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Geografski vidik rabe energetskih virov v Spodnjem Podravju
Izvleček
V diplomskem delu je regija Spodnje Podravje obravnavana z vidika obstoječe rabe tako
obnovljivih kot neobnovljivih virov, hkrati pa je proučevanje usmerjeno v iskanje možnosti
povečanja rabe obnovljivih virov in zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv. Oblika rabe
energije v regiji z dvema velikima hidroelektrarnama in zdravilišči, ki uporabljajo
geotermalne vire, nakazuje dobre pogoje za rabo obnovljivih virov. Zaradi široke rabe fosilnih
goriv v prometu, industriji in pri ogrevanju stavb raba ni trajnostna, zato bo potrebno v
prihodnje bolje izkoristiti regionalne potenciale obnovljivih virov energije in hkrati povečati
učinkovitost rabe energije. V regiji je velik potencial za rabo vodne, geotermalne in sončne
energije ter rabo biomase, predvsem v obliki lesa in bioplina. Medtem ko je potencial za rabo
vodne energije že večinoma izkoriščen, je na področju rabe geotermalne in sončne energije ter
rabe lesne biomase in biogoriv še veliko neizkoriščenih možnosti za povečanje njihove rabe.
Predlagana je večja raba lesne biomase pri ogrevanju prostorov, proizvodnja bioplina, ki bi se
uporabljal za hkratno proizvodnjo toplotne in električne energije, dodatne raziskave ter
uporaba geotermalne energije in predvsem široka uporaba sončne energije za pridobivanje
toplotne ter električne energije. Širitev rabe obnovljivih virov pa mora biti uravnotežena z
ukrepi večje učinkovitosti rabe energije v vseh oblikah.
Ključne besede: raba energije, obnovljivi viri energije, Spodnje Podravje, varovanje okolja

Geographical aspects of energy use in the Spodnje Podravje region
Abstract
Besides analyzing the state of regional renewable and non-renewable resource use in Spodnje
Podravje, this research is also aimed at finding ways to increase the amount of energy
produced from renewable resources and to decrease dependence on fossil fuels. Two large
hydroelectric power plants and several spas which are based on geothermal energy, indicate a
high potential of renewable resource use in the region. However the current state of energy
use in the region is unsustainable due to wide use of fossil fuels in industry, transport and in
central heating systems, which is why more effort should be put in achieving the goal of a
wider use of all regional renewable energy resource potentials and achieving greater energy
efficiency. The region has a high potential for hydropower, geothermal and solar energy use
as well as the possibility to use biomass mainly in the form of wood and biogas. Although
hydropower use is at its limit, it is still possible to increase the use of solar energy, geothermal
energy, wood and biofuels. It would be sensible to increase the use of wood in central heating
in the future, to increase production of biogas which would be used to produce heat and
electricity, to further research and widen use of geothermal energy and most of all to expand
the use of solar power when producing heat and electricity. It is also important to balance the
increase in renewable resource use with measures to improve all forms of energy use.
Key words: energy use, renewable energy sources, Spodnje Podravje, enviromental protection
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1. Uvod
Od začetka razvoja človeške civilizacije so ljudje pri opravljanju različnih opravil uporabljali
različne vire energije. Večji del zgodovine so se skoraj izključno uporabljali obnovljivi viri,
kot so les, veter za pogon vetrnic, voda za pogon vodnih mlinov in podobno. Tako je bilo vse
do nastopa industrijske revolucije, ko je v rabi energije prišlo do velikih sprememb in so se
začela najprej v Zahodni Evropi, nato pa tudi drugod, uporabljati fosilna goriva. Uporaba
premoga v industriji in transportu je skupaj z napredkom v medicini, tehnikah kmetovanja ter
splošnim napredkom znanosti omogočila močno povečanje števila svetovnega prebivalstva in
hkrati hitro urbanizacijo.
Količina porabljenega premoga se povečuje, vendar že več desetletij v strukturi rabe
energentov nima najvišjega deleža. V sredini 20. stoletja je začela hitro naraščati količina
porabljene nafte, kar je sovpadlo z izboljšanjem finančnega položaja velikega števila
prebivalcev gospodarsko razvitih držav in kar je omogočilo močan razmah avtomobilizma.
Zaradi hitre rasti je do konca sedemdesetih let 20. stoletja količina porabljene nafte presegla
količino porabljenega premoga. Hkrati s povečano rabo nafte se je širila raba zemeljskega
plina, ki je do devetdesetih let 20. stoletja beležila razmeroma počasno rast, nato pa se je rast
rabe zaradi vse večje skrbi za okolje začela povečevati. V sedemdesetih letih se je začela tudi
pospešena gradnja hidroelektrarn in jedrskih elektrarn, vendar se je gradnja slednjih ob koncu
osemdesetih zaradi strahu pred jedrskimi nesrečami in težav pri skladiščenju radioaktivnih
odpadkov ustavila. Tudi širjenje hidroelektrarn je v razvitih državah hitro doseglo meje
nacionalnih hidroenergetskih potencialov, zato je v današnjem času gradnja novih
hidroelektrarn bolj ali manj omejena na države v razvoju. Če je bil čas 19. in začetek 20.
stoletja obdobje rasti rabe premoga in dvajseto stoletje obdobje povečevanja rabe nafte in
zemeljskega plina, je glavna značilnost konca 20. in začetka 21. stoletja pospešen razvoj in
uvajanje novih načinov rabe obnovljivih virov energije vseh vrst.
V luči spoznanj, da je človeštvo s svojimi aktivnostmi sposobno delovati kot globalna sila in s
svojim ravnanjem spreminjati delovanje svetovnega podnebnega sistema, so se ob koncu 20.
stoletja okrepile težnje po temeljnih spremembah v načinu rabe svetovnih virov. Mnoge
države so same spremenile strategije in se usmerile v bolj trajnostno rabo naravnih virov,
hkrati pa se je v zadnjih desetletjih zvrstilo več mednarodnih srečanj, na katerih je bilo
podpisanih več sporazumov. Med najbolj znanimi je Kjotski protokol, kjer so predstavniki
držav poskušali najti skupne rešitve na področju varovanja okolja. V skladu z dogovori so bili
napori nato usmerjeni v razvoj novih tehnologij, gradnjo novih objektov za izkoriščanje
obnovljivih virov energije in v iskanje načinov za povečanje energetske učinkovitosti.
Prednost pred gradnjo novih energetskih kapacitet so dobili ukrepi, ki omogočajo, da se z
enako ali celo nižjo količino energije ohranja enaka stopnja gospodarskega razvoja.
Tudi Slovenija je kot članica Evropske unije zavezana, da bo povečala učinkovitost rabe
energije in spodbujala razvoj obnovljivih virov energije ter tako dosegla znižanje količine
izpustov toplogrednih plinov. Da bo dosegla zastavljene cilje, bo potrebno raziskati vse še ne
izkoriščene potenciale in jih soočiti s kompleksnostjo svoje pokrajine, kar pomeni, da bo
potrebno upoštevati naravne danosti ter njihovo prepletenost z družbenim in gospodarskim
razvojem. Diplomsko delo je z namenom iskanja bolj trajnostnih oblik razvoja usmerjeno v
proučitev pokrajinskih razmer na nivoju regije, pri čemer je poudarek raziskovanja namenjen
stanju okolja, obstoječi rabi energije in možnostim za širjenje rabe obnovljivih virov.
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1.1 Namen, cilji in delovne hipoteze
Namen diplomskega dela je proučiti stanje na področju rabe energetskih virov v Spodnjem
Podravju (pri proizvodnji električne energije, ogrevanju domov in ostalih objektov ter v
prometu), ovrednotiti pokrajinske učinke rabe in proučiti možnosti bodočega razvoja, s
poudarkom na možnih izboljšavah v učinkovitosti rabe ter uvajanju obnovljivih virov
energije.
Poleg predstavitve področja in območja proučevanja so specifični cilji diplomskega dela:
− pregled rabe obnovljivih in neobnovljivih energetskih virov ter umestitev dejavnosti v
pokrajinski kontekst,
− raziskava potencialov za povečanje deleža obnovljivih virov energije v energetski
bilanci in možnosti izboljšanja učinkovitosti rabe obstoječih energetskih virov,
− identifikacija poglavitnih šibkosti oskrbe z energijo in predstavitev predlogov za
usmeritve v prihodnjem razvoju regije z načrtom razvoja v naslednjih desetih letih.
Diplomsko delo je usmerjeno v proučitev rabe električne energije in fosilnih goriv (premoga,
kurilnega olja, pogonskih goriv, zemeljskega plina) v gospodinjstvih, industrijskih in javnih
objektih ter javni infrastrukturi, v prometu in obrti. To obsega tudi splošni geografski pregled
območja, proučitev stanja in ranljivosti okolja ter pregled obstoječega sistema poselitve in
razmestitve gospodarskih dejavnosti, kar omogoča razkritje glavnih okoljskih pritiskov.
Zaradi širokega obsega pritiskov, ki jih za okolje predstavlja raba virov energije, je poudarek
namenjen analizi vseh vrst energetskih virov in tehnologij rabe virov energije.
Cilj naloge je tudi proučiti naravne danosti za razvoj koriščenja geotermalne energije (za
komercialno pridobivanje energije in za rabo v stanovanjskih objektih), izkoriščanja
neposredne sončne energije, uporabe biomase, proizvodnje bioplina, vetrne in vodne energije
ter analizirati pričakovane pokrajinske posledice scenarijev prihodnjega razvoja. K temu
spada tudi proučitev možnosti izboljšanja učinkovitosti trenutne rabe virov energije.
Na osnovi ugotovitev o stanju okolja, gospodarski in družbeni strukturi ter rabi virov energije,
je cilj naloge predstaviti ključne pomanjkljivosti rabe,neizkoriščene potenciale na področju
rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) in učinkovitosti rabe energije. Dodatno
želimo predstaviti tudi predloge za najprimernejši prihodnji razvoj regije na področju rabe
virov energije.
Diplomske raziskave se lotevamo z naslednjimi predpostavkami oziroma delovnimi
hipotezami:
− V Spodnjem Podravju ostaja še neizkoriščen potencial za rabo OVE.
− Raba energije v nekaterih občinah v regiji je z vidika obsega negativnih vplivov na
okolje bolj primerna kot v drugih.
− Med občinami v regiji so opazne razlike v možnostih rabe različnih oblik OVE.
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1.2 Metodološki pristop
Pri pisanju diplomskega dela so bili uporabljeni različni knjižni in spletni viri, ki so
pomembni z vsebinskega vidika ali pa so bili vir statističnih in prostorskih podatkov. Med
najpomembnejša spletna vira spadata spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije in
Agencije RS za okolje, ki sta vir demografskih in gospodarskih podatkov ter podatkov o
stanju okolja in o rabi energije v Sloveniji. Dodaten vir podatkov o rabi virov energije v
posameznih občinah so bili lokalni energetski koncepti in energetske zasnove občin, ki so bili
izdelani v preteklih letih.
Ker pri proučevanju potencialov za rabo obnovljivih virov energije na območju regije iščemo
razlike v primernosti med deli proučevanega ozemlja, je zelo pomemben korak v raziskavi
izdelava kart, na katerih je prostorska razporeditev pojavov zelo jasno vidna. Karte v tem
primeru niso le pripomoček za prikaz, ampak tudi pomembno orodje, s katerim je mogoče
lažje prepoznati prostorske vzorce in povezave med pokrajinskimi elementi. Karte so bile
izdelane na osnovi pridobljenih digitalnih prostorskih in statističnih podatkov, s pomočjo
aplikacij geografskih informacijskih sistemov ter digitalizacije že obstoječih kart.
Pomemben korak pri raziskovanju je bila tudi izbira kriterijev, s katerimi je bilo mogoče
posamezne občine oceniti z vidika rabe OVE in rabe energije pri ogrevanju. Na ta način je
bilo izdelano orodje, ki omogoča nazoren prikaz stanja v posameznih občinah in dovoljuje
lažjo medsebojno primerjavo različnih delov regije. Ocene so bile osnova za izdelavo
tipizacije občin glede na rabo energije, glede na potencial rabe OVE in tipizacije, ki označuje
občine z obeh vidikov hkrati.
Osnovni raziskovalni pristop v diplomski nalogi je geografski, kar pomeni, da je predmet
proučevanja geografsko okolje. Geografsko okolje je rezultat kompleksnih povezav med
naravo in človeškimi dejavnostmi, ki se medsebojno prepletajo in tvorijo pokrajinske sisteme,
ki jih je mogoče prostorsko in časovno proučevati (Plut, 2004).
V skladu s predmetom proučevanja v diplomski nalogi je najprimernejši metodološki pristop
regionalnogeografski, v katerem je poudarek na sinteznem pristopu proučevanja regionalnih
sestavin in povezav med naravnim okoljem ter antropogenimi vplivi, ki igrajo ključno vlogo
pri preoblikovanju pokrajine. Takšen pristop poudarja proučevanje geografskega okolja kot
celote z naravnimi in družbenimi sestavinami ter vključuje fizičnogeografske,
termodinamične, ekosistemske, socialnoekološke in pokrajinskoekološke vsebine in pristope
(Plut, 2004).
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Slika 1: Shema metodološkega modela

Avtor: Jure Letič, 2010

Osrednji poudarek metodološkega modela je na regiji, ki je splet naravnih in družbenih
okoljskih sestavin, ki so medsebojno prepletene in tvorijo kompleksen sistem. Regija je odprt
sistem, vpet v pretok snovi in energije, ki se glede na lastnosti regionalnih okoljskih sestavin
pretvarjajo in preoblikujejo. Odraz rabe virov, ki je odvisen od naravnih danosti in tehnik
njihovega koriščenja s strani družbe, je stanje okolja, hkrati pa trenutna raba virov kaže na še
neizkoriščene potenciale v rabi naravnih virov. Na osnovi poznavanja povezav med naravnimi
in antropogenimi elementi v regiji, stanja ter regeneracijskih sposobnosti okolja in možnosti
rabe novih ter izboljšanja rabe obstoječih virov je mogoče načrtovati prihodnji razvoj, ki bo
ob upoštevanju regionalnih razmer v skladu z načeli sonaravnosti in trajnosti. Pri usmerjanju
razvoja je ključen dejavnik dojemanje stanja okolja in razvojnih možnosti regije s strani
6

domačega prebivalstva, ki prek lastnega obnašanja in političnih usmeritev kot orodje
bodočega razvoja izbira ekonomske in politične vzvode.
Glavna prednost izbranega metodološkega modela je, da omogoča proučevanje pokrajine v
kontekstu prepletanja njenih naravnih in družbenih sestavin, kar je pri proučevanju možnosti
bodočega razvoja nujno, saj lahko le na takšen način predvidimo smiselnost konkretnih
razvojnih usmeritev in preprečimo nepredvidene in škodljive posledice ukrepov. V modelu je
regija obravnavana kot odprt sistem z vnosi energije in snovi, ki se v regiji uporabljajo ter
preoblikujejo in po končani preobrazbi izhajajo iz sistema. To sovpada s temo proučevanja,
kjer je glavni vnos v regijo energija Sonca v različnih oblikah, ki jo je mogoče z različnimi
tehnološkimi pristopi koristno uporabiti.
Kot vsi modeli, ki jih uporabljamo za prikaz stanja in procesov v naravi, je tudi ta model
poenostavljena slika dejanskega stanja in ne upošteva v celoti kompleksnosti povezav med
posameznimi elementi proučevanega sistema. Izbrani model je bolj primeren za proučevanje
obstoječega stanja sistema in na tej osnovi omogoča sprejemanje odločitev o najprimernejšem
razvoju v prihodnosti, manj pa je primeren za simuliranje prihodnjega razvoja. Zato bi bilo
potrebno vključiti tudi dojemanje prebivalcev, ki imajo določena prepričanja o stanju okolja,
o posledicah, ki jih ima le-to na njihova življenja, in o razvojnih možnostih okolja, v katerem
živijo. Na osnovi prepričanj, ki jih imajo, in prek posledičnih odločitev, obnašanja ter načina
življenja predstavljajo zelo pomemben dejavnik pri razvoju pokrajine.

1.3 Dosedanje raziskave na področju rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji
Z naraščanjem števila raziskav na področjih, ki se ukvarjajo z globalnimi vplivi človeških
dejavnosti in z doseženim znanstvenim konsenzom o njihovih negativnih učinkih, so se ob
nadaljevanju raziskovanja obsega vplivov začele pojavljati tudi raziskave o možnostih
zajezitve obsega škodljivih aktivnosti ter možnostih prestrukturiranja načina rabe naravnih
virov. Ključen člen v enačbi negativnih vplivov na okolje je raba energije, zato je bilo v
zadnjih letih veliko truda vloženega v iskanje rešitev za čim hitrejšo zamenjavo trenutnih
netrajnostnih oblik proizvodnje energije, ki v veliki meri temelji na izkoriščanju fosilnih
goriv, z različnimi oblikami obnovljivih virov, ki pri koriščenju ne presegajo obnovitvenih
sposobnosti okolja.
Nekatera dela, ki se s to tematiko ukvarjajo v okviru slovenskega prostora, so:
-

-

-

Diplomsko delo z naslovom Geografski vidiki rabe sončne energije v Sloveniji,
avtorice Irene Svetin (1996), ki je usmerjeno v raziskovanje geografskih pogojev in
možnosti rabe sončne energije v Sloveniji.
Monografija z naslovom Geotermalna energija: islandske in slovenske izkušnje, ki jo
je izdalo Ministrstvo za znanost in tehnologijo leta 1999 in obravnava možnosti rabe
geotermalne energije na primeru Islandije in Slovenije.
Monografija z naslovom Varstvo okolja in obnovljivi viri energije, ki sta jo leta 2000
napisala Sašo Medved in Peter Novak.
Diplomsko delo Tadeje Meglič z naslovom Obnovljivi viri energije v Sloveniji iz leta
2001.
Zbornik z naslovom Obnovljivi viri energije, razvojne možnosti, njihov vpliv na
okolje in vloga lokalnih skupnosti je leta 2005, ki ga je izdal Državni zbor Republike
Slovenije.
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Publikacija z naslovom Sončna energija v Sloveniji (2007), katere avtorji so Damijana
Kastelec, Jože Rakovec in Klemen Zakšek.
Leta 2005 se je zaključil projekt, v katerem so proučevali možnosti rabe lesne biomase
v Sloveniji in ga je vodil Zavod za gozdove Slovenije, z naslovom WISDOM
Slovenija (Drigo, Veselič, 2005).
Diplomsko delo Nine Šrot iz leta 2007, z naslovom Geografski pogoji rabe sončne
energije (fotovoltaika) v Sloveniji in na Portugalskem.
Monografija z naslovom Geotermalni viri severne in severovzhodne Slovenije, ki jo je
leta 2007 izdal Geološki zavod Slovenije in je rezultat mednarodnega projekta, v
katerem so proučevali geotermalni potencial na območju Vzhodnih in Južnih Alp.
Diplomsko delo iz leta 2007, ki nosi naslov Biomasa kot način regionalne sonaravne
proizvodnje energije v občini Vodice, ki ga je izdelal Jaka Šimnovec.
Projekt Biogas regions, ki ga je med letoma 2007 in 2010 izvajal Kmetijski inštitut
Slovenije, v katerem so proučevali potencial za izrabo bioplina na slovenskih kmetijah
in deponijah odpadkov.
Monografija z naslovom Obnovljivi viri energije v Sloveniji iz leta 2009.
Diploma Monike Novak z naslovom Geografski potencial proizvodnje biodizla v
Sloveniji, 2010.
Diploma Igorja Kokola z naslovom Primerjava geografske primernosti in rentabilnosti
sončnih elektrarn v Sloveniji, 2010.

Podobno kot v prejšnjih raziskavah je proučevano območje obravnavano z vidika možnosti
rabe OVE, vendar je v tem diplomskem delu v raziskavo vključena tudi obstoječa raba
energije. Hkratna obravnava obstoječe rabe in neizkoriščenih potencialov omogoča razdelitev
ozemlja regije oziroma upravnih enot, ki jo sestavljajo, na tipe, ki predstavljajo bolj učinkovit
pripomoček pri načrtovanju prihodnjega razvoja regije. Na enak način je v prihodnosti
mogoče proučevati notranje razlike v rabi virov energije v drugih regijah.

2. Raba energije v svetu in v Evropski uniji
Iz podatkov o porabi primarne energije (primarna energija je energija, ki je prisotna v naravi
in še ni bila podvržena pretvorbam) v svetu leta 2007 je razvidno, da je bila na prvem mestu
poraba nafte, ki sta ji sledila premog in zemeljski plin (EIA energy statistics, 2010). Poraba
končne energije (tj. energija, ki je dobavljena končnemu uporabniku za pretvorbo v koristno
energijo) je v svetu na področju terciarnih dejavnosti in gospodinjstev od leta 1980 v
povprečju rastla z 1,8-odstotno letno stopnjo, vendar z velikimi regionalnimi razlikami med
gospodarsko razvitimi državami, kjer je rast nižja, in državami v razvoju, kjer je višja
(Resolucija o nacionalnem …, 2004). Tudi v sektorju transporta je poraba končne energije
naraščala hitreje v državah, ki niso priključene OECD (2,3 % letno), kot v državah članicah
OECD (2 % letno). Rast rabe energije je bila v zadnjih desetletjih upočasnjena tudi na račun
prizadevanj po zmanjšanju specifične rabe energije na enoto proizvoda. Hitra rast v sektorju
proizvodnje in rabe energije je značilna predvsem za Kitajsko in jugovzhodno Azijo
(Resolucija o nacionalnem …, 2004).
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Grafikon 1: Struktura primarne energije v svetu leta 2007
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Vir: IEA energy statistics, 2010

V EU je bila največja
ja rast porabe primarne energije v zadnjih desetletjih posledica povečane
pove
uporabe zemeljskega plina, kjer je bila po letu 1990 zabeležena 4,4-odstotna
4,4 odstotna povprečna
povpre
letna
rast, zlasti na področju
ju proizvodnje električne
elektri
energije, v terciarnem sektorju, gospodinjstvih
in industriji. Rast porabe naftnih derivatov je bila počasnejša,
po asnejša, z izjemo letalskega goriva,
dizelskega goriva in utekočinjenega
činjenega
injenega naftnega plina. Opazno je tudi manjšanje deleža premoga
v energetski strukturi, ki ga zaradi višjih okoljskih
okoljskih standardov zamenjujejo okoljsko bolj
sprejemljivi viri, predvsem zemeljski plin (Resolucija o nacionalnem …, 2009).
Grafikon 2: Struktura primarne energije v EU leta 2007
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V primerjavi s svetovno porabo energije je v EU nižja poraba premoga na račun
ra
zemeljskega
plina, višji pa je tudi delež jedrske energije, kjer se je kljub stagnaciji razvoja zaradi
izboljšane učinkovitosti
inkovitosti delovanja elektrarn po letu 1990 povečevala
evala povprečna
povpre
letna
proizvodnja za 2,2 % na leto. EU je kljub lastnim zalogam nafte in zemeljskega plina
energetsko močno odvisna,, saj uvaža približno 53 % energetskih virov (EIA energy statistics,
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2010). To je tudi eden izmed razlogov za spodbujanje rabe obnovljivih virov in prizadevanje
za doseganje večje
je energetske učinkovitosti.
u inkovitosti. V EU je bil zato v zadnjih desetletjih dosežen
napredek v uporabi vetrne energije in biomase, zaradi česar
esar se je zaustavila rast izpustov
ogljikovega dioksida (Resolucija o nacionalnem …, 2004).
004). Kljub temu bo pri izpolnjevanju
relativno ambicioznih ciljev, ki so zastavljeni na področju
podro ju rabe energije, potrebno še veliko
vlaganja v obnovljive vire energije, kot tudi v povečevanje
pove
energetske učinkovitosti,
činkovitosti, spopasti
pa se bo potrebno z vse večjimi
več
težavami, ki jih povzroča naraščajoč
ajoč delež prometa pri
obremenjevanju okolja.

2.1 Raba energije v Sloveniji
Skupna raba primarne energije je bila leta 2007 v Sloveniji 7,34 Mtoe (milijonov ton naftnih
ekvivalentov) ali 307 PJ (petajoulov) in se je v obdobju
o
od 2000 do 2007 v povprečju
povpre
povečevala
evala za 1 % na leto. Struktura rabe primarne energije je podobna kot v EU, le da je v
Sloveniji za 6 % višji delež jedrske energije, malo višji delež vodne energije in premoga ter za
približno 11 % nižji delež zemeljskega
zemel
plina, kar je zaradi počasnejšega
asnejšega uvajanja zemeljskega
plina v sektorju proizvodnje električne
elektri ne energije, v terciarnem sektorju in gospodinjstvih tudi
največja
ja razlika v strukturi rabe energije med Slovenijo in EU (Česen
( esen et al., 2009). Lastna
proizvodnja
dnja je v letu 2007 dosegla 3,46 Mtoe ali 145 PJ, kar pomeni, da je bila energetska
odvisnost Slovenije malo nad 50 %. Slovenija skoraj v celoti uvaža tekoča
teko goriva, podobno
tekoč
kot zemeljski plin, kjer uvoz predstavlja 99,7 % porabljenega goriva. Uvažajo se tudi
t
trda
goriva, s približno 21-odstotnim
odstotnim deležem, in električna
elektri na energija, ki je je bilo potrebno uvoziti
1,5 % skupne porabe (Česen
esen et al., 2009).
Grafikon 3: Oskrba Slovenije z energijo v obdobju od leta 2000 do leta 2007
Raba primarne energije leta 2007
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Vir: Česen et al., 2009

Raba primarne energije v Sloveniji v obdobju 2000–2007 kaže manjše povečevanje
pove
skupne
porabljene energije, spremenila pa se je tudi struktura porabljene energije. V primerjavi z
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letom 2000 je bil nižji delež porabe obnovljivih virov energije in tekočih
tekočih goriv, delež ostalih
virov pa se je povečal.
al. V istem obdobju se je raba vseh virov, razen obnovljivih, v absolutnih
količinah povečala, z največjim
čjim povečanjem
pove
v rabi zemeljskega plina,
na, jedrske energije in trdih
goriv (Česen et al., 2009).
Grafikon 4: Raba končne
ne energije po sektorjih v Sloveniji v obdobju od leta 1992 do 2008
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Količina porabljene končne
ne energije je bila v Sloveniji leta 2007 4,96 Mtoe ali 207,5 PJ, v
letu 2008 pa 5,3 Mtoe, zabeležena letna rast pa je bila v obdobju 2000–2007
2007 1,5-odstotna. V
tem obdobju se je v strukturi rabe končne
kon
energije najbolj povečal delež električne energije,
najbolj pa sta se zmanjšala deleža toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja in obnovljivih
virov energije (Česen
esen et al., 2009). Leta 2008 je imel največji
najve ji delež promet s 40 %, sledila je
industrija z 29 %, raba v gospodinjstvih z 21 % in ostala raba z 10 % (Česen,
Česen, 2009b). Močan
Mo
porast rabe energije med letoma 2007 in 2008 je posledica rekordne rasti porabe energije v
sektorju prometa, ki je že leta 2007 s 37 % postal sektor z najvišjim deležem porabe energije.
Hitra rast porabe v prometu
etu je posledica večanja
ve anja stopnje motorizacije prebivalcev, večjega
ve
števila prevoženih kilometrov na vozilo in povečanega
pove anega obsega tranzitnega prometa ob vstopu
Slovenije v EU ter njeni širitvi na vzhodni Balkan (Česen,
(
2009a).
Raba energije v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu se je v obdobju 2002–2006
2002
povečevala,
evala, nato pa se je v letih 2007 in 2008 zaradi manjše intenzivnosti porabe znižala.
Spreminjanje količine
ine porabljene končne
kon ne energije v gospodinjstvih v obdobju 1992-2008
1992
ni
bilo izrazito. V obdobju
ju 1998–2004
1998
je bilo zabeleženo manjše naraščanje,
čanje, nato pa do leta
2007 upadanje in leta 2008 spet porast rabe energije (Česen,
(
2009b).
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Grafikon 5: Raba obnovljivih virov energije v Sloveniji v obdobju od leta 2000 do 2008
Struktura rabe leta 2008

Raba obnovljivih virov energije [toe]

1000
900

1%
2%

2%

800
700
39%

600

54%

500
400

2%

300

Tekoča goriva

200

Sončna termična energija

100

Geotermalna energija
Hidroenergija

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Leto

Bioplin
Les
Vir: Česen, 2010

Leta 2008 je raba obnovljivih virov predstavljala 10,9-odstotni delež v skupni rabi energije.
Med posameznimi obnovljivimi viri imata največjo
najve jo vlogo hidroenergija in lesna biomasa, ki
po deležu močno
no presegata ostale vire. Lesna biomasa, ki je imela leta 2008 približno
54-odstotni
odstotni delež, se uporablja predvsem za proizvodnjo
proizvodnjo toplote v gospodinjstvih, na katera je
istega leta odpadlo 69 %, na industrijo pa 16 % porabljene lesne biomase (Česen,
(
2010).
Zaradi zastarelosti podatkov le-ti
le ti verjetno ne odražajo dejanskega stanja na področju
podro
rabe
lesne biomase. Ocenjuje se, da se je raba lesne biomase od leta 2002, ko je bilo izvedeno
zadnje anketiranje, zaradi višjih cen kurilnega olja in spodbud pri rabi obnovljivih virov
energije povečala.
ala. Na drugem mestu je raba hidroenergije z 39 %, ki se uporablja predvsem
za proizvodnjo električne
ne energije. Proizvodne kapacitete so se v obdobju 2000–2010
2000
povečale
ale zaradi obnove obstoječih
obstoje ih velikih in malih hidroelektrarn, dejanska proizvodnja pa je
odvisna od pretokov rek, na katerih so zgrajene. Ko bo dokončana
dokončana gradnja verige
hidroelektrarn na spodnji Savi, bo predvidena skupna proizvodnja slovenskih hidroelektrarn
720 GWh električne
ne energije (Česen,
(Č
2010).
Drugi obnovljivi viri energije v Sloveniji, katerih raba je manj zastopana, so še bioplin iz
odlagališč odpadkov, čistilnih
istilnih naprav in kmetijskih
kmetijskih odpadkov, biogoriva, geotermalna ter
sončna
na energija. Pri vseh je v obdobju 2000–2008 mogočee zaznati povečanje
pove
rabe. Raba
bioplina se je povečala
ala zaradi zajema plina v odlagališčih
odlagališ ih odpadkov in hitre rasti rabe plina iz
odpadkov v kmetijstvu. Raba geotermalne in sončne
ne energije pa se je povečala
pove
predvsem na
področju
ju proizvodnje toplote v gospodinjstvih z uporabo toplotnih črpalk
č
ter sončnih
sprejemnikov toplote (Česen,
esen, 2010).
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2.1.1 Projekcije rabe energije
Glede na to, kakšna bo v Sloveniji v prihodnjih desetletjih gospodarska rast in kako se bo
spreminjala vrsta in intenzivnost rabe virov energije, je mogoče približno napovedati gibanje
rabe energije in izpustov toplogrednih plinov. Za Slovenijo je bila s sodelovanjem med
Inštitutom Jožef Stefan, Uradom RS za makroekonomske analize in razvoj, Fakulteto za
elektrotehniko in podjetjem ELEK, d. o. o., izdelana študija, v kateri so analizirali več
scenarijev gibanja prihodnje rabe energije za obdobje 2006–2026. V scenarijih so upoštevane
različne stopnje rasti BDP-ja (3,6 in 2,4-odstotna povprečna letna rast v obdobju 2005–2030),
različne strategije učinkovite rabe energije, rabe OVE in razpršene proizvodnje električne
energije, upoštevana pa je tudi morebitna izgradnja drugega bloka nuklearne elektrarne Krško
(Urbančič et al., 2009).
Rezultati analize kažejo, da se bo, odvisno od izbranega scenarija, količina porabljene končne
energije do leta 2030 povečala na 230 do 275 PJ, kar bo pomenilo višje izpuste CO2 iz rabe
energije, ki bodo dosegli vrednosti med 18 in 20 milijonov ton na leto. Za primerjavo naj
povemo, da je bila količina izpustov CO2 zaradi rabe energije leta 2005 približno 15,5
milijonov ton. Projekcije kažejo povečanje rabe OVE, vendar niti po najbolj optimističnem
scenariju ne bodo dosegle zastavljenih ciljev (Urbančič et al., 2009). V naslednjem obdobju
bo zato v Sloveniji kot celoti na regionalnem nivoju potrebno bolj dosledno izvajanje
začrtanih usmeritev in iskanje dodatnih, novih načinov za doseganje trajnostnega razvoja.

3. Slovenska zakonodaja na področju rabe virov energije in varstva okolja
ter relevantni mednarodni sporazumi
V Evropski uniji se je o skupni energetski politiki začelo resneje razmišljati ob koncu leta
2005, ko je rusko-ukrajinska kriza na področju dobave zemeljskega plina opozorila na močno
odvisnost EU od uvoženih fosilnih goriv. To je v letu 2006 vodilo k pripravi Zelene knjige o
bodoči evropski energetski politiki in sprejetju pravno zavezujoče Direktive o spodbujanju
rabe obnovljivih virov energije v letu 2009 (Malgaj, 2009).
Slovenija se je kot podpisnica Kjotskega protokola zavezala, da bo v obdobju 2008–2012,
glede na izhodiščno leto 1986, v povprečju zmanjšala izpuste toplogrednih plinov (ogljikov
dioksid, metan, didušikov oksid, fluorirani ogljikovodiki, perfluorirani ogljikovodiki in
žveplov heksafluorid) za 8 %. V tem obdobju lahko povprečne letne emisije toplogrednih
plinov, ob upoštevanju povečanja ponorov CO2 na račun gozdnih površin, znašajo 20.045.729
kt CO2 (Malgaj, 2009).
Leta 2010 je bila sprejeta Direktiva o energetski učinkovitosti stavb z namenom doseganja
obveznosti Kjotskega protokola in da se zagotovi zanesljivost oskrbe z energijo. Direktiva
narekuje, da morajo imeti vse države članice v svojem pravnem redu urejene pogoje za
izračun celovite energetske učinkovitosti stavb, določitev minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti za nove stavbe in večje obstoječe stavbe v primeru večje prenove, energetsko
certificiranje stavb, ter predpisuje redne preglede kotlov za ogrevanje in klimatskih sistemov v
stavbah. Dodatno direktiva narekuje izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov
oskrbe z energijo v novih stavbah z uporabno površino nad 1000 m2, kar vključuje možnost
uporabe decentraliziranih sistemov oskrbe z energijo na osnovi obnovljivih virov energije,
možnost soproizvodnje toplotne in električne energije, možnost daljinskega ali skupnega
ogrevanja ali hlajenja ter možnost uporabe toplotnih črpalk ob izpolnjevanju določenih
pogojev (Direktiva o …, 2010).
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Ostale pomembne evropske direktive s področja rabe virov energije in varstva okolja so še:
Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter o razveljavitvi
Direktive Sveta 93/76/EGS (2006), katere cilj je povečati energetsko učinkovitost in
zmanjšati izpuste CO2 ter od članic zahteva sprejetje ukrepov, ki bodo vodili k večji
učinkovitosti rabe energije; Direktiva o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne
toplote na notranjem trgu z energijo, in o spremembi Direktive 92/42/EGS (2004), ki cilja k
določitvi metod za izračunavanje količine električne energije iz soproizvodnje in določitvi
potrebnih smernic za izvajanje soproizvodnje toplotne in električne energije z visokim
izkoristkom (sistemi, kjer je prihranek energije višji od 10 %); Direktiva 2009/28/ES
Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 23. aprila 2009, o spodbujanju uporabe energije iz
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES, ki
od držav članic zahteva povišanje deleža pridobljene energije iz obnovljivih virov do leta
2020 glede na izhodiščne pogoje (za Slovenijo je določen delež 25 %), v sektorju prometa pa
morajo v tem obdobju vse države doseči vsaj 10-odstotni delež biogoriv, od članic se
pričakuje tudi izdelava akcijskih načrtov za doseganje zastavljenih ciljev; Direktiva o
spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z
električno energijo 2001/77/ES (2001), ki je namenjena spodbujanju proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov in članicam nalaga, da zagotovijo možnost prenosa tako
proizvedene energije pri upravljavcih prenosnih omrežij.
V skladu z Direktivo o spodbujanju rabe energije obnovljivih virov mora torej Slovenija do
leta 2020 v skupni porabi energije doseči 25-odstotni delež rabe obnovljivih virov in 10odstotni delež rabe biogoriv v prometu. S tem bo Slovenija izpolnila svoj obvezujoči cilj k
skupnemu cilju Evropske unije o doseganju 20-odstotnega deleža obnovljivih virov energije
do leta 2020. Raba energije vključuje sektor proizvodnje električne energije, sektor ogrevanja
in hlajenja ter sektor prometa, države članice pa se lahko same odločijo, kolikšen del bo k
izpolnitvi cilja prispeval posamezni sektor. To omogoča prilagodljivost glede na nacionalne
razmere, ponujena pa je tudi možnost, da posamezne države svoj cilj dosežejo s spodbujanjem
razvoja rabe obnovljivih virov energije v drugih državah članicah ali v tretjih državah. Po
metodologiji Eurostata dosega Slovenija trenutno 16-odstotni delež, kar pomeni, da je
potrebno do leta 2020 delež povišati za dodatnih 9 % (Škornik, 2009).
Leta 1999 je Slovenija sprejela Energetski zakon, ki s kasnejšimi spremembami in
dopolnitvami v slovenski pravni red vnaša smernice direktiv Evropske unije s področja rabe
virov energije. Zakon med drugim ureja razmere na trgu z energijo, določa delovanje javnih
služb s področja rabe energije in določa pravila na področju energetskih dovoljenj, vlaganj v
sektor in infrastrukturo. Kot sestavni del energetske politike zakon vključuje učinkovito rabo
virov energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov. Za doseganje večje učinkovitosti in
povišanje deleža obnovljivih virov energije vlada spodbuja izobraževanje, obveščanje
javnosti, energetsko svetovanje, energetske preglede, izdelavo lokalnih energetskih
konceptov, pripravo standardov ter tehničnih predpisov, fiskalne ukrepe, finančne in druge
oblike pomoči. Zakon tudi določa, da lahko lokalna skupnost na osnovi izdelanega lokalnega
energetskega koncepta izvaja programe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije, za katere lahko pridobi državne spodbude (Energetski zakon, 2006).
Področje rabe energije je urejeno tudi v Zakonu o varstvu okolja (2006), ki je bil sprejet leta
2004 (pozneje pa večkrat spremenjen) in med cilje uvršča tudi trajnostno rabo naravnih virov,
zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije. Po zakonu mora
država in lokalna samoupravna skupnost sprejemati takšne strategije, programe in načrte, da
se ob gospodarskem in družbenem razvoju zagotavlja dolgoročno ohranjanje okolja. Zakon
ureja skupne naložbe v projekte, ki so usmerjeni k izpolnjevanju zahtev Kjotskega protokola,
14

ureja pa tudi delovanje Ekološkega sklada, ki je javni finančni sklad, namenjen spodbujanju
dejavnosti na področju varstva okolja z uporabo različnih finančnih vzvodov.
Temeljni planski dokument na področju energetike v Sloveniji je Nacionalni energetski
program, ki je namenjen koordiniranju bodočega delovanja ustanov, zadolženih za oskrbo z
energenti in električno energijo, ter opredeljuje cilje in mehanizme za doseganje zanesljivosti
ter konkurenčnosti. Program se dotika tudi vprašanj, ki izhajajo iz povečane skrbi za okolje na
področju rabe energije (Resolucija o nacionalnem …, 2004).
V njem so na področju rabe OVE poleg temeljne strateške usmeritve in doseganja
12-odstotnega deleža OVE v primarni energetski bilanci, zastavljeni še trije področni cilji
(Resolucija o nacionalnem …, 2009):
-

25-odstotni delež obnovljivih virov energije pri oskrbi s toploto leta 2010,
33,6-odstotni delež električne energije iz obnovljivih virov leta 2010,
2-odstotni delež biogoriv v rabi pogonskih goriv za transport do konca leta 2005 in
sprejeti predpis o obveznem minimalnem deležu biogoriv po posameznih letih do leta
2010.

Ostali pravni akti, ki določajo rabo virov energije, so še Resolucija o nacionalnem programu
varstva okolja 2005–2012 (2006); Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (2010), po
katerem je potrebno v novih stavbah zagotoviti 25-odstotni delež OVE v skupni energiji
potrebni za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode; Pravilnik o metodologiji in
vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (2008);
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016 (2008); Pravilnik
o rednih pregledih klimatskih sistemov (2008); Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji
energetskih izkaznic stavb (2009) in Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije v
obdobju 2010–2020 (2010). Na področju rabe virov energije je pomemben tudi Nacionalni
program varstva okolja, v katerem je tej problematiki namenjena pozornost predvsem na
področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, ki izhaja iz temeljne usmeritve k
zagotavljanju trajnostnega razvoja (Nacionalni program …, 2004).

3.1 Institucije, ki se ukvarjajo s področjem rabe energije in oblike podpor pri
rabi OVE ter izvajanju ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti v Sloveniji
Osrednja državna ustanova, ki skrbi za najširše področje oskrbe Slovenije z energijo, je
Direktorat za energijo, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo. Ob tem se v Sloveniji s
tem področjem ukvarjajo tudi ustanove, kot sta Center za energetsko učinkovitost Inštituta
Jožef Stefan in podjetje Agencija za prestrukturiranje energetike. Na področju zagotavljanja
finančne podpore ukrepom za izboljšanje energetske učinkovitosti in rabe OVE je glavna
institucija Eko sklad. Hkrati se raba obnovljivih virov energije spodbuja tudi z določitvijo
zagotovljenih odkupnih cen energije na državnem nivoju.
Eko sklad je okoljski javni sklad, namenjen uresničevanju ciljev Nacionalnega programa
varstva okolja, hkrati s cilji operativnih programov, ki mu sledijo, ciljev Nacionalnega
energetskega programa in v zadnjem obdobju tudi ciljev Nacionalnega akcijskega načrta za
povečanje energetske učinkovitosti. Primarno je bil usmerjen v zagotavljanje ugodnih
kreditov, od leta 2008 pa se iz njega zagotavljajo tudi nepovratna sredstva. V obdobju
delovanja je bilo do leta 2008 iz sklada odobrenih za več kot 300 milijonov evrov kreditov, od
česar je bilo 56 % vseh sredstev namenjenih varstvu zraka. V obdobju 1995–2001 je bil
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poudarek na zmanjševanju izpustov žveplovega dioksida, od leta 2001 naprej pa na
uresničevanju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, s podporo naložbam v OVE in
ukrepom za povečanje učinkovitosti rabe energije (Beravs, 2009).
V obdobju med letoma 2004 in 2008 je v strukturi kreditov, namenjenih pravnim osebam, za
izrabo obnovljivih virov energije izstopala soproizvodnja na biomaso in bioplinske elektrarne
(46 %), velik delež pa so dosegale tudi kotlovnice na biomaso (23 %), fotovoltaične
elektrarne (13 %) in hidroelektrarne (9 %). V strukturi kreditov, namenjenih fizičnim osebam,
so v istem obdobju izstopale toplotne črpalke (44 %), kotlovnice na biomaso (27 %) in sončni
kolektorji (20 %). Po letu 2008 so se iz sklada začela dodeljevati tudi nepovratna finančna
sredstva, namenjena spodbujanju širše rabe sončnih ogrevalnih sistemov, celovite prenove
obstoječih stanovanjskih stavb in gradnje nizkoenergetskih in pasivnih hiš (Beravs, 2009).
Na regionalni ravni delujejo lokalne energetske agencije, ki so jih ustanovile posamezne
občine ali pa so nastale s sodelovanjem večjega števila občin. Na območjih svojega delovanja
izvajajo različne dejavnosti s področja rabe energije, kot so energetski pregledi stavb,
svetovanje in priprava dokumentacije pri prijavljanju na javne razpise s področja energetike,
energetsko knjigovodstvo, izdelava lokalnih energetskih konceptov, sodelovanje v projektih s
področja rabe energije in podobno.
Regija je kot del Slovenije in Evropske unije vpeta v širok in dolgotrajen proces uvajanja
obsežnih sprememb v rabi virov energije. Kot del širšega območja si mora prizadevati, da
pomaga izpolniti globalne politične cilje na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih
plinov. Pri uvajanju novih tehnologij in načinov rabe naravnih virov si lahko zagotovi
strateško prednost ter z razvojem znanj tudi nov razvojni potencial. Posamezne občine ali več
občin skupaj lahko pri prihodnjem razvoju pomoč v obliki znanja in storitev iščejo pri
ustanovah in podjetjih, ki imajo na tem področju večletne izkušnje.

4. Oris proučevanega območja
Proučevano območje obsega 30 občin, ki se nahajajo v severovzhodnem delu Slovenije.
Celotno območje, z izjemo Pohorja, ki se ga običajno prišteva k naravnogeografski regiji
severovzhodnega predalpskega hribovja, se po večini regionalnogeografskih delitev Slovenije
nahaja v subpanonski Sloveniji. To drži za Ilešičevo pokrajinsko-fiziognomično delitev
(Ilešič, 1958), Gamsovo delitev Slovenije na geografske regije (Gams, 1983) in Natkovo
delitev na pokrajinskoekološke enote (Špes et al., 2002), v kateri je poleg Pohorja v enoti
Predalpska Slovenija tudi območje Boča. Drugače je v regionalizaciji Slovenije po sonaravnih
kriterijih (Plut, 1999), kjer je Slovenija razdeljena na 8 makroregij in 25 mezoregij na osnovi
porečij rek ter gravitacijskih zaledij naselij najvišjih centralnih stopenj. Na osnovi te delitve
spadajo vse občine, razen Rogaške Slatine in Rogatca, ki spadata v regijo Savinjska Slovenija,
v makroregijo Podravje. V nadaljnji delitvi na mezoregije spada največ občin v regijo
Spodnje Podravje, ostale občine pa se nahajajo v južnem delu Mariborske in Dravinjske
mezoregije, občini Rogatec in Rogaška Slatina pa ležita na severnem delu regije Posotelje.
Območje je bilo izbrano zaradi dejstva, ker z vidika rabe virov energije v takšnem obsegu še
ni bilo proučevano, in zaradi želje po vključitvi večjega števila občin v raziskovanje, kar
omogoča iskanje vzorcev znotraj večje prostorske enote ter lažje iskanje smotrnih načinov
rabe naravnih virov. Občine, ki so vključene v raziskavo, so medsebojno povezane v okviru
lokalne energetske agencije, kar pomeni, da so se zavezale k določeni stopnji medsebojnega
sodelovanja na področju rabe energije. To je tudi glavni razlog za izbiro obsega proučevanega
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območja. Prednost sodelovanja večjega števila občin pri načrtovanju razvoja rabe virov
energije je v možnosti boljše razmestitve energetskih kapacitet v prostor glede na stopnjo
primernosti posameznih lokacij za rabo različnih virov energije. Načrtovanje na regionalni
ravni ima v primerjavi z načrtovanjem na lokalni, občinski in na širši, državni ravni, določene
prednosti. Sprejemanje nekaterih ukrepov zahteva sodelovanje večjega števila prizadetih
občin, velikokrat pa so, tudi ko sodelovanje ni nujno potrebno, rezultati ob takšnem pristopu
boljši. To velja predvsem za urejenost javnega prometa, ki za uspešno delovanje potrebuje
usklajenost različnih oblik javnega prevoza (avtobusi, vlaki). Prav tako je pomembno
uskladiti umestitev novih centraliziranih energetskih proizvodnih zmogljivosti (na primer
bioplinarne, soproizvodnja na lesno biomaso) na ozemlje tistih občin, kjer je na razpolago
dovolj virov ali pa so potrebe po transportu surovin najmanjše. Pomemben je skladen razvoj
vseh delov regije, ki je skladno z enakomernim regionalnim razvojem države nujen tudi za
doseganje ciljev na področju prometa. Na tem področju je najučinkovitejši ukrep
zmanjševanje števila dnevnih migracij, ki so v veliki meri povezane z razlikami v razmestitvi
delovnih mest med gospodarsko najbolj in najmanj razvitimi deli ozemlja. Ob okrepitvi
gospodarstva v regiji bi se zlasti zmanjšali dnevni prometni tokovi v smeri proti osrednji
Sloveniji. Nizka reliefna energija osrednjega dela regije omogoča večjo uporabo koles, zato je
smiselno razširiti omrežje kolesarskih stez. Uvajanje obnovljivih virov energije lahko
spodbudi rast novih podjetij, ki bi se ukvarjala s proizvodnjo energetskih naprav, s
svetovanjem in nameščanjem opreme.
Večina površja v regiji leži na nižji nadmorski višini, kot je povprečje za Slovenijo. Tipični
reliefni obliki sta ravnina Dravskega in Ptujskega polja ter gričevje Slovenskih goric, Haloz in
Dravinjskih goric. Ravnine so zgrajene iz mlajših kvartarnih nanosov proda, peska, gline in
ilovice, gričevja pa pretežno iz terciarnega laporja in peščenjaka. V pedosferi so najbolj
zastopane distrične rjave prsti na silikatni podlagi, ki so pomembne za kmetijstvo, in evtrične
rjave prsti na laporju in drugih bazičnih kamninah. V gričevju so zastopane oglejene in
psevdooglejene prsti, v neposredni bližini rek pa slabo razvite obrečne prsti (Geografija
Slovenije, 1998). Gričevnate predele Haloz in Slovenskih goric poraščajo bukovi gozdovi, v
katerih se poleg bukev pojavljajo tudi beli gaber, graden in divja češnja. Na višjih predelih
Pohorja rastejo iglasti gozdovi smreke in jelke (Geografija Slovenije, 1998).
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Karta 1: Občine Spodnjega Podravja
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Preglednica 1: Osnovni podatki o občinah Spodnjega Podravja
Občina
Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Hoče-Slivnica
Juršinci
Kidričevo
Majšperk
Makole
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Rače-Fram
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi
Starše
Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Sveti Tomaž
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale
Vse občine v Spodnjem Podravju
Vir: Slovenske občine v številkah, 2009

Število
prebivalcev
2326
2687
2692
6489
3915
3785
10775
2385
6729
4146
2106
4022
6236
3966
13113
1937
4298
23729
6472
11120
3222
24453
2274
4094
1237
2207
1311
5592
1554
1404
170276

Število
stanovanj
1393
986
974
2400
1397
1370
4097
1025
2461
1760
955
1359
2396
1397
5540
1079
1775
9517
2602
4242
1160
9609
808
1514
418
867
428
2505
850
506
67390

Površina
[km2]
32
34
28
40
29
22
54
36
72
73
37
30
13
33
142
46
38
67
51
72
40
260
33
34
18
38
23
80
19
38
1532

Gostota
poselitve
72
78
95
162
135
174
201
65
94
57
57
135
499
120
93
42
115
356
126
156
81
94
70
120
70
58
57
70
81
37
111

Občine se med seboj močno razlikujejo po velikosti, številu in gostoti prebivalcev. Edina
mestna občina v regiji je Mestna občina Ptuj. Razlike so povezane z značajem naselij v
občinah in njihovimi funkcijami. Nekatere občine izkazujejo izrazito podeželski značaj,
medtem ko na ozemlju drugih ležijo naselja višjih stopenj centralnosti, s pestrejšo ponudbo
storitvenih dejavnosti. Takšna naselja spadajo v kategorijo suburbaniziranih in mestnih
naselij.

4.1 Fizičnogeografske značilnosti
Regija spada v območje subpanonskega podnebja s povprečno letno temperaturo zraka med 8
in 12 ˚C, povprečno januarsko temperaturo med 0 in -2 ˚C ter povprečno julijsko temperaturo
med 16 in 20 ˚C. Najnižje povprečne temperature v regiji so na območju Pohorja, najvišje pa
na skrajnem vzhodu regije, v dolini Drave (Ogrin, Plut, 2009). Pomemben dejavnik, predvsem
za razvoj kmetijstva, je termalni pas, ki se nahaja nad dnom dolin in ima zaradi lege nad
pasom inverzije višje povprečne letne in povprečne minimalne temperature. Količina padavin
se giblje od 900 do 1200 mm na leto in je najvišja na južnem delu regije ter najnižja na
vzhodu in severovzhodu. Le na območju Pohorja je količina padavin višja in dosega na
najvišjih nadmorskih višinah 1600 mm (Marolt, 2005). Povprečna dolžina ogrevalne sezone v
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regiji je med 230 in 250 dni, z najkrajšim obdobjem na vzhodnem delu in najdaljšim na
severozahodnem in jugozahodnem delu regije (Povprečno trajanje …, 2010).
Z vidika obstoječe rabe energije je pod največjim pritiskom območje, kjer je nevarnost
pojavljanja inverzije, za katero je značilno zadrževanje zraka v nizkih plasteh ozračja in
posledično kopičenje škodljivih plinov, ki v regiji izvirajo predvsem iz uporabe fosilnih goriv
v prometu in gospodinjstvih, kjer so problematični tudi zastareli kotli na lesno biomaso. S
pojavom inverzije je povezano tudi zadrževanje megle, ki zmanjša količino prejete energije na
Zemljinem površju, kar lahko pomeni nižjo količino proizvedene energije iz potencialno
nameščenih sončnih elektrarn.
Na najvišjem severozahodnem delu območja, ki obsega vzhodni del Pohorja z nadmorsko
višino do približno 1500 m, se nahaja del ozemelj občin Slovenska Bistrica, Hoče–Slivnica,
Rače–Fram in Oplotnica. Pohorje, ki je pretežno zgrajeno iz magmatskih in metamorfnih
kamnin, ima na tem delu bolj planotast značaj. Takšen relief je omogočil razvoj barij s
specifično barjansko vegetacijo. Drugje na Pohorju raste pretežno iglasti gozd, ki porašča tudi
pobočja, čeprav je potencialna vegetacija na nižjih predelih zaradi vpliva subpanonskega
podnebja gorska bukev (Geografija Slovenije, 1998). Proti jugovzhodu hribovit relief prehaja
v gričevnatega, kjer je možna bolj strnjena poselitev v obliki zaselkov in vasi.
Zahodni del regije, kjer se nahajata južni del občine Slovenska Bistrica in občina Poljčane,
leži na območju Podpohorskih oz. Dravinjskih goric, med katerimi se raztezajo doline
pritokov Dravinje. Večina površja je pod 400 m nadmorske višine, z manj strmimi pobočji kot
v jugovzhodno ležečih Halozah.
V osrednjem delu proučevanega območja, kjer se nahajajo občine Ptuj, Hajdina, Kidričevo,
Markovci, Starše, Miklavž na Dravskem polju, Gorišnica, deloma pa tudi Videm pri Ptuju,
Ormož, Majšperk in Makole, je obsežna ravnina spodnjega dela Dravskega in Ptujskega polja.
Ravnino gradijo kvartarne prodno peščene naplavine, na katere so ob robovih ponekod
nasipane manj prepustne ilovice in gline, zaradi česar je površje ponekod mokrotno. V
ravnino je Drava vrezala terase in kasneje se je na ježe osredotočila podeželska poselitev. Za
nižje obrečne terase so značilni fluvisoli, na višjih pa so se razvile rjave prsti, ki so na
zahodnem delu polja bazične in zaradi kamninske podlage proti vzhodu prehajajo v bolj kisle
prsti. Marsikje ob robovih polja, kjer potoki nanašajo gline in ilovice, so se razvile oglejene in
psevdooglejene prsti. Za najnižjo obrečno teraso je značilna naravna združba hrastov doba in
gabra, večina ostalih površin pa je zaradi ugodnih pedoloških ter klimatskih razmer
namenjena njivam in travnikom (Geografija Slovenije, 1998).
Prek južnega dela regije se raztezajo iz laporja in peščenjaka zgrajene gričevnate Haloze.
Tukaj se nahajajo občine Majšperk, Žetale, Podlehnik, Videm pri Ptuju, Cirkulane in Zavrč.
Vzhodni del je v primerjavi z zahodnim bolj primeren za vinogradništvo, zaradi česar se je v
preteklosti ta kmetijska panoga na tem območju močneje razvila. To je tudi razlog, da so
vzhodne Haloze običajno poimenovane vinorodne Haloze, medtem ko se za zahodni del
uporablja oznaka gozdnate Haloze, saj je tam vinogradov manj, prav tako je zaradi strmega
reliefa majhen obseg njivskih površin (Geografija Slovenije, 1998). Zaradi rastnih zahtev
vinske trte se vinogradi nahajajo na območjih z višjimi količinami prejete sončne energije,
zato so dober pokazatelj mikrolokacij za postavitev manjših sončnih elektrarn. Te se lahko
namestijo na bivalne in kmetijsko-gospodarske objekte in tako ne ovirajo pridelave vina.
Hkrati so vinogradi potencialen vir biomase, saj jih je potrebno redno urejati, pri čemer
nastajajo velike količine rastlinskih ostankov.
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Zahodno od Haloz, na območju občin Rogaška Slatina in Rogatec, v jugozahodnem delu
regije, se nahaja severni del Voglajnsko-Sotelske Slovenije, imenovan Rogaško podolje
(Gams, 2001). V kamninski podlagi so močno zastopani laporji, velik pa je tudi delež
magmatskih kamnin (Geografija Slovenije, 1998). Gričevnati predeli so vinogradniški, zaradi
geoloških značilnosti pa se je razvil zdraviliški turizem, ki uporablja za regijo zelo pomemben
obnovljivi vir, in sicer geotermalno energijo.
Velik del severnega, severovzhodnega in vzhodnega ozemlja regije se nahaja na območju
Slovenskih goric. Na tem območju se deloma ali v celoti nahajajo občine Duplek, Ptuj,
Destrnik, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci, Dornava, Sveti Tomaž
in Ormož. Podobno kot Haloze so gričevnate in zgrajene iz laporja in peščenjaka. Največjo
dolino, ki je bila v preteklosti mokrotna, danes pa je izsušena, je na tem območju izdolbla
Pesnica. Tudi tukaj so na prisojnih pobočjih vinogradi, ki zavzemajo približno 4 % površine
(Gams, 2001). Na delih pobočij se večinoma nahajajo sadovnjaki in njive, še nižje na
aluvialnih ravnicah pa travniki. Osojna pobočja so bila zaradi slabe primernosti za kmetijsko
rabo prepuščena gozdu, marsikje pa so bila zaradi intenzivnega steljarjenja osiromašena.

4.2 Poselitev in gospodarstvo
Na poselitev območja sta najmočneje vplivala relief in zemljiška razdelitev, kasneje tudi
razvoj industrije in prometnega omrežja, v zadnjih desetletjih je opazen tudi proces
suburbanizacije v zaledju največjih centralnih naselij.
Gričevnati deli, ki so reliefno razčlenjeni in jih ponekod zaradi strmih pobočij, kamninske
podlage in rabe tal ogrožajo zemeljski plazovi, so poseljeni v obliki razloženih naselij, z
gostoto poselitve približno 90 prebivalcev na km2 (Ogrin, Plut, 2009). Takšna oblika poselitve
je manj ugodna z vidika izgradnje infrastrukture in prometnega omrežja, kot tudi smotrne
ureditve javnega prevoza. Tudi gradnja omrežij daljinskega ogrevanja je smiselna le v večjih
strnjenih naseljih, vendar so možnosti rabe OVE v obliki manjših solarnih ali geotermalnih
sistemov in lesne biomase, kljub temu velike. Zaradi velike reliefne energije in močne
izkoriščenosti prisojnih pobočij za potrebe vinogradništva, se je poselitev osredotočila na
slemena gričevij, z izjemo večjih dolin, kjer so se ob pretežno njivski rabi lahko razvila tudi
večja gručasta naselja.
V ravninskih delih, ki so zaradi primernih prsti in klimatskih dejavnikov skoraj v celoti
izkoriščeni v kmetijske namene, je podeželje poseljeno v obliki podolgovatih obcestnih vasi,
zemljiška posest pa je močno razdrobljena. Naselja v večjih dolinah in ob prehodu ravnine v
gričevnat svet imajo bolj gručasto obliko. Poselitveni vzorec se je oblikoval po principu
ohranjanja najbolj kvalitetnih kmetijskih zemljišč in varnosti pred naraslimi vodami iz rečnih
strug, kasneje pa je na obliko naselij vplivala tudi zemljiška razdelitev. V obdobju po drugi
svetovni vojni, ko je v Sloveniji potekala pospešena industrializacija, še posebej pa v
sedemdesetih letih 20. stoletja, ko se je začela izvajati politika policentričnega razvoja, je
pomemben dejavnik postala prometna povezanost manjših podeželskih naselij z večjimi
industrijskimi središči na Dravsko–Ptujskem polju. V zadnjih desetletjih je opazen proces
suburbanizacije, ki se odraža v širjenju obmestnih naselij in širjenju nekaterih mestnih
funkcij, kot tudi mestnega načina življenja v nekdaj podeželska naselja.
Severozahodni del regije, ki sega na območje Pohorja, je na najvišjih delih neposeljen, na
nižjih delih so samotne kmetije, še nižje proti jugu in jugovzhodu pa se pojavljajo zaselki in
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večja gručasta naselja. Naselja so na tem delu Pohorja zaradi južnih ekspozicij večja kot na
njegovem severnem delu (Ogrin, Plut, 2009).
V primerjavi z ostalo Slovenijo kažejo ekonomski in družbeni kazalniki razvojni zaostanek za
ostalimi regijami v državi. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2010) je bila
leta 2008 stopnja brezposelnosti v vseh občinah, razen v Markovcih, Trnovski vasi, Svetem
Andražu in Dornavi, višja od slovenskega povprečja, ki je znašalo 6,7 %. Najslabše razmere
so bile v občinah Cirkulane, Makole, Rače–Fram, Rogaška Slatina, Rogatec in Starše, kjer je
bila stopnja brezposelnosti nad 9 %. Tudi povprečna bruto plača zaposlenih je bila v vseh
občinah, razen v Destrniku in Svetem Tomažu, nižja od povprečja za Slovenijo. S tega vidika
je bilo najslabše stanje v občinah Makole, Majšperk, Rogatec, Rogaška Slatina, Poljčane in
Ormož. Slabša gospodarska razvitost regije se odraža tudi v močnejših prometnih tokovih v
smeri proti bolje razviti osrednji Sloveniji, kar zaradi slabo urejenega javnega prevoza
povečuje intenzivnost avtomobilskega prometa, ki je velik porabnik fosilnih goriv in vir
toplogrednih ter drugih plinov.
Območje Spodnjega Podravja spada med pomembne kmetijske regije Slovenije, saj so
sklenjene kmetijske površine tukaj med največjimi v državi. Obsežne ravne površine z
rodovitno prstjo in ugodnim podnebjem so omogočile razvoj intenzivnega poljedelstva, ki
proizvaja predvsem žita, krompir, buče ter oljno ogrščico za pridelavo olja in krmne rastline
za močno razvito živinorejo (Geografija Slovenije, 1998). Ta je osredotočena na govedorejo,
svinjerejo in rejo perutnine. Na območju Dravsko-Ptujskega polja se nahaja večje število
perutninarskih in manjše število prašičerejskih ter govedorejskih farm. Veliko vlogo v
kmetijski proizvodnji ima vinogradništvo, ki je najmočneje zastopano v občinah na ozemlju
Slovenskih goric, Haloz in Dravinjskih goric. V gričevnatih območjih je prav tako zastopano
sadjarstvo. Močna razvitost kmetijstva, skupaj z obsežnimi zalogami lesne biomase v
nekaterih občinah, kaže na relativno velik potencial za rabo biomase v regiji, ki je predvsem
na področju rabe bioplina še slabo izkoriščen.
Glavna industrijska središča v Spodnjem Podravju so Kidričevo, v katerem se nahaja obrat za
proizvodnjo aluminija, Ptuj z živilsko, strojno in lesnopredelovalno industrijo, Slovenska
Bistrica z industrijo predelave kovin in živilsko industrijo, Ormož in Rogaška Slatina. Manjši
industrijski obrati so še v Račah, Rogatcu, Forminu in Središču ob Dravi. Najbolj zastopane
panoge so torej industrija barvnih kovin, živilska industrija, kjer prevladujeta
mesnopredelovalna industrija in industrija olj, strojna, elektrotehnična, steklarska,
lesnopredelovalna in kemična industrija. Najmočnejši razvoj je industrija na tem območju
doživela v sedemdesetih letih 20. stoletja, ko so se v Sloveniji širili industrijski obrati tudi
izven industrijskega polmeseca. Industrializacija je bila povezana z rastjo večjih centralnih
naselij na eni strani in demografskim praznjenjem ter opuščanjem kmetijskih površin v
obrobnih podeželskih območjih na drugi strani. Regija po količini porabljene električne
energije v primerjavi z ostalo Slovenijo izstopa, saj proizvodnja aluminija v tovarni Talum v
Kidričevem potrebuje zelo velike količine energije. Velika potreba po električni energiji v
regiji predstavlja dodaten razlog za intenzivno gradnjo novih kapacitet za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov.
V regiji so prisotne tudi raznolike storitvene dejavnosti, ki so skoncentrirane predvsem v
največjih naseljih. Ob zdravstvenih, upravnih in izobraževalnih ustanovah se v regiji nahajajo
še storitve s področja zabave, kulture ter rekreacije. Oblika storitev v regiji, ki združuje
funkcije zdravstva, zabave in rekreacije, je zdraviliška dejavnost, ki temelji na geotermalnih
virih Spodnjega Podravja. Turistična ponudba pa se razteza tudi na področje kulturne
dediščine in vinarstva, ki se je razvilo v gričevnati pokrajini.
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4.3 Stanje okolja
V primerjavi z ostalo Slovenijo na območju Spodnjega Podravja okolje ni kritično
obremenjeno. Najslabše razmere so na področju vodnih virov, kjer meritve kažejo
prekomerno onesnaženost podtalnice na območju Dravsko-Ptujskega polja s pesticidi in
nitrati. To je posledica nizkih regeneracijskih sposobnosti podtalnih voda in močnega
onesnaževanja intenzivnih kmetijskih dejavnosti, ki so na tem območju nadpovprečno
zastopane. Onesnaževanje zraka s strani industrijskih onesnaževalcev se je v zadnjih letih
zmanjšalo, povečujejo pa se predvsem emisije s strani naraščajočih prometnih tokov, ki so
najmočnejši v okolici večjih naselij in na oseh Slovenska Bistrica–Ormož in
Maribor–Ptuj–Gruškovje.
V Sloveniji se kakovost zraka spremlja s pomočjo mreže enajstih avtomatskih opazovalnih
postaj, ki se večinoma nahajajo v urbanem okolju, kjer je največja koncentracija
onesnaževalcev, dodatno pa na dveh postajah merijo ozadje onesnaženosti zraka in na petih
lokacijah spremljajo kakovost padavin. Kjer ni stalnih meritev, se kakovost zraka meri s
pomočjo avtomatskih mobilnih ekološko-meteoroloških postaj in s pomočjo difuznih
vzorčevalnikov (Spremljanje kakovosti …, 2010).
Agencija Republike Slovenije za okolje v obravnavanju onesnaženosti zraka združuje
Podravsko regijo s Pomurjem, a brez mariborskega urbanega območja, in jo opredeljuje kot
območje z dobro prevetrenostjo, ter z izjemo tovarne aluminija v Kidričevem, brez velikih
točkovnih onesnaževalcev (Bolte et al., 2009). Občutljivost zraka na onesnaževanje je v regiji
največja na območju Dravsko–Ptujskega polja, ki spada med območja Slovenije, kjer prihaja
do temperaturnega obrata, ki je povezan s slabim kroženjem zraka in s kopičenjem nevarnih
plinov (Geografija Slovenije, 1998).
Podatki, na katerih temeljijo ocene onesnaženosti zraka, so združeni po upravnih enotah, tako
da osrednji del regije pripada upravni enoti Ptuj, vzhodni upravni enoti Ormož, severni
južnemu delu upravne enote Maribor, zahodni upravni enoti Slovenska Bistrica, jugozahodni
pa severnemu delu upravne enote Šmarje pri Jelšah. V preteklosti so bili obsežni zlasti izpusti
SO2 in prašnih delcev v upravni enoti Ptuj, vendar se je stanje z leti izboljševalo, zlasti na
račun izboljšanja tehnoloških procesov v tovarni aluminija v Kidričevem. Tam so leta 2008
končali s proizvodnjo v elektrolizi B, kar je opazno znižalo izpuste prahu in toplogrednih ter
ostalih plinov (Ačimovič et al., 2007). Razen točkovnih onesnaževalcev so pomemben vir
onesnaževanja tudi individualna kurišča in promet z emisijami NO in NO2 ter nemetanskih
hlapnih ogljikovodikov (Bolte et al., 2009). V upravni enoti Ptuj je tako od skupaj 1009 ton v
letu 2006 iz individualnih kurišč izviralo 119 ton in iz prometa 888 ton NOx.
Poročilo ugotavlja, da je v celotni Podravski regiji, kot tudi drugod po Sloveniji, mogoče
zaznati preseganje dnevnih vrednosti delcev PM10, ki poleg industrije izvirajo tudi iz prometa
in individualnih kurišč. Podobno je stanje tudi pri meritvah ozona, vendar spada območje
proučevanja, z izjemo delov z višjo nadmorsko višino, med območja Slovenije z najnižjimi
vrednostmi (Bolte et al., 2009).
Glavni pritisk na stanje prsti v regiji predstavlja intenzivno kmetijstvo, ki je najmočneje
zastopano na območju Dravsko-Ptujskega polja. V raziskavi Agencije Republike Slovenije za
okolje (Zupan, Grčman, Lobnik, 2008) je bila ugotovljena predvsem povišana stopnja
prisotnosti insekticidov (DDT, DDD in DDE) in pesticidov (atrazin in simazin) v prsti.
Koncentracije teh spojin so dosegle mejno vrednost, ki je določena po slovenski zakonodaji.
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Večja ranljivost talne vode v prodnih sedimentih Dravskega in Ptujskega polja je posledica
razmeroma tankega sloja dobro prepustne pedološke podlage, skozi katero padavinska voda
spira nevarne snovi. Pozitivni dejavnik je v tem pogledu dovolj velika količina padavin,
značilna za to območje, ki omogoča hitrejše obnavljanje vodnih zalog (Radinja, 1996).
Neugoden dejavnik, ki zmanjšuje samočistilne sposobnosti talne vode, je tudi plitvost vode
pod površjem, ki se večinoma nahaja 10 m pod površjem. Meritve podzemne vode kažejo
prekomerno vsebnost nitratov in pesticidov, med katerimi izstopa atrazin in njegovi razgradni
produkti, ponekod pa je zaznavna tudi onesnaženost s kromom, manganom in kalijem
(Dobnikar Tehovnik et al., 2008).
Na osnovi preučevanja kemijskega stanja rek, kjer se ocenjuje vsebnost 33 nevarnih snovi
(atrazin, benzen, kadmij, živo srebro, ogljikov tetraklorid ...), so reke na proučevanem
območju v dobrem stanju. Kljub temu so raziskave voda Sotle, Dravinje, Polskave in Pesnice
v letih 2007 in 2008 pokazale, da se v manjših rekah redno pojavljajo povišane vrednosti
različnih pesticidov, ki se spirajo z obdelovalnih površin (Cvitanič, Rotar, 2010).
4.3.1 Varovana območja narave
V regiji je naravno okolje zavarovano kot drugod v Sloveniji, v obliki krajinskih parkov,
naravnih rezervatov in naravnih spomenikov. Ukrepi varovanja se med posameznimi
lokacijami in zavarovanimi območji razlikujejo in so odvisni od značilnosti naravne vrednote,
ki je zaščitena. Vsem pa je skupno, da morajo biti vsi posegi v okolje načrtovani in izvedeni
tako, da se zaščitena narava ohrani (Zakon o ohranjanju narave, 1999).
Po vstopu Slovenije v EU je narava dodatno zavarovana še z razglasitvijo ekološko
pomembnih območij in območij Natura 2000. Cilj obojih je ohranjanje biotske raznovrstnosti
z varovanjem rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov (Uredba o posebnih …, 2004).
Območja Natura 2000 so bila določena na osnovi Direktive o pticah in Direktive o habitatih
ter obsegajo 35,5 % slovenskega ozemlja (Mežan, Turk, 2009) in se med sabo deloma
prekrivajo, kot tudi z drugimi zavarovanimi območji narave.
V proučevani regiji je več krajinskih parkov (med največjimi so Krajinski park Drava,
Jeruzalemsko-Ormoške gorice, Boč–Plešivec, Boč–Donačka gora in Krajinski park
Šturmovci) ter večje število naravnih spomenikov in rezervatov. Mnogi med njimi se hkrati
nahajajo v območjih Natura 2000. Ta obsegajo največje površine na območju Pohorja, Haloz,
Boča in Dravske ter Dravinjske doline. Primerjava med občinami pokaže, da se ozemlje
nekaterih občin skoraj v celoti prekriva z območji varovanja narave, v drugih pa je takšnih
območij zelo malo ali pa jih sploh ni. Največji delež ozemlja, vključenega v območja Natura
2000, je v občinah Cirkulane, Žetale in Majšperk, brez območij Natura 2000 pa so občine
Dornava, Sveti Tomaž, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas.
Varovana območja v regiji zajemajo pretežno vodni in obvodni prostor večjih rek ter
nekaterih manjših potokov in mokrišč, veliko varstvenih območij pa je bilo izbranih tudi za
zaščito večjih sklenjenih gozdnih površin, ki se nahajajo v gričevnatih ter hribovitih delih
regije, kjer je gostota poselitve relativno nizka. Med zaščitenimi lokacijami so tudi območja
antropogeno preoblikovane pokrajine, kamor spadajo mestni parki in drevoredi, kot tudi
vodne površine nastale na mestih, kjer se je v preteklosti kopalo pesek, gramoz ali glino. Med
njimi po velikosti izstopa Ptujsko jezero, ki je bilo zgrajeno za potrebe hidroelektrarne Formin
in je danes pomembno gnezdišče številnih vrst ptic.
Z vidika uvajanja OVE varovana območja narave ne predstavljajo velikih omejitev, saj so le
na redkih območjih izključeni vsakršni gradbeni posegi. Pred spreminjanjem okolja je
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potrebno presoditi, kakšen je pričakovani obseg vplivov na okolje in s tem preprečiti ukrepe,
ki bi negativno vplivali na zaščitene vrste ali habitatne tipe (Natura 2000, 2010). Najbolj
problematični sta s tega vidika vetrna in vodna energija, ki zahtevata največje posege v
prostor. Pri izkoriščanju vodne energije v regiji se to nanaša predvsem na male
hidroelektrarne, saj je vodni potencial na Dravi že skoraj popolnoma izkoriščen, pri
izkoriščanju vetrne energije pa zaradi splošnega slabega potenciala na območju regije ni
izrazitih interesov za gradnjo vetrnih elektrarn. V kontrastu so objekti za rabo geotermalne
energije in biomase večinoma manjših dimenzij, njihovo nameščanje pa bi bilo najbolj
primerno v ravninskih delih regije, kjer je višja gostota prebivalcev ter je hkrati močneje
razvito kmetijstvo, ki je vir rastlinskih in živalskih odpadkov za proizvodnjo bioplina. Tudi
sistemi za koriščenje sončne energije se lahko, v kolikor bi bil ugotovljen njihov negativen
vpliv na življenjsko okolje rastlinskih in živalskih vrst, namestijo na degradirane površine ali
pa na pročelja ter strehe stavb.
Preglednica 2: Površina območij Natura 2000 v občinah Spodnjega Podravja
Občina
Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Hoče - Slivnica
Juršinci
Kidričevo
Majšperk
Makole
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Rače - Fram
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi
Starše
Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Sveti Tomaž
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale
Vir: Natura 2000, 2010

Površina območij Natura 2000
[ha]
2843
4,5
0
817,4
576,9
499,5
2627
175,5
0
4112,7
1521,9
1074,9
152
79,3
1089,8
1946,9
1839,4
1492
2165,8
1077,3
154,4
12248,5
1628,9
769,6
0
0
0
3809,8
173,3
2504,4

Delež od celotne površine občine
[%]
88,7
0,1
0
20,4
19,8
22,9
48,9
4,8
0
56,5
41,2
36
12,1
2,4
7,7
42,3
49,1
22,4
42,3
15,1
3,9
47,1
49,8
22,7
0
0
0
47,6
9
65,9

25

Karta 2: Varovana območja narave v Spodnjem Podravju
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5. Raba virov energije v Spodnjem Podravju
Pregled rabe energije v regiji je pomemben, saj nam omogoča razkriti ključne značilnosti
rabe. Na osnovi le-teh lahko določimo najbolj problematične vidike rabe, z ozirom na
učinkovitost rabe in na vrsto virov energije, ki se uporabljajo. Ko poznamo glavne
pomanjkljivosti v rabi energije, se lahko sistematično usmerimo v reševanje težav na tistem
področju rabe, kjer lahko pričakujemo najbolj občutne izboljšave, v čim krajšem časovnem
obdobju.

5.1 Obstoječe kapacitete za proizvodnjo električne energije v regiji
Proizvodnja električne energije v regiji temelji na rabi njenega najpomembnejšega
obnovljivega vira v dveh velikih hidroelektrarnah – Zlatoličje in Formin. Ob tem je v regiji še
večje število malih hidroelektrarn, ki imajo inštalirano moč med 4 in 1500 kW, ter nekaj
malih in ena velika sončna elektrarna v občini Kidričevo.
5.1.1 Hidroelektrarna Zlatoličje
Hidroelektrarna Zlatoličje, ki se nahaja v občini
Starše, je bila zgrajena leta 1969 in je z močjo 114
MW ter letno proizvodnjo 577 milijonov kWh
električne energije hidroelektrarna z najvišjo letno
proizvodnjo v Sloveniji. Za potrebe elektrarne je bilo
zgrajeno 4,5 milijona m3 veliko akumulacijsko
jezero na območju Maribora in 17,2 km dolg
dovodni ter 6,2 km dolg odvodni kanal, ki se konča
pred mestom Ptuj, kjer se voda zliva v strugo Drave
(Dravske elektrarne Maribor, 2010). Trenutno na
elektrarni potekajo prenovitvena dela, s katerimi se
bo, med drugim, moč elektrarne predvidoma
povečala za 24 MW.
5.1.2 Hidroelektrarna Formin
Kanalska hidroelektrarna Formin (v občini
Gorišnica) je bila dokončana leta 1978 in ima
inštalirano moč 116 MW, kar omogoča proizvodnjo
548 milijonov kWh električne energije na leto. V
njenem zaledju je bilo zgrajeno največje
akumulacijsko jezero v Sloveniji s površino 3,5 km2,
ki vsebuje 17,1 milijona m3 vode. Za dovajanje vode
do elektrarne je izgrajen tudi 8,1 km dolg dovodni
kanal, ki se od Drave loči pri naselju Markovci, in
8,5 km dolg odvodni kanal, ki se s strugo Drave spet
združi pred mestom Ormož (Dravske elektrarne
Maribor, 2010). Tudi v elektrarni v Forminu je
predvidena obnova in dograditev, ki bo predvidoma
zaključena leta 2016 (Raner, Žebeljan, 2009).

Slika 2: Hidroelektrarna Zlatoličje

Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010

Slika 3: Hidroelektrarna Formin

Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010
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5.1.3 Male hidroelektrarne
Ob dveh velikih hidroelektrarnah je na manjših vodotokih v regiji zgrajenih 17 malih
hidroelektrarn. Vse razen treh, ki se nahajajo na Dravinji, so postavljene na vodotokih, ki se
stekajo s Pohorja. Po podatkih o pridobljenih vodnih dovoljenih iz Agencije RS za okolje in
podatkih iz registra kvalificiranih proizvajalcev električne energije se v Spodnjem Podravju
nahajajo sledeče male hidroelektrarne (Engis, 2010):
-

Pristava z inštalirano močjo 235 kW na Dravinji,
Burg z inštalirano močjo 40 kW na Polskavi,
Tržec z inštalirano močjo 319 kW na Dravinji,
Devina z inštalirano močjo 4 kW na Devini,
Pečovnik z inštalirano močjo 8 kW na Mlinščici,
Breznik z inštalirano močjo 20 kW na Hočkem potoku,
Koren z inštalirano močjo 75 kW na Polskavi,
Donik z inštalirano močjo 160 kW na Veliki Polskavi,
Pečovnik z inštalirano močjo 60 kW na Veliki Polskavi,
Rifl z inštalirano močjo 75 kW na Veliki Polskavi,
Hohler-Kot z inštalirano močjo 340 kW na Oplotnici,
Oplotnica z inštalirano močjo 1500 kW na Oplotnici,
Cezlak-Globovnik z inštalirano močjo 700 kW na Oplotnici,
Šolar z inštalirano močjo 650 kW na Oplotinščici,
Turner z inštalirano močjo 75 kW na Bistrici in
Kapun z inštalirano močjo 132 kW na Bistrici.

5.1.4 Sončna elektrarna v občini Kidričevo
Sončna elektrarna na opuščenem odlagališču
rdečega blata ob tovarni aluminija v občini
Kidričevo je bila dokončana ob koncu leta 2009.
Elektrarno sestavlja 4.545 modulov, ki imajo
skupno moč blizu 1 MW, kar zadošča za porabo
približno 300 povprečnih gospodinjstev, in
pokrivajo
približno
2,5
ha
površine
(Energetika.net, 2010). Na isti lokaciji je v bližnji
prihodnosti načrtovana izgradnja še dveh sončnih
elektrarn enake zmogljivosti (Talum, 2010).

Slika 4: Sončna elektrarna v
Kidričevem

Avtor: Jure Letič, 2010

5.1.5 Male sončne elektrarne
Poleg novozgrajene sončne elektrarne v Kidričevem, je v regiji še nekaj malih sončnih
elektrarn, ki so v večini primerov postavljene na strehah stavb. Največ jih je v občinah
Slovenska Bistrica in Ptuj, popoln seznam po podatkih spletne aplikacije Engis (2010) pa
vključuje naslednje sončne elektrarne:
-

Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19 z inštalirano močjo 5,1 kW (občina Ptuj)
Šolski center Ptuj, Vičava 1 z inštalirano močjo 5,1 kW (občina Ptuj)
Elektro Maribor, območna enota Ptuj z inštalirano močjo 50 kW (občina Ptuj)
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-

Kukava z inštalirano močjo 12, 9 kW (občina Juršinci)
Jiršovci z inštalirano močjo 12,4 kW (občina Destrnik)
Purg z inštalirano močjo 2,4 kW (občina Poljčane)
Križni vrh z inštalirano močjo 2,4 kW (občina Slovenska Bistrica)
Rupnik, Oplotnica z inštalirano močjo 2,1 kW (občina Oplotnica)
Leva z inštalirano močjo 4,2 kW (občina Slovenska Bistrica)
Gmajner z inštalirano močjo 30 kW (občina Slovenska Bistrica)
Leskovec z inštalirano močjo 2,4 kW (občina Slovenska Bistrica)
Gradišnik z inštalirano močjo 2,5 kW (občina Slovenska Bistrica)
Bohinjska Bistrica z inštalirano močjo 2,4 kW (občina Slovenska Bistrica)

Podatki temeljijo na registru kvalificiranih proizvajalcev električne energije ter na
informacijah pridobljenih od lastnikov posameznih elektrarn (Engis, 2010).

5.2 Raba toplotne energije v Spodnjem Podravju
Poglavje o rabi toplotne energije vključuje ocene rabe toplotne energije v gospodinjstvih, v
javnih zgradbah in v industriji. Podatki so podani le za občine, v katerih je bila izdelana
energetska zasnova ali lokalni energetski koncept in zaradi njihove starosti le deloma
predstavljajo današnje stanje. To še posebej velja za podatke o rabi energentov za ogrevanje
vode v gospodinjstvih v občinah Destrnik, Dornava, Markovci in Videm, kjer so ocene
izračunane na osnovi podatkov, ki so bili zajeti v popisu leta 1991. Za ostale občine so bili
izračuni opravljeni na osnovi popisa leta 2002.
Podatki o rabi energije za ogrevanje stanovanj torej predstavljajo ocene, ki temeljijo na
strukturi stanovanj po načinu ogrevanja in na njihovi skupni površini izraženi v m2 v
posameznih občinah. Na osnovi povprečne površine stanovanja v občini, števila stanovanj, ki
za ogrevanje uporabljajo posamezni energent, predpostavk o letni porabi energije na enoto
površine stanovanja in na osnovi kurilnih vrednosti posameznih energentov so avtorji lokalnih
energetskih konceptov nato izračunali letno porabo energenta oziroma količine energije
izražene v kWh (Lokalni energetski koncept občine Majšperk, 2009).
Tudi podatki o rabi energije za ogrevanje v javnih stavbah in o rabi energentov v industrijskih
procesih so ocene stanja, ki so jih izdelovalci lokalnih energetskih konceptov ter energetskih
zasnov pridobili na podlagi anketiranja upravljavcev javnih stavb in podjetij. Ker je bil odziv
na ankete le delen in ker se je v različnih občinah na ankete odzvalo različno število
anketiranih, so podatki med občinami težko primerljivi.
Nekateri vhodni podatki za izračun rabe energije v gospodinjstvih za posamezne občine
temeljijo na popisu prebivalstva in gospodinjstev ter tako upoštevajo stanje iz leta 1991 ali
2002, enako velja tudi za podatke o rabi energije v javnih stavbah in industriji, kjer so bili
podatki zajeti v istem letu, kot so bile izdelane posamezne energetske analize. Zaradi tega ni
mogoče ugotavljati trendov razvoja, kar bi bilo mogoče, če bi se podatki zajemali periodično
skozi daljše časovno obdobje. Oblika izračunanih in zajetih podatkov, pa kljub temu omogoča
izračun struktur rabe različnih energentov v občinah, kar omogoča njihovo medsebojno
primerjavo in prepoznavanje nekaterih značilnosti v kontekstu rabe OVE in učinkovitosti rabe
energije.
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5.2.1 Raba energije za ogrevanje stanovanj
Preglednica 3: Raba energije za ogrevanje stanovanj po vrsti energentov v občinah Spodnjega
Podravja leta 2002 (v kWh na leto)
Ekstra lahko
kurilno olje

Občina
2

Utekočinjen
naftni plin

Premog

Električna
energija

Les

Ostalo

Skupaj

Cirkulane

3.471.160

72.940

298.620

5.527.060

0

291.340

9.661.120

Destrnik3

1.288.137

1.884.016

0

6.169.909

459.975

117.547

9.919.584

3

1.547.900

2.774.100

6.000

5.202.600

268.000

236.400

10.035.000

-*

-

-

-

-

-

-

Gorišnica

12.544.513

476.000

996.277

6.274.800

158.329

0

20.449.919

Hajdina2

9.988.182

192.081

252.105

4.573.915

288.121

84.035

15.378.439

Dornava
Duplek

2

Hoče - Slivnica
Juršinci2
Kidričevo2
2

Majšperk
Makole

5

Markovci
Miklavž na Dravskem
polju2
Oplotnica2
1

Ormož

Podlehnik2
Poljčane

-

-

-

-

-

-

-

3.370.360

0

239.820

5.120.500

0

139.580

8.870.260

12.307.677

329.000

645.960

8.813.700

0

4.111.220

26.207.557

5.612.880

144.760

181.020

8.685.880

0

798.140

15.422.680

-

-

-

-

-

-

-

2.355.900

5.751.700

66.900

7.361.800

603.300

110.200

16.249.800

28.575.940

1.400.000

1.437.560

7.830.000

645.150

364.650

40.253.300

5.523.980

74.760

158.900

6.361.740

0

0

12.119.380

24.927.800

2.350.000

1.197.220

28.380.000

0

927.506

55.630.520

2.537.920

120.120

0

5.340.020

0

82.320

8.080.380

-

-

-

-

-

-

-

51.495.722

1.808.596

1.808.010

17.662.361

4.534.757

-

-

-

-

-

-

-

Rogaška Slatina

-

-

-

-

-

-

-

Rogatec

-

-

-

-

-

-

-

Slovenska Bistrica

-

-

-

-

-

-

-

Središče ob Dravi1

-

-

-

-

-

-

-

Starše
Sveti Andraž v
Slovenskih goricah2
Sveti Tomaž1

-

-

-

-

-

-

-

1.665.020

0

0

2.941.260

0

51.380

4.657.660

-

-

-

-

-

-

-

Ptuj4
Rače - Fram

2

28.009.938 105.379.384

Trnovska vas

1.451.940

64.260

24.220

2.867.900

0

95.760

4.504.080

Videm3

2.954.583

5.908.662

19.191

11.125.603

805.857

151.508

20.965.404

Zavrč2

1.920.960

82.800

68.640

3.827.640

110.040

0

6.010.080

0

3.456.000

0

0

4.387.560

7.400.443 147.522.688

7.873.529

2

Žetale

Spodnje Podravje

931.560

0

174.472.134

23.433.795

35.571.524 394.182.107

1
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Ormož, izdelana leta 2004, po naročilu Ministrstva za okolje, prostor in energijo, RS, ki po
zdajšnji upravni razdelitvi vključuje občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Podatki za te občine so za leto 2004 in so bili
pridobljeni na osnovi anket.
2
Vir podatkov so Lokalnih energetskih koncepti občin, ki jih je leta 2009 izdelala Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje.
3
Vir podatkov so Energetske zasnove občin Dornava, Destrnik in Videm, ki jih je leta 2003 izdelala Agencija za prestrukturiranje energetike
d.o.o.
4
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Ptuj, ki jo je leta 2006 izdelalo podjetje Eco consulting d.o.o.
5
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Markovci, ki jo je leta 2002 izdelala Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o.
* Ni podatka
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Grafikon 6: Struktura rabe energentov za ogrevanje stanovanj v Spodnjem Podravju leta 2002
Ostalo
Električna energija
Les
Utekočinjen naftni plin
Premog
Ekstra lahko kurilno olje
Cirkulane
Destrnik
Dornava
Gorišnica
Hajdina
Juršinci
Kidričevo
Majšperk
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Podlehnik
Ptuj
Sveti Andraž v Slovenskih…
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale
Spodnje Podravje
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Vir podatkov: preglednica 3; lastni izračuni

Iz preglednice in grafikona o strukturi rabe energentov pri ogrevanju stanovanj v občinah je
razvidno, da je najbolj razširjena raba lesa in kurilnega olja. Skupna raba kurilnega olja v
regiji je znašala slabih 174 GWh, raba lesa pa približno 148 GWh na leto. Visoka stopnja rabe
lesa je pozitivna, saj spada les med obnovljive vire in pri izgorevanju v okolje ne spušča večje
količine CO2, kot je bila iz atmosfere izločena v obdobju rasti dreves. Pri rabi lesa je potrebno
dodati, da kljub temu da spada les med obnovljive vire ne smemo zanemariti učinkovitosti
izgorevanja pri njegovi rabi, saj se pri manj učinkovitem izgorevanju v zrak spuščajo večje
količine škodljivih plinov, ki jih je mogoče z uporabo novejših kotlov bistveno zmanjšati
(Česen, 2009). Tudi raba zemeljskega plina, ki se na primer uporablja v večini kotlovnic
daljinskega ogrevanja v mestu Ptuj (Energetska zasnova občine Ptuj, 2006), je bolj primerna
od rabe drugih fosilnih goriv, saj z vidika toplogrednih plinov njegova raba najmanj
obremenjuje okolje. Ker se v kategoriji ostalo v občinah, za katere je podatek, nahaja tudi
količina porabljene energije iz zemeljskega plina, je v teh občinah (Ptuj in Kidričevo) v
kategoriji ostalo mnogo višja vrednost in ni primerljiva z ostalimi občinami. Enako velja za
občino Ormož, vendar je zaradi veliko manjše količine porabljenega zemeljskega plina
(88.644 m3) v kotlovnicah nekaterih večstanovanjski stavb, vpliv na skupno vrednost v tej
kategoriji manjši.
Z vidika učinkovitosti rabe energije pri ogrevanju je najbolj problematična raba električne
energije, saj pri pretvorbah med različnimi oblikami energije v praksi skoraj vedno prihaja do
izgub. Te so v primeru ogrevanja s pomočjo električne energije večje, ker v primeru, da za
ogrevanje uporabljamo električno energijo pridobljeno iz fosilnih goriv, ustvarimo dodatno
stopnjo pretvorbe, ki je ne bi bilo, če bi za ogrevanje neposredno uporabili toplotno energijo
pridobljeno iz fosilnih goriv. Za ogrevanje jo uporabljajo v občinah Destrnik, Dornava,
Gorišnica, Hajdina, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Videm in Zavrč. Skupna
količina porabljene električne energije v regiji je bila malo manj kot 8000 MWh na leto, kar jo
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uvršča na predzadnje mesto, pred rabo naftnega plina. Količina porabljene električne energije
je v primerjavi z najbolj uporabljanima energentoma majhna, vendar ni zanemarljiva.
Struktura rabe energentov za ogrevanje stanovanj kaže tudi stanje na področju rabe OVE, z
opaznimi medobčinskimi razlikami v deležu lesne biomase v energetskih bilancah. Visok
delež lesna biomasa zavzema v občinah Žetale, Destrnik in Trnovska vas, majhnega pa v
občinah Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Gorišnica in Hajdina. V vseh občinah, razen v
občini Ptuj, kjer je visok delež rabe zemeljskega plina, je na račun nizkega deleža rabe lesne
biomase visoka raba kurilnega olja. Ta spada med neobnovljive vire in je vir toplogrednih
plinov, zato bi ga bilo potrebno čim prej nadomestiti z alternativnimi obnovljivimi viri.
Potrebno je dodati, da je raba premoga v občinah Destrnik, Dornava, Markovci in Videm
verjetno manjša, kot jo prikazujejo podatki, raba ELKO pa višja, saj so bili pri izračunih
uporabljeni podatki iz popisa prebivalstva leta 1991. Iz tega tudi izhaja odstopanje teh štirih
občin v primerjavi z ostalimi, kjer so bili uporabljeni podatki iz popisa leta 2002.
5.2.2 Raba energije za ogrevanje javnih stavb
Podatke o rabi energije v javnih stavbah so podjetja, ki so izdelovala energetske zasnove in
lokalne energetske koncepte, pridobila na osnovi anket in energetskih pregledov stavb, zato
niso popolni. Obstajajo razlike v količini zbranih podatkov v posameznih občinah, glede na
to, koliko lastnikov stavb se je odzvalo na anketiranje oziroma v koliko stavbah so izvedli
energetski pregled.
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Preglednica 4: Raba energije za ogrevanje javnih stavb po vrsti energentov v občinah
Spodnjega Podravja v obdobju 2003 do 2009 (v kWh na leto)
Ekstra lahko
kurilno olje

Občina
2

Utekočinjen
naftni plin

Premog

Električn
a energija

Les

Ostalo

Skupaj

Cirkulane
Destrnik3
Dornava3
Duplek
Gorišnica2
Hajdina2
Hoče - Slivnica
Juršinci2
Kidričevo2
Majšperk2
Makole
Markovci5
Miklavž na
Dravskem polju2
Oplotnica2
Ormož1
Podlehnik2
Poljčane

23.124
0
4.379.149
-*
0
56.810
556.585
385.154
270.000
379.250

0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.723
502.399
94.804
906.120
281.686
35.431
77.078
356.392
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1.085.699

116.181

0

32.847
502.399
4.473.953
906.120
338.496
592.016
1.547.931
626.392
495.431

697.470

0

244.481

0

0

0

941.951

572.460
3.952.000
292.580
-

0
0
0
-

0
0
508.592
-

0
0
0
-

0
0
0
-

0
5.908.000
0
-

Ptuj4

2.173.410

0

0

0

0 12.220.669

-

-

-

-

-

-

572.460
9.860.000
801.172
14.394.07
9
-

29.099

0

221.538

0

0

0

250.637

95.233
507.375
0
50.000

0
0
0
0

166.980
231.820
275.034
216.681

0
0
0
0

0
0
22.870
821

0
0
0
0

14.419.699

0

4.128.759

0

262.213
739.195
297.904
267.502
37.902.69
8

Rače - Fram
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi1
Starše
Sveti Andraž v
Slovenskih goricah2
Sveti Tomaž1
Trnovska vas2
Videm3
Zavrč2
Žetale2
Spodnje Podravje

139.872 19.214.368

1

Vir podatkov je Energetska zasnova občine Ormož, izdelana leta 2004, po naročilu Ministrstva za okolje, prostor in energijo, RS, ki po
zdajšnji upravni razdelitvi vključuje občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
2
Vir podatkov so Lokalni energetski koncepti občin, ki jih je leta 2009 izdelala Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje.
3
Vir podatkov so Energetske zasnove občin Dornava, Destrnik in Videm, ki jih je leta 2003 izdelala Agencija za prestrukturiranje energetike
d.o.o.
4
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Ptuj, ki jo je leta 2006 izdelalo podjetje Eco consulting d.o.o. in je za oceno rabe energije v
javnih stavbah zajela podatke iz kurilne sezone 2004/2005.
5
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Markovci, ki jo je leta 2002 izdelala Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o.
* Ni podatka

Podobno kot v stanovanjih je pri ogrevanju javnih stavb na visokem mestu raba kurilnega
olja, vendar v javnih stavbah zavzema drugo mesto za rabo zemeljskega plina, ki se večinoma
uporablja v večjih kotlovnicah, s katerimi se ogreva večje število stavb, in se nahajajo v
največjih naseljih regije, kjer je gostota poselitve največja. Tudi v tabeli, ki prikazuje podatke
o rabi energije za ogrevanje stavb, so v občinah Ptuj, Kidričevo in Ormož v kategoriji ostalo
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vključeni podatki o rabi zemeljskega plina. Veliko višji delež kot pri ogrevanju stanovanj ima
pri ogrevanju javnih stavb utekočinjen naftni plin, ki je z vidika izpustov toplogrednih plinov
bolj primerno gorivo, saj so izpusti pri izgorevanju nižji kot pri drugih vrstah fosilnih goriv
(LPG's carbon footprint …, 2009).
Grafikon 7: Struktura rabe energentov za ogrevanje javnih stavb v Spodnjem Podravju v
obdobju 2003-2009
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Električna energija
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Vir podatkov: preglednica 4; lastni izračuni

Struktura rabe energentov za ogrevanje v javnih stavbah kaže, da v večini občin prevladuje
raba enega energenta, z manjšim številom občin, kjer je razširjena raba različnih vrst
energentov. Raba električne energije za ogrevanje je bila prisotna le v občinah Markovci in
Zavrč, veliko manjša pa je tudi skupna količina tako porabljene električne energije. Očitna
razlika rabe energentov v javnih zgradbah v primerjavi z rabo v stanovanjih je popolna
odsotnost premoga in lesa v energetskih bilancah občin. Glede na to, da je v občinah, kjer je
velik delež kategorije ostalo, ta vrednost visoka na račun rabe zemeljskega plina, je bila raba
OVE pri ogrevanju v javnih stavbah minimalna. Z vidika izpustov toplogrednih plinov, zato
okolje najmanj obremenjujejo občine, kjer je zaradi nižjih izpustov pri njuni rabi visok delež
rabe zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina, vendar bi bila kljub temu zaželjena
višja stopnja rabe OVE tudi zato, ker so v kategorijo javnih zgradb vključene izobraževalne in
upravne ustanove, ki bi lahko predstavljale pozitiven zgled za prebivalce regije.
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5.2.3 Raba energije v industriji in obrti
Preglednica 5: Raba energije za proizvodnjo toplote v industriji in obrti po vrsti energentov v
občinah Spodnjega Podravja v obdobju 2003 do 2009 (v kWh na leto)
Ekstra lahko
kurilno olje

Občina
2

Cirkulane
Destrnik3
Dornava3
Duplek
Gorišnica2
Hajdina2
Hoče - Slivnica
Juršinci2
Kidričevo2
Majšperk2
Makole
Markovci5
Miklavž na
Dravskem polju2
Oplotnica2
Ormož1
Podlehnik2
Poljčane
Ptuj4
Rače - Fram
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi1
Starše
Sveti Andraž v
Slovenskih goricah2
Sveti Tomaž1
Trnovska vas2
Videm3
Zavrč2
Žetale2
Spodnje Podravje

582.385
893.800
1.084.450
-*
610.000
7.122.000
89.175
594.500
560.000
1.718.925
1.335.000

Utekočinjen
naftni plin

Premog

Električna
energija

Les

0 1.482.831
0
0
27.680
236.400
4.650
130.075
225.000
0
201.600
0
0
787.290
0
0
31.080
67.200
0
443.952 5.251.200
0
0
97.200
0
210.340
242.400

Ostalo

Skupaj

0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 282.236.616
0
0
24.300
0

2.065.216
1.158.880
1.444.175
811.600
7.909.290
187.455
288.526.268
657.200
2.195.965

0

34.500

0

0

0

1.369.500

950.000
0
4.900.000 6.480.000
555.000
0
15.193.170
0
-

57.500

40.000

48.300
53.979
-

269.120
765.000
37.800
630.000
-

0
0
-

0
209.596.000
0
46.555.881
-

1.316.620
221.741.000
641.100
62.433.030
-

19.320

117.600

0

0

159.470

0
0
0
22.000
0
0
0
87.300 538.388.497

333.850
1.518.623
128.300
108.694
594.706.236

22.550

0

41.000
0
256.850
36.000
1.460.625
0
33.998
24.000
87.100
0
0
19.200
30.000
0
8.340
70.354
37.829.680 6.484.650 3.827.635 8.088.474

1
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Ormož, izdelana leta 2004, po naročilu Ministrstva za okolje, prostor in energijo, RS, ki po
zdajšnji upravni razdelitvi vključuje občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
2
Vir podatkov so Lokalni energetski koncepti občin, ki jih je leta 2009 izdelala Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje.
3
Vir podatkov so Energetske zasnove občin Dornava, Destrnik in Videm, ki jih je leta 2003 izdelala Agencija za prestrukturiranje energetike
d.o.o.
4
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Ptuj, ki jo je leta 2006 izdelalo podjetje Eco consulting d.o.o.
5
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Markovci, ki jo je leta 2002 izdelala Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o.
* Ni podatka

Podatki o rabi energentov v obrti in industriji vključujejo le tisti del rabe, ki je namenjen
ogrevanju prostorov in proizvodnji toplote v nekaterih industrijskih procesih. Količina
porabljene električne energije je zato nizka, saj je podatek o rabi te vrste energije v
industrijskih procesih predstavljen v naslednjem poglavju. To ne velja le za občino Ormož,
kjer so avtorji energetske zasnove v predstavitvi rabe energije v industriji h količini energije,
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ki se je uporabljala za ogrevanje prostorov, šteli tudi energijo, ki je bila uporabljena v
industrijskih procesih.
V občini Ormož je v kategoriji ostalo vključena tudi količina porabljenega mazuta
(12.443.327 kg), ki so ga verjetno uporabljali izključno v zdaj že zaprti tovarni sladkorja
(Energetska zasnova občine Ormož, 2004), in uporaba zemeljskega plina. Enako velja za
občino Kidričevo, kjer je vključena poraba zemeljskega plina v tovarni aluminija, in za občino
Ptuj, kjer je prav tako vključena raba tega energenta.
Grafikon 8: Struktura rabe energentov v industriji in obrti Spodnjega Podravja v obdobju
2003-2009
Ostalo
Električna energija
Les
Utekočinjen naftni plin
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Ektra lahko kurilno olje
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Juršinci
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Majšperk
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Žetale
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Vir podatkov: preglednica 5; lastni izračuni

Sektor industrije in obrti je zavzemal po količini porabljene energije prvo mesto s slabimi 595
GWh porabljene energije na leto. Med vsemi primerjanimi sektorji je stanje na področju rabe
energije v industriji posameznih občin najbolj raznoliko. V občinah, kjer je stopnja
industrializacije nizka, je raba energije v industriji in obrti podobna kot raba v javnih stavbah.
Razlika je le v višji rabi lesa, ki je v večini občin nizka, z izjemo občin Sveti Andraž v
Slovenskih goricah in Žetale, kjer raba lesa presega 60 odstotkov. Podobno kot v ostalih
sektorjih izstopajo občine Kidričevo, Ptuj in Ormož, kjer v prvih dveh prevladuje raba
zemeljskega plina, v Ormožu pa raba mazuta. Če ne upoštevamo Ormoža, kjer je raba mazuta
zaradi zaprtja tovarne sladkorja upadla, je najbolj prevladujoča uporaba enega energenta v
občini Kidričevo, kjer zemeljski plin uporabljajo v tovarni aluminija.
V ostalih občinah prevladuje raba kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina v občinah
Cirkulane in Trnovska vas ter lesa v prej omenjenih občinah Sveti Andraž v Slovenskih
goricah in Žetale, kjer najvišji delež zavzema raba lesne biomase. Električna energija ima v
skupni rabi regije majhen delež in je prisotna le v občinah Zavrč, Destrnik, Markovci ter
Oplotnica in ima samo v prvi več kot 10-odstotni delež.
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V industriji regije bi bilo dobro v večji meri uporabljati različne vrste OVE, ne samo že tako
slabo razširjene lesne biomase. Občine, v katerih je visok delež rabe utekočinjenega naftnega
plina in zemeljskega plina, so sicer z vidika izpustov toplogrednih plinov v primerjavi z
občinami, ki v industriji največ uporabljajo kurilno olje, v boljšem položaju, vendar mora biti
raba energentov, ki manj obremenjujejo ozračje, le vmesni korak k rabi takšnih virov, ki ne
presegajo nosilnih zmogljivosti okolja.
Skupni pregled rabe energije v vseh sektorjih kaže, da je bila največja količina energije
porabljena v industriji, sledi raba energije za ogrevanje stanovanj, najmanj energije pa se je
porabilo za ogrevanje javnih stavb. Raba OVE je najbolj razširjena pri ogrevanju stanovanj,
najmanj pa pri ogrevanju javnih stavb.
V primerjavi rabe energije za ogrevanje med posameznimi občinami so opazne razlike med
tistimi, ki imajo močneje razvito industrijo, in tistimi, ki imajo bolj podeželski značaj, z
močneje zastopanim kmetijstvom. V regiji najbolj izstopajo občine Kidričevo, Ptuj in Ormož,
v katerih je močneje zastopana raba zemeljskega plina v vseh treh sektorjih, z največjo porabo
v sektorju industrije. Raba lesa za ogrevanje je v občinah Žetale, Sveti Andraž v Slovenskih
goricah in Juršinci visoka v sektorju industrije,obrti in stanovanjih, v občinah Cirkulane,
Destrnik, Dornava, Podlehnik, Trnovska vas in Videm pa je delež rabe lesa visok le pri
ogrevanju stanovanj. V naštetih občinah je višja stopnja rabe OVE pozitivna, potruditi pa se
morajo, da njihovo rabo razširijo na vse sektorje. Manj zadovoljiva je struktura rabe energije
v občinah Markovci, Zavrč in Oplotnica. V prvih dveh je pri ogrevanju nadpovprečno visok
delež rabe električne energije, v Oplotnici pa je visok delež rabe kurilnega olja, kljub temu da
naravne razmere omogočajo intenzivnejšo rabo lesne biomase. V podobnem položaju je
občina Zavrč, kjer je raba kurilnega olja manjša v prid naftnega plina, vendar bi bilo mogoče
povečati delež rabe lesa.
V prihodnosti bi bilo najbolje v čim večji meri zamenjati rabo fosilnih goriv z geotermalno in
sončno energijo ter povečati rabo lesne biomase. Čeprav pri rabi nekaterih energentov, kot sta
zemeljski plin in utekočinjen naftni plin, pri enaki količini proizvedene energije v ozračje
emitiramo manjše količine toplogrednih plinov, lahko njihova raba le upočasni nastop
negativnih posledic, pa še to le v primeru, da se potrebe po energiji ne bi povečevale. Tudi v
občinah, kjer je raba fosilnega plina večja, jo je potrebno zamenjati z obnovljivimi viri. To še
posebej velja za občine, v katerih visok delež med energenti zavzema kurilno olje. V njih je
pri prihodnjem razvoju najbolje preskočiti stopnjo uvajanja manj škodljivih fosilnih goriv in
preiti direktno na obnovljive vire.
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5.2.4 Tipizacija občin z vidika rabe energije za ogrevanje
Karta 3: Tipi občin v Spodnjem Podravju glede na rabo energije za ogrevanje
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Karta prikazuje razvrstitev občin, za katere so na voljo podatki, na štiri tipe, glede na to,
kakšna je skupna raba energije za ogrevanje v vseh treh obravnavanih sektorjih. V občinah, ki
so obarvane zeleno, ima v vsaj enem sektorju raba lesa več kot 50-odstotni delež in v vsaj
enem sektorju raba zemeljskega ali naftnega plina enako visok delež. To so občine, ki pri rabi
energije za ogrevanje v ozračje spuščajo najmanjše količine toplogrednih plinov. Sledijo jim
občine, ki so na karti označene z rumeno barvo, kjer je pri ogrevanju v vsaj enem sektorju
visok delež rabe lesa (nad 50 %), v ostalih sektorjih pa najvišji delež predstavlja raba
kurilnega olja (nad 50 % v vsaj enem sektorju). Občine, ki so obarvane oranžno, izkazujejo v
strukturi rabe energije za ogrevanje nizek delež rabe lesa (v vseh sektorjih je raba pod 50 %),
ampak v vsaj enem sektorju prevladuje raba zemeljskega ali naftnega plina, kar jih postavlja v
boljši položaj kot občine, ki so obarvane rdeče, v katerih je v rabi energentov za ogrevanje
nizek delež lesa, hkrati pa ni v nobenem sektorju visok delež rabe zemeljskega ali naftnega
plina, kar pomeni, da prevladuje raba kurilnega olja.
Prostorska razmestitev tipov občin glede na rabo energije za ogrevanje kaže, da je z vidika
izpustov toplogrednih plinov pri rabi energije za ogrevanje najboljše stanje v občinah, ki se
nahajajo na obrobnih, gričevnatih delih regije, medtem ko je v občinah, ki se nahajajo v
osrednjem ravninskem delu regije, stanje slabše, saj v strukturi rabe energije večinoma niso
prisotni obnovljivi viri.

5.3 Raba električne energije v Spodnjem Podravju
Podatki o rabi električne energije so zbrani na osnovi lokalnih energetskih konceptov občin,
kjer so podjetja in agencije, zadolžene za njihovo izdelavo, podatke pridobile od
elektrodistribucijskega podjetja Elektro Maribor, ki je zadolženo za prodajo električne
energije na območju severovzhodne Slovenije. Podatki so razdeljeni v tri kategorije, kot
izdelovalcem lokalnih energetskih konceptov določa Pravilnik o metodologiji in obveznih
vsebinah lokalnih energetskih konceptov (2009). V kategorijo ostali odjem spadajo t. i.
upravičeni odjemalci, kamor spadajo predvsem podjetja in javne stavbe.
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Preglednica 6: Raba električne energije v občinah Spodnjega Podravja po skupinah
uporabnikov v obdobju 2003 do 2009 (v kWh na leto)
Občina
Cirkulane2
Destrnik3
Dornava3
Duplek
Gorišnica2
Hajdina2
Hoče - Slivnica
Juršinci2
Kidričevo2
Majšperk2
Makole
Markovci5
Miklavž na
Dravskem polju2
Oplotnica2
Ormož1
Podlehnik2
Poljčane
Ptuj4
Rače - Fram
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi1
Starše
Sveti Andraž v
Slovenskih goricah2
1

Sveti Tomaž
Trnovska vas2
Videm3
Zavrč2
Žetale2
Skupaj

%

Ostali odjem

%

3.513.125
3.125.034
3.281.644
-*
5.747.177
5.844.531
3.485.967
11.402.496
5.808.604
4.469.514

52,3
77,6
67,1
58
43,9
83,1
1
72,1
70,4

3.121.664
695.577
1.501.737
3.895.981
6.990.429
610.620
1.215.042.136
2.111.455
1.660.952

46,5
17,3
30,8
39
52,5
14,5
99
26,2
26,2

Javna
razsvetljava
79.305
203.625
104.126
270.393
473.848
99.656
614.488
139.804
216.773

6.358.000

68

2.431.000

26

561.000

6

9.350.000

5.991.168
21.501.644
2.529.752
35.505.224
-

65,7
40,5
51
34,6
-

2.939.526
30.853.075
2.283.682
65.043.461
-

32,3
58,2
46
63,5
-

184.398
680.793
156.646
1.937.882
-

2
1,3
3
1,9
-

9.115.092
53.035.512
4.970.080
102.486.567
-

2.168.582

90,4

218.074

9,1

12.079

0,5

2.398.735

2.056.109
6.013.192
1.928.355
1.563.000
132.293.118

72,3
77,9
70,8
90,2
8,9

716.904
1.537.053
680.822
167.400
1.342.501.548

25,2
19,9
25
9,7
90,7

71.560
170.538
113.314
2.600
6.092.828

Gospodinjstva

%

Skupaj

1,2
6.714.094
5,1
4.024.236
2,1
4.887.507
3,0
9.913.551
3,6
13.308.808
2,4
4.196.243
0 1.227.059.120
1,7
8.059.863
3,4
6.347.239

2,5
2.844.573
2,2
7.720.783
4,2
2.722.491
0,1
1.733.000
0,4 1.480.887.494

1
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Ormož, izdelana leta 2004, po naročilu Ministrstva za okolje, prostor in energijo, RS, ki po
zdajšnji upravni razdelitvi vključuje občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
2
Vir podatkov so Lokalni energetski koncepti občin, ki jih je leta 2009 izdelala Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje.
3
Vir podatkov so Energetske zasnove občin Dornava, Destrnik in Videm, ki jih je leta 2003 izdelala Agencija za prestrukturiranje energetike
d.o.o.
4
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Ptuj, ki jo je leta 2006 izdelalo podjetje Eco consulting d.o.o.
5
Vir podatkov je Energetska zasnova občine Markovci, ki jo je leta 2002 izdelala Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o.
* Ni podatka

Skupna raba električne energije v regiji znaša malo manj kot 1481 GWh na leto in je največja
v občinah Kidričevo, Ptuj in Ormož. Ker se v občini Kidričevo nahaja tovarna aluminija
Talum, ki aluminij pridobiva na osnovi elektrolize, potrebuje za svoje delovanje zelo velike
količine električne energije. Zato skupna količina porabljene električne energije v tej občini
znaša približno 1227 GWh na leto in ima skoraj 83-odstotni delež v skupni količini porabljene
električne energije v regiji. Raba energije za javno razsvetljavo v regiji je pričakovano
majhna, z največjo količino porabljene električne energije v občinah Ptuj, Ormož, Kidričevo
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in Miklavž na Dravskem polju. Največji delež v skupni rabi pa je v občinah Miklavž na
Dravskem polju, Destrnik in Zavrč.
Grafikon 9: Struktura rabe električne energije v občinah Spodnjega Podravja v obdobju 2003
do 2009
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Vir podatkov: preglednica 6; lastni izračuni

V večini občin se največji delež energije porabi v gospodinjstvih, v občinah Hajdina,
Kidričevo, Ormož in Ptuj pa je na prvem mestu ostali (poslovni) odjem. Za primerjavo je v
Sloveniji v strukturi rabe električne energije leta 2008 največji delež, 49 %, odpadel na
predelovalne dejavnosti in gradbeništvo, v gospodinjstvih se je porabilo 25, v ostali rabi 24 in
v prometu 2 % električne energije (Česen, 2009).
Struktura rabe električne energije nakazuje, da morajo biti napori za zmanjševanje njene
porabe v regiji usmerjeni v iskanje načinov za zmanjšanje rabe v gospodinjstvih. Ker je raba
električne energije v industriji omejena na manjše število velikih porabnikov, je izvajanje
ukrepov zmanjševanja porabe vsaj iz tehničnega vidika lažje, ukrepi pa dajejo zelo jasne
rezultate. Nazoren primer je zaprtje dela proizvodnje aluminija v tovarni Talum leta 2007
(Česen, 2009), ki je skupno rabo električne energije opazno zmanjšala ne le na regionalnem,
temveč tudi na državnem nivoju. Na nivoju občin je mogoče zmanjšati porabo električne
energije z nameščanjem varčnih žarnic v javnih stavbah in javni razsvetljavi, v upravnih ter
izobraževalnih zgradbah se lahko spodbuja uporaba varčnih aparatov in poskrbi za varčno
obnašanje zaposlenih ter uporabnikov javnih storitev, prav tako se lahko zmanjša čas
osvetljenosti nekaterih cest, ulic, stavb in spomenikov. Ravnanje na nivoju upravnih in drugih
ustanov, skupaj z ukrepi v izobraževanju ter različnimi ukrepi na nivoju države, ima vpliv tudi
na rabo električne energije prebivalcev občin v lastnih gospodinjstvih.
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5.4 Raba energije v prometu
Že leta 2007 se je sektor prometa po količini porabljene končne energije v Sloveniji povzpel
na prvo mesto, ko je imel 37-odstotni delež in je v letu 2008 še povečal svoj delež na 40 %.
Večina energije se porabi v cestnem prometu, kjer se je leta 2008 porabilo 94 % od skupne
porabe v prometu. V cestnem prometu je bila v obdobju 2000–2008 zabeležena tudi največja
rast porabe (Česen, 2009).
Ker se v prometu v Sloveniji skoraj izključno uporabljajo fosilna pogonska goriva, s
prevladujočim deležem rabe bencina in dizelskega goriva, se negativni trendi povečevanja
prometnih tokov kažejo v povečanih emisijah toplogrednih in drugih plinov. Promet je vir
ogljikovega dioksida in drugih plinov, ki povečujejo učinek tople grede ali pa v nižjih plasteh
ozračja vplivajo na tvorjenje ozona, ki povzroča zdravstvene težave pri ljudeh. Po količini
izpustov toplogrednih plinov je promet v Sloveniji na drugem mestu s 26 %, za sektorjem
oskrbe z energijo. Glavni ukrep za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je bil
zaostrovanje emisijskih standardov v novih vozilih, kar je pozitivno vplivalo na zmanjšanje
količine izpustov iz posameznih vozil, vendar je bil zaradi povečane stopnje motorizacije,
povečanja števila prevoženih kilometrov in drugih dejavnikov učinek ukrepov izničen (Česen,
2009).
Ocenjevanje rabe energije in količine emisij toplogrednih plinov v sektorju prometa je težko,
saj na količine emisij vpliva veliko faktorjev: od vrste goriva, ki se uporablja, starosti vozil, ki
je povezana z učinkovitostjo izgorevanja goriva, količine prevoženih kilometrov, načina
vožnje, do reliefnih in klimatskih razmer ozemlja, na katerem ocenjujemo rabo energije ter
izpuste plinov. Za natančne ocene bi bilo potrebno ob domačem prometu upoštevati tudi
tranzitni promet, ki se je v Sloveniji po vstopu v EU in po širjenju EU na vzhodni Balkan
močno povečal in je bil po ocenah iz leta 2007 vir 12 % vseh prometnih emisij toplogrednih
plinov (Česen, 2009).
V tej nalogi je zato podana le stopnja motorizacije in povprečno letno število avtomobilov,
zabeleženih na odsekih, kjer potekajo meritve. Na osnovi teh podatkov sicer ne dobimo
vpogleda v količine rabe virov energije in izpustov plinov, vendar se jasno pokažejo časovni
trendi ter razlike med posameznimi občinami v stopnji motorizacije. Prav tako lahko na
podlagi povprečne letne obremenjenosti cest prepoznamo smeri in jakost dnevnih migracij ter
na osnovi tega lažje načrtujemo najprimernejše proge javnega prometa. Prav tako nista
posebej upoštevana železniški in letalski promet, ki imata v primerjavi s cestnim prometom
veliko manjši obseg z vidika rabe energije.
Možnosti za sprejemanje učinkovitih ukrepov za reševanje težav, ki so posledica naraščajočih
prometnih tokov, so na regionalni in lokalni ravni omejene. Na državni ravni je na razpolago
več finančnih in političnih ukrepov za zmanjševanje obsega cestnega prometa. Med njih
spadajo strateške usmeritve v uravnotežen gospodarski razvoj celotnega državnega ozemlja,
usmeritve v razvoj omrežij javnega potniškega prometa s poudarkom na razvoju železniškega
omrežja, spodbujanje večje uporabe železnic za prevoz tovora, določanje emisijskih
standardov, spodbujanje razvoja strnjenih poselitvenih vzorcev z dodanimi zahtevami o
bližini tras javnega prometa in podobno. K finančnim ukrepom spadajo davčne olajšave,
nepovratna sredstva ali ugodni krediti pri nakupu vozil z nizko porabo goriva in vozil na
električni pogon, povišanje davkov pri nakupu energetsko potratnih vozil, višje cestnine pri
uporabi potratnih vozil ter drugi. Na ravni regij in občin pa je možno urejati kolesarske steze,
vzpostaviti omejitve prometa v mestih, usklajevati proge in vozne rede javnega prometa ter
podobno.
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Preglednica 7: Število vozil na posameznih cestnih odsekih v letu 2009

Vsa vozila

Tip
cest
e

R3

Borl - mejni prehod Meje

256

R2

Majšperk - Lovrenc

5.058

R3

Videm pri Ptuju - Zgornji Leskovec

338

R2

Apaški križ - Kidričevo

5.203

R3

Kozminci - Rogatec

498

AC

Priključek Fram - MB

5.502

R3

Rodne - mejni prehod Rajnkovec

610

R1

Slovenska Bistrica - Poljčane

5.570

R1

Ormož - mejni prehod Ormož

883

G2

Kotec - Rogatec

5.619

R3

Ljutomer - Dornava

901

G1

Gorišnica - Ormož

6.081

G1

Sr. ob Dravi - mejni prehod Sr. ob Dravi

940

G1

Pragersko - Šikole

6.260

R2

Rogatec - Majšperk

1.039

R2

Fram - Slovenska Bistrica

6.357

R3

Poljčane - Majšperk

1.141

R2

Miklavž - Hajdina

7.000

G2

Rogatec - mejni prehod Dobovec

1.163

G1

Podlehnik - mejni prehod Gruškovje

7.922

RT

Zgornje Hoče - Pohorska Vzpenjača

1.403

G2

Podplat - Rogaška Slatina

8.701

Tip
ceste

Prometni odsek

Prometni odsek

Vsa vozila

R2

Meja s Hrvaško - Rogatec

1.503

AC

Priključek Slovenska Bistrica - jug

9.263

R1

Borl - mejni prehod Zavrč

1.765

G1

Slovenska Bistrica - Šikole

9.368

AC

Priključek Fram - CE

1.791

G1

Jurovci - Podlehnik

10.015

R3

Zavrč - Drenovec

1.829

G1

Turnišče - Ptuj

11.000

R3

Rače - Šikole

2.165

R3

Maribor - Dvorjane

11.976

R2

Ložnica - Tepanje

2.546

G1

Kidričevo - Hajdina

12.552

R1

Ljutomer - Pavlovci

2.712

R2

MBAC - Miklavž

13.500

G1

Ormož - Središče ob Dravi

2.745

G1

Ptuj - Spuhlja

14.008

R3

Mlače - Poljčane

2.857

AC

Slivnica - Hajdina

15.730

R3

Gabernik - Rogoznica (Ptuj)

2.897

R3

Ptuj - Hajdina

17.379

R3

Dvorjane - Ptuj

3.351

G1

Maribor (Tržaška – Miklavž)

26.000

R1

Rogoznica - Senarska

3.579

AC

Maribor (Ptujska cesta) - Rogoza

30.000

G1

Ormož zahod - Ormož vzhod

3.675

AC

Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice

31.860

G2

Rogaška Slatina - Kotec

3.680

R2

Hoče - Slivnica

32.000

AC

Priključek Slovenska Bistrica - jug

3.909

AC

Fram - Slovenska Bistrica sever

34.159

R3

Dornava - križišče Spuhlja

3.956

AC

Slovenska Bistrica - sever - jug

37.328

R3

Oplotnica - Ložnica

3.958

AC

Slivnica - Fram

38.451

R1

Poljčane - Podplat

4.548

Vir: Direkcija za ceste RS, 2010
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Karta 4: Prometne obremenitve v Spodnjem Podravju leta 2009
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Preglednica 8: Število vseh registriranih vozil po občinah in stopnja motorizacije leta 2009
Leto

Občina
2003
-

-

-

-

2007
258

2008
572

2009
787

Destrnik

1.423

1.493

1.582

1.685

1.757

1.800

Dornava

1.362

1.441

1.549

1.614

1.697

Duplek

3.597

3.659

3.901

4.045

4.259

Gorišnica

3.143

3.274

3.472

3.574

Hajdina

2.239

2.331

2.489

Hoče - Slivnica

5.637

5.807

Juršinci

1.169

1.270

Kidričevo

3.821

Majšperk

2.320

Cirkulane

Makole

2004

2005

2006

Indeks 2003Stopnja
2009
motorizacije
-

301

1.845

130

526

1.781

1.838

135

525

4.513

4.672

130

614

3.552

3.457

3.355

107

604

2.594

2.731

2.825

2.843

127

573

6.190

6.286

6.654

7.125

7.245

129

598

1.416

1.445

1.530

1.618

1.692

145

524

3.956

4.227

4.405

4.559

4.763

4.866

127

511

2.402

2.592

2.657

2.763

2.878

2.940

127

532

-

-

-

-

229

540

783

-

308

Markovci
Miklavž na Dravskem
polju
Oplotnica

2.197

2.286

2.416

2.502

2.555

2.689

2.763

126

514

3.401

3.491

3.660

3.848

4.078

4.213

4.293

126

573

2.048

2.133

2.295

2.336

2.528

2.682

2.787

136

539

Ormož

9.992

10.346

10.658

10.939

10.674

10.624

10.445

105

539

Podlehnik

1.006

1.061

1.133

1.178

1.267

1.303

1.338

133

514

Poljčane

-

-

-

-

530

1.173

1.677

-

301

12.872

13.274

13.864

14.198

14.815

15.472

15.524

121

518

Rače - Fram

3.667

3.783

4.011

4.141

4.336

4.572

4.686

128

608

Rogaška Slatina

5.707

5.795

6.121

6.267

6.711

7.136

7.302

128

525

Ptuj

Rogatec

1.500

1.521

1.604

1.650

1.746

1.811

1.852

123

454

Slovenska Bistrica

15.965

16.466

17.595

18.246

18.342

18.425

18.155

114

617

Središče ob Dravi

-

-

-

-

259

553

793

-

255

2.395

2.464

2.622

2.668

2.726

2.796

2.870

120

541

616

641

705

751

790

825

859

139

484
267

Starše
Sveti Andraž v
Slovenskih goricah
Sveti Tomaž

-

-

-

-

252

582

788

-

710

733

826

845

875

930

975

137

528

2.878

2.982

3.236

3.357

3.557

3.726

3.831

133

531

Zavrč

708

757

808

837

864

957

957

135

543

Žetale

701

750

803

825

852

915

955

136

472

Trnovska vas
Videm

Vir: Statistični urad RS, 2010

Število vozil na 1000 prebivalcev za celotno Slovenijo je 517. V primerjavi s slovenskim
povprečjem je stopnja motorizacije najvišja v občinah Duplek, Hoče–Slivnica, Miklavž na
Dravskem polju, Rače–Fram, Gorišnica in Slovenska Bistrica, ki razen zadnjih dveh
izkazujejo močno suburbaniziran značaj, iz katerih velik delež prebivalcev dnevno migrira na
delo v Maribor. Najnižja stopnja motorizacije, če ne upoštevamo občin Cirkulane, Makole,
Poljčane, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki so bile ustanovljene šele leta 2006 in verjetno
zaradi načina zbiranja statističnih podatkov močno odstopajo, je v občinah Rogatec, Žetale,
Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Kidričevo. Ta skupina občin, z izjemo občine
Kidričevo, izkazuje bolj podeželski značaj. Nekoliko večje odstopanje od slovenskega
povprečja v občini Kidričevo je verjetno v močneje razviti industriji, kar omogoča večjemu
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številu prebivalcev delo v lastni občini. V vseh občinah je v obdobju 2003–2009 opazen trend
naraščanja stopnje motorizacije, z največjim povečanjem v občinah Juršinci, Sveti Andraž v
Slovenskih goricah in Trnovska vas.
Najbolj obremenjena cesta v regiji je avtocesta med Mariborom in Slovensko Bistrico, ki
povezuje območje severovzhodne Slovenije z osrednjo Slovenijo. Veliko število avtomobilov
je dnevno zabeleženih tudi na povezavi med Ptujem in Mariborom. Pred izgradnjo avtoceste
med Draženci in Slivnico je bila večina prometa med tema mestoma skoncentrirana na
regionalno cesto, danes pa je po podatkih Direkcije RS za ceste na tem odseku v povprečju le
še približno 7000 vozil na dan. To je bistveno manj kot približno 18000 vozil dnevno, ki so
bila v povprečju zabeležena v preteklih letih (Direkcija RS za ceste, 2010). Močno
obremenjene so še ceste v okolici Ptuja, med Rogatcem in Rogaško Slatino ter cesta proti
Mariboru v občini Duplek. Gost promet je tudi med Draženci in mejnim prehodom Gruškovje
ter na osi Slovenska Bistrica–Ptuj–Ormož. Velik del prometnih obremenitev predstavlja
tovorni tranzitni promet preko Slovenije iz Hrvaške in Avstrije.

6. Možnosti rabe obnovljivih virov energije v Spodnjem Podravju
6.1 Koriščenje geotermalne energije
Pojem geotermalna energija se navezuje na toplotno energijo, ki izvira iz Zemljine
notranjosti. Vir je shranjena energija ob nastanku Zemlje, obnavlja se z razpadom atomskih
jeder, manjši del pa predstavlja absorpcija energije Sonca na Zemljinem površju. Temperatura
od površja proti notranjosti Zemlje narašča v povprečju med 3 in 4 ˚C na 100 m globine
(Geothermal power generation, 2009). Višanje temperature v odvisnosti od globine je
povezano s poroznostjo kamnin, stopnjo nasičenosti kamnin z vodo, toplotno prevodnostjo
kamnin in njihovo toplotno kapaciteto ter z bližino morebitnih, z magmo napolnjenih
podzemnih rezervoarjev (Geothermal power generation, 2009). Takšna energija je dostopna
povsod, vendar so določene lokacije bolj primerne kot druge za koriščenje geotermalne
energije.
Geotermalna energija se lahko uporablja za proizvodnjo elektrike ali neposredno za ogrevanje
prostorov. Njena uporaba je možna v industriji, kmetijstvu in v javnih ter stanovanjskih
stavbah. Med najpogostejšimi načini rabe geotermalne energije so toplotne črpalke, ki se
uporabljajo za ogrevanje prostorov in jih je mogoče uporabiti tudi za hlajenje v topli polovici
leta. Takšni sistemi za delovanje sicer potrebujejo dodaten vir energije, vendar je ob njihovi
uporabi celotna poraba energije manjša (Geothermal energy …, 2010). Prav tako pomembna
raba geotermalne energije je v obliki geotermalnih elektrarn, ki je smotrna na območjih, kjer
je temperatura geotermalnih virov dovolj visoka (Kutscher, 2000). Razen ogrevanja bivalnih
prostorov se lahko geotermalna energija uporablja tudi v kmetijstvu za ogrevanje rastlinjakov
ali ribnikov za gojenje rib, možna je raba v nekaterih industrijskih procesih, zelo razširjen
način neposredne rabe pa so turistična kopališča in zdravilišča. Redkejša načina rabe sta še
uporaba geotermalne energije za taljenje snega na mestnih površinah in raba v sistemih za
razslanjevanje vode.
Električna energija se iz geotermalnih virov najpogosteje pridobiva na dva načina. Kjer so na
razpolago viri s temperaturo vode vsaj 175 ˚C, je najbolj učinkovita tehnologija, pri kateri
turbine poganja vodna para. Na lokacijah, kjer je temperatura vode nižja, pa se najpogosteje
uporablja binarni sistem, v katerem se energija najprej uporabi za uplinjanje neke druge snovi
in šele ta poganja turbine. Vzpostavitev takšnih sistemov je dražja, vendar imajo pred prvimi
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prednost v tem, da je geotermalna voda v ločenem sistemu in zato ni potrebno skrbeti za
izpuste plinov in drugih snovi, poleg tega pa se vodne zaloge v podzemnem rezervoarju ne
zmanjšujejo (Kutscher, 2000).
V nasprotju z vetrnimi turbinami in sistemi za izkoriščanje sončne energije so geotermalni viri
stabilni in za njih ni značilno bistveno časovno spreminjanje proizvodne moči. Geotermalne
elektrarne veljajo za zelo zanesljive in običajno obratujejo s 95-odstotno učinkovitostjo, kar je
višje kot pri jedrskih in termoelektrarnah (Kutscher, 2000). Dodatna prednost je modularna
zasnova elektrarn, kar pomeni, da je lahko začetni finančni vložek manjši in se s časom
dograjuje.
Nekatere poznane slabosti rabe geotermalne energije so možni izpusti škodljivih plinov in
mineralov, ki so prisotni v podzemnih rezervoarjih, omejenost najboljših lokacij na robove
litosferskih plošč ter možnost povzročitve geoloških nestabilnosti na območjih izrabe.
Izkušnje tudi kažejo, da lahko zaradi koriščenja toplotne energije pride do začasnega,
lokaliziranega znižanja temperature kamnin, kar zmanjša učinkovitost geotermalnih sistemov
(Kutscher, 2000).
Pred izgradnjo sistema za izkoriščanje geotermalne energije je potrebno izvesti raziskave, s
katerimi se določi tehnološka in ekonomska izvedljivost gradnje. Takšne raziskave običajno
potekajo v petih fazah in vključujejo pregledno študijo, predizvedljivostno študijo, študijo
izvedljivosti, razvoj vodonosnika ter izkoriščanje vodonosnika. Začetne faze so namenjene
spoznavanju osnovnih lastnosti vodonosnika, sledeče pa proučevanju inženirskih, tehnoloških
in ekonomskih možnosti izkoriščanja geotermalnega vodonosnika. Zaradi stopenjskega
pristopa k raziskovanju je mogoče zmanjšati stroške projektov, ki so sicer na tem področju
povezani z znatnimi tveganji in potencialnimi finančnimi izgubami (Rman, Lapajne, Rajver,
2009).
6.1.1 Možnosti rabe geotermalne energije v Spodnjem Podravju
Območje severovzhodne Slovenije, ki se razteza čez mejo na Madžarsko na vzhodu in
Avstrijo na severu, spada med bolj pomembna termalna območja v Srednji Evropi
(Geotermalni viri …, 2007). Najboljši podatki o geološki strukturi in temperaturah kamnin so
na območju Pomurja, kjer so bile izvrtane številne vrtine za namene iskanja ogljikovodikov in
mineralnih voda. Med bolje raziskanimi termalnimi območji v Sloveniji sta še območje
Rogaške Slatine in Šaleške doline, kjer so bile raziskave opravljene za potrebe pridobivanja
premoga. Razlog za nadpovprečno visok geotermični gradient je lega območja na robu
Panonskega bazena, kjer je bila zaradi raztezanja in pogrezanja skorja stanjšana (Geotermalni
viri …, 2007).
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Karta 5: Temperatura tal na globini 1000 m v Spodnjem Podravju
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Prostorska razmestitev podzemnih temperatur, ki je prikazana na karti za globino 1000 m in
kaže v grobem naraščanje temperatur od zahoda proti vzhodu, je podobna v manjših kot tudi v
večjih globinah proučevanega območja (Geotermalni viri …, 2007). Kot je razvidno s karte,
so na globini 1000 m najnižje temperature na območju občin Oplotnica, Slovenska Bistrica,
Poljčane in Makole, ki ležijo na zahodnem delu regije. Tam se temperatura giblje med 30 in
42f˚C. Najvišje temperature so na severnem delu regije, v občinah Duplek, Trnovska Vas,
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Juršinci, Dornava in Sveti Tomaž, kjer se temperatura
giblje med 46 in 58 ˚C, na najtoplejših delih pa dosega 62 ˚C. Visoke temperature so še v
občinah Ormož in Središče ob Dravi ter na južnem delu občine Rogaška Slatina. V ostalih
občinah v osrednjem in južnem delu regije je mogoče pričakovati temperature med 38 in 50
˚C.
Zaradi visoke gostote uporabnikov geotermalne energije je na nekaterih virih v severovzhodni
Sloveniji možno zaznati občasno znižanje tlaka. Pri načrtovanju bodoče rabe je zato potrebno
upoštevati hitrost obnavljanja količine vode v geotermalnem rezervoarju prepustnih terciarnih
sedimentov (Geotermalni viri …, 2007). Možen ukrep je injektiranje deloma ohlajene
uporabljene vode nazaj v vodonosnik. V vsakem primeru pa se lahko pričakuje strožji nadzor
nad rabo geotermalnih virov in posledično previdnejše izdajanje koncesij s strani upravnih
organov.
V raziskavi, ki je bila opravljena na medregionalni ravni s sodelovanjem slovenskih in
avstrijskih strokovnjakov s področja geologije, so pregledali ter zbrali podatke preteklih
raziskav in opravili lastne meritve, da bi posodobili znanje o geotermalnem potencialu
proučevanega območja na različnih globinah. Za območje Slovenije so izpostavili nekatera še
ne ali pa slabo raziskana območja, kjer je mogoče pričakovati zadostne geotermalne vire za
ekonomsko upravičeno koriščenje (Geotermalni viri …, 2007). Med izpostavljenimi območji
je za regijo Spodnje Podravje pomembnih več virov:
-

potencialni vir Oplotnica–Tepanje–Slovenske Konjice z ocenjeno globino
vodonosnika med 1000 in 2000 m in ocenjeno temperaturo vode med 30 in 58 ˚C,
potencialni vir Haloze z ocenjeno globino vodonosnika med 1500 in 3000 m in
ocenjeno temperaturo vode med 48 in 115 ˚C,
potencialni vir Rogaška Slatina–Rogatec z ocenjeno globino vodonosnika med 1500 in
2000 m in ocenjeno temperaturo vode med 54 in 75 ˚C,
potencialni vir jugozahodni del Dravskega polja z ocenjeno globino vodonosnika med
600 in 2500 m in ocenjeno temperaturo vode med 23 in 85 ˚C,
potencialni vir Središče ob Dravi z ocenjeno globino vodonosnika med 1500 in 2000
m in ocenjeno temperaturo vode med 65 in 90 ˚C.

Vsa izpostavljena območja, razen Haloz, se uvrščajo v drugo stopnjo raziskanosti, kar
pomeni, da je ali dobro poznana geološka in hidrogeološka zgradba, niso pa poznane
globinske razmere, ali pa je obratno. Območje Haloz se po teh merilih uvršča v tretjo stopnjo,
saj niso poznane niti globinske razmere niti geološka in hidrogeološka zgradba (Geotermalni
viri …, 2007). To je tudi razlog za širok interval ocen o globini in temperaturi vodonosnika.
Obstoječe vrtine, ki so v uporabi v Spodnjem Podravju in črpajo vodo iz nizkotemperaturnega
vodonosnika Termal I, so na Ptuju, v Janežovcih in v Rogaški Slatini. Energija se na Ptuju in
v Rogaški Slatini koristi v zdraviliško-rekreacijske namene, v Janežovcih še trenutno ni v
uporabi, načrtovana raba pa je enaka kot na Ptuju in v Rogaški Slatini. Ob upoštevanju
trenutnih razmer na področju rabe geotermalne energije za pridobivanje električne energije in
ob upoštevanju razmer na trgu vidimo, da so ekonomsko upravičljive globine izkoriščanja
geotermalne energije zaradi visokih stroškov vrtanja omejene na globine do treh kilometrov v
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zemeljsko skorjo (Rman, Lapajne, Rajver, 2009). To postavlja vodonosnik Termal II, ki je
edini znani visokotemperaturni sistem v Sloveniji (Ogrin, Plut, 2009), na mejo ekonomske
smiselnosti potencialnih investicij. V severnem delu namreč dosega globino do 2000 m, na
južnem med mesti Ptuj, Ormož, Ljutomer in Lendava pa tudi nad 4000 m.
Na vseh opisanih, potencialno zanimivih območjih so potrebne dodatne, bolj podrobne
raziskave, da se ugotovi možnost in najbolj primeren način rabe geotermalne energije. Že
vnaprej pa je mogoče ugotoviti, da so ob upoštevanju gostote in oblike poselitve določena
območja bolj primerna kot druga. Manj primerni so gričevnati deli regije, kot so Haloze in
Slovenske Gorice, kjer prevladuje oblika razložene poselitve z nizko gostoto prebivalcev, bolj
primerna bi bila raba v nekaterih večjih naseljih na Dravsko-Ptujskem polju, kjer zaradi
zgoščenosti prebivalstva ne bi prišlo do velikih izgub pri prenosu energije. To pa ne pomeni,
da ni mogoče izkoriščati plitvih sistemov geotermalnega ogrevanja na osnovi toplotnih črpalk.
Drug že omenjeni dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati, je nevarnost izrazitega znižanja
izdatnosti virov, do katerega lahko pride ob preobsežni rabi, zato je pred ukrepi potrebno
skrbno načrtovanje.

6.2 Koriščenje neposredne sončne energije
Neposredna energija Sonca je tista, ki v obliki svetlobe dosega Zemljino površje. S to energijo
si je mogoče zagotoviti toploto ali pa jo spremeniti v električno energijo. Takšna energija je
obnovljivi vir, ki v okolje ne spušča škodljivih snovi. Sončno energijo lahko koristimo v
obliki pasivnih in aktivnih aplikacij. V pasivnih sistemih na osnovi izbire lokacije, orientacije
in uporabe ustreznih materialov pri gradnji stavb zagotavljamo čim boljšo izkoriščenost
sončne energije za ogrevanje in osvetlitev prostorov. Uporabljeni principi so podobni tistim,
ki se že dolgo uporabljajo v kmetijstvu, kjer se rastline gojijo v rastlinjakih, ki koristijo učinek
tople grede. Takšen način rabe energije Sonca je veliko lažje in ceneje uveljaviti pri gradnji
novih stavb kot pri adaptaciji že obstoječih gradenj (Prometheus institute …, 2010).
Za aktivne sisteme pa je značilno, da vključujejo specifične naprave za zajemanje in prenos
energije. Pogosti način uporabe so toplotni solarni sistemi za segrevanje sanitarne vode, ki so
lahko odprtega in zaprtega tipa (zajemanje toplote z uporabo drugih snovi), s katerimi je
mogoče ob optimalnih pogojih dosegati želene temperature ali pa vsaj dvigniti temperaturo in
s tem zmanjšati potrebe po dodatni energiji za ogrevanje. Drugi pomemben način rabe sončne
energije je pridobivanje električne energije. Na tem področju sta uveljavljeni dve tehnologiji.
Prva so t. i. fotovoltaične celice, ki z uporabo posebnih materialov (večinoma kristalov
silicija) neposredno pretvarjajo sončno energijo v električno energijo. Večje število med seboj
povezanih celic tvori module, ki se lahko uporabijo za izgradnjo večjih sončnih elektrarn.
Lahko se jih tudi v manjšem obsegu namesti na ali v bližino stavb ali posameznih javnih
naprav, ki potrebujejo električno energijo. V drugem načinu koriščenja sončne energije za
pridobivanje elektrike pa se uporabljajo ogledala, ki sončno energijo koncentrirajo v neki
točki, kar zagotavlja dovolj toplote za proizvodnjo vodne pare, ki poganja turbine za
proizvodnjo električne energije.
Glavna pomanjkljivost izrabe sončne energije je, da v primeru obsežnejših sončnih elektrarn
le-te zavzemajo velike površine. To težavo pa zmanjšuje dejstvo, da so posamezni solarni
moduli dovolj majhni in lahki, da jih je možno brez večjih težav pritrditi na strehe in pročelja
stavb ali pa elektrarne izgraditi na manj vrednih zemljiščih. V primerjavi s hidroelektrarnami,
termoelektrarnami in jedrskimi elektrarnami, ki energijo proizvajajo konstantno, je
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proizvodnja elektrike s fotovoltaičnimi celicami omejena na svetli del dneva ter se spreminja
z višino Sonca na nebu skozi leto, ključen faktor pa je tudi oblačnost.
V Sloveniji se je v zadnjih letih najpogosteje gradilo manjše toplotne solarne sisteme, ki so
namenjeni pripravi tople sanitarne vode v posameznih gospodinjstvih. Razmeroma
neizkoriščene pa so še možnosti rabe večjih toplotnih sistemov s površinami nad 100 m2, ki so
v primerjavi z manjšimi sistemi bolj učinkoviti in ekonomični. Raba takšnih sistemov je
primerna za ogrevanje vode v večstanovanjskih stavbah, večjih javnih stavbah namenjenih
turizmu in rekreaciji, možna pa je tudi raba v določenih industrijskih procesih (Medved,
2009).
6.2.1 Možnosti neposredne rabe sončne energije v Spodnjem Podravju
Prejeta sončna energija na enoto površine je odvisna od več dejavnikov. Na globalni ravni so
zaradi nagnjenosti Zemljine osi najprimernejša območja ob ekvatorju, z oddaljevanjem od
ekvatorja proti severu in jugu pa se količina prejete energije zmanjšuje zaradi nižjega
vpadnega kota sončnih žarkov, ki posledično obsevajo večje površine na enoto energije. Na
količino prejete energije vplivajo tudi lastnosti ozračja, v katerem se sončna energija deloma
absorbira, razprši in odbija. Zelo pomemben dejavnik, ki zmanjšuje trajanje sončnega
obsevanja, je oblačnost, zato spada med faktorje, ki jih je nujno potrebno upoštevati pri
izračunavanju povprečnih vrednosti za določena območja (Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007).
Na lokalni ravni pa je ključni dejavnik relief, ki neposredno vpliva na prejeto sončno energijo
preko naklona, usmerjenosti pobočij in osenčenosti, s katero je na posameznih lokacijah viden
manjši del neba. Posredno vpliva tudi na trajanje sončnega obsevanja, saj predstavlja reliefno
oviro za zračne mase, v katerih se ob dviganju oblikuje oblačnost (Kastelec, Rakovec, Zakšek,
2009).
V Sloveniji se na mreži meteoroloških postaj meri časovne poteke globalne osončenosti, na
nekaterih postajah pa tudi difuzne osončenosti vodoravne površine in trajanje sončnega
obsevanja (Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007). Kakovost zajetih podatkov se zato med
različnimi postajami razlikuje. Na grafikonu je prikazana porazdelitev dnevnega globalnega
obseva za postajo Maribor, ki je dovolj blizu, da omogoča približen prikaz stanja za regijo. Pri
načrtovanju novih sistemov za zajemaje sončne energije je najbolj ugodno, če na širšem
območju izbrane lokacije že obstajajo sončne elektrarne ali solarni toplotni sprejemniki, na
osnovi katerih je mogoče priti do povprečnih vrednosti proizvodnje energije v daljših
časovnih obdobjih.
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Grafikon 10: Porazdelitev dnevnega globalnega obseva v MJ/m2 za postajo Maribor v
obdobju 1994 – 2003

Vir: Kastelec, Rakovec, Zakšek,
2007

Pri količini proizvedene električne energije s fotovoltaičnimi sistemi ali pridobljene toplote ob
uporabi sončnih kolektorjev ima veliko vlogo tudi način namestitve in uporabljena
tehnologija. Sistemi za pridobivanje morajo biti nameščeni pod takšnim kotom in obrnjeni v
tisto smer neba, ki preko dneva omogoča prejem največje možne količine sončne energije.
Možna je tudi uporaba premičnih sistemov, ki čez dan sledijo navideznemu potovanju Sonca
čez nebo, vendar je potrebno vedeti, da takšne tehnologije podražijo morebitne investicije.
Povprečne vrednosti globalnega obseva v Sloveniji so poleti okrog 20 MJ/m2 ali 700 MJ/m2
mesečno, pozimi pa le 5 MJ/m2 ali manj dnevno ali približno 100 MJ/m2 mesečno. Če
primerjamo razlike v vrednostih obseva med prisojnimi in osojnimi legami ter horizontalno
ležečimi legami, vidimo, da so vrednosti obseva na prisojah večje za največ 20 %, na osojah
pa manjše za največ 70 % v primerjavi s horizontalnimi legami. Podatki za Slovenijo kažejo,
da so povprečne vrednosti na severno orientiranih pobočjih nižje za 9 %, vrednosti na južno
orientiranih pobočjih pa višje za 4 % (Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007).
Preglednica 9: Količina letne prejete energije po smereh neba v Sloveniji
Ekspozicija
Sever
Severovzhod
Severozahod
Vzhod
Zahod
Jugovzhod
Jugozahod
Jug
Ravnina
Vir: Gabrovec, 1996

Povprečna letna prejeta energija (MJ/m2)
3472
3647
3590
3998
4002
4313
4342
4448
4175
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Karta 6: Prejeta energija sončnega sevanja v Spodnjem Podravju
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Prejeta energija na proučevanem območju se po ocenah različnih modelov in podatkov
uporabljenih v analizah giblje med 4100 in 4200 MJ/m2. V prispevku Osončenost površja
Slovenije (Zakšek, Oštir, Podobnikar, 2003) je ocenjena povprečna vrednost prejete energije
4181 MJ/m2 za ravnine Panonske Slovenije in 4115 MJ/m2 za gričevja Panonske Slovenije.
Gabrovec (1996), ki Slovenijo pri izračunih kvaziglobalnega obsevanja deli po podnebnih
tipih, ocenjuje za subpanonski podnebni tip 4135 MJ/m2 prejete sončne energije. Najvišje
ocene prejete sončne energije so navedene v publikaciji Sončna energija v Sloveniji (Kastelec,
Rakovec, Zakšek, 2007), kjer je bila ocenjena povprečna količina letnega globalnega
sončnega obseva v obdobju 1994–2003 v ravninskem delu proučevanega območja med 4400
in 4500 MJ/m2. V enako kategorijo prejete energije spadajo tudi deli gričevnatih območij
vzhodnih Haloz, Slovenskih in Dravinjskih goric ter prisojna polovica Boča, Donačke gore in
Maclja. Drugod se ocena prejete energije giblje med 4200 in 4400 MJ/m2, z izjemo najvišjega
dela Pohorja, ki prejme manj kot 4200 MJ/m2 energije. Razlike v prejeti energiji na
horizontalni površini med posameznimi občinami so torej razmeroma majhne.
Večje razlike se pokažejo znotraj manjših območij, kjer kot glavni razlikovalni dejavnik
nastopa relief, ki preko ekspozicije in naklona ustvarja največje razlike. Ob upoštevanju
reliefa so vrednosti na najbolj senčnih legah bistveno nižje, na najbolj osončenih pa bistveno
višje kot energijske vrednosti horizontalnih površin, širši pa je tudi razpon med najnižjimi in
najvišjimi vrednostmi. Razlike v prejeti sončni energiji se kažejo tudi v pokrajinski rabi, saj
so mnoge prisojne lege gričevij namenjene vinogradništvu.
Pri nameščanju sprejemnikov sončne energije je mogoče vpliv reliefa v veliki meri zaobiti, saj
so moduli običajno nameščeni na nosilce, s katerimi se lahko pri gradnji izbira orientacija in
naklon sprejemnih površin. Je pa potrebno zagotoviti, da so sprejemniki postavljeni zunaj
sence, ki jo povzroča previšan horizont reliefa.
Ob koncu leta 2009 je bil postavljen prvi del sončne elektrarne v Kidričevem, z močjo
približno 1 MW. Učinkovitost delovanja novozgrajene elektrarne bo po določenem obdobju
delovanja omogočila lažje odločanje o smotrnosti nameščanja novih fotovoltaičnih sistemov v
Spodnjem Podravju. Podrobnejše podatke o proizvedeni električni energiji pričakujejo po
približno treh letih delovanja, že zdaj pa je načrtovana širitev elektrarne do moči 3 MW
(Energetika.net, 2010).

6.3. Raba biomase za proizvodnjo energije
Biomasa je pojem, ki se v sektorju rabe virov energije uporablja za označevanje vseh vrst
organskih snovi, pridobljenih iz živih ali neživih organizmov. Ker biomasa spada v kategorijo
obnovljivih virov energije, k njej ne štejemo fosilnih goriv, ki so prav tako nastala s
preobrazbo organskih ostankov, vendar skozi dolgotrajne geološke procese in so izločena iz
sedanjega kroženja ogljikovega dioksida v atmosferi. Biomaso lahko uporabljamo za
pridobivanje električne energije, toplote ali pogonskih goriv. Zaradi različnih načinov uporabe
se pogosto uporablja delitev na biomaso, ki označuje trda goriva, in na biogoriva, kamor
spadajo tekoča ali plinasta goriva, kot so metanol, etanol, biodizel in bioplin (Butala, Turk,
1998). V energetske namene je mogoče uporabljati gozdne, kmetijske in komunalne odpadke
ter posebej za to gojene vrste rastlin, kamor na primer spadajo različne vrste žit, oljnic in
sladkorna pesa.
Med najbolj uporabljane oblike biomase sodi lesna biomasa, kamor uvrščamo lesne ostanke,
ki nastanejo pri rednih sečnjah in negi gozdov, parkov ter kmetijskih površin, in ostanke
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industrijske obdelave lesa. Vir lesne biomase je tudi kmetijstvo, kjer nastajajo uporabni lesni
ostanki pri vzdrževanju sadovnjakov in vinogradov (Butala, Turk, 1998).
Iz biomase pridobljena biogoriva se uporabljajo kot dodatek ali kot nadomestilo tekočih
fosilnih goriv. Trenutno je najbolj razširjena uporaba biodizla in bioetanola, ki se uporabljata
kot pogonski sredstvi motornih vozil. Prvega pridobivamo s predelavo rastlin, ki imajo oljna
semena, kamor prištevamo oljno ogrščico in sončnice, drugega pa iz rastlin, ki jih gojimo za
pridobivanje sladkorja in žit, ki so bogate s škrobom (Krajnc, Robek, Jauschnegg, 2007). S
prečiščevanjem plinov, ki se sproščajo pri razkroju organskih odpadkov, in z nekaterimi
drugimi postopki je mogoče pridobivati bioplin, ki ga je mogoče uporabiti v podobne namene
kot naravni zemeljski plin.
Glavna prednost biomase je podobno kot pri drugih oblikah alternativnih virov energije v tem,
da je obnovljiva in tako ni količinsko omejena, kot so fosilna goriva. Pomemben vidik rabe
biomase je tudi, da gre v nasprotju s fosilnimi gorivi, ki pri izgorevanju v ozračje vnašajo
dodatne količine ogljikovega dioksida, pri rabi biomase za izmenjavo že obstoječega ogljika,
ki ga rastline v svojem življenjskem ciklu izločijo iz ozračja v procesu fotosinteze. Tudi
izpusti SO2 so pri izgorevanju biomase zelo nizki (Butala, Turk, 1998). Ostale prednosti
vključujejo še smotrno uporabo kmetijskih, industrijskih in gospodinjskih odpadkov, ki bi
drugače končali na odlagališčih odpadkov, in nadaljnjo ali ponovno rabo zemljišč, ki so v
procesu zaraščanja. Izkušnje kažejo, da je tudi količina energije, ki se porabi ob pridobivanju,
pripravljanju in transportu biomase, manjša kot pri fosilnih gorivih (Butala, Turk, 1998).
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6.3.1 Možnosti rabe biomase v Spodnjem Podravju
6.3.1.1 Možnosti rabe lesne biomase v Spodnjem Podravju
Preglednica 10: Gozdne razmere v regiji v obdobju 2002-2005
Občina

Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Hoče-Slivnica
Juršinci
Kidričevo
Majšperk
Makole
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Rače-Fram
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi
Starše
Sveti Andraž v Slovenskih
goricah

Površina
gozdov
[ha]

Delež
pokritosti
z gozdom

Najvišji
možni
posek
[m3/leto]

Dejanski
posek
[m3/leto]

Posek na
razpolago
[m3/leto]*

Delež
stanovanj,
ogrevanih
z lesom

Razpoložljiv
posek na
prebivalca
[m3/leto]*

1.124
1.027
750
1.374
344
255
2.222
1.095
1.483
3.745
1.934
411
293
1.432
3.719
2.245
2.065
1.421
1.601
2.989
2.475
13.930
1.199
1.016

35,1
29,9
26,4
34,4
11,8
11,7
41,4
30,2
20,7
51,5
52,4
13,8
23,4
43,2
26,3
48,8
55,1
21,3
31,2
41,8
62,7
53,6
36,7
29,9

4.870
4.917
3.764
5.731
1.277
1.028
11.341
6.841
9.000
16.375
9.912
1.042
1.194
6.369
20.697
10.060
9.356
6.889
6.893
15.817
8.486
74.246
5.688
4.145

2.533
2.726
1.988
3.072
857
709
4.912
3.511
5.778
8.146
4.443
720
680
2.618
10.514
5.081
4.366
3.914
3.446
9.728
6.808
29.982
3.697
2.303

2.337
2.191
1.776
2.659
420
319
6.429
3.330
3.222
8.229
5.469
322
514
3.778
10.183
4.979
4.990
2.975
3.447
6.089
1.678
44.264
1.991
1.842

54
53
42
36
30
18
25
61
32
56
65
33
14
55
47
64
45
14
32
38
50
36
47
39

1,0
0,8
0,7
0,4
0,1
0,1
0,6
1,4
0,5
2,0
2,6
0,1
0,1
0,9
0,8
2,6
1,2
0,1
0,5
0,6
0,8
1,8
0,9
0,5

399

22,7

2.465

1.311

1.154

65

0,9

6.049
2.481
11.073
2.938
11.595

3.025
1.340
5.930
1.531
5.600

3.024
71
1,4
1.141
66
0,9
5.143
47
0,9
1.407
59
0,9
5.995
81
4,3
Vir: Lesna biomasa, 2010

Sveti Tomaž
1.253
32,9
Trnovska vas
544
23,8
Videm
2.505
31,3
Zavrč
673
34,9
Žetale
2.187
57,5
* Opomba: Lasten izračun na osnovi obstoječih podatkov

Lesna biomasa je bila v Sloveniji zmeraj zelo pomemben energetski vir in je tudi danes,
skupaj z vodno energijo, najpomembnejši obnovljivi vir energije. Slovenija, v kateri se ocene
o deležu z gozdom poraščenega ozemlja gibljejo med 58 in 63 % (Ogrin, Plut, 2009), velja za
eno najbolj gozdnatih držav v Evropi. Delež gozda se povečuje skoraj izključno na račun
zaraščanja kmetijskih površin, kar se dogaja že od konca 19. stoletja. Lesne zaloge se že dalj
časa povečujejo in so se iz leta 1953, ko je bilo v Sloveniji 112 m3/ha lesa, povečale na 257
m3/ha v letu 2005. Letni posek lesa v povprečju dosega 75 %, vendar se v zadnjem obdobju
povečuje (Ogrin, Plut, 2009). Rast se pripisuje predvsem povečani rabi lesne biomase za
ogrevanje v gospodinjstvih in je povezana z višanjem cen naftnih derivatov, zaradi česar se
povečevanje rabe pričakuje tudi v prihodnje (Lesna biomasa, 2010).
Po podatkih Zavoda za gozdove in Gozdarskega inštituta Slovenije (Lesna biomasa, 2010) so
razlike v potencialni rabi lesne biomase med občinami razmeroma velike. V preglednici je
razpoložljivi posek gozda za posamezne občine izračunan kot razlika med najvišjim
dovoljenim posekom in realiziranim letnim posekom gozda.
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Med občinami so v količini lesne biomase, ki je na voljo, velike razlike. Deloma je to zato,
ker so med njimi velike razlike v velikosti, kar se odraža v skupni površini gozdnih površin v
posameznih občinah, v večji meri pa je razlog za razlike v rabi zemljišč. V občinah, ki se
nahajajo v celoti ali deloma na ravninskem delu regije, je največ površin namenjenih močno
razvitemu kmetijstvu in večjim, bolj strnjenim naseljem, zato so gozdne površine majhne ter
omejene na manjše zaplate. V primerjavi s temi občinami so občine, ki ležijo na reliefno bolj
razgibanih delih regije, predvsem na južnem in jugozahodnem delu (gozdnate Haloze, Boč,
Macelj in Donačka gora) ter severozahodnem delu regije (območje Pohorja), ostale veliko
bolj gozdnate, hkrati pa se v njih kmetijske površine v zadnjih desetletjih opuščajo in tako še
dodatno zaraščajo. V teh občinah ima poselitev bolj razpršeno obliko, strnjena naselja pa so
manjša. Poleg tega je v kmetijstvu gričevnatih delov regije močneje zastopano vinogradništvo
in sadjarstvo, ki sta lahko dodaten vir manj kvalitetne lesne biomase v obliki ostankov pri
rednem urejanju vinogradov in sadovnjakov.
Največje gozdne površine so v občinah Slovenska Bistrica, Majšperk in Ormož, v katerih je
tudi količina največjega možnega poseka glede na letni prirastek gozdov največja. Občini
Slovenska Bistrica in Majšperk spadata skupaj z občinami Rogatec, Žetale, Poljčane in
Makole tudi med občine z največjim deležem gozdnih površin od skupne površine občine.
Zaradi že obstoječega izkoriščanja gozdnih virov, je na voljo le del dovoljene količine letnega
poseka. Najnižja stopnja rabe dovoljenega letnega poseka je v občinah Slovenska Bistrica,
Oplotnica, Hoče–Slivnica, Makole, Poljčane in Žetale, v katerih je na razpolago še med 52 in
60 % poseka, najvišja pa v občinah Hajdina, Markovci, Gorišnica, Središče ob Dravi in
Kidričevo, v katerih je mogoče uporabiti le še med 31 in 36 % dovoljenega poseka. Če
primerjamo občine po podatkih o količini razpoložljivega letnega poseka na prebivalca, s
čimer odpravimo vpliv velikosti občin, vidimo, da se z vidika razpoložljive lesne biomase
najvišje uvrščajo občine Žetale, Makole, Majšperk, Podlehnik in Slovenska Bistrica, najnižje
pa občine Gorišnica, Hajdina, Markovci, Miklavž na Dravskem polju in Ptuj.
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Karta 7: Delež gozda v občinah Spodnjega Podravja
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V mnogih občinah je delež stanovanj, ki se ogrevajo z lesom že visok (Žetale, Sveti Tomaž,
Trnovska vas), medtem ko je v drugih relativno nizek (Ptuj, Miklavž na Dravskem polju,
Hajdina). Težava je v tem, da je v občinah, kjer je raba lesa za ogrevanje nizka, tudi potencial
lesne biomase nizek, zato bi bilo smiselno, da bi te občine koristile les iz drugih občin, kjer je
raba lesa za ogrevanje visoka, a je količina dovoljenega poseka tolikšna, da omogoča presežke
(Žetale, Makole).
Raba lesne biomase v gospodinjstvih je zaradi njene nevtralnosti pri izpustih CO2 zaželena,
vendar je potrebno upoštevati tudi izpuste prašnih delcev in hlapnih organskih spojin, iz
katerih se tvori prizemni ozon. Zato je potrebno ob spodbujanju rabe lesne biomase hkrati
spodbujati tudi zamenjavo starih kotlov na lesno biomaso z novimi, kjer so pogoji za
izgorevanje boljši in izpusti škodljivih snovi bistveno nižji (Česen, 2010).
Slika 5: Oblike goriva za sisteme na lesno biomaso

Vir: Lesna biomasa, 2010

6.3.1.2 Možnosti proizvodnje biogoriv
Razmere proizvodnji tekočih biogoriv v Sloveniji niso naklonjene, saj je za ekonomsko
konkurenčno proizvodnjo potrebna intenzivna pridelava rastlinskih surovin, z vključeno
visoko porabo gnojil in pesticidov. Študije so pokazale, da bi bila proizvodnja bioetanola
zaradi energetske potratnosti in nezadostnih količin domačih surovin neprimerna (Svoljšak,
2009). Tudi količina proizvedenega biodizla je majhna. Intenzivno gojenje rastlin za
proizvodnjo biogoriv lahko za nekatera slovenska kmetijska območja predstavlja dodatno
okoljsko obremenitev. To je z vidika varovanja okolja nesprejemljivo, saj so na teh območjih
pogosto zabeležene povišane vrednosti škodljivih snovi, zato bi bilo bolj primerno, da se
pridelava potrebnih rastlin usmeri na manj kakovostna kmetijska zemljišča, kar bi ugodno
vplivalo na upočasnitev trenda zaraščanja in bi pripomoglo k ohranjanju kulturne pokrajine.
Dodatna ovira za proizvodnjo biogoriv je dejstvo, da v Sloveniji nimamo lastnih kapacitet za
proizvodnjo naftnih derivatov, kjer bi lahko fosilnim gorivom dodajali biokomponente
(Svoljšak, 2009).
Boljše so razmere na področju proizvodnje bioplina, ki je v zadnjih letih v Sloveniji doživela
hitrejši razvoj. Največ naprav za proizvodnjo bioplina je bilo zgrajenih po letu 2002. Leta
2007 je skupni delež bioplina v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov obsegal
0,9 %. Od tega je bilo 63 % električne energije proizvedene iz deponijskega plina, 32 % iz
plina iz čistilnih naprav in 5 % iz plina ostalih bioplinskih naprav, kamor spada predvsem plin
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iz kmetijskih gospodarstev (Mihelič, Krajnc, Premrl, 2010). Proizvodnja bioplina je
najenostavnejša na večjih kmetijah in farmah, odlagališčih odpadkov, kjer imajo urejeno
odvajanje plina, in v čistilnih napravah. Bioplin nastaja v procesu anaerobnega vretja pod
vplivom delovanja razkrojnih mikroorganizmov. Trenutno najpogostejša raba bioplina je v
napravah za soproizvodnjo električne in toplotne energije, proučujejo pa se tudi možnosti za
uvajanje prečiščenega bioplina v javno plinsko omrežje in za pogon motornih vozil. Bioplin v
glavnem sestavljata metan (50–75 %) in ogljikov dioksid (10–40 %), ostali prisotni plini so še
vodik, vodikov sulfid, dušik, ogljikov monoksid in vodna para. Glede na delež metana, ki ga
vsebuje, ima bioplin energijsko vrednost med 20 in 25 MJ/m3 (Jejčič, Poje, 2010).
Ob zagotavljanju obnovljive toplotne in električne energije govori v prid uporabi naprav na
bioplin še možnost rabe končnih ostankov kot gnojilo, ki ustvarja manj smradu kot običajna
gnojevka. Toplotno in električno energijo, ki se ne porabi na kmetiji ali farmi, kjer je naprava
postavljena, se lahko prodaja drugim potrošnikom energije, kar kmetijskim gospodarstvom
omogoča dodaten zaslužek (Jejčič, Poje, 2010).
Slika 6: Naprava za proizvodnjo bioplina

Vir: Jejčič, Poje, 2010

Edini obrat za proizvodnjo biodizla v regiji se nahaja v občini Rače–Fram. Na leto iz oljne
ogrščice, sojinega olja in palmovega oleina proizvedejo 20.000 ton biodizla (EnGis, 2010).
Načrtovana je še izgradnja bioplinarne v naselju Draženci. Bioplinarna bi naj imela inštalirano
moč 991 kW in bi za proizvodnjo plina večinoma uporabljala piščančji gnoj (Bolarič, 2010).
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Preglednica 11: Občine Spodnjega Podravja po površinah kmetijskih zemljišč namenjenih
posameznim poljedelskim kulturnim rastlinam (v hektarih)
Občina
Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Hoče - Slivnica
Juršinci
Kidričevo
Majšperk
Makole
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Rače - Fram
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi
Starše
Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Pšenica

Ječmen

-1
153,4
158
102,4
364,9
216,3
128,9
134,6
555,1
90,5
304,9
54,4
35,5
1344,2
10
322,8
113
88,7
33,2
463,5
230,5
91,4
86,9
224,9
19
15,1

47
48,9
69,3
95
92,3
24
62,9
166,5
36,5
109,9
24,8
24,7
255,4
10,8
89,2
39,6
62,9
20,2
163,6
71,5
42,3
39
91,1
10
10,2

Sveti Tomaž
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale
1
Ni podatka
2
Lasten izračun
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002

Koruza
za
zrnje
274
285,9
306
657,9
440,3
235,7
319,7
911
286,8
518,9
111,6
120
2056,8
116,3
489,6
368
272,2
93,5
923,5
497,7
293,4
256
583,2
85,4
85,6

Silažna
koruza
67,9
59,1
123,7
126,5
48,9
223,8
180,6
468,2
150,8
48,3
44,6
109,5
748,7
34
111,4
272,7
77
7,6
453
150
79,8
81,1
109,4
0
0

Njive in vrtovi
na prebivalca2
0,26
0,29
0,12
0,43
0,26
0,07
0,37
0,39
0,16
0,33
0,05
0,09
0,43
0,11
0,05
0,15
0,06
0,07
0,10
0,30
0,45
0,40
0,22
0,10
0,12

Ko ocenjujemo potencial proizvodnje biogoriv, glavno težavo predstavlja dejstvo, da se
rastline, ki se uporabljajo za pridelavo goriv, uporabljajo tudi za pridelavo hrane, torej se
potenciala pridelave hrane in pridelave biogoriv prekrivata. K temu je potrebno dodati, da
prekrivanje ni popolno, saj pri pridelavi hrane nastanejo rastlinski odpadki, ki jih je mogoče
nadalje porabiti za proizvodnjo biogoriv. Količina rastlinskih odpadkov se med posameznimi
kmetijskimi kulturnimi rastlinami razlikuje.
Obseg površin za pridelavo poljščin je največji na območju občin Ormož, Slovenska Bistrica,
Kidričevo, Gorišnica, Markovci in Videm, najmanjši pa v občinah Oplotnica, Podlehnik,
Rogatec, Zavrč in Žetale. Podatki, zbrani v popisu, zaradi leta njihovega pridobivanja niso
skladni s trenutno upravno razdelitvijo, zato so v občini Ormož vključeni še podatki občin
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, občina Slovenska Bistrica vključuje podatke občin Makole
in Poljčane, občina Gorišnica pa podatke občine Cirkulane. Za zmanjšanje vpliva velikosti
občin je za lažjo medsebojno primerjavo izračunana površina njiv in vrtov na prebivalca.
Največje površine na prebivalca so v občinah Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Ormož,
Gorišnica, Trnovska vas in Kidričevo, najmanjše pa v občinah Ptuj, Miklavž na Dravskem
polju, Rogatec, Rogaška Slatina in Hoče–Slivnica.
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Pri razmišljanju o rabi zemljišč je potrebno upoštevati še stanje okolja na Dravsko-Ptujskem
polju, kjer je zaradi visoke občutljivosti podtalnice in močnega obremenjevanja s strani
obstoječe kmetijske rabe voda prekomerno onesnažena. Povečevanje obsega rabe zemljišč v
obliki obstoječe intenzivne poljedelske rabe je nesprejemljivo, zato je smiselno spodbujati
razvoj oblik kmetovanja, v katerih je poraba umetnih gnojil in pesticidov čim bolj omejena.
Z vidika proizvodnje hrane je smiselno ohraniti obstoječo stopnjo pridelave in gojiti rastline
namenjene proizvodnji goriv le na manj kvalitetnih zemljiščih oziroma na zemljiščih, ki bi
bila drugače podvržena zaraščanju. Rastline namenjene pridelavi hrane se ne uporabijo v
celoti, kar pomeni, da se lahko ostanki uporabijo za proizvodnjo goriv. Gojenje energetskih
rastlin je primerno tudi kot vmesni posevek pri kolobarjenju, če je mogoče na ta način
upočasniti siromašenje mineralnih snovi v prsti.
Preglednica 12: Občine Spodnjega Podravja po številu živali v živinoreji
Občina

Govedo

Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Hoče - Slivnica
Juršinci
Kidričevo
Majšperk
Makole
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Rače - Fram
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi
Starše

-1
1359
887
1810
1554
945
2666
1435
5242
2793
694
562
2189
9593
571
1897
3125
2662
790
12028
1327

Sveti Andraž v Slovenskih
goricah

976

Sveti Tomaž
Trnovska vas
1277
Videm
2296
Zavrč
160
Žetale
912
1
Ni podatka
2
Lasten izračun
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002

Krave
molznice
513
339
473
453
154
882
511
1755
1021
157
262
537
3543
147
596
940
1013
440
3081
514
424

3024

Število glav
velike živine
1842
1134
1934
2171
1654
2464
1512
5146
2466
1333
522
2099
10158
561
2102
2969
2393
758
11534
1564
1592

611
689
44
386

3149
3165
501
636

1508
2141
450
953

Prašiči
4586
3040
2340
5876
3340
3420
2463
8326
1736
5202
780
929
18044
785
4471
4292
1879
609
6705
3948

Živinorejska
gostota2
1,32
1,02
1,31
0,83
1,39
1,59
1,04
1,57
1,19
0,86
1,27
1,60
1,10
0,62
0,92
1,58
0,99
0,86
1,27
1,08
1,62
1,52
0,83
0,83
0,86

Potencial za proizvodnjo bioplina je lažje oceniti kot potencial za proizvodnjo biodizla in
bioetanola, saj se le-ta v večji meri izdeluje iz živalskih iztrebkov in nima velikega vpliva na
pridelavo hrane. V popisu kmetijskih gospodarstev iz leta 2000 so bili podatki zbrani po
številu goveda, krav molznic, prašičev in po številu glav velike živine. V kategoriji število
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glav velike živine so podatki upoštevanih vrst živali preračunani na skupno enoto, saj podatki
o številu živali ne upoštevajo razlik v velikosti (Popis kmetijskih …, 2002).
Preglednica 13: Potencial proizvodnje bioplina iz živalskih odpadkov na eno glavo velike
živine
Govedo
Prašiči
Perutnina

1,3 m3/dan
1,5 m3/dan
2,0 m3/dan

Vir: Lokalni energetski koncept občine Majšperk, 2009

Največ glav velike živine je v občinah Slovenska Bistrica, Ormož, Kidričevo in Rače–Fram,
vendar je potrebno dodati, da podatki o občini Slovenska Bistrica, enako kot podatki o
pridelavi poljščin, vključujejo še občini Poljčane in Makole, podatki za občino Ormož pa
vključujejo Središče ob Dravi in občino Sveti Tomaž, saj je bil popis opravljen preden so bile
te občine ustanovljene. Najmanj glav velike živine pa je v občinah Zavrč, Miklavž na
Dravskem polju, Podlehnik in Rogatec. Za lažjo primerjavo med občinami je podobno, kot je
pri obravnavi količine poljščin, izračunan kazalec, ki odpravlja vpliv velikosti občin. V tem
primeru je uporabljen kazalec živinorejska gostota oziroma število glav velike živine na
hektar obdelovalnih površin. Najvišja živinorejska gostota je v občinah Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Oplotnica, Hoče–Slivnica, Rače–Fram, Kidričevo in Trnovska vas,
najnižja pa v občinah Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale, Markovci in Rogatec.
Skupno, ob upoštevanju obsega njivskih površin na prebivalca in njihove trenutne rabe ter z
vidika živinorejske gostote, je največji potencial za proizvodnjo biogoriv v občinah
Kidričevo, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas, najmanjši pa v občinah
Podlehnik, Rogatec, Zavrč in Žetale.

6.4 Koriščenje vetrne energije
Energija vetra je preobražena oblika sončne energije, ki nastane kot posledica razlik v
ogretosti različnih delov ozračja, kar ima za posledico razlike v zračnem pritisku, ki se
izenačujejo v obliki vetra. Z uporabo vetrnih turbin je mogoče kinetično energijo vetra
pretvoriti v mehanično (črpanje vode, žaganje lesa, mletje žit) ali električno energijo. Za
pridobivanje elektrike se najpogosteje uporabljajo turbine s horizontalno osjo (American wind
…, 2010). Takšne turbine stojijo na nosilnih stebrih, ki merijo v višino med 50 in 90 m in jih
poganjajo elise, ki imajo približno enako velik premer.
Vetrne elektrarne je smotrno postaviti na lokacijah, kjer je povprečna letna hitrost vetra vsaj 6
m/s. Moč vetra se povečuje s kvadratom njegove hitrosti, kar pomeni, da se ob dvakrat višji
hitrosti moč vetra poveča za osemkrat (American wind …, 2010). To pomeni, da majhna
razlika v hitrosti vetra predstavlja veliko razliko v potencialni proizvodnji električne energije.
Večina vetrnih turbin, ki so trenutno dostopne na trgu, ima moč med 700 kW in 5 MW.
Izkoristek vetrnih turbin je odvisen od vetra, ki piha v določenih obdobjih relativno
konstantno, drugič pa sploh ne. V večini primerov se giblje med 25 in 40 % (American wind
…, 2010). Večje število vetrnih turbin, postavljenih na sklenjenem območju, ki lahko skupaj
proizvajajo več sto MW električne energije, imenujemo vetrna elektrarna. Število posameznih
turbin je lahko različno in je odvisno od naravnih pogojev, potreb po električni energiji in
drugih dejavnikov.
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Prednost koriščenja energije vetra za pridobivanje drugih oblik energije je v njeni
neomejenosti in v dejstvu, da se pri pridobivanju energije v okolje ne spuščajo škodljive
snovi. Vetrne turbine v nasprotju z nekaterimi drugimi oblikami koriščenja energije na
površju zavzemajo relativno majhno površino (običajno nekaj m2), kar omogoča, da se
zemljišča v njeni okolici uporabljajo v druge namene, kot na primer kmetijstvo. Nasprotniki
gradnje vetrnih elektrarn kot glavne negativne dejavnike navajajo nezanesljivost proizvodnje
elektrike zaradi nihanja moči vetra, estetske razloge, hrup in nevarnost za ptice ter netopirje
(Windpower and the …, 2006).
6.4.1 Možnosti rabe energije vetra v Spodnjem Podravju
Lega Slovenije za izkoriščanje vetrne energije ni najboljša. Najboljše lokacije so na območjih,
kjer je hitrost vetra dovolj visoka in veter piha razmeroma konstantno. Takšne razmere so ob
obalnih območjih, na večjih ravninah, na pobočjih dolgih položnih vzpetin, kjer se zrak lahko
dviga brez ovir in vzdolž nekaterih dolin, v katerih veter dosega visoke hitrosti (Renewable
power news, 2010). Slovenija s kratko obalno črto in ozkim zaledjem, razgibanim reliefom in
omejenimi sklenjenimi ravnimi površinami v primerjavi z ostalimi deli sveta nima ugodnih
pogojev za koriščenje vetrne energije. Zaradi lege v zmernih geografskih širinah prevladujejo
zahodni vetrovi, vendar zaradi razgibanega reliefa s številnimi dolinami in kotlinami beležimo
med 30 in 40 % brezvetrja ter povprečne hitrosti vetra le 2 m/s (Ogrin, Plut, 2009).
Poleg nizkih hitrosti vetra glavni zadržek pri gradnji večjih vetrnih elektrarn predstavljajo
okoljevarstveni vidiki umeščanja motečih objektov v razmeroma neokrnjeno naravo, ki bi
pokrili neznaten delež domačih potreb po električni energiji.
Najboljši pogoji za rabo vetrne energije v Sloveniji so na dinarsko-kraški pregradi, vendar so
to območja, ki so večinoma zavarovana v okviru Nature 2000 zaradi svoje ekosistemske vloge
in visoke biotske raznovrstnosti (Ogrin, Plut, 2009). Bolj primerna bi bila zato umestitev
vetrnih turbin v območja, ki so že doživela določeno stopnjo preobrazbe zaradi človeške
dejavnosti. Sem spadajo degradirana območja, zemljišča ob večjih prometnicah, možna pa je
tudi postavitev za urbane površine bolj primernih, manj hrupnih vetrnic na strehe nekaterih
stavb v mestih (Predin, 2009). Zaradi nizke stopnje raziskanosti potencialov koriščenja vetrne
energije so pred konkretnimi rešitvami nedvomno potrebne dodatne raziskave, s katerimi bi se
ovrednotilo okoljsko sprejemljivost in ekonomsko upravičenost gradnje vetrnih elektrarn.
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Karta 8: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi
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V regiji so razlike med posameznimi občinami z vidika rabe vetrne energije majhne. Na višini
50 m je povprečna hitrost vetra na večjem delu območja od 2 do 3 m/s, s posameznimi
omejenimi lokacijami, kjer je hitrost med 1 in 2 m/s. Lokacije z višjimi povprečnimi hitrostmi
vetra so v občinah Slovenska Bistrica, Hoče–Slivnica, Poljčane, Rogaška Slatina, Makole,
Majšperk, Rogatec in Žetale, katerih ozemlje sega v višje nadmorske višine na območju
Pohorja, Boča, Maclja in Donačke gore. Hitrost vetra na teh lokacijah narašča z nadmorsko
višino in se giblje med 3 in 5 m/s, z najvišjimi vrednostmi od 5 do 6 m/s na vrhu Boča, ki se
nahaja na meji med občino Poljčane in Rogaška Slatina. Postavitev vetrne elektrarne bi bila
torej smiselna le na vrhu Boča, pa še tam bi proizvajala manjše količine električne energije,
saj veter dosega komaj mejno priporočeno vrednost. Postavitev takšne elektrarne bi bila zato
smiselna le v primeru, da ni nobenih drugih zadržkov.

6.5 Hidroenergija
Hidroenergija je energija pridobljena pri pretvorbi kinetične energije vode, ki se pretaka iz
višjih na nižje nadmorske višine. Hidroelektrarne spadajo v skupino OVE, vendar potrebujejo
v primerjavi z ostalimi načini koriščenja obnovljivih virov energije razmeroma obsežne
posege v prostor, kot so akumulacijska jezera in vodni kanali. Delovanje temelji na pretvorbi
potencialne energije vode, in sicer s pomočjo različnih vrst turbin v električno energijo.
Kot je že bilo omenjeno, se pri rabi vode za pridobivanje električne energije v okolje ne
spuščajo toplogredni plini. Takšne elektrarne imajo dolgo življenjsko dobo in pri obratovanju
ne potrebujejo velikega števila zaposlenih. K slabostim se običajno prišteva negativne učinke
na pokrajinske ekosisteme, saj so hidroelektrarne pogosto povezane z izgradnjo velikih
akumulacijskih jezer, preselitvijo prebivalcev in nevarnostjo poplav ob morebitnih poškodbah
na jezu. S skrbnim načrtovanjem je mogoče negativen vpliv zmanjšati, tako da se jezera
ustrezno uredi in postanejo prebivališča novih živalskih vrst, ljudje pa jih lahko uporabljajo v
rekreacijske namene.
Oblike hidroelektrarn se med seboj razlikujejo glede na naravne pogoje, večinoma pa
vključujejo izgradnjo jezov ali posebnih kanalov, ki vodo iz struge reke preusmerjajo v
hidroelektrarno. Poseben tip predstavljajo črpalne hidroelektrarne, ki za delovanje uporabljajo
energijo, ko je povpraševanje in cena nižja, s katero črpajo vodo v rezervoar na višji
nadmorski višini in z njo proizvajajo električno energijo, ko je povpraševanje in s tem tudi
cena energije višja.
Nekonstantnost proizvodnje električne energije, ki je ena glavnih težav sončne in vetrne
energije, je možno rešiti z različnimi načini shranjevanja proizvedene energije. Uveljavljen
način shranjevanja energije predstavljajo črpalne hidroelektrarne, ki presežek energije
uporabljajo za črpanje vode na višjo nadmorsko višino in jo uporabljajo za proizvodnjo
električne energije ob pomanjkanju. Drugi manj razširjeni pristopi k shranjevanju energije
vključujejo rezervoarje s stisnjenim zrakom ali rabo energije za proizvodnjo vodika, ki se ga
lahko kasneje porabi za proizvodnjo energije.
Gibanje v količini letne proizvodnje in rabe energije iz obnovljivih virov je zaradi velikega
deleža hidroenergije odvisno predvsem od razlik v pretoku rek, na katerih so postavljene
hidroelektrarne, in je v manjši meri povezano z inštalirano močjo energetskih sistemov. V
obdobju 2000–2008 se je inštalirana moč z obnavljanjem hidroelektrarn povečevala (Česen,
Kranjčevič, 2009), a je bilo kljub temu zaznati padce v proizvodnji elektrike.
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6.5.1 Možnosti rabe vodne energije v Spodnjem Podravju
Ker je Drava, ki je edina večja reka na proučevanem območju, s 97,8-odstotno izkoriščenostjo
(Raner, Žebeljan, 2009) že skoraj v celoti energetsko izkoriščena, ostaja možnost le še za
izgradnjo manjših hidroelektričnih sistemov na manjših rekah in potokih, v kolikor bi presoja
ekonomske upravičenosti in okoljskih vplivov pokazala smiselnost takšnih objektov. Med
manjše hidroelektrarne se običajno uvrščajo elektrarne z močjo do 10 MW, vendar je
definicija od države do države različna in se giblje med 1,5 in 25 MW (Male hidroelektrarne
…, 2010). Zaradi ekonomskih dejavnikov je gradnja malih hidroelektrarn smiselna le na
lokacijah, kjer je padec vode nad 4 m. V teh primerih je možna gradnja sistemov, ki za svoje
delovanje ne potrebujejo visokih pretokov. To je pomembno, saj v kolikor želimo ohranjati
vodno in obvodno življenje vodnega telesa, ki ga izkoriščamo, moramo poskrbeti, da delež
vode, ki ga uporabljamo za proizvodnjo elektrike, ni prevelik (Čadež, 2010). Metodologijo za
določanje ekološko sprejemljivega pretoka v skladu z Zakonom o vodah določa Ministrstvo
za okolje in prostor, pred gradnjo pa je potrebno pridobiti koncesijo za rabo vode, kar traja od
5 do 10 let (Raner, Žebeljan, 2009).
Preglednica 14: Povprečni letni pretoki izbranih rek v obdobju 1961–1990
Dravinja (vodomerna postaja Videm)
Polskava (vodomerna postaja Tržec)
Pesnica (vodomerna postaja Zamušani)

12 m3/s
2,64 m3/s
5,5 m3/s

Vir: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije (obdobje 1961–1990)

Pesnica ima energetski potencial med 200 in 500 kW, vendar zaradi majhnega padca skozi
celoten tok postavitev male hidroelektrarne ni smotrna (Energetska zasnova občine Dornava,
2003). Kljub temu bi ena izmed rešitev za izgradnjo male hidroelektrarne lahko bila na
lokaciji, kjer se Pesnica v svojem toku približa odvodnemu kanalu hidroelektrarne Formin,
preden se pri Ormožu izliva v Dravo. Na tem mestu je kanal zasnovan tako, da se ob
povečanem pretoku voda iz struge Pesnice preliva v odvodni kanal. Presežek vode bi se ob
izgradnji male hidroelektrarne na tej lokaciji lahko koristil za pridobivanje električne energije
(Dravske elektrarne Maribor, 2010).
V pripravi so načrti za postavitev male hidroelektrarne še na jezu na Ptujskem jezeru, pri
naselju Markovci. Takšna elektrarna bi izkoriščala obvezni ekološko sprejemljiv pretok 5
m3/s pozimi in 10 m3/s poleti, ki ga je potrebno spuščati v strugo Drave, in bi imela moč
približno 800 kW (Dravske elektrarne Maribor, 2010). Trenutno se izvaja tudi obnova
hidroelektrarne Zlatoličje, načrtovana pa je tudi obnova hidroelektrarne Formin do leta 2016,
s čimer se bo količina proizvedene energije nekoliko povečala. Za podrobnejšo oceno
možnosti gradnje dodatnih malih hidroelektrarn na že izkoriščenih in na še ne izrabljenih
vodotokih so potrebne dodatne raziskave o ekonomski in okoljski smotrnosti posegov.
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6.6 Skupna ocena potenciala rabe obnovljivih virov energije v Spodnjem
Podravju
Ocena potenciala OVE za celotno regijo temelji na oceni potenciala za posamezne občine in
primerjave med njimi. Za posamezen obnovljivi vir so bili določeni kriteriji, na osnovi katerih
so bile občine razdeljene v tri razrede glede na primernost rabe. Kriterij pri razvrščanju občin
z vidika primernosti rabe sončne energije je ocena prejete letne energije sončnega obsevanja v
Sloveniji, izražena v MJ/m2. Razpon prejete sončne energije sončnega obsevanja v Sloveniji,
ki je od 3800 do 5000 MJ/m2, je pri določanju kriterijev v regiji izbran zaradi dejstva, da je
Slovenija z vidika podnebnih razmer dovolj raznolika država, saj se srečujejo vplivi
sredozemskega, celinskega in gorskega podnebja (Ogrin, Plut, 2009). Visok potencial imajo
območja s prejeto energijo nad 4600 MJ/m2, srednje visok potencial imajo območja s prejeto
energijo od 4200 do 4600 MJ/m2, nizek potencial pa imajo območja, kjer je letna prejeta
energija sončnega obsevanja pod 4200 MJ/m2.
Pri ugotavljanju primernosti za rabo vetrne energije je upoštevana povprečna hitrost vetra 50
m nad tlemi. Postavljanje vetrnih elektrarn je ekonomsko smiselno le na območjih s
povprečno letno hitrostjo vetra vsaj 6 m/s. Območja, kjer je povprečna hitrost vetra nižja od te
vrednosti, imajo zato oceno nizkega potenciala, območja, kjer je hitrost vetra med 6 in 15 m/s,
kar je hitrost, pri kateri vetrne turbine dosegajo najvišjo količino proizvedene električne
energije (Danish wind industry association, 2010), se uvrščajo v razred srednje primernosti,
območja z višjo povprečno letno hitrostjo vetra pa so označena z oceno visokega potenciala.
Možnost rabe geotermalne energije je ocenjena na osnovi temperature tal na globini 1000 m
in tehničnih zahtev pri različnih oblikah rabe geotermalne energije. Ker je za proizvodnjo
električne energije potrebna temperatura vode oz. pare nad 100 ˚C in ker so se začele šele v
zadnjih letih pojavljati tehnologije, ki lahko v ta namen koristijo tudi geotermalne vire z
nižjimi temperaturami (Erkan, et al., 2008), je kriterij za visok potencial rabe geotermalnih
virov relativno visok. Ob upoštevanju še drugih oblik rabe geotermalne energije
(Gudmundsson, Freeston, Lienau, 1985) je bila za mejo med nižjim in srednje visokim
potencialom izbrana temperatura 46 ˚C na 1000 m globine. V višji razred pa bi se uvrščala
območja, kjer bi bila temperatura na tej globini višja od 100 ˚C.
Potencial rabe biomase je razdeljen na kategorijo možnosti rabe lesne biomase in na
kategorijo potenciala za proizvodnjo biogoriv. Kriterij za ocenitev razpoložljivih zalog lesne
biomase je količina razpoložljivega letnega poseka na prebivalca v občini. Za določitev mej
razredov je upoštevan razpon izbranega kazalca v vseh občinah Slovenije, ki je od 0 do
27,6 m3 na prebivalca letno (Lesna biomasa, 2010). Občine z nizkim potencialom so tako
tiste, kjer je na razpolago manj kot 0,5 m3 lesa na prebivalca letno, občine s srednje visokim
potencialom imajo na leto na razpolago od 0,6 do 1,5 m3 lesa na prebivalca , občine, kjer pa je
ta količina višja, pa se uvrščajo v kategorijo z visokim potencialom.
Kriterij za določanje potenciala proizvodnje biogoriv temelji na vrednotenju dveh delnih
kriterijev – površine njivskih površin na prebivalca in živinorejske gostote v občinah. V obeh
delnih kriterijih so podatki občin primerjani s slovenskim povprečjem. Slovensko povprečje
kazalca živinorejska gostota je 0,97 glav velike živine na hektar kmetijskih površin, kazalca
njivske površine na prebivalca pa 0,07 hektarov. Občine, ki imajo v obeh kazalcih višjo
vrednost od slovenskega povprečja, se uvrščajo v kategorijo z visokim potencialom
proizvodnje biogoriv, občine, v katerih je en kazalec nad, drugi pa je pod slovenskim
povprečjem, se uvrščajo v kategorijo srednje visokega potenciala, občine, kjer pa sta oba
kazalca pod slovenskim povprečjem, pa se uvrščajo v kategorijo nizkega potenciala
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proizvodnje biogoriv. Pri vrednotenju potencialov rabe biogoriv so bile upoštevane tudi
občine, ki ob popisu še niso bile samostojne, zato imajo enake ocene kot tiste občine, v
katerih so se takrat nahajale.
Hidropotencial regije je sicer visok, vendar je na edini veliki reki, ki teče skozi regijo že v
celoti izkoriščen, oziroma se lahko rabo vodne energije izboljša le še z morebitnim
napredkom v tehnikah njenega izkoriščanja. Tudi na manjših vodotokih so marsikje že
postavljene male hidroelektrarne, ki se v največjem številu nahajajo na vodotokih, ki tečejo s
Pohorja, in na Dravinji. Edini večji reki, ki še nista izkoriščeni, sta Polskava in Pesnica, ki pa
zaradi majhnih pretokov in nizkega padca v nadmorski višini strug obeh vodotokov nista
najbolj primerni za postavitev malih hidroelektrarn.
V primerjavi s potencialom hidroenergije so možnosti rabe vetrne energije ob upoštevanju
trenutne stopnje razvoja tehnologij v Spodnjem Podravju razmeroma slabe. Povprečna letna
hitrost vetra je skoraj v celotni regiji nizka in dosega višje vrednosti le na nekaterih omejenih
lokacijah. Tudi na delih regije, kjer je povprečna hitrost vetra največja, je prenizka za
postavitev vetrnih elektrarn, ki bi bile ekonomsko upravičene. Edina izjema je majhno
območje na vrhu Boča, kjer hitrost vetra v povprečju dosega mejno priporočeno vrednost,
vendar se omenjena lokacija nahaja na varovanem območju narave, hkrati pa ima območje
turistično in druge funkcije, ki bi jih lahko izgradnja vetrne elektrarne motila.
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Karta 9: Primerjava občin Spodnjega Podravja iz vidika možnosti rabe vseh oblik obnovljivih
virov energije
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Med najbolj obetavnimi viri, kjer lahko z ozirom na ugotovljene potenciale pričakujemo
bodočo rast na področju rabe OVE, izstopajo sončna energija, geotermalna energija in
biomasa. Regija se nahaja na območju, kjer je temperaturni gradient tal višji kot drugod v
Sloveniji in ima dobre pogoje za koriščenje geotermalne energije. Najboljše pogoje imajo
glede na trenutno znanje o talnih razmerah občine na severnem delu regije, raziskave pa
nakazujejo, da se na območju regije na različnih globinah nahajajo še neodkriti viri tudi v
ostalih občinah, ki bi lahko imeli dovolj visoke temperature za širok spekter rabe, od
kmetijstva, ogrevanja prostorov, do razširitve turistične ponudbe.
Medtem ko se geotermalno energijo že uporablja in je potrebno prihodnjo rabo načrtovati z
določeno mero previdnosti, da ne bi prišlo do izčrpanja vodonosnika ali padca temperature
vira, je sončna energija še na nizki stopnji izkoriščanja in tudi ni vir, ki bi ga bilo mogoče pri
prekomerni rabi začasno izčrpati, kot to velja za geotermalne vire. Z vidika potencialne rabe
sončne energije se najvišje uvrščajo občine osrednjega, ravninskega dela regije. Slabše pogoje
imajo občine, ki se nahajajo v bolj razgibanem reliefu oziroma se nahajajo za manj izrazitimi
reliefnimi pregradami, kot na primer Poljčane in Makole. V teh občinah ima večjo vlogo
učinek previšanega horizonta, zaradi reliefa, ki zmanjšuje čas dnevnega sončnega obseva.
Kljub temu so te razlike majhne, zato so vse občine dobile oceno srednje primernosti rabe
sončne energije.
Potencial rabe lesne biomase je največji na območju občin Slovenska Bistrica, Makole,
Majšperk, Žetale in Podlehnik, ki se deloma ali v celoti nahajajo na območju Pohorja in
Haloz. Druge oblike biomase, uporabne predvsem za proizvodnjo biogoriv, izkazujejo velik
potencial v občinah, ki se nahajajo na Dravsko-Ptujskem polju in v Slovenskih goricah. Pri
oceni potenciala rabe biogoriv je tudi največ občin dobilo najvišjo oceno primernosti.
Oceni potenciala rabe lesne biomase in rabe biomase za proizvodnjo biogoriv sta si v velikem
številu občin nasprotni, saj je v občinah, kjer so pogoji ugodnejši, več površin namenjenih
kmetijstvu, tam kjer so pogoji slabši, pa več površin porašča gozd. Edina izjema je le občina
Majšperk, ki se razteza prek dela gozdnatih Haloz na južnem delu občine in prehaja v uravnan
svet na severnem delu občine.
Izbrani kriteriji se seveda nanašajo na sedanje tehnike izkoriščanja OVE, kar pomeni, da se
lahko ocene potencialov v prihodnosti bistveno spremenijo, če bodo razvite nove tehnologije
in tehnike njihove rabe. Lahko se na primer pojavijo možnosti za izkoriščanje vetrne energije
ali pa možnosti za postavitev geotermalne elektrarne, za katero danes še ni zadostnih pogojev.
Če pogledamo regijo kot celoto, vidimo, da so največje možnosti za razvoj na osnovi
geotermalnih sistemov v severnem delu regije, nameščanje kapacitet za izkoriščanje sončne
energije pa je priporočeno v celotni regiji. Največji izkupiček se pričakuje v osrednjem delu
regije, možnosti za povečanje vloge lesne biomase v energetskih bilancah so največje v
zahodni polovici regije, proizvodnja biogoriv pa bi bila najbolj primerna v občinah, ki se
nahajajo v pasu, ki se razteza od vzhoda proti zahodu, čez osrednji del regije.
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Slika 7: Primerjava rabe energije in potencialov OVE v Spodnjem Podravju

Skupno vrednotenje regije z vidika rabe energije za ogrevanje in z vidika potencialov OVE
omogoča razvrstitev občin v štiri tipe. V kolikor bi bile v regiji tudi občine z manj ugodno
rabo energije in srednje visokim in visokim potencialom OVE, bi bilo smiselno k tipizaciji
dodati še dve kategoriji. V kategoriji z manj ugodno rabo energije se nahajajo občine, kjer je
delež lesa v strukturi energije, ki se uporablja za ogrevanje, nizek. V nasprotju s to kategorijo
so občine, kjer je delež rabe lesa pri ogrevanju visok, uvrščene v tip občin z bolj ugodno rabo
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energije. Vsaka od teh dveh kategorij je nato razdeljena na tri tipe, glede na to, ali je potencial
OVE visok, srednje visok ali nizek. Rezultat vrednotenja je torej šest tipov občin.
Tipizacija Spodnjega Podravja kaže manj ugodno stanje, saj je v vseh občinah, kjer je raba
energije za ogrevanje manj ugodna, nizek tudi potencial rabe OVE. V primerjavi s tem ima
večina občin, kjer je raba energije za ogrevanje bolj ugodna, visok ali srednje visok potencial
rabe OVE. Le v dveh občinah, kjer je raba energije bolj ugodna, je potencial rabe OVE nizek.
Najmanj ugodno stanje je v osrednjem delu regije, v občinah Kidričevo, Hajdina, Miklavž na
Dravskem polju, Ptuj, Markovci in Gorišnica. To so občine, ki bodo verjetno morale pri
zagotavljanju visokega deleža obnovljivih virov v energetskih bilancah pomoč iskati v
občinah, ki imajo presežek lastnih obnovljivih virov. Tudi uvajanje varčevalnih ukrepov bo v
teh občinah moralo biti prednostno.
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Karta 10: Tipi občin glede na rabo energije in možnosti rabe OVE
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7. Predlogi za izboljšanje stanja na področju rabe energije v Spodnjem
Podravju
Osrednja pomanjkljivost v rabi energije v regiji je previsoka raba fosilnih virov na vseh
področjih rabe energije. Medtem ko je raba obnovljivih virov v gospodinjstvih, vsaj v
nekaterih občinah, močneje zastopana, se javne stavbe ogrevajo skoraj izključno s fosilnimi
gorivi. Hkrati je raba toplotne energije neučinkovita, saj je razširjena raba starih kotlov za
ogrevanje stavb, toplotna izolacija stavb je slaba, redki pa so tudi sistemi za soproizvodnjo
toplotne in električne energije. Tudi v prometu sta premočno razširjena avtomobilski promet,
ki je v primerjavi z javnim prometom manj učinkovit, in tovorni promet po cestah, kjer bi s
prevozom tovora po železnicah lahko zmanjšali porabo energije. Hkrati je stanje na področju
javnega prevoza slabo in ni učinkovita alternativa osebnemu avtomobilskemu prevozu. Tudi
kolesarskih stez ni dovolj ali pa niso urejene tako, da bi zagotavljale varnost in ugodnost
potovanja s kolesom.
Pri pripravljanju ukrepov je potrebno upoštevati vse sektorje, ki rabijo energijo, od
gospodinjstev, industrije, obrti in storitev, do javnih stavb ter prometa. Ukrepi vključujejo
tako širjenje rabe OVE kot izboljšave v učinkovitosti rabe energije. Za učinkovito izvajanje
ukrepov na področju učinkovite rabe energije je na voljo več instrumentov, ki jih je mogoče
uporabiti na nacionalnem in lokalnem nivoju.
V gospodinjstvih je potrebno znižati količino porabljene električne energije in energije za
ogrevanje prostorov. Problem rabe električne energije za ogrevanje prostorov je najbolj
izrazito prisoten v občinah Markovci, Videm, Ptuj in Destrnik. Električna energija se v
stanovanjih uporablja tudi pri uporabi različnih električnih in elektronskih naprav, od svetil,
klimatskih naprav, hladilnikov, štedilnikov, zabavne elektronike ter drugih naprav, ki jih je
vedno več in zato povečujejo količino porabljene energije. Razen, da prebivalci varčujejo
energijo tako, da redkeje uporabljajo naprave, so lahko pri nakupovanju pozorni na energijski
razred, ki označuje energetsko varčnost kupljenih naprav. Najučinkovitejši način varčevanja z
energijo pri ogrevanju prostorov je gradnja stavb na takšen način, da so izgube toplote čim
manjše, obstoječe stavbe pa je mogoče adaptirati z boljšo strešno izolacijo, novimi okni in
fasado. Zelo pomembno je tudi informiranje ljudi o načinih in pomembnosti varčevanja z
energijo. Pri zaračunavanju stroškov ogrevanja v večstanovanjskih stavbah je pomembno, da
se stroški obračunavajo glede na dejansko porabo v posameznih stanovanjih, saj imajo na ta
način stanovalci večji interes, da varčujejo z energijo.
Ukrepi v javnih stavbah so podobni tistim, ki jih je potrebno sprejeti v gospodinjstvih, vendar
je potrebno poleg varčne gradnje in adaptacije zgradb, pozornost nameniti tudi informiranju
uporabnikov storitev o ukrepih, ki so bili sprejeti pri varčevanju z energijo, ter o razlogih za
njihovo izvajanje. Na ta način lahko postanejo javne zgradbe zgled, ki mu je potrebno slediti,
da energijo rabimo čim bolj smotrno. Takšni ukrepi so potrebni tudi v industriji, kjer je poleg
učinkovite rabe energije za ogrevanje upravnih in proizvodnih prostorov mogoče energetsko
učinkovitost povečati z uporabo novejših, varčnejših naprav. V industrijskih obratih, kjer v
proizvodnem procesu nastaja odpadna toplota, jo lahko uporabijo za ogrevanje prostorov in
sanitarne vode (Agencija za prestrukturiranje …, 2010). Izpostaviti je potrebno, da si je z
ekonomskega vidika v industriji, kot tudi v drugih sektorjih, smotrno prizadevati za varčno
rabo energije, ker manjša količina porabljene energije pomeni tudi nižje stroške. Ukrepi na
področju zmanjševanja rabe energije v javnih stavbah in industriji bi bili najbolj učinkoviti v
občinah Ptuj, Kidričevo, Ormož, Hajdina ter Dornava, kjer je koncentracija teh dejavnosti
največja.
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Med ukrepi za doseganje večje energetske učinkovitosti imajo pomembno vlogo sistemi
daljinskega ogrevanja. Takšni sistemi zmanjšajo število malih individualnih kurišč in
omogočajo lažji nadzor ter izboljšave v energetski učinkovitosti. Kot gorivo se lahko
uporabljajo lokalni viri, kot je geotermalna energija in različne oblike biomase. Glavna
pomanjkljivost takšnih oblik ogrevanja je, da so učinkoviti le v primeru, ko so razdalje
prenosa toplote majhne, kar pomeni, da jih je mogoče uporabiti le v strnjenih naseljih.
Zelo učinkovita oblika povečanja energetske učinkovitosti je uvedba sistemov za
soproizvodnjo toplote in električne energije. Izkoristek v takšnih sistemih je med 80 in 90 %,
kar je bistveno več kot v termoelektrarnah, kjer je ta vrednost med 30 in 50 %. Pri tem do
polovice proizvedene energije predstavlja električna energija, preostanek pa je v obliki
toplote. Uvedba soproizvodnje je smiselna povsod, kjer obstajajo dovolj velike potrebe po
nizkotemperaturni toploti. Za celotna naselja ali posamezne soseske, priključene na sisteme za
daljinsko ogrevanje, so primerni sistemi z močjo nad 1000 kW, za ogrevanje posameznih
večstanovanjskih ali drugih večjih stavb se uporabljajo sistemi z močjo od 50 do 500 kW,
možna pa je tudi izgradnja mikro sistemov za posamezna gospodinjstva z močjo od 5 do 15
kW (Nacionalni energetski …, 2004). V soproizvodnji se lahko uporabljajo različna goriva,
tudi lesna biomasa, ki je kot obnovljivi vir bolj zaželena (Resolucija o …, 2004).
Eden od ključnih problemov, s katerimi so bodo morale v prihodnosti soočiti občine, je
naraščajoč problem rabe energije v prometu in vse večje količine izpustov škodljivih plinov,
ki pri tem nastajajo. Povečuje se tako obseg potniškega kot tovornega prometa, zato je
potrebno sprejeti ukrepe za omejitev naraščajoče rabe energije v tem sektorju. To je mogoče
doseči s povečanjem učinkovitosti avtomobilskih in ostalih motorjev, s spodbujanjem javnega
potniškega prometa, s premeščanjem tovornega prometa iz cest na železnice, s spodbujanjem
kolesarjenja ter s podobnimi ukrepi. Rabo energije je mogoče zmanjšati tudi z zmanjšanjem
obsega prometa. Velik del dnevnega prometa predstavljajo dnevne migracije na delovno
mesto, ki jih je mogoče omejiti s skladnim regionalnim razvojem, ki se v tem primeru nanaša
predvsem na bolj enakomerno razporeditev delovnih mest, ali pa z ukrepi kot sta delo na
daljavo in videokonference.
Medtem ko se lahko na državnem nivoju poslužujemo zakonskih in finančnih inštrumentov,
ki določajo, kateri načini rabe energije so dovoljeni ter kateri ne, kakšno stopnjo energetske
učinkovitosti morajo dosegati nove stavbe in s katerimi se določene oblike rabe spodbujajo s
finančnimi spodbudami, druge pa sankcionirajo z določanjem davkov pri njihovi uporabi, so
inštrumenti, ki jih imajo na razpolago občine bolj omejeni. Učinkovit način spreminjanja
življenjskih navad je izobraževanje in informiranje porabnikov energije. Občine lahko
uporabijo le nekatere od teh inštrumentov, vendar lahko z vztrajnim in doslednim izvajanjem
zastavljenih ciljev zagotovijo bolj trajnostno naravnan razvoj regije.
Uporaba OVE in ukrepov varčevanja z energijo predvsem v občinskih in izobraževalnih
zgradbah mora biti eden izmed prednostnih ukrepov, saj se na ta način ne le zmanjša poraba
energije v teh stavbah, ampak je posredni učinek tudi demonstracijski in informativni vzgled
za uporabnike storitev v teh stavbah. K možnim načinom rabe OVE v primeru javnih stavb
spadajo predvsem sončne elektrarne in sončni sprejemniki toplote, ki se lahko namestijo na
strehe. Investicije v takšne sisteme so zaradi njihove modularne oblike dovolj majhne, da jih
je mogoče uvajati postopoma, hkrati z ukrepi učinkovite rabe. Mogoče je tudi sproti
spremljati napredek v učinkovitosti ukrepov.
Zelo pomembna skupina ukrepov, ki jih morajo sprejeti občine, so različne oblike
izobraževanja in informiranja o pomembnosti rabe OVE in o pomembnosti učinkovite rabe
energije. K temu spada tudi ureditev svetovanja o ustreznih ukrepih, ki so na voljo
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posameznikom, s katerimi lahko zmanjšajo rabo energije v gospodinjstvih in prometu. V ta
namen se lahko organizirajo različne prireditve, akcije in izobraževalni programi.
V prihodnje je smiselna gradnja manjših sistemov daljinskega ogrevanja v središčih manjših
občin, kot so Miklavž na Dravskem polju, Majšperk, Videm, Žetale, Trnovska vas, Gorišnica,
Hajdina, Podlehnik, Juršinci, Oplotnica, Zavrč, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki naj
uporabljajo lokalne, še neizkoriščene obnovljive vire in si na ta način zagotovijo energetsko
samozadostnost. V občinah Majšperk, Žetale in Podlehnik, kjer je visok potencial rabe lesne
biomase, lahko uporabijo ta vir, v ostalih pa lahko ti sistemi temeljijo na proizvedenem
bioplinu. Občine morajo tudi spodbujati strnjen način gradnje z doslednim izdajanjem
gradbenih dovoljenj. Kjer je prevladujoča bolj razpršena oblika poselitve in ni možnosti za
izgradnjo omrežja za daljinsko ogrevanje, je smiselno uvajati manjše sisteme za rabo
toplotnih črpalk, sončnih sprejemnikov toplote ter fotovoltaičnih modulov.
V regiji je potrebno bolje izkoristiti potenciale za proizvodnjo bioplina. Bioplinarne se lahko
postavijo na območjih živalskih farm, kjer je na razpolago dovolj surovin. To pomeni manjše
potrebe po transportu surovin od drugod, kar bi pomenilo dodatne potrebe po energiji.
Občine, kjer je visok potencial za proizvodnjo bioplina, so Majšperk, Kidričevo, Rače–Fram,
Starše, Hajdina, Destrnik, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci,
Dornava, Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi. Zbiranje plina je potrebno urediti tudi na
odlagališčih odpadkov, kar velja predvsem za občino Ptuj. Proizveden bioplin se lahko
uporabi za proizvodnjo toplotne in električne energije v kogeneracijskem objektu. Na delih
odlagališč, kjer se odpadki več ne odlagajo, pa je smiselno postaviti sončne elektrarne in na
takšen način revitalizirati degradirane površine v regiji.
Na osnovi podatkov o dnevni obremenjenosti cest lahko občine prepoznajo ceste, na katerih je
najprej potrebno zadovoljivo urediti kolesarske steze, in kje je potrebno povečati učinkovitost
javnega prometa, da bo ta postal bolj privlačen. Najbolj obremenjene ceste so na relaciji Ptuj–
Maribor in med naselji v občinah Hoče–Slivnica, Miklavž, Starše in Duplek, od koder je
močna dnevna migracija na delo v Maribor. Večjo privlačnost javnega prometa je mogoče
doseči z uskladitvijo voznih redov, ureditvijo prometnega režima in podobnimi ukrepi.
Smiseln ukrep pri spodbujanju bolj učinkovite rabe energije v prometu je tudi izgradnja
polnilnice za električne avtomobile. Glede na to, da v regiji proizvodnja električne energije
temelji na obnovljivih virih, bi takšen ukrep, tudi če ne upoštevamo večje energetske
učinkovitosti avtomobilov na električni pogon, predstavljal opazno znižanje izpustov
toplogrednih plinov.
Pri izvajanju vseh ukrepov pa je zelo pomembno, da se spremlja tudi njihova uspešnost, tako
da se spremlja količino porabljene energije in stroške pri rabi energije pred ter po izvedbi
ukrepov. Na ta način se zagotovi, da je izvajanje ukrepov ustrezno in da se morebitne napake
prepozna ter čim hitreje odpravi.

8. Sklep
Spodnje Podravje se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, ki od drugih delov države z
vidika rabe energije nekoliko izstopa. Naravno okolje v regiji omogoča rabo geotermalne
energije, ki se jo uporablja v številnih zdraviliščih, velik potencial hidroenergije pa je
omogočil postavitev verige hidroelektrarn na reki Dravi. Medtem ko je potencial za rabo
vodne energije visok tudi v drugih delih Slovenije, so možnosti za rabo geotermalne energije
na tem delu države veliko večje. Hkrati je v tem delu države močneje razvito kmetijstvo, ki je
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potencialen vir surovin za izrabo biomase v energetske namene. Regija pa od drugih v
Sloveniji odstopa tudi z vidika stopnje gospodarskega in družbenega razvoja, saj občine
večinoma odstopajo od državnega povprečja v negativni smeri. Razvojni zaostanek bo morala
regija preseči, vendar ni dvoma, da bo ne glede na to, kakšni pristopi bodo izbrani, regija
morala slediti širšim nacionalnim in globalnim usmeritvam, ne le zaradi upravne podrejenosti,
ampak tudi zaradi prevzemanja lastne odgovornosti pri reševanju problema ogrevanja ozračja.
Raba energije se uvršča med najbolj pereče probleme na področju varovanja okolja, s katerimi
se morajo prebivalci regije spopasti. Področje rabe energije je tako široko, da se dotika skoraj
vseh družbenih sfer, zaradi česar so veliki premiki, ki jih bo potrebno doseči, težji. Razen
podtalnice, ki je zaradi neupoštevanja njenih samočistilnih sposobnosti onesnažena, so
sestavine okolja v regiji v razmeroma dobrem stanju, saj razen kmetijstva v regiji ni velikih
onesnaževalcev. Takšne so razmere, če okolje obravnavamo lokalno oziroma regionalno, ko
pa upoštevamo vplive rabe naravnih virov na globalno podnebje, pa moramo upoštevati še
izpuste toplogrednih plinov, ki so posledica rabe fosilnih goriv. Regija je v tem pogledu
umeščena v najširši globalni okvir in je, čeprav ima količinsko gledano majhen vpliv, dolžna
izpolniti svojo vlogo v strateških usmeritvah, ki so usmerjene v zmanjšanje antropogenega
vpliva na podnebje.
Pri obravnavi rabe energije je bila zaradi kompleksnosti področja tematika razdeljena v več
kategorij, saj je na ta način raziskovanje lažje, hkrati pa se pristopi k reševanju problema med
posameznimi sektorji razlikujejo. Kompleksnost izhaja iz urejenosti družbe in njenih mnogih
notranjih povezav ter povezav z naravnim okoljem, v katerem se razvija. Različna področja
rabe energije se prepletajo, kar je posledica dejstva, da je regija odprt sistem, v katerega
prihajajo energija in snovi v različnih oblikah. Pretok energije ima tako naravne komponente,
ki večinoma nastopajo kot različne pretvorbe sončne energije, kot tudi antropogene
komponente v obliki prenosa električne energije in energentov, ki se v regiji pretvarjajo v
nove oblike energije. V regiji poteka tudi potrošnja dobrin, ki so bile proizvedene drugod,
zato njihova raba vključuje energijo potrebno za pridobivanje osnovnih surovin, njihovo
predelavo za izdelavo končnega izdelka in energijo, ki je bila uporabljena pri transportu
surovin in izdelkov.
Težave trenutno niso v pomanjkanju surovin, čeprav bo tudi to ob obstoječi stopnji rabe v
bližnji prihodnosti velik problem, ampak iz lastnosti snovi, ki nastajajo pri rabi najbolj
razširjenih energentov. Raba energije v regiji na okolje nima velikega lokalnega vpliva,
čeprav pri izgorevanju fosilnih goriv nastajajo prašni delci in plini, ki sodelujejo v reakcijah
nastajanja troposferskega ozona, ki ima negativen učinek na zdravje ljudi, ima pa glede na
svojo velikost nesorazmerno velik vpliv na svetovno podnebje. Okolje v regiji je v razmeroma
dobrem stanju. Največje težave povzroča pretirana raba umetnih gnojil in pesticidov, zaradi
katerih so v talni vodi pogosto izmerjene previsoke vrednosti nekaterih, za človeka nevarnih
snovi. Z vidika prihodnjega koriščenja obnovljivih virov za pridobivanje energije se v regiji
ne pričakuje negativnih učinkov na okolje. Med obravnavanimi oblikami obnovljivih virov so
namreč običajno največji posegi v okolje potrebni pri izrabi vodne energije, ki je v regiji že
skoraj izkoriščena, in pri izrabi vetrne energije, ki lahko ima negativne učinke na določene
živalske vrste, za katero v regiji ni bilo prepoznanih zadostnih potencialov. Zaradi ranljivosti
in pretiranega obremenjevanja talne vode je pri bodočem razvoju potrebna previdnost pri rabi
tistih vrst biomase, kjer bi bila potrebna raba prevelikih količin zaščitnih sredstev in gnojil.
Pri prihodnji rabi geotermalne energije in lesne biomase je potrebno rabo prilagoditi hitrosti
obnavljanja, raba sončne energije pa na okolje nima opaznejših vplivov.
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Po količini porabe energije v regiji izstopata industrija in promet. V industriji se največ
energije porabi pri proizvodnji aluminija, kjer so potrebne velike količine električne energije,
v prometu pa največji delež odpade na cestni osebni in tovorni promet. Pregled stanja rabe
energije v regiji kaže tudi, da je pri ogrevanju stavb premočno zastopana vloga fosilnih goriv.
Edini obnovljivi vir z opaznejšo vlogo je lesna biomasa, ki se najpogosteje uporablja pri
ogrevanju stanovanj, v javnih stavbah, obrti in industriji pa je razširjenost ogrevanja z lesom
skromna. Med fosilnimi viri ima pri ogrevanju prostorov v stanovanjih veliko vlogo kurilno
olje, v javnih zgradbah in industriji pa je poleg kurilnega olja razširjena še raba naftnega ter
zemeljskega plina. V regiji torej obstajajo razlike v načinu rabe energije, kar obsega stopnjo
rabe obnovljivih virov, vrsto fosilnih goriv, ki se uporabljajo in imajo različno velik vpliv na
okolje, ter v učinkovitosti rabe energije. Glede na stanje rabe energije bodo posamezne občine
morale sprejeti različne ukrepe pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov pri rabi
električne energije in energije za ogrevanje prostorov, vse pa bodo morale veliko skupnega
napora vložiti v izboljšave na področju prometa, ker se lahko v nasprotnem primeru zgodi, da
se bo kvaliteta zraka v regiji poslabšala.
Regija ima dobre pogoje za široko uporabo OVE. Vodni potencial v regiji se uporablja v dveh
velikih in številnih malih hidroelektrarnah, geotermalni viri so omogočili razvoj zdraviliškega
turizma ter rekreacije, les pa se v opaznem obsegu uporablja za ogrevanje stanovanj. Kljub
temu ostaja še veliko neizkoriščenega potenciala na področju rabe sončne energije, biomase in
geotermalne energije. Sončno energijo se lahko izkorišča na celotnem ozemlju regije, manj
primerne so le lege na prisojnih pobočjih gričevij in območja, ki imajo zaradi lege severno od
večjih vzpetin višji horizont in zato prejmejo manj energije. Obseg rabe geotermalne energije
se lahko z vidika poznanih termalnih vodonosnikov razširi na severnem in severovzhodnem
delu regije, potencialni viri pa nakazujejo možnost bodoče rabe geotermalne energije tudi v
zahodnem in južnem delu regije. Pod pogojem, da se ne zmanjša količina pridelane hrane ali
kvaliteta okolja, je smiselno razširiti tudi uporabo lesne biomase in proizvodnjo bioplina ter
drugih biogoriv. Na ta način se lahko uporabi živalske in rastlinske odpadke ter ohranja
kulturno pokrajino.
Cilje bo v regiji potrebno dosegati s kombinacijo različnih ukrepov, od širjenja rabe OVE in
uvajanja novih načinov njihove rabe, do ukrepov, s katerimi bo dosežena večja učinkovitost
rabe energije. Za lažje doseganje ciljev so na razpolago različne oblike finančne in strokovne
pomoči, ki so vzpostavljene na nivoju EU ter Slovenije, hkrati pa se je potrebno zavedati, da
je neizpolnjevanje mednarodnih dogovorov povezano s sankcijami. Motivi za spremembe na
področju rabe virov energije so torej večplastni in ob upoštevanju naravnih ter družbenih
značilnosti regije tudi dosegljivi.
V uvodu proučevanja so bile postavljene tri hipoteze, ki so bile v raziskavi deloma ali v celoti
potrjene. V regiji so na razpolago še široke možnosti za širjenje rabe OVE, s čimer je potrjena
prva hipoteza. Med obravnavanimi viri je le hidroenergija izkoriščana do te mere, da v
prihodnosti ni mogoče pričakovati velike rasti, čeprav so še načrtovane manjše
hidroelektrarne. Višjo stopnjo rabe imata tudi lesna biomasa, vendar razmere v regiji marsikje
dopuščajo večji obseg, in geotermalna energija, ki je trenutno omejena na rabo v turistično
rekreacijskih centrih in bi se jo lahko uporabljalo tudi za ogrevanje prostorov. Na področju
proizvodnje biogoriv so še slabo izkoriščene možnosti za proizvodnjo bioplina, na ozemlju
celotne regije pa so tudi dobre možnosti za rabo sončne energije.
V strukturi rabe energije za ogrevanje so v vseh občinah močno zastopana fosilna goriva.
Kljub temu so med njimi razlike v deležu rabe fosilnih goriv in v vrstah fosilnih goriv, ki jih
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občine uporabljajo, kar potrjuje drugo hipotezo. To pomeni, da morajo nekatere občine
sprejeti ukrepe, ki bodo hitreje dosegli želeno stopnjo sonaravnosti na področju rabe energije.
V odgovor na tretjo hipotezo so se v raziskavi pokazale razlike v prostorski razporeditvi
potencialov za rabo OVE, ki so najbolj izrazite v možnostih rabe biomase in geotermalne
energije. Te razlike se navezujejo tudi na različne oblike poselitve in stanje okolja v
posameznih delih regije. Raba biomase v obliki sistemov daljinskega ogrevanja na območjih z
razpršeno podelitvijo ni mogoča, prav tako je potrebno upoštevati omejitve pri gojenju rastlin
za proizvodnjo biogoriv, saj stopnja onesnaženosti talne vode na območju Dravsko-Ptujskega
polja ne dopušča širjenja obdelovalnih površin s trenutno stopnjo intenzivnosti rabe. Ob
upoštevanju potreb po proizvodnji hrane se kažejo kot bolj primerna za gojenje energetskih
rastlin gričevnata območja, kjer prihaja do opuščanja obdelovalnih površin. Tretja hipoteza je
bila torej potrjena le deloma, saj so razlike v možnostih rabe različnih oblik OVE med
občinami velike le pri nekaterih oblikah OVE. Z vidika možnosti nadaljnje rabe hidroenergije
in rabe vetrne ter sončne energije v regiji ni velikih notranjih razlik.
Metodološki pristop, ki je bil izbran v uvodu raziskave, se je izkazal kot primeren. S tem ko
so bile pri proučevanju regije upoštevane vse njene ključne sestavine in njihove povezave, je
bilo mogoče najti razlike v možnostih rabe obnovljivih virov energije znotraj regije. Ponekod
se je izkazalo, da bi lahko bilo stanje okolja omejujoč dejavnik pri povečanju obsega ali
uvajanju rabe novih obnovljivih virov, drugod pa omejitev predstavlja način poselitve, ki ne
omogoča enakih možnosti pri uvajanju varčevalnih ukrepov. Nadalje so bili za medsebojno
primerjavo občin z vidika rabe energije in možnosti rabe OVE izbrani kriteriji, ki so
omogočili določitev tipov občin. Takšne kriterije je mogoče uporabiti v bodočih tipizacijah
regij. Težave metodološkega pristopa so v zahtevnosti obravnavanja vseh energijskih tokov v
regiji. Med najtežje določljivimi je raba energije v prometu, kjer so bile kot kazalec izbrane
povprečne obremenitve cest v regiji, kar nam omogoča le približno primerjavo med občinami.
V bodočih raziskavah bi bilo zanimivo ugotavljati, kakšen je odnos prebivalcev do razvoja
OVE in uvajanja ukrepov za zmanjševanje rabe energije. Prebivalci so namreč zelo
pomemben dejavnik pri uspešnosti izvajanja strategij bolj učinkovite rabe naravnih virov.
Mnogi ukrepi temeljijo na predpostavki, da so prebivalci območja pripravljeni spremeniti
svoje navade. Če bi se izkazalo, da to ne drži, bi bilo potrebno več napora usmeriti v
informiranje in izobraževanje ali pa v prilagajanje ukrepov, da bi ti dosegli želene okoljske
učinke ne glede na odnos prebivalcev regije.

8. Summary
Spodnje Podravje region exhibits above average renewable energy use potential compared to
other regions in Slovenia which is evidenced by having two of the biggest hydroelectric
power plants and several spas that are situated around geothermal sources. In addition to this
the region has highly developed agriculture which could provide a potential source of biomass
for biofuel production. Despite this, most municipalities which compose the region are among
those that continuously show below average figures in employment and personal income. This
means the region is economically and socially underdeveloped and will have to put a lot of
effort in faster development in the future. This development will have to be in accordance
with national and international strategies and agreements concerning sustainable development
that aim to reduce greenhouse gas emissions.
Energy use is among the most urgent problems in the field of environmental protection that
the region will have to face in the future along with reducing groundwater pollution, which is
the only element of the environment that does not meet national health standards. While
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energy use does not present an immediate health issue, it is, because of predominant use of
fossil fuels, a major source of greenhouse gas emissions that are responsible for global climate
change.
During analysis it was useful to divide the complex subject of energy use into several
categories which allows easier research and allows finding different approaches to solving
energy related problems in each economic and social sector where energy is being used. This
complexity emerges from all the connections between and within natural and social elements
of the environment. Each region is an open system with inputs and outputs of energy as well
as matter which undergo different transformations within the system. Some of these inputs
and outputs are natural, mainly in the form of solar energy, and some like fuels and electricity
are anthropogenic. Energy consumption in the region also includes all of the energy that was
needed to produce the goods which originate from outside the system and are used and
consumed in the region.
Although using fossil fuels as a main energy source does not have a major impact on local
environment, with the exception of being a source of dust and gasses which are involved in
reactions that produce harmful tropospheric ozone, it has a significant impact on global
climate. The environment in the region is in relatively good shape, with the exception of
groundwater which frequently exhibits higher levels of pollution originating from agriculture.
When comparing renewable energy sources it is important to note that some, especially using
hydropower, require extensive changes to the environment and others do not. Since the
potential to use hydropower has already been used up and wind energy potential in the region
is low, increasing the use of renewable energy resources use would not have a significant
environmental impact. Special care would have to be taken only in the case of growing crops
for biofuels production because of existing pressures from agricultural food production.
Currently the highest share of total energy consumption is in the fields of industry and
transport. High use in the industrial sector is largely due to aluminium production which
requires large amounts of electric energy, whereas in transport the majority of energy is being
used for personal and cargo transport over roads. The structure of energy use in the region for
heating shows an overdependence on fossil fuels in all sectors. The only renewable resource
that has a noticeable share is wood which is mostly used for household heating, whereas in
public buildings, small trade and industry its use is minimal. In all sectors there is a wide use
of heating oil and there is also a noticeable use of natural and liquefied petroleum gas in
public buildings and in the industrial sector. This shows that there are differences within the
region in the degree of sustainability of energy use among individual municipalities.
Individual municipalities will therefore have to employ different strategies to decrease the use
of fossil fuels for heating as well as take actions to improve efficiency in the use of electric
energy and energy consumption in transport.
The conditions for using renewable energy resources in the region are relatively good as
evidenced by existing capacities for hydroelectric power production and geothermal energy
use in tourism as well as household heating with wood. Despite this there is still a lot of
unused potential to expand the use of renewable resources particularly in the field of solar and
geothermal energy as well as biofuel production. Solar energy use can be expanded in the
entire region with the exception of some micro-locations where terrain obstructs sunlight and
reduces the amount of received energy. The same is true for geothermal energy where there is
a potential to use heat pumps everywhere in the region. It would also be possible to use
geothermal energy in other applications that demand higher water temperature in the northern
and north-eastern part of the region. Provided the regional food production is not reduced and
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the environmental pressures are not increased it would also be possible to increase the use of
biomass in the region.
All three hypotheses that were proposed in the introduction have shown to be correct. The
region still has several options to increase the use of renewable energy resources which
confirms the first hypothesis. With the exception of hydro energy which is already being used
to its limit and wind power that cannot be used because of low average wind speeds in the
region, the use of all other renewable energy resources can be expanded. This is true
especially for solar energy which is currently barely used at all and is also true for geothermal
energy and biomass, both of which could also be used in new applications.
The current state of energy use in the region shows a high share of fossil fuels with certain
differences within the region. When using energy for heating some municipalities use more
renewable resources and some use a greater share of fossil fuels which emit smaller amounts
of greenhouse gasses per unit of energy. This confirms the second hypothesis that there are
noticeable differences within the region with regards to the sustainability of energy use.
Individual municipalities may therefore adopt different strategies at different paces to improve
energy in the future. For example in areas where the state of energy use for heating is better
more effort can already be put in improving energy use in the transport sector or in increasing
efficiency in the use of electric energy.
In response to the third hypothesis there are noticeable differences between individual
municipalities in the region with regards to the potential to use different renewable energy
sources. The differences are small with regard to solar, hydro and wind energy but big when
we compare different parts of the region with regards to the potential use of biomass and
geothermal energy. We can therefore conclude that the third hypothesis was partially
confirmed.
The methodological approach adopted in the beginning of the research proved to be
appropriate. By exploring all the different elements that the region comprises, both
individually and their connections, it was possible to find important differences in the
potential to use renewable energy sources in the region. There are areas in the region where
the current environmental conditions could present a problem for biogas production and areas
where the settlement types are such that it would not be possible to adopt certain measures of
energy saving. On the basis of energy use for heating and the potential for renewable energy
resource use, it was possible to select criteria by which different parts of the region were
characterised into several types. Such an approach could be used in future research to classify
parts of other regions. The major problems in the methodology rise from difficulties in
quantifying all important energy flows through the region, most notably energy consumption
in transport where consequently only an approximation was used. In future research it would
be interesting to examine aspects of the problem of energy use from the point of view of the
local population which plays an important role in determining the success of strategies that
aim to improve energy efficiency and increase the share of renewable energy resources used
in the region.
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