna so kar trije. Občini Solčava in Mozirje pa imata po
dva sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Opazimo lahko, da obstajajo tri
območja, kjer so DOLB pogostejši. Prvo območje se nahaja vzdolž doline reke Savinje (občine
Solčava, Luče, Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Vransko) ter njene širše okolice (občine
Preddvor, Zagorje ob Savi, Kamnik). Drugo območje obsega vse tri belokranjske občine
(Metlika, Semič, Črnomelj) ter občini Kočevje in Ribnica. Večjo zgoščenost sistemov DOLB je
opaziti tudi v zahodni Sloveniji, in sicer v občinah Železniki, Gorenja vas, Tolmin, Nova Gorica,
Idrija in Postojna (Engis, 2014).

Slika 11: Slovenija – DOLB (2013)

Vir podatkov: Engis, 2014; ZGS. Gozdovi Slovenije, 2011.
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Prvi DOLB v Sloveniji so vzpostavili leta 1978 v Železnikih. Toplarna, ki tam deluje, ima
največjo instalirano moč med vsemi, ki za energent uporabljajo lesno biomaso. Toplarna
Železniki ima zelo razvejan sistem, saj trenutna dolžina celotnega omrežja znaša 12 230
metrov in ogreva 19 večstanovanjskih (342 odjemalcev), 303 stanovanje in 37 poslovnih
objektov. Glede na številu priključkov jih prekaša le DOLB Kočevje, na katerega je
priključenih kar 1348 uporabnikov. V 90ih letih prejšnjega stoletja so sistem zgradili še v
Kamniku in Gornjem gradu, kjer imajo 60 oziroma 216 odjemalcev. Preostali sistemi so bili
zgrajeni v zadnjem desetletju, medtem ko so najnovejši iz leta 2012, in sicer na Rogli, v Kuzmi
in Semiču. Narejeni pa so že načrti za izgradnjo DOLB v občini Miren-Kostanjevica, Moravče
ter Mirna (Engis, 2014).
Po podatkih za leto 2013 je večina sistemov kot glavni energent uporabljalo lesne sekance.
Ponekod so jih kombinirali z žagovino in lahkim kurilnim oljem. Instalirana moč toplarn za
zagotavljanje toplote se precej razlikuje. Pri večini DOLB se gibljejo med 1000 in 5000 kW.
Izstopata sistema v Kamniku (9600 kW) in sistem v Železnikih (16 000 kW). Vse kotlovnice
omenjenih sistemov so opremljene s filtri trdih delcev, s čimer so emisije dimnih plinov
popolnoma nadzorovane (Engis, 2014).

7. Prednosti in tveganja rabe lesne biomase (Obnovljivi viri energije v
Sloveniji, 2009; Lesna biomasa – staro kurivo v sodobni in prijazni preobleki, 2003).
Prednosti
Gospodarsko-finančne
- Lesna biomasa predstavlja obnovljiv domači vir energije, ki je zaradi visoke
gozdnatosti Slovenije (več kot 60 %) dobro razpoložljiv;
- Naraščajoče cene fosilnih goriv in elektrike;
- Možnost izrabe različnih virov lesne biomase (gozd, grmičevje, zaraščene kmetijske
površine,…);
- Povečevanje kmetijskih površin v zaraščanju;
- Uporabimo lahko les različnih drevesnih vrst kot tudi manj kvaliteten les in lesne
ostanke;
- Za ogrevanje je potrebna manjša količina lesa;
- Subvencije za izrabo obnovljivih virov energije.
Okoljske
- Bolj čista tehnologija v primerjavi s fosilnimi gorivi, zaradi boljšega izgorevanja;
- Lesna biomasa je obnovljiv vir energije;
- Izkoriščanje lesne biomase prispeva k čiščenju gozdov in povečanju biotske
raznovrstnosti.
Razvojno-politične
- Lesna biomasa predstavlja možnost za razvoj podeželja in drugih manj razvitih
območij (regionalni razvoj), kar je v času kriznih razmer še toliko pomembnejše;
- Krepitev lokalnega in nacionalnega gospodarstva (nova, zelena delovna mesta);
- Možnost preprečevanja propadanja kmetij z razvojem novih dejavnosti;
- Denar za nakup goriva v tem primeru ostane doma.
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Tehnične
- Tehnologije za izkoriščanje lesne biomase so v svetu dobre razvite in preverjene
(najmodernejše tehnologije izgorevanja);
- Preprosta uporaba in postopki pri ogrevanju na lesno biomaso;
- Postopki pri sečnji in spravilu lesa ostanejo skoraj enaki, kar pomeni, da ni potrebno
veliko nove mehanizacije;
- Sodobne tehnologije omogočajo zelo visoke izkoristke;
- Pozitivna promocija goriva in sodobnih tehnologij;
- V že obstoječih ogrevalnih sistemih je mogoča prilagoditev in zamenjava goriva.
Tveganja
Gospodarsko-finančna
- Investicijski stroški za vzpostavitev sistema ogrevanja na lesno biomaso;
- Prenizke subvencije (v zadnjih letih so se še znižale) za nakup tehnologij;
- Investicije v tehnologijo priprave sekancev in peletov so lahko neprofitne;
- Pojavljajo se težave pri dobavi goriva zaradi slabo razvitih lokalnih trgov;
- Priključitev območij z bogato lesno biomaso na plinska omrežja;
- Posamezna območja nimajo potenciala za izkoriščanje lesne biomase.
Okoljska
- Navzkrižje s cilji natura 2000;
- Kjotski protokol;
- Nesonaravno izkoriščanje gozdov in goloseki na lokalni ravni.
Razvojno politična
- Ljudje posvečajo premalo pozornosti obnovljivim virom energije in se ne zavedejo
vseh negativnih vplivov, ki jih nesonaravno izkoriščanje fosilih goriv prinaša;
- Domača finančna podpora konča v tujini (Avstrija).
Tehnična
- Napake pri novih tehnologijah, vendar je potrebno izpostaviti, da je tega vse manj;
- Nerazvita domača tehnologija, ki je posledica skorajšnjega propada
lesnopredelovalne industrije;
- Ljudje niso dovolj informirani.
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Preglednica 2: Prednosti in slabosti energentov lesne biomase

prednosti

slabosti
PELETI

Avtomatizirano delovanje – polž dovaja
Visoka začetna investicija.
pelete iz zalogovnika v kurišče.
Cena energenta ni med najcenejšimi, niti
med najdražjimi.
Energent je CO2 nevtralen.
Energent je na večjem delu Slovenije dobro
zastopan.
Visok izkoristek.
SEKANCI
Za več stanovanjske objekte.
Visoka začetna investicija.
Avtomatizirano delovanje – polž dovaja
Potrebujemo večji pokrit prostor, za
sekance iz zalogovnika v kurišče.
shranjevanje sekancev.
Nizka cena ogrevanja.
Energent je CO2 nevtralen.
Energent pridobivamo iz lesnih ostankov.
DRVA
Prihodek za energent ostaja v bližini.
Delo pri kurjenju in pripravi energenta.
Energent je CO2 nevtralen.
Novejši kotli omogočajo visok izkoristek.
Nizka cena ogrevanja.
DALJINSKO OGREVANJE
Nižja investicija v toplotno podpostajo v
Ne izberemo sami kdaj bomo začeli z
primerjavi z kotlom.
ogrevanjem.
Toplotna postaja zasede manj prostora.
Posledično ne izgubimo enega prostora v
objektu.
Plačevanje porabe po števcu.
Ni neposrednih stroškov vzdrževanja
naprave.
Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.
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8. Primerjava cen energentov
Utekočinjen naftni plin je najdražji energent za ogrevanje. Sledi mu kurilno olje in zemeljski
plin. Lesna goriva so cenejša, vendar pa je investicija, denimo pri lesnih sekancih, bistveno
višja kot pri kurilnem olju. Vendar pa je glede na visok izkoristek novih sodobnih kotlov in
cenejšega goriva, ogrevanje s katerim koli lesnim gorivom bistveno cenejše v primerjavi z
fosilnimi gorivi. Prav tako pa ni zanemarljivo, da je možno za nakup kotla na lesne sekance,
polena ali pelete pridobiti nepovratne subvencije.
Slika 12: Primerjava stroškov ogrevanja enodružinske hiše, €/MWh

Izračun upošteva: priključna moč 25 kW, količina letno proizveden toplote 30 000 kWh, povprečni letni izkoristek sistema 98
%, poleg stroškov goriva pa so upoštevani tudi stroški amortizacije opreme. Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.

9. Lesna biomasa
9.1.

Občina Črnomelj

Občina Črnomelj obsega 33 965 hektarjev površine, s čimer se uvršča na 5. mesto med
slovenskimi občinami. Po podatkih za leto 2012 je imela občina približno 14 700 prebivalcev,
od tega 7400 moških in 7300 žensk. Po številu prebivalcev se občina uvršča na 36. mesto
med slovenskimi občinami. Gostota naseljenosti je manjša kot v celotni državi, saj je leta
2012 na kvadratnem kilometru občine živelo v povprečju 43 prebivalcev. Povprečna starost
občanov je bila 42,5 let, s čimer se občina uvršča nad povprečje celotne države (SURS, 2012).
Gozdovi so po podatkih za leto 2005 obsegali 23 608 hektarjev (1,6 ha na prebivalca). Tako je
delež gozda znašal 69,5 %, s čimer je občina Črnomelj nadpovprečno gozdnata. Les za
ogrevanje uporablja kar 71 % individualnih stanovanj, od tega se jih 58 % ogreva z
individualnimi kurilnimi napravami, 512 stanovanj pa se ogreva preko kotlovnice Čardak. V
občini je 86,1 % gozdov v zasebni lasti. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije znaša
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največji možni posek 79 358 m3/leto, medtem ko znaša realizacija največjega možnega
poseka 46 397 m3. Izpostaviti je potrebno tudi, da znaša delež manj odprtih in težje
dostopnih gozdov le 1,96 % (ZGS. Lesna biomasa, 2014).
Slika 13: Delež gozda po občinah (2005)

Vir: ZGS. Lesna biomasa, 2014.

9.2.

Gozdnogospodarska enota Črnomelj

Gozdnogospodarska enota Črnomelj meri 8358,12 hektarjev in se nahaja v
gozdnogospodarskem območju Novo mesto. V gozdnogospodarsko enoto Črnomelj spadajo
naslednje katastrske občine: Petrova vas, Črnomelj, Talčji vrh, Dolenja Podgora, Mavrlen,
Dobliče, Zastava, Vranoviči in Cerkvišče. Po podatkih za leto 2010 je bilo 90,10 % gozdov v
lasti fizičnih ali pravnih oseb in 8,90 % v lasti države. Preostanek, 1 %, je bil v lasti lokalnih
skupnosti. Gozdovi v gozdnogospodarski enoti Črnomelj, so v letu 2010 obsegali 5322,27
hektarjev in vsi so bili večnamenski. Lesna zaloga je znašala 261,2 m3/ha. Od tega 87,5 m3/ha
iglavcev in 173,7 m3/ha listavcev. Tekoči letni prirast je v letu 2010 znašal 7,38 m3/ha (2,73
m3/ha iglavcev in 4,65 m3/ha listavcev) (Ministrstvo za kmetijstvo,…, 2010).
Slika 14: GE Črnomelj - funkcije gozdov (2010)

1%
5%

94%

Proizvodne funkcije

Ekološke funkcije

Socialne funkcije

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo,…, 2010.
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Na podlagi ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti
razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Črnomelj, so bile določene funkcije gozdov. Tako je iz slike 13
razvidno, da ima velik delež gozdov v gozdnogospodarski enoti proizvodno funkcijo
(Ministrstvo za kmetijstvo,…, 2010).
Na podlagi ciljev in usmeritev so za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 so
določeni naslednji ukrepi (Ministrstvo za kmetijstvo,…, 2010):





Najvišji možni posek znaša 260 328 m3, od tega 83 437 m3 iglavcev in 176 891 m3
listavcev.
Gojitvena dela za ohranitev in razvoj gozdov so potrebna na površini 1152,72
hektarjev.
Nega drogovnjaka je potrebna površini 180,85 hektarjev.
Nega habitatov prosto živečih živali: vzdrževanje travišč na površini 60 hektarjev,
vzdrževanje grmišč na površini 6 hektarjev, vzdrževanje vodnih virov v obsegu 26
delovnih dni in sadnja 300 sadik plodonosnega drevja.

9.3.

Gozdnogospodarsko območje Novo Mesto

Območje obsega 152 549,07 hektarjev. Po podatkih za leto 2012 se gozd razprostira na 97
329 hektarjih, kar pomeni 63,7 % gozdnatost (v Sloveniji 58,5 %) (Poročilo ZGS o gozdovih,
2013). V zadnjih letih je gozdnatost s 40 % leta 1896 postopoma narasla na današnjih 64 %
(Gozdnogospodarski načrt GGO Novo mesto, 2011).
Slika 15: GGO Novo mesto – gozdnatost (1970-2012)
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Vir podatkov: Gozdnogospodarski načrt GGO Novo mesto, 2011, str. 23; Poročilo ZGS o gozdovih, 2013, str.8.

Precej hitra rast gozdnih površin je v veliki meri posledica opuščanja kmetijstva. Vendar pa je
v zadnjih treh letih opaziti manjši padec gozdnih površin, ki je posledica sofinanciranja
kmetijske dejavnosti. Seveda pa kmetijstvo ni edini razlog za krčenje gozdnih površin.
Izpostaviti je potrebno tudi krčenje gozdov z namenom industrijske in stanovanjske pozidave
ter izgradnje infrastrukture.
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Občine z največjo gozdnatostjo v območju so Dolenjske Toplice, Žužemberk in Semič, katerim
je skupen več kot 70 % delež gozdnih površin. Nadpovprečno gozdnati sta tudi občini
Črnomelj in Ivančna Gorica. Nad 50 % gozdnatost pa imajo še občine Novo mesto, Mirna peč,
Trebnje, Straža, Šentjernej in Metlika. Nizka gozdnatost pa je značilna za občini Šmarješke
Toplice in Škocjan.
Podatki za občine Črnomelj, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentjernej in Škocjan se nanašajo le na
tiste površine, ki ležijo v novomeškem gozdnogospodarskem območju (Gozdnogospodarski
načrt GGO Novo mesto, 2011).
Lesna zaloga gozdnogospodarskega območja Novo mesto je v letu 2012 znašala 284 m3/ha.
Od tega je bila lesna zaloga iglavcev 84 m3/ha in listavcev 200 m3/ha (Poročilo ZGS o
gozdovih, 2013, str. 11). 69,2 % lesne zaloge pripada trem drevesnim vrstam (bukev, smreka,
graden), a je drevesna sestava vseeno izredno pestra. Tako v lesni zalogi najdemo 40
drevesnih vrst. Nad 1% delež pa imajo poleg že omenjenih še beli gaber, jelka, gorski javor,
cer, kostanj, rdeči bor in breza (Gozdnogospodarski načrt GGO Novo mesto, 2011).
Preglednica 3: GGO Novo mesto, Slovenija - lesna zaloga (2012)

Območje
GGO Novo
mesto
Slovenija

Lesna zaloga (m3)
Iglavci
Listavci
Skupaj
8 185 874
19 469 412 27 655 286
155 478
895

182 337
822

337 816
717

Iglavci
84
131

Lesna zaloga (m3/ha)
Listavci
Skupaj
200
284
154

285

Vir podatkov: Poročilo ZGS o gozdovih, 2013, str. 11.

Po podatkih za leto 2012 znaša letni prirastek 8,1 m3/ha; in sicer, 2,6 m3/ha za iglavce in 5,4
m3/ha za listavce (Poročilo ZGS o gozdovih, 2013, str. 12). Letni prirastek gozdov v
gozdnogospodarskem območju Novo mesto je sorazmerno visok, za kar je več razlogov. Eden
izmed razlogov je vsekakor v močnem priraščanju mladih smrekovih nasadov. Razmeroma
visoki prirastki pa so zabeleženi tudi v nekaterih nastajajočih gozdovih s precej nizkimi
lesnimi zalogami (Gozdnogospodarski načrt GGO Novo mesto, 2011).
Preglednica 4: GGO Novo Mesto, Slovenija - letni prirastek lesa (2012)

Območje
GGO Novo
mesto
Slovenija

Iglavci
254 247
3 676 373

Prirastek (m3)
Listavci
Skupaj
529 295
783 542
4 473 601

8 419 974

Iglavci
2,6
3,1

Prirastek (m3/ha)
Listavci
Skupaj
5,4
8,1
4,0

7,1

Vir podatkov: Poročilo ZGS o gozdovih, 2013, str. 12.

9.4.

Gozdnogospodarsko območje Kočevje

Po podatkih za leto 2012 je gozd obsegal 92 368 hektarjev, gozdnatost pa je znašala 78 %
(Poročilo ZGS o gozdovih, 2013, str. 8). Posledično to območje uvrščamo med najbolj
gozdnata območja v Sloveniji. Kar 55 % celotnega površja območja, ima gozdnatost nad 85%.
Tukaj gre za visoke dinarske planote, ki so seveda manj primerne za kmetijstvo
(Gozdnogospodarski načrt GOO Kočevje, 2011).
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V letu 2012 je lesna zaloga v gozdnogospodarskem območju Kočevje znašala 319 m3/ha, od
tega iglavci 147 m3/ha in listavci 170 m3/ha (Poročilo ZGS o gozdovih, 2013, str. 11). Lesna
zaloga je najvišja v gozdovih iglavcev na kislih tleh (410 m3/ha) in v jelovo-bukovih gozdovih
(389 m3/ha). Najnižja pa v gozdovih v nastajanju (203 m3/ha) in gozdovih za pospeševanje
vrstne pestrosti (206 m3/ha) (Gozdnogospodarski načrt GGO Kočevje, 2011).
Preglednica 5: GGO Kočevje, Slovenija - lesna zaloga (2012)

Območje
GGO
Kočevje
Slovenija

Lesna zaloga (m3)
Iglavci
Listavci
Skupaj
13 739 612 15 741 982 29 481 594
155 478
895

182 337
822

337 816
717

Iglavci
149
131

Lesna zaloga (m3/ha)
Listavci
Skupaj
170
319
154

285

Vir podatkov: Poročilo ZGS o gozdovih, 2013, str. 11.

Letni prirastek v vseh gozdovih znaša 7,7 m3/ha. V državnih gozdovih je prirastek višji kot v
zasebnih gozdovih in gozdovih lokalnih skupnosti. Prirastek je najvišji v gozdovih iglavcev na
kislih tleh (10,67 m3/ha) in v jelovo-bukovih gozdovih (8,65 m3/ha). Prirastek pa je nižji v
gozdovih v nastajanju (5,0 m3/ha) in gozdovih za živalski svet (4,7 m3/ha) (Poročilo ZGS o
gozdovih, 2013, str. 12).
Preglednica 6: GGO Kočevje, Slovenija - letni prirastek (2012)

Območje
GGO
Kočevje
Slovenija

Iglavci
339 461
3 676 373

Prirastek (m3)
Listavci
Skupaj
374 273
713 733
4 473 601

8 419 974

Iglavci
3,7
3,1

Prirastek (m3/ha)
Listavci
Skupaj
4,1
7,7
4,0

7,1

Vir podatkov: Poročilo ZGS o gozdovih, 2013, str. 12.

9.5.

Raba energije za ogrevanje stanovanj

V občini Črnomelj je bilo v letu 2010 5694 stanovanj, oziroma 387 stanovanj na 1000
prebivalcev. Od tega je imelo približno 53 % stanovanj najmanj tri sobe. Povprečna velikost
stanovanja je znašala 79,6 m2, kar je več kot povprečna velikost stanovanja v Sloveniji (77,3
m2) (SURS, 2010).
Približno 70 % vseh stanovanj v občini je bilo zgrajenih pred letom 1980.
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Slika 16: Slovenija, občina Črnomelj - starost stanovanj (1918-2010)

Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.

Po podatkih za leto 2010 se je v občini 4158 (73 %) stanovanj ogrevalo s centralno kurilno
napravo, kar pa je nekoliko pod slovenskim povprečjem, katero znaša 80 %.
V stanovanjih prevladuje ogrevanje z individualnimi kurišči na lesno biomaso, saj je to
značilno za kar 58 % stanovanj (2412 stanovanj). To pa je visoko nad slovenskim povprečjem.
Prevladuje ogrevanje z lesnimi poleni, medtem ko v novejših kuriščih zastarele kotle na
kurilno olje počasi zamenjujejo kotli na pelete. Ogrevanje s kurilnim oljem je prisotno pri
26% vseh stanovanj. Ostala goriva pa so manj zastopana. Izpostaviti je potrebno še 512
stanovanj (od 4158 stanovanj), ki so priključena na kotlovnico na lesno biomaso Čardak. Tako
v občini, če seštejemo stanovanja z individualnimi kurišči na lesno biomaso in stanovanja, ki
so priključena na kotlovnico Čardak, kar 71 % vseh stanovanj kot gorivo za ogrevanje
uporablja les. V prihodnosti je pričakovati, da se bo zaradi pozitivnih okoljskih učinkov lesne
biomase uporaba kurilnega olja zmanjševala. Še bolj pa se bo to pokazalo, ko bo v Beli krajini
zaključena izgradnja plinovodnega omrežja (Lokalni energetski koncept, 2012).
Bela krajina do danes še ni povezana v sistem daljinske oskrbe s plinom. 30. septembra 2010
je vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni
plinovod (R45) za oskrbo Bele krajine, ki opredeljuje traso bodočega plinovoda. Izpostaviti pa
je potrebno, da se s tem odpira veliko vprašanje, ali je zemeljski plin oziroma sistem daljinske
oskrbe za območje Bele krajine sploh še aktualen. Zemeljski plin je namreč veljal za
prehodno gorivo med glavnima neobnovljivima viroma (nafta in premog) ter med zelenimi
obnovljivimi viri energije. Vendar pa je to obdobje že mimo in se je potrebno danes obračati
predvsem k obnovljivim virom. Še bolj pa je to bistveno za lokalna območja, ki so dobro
zastopana s posameznimi naravnimi viri (Lokalni energetski koncept, 2012).
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Slika 17: Občina Črnomelj – stanovanja glede na vir ogrevanja (2011)

2%

1%

26%
les
kurilno olje
UNP

71%

elektrika

Vir: Lokalni energetski koncept, 2011.

Celotna raba energije v stanovanjih, ki so se ogrevala z individualnimi kurilnimi napravami, je
v letu 2011 znašala 66 672 MWh. Letni stroški za ogrevanje stanovanj v občini znašajo nekaj
manj kot štiri milijone evrov.

Preglednica 7: Občina Črnomelj - stroški energije za individualno ogrevanje stanovanj (2011)

Porabljena letna
količina energenta
MWh
18 376
1 922
45 819
555
66 672

ELKO
UNP
Les
Elektrika
SKUPAJ:

Cena energenta
EUR/MWh

Letni stroški za
posamezen energent
EUR
1 947 903
260 522
1 654 586
71 293
3 934 304

106,0
135,6
36,1
128,5

Opombe: UNP=utekočinjen naftni plin; ELKO = ekstra lahko kurilno olje. Vključena je le poraba električne energije za
ogrevanje stavb. Cene energentov vključujejo DDV in pripadajoče trošerine, ter pri ELKO, UNP in zemeljskem plinu tudi CO 2
takso. Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.

9.6.

Raba energije vseh porabnikov v občini

Preglednica 8: Občina Črnomelj - poraba energentov (2011)

ELKO (l)

3

3

UNP (l)
Les (m )
EE (kWh)
ZP (M )
Drugi viri
GOSPODINJSTVA – INDIVIDUALNO OGREVANA STANOVANJA

Energenti
MWh
%

1 837 644
18 376
27,56%

200 038
1 380
2,07%

25 756
46 361
69,54%

Energenti
MWh
%

354 000
3 540
3,67%

2 080 000
14 352
14,87%

18 894
34 009
35,25%

554 812
555
0,83%

SKUPAJ

0
0
0,00%

0
0
0,00%

66 672

0
0
0,00%

0
0
0,00%

96 485

PODJETJA

44584000
44 584
46,21%
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JAVNE STAVBE
Energenti
MWh
%

287 361
2 874
91,73%

37 548
259
8,27%

0
0
0,00%

Energenti
MWh
%

2 479 005
24 790
14,91%

2 317 586
15 991
9,62%

44 650
80 370
48,33%

0
0
0,00%

0
0
0,00%

0
0
0,00%

3 133

0
0
0,00%

0
0
0,00%

166 290

VSI PORABNIKI

45138812
45 139
27,14%

Opombe: ELKO = ekstra lahko kurilno olje. Vključena je le poraba električne energije za ogrevanje stavb, UNP=utekočinjen
naftni plin, EE = električna energija, ZP = zemeljski plin. Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.

Večina gospodinjstev v občini, ki se ogreva individualno, uporablja les ali kurilno olje. Količina
letno porabljenega lesa je v primerjavi s kurilnim oljem precej večja, vendar pa je skupni letni
strošek manjši, saj je les cenejši (preglednica 6).
Na podlagi podatkov za leto 2012 je največja poraba energentov vezana na podjetja (96 485
MWh), medtem ko pa poraba za gospodinjstva z individualnim ogrevanjem znaša 66 672
MWh. Največ podjetij za ogrevanja uporablja elektriko ali les, medtem ko kar 70 % vseh
gospodinjstev z individualnim ogrevanjem uporablja les. Tukaj so seveda izključena
stanovanja, ki so del omrežja DOLB Čardak (preglednica 8).

9.7.

Emisije v občini Črnomelj

Večina individualnih stanovanj v občini Črnomelj za ogrevanje uporablja lesno biomaso in
kurilno olje.
Preglednica 9: Občina Črnomelj, emisije po posameznih energentih pri ogrevanju individualnih stanovanj, kg (2010)

Gorivo

Končna
energija
(MWh/leto)
11 945

Primarna
TJ/leto
energija
(MWh/leto)
18 376
66

897

1 380

5

18 544

46 361

167

Elektrika 555

555

2

Sončna
energija
Drugi
viri
Skupaj

95

95

0

217

217

1

32 252

66 983

241

Kurilno
olje
UNP
Drva

CO2

SO2

NOX

CXHY

CO

prah

2 646

397

2 977

331

497

30

248

5

14
186
611

400
556
3 551

5 841

1 610

14
186
1 442

0

0

0

0

0

133

709

3 975

249

18
904

15
934

411
307

6 483

4 895 7 939
484
273
15
292
0
1 836
277
444
0

75
1 169
606
5 521 12
825
568

56

V izračunu ni upoštevana poraba električne energije za ogrevanje stanovanj. Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.

27

Geografski vidiki rabe lesne biomase občine Črnomelj

2014

Po podatkih za leto 2010 je bilo pri ogrevanju individualnih kurišč v občini Črnomelj največ
emisij ogljikovega dioksida in ogljikovega monoksida. Najmanj pa je bilo emisij žveplovega
dioksida in prahu.

Slika 18: Občina Črnomelj - skupne emisije pri ogrevanju individualnih kurišč (2010)

60000
50000

kg/leto

40000
30000
20000
10000
0
CO2/100

SO2

NOX

CXHY

CO/10

prah

Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.

Slika 19: Občina Črnomelj - delež emisij (2010)

Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.

Iz slike 18 je razvidno, da največ emisij prispevajo gospodinjstva, manj podjetja, najmanj pa
javne stavbe.
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Daljinsko ogrevanje z lesno biomaso v Črnomlju

9.8.1. Čardak

Blokovsko naselje Čardak v Črnomlju, kjer živi 1500 ljudi, se od leta 2007 ogreva na lesno
biomaso. Investitor izgradnje sistema daljinskega ogrevanja (DOLB) oziroma koncesionar za
dobavo toplote je družba Energetika Črnomelj. Celotna naložba je bila vredna približno 2,2
milijona evrov, dobršen delež pa je prispevala tudi država in tako postala 49,3 % lastnik
podjetja. Finančna spodbuda države je bila del projekta Svetovnega sklada za okolje (GEF) z
naslovom Odstranjevanje ovir za povečano izrabo lesne biomase kot energetskega vira. Pred
ogrevanjem na lesno biomaso so se na Čardaku ogrevali s plinom. Zamenjava goriva je bila
vsekakor korak v bolj okolju prijazno prihodnost, prav tako pa je potrebno izpostaviti, da je
sedaj ogrevanje za prebivalce tudi cenejše; in sicer za približno 5 %. Toplotna moč kotla na
lesno biomaso v Črnomlju znaša 2200 kW, kar trenutno omogoča ogrevanje 512-ih stanovanj
(od 5694 stanovanj v občini). Toplotno omrežje obsega 1840 trasnih metrov in toploto
dovaja na 16 priključnih točk. Skupna ogrevana površina znaša približno 29 000 m 2. Družba
Energetika Črnomelj ima v prihodnosti v načrtu širjenje obstoječega omrežja ogrevanja z
lesno biomaso na okoliške stavbe (Stankovič, 2006; Lokalni energetski koncept, 2012).
Slika 20: Čardak - kotlovnica na lesno biomaso

Slika 21: Kotlovnica Čardak – kotel
Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.

Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.
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9.8.2. Podjetje Esol

Na lokaciji lesno predelovalnega obrata ESOL
v Črnomlju deluje še ena kotlovnica na lesno
biomaso. Nazivna moč te znaša 5 MW in
omogoča soproizvodnjo električne energije s
sistemom ORC (1MWe). Kotlovnica je
smiselna in ekonomsko upravičena, saj se v
okolici Esola nahajajo večji porabniki toplote,
ki predstavljajo potencial za prodajo toplote.
Trenutno kotlovnica s toploto oskrbuje
podjetji Visteam in Žaga zora. Študija pa
analizira gradnjo vročevoda pod železniško
progo proti bližnjim večjim porabnikom. V
raziskavi so predpostavili, da bi se na ta
sistem priključili vsi porabniki v bližini
kotlovnice in porabniki na trasi toplovoda.
Skupna dolžina toplovodnega omrežja je bila
ocenjena na 1560 m, odjem toplote na trasi
toplovoda pa je ocenjen na 1200 MWh/leto.
Na podlagi raziskave je gostota odjema
toplote na meji rentabilnosti. Ta znaša
približno 775 kWh/m trase, meja
rentabilnosti pa znaša 1000 kWh/m trase.
Potrebno je izpostaviti, da je v tem primeru
kotlovnica že zgrajena in tako investicija
vključuje le omrežje samo. Prav tako je zelo
nizka predvidena cena toplote na pragu
kotlovnice, saj ta ne bi presegala 50
EUR/MWh (Lokalni energetski koncept, 2012).

Slika 22: Podjetje Esol - kotel na lesno biomaso

Vir: Lokalni energetski koncept, 2012.
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Prihodnja oskrba z energijo v občini

Bistvenega pomena je, da občina skrbi za celostno oskrbo z energijo za vse uporabnike. Tako
mora izdelati koncepte in načrte ter se jih natančno držati. Pri tem je potrebno upoštevati in
natančno analizirati trenutno stanje rabe energije v občini, ki temelji pretežno na
individualnih kuriščih. Prav to je ena izmed glavnih pomanjkljivosti in istočasno priložnosti
oskrbe z energijo v občini. Individualna kurišča so manj nadzorovana, manj učinkovita in
imajo manjši izkoristek. To pa prispeva k večjemu onesnaževanju okolja (slika 17 in 18). Prav
tako mora občina upoštevati plinovodno omrežje, potencial lokalnih obnovljivih virov, tipe
obstoječih porabnikov na določenih območjih in novogradnje.
Energetska politika vsake občine v 21. stoletju mora voditi v smer uporabe okolju prijaznih in
obnovljivih virov energije. Pomembno je tudi, da se poveča učinkovitost rabe energije. Hkrati
je potrebno več pozornosti nameniti zmanjšanju porabe energije oziroma k njenemu
varčevanju. Zato je smiselno zamenjevati individualne sisteme z večjimi skupinskimi in
spodbujati soproizvodnjo toplote ter električne energije (kogeneracija). Na območjih z večjo
gostoto prebivalstva je potrebno poskrbeti za organizacijo celostne oskrbe z energijo
oziroma za priklop na skupno kotlovnico.
Kogeneracija označuje soproizvodnjo toplote in električne energije iz istega vira. Uporablja
se v objektih, kjer je skozi celo leto potreba po električni energiji in toploti. Sistem je
sestavljen iz motorja, v katerem zgoreva gorivo. Proizvedena mehanska moč se z električnim
generatorjem uporablja za soproizvodnjo električne energije. Toplota, ki nastaja med
obratovanjem motorja, se uporablja za ogrevanje, lahko pa se odvede skozi absorpcijsko
hladilni napravo ter se uporablja za ohlajevanje objektov. Glavna prednost kogeneracije je
visoka učinkovitost (tudi do 80 %), ki je posledica uporabe odpadne toplote, saj se pri
konvencionalnih sistemih ta izgubi in tako ostane neizkoriščena. Veliko prednosti ima
uporaba lesne biomase v kogeneracijskih sistemih, saj lahko izkoristimo tudi nizko kvalitetno
gorivo (gozdni ostanki odpadni in manj kakovosten les), ki se v procesu pretvori v sintetični
plin, iz katerega pridobimo kvalitetno električno in toplotno energijo. Proces je popolnoma
varen in okolju prijazen ter tako pripomore k zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida
(Kogeneracija. Tehnosol, 2014; Kogeneracija. EECM, 2014).
Projekti v občini Črnomelj za povečanje učinkovitosti rabe energije:







Zagotavljanje 100 % deleža skoraj nič energijskih stavb med novimi in obnovljenimi
stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do 2018 s pomočjo naslednjih projektov:
energetski pregledi javnih stavb, energetska sanacija večstanovanjskih in javnih stavb
ter gradnja aktivnih stavb.
Energetski
upravljavec:
mesečno
spremljanje
in
analiziranje
rabe
energije/energentov; vodenje skupnega javnega naročanja za dobavo
energije/energentov; načrtovanje rabe in stroškov za energijo ter spremljanje
realizacije; pregled nad obstoječimi in prihodnjimi zakonodajnimi obveznostmi.
Energetsko knjigovodstvo.
Izboljšanje javne razsvetljave: strategija razvoja javne razsvetljave; usposabljanje in
ozaveščanje upravljavca infrastrukture javne razsvetljave; zmanjšanje rabe energije in
stroškov za upravljanje in vzdrževanje).
31

Geografski vidiki rabe lesne biomase občine Črnomelj




2014

Promocija dobrih praks učinkovite rabe energije (demonstracijski projekti).
Prostorsko načrtovanje.
Pametni števci v stavbah javne uprave.

Potrebno je, da občina določi prioritete oskrbe z energijo. To je izvedljivo s sprejetjem
pravilnika o načinu ogrevanja na območju občine. Občina lahko sprejme tudi odlok, ki določa
obvezen priklop na skupno kotlovnico z doloženo kapaciteto. Prav tako je možen prehod na
energent, ki ima manjši vpliv na okolje (npr:. kotlovnica se nahaja na plinovodu, nato pa se
preuči možnost prehoda ne lesno biomaso).
Za izrabo obnovljivih virov je najprej potrebno, da občina pripravi strategijo. Tako bi določili
območja v občini, ki so primerna za oskrbo z obnovljivimi viri energije. V osnovi gre za
spodbujanje opuščanja uporabe fosilnih goriv, katere bi nadomestili z izkoriščanjem lesne
biomase, bioplina in sonca. Prav tako gre za spodbujanje opuščanja individualnih kurišč,
zamenjavo starih kotlov na drva, z novimi tehnološko naprednimi in zmogljivimi kotli na
lesne sekance ali pelete z visokim izkoristkom. Pomembno pa je, da se obnovljivi viri
uporabljajo na način in na območjih, ki omogočajo njihovo učinkovito uporabo.
Projekti v občini Črnomelj na področju obnovljivih virov energije:








Zagotavljanje 100 % deleža energetsko saniranih stavb med novimi in obnovljenimi
stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do 2018: Energetska sanacija stavb in
gradnja aktivnih stavb.
Obvezna uporaba obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplotne in električne
energije ali daljinskega ogrevanja v vseh novih stavbah nad 250 kW.
Nadomeščanje kurilnega olja z ogrevanjem na lesno biomaso in drugimi obnovljivimi
viri energije.
Nadomeščanje električne energije za pripravo tople sanitarne vode s sončno energije
in drugimi obnovljivimi viri energije.
Izgradnja, širitev in prenova sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire
energije.
Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v lokalni skupnosti (biomasa – analiza
upravičenosti izgradnje sistemov za izkoriščanje biomase, ter spodbujanje občanov k
izkoriščanju lastnih virov za proizvodnjo biomase za ogrevanje).
Celostno načrtovanje zgradb in naselij (solarni urbanizem).

Pomembno je, da ogrevanje iz skupnih nadzorovanih kurišč postane prioriteta pred
individualnim ogrevanjem. Ena izmed možnosti je, da občina z odlokom določi, da se morajo
večstanovanjski objekti, ki se nahajajo v bližini kotlovnice, na to priključiti. Kotlovnice so
okoljsko bolj sprejemljive kot individualna kurišča, saj imajo večji nadzor. Pomembno je, da
so dobro in redno vzdrževane. Upravitelj kotlovnice mora nadzorovati energetsko rabo v
kotlovnici, s čimer posledično pride do dejanskega stanja kotlovnice.
Po popisu stanja v posamezni kotlovnici se pripravi načrt za prihodnost. V načrtu se določijo
predlogi sanacije, prav tako pa mora biti analizirana možnost prehoda načina ogrevanja na
okolju prijaznejši energent (Lokalni energetski koncept, 2012).
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Projekti v občini Črnomelj na področju lokalne oskrbe z energijo (Lokalni energetski koncept,
2012):
 Spodbujanje lokalne skupnosti za prehod na obnovljive vire energije. Analiza možnih
lokacij upravičenosti izgradnje novih sistemov za izkoriščanje vodne in sončne
energije.
 Prehod na vire z nizkimi izpusti ogljikovega dioksida v lokalni energetiki.
 Spodbujanje zasebnih vlagateljev.
 Načrtovanje lokalne oskrbe z energijo za razmejitev področij glede načina ogrevanja
med sistemi oskrbe z energijo.
 Pri načrtovanju ogrevanja v naseljih in lokalnih skupnostih glede na vir zagotoviti
prednostni vrstni red oskrbe s toploto.
 Priprava občinskih prostorskih načrtov na osnovi usmeritev iz Lokalnega
energetskega koncepta.
 Povečanje pokritosti s sistemi daljinskega ogrevanja.

Slika 23: Predvidena trasa DOLB Esol

V Črnomlju delujeta dva
sistema daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso. Tako se je
občina
že
usmerila
v
obnovljive vire energije in s
tem naredila prvi korak k
okolju bolj prijazni občini. Oba
sistema DOLB v Črnomlju
imata v prihodnosti v načrtu
širjenje omrežja. Kotlovnica
Čardak je v primerjavi s
kotlovnico podjetja Esol bolj
izkoriščena, saj sta na omrežje
DOLB Esol priključeni le dve
podjetji. V načrtu pa je
priključitev več kot 10
objektov ob Belokranjski
cesti.

Vir podatkov: Geopedia, 2014; Lokalni energetski koncept, 2012.
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Za ekonomsko upravičen sistem DOLB je bistveno, da je gostota odjema dovolj velika in da je
les lokalno dostopen. To pomeni, da morajo biti porabniki (objekti) gosto skoncentrirani na
strjenem območju. Bolj kot so porabniki oddaljeni, večji so stroški in posledično manjši je
prihodek. Za občino Črnomelj je značilen razpršen poselitveni vzorec, kjer prevladujejo
gručasta naselja. Tako je bistveno, da se kotlovnica nahaja v naselju z večjo gostoto
prebivalstva, kjer je pozidava strnjena. Ugodno je tudi, da se kotlovnica nahaja v delu mesta
Črnomelj, kjer je na določenem območju skoncentriranih več objektov. Drugi kriterij, lokalna
dostopnost lesa, je seveda izpolnjen za celotno občino. Že sama občina se uvršča med
nadpovprečno gozdnate občine. Ko pa pogledamo širše, je moč opaziti, da se GGO Novo
mesto pri vrednosti za gozdnatost (63,7 %) in letni prirastek (8,1 m3/ha) uvršča nad
slovensko povprečje (Preglednica 2 in 3). Bistveno je, da v bližini leži GGO Kočevje, ki velja za
najbolj gozdnato območje v Sloveniji.
Upoštevajoč da v Črnomlju že obratujeta dve kotlovnici, da je lesni potencial velik in da je v
mestu gostota poselitve večja, bi bilo smiselno postaviti še eno kotlovnico na južni del mesta.
Kajti kotlovnica Čardak leži v blokovskem delu mesta na severu. Kotlovnica Esol pa na robu
vzhodnega dela mesta. Območje Loka, ki leži na levem bregu Lahinje, izpolnjuje omenjene
pogoje. Prednost je tudi, da se na območju potencialno primernem za vzpostavitev
daljinskega sistema, nahajata tudi dve šoli; in sicer, Srednja šola Črnomelj ter Osnovna Šola
Loka na Kidričevi ulici. Šoli si delita tudi večjo športno dvorano. Izpostaviti je potrebno, da je
za območje značilno strnjena poselitev z enodružinskimi hišami. Najdemo tudi
večstanovanjske objekte. Zanemarljivo ni niti, da se v bližini nahajajo prostori nogometnega
kluba Bela Krajina.
Slika 24: Loka – Črnomelj
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Vir: Geopedia, 2014.

Za širjenje obstoječega omrežja DOLB ter potencialno vzpostavitev nove kotlovnice, je
naklonjeno tudi lokalno prebivalstvo. Na podlagi pridobljenih vtisov je opaziti, da domačini
takšne projekte pozdravljajo. V prvi vrsti so seveda vsi naklonjeni kakršnim koli investicijam
na območje Črnomlja. Podobnega mnenja so najbrž tudi drugod v Beli krajini. Pozitivno
opredeljeni pa so predvsem uporabniki sistema DOLB na Čardaku. Sistem namreč omogoča
komfortno in uporabniku prijazno ogrevanje po ne previsoki ceni. Tako je predvsem
starejšemu delu prebivalstva precej lažje uporabljati takšne sisteme v primerjavi z
ogrevanjem na kurilno olje, ki velja za drugi najbolj pogost energent v občini. Zanemarljivo ni
niti dejstvo, da se v okolici nahaja tudi več obratov za predelovanje lesa oziroma lesnih žag.
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Sklepi

Visoka poraba energije in posledično prekomerno izkoriščanje fosilnih goriv nas danes
spremlja praktično po celem svetu. Število svetovnega prebivalstva narašča, zato se
povečujejo tudi potrebe po energiji. Prav tako pa se povečuje tudi poraba energije na
prebivalca. Posledično se obračamo k tehnologijam, katerih cilj je čim večja količina končne
energije ne glede na visoko ceno, ki jo za to plačuje okolje. Glavno alternativo predstavljajo
obnovljivi viri energije, pri katerih že ime nakazuje, da se neprestano obnavljajo. Izkoriščanje
obnovljivih virov tako predstavlja okolju prijaznejše pridobivanje energije. Prav zato pa se o
njih v zadnjih letih precej govori. Seveda je razumljivo, da tudi pri izkoriščanju obnovljivih
virov prihaja do določenih negativnih vplivov na okolje, a je teh v primerjavi z izkoriščanjem
fosilnih goriv občutno manj. Poznamo več različnih vrst obnovljivih virov energije. Pri vseh pa
je pomembno, da jih izkoriščamo sonaravno in ne presegamo zmožnosti okolja. Zato je
smiselno izkoriščati tiste vire, ki so lokalno najbolj zastopani. S tem poskrbimo, da je
produktivnost izkoriščanja visoka, ter da zmanjšamo negativne vplive na okolje.
Ob pogledu na osnovne značilnosti naše države takoj ugotovimo, da je delež gozda velik.
Praktično že vsak posameznik ve, da se Slovenija uvršča med najbolj gozdnate države v
Evropi. Vendar pa tega do sedaj še nismo izkoristili. Lesna biomasa predstavlja les iz gozdov,
les iz površin v zaraščanju, les iz kmetijskih in urbanih površin, lesne ostanke predelave lesa
in odslužen les. Gozdovi v Sloveniji obsegajo 1 109 710 hektarjev in s svojo razporeditvijo
prevladujejo kar na treh četrtinah celotnega ozemlja. Prav tako pa se gozdne površine v
državi povečujejo, in sicer na račun opuščanja kmetijske pridelave. V slovenskih gozdovih v
zadnjih letih naraščata tudi lesna zaloga in letni prirastek lesa. Posledično lahko trdimo, da je
potencial za izkoriščanje lesa velik. Izkoriščanje obnovljivih virov energije se začne na lokalni
ravni; torej na območjih, kjer so na regionalnem nivoju zastopani določeni zeleni viri
energije.
Daljinske sisteme ogrevanja na lesno biomaso je smiselno postaviti na območjih, kjer je
prisotna dovolj velika gostota toplotnega odjema in na območjih, kjer obstaja zanesljiva
oskrba z lesno biomaso po konkurenčni ceni. Dejansko gre za sistem ogrevanja, kjer se
toplota proizvaja v kotlovnici in se nato po toplovodnem omrežju dovaja uporabnikom.
Vsekakor se je potrebno zavedati, da je začetna investicija precej visoka, a se lahko sistem
daljinskega ogrevanja vključi v obstoječa omrežja in se tudi prilagodi na drugo vrsto
energenta. Omenjeni sistem ima sposobnost skladiščenja toplote. Daljinski sistem na lesno
biomaso tako predstavlja odlično alternativo ogrevanju na kurilno olje kot tudi
tradicionalnemu ogrevanju na les. Razlog je predvsem ta, da so pri daljinskem sistemu
pritiski na okolje, torej emisije, precej manjše, saj gre za dobro nadzorovan sistem. Prav tako
pa lahko izkoristimo odpadni oziroma manj kakovostni les.
V Sloveniji po podatkih za leto 2013 deluje 32 sistemov daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso. Omenjeni sistemi se nahajajo v 28 občinah po državi. V vsaki občini obratuje po en
tak sistem. Le v občini Postojna se nahajajo trije ter v občini Solčava in Mozirje po dva
sistema daljinskega ogrevanja. V Sloveniji poznamo tri območja, kjer je gostota sistemov
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso pogostejša. Prvo območje se nahaja vzdolž reke
Savinje in njene okolice, drugo območje obsega Belo krajino s Kočevjem in Ribnico, tretje pa
se nahaja v zahodni Sloveniji.
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Občina Črnomelj je največja občina v Beli krajini in meji na občine Kočevje, Semič ter Metlika.
Belo krajino na severu obdajajo Gorjanci, na zahodu Kočevski Rog, na jugu pa z reko Kolpo
meji na Hrvaško. Regija je odraz prepletanja dinarsko kraških potez s panonskimi. Za Belo
krajino je značilen razpršen poselitveni vzorec z gručastimi naselji in majhno gostoto
prebivalstva. Pojavljajo pa se tudi razložena naselja z gručastim jedrom, raztresena naselja in
obcestne vasi. V občini Črnomelj živi približno 14 700 prebivalcev. Izpostaviti je potrebno, da
je povprečna starost občanov višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije. Prav tako pa
je za občino značilna dokaj visoka brezposelnost in pomanjkanje delovnih mest. Glavne
razloge iščemo v geografski lokaciji, katera je povsem zaprta od države in se nekako odpira le
proti panonskemu svetu.
Glavni pogoj za vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je seveda
lokalna dostopnost lesa. Vendar pa je danes transport na visokem nivoju, zato je smiselno
upoštevati stanje gozdnih površin za nekoliko širše območje. Občina Črnomelj se uvršča v
gozdnogospodarsko (GGO) območje Novo mesto. To meji na GGO območje Kočevje, ki velja
za najbolj gozdnato območje v državi. GGO Novo mesto velja za nadpovprečno gozdnato
območje, saj znaša gozdnatost 63,7 % (v Sloveniji 58,5 %). Nadpovprečen pa je tudi letni
prirastek gozdov v GGO Novo mesto, saj znaša 8,1 m3/ha (v Sloveniji 7,1 m3/ha). Prepričljive
so tudi vrednosti na nižji ravni, torej za gozdnogospodarsko enoto Črnomelj. Posledično
lahko z gotovostjo trdimo, da ima občina Črnomelj velik potencial za izkoriščanje lesne
biomase, s čimer je potrjena tudi prva hipoteza.
V občini Črnomelj je bilo v letu 2010 5694 stanovanj. 73 % (4158) stanovanj se je ogrevalo z
individualno centralno napravo, kar pa je pod slovenskim povprečjem (80 %). 58 % (2412)
stanovanj, od tistih s centralnim ogrevanjem, se je ogrevalo z individualno napravo na lesno
biomaso. Prevladuje ogrevanje z lesnimi poleni, medtem ko v novejših kuriščih zastarele
kotle na kurilno olje počasi zamenjujejo kotli na pelete. Ogrevanje s kurilnim oljem je
prisotno pri 26 % vseh stanovanj, ostala goriva pa so manj zastopana. Izpostavi je potrebno
še 512 stanovanj, ki so priključena na kotlovnico na lesno biomaso Čardak. Tako v občini, če
seštejemo stanovanja z individualnimi kurišči na lesno biomaso in stanovanja, ki so
priključena na kotlovnico Čardak, kar 71 % vseh stanovanj kot gorivo za ogrevanje uporablja
les. V prihodnosti je pričakovati, da se bo zaradi pozitivnih okoljskih učinkov lesne biomase,
uporaba kurilnega olja zmanjševala. Ob pogledu na rabo energije vseh porabnikov v občini za
leto 2012 je razvidno, da je največja poraba energentov vezana na podjetja (96 485 MWh),
medtem ko pa poraba za gospodinjstva z individualnim ogrevanjem znaša 66 672 MWh.
Največ podjetij za ogrevanje uporablja elektriko ali les. V občini Črnomelj je bilo v letu 2010
pri ogrevanju individualnih kurišč največ emisij ogljikovega dioksida in ogljikovega
monoksida. V veliki meri je to povezano z energentoma, ki ju v občini najbolj uporabljajo,
torej lesna biomasa in kurilno olje. Prav tako največ vseh emisij skupaj prispevajo
gospodinjstva, tem sledijo podjetja, najmanj pa prispevajo javne stavbe.
V občini Črnomelj danes že obratujeta dve kotlovnici na lesno biomaso. Prva se nahaja v
blokovskem naselju Čardak v Črnomlju, medtem ko je druga kotlovnica, v lasti podjetja Esol,
na vzhodnem robu mesta. Na Čardaku kotlovnica obratuje od leta 2007, katere investitor je
bila družba Energetika Črnomelj. Celotna naložba je bila vredna približno 2,2 milijona evrov.
Dobršen delež je prispevala tudi država in tako postala 49-odstotni lastnik podjetja. Pred
ogrevanjem na lesno biomaso, so se na Čardaku ogrevali s plinom. Zamenjava goriva je bila
vsekakor korak v okolju bolj prijazno prihodnost. Prav tako pa je potrebno izpostaviti, da je
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sedaj ogrevanje za prebivalce tudi cenejše. Toplotna moč kotla na lesno biomaso v Črnomlju
znaša 2200 kW. Toplotno omrežje obsega 1840 trasnih metrov in toploto dovaja na 16
priključnih točk. Družba Energetika Črnomelj ima v prihodnosti v načrtu širjenje obstoječega
omrežja ogrevanja z lesno biomaso na okoliške stavbe. Na lokaciji lesno predelovalnega
obrata ESOL v Črnomlju deluje še ena kotlovnica na lesno biomaso. Nazivna moč te znaša 5
MW in omogoča soproizvodnjo električne energije s sistemom ORC (1MWe). Kotlovnica s
toploto oskrbuje podjetji Visteam in Žaga zora. Pripravljena je že študija širjenja
vročevodnega omrežja. Skupna dolžina predvidenega toplovodnega omrežja je bila ocenjena
na 1560 metrov, odjem toplote na trasi toplovoda pa je ocenjen na 1200 MWh/leto.
Občina Črnomelj je tako storila prvi korak k okolju prijaznejši občini in se usmerila k
obnovljivim virom energije. V občini namreč že obratujeta dve kotlovnici, za obe pa je v
načrtu že širjenje omrežja. S tem je potrjena tudi druga hipoteza.
V prihodnosti lahko glede na potencial z gozdom bogatega območja pričakujemo postavitev
nove kotlovnice na lesno biomaso. Na podlagi opravljene analize je primerna lokacija v Loki.
Ta se nahaja na južnem delu mesta Črnomelj, kjer je gostota poselitve visoka, prav tako pa
sta na območju locirani dve šoli; in sicer Srednja šola Črnomelj in Osnovna šola Loka. Ne
manjka pa tudi več stanovanjskih objektov. Omenjeni sistem bi poleg toplote lahko
pridobival tudi električno energijo. Takšen kogeneracijski sistem bi bil zelo učinkovit ter bi
upošteval najnovejše svetovne trende na področju obnovljivih virov energije. Pri vprašanju o
prihodnosti je zelo pomemben odnos lokalnega prebivalstva do problematike. Zato je
potrebno poudariti, da so zaradi prostorske in cenovne razpoložljivosti lesne biomase ter
zaradi pomanjkanja delovnih mest in konkretnih projektov, domačini naklonjeni izkoriščanju
lesne biomase. Glavne razloge za to vidim v uspešnem projektu daljinskega sistema Čardak.
Domačini so namreč pokazali zadovoljstvo, saj jim sistem nudi učinkovito ogrevanje
stanovanj na komforten in uporabniku prijazen način. S tem pa je potrjena tretja in hkrati
tudi zadnja hipoteza.
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Summary

High energy consumption and consequently excessive fossil fuel exploitation are present all
around the world nowadays. The number of the world's population is growing and therefore
the demand for energy is higher. Moreover, the energy consumption per person is
increasing. Due to these reasons, people turn to technology whose goal is to produce as
much energy as possible, despite the high price that the environment pays for it. The main
alternative is seen in the renewable energy sources. The exploitation of renewable sources
presents a more environmentally friendly energy source. This option has been discussed
quite often in the recent years. Of course, it is understandable that there are some negative
influences on the environment when using the renewable energy sources. However, the
disadvantages are much lower in comparison to fossil fuel. There are many different
renewable energy sources, which all need to be used naturally and not by overpowering the
environmental capacities.
When looking at the elementary features of our country, we can establish quickly that the
forest percentage is high. Almost every individual knows that Slovenia is one of the most
wooded countries in Europe. However, so far this has not been exploited. Forests in Slovenia
are spread on 1,109,710 hectares and they cover three fourths of the entire surface.
Moreover, the forest is expanding due to the fact that the agriculture is being abandoned. In
recent years there is an increasing wood supply and yearly wood growth in Slovenia.
Therefore, we can claim that the potential for wood exploitation is high.
It makes more sense to set remote heating systems using the wood biomass on areas where
there is a high enough density of users and where there is a reliable supply of wood biomass
with competitive prices. It is basically a heating system where heat is produced in a boiling
house and then supplied to users through heating network. Of course, it must be admitted
that the initial investment is quite high. However, the remote heating system can be
included into the existing networks and adjusted to a different kind of energy sources. The
remote heating system running on wood biomass presents an alternative to heating oil as
well as to traditional heating on wood. The main reason is that when it comes to a remote
system, the pressures on the environment are lower because it is a well-controlled system.
Furthermore, the waste wood can be used.
According to 2013 data, there are 32 remote heating systems using the wood biomass. They
are located in 28 municipalities across the country. There is one system per each
municipality. However, there are three in Postojna and two in Solčava as well as Mozirje.
There are three areas in Slovenia where the density of systems of remote heating using
wood biomass is higher. The first one is along river Savinja and its surroundings. The second
one is Bela krajina with Kočevje and Ribnica. The third area is in the west of Slovenia.
The municipality of Črnomelj is the biggest municipality in Bela krajina and it borders on the
municipalities of Kočevje, Semič and Metlika. The region displays the mixture of karst and
Pannonian features. Bela krajina has a characteristic pattern with nucleated villages and not
so dense population. There are also spread-out villages with a nucleated centre, scattered
and roadside villages. There are 14,700 people living in the municipality of Črnomelj. It needs
to be pointed out that the average age of the inhabitants is higher when compared to
Slovenia. There is also high unemployment and a lack of job opportunities. The main reasons
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can be found in the geographical location, which is completely detached from the country
and only opens towards the Pannonian areas.
The main reason for the establishment of the remote heating system using wood biomass is
of course the local wood availability. However, transport is high quality and because of this it
is reasonable to include forest surfaces in a wider area. The municipality of Črnomelj is a part
of the forest management area of Novo mesto (GGO Novo mesto), which borders on the
forest management area of Kočevje, which is the most wooded area in Slovenia. GGO Novo
mesto is considered an above-average wood surface because its forest cover is 63.7 % (in
Slovenia it is 58.5 %). The yearly forest growth in GGO Novo mesto is also higher than
average because it is 8.1 m3/ha (in Slovenia it is 7.1 m3/ha). The numbers on a lower level,
meaning the forest management unit of Črnomelj, are also convincing.
In 2010 there were 5,694 apartments in Črnomelj. 73 % (4,158) of apartments were heated
with an individual central device, which is below the Slovenian average (80 %). 58 % (2,412)
of previously mentioned apartments were heated by central heating on wood biomass.
Heating on wood logs is in a majority, while in newer fireboxes the old boilers are slowly
being replaced by boilers on wood pellets. Heating oil is present in 26 % of all apartments.
The other fuels are present less frequently. The 512 households that are connected to the
boiling house on wood biomass in Čardak need to be pointed out. If we count the
apartments with individual fireboxes and those connected to the boiling house Čardak, 71 %
of all apartments use wood for heating. We need to expect that the use of wood biomass is
going to increase in the future due to its beneficial environmental effects. When analysing
the consumption of energy of all users in the municipality in 2012, we can see that the
businesses consume the most energy (96,485 MWh); while the households with individual
heating need 66,672 MWh. Most companies use electricity or wood. In 2010 there were
mostly emissions of carbon dioxide and carbon monoxide as consequences of heating in
Črnomelj. Most emissions are produced by households, followed by businesses. The smallest
share is contributed by public offices.
There are already two boiling houses using the wood biomass in Črnomelj. The first one is in
the apartment complex Čardak. The other one is owned by Esol and located in the eastern
part of the town. The boiling house in Čardak has been operating since 2007. The entire
investment was worth 2.2 million Euros. Before wood biomass Čardak used gas for heating.
The substitution of fuel has definitely been a step into a more environmentally friendly
future. It also needs to be emphasized that the heating has become cheaper. The thermal
capacity of a boiler on wood biomass in Črnomelj is 2,200 kW. The thermal network covers
1,840 route metres and it provides heat for 16 connection points. Energetika Črnomelj is
planning an expansion of the existing network of heating with wood biomass on surrounding
buildings. On the property of the wood processing management ESOL there is another
boiling house on wood biomass. The specified power of it is 5 MW and it enables coproduction of electrical energy. The boiling house supplies heat to the businesses Visteam in
Žaga zora. A research of the expansion of the hot water network is already prepared. The
combined length of the network was estimated on 1,560 metres. The heat consumption will
supposedly be 1,200 MWh/year.
Based on the potential of the area rich with forest, we can expect a boiling house on wood
biomass in the future. According to an analysis, Loka is a suitable location. This area is
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located in the southern part of Črnomelj, where the population is dense and there are two
schools (Secondary school Črnomelj and Elementary school Loka). There are also many
residential buildings. The heating system would besides heat also produce electricity. This
cogeneration system would be very effective and in accordance with the most modern
trends when it comes to renewable energy sources. When thinking about the future
endeavours, the inhabitants' attitude towards the issue is very important. That is why, it
needs to be pointed out that because of spatial and price availability as well as the lack of
jobs and concrete projects the locals are supportive of wood biomass. For me the main
reason is in the successful project of the remote system Čardak. The locals have displayed
satisfaction because the system provides them with effective household heating, which is
comfortable and user friendly.
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