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OKOLJEVARSTVENA OCENA DALJINSKEGA OGREVANJA PREDDVORA
IZVLEČEK:
Obnovljivi viri energije predstavljajo zelo pomemben vir energeije. V Sloveniji sta najbolj
izkoriščena hidroenergija in lesna biomasa, kar ni nič presenetljivega saj je naša mala deželica
zelo bogata z vodo in prekrita z velikim deležem gozda. Že v preteklosti je bil les pomemben
vir energije saj se je večina gospodinjstev grela na drva. V današnjem času les spet prihaja v
veljavo, vendar ne več v obliki individualnih kurišč, ampak v obliki daljinskega ogrevanja. V
diplomskem delu sem predstavila geografske značilnosti občine Preddvor. Skušala sem tudi
predstaviti vse težave, s katerimi so se morali spoprijemati prebivalci občine Preddvor in
občina sama pri postavitvi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. S socialnogeografskim
modelom sem predstavila mnenja prebivalcev naselja Francarija glede daljinskega ogrevanja.
Preučila sem smiselnost lokacije kotlarne lesne biomase in predložila nekaj predlogov za
primernejšo lokacijo. Prav tako sem preučila pričakovane in trenutne vplive na okolje
daljinskega ogrevanja lesne biomase.
KLJUČNE BESEDE: obnovljivi viri energije, lesna biomasa, daljinsko ogrevanje z lesno
biomaso, občina Preddvor.
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF DISTANCE HEATING IN PREDDVOR
ABSTRACT:
Renewable energy sources represents a major source of energy. In Slovenia, the most used
sources are hydroelectric and wood biomass, which is not surprising since our little country is
very rich with water and covered with large share of forest. Historically wood has been an
important source of energy because the majority of households were heated by wood. In
today's, wood comes into force again, but no more in the form of individual residential
combustion, but in the form of distance heating. In this diploma paper, I tried to present
geografical features of the community of Preddvor. Also I tried to present all the difficulties
which the county residents and the community of Preddvor had to face in the installation of
wood biomass distance heating. With the use of sociogeographical model I presented the
opinion of residents on the district Francarija regarding distance heating. I consider the
advisability of the location of wood biomass boiler and provided some suggestions of more
appropriate locations. Also, I consider the current and anticipated environmental impacts of
wood
biomass
distance
heating.
KEY WORDS: renewable energy sources, wood biomass, wood biomass distance heating, the
community of Preddvor.
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1. UVOD
1.1 Namen in cilji
V Preddvoru so bile pred postavitvijo daljinskega ogrevanja najbolj problematični za izpust
emisij v zrak večji objekti, kot so: hotel Bor, šola, trgovine, župnišče, obrat Jelovice... Zrak v
Preddvoru je občutno boljši, ker ni več individualnih kurišč in prav tako imajo vsi večji
odjemalci priklop na daljinsko ogrevanje. Vendar se srečamo z mnogo večjim problemom, in
sicer s popolnoma zgrešeno postavitvijo kotlarne in njenega dimnika. Prav zaradi tega je
prišlo do velikega spora med »sosedi« kotlarne in občino Preddvor.
Glavni namen diplomske naloge je presoja vplivov in posledic postavitve daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso v Preddvoru s socialnega in okoljskega vidika. Predvsem preučiti
mnenje prebivalcev naselja Francarija glede daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in
smiselnost postavitve kotlarne ravno na to lokacijo. Predstavila sem tudi geografske
značilnosti občine Preddvor.
CILJI:
• preučitev pozitivnih in negativnih lastnosti postavitve daljinskega ogrevanja
Preddvora
• preučitev odnosa prebivalcev na postavitev kotlarne daljinskega ogrevanja
• analiza stanja daljinskega ogrevanja Preddvora: primerjava pričakovanih in trenutnih
vplivov
• presoja vplivov posledic mikrolokacije daljinskega ogrevanja v Preddvoru
DELOVNA HIPOTEZA:
• postavitev daljinskega ogrevanja v Preddvoru naj bi pripomogla k izboljšanju stanja
okolja,
• pri analizi stanja, naj bi trenutni vplivi presegli pričakovane vplive. Predvsem pri
analizi hrupa in zraka,
• zaradi bližnjega stanovanjskega naselja in postavitve daljinskega ogrevanja pod hrib bi
bilo možno najti veliko boljših lokacij.
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1.2 Metodologija
V diplomskem delu sem uporabila socialnogeografsko oziroma socialnoekološko metodo. Z
metodo sem poskušala pridobiti mnenja in odzive lokalnega prebivalstva glede daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso v Preddvoru.
»Socialnoekološke (socialnogeografske) metode omogočajo raziskovanje socialnogeografskih
posledic pokrajinske degradacije, odzivnost prebivalcev (pretežno) onesnaženih, urbanih
območij. Degradirano okolje ima namreč različne vplive na prebivalce, ki živijo v takem
okolju, vendar pa njihovo sprejemanje, razumevanje in zaznavanje okolja, predvsem
onesnaženega, ne ustreza povsem njegovemu dejanskemu stanju, njegovi degradaciji.
Odvisno je od stopnje naše pripravljenosti in sposobnosti zaznavanja problemov v okolju, se
pravi od naše zaznave dojemanja okolja. V ospredju je socialnoekološko in behavioristično
zasnovano proučevanje pristnosti pokrajinsko degradacijskih procesov v družbenogeografskih
značilnostih pokrajine, zaznavanje prebivalcev in njihova socialnoekološka odzivnost. Vplivi
oziroma informacije, ki prihajajo iz okolja, predvsem onesnaženega, se modificirajo pri
različnih skupinah ljudi, razlikujejo se njihove predstave o okolju kjer živijo, o njegovi
kakovosti, onesnaženosti, vzrokih za njegovo degradiranost itd... Socialnogeografske filtre, ki
vplivajo na sprejemanje, selekcioniranje in zavračanje vplivov na okolje oziroma na njegovo
zaznavo, se navadno razvršča v šest skupin: starostna sestava prebivalstva, izobrazbena in
poklicna sestava prebivalstva, ekonomska moč (premoženjsko stanje), stopnja navezanosti in
odvisnosti od narave, poreklo (kulturno, versko, nacionalno) in osebni motivi (čustva,
politična opredelitev)« (Plut, 2004, str.37).
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Slika 1: Modelna predstavitev fizičnogeografske sestave pokrajine ter socialnogeografske
metode, ki je bila uporabljena kot osnova pri izdelavi diplomskega dela:
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Klima
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Bios: gozd (površina
gozda, delež gozda,
lesna zaloga, lesni
prirast)

Voda

Relief, geološka podlaga

OBJEKTIVNO, KOMPLEKSNO STANJE OKOLJA
VPLIVI, INFORMACIJE
SOCIALNOGEOGRAFSKI FILTRI, KI VPLIVAJO NA RAZUMEVANJE, ZAZNAVANJE IN MNENJE O DALJINSKEM
OGREVANJU Z LESNO BIOMASO V OBČINI
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prebivalstva

Izobrazbena sestava
prebivalstva
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narave
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zavrnjena informacija

sprejeta informacija
PERCEPCIJA
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LESNO BIOMASO

FILTRI, KI VPLIVAJO NA REAKCIJE V OKOLJU
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ehnološki

ekonomski

družbeni

politični

EKOLOšKA OZAVEščENOST

REAKCIJE, OBNAŠANJE, ODLOČITVE O DALJINSKEM OGREVANJU
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ogrevanja
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Vir: Plut, 2004, str. 33-38
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREDDVORA
Občina Preddvor v celoti spada v alpski svet, ki se deli na več podenot. Spada v dve podenoti,
in sicer Savska ravan in Kamniško-Savinjske Alpe.
Savska ravan leži v zgornjem porečju Save. Na severu jo obdajajo Karavanke in KamniškoSavinjske Alpe, na severozahodu Julijske Alpe, na zahodu Škofjeloško in Polhograjsko
hribovje, na vzhodu Posavsko hribovje, na jugu pa prehaja v Ljubljansko barje. Savska ravan
obsega celotno dno Ljubljanske kotline razen Ljubljanskega barja na jugu. Delimo jo na več
pokrajinskih enot.
Med Kamniško-Savinjskimi Alpami na severu in Škofjeloškim hribovjem so razgibane
Gorenjske Dobrave, ki na severu preidejo v svet neprepustnih terciarnih kamnin na vznožju
Storžiške skupine (Storžič, 2132 m).
Kamniško-Savinjske Alpe so poleg Julijskih Alp naša najbolj visokogorska pokrajina, čeprav
prevladuje sredogorski svet. Nad 2000 m visoko se vzpenja skoraj 30 vrhov. Najvišji vrh je
Grintovec (2558 m). Ležijo med Zahodnimi Karavankami na severozahodu, Vzhodnimi
Karavankami na severu, Velenjskim hribovjem na severovzhodu, Ložniškim gričevjem in
Savinjsko ravnjo na vzhodu ter razgibanim Posavskih hribovjem in Savsko ravnjo na jugu
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001).
Naselje Preddvor je razdeljeno tako rekoč na dva dela in sicer na spodnji in zgornji del. V
spodnjem delu Preddvora se nahaj Hrib, ki leži na desnem bregu Kokre, nato se vzpnemo na
zgornji del Preddvora, ki leži na višji terasi dobrih 20 m višje. Preddvor leži na meji med
Savsko ravnjo in Kamniško-Savinjskimi Alpami. Kar se vidi v reliefu, južni del je večinoma
raven svet, medtem ko se severni del zmerno vzpenja.

Slika 2: Lokacija Preddvora

Vir: Zemljevid Slovenije, 1996
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2.1 Kamnine, površje in vode
Savska ravan je osrednji del velike udorine, Ljubljanske kotline, kamor so reke v pleistocenu
čez terciarne usedline nanesle ogromno gradiva. Zato so se terciarne kamnine na površju
ohranile le na obrobju.
Kamninska sestava Savske ravni je dokaj enostavna: skoraj štiri petine površja prekrivajo
karbonatni prod, breča in tilit. Precej manj je gline, melja, glinovca, meljevca in laporja ter
kremenovega peščenjaka in konglomerata. Apnenca, ki prehaja na dan le na osamelcih, je
komaj dobra 2%.
Reka Kokra, ki priteka iz visokogorja, ima snežno-dežni rečni režim. Značilno zanjo je visoka
voda pomladi, ko se tali sneg in začne spomladansko deževje. Poleti se gladina vode zniža.
Višje temperature povzročajo večje izhlapevanje, veliko vode pa porabi tudi rastlinstvo.
Jesensko deževje znova dvigne vodno gladino, pozimi pa je vode spet malo.
Izoblikovanost površja in potek slemenitev Kamniško-Savinjskih Alp v grobem določa sistem
tektonskih prelomnic. Večina jih je usmerjena v dinarski smeri od severozahoda proti
jugovzhodu in prečno nanjo. Storžičeva skupina ima smer od zahoda proti vzhodu. Pokrajina
je glede na kamnine in njihovo starost zelo pestra, čeprav glavnino površja sestavljajo
karbonatne kamnine mezozojske starosti. Najstarejše kamnine so iz paleozoika in so
razgaljene ob prelomih ter ponekod na severnem in južnem obrobju. Apnenca je precej več
kot dolomita (Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001).

2.2 Podnebje, prst in rastje
Na podnebje Savske ravni pomembno vpliva njena lega med gorami. Visokogorsko in
hribovito obrobje zmanjšuje vetrovnost in pospešuje toplotni obrat. Srednja letna temperatura
na Golniku (500 m) je 9.1 °C. Poleti se ravan dobro segreje. Srednja julijska temperatura je na
Brniku (362 m) 17,0 °C. Na severnem delu ravni nočni veter z gora osveži dnevno vročino.
Zaradi bližine gorskega oboda je večja oblačnost takrat, kadar se pomikajo čezenj vlažne
zračne gmote, in tudi poleti, ko se ob gorskih pobočjih vzpenja segret zrak in nastajajo kopasti
oblaki. Zahodni in jugozahodni vetrovi prinašajo precej padavin. V spodnjem in osrednjem
delu Savske ravni so poletja toplejša in zime milejše. Padavin je dovolj čez vse leto, zato ima
ravan zmerno vlažno celinsko podnebje.
Na nastanek in lastnosti prsti na Savski ravni so najpomembnejši kamninska osnova, relief in
vodne razmere. Na holocenskem površju so na prodnatih in peščenih rečnih nanosih ob Kokri
in nekaterih potokih nastale obrečne prsti, ki so mlade, nerazvite, karbonatne z alkalno
reakcijo. Primerne so za travnike. Na njih se razraščajo tudi logi vrbovja in topolov.
Na starejših prodnih terasah so nastale evtrične rjave prsti, ki so globje od rendzine in
vsebujejo manj karbonatov. Kjer so manj kakovostne, se na njih ponekod pojavlja
antropogeni, večinoma smrekov gozd. Na konglomeratu so nastale kisle rjave in izprane rjave
prsti, globoke nad 100 cm. Za obdelavo so slabo primerne, zato jih večinoma prerašča
kisloljubni borov gozd. Prevladuje gozd rdečega bora, gozd bukve in belega gabra, ki mu je
ponekod primešan hrast graden (Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001).
Kamniško-Savinjske Alpe so robna alpska pokrajina, kjer se prepletajo značilnosti gorskega,
celinskega in celo sredozemskega podnebja. Slednje se kažejo le v padavinskem režimu, ne pa
v temperaturnih lastnostih.
Sončnega sevanja je največ v toplem pasu, najmanj pa na najvišjih vrhovih; ti so zlasti poleti
popoldne zaviti v sloj oblakov. Ta skrajšuje trajanje sončnega obsevanja po dolinah in
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kotlinah. Posebno pogosta je megla v hladni polovici leta, ko je v vzpetih legah zaradi
toplotnega obrata praviloma precej več sonca kot v dolinah.
Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Vznožni deli Kamniško-Savinjskih
Alp dobijo letno med 1400 in 1600 mm padavin.
Kamniško-Savinjske Alpe so med najbolj gozdnatimi pokrajinami v Sloveniji. Gozdovi
poraščajo skoraj dve tretjini površja. Ostanki prvotnih naravnih gozdov so zelo redki. Prvotne
listnate in mešane gozdove vse bolj izpodrivajo iglasti sestoji. Naravno sta v tukajšnjih
gozdovih prevladujoči drevesni vrsti bukev in jelka (Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001).

3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREDDVORA
3.1 Prebivalstvo
Lahko prehoden ravninski svet je že zgodaj vabil k poselitvi, ki se je naslonila na obrobje
ravnine, vodotoke in robove njihovih teras, na vodno energijo Save in Kokre, pa tudi manjših
rek. Preddvor je gručasto naselje na severozahodnem delu Kranjskega polja. Zaradi bližine
mest ga je zajela močna urbanizacija, ki ga je deloma spremenila v spalno naselje Ljubljane in
Kranja. Prebivalstvo Savske ravni je naraščalo hitreje kot kjerkoli drugje v Sloveniji, vendar
pa se je najpočasneje število prebivalstva povečalo v obrobnih naseljih (Slovenija: pokrajine
in ljudje, 2001).
Slika 3: Število prebivalcev v občini Preddvor
Število prebivalcev v občini Preddvor
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2009 Avtor: Ajda Šterm

Z naraščanjem nadmorske višine in oddaljevanjem od središč naselij postajajo kraji vse manj
strnjeno pozidani, za vse višje lege je namreč značilen sistem poselitve v obliki samotnih
domačij. Te prevladujejo tako na pobočnih policah kot na položnih prisojnih pobočjih ter na
dnu širokih ledeniških dolin. Sestavljajo površinsko velika naselja, v katerih so se le ponekod,
predvsem v prometno ugodnih legah, izoblikovala manjša gručasta naselja. Tako naselje je
tudi Kokra, ki z dolžino 13 km spada med naša najbolj prostrana naselja (Slovenija: pokrajine
in ljudje, 2001).
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3.2 Naselja
Občina Preddvor je sestavljena iz 14 naselij, in sicer Bašelj, Breg ob Kokri, Hraše pri
Preddvoru, Hrib, Kokra, Mače, Možjanca, Nova vas, Potoče, Preddvor, Spodnja Bela, Srednja
Bela, Tupaliče, Zgornja Bela. Iz omrežja daljinskega ogrevanja bodo oskrbovana naselja
Preddvor, Hrib in del Potoč.

Slika 4: Občina Preddvor

Vir: Turistično društvo Preddvor, 2010
Preddvor je gručasto naselje in je krajevno središče ob južnem vznožju Storžiča (2132 m) z
nadmorsko višino 478 m. Umaknjeno je zahodno od ceste Kranj – Jezersko. Leži nad desnim
bregom Kokre, ki tu začne vijugati in počasneje teči prek ravnine Kranjskega polja. Skozi
južni del naselja teče potok Suha, ki izvira pod Velikim vrhom (993 m) in se kmalu pod
Preddvorom izliva v Kokro. Kraj je bil že pred 2. svetovno vojno znano letovišče, turizem pa
je še vedno pomembna dejavnost. Večina zaposlenih prebivalcev dela v Kranju. Dokaj dobro
je razvita obrt (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996).
Preddvor je razdeljen na ulice, te so: Belska cesta, Pungart, Šiška, Dvorski trg, Šolska pot,
Novljanska cesta, Črnavska pot, Goričica, Ulica Josipine Turnograjske, Francarija, Hrib in
Breška pot. Od teh delov Preddvora, nimajo daljinskega ogrevanja le 3 in sicer Črnavska pot,
Goričica ter stanovanjski del Hriba. Večji del Preddvora so stanovanjska območja: Pungert,
Šiška, Belska cesta, Šolska Pot (na koncu ulice je Osnovna Šola Matija Valjavca Preddvor),
Novljanska cesta, Črnavska pot in Goričica. Dvorski trg je v središču Preddvora in je
poslovno-storitveno območje, kjer je skoncentriranih tudi največ dejavnosti. Tam se nahaja
pošta, trgovina, urad občine, gostinski obrati, lekarna, gasilsko društvo, cerkev, turistično
društvo, avtomehanična delavnica. Industrijsko-stanovanjsko območje je v naselju Hrib,
katerega glavna cesta deli na dva dela. Tam kjer je tovarna Jelovica in kotlarna lesne biomase
je bolj industrijsko območje, na drugi strani ceste pa je stanovanjsko območje. Glede turizma
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v Preddvoru ima pomembno vlogo Hotel Bor in jezero Črnava, vendar pa je v ospredju še
vedno bolj izletniški turizem.
Slika 5: Preddvor in njegova razčlenjenost

Vir: TIS, 2010
Hrib je gručasto naselje z večjo skupino počitniških hiš z nadmorsko višino 456 m in leži
vzhodno od Preddvora, nad desnim bregom Kokre. Ime je dobilo po gradu Hrib. Iz grape med
Cjanovco (1820 m) in Javorovim vrhom (1434 m) priteče potok Bistrica, ki je pri gradu
zajezen. Za jezom je umetno jezero Črnava, potok pa se južno od njega izliva v reko Kokro.
Ob Kokri je lesnopredelovalni obrat tovarne Jelovica iz Škofje Loke (Priročni krajevni
leksikon Slovenije, 1996).
Potoče so razloženo naselje, ki ga poleg gručastega jedra sestavlja še več zaselkov na južnem
vznožju Potoške gore (1283 m), nad desnim bregom Kokre. Leži na nadmorski višini 540 m.
Od zahoda proti vzhodu si sledijo Jablanca, Mihčevo in Žaga (Priročni krajevni leksikon
Slovenije, 1996).
Na spodnji sliki lahko opazimo, da je večina stanovanjskih območji oddaljena od kotlarne
lesne biomase več kot 200 m. Znotraj 200 m pasu se nahaja le stanovanjsko območje
Francarija in ena stanovanjska hiša v naselju Hrib, ki je od kotlarne oddaljena 50 m, vendar se
nahaja na isti nadmorski višini kot kotlarna. Medtem, ko so najbližje hiše od kotlarne v
naselju Francarija prav tako oddaljene 50 m, vendar s to razliko, da ležijo slabih 20 m višje od
kotlarne, v višini dimnika.
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Slika 6: Oddaljenost območji od kotlarne za daljinsko ogrevanje v Preddvoru

Avtor: Ajda Štern

vir: GURS, 2010

4. SPLOŠEN OPIS DELOVANJA DALJINSKEGA OGREVANJA
NA LESNO BIOMASO
4.1 Oskrba z energijo v Sloveniji
Slovenija ni samozadostna proizvajalka energije, tako da jo moramo uvažati. Največ energije
še vedno proizvedemo z neobnovljimi viri energije, kot so: lignit, rjavi premog, antracit in
črni premog, koks, zemeljski plin, naftni proizvodi in jedrska energija. Potrebno pa je
poudariti, da se vsako leto veča oskrba z obnovljivimi viri energije, kot so: hidroenergija
geotermalna in sončna energija, energija vetra, biomasa (les in lesni odpadki, črni lug, kostna
moka in maščobe, papirni mulj), deponijski plini, plin iz čistilnih naprav, drugi bioplini,
biodizel, bioetanol.
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Preglednica 1: Bruto domača poraba energije iz OVE po virih
OVE (TJ)
Sončna energija
Biomasa
Deponijski plini
Plin iz čistilnih naprav
Drugi bioplini
Biodizel
Bioetanol
Obnovljivi viri energije

2007
2
17955
317
24
158
545
19001

2008
4
18159
380
29
316
1711
861
21461

2009
8
18353
456
35
475
2032
1068
22426

Vir: Energetska bilanca …,2009
Obnovljivi viri so pomembni vir primarne energije, saj zmanjšujejo uvozno odvisnost,
prispevajo k zanesljivosti oskrbe, ohranjajo in ustvarjajo nova delovna mesta in tako
predstavljajo pomemben element pri razvoju regij. Cilj držav članic Evropske unije je
povečanje deleža obnovljivih virov energije v primarni energetski bilanci na 12% do leta
2010.
Slovenija ima velik potencial pri izrabi obnovljivih virov energije. Zaradi razmeroma velike
količine padavin ima veliko potencila pri izrabi hidroenergije. Potrebna pa je sanacija
nekaterih že obstoječih hidroelektrarn in gradnja novih. Najpomembnejši obnovljivi vir je
lesna biomasa, saj gozd prekriva kar 56% površine Slovenije. Zelo pomembna je energetska
izraba za daljinsko ogrevanje mest in vasi. Uporaba energije vetra je v Sloveniji neugodna,
saj je gradnja vetrnih elektrarn primerna le na lokacijah kjer je dokaj stalen veter s hitrostjo 6
m/s. Glede na dosedanje meritve je primerna celotna Primorska, del Gorenjske in Notranjske.
Velike možnosti pa ima Slovenija za izrabo sončnega sevanja, zaradi velikega števila sončnih
dni (Pomen obnovljivih virov energije v energetski oskrbi Slovenije, 2009).

4.2 Biomasa
Biomasa je obnovljiv vir energije, predstavljajo pa jo les, energetske rastline, rastlinska olja.
V Sloveniji se največ izkorišča lesna biomasa, se pravi les iz gozdov kot so: vejevje,
hlodovina, grmovje in pa lesni odpadki iz industrije kot so: odpadni kosi, žagovina, lubje…
(AURE, 2009).
Danes je biomasa v svojem najširšem pomenu četrti največji energijski vir na svetu.
Predvideva se, da bo v letu 2020 iz biomase pridobljeno 4727 PJ (113 Mtoe) energije. K tej
biomasi lahko prištejemo še 460 PJ (11 Mtoe) energije komunalnih odpadkov, kar skupaj
predstavlja zelo pomemben energijski vir. Izrazit porast uporabe biomase je predviden
predvsem zaradi povečanja rabe tekočih biogoriv ter na področju izkoriščanja biomase za
proizvodnjo električne energije (Daljinsko ogrevanje: Energijska alternativa, 2004).
Lesna biomasa poleg hidropotenciala v Sloveniji trenutno predstavlja največji energetski
potencial med obnovljivimi viri energije. Najbolj pomembni nosilci energije v Sloveniji so
naftni derivati s 37% deležem. Delež trdnih goriv je 19%, nuklearne energije 21%,
zemeljskega plina pa 12%. Delež obnovljivih virov energije v primarni energijski bilanci je
bil leta 2008 približno 11%. Če ne upoštevamo hidroenergije, lesna biomasa predstavlja 91%
oskrbe z obnovljivimi viri energije. Slovenska energijska odvisnost od uvožene energije je
približno 55,3% (SURS, 2009).
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V Sloveniji je les narodno in tudi energetsko bogastvo, saj je od skupne površine 20 253 km2
kar 56 % ozemlja poraščenega z gozdovi. Zaloga lesne mase je eden glavnih kazateljev stanja
gozda. Ta se iz leta v leto povečuje, saj je leta 2008 znašala 269 m3/ha, prirastek pa 6,64
m3/ha. V zadnjih 60 letih sta se povečala za 110 %. To je posledica zavestnega gospodarjenja
z gozdovi, delno pa tudi posledica spremembe metodologije ugotavljanja lesne zaloge
(ARSO, 2009).
Kratkoročni razvojni cilj je odstraniti ovire za povečano uporabo biomase kot energijskega
vira, zmanjšati uporabo fosilnih goriv ter posledično zmanjšati emisije toplogrednih plinov.
Izgradnja novih sistemov na lesno biomaso bo pripomogla k rasti domačega gospodarstva, k
novim delovnim mestom, razvoju in proizvodnji domačih tehnologij in predvsem k ustvaritvi
nove dodane vrednosti. V Sloveniji imamo 13 toplarn za proizvajanje daljinske toplote na
lesno biomaso, prve pa so bile v Železnikih, Gornjem Gradu, Preddvoru, Nazarjah, Kočevju
in Vranskem. V marcu leta 2010 pa je predvidena toplarna še v Lendavi.
Z lesno biomaso pridobivamo toploto, ki jo lahko uporabimo za ogrevanje domov ali pa za
električno energijo. Ta predstavlja poleg hidroenergije največji energetski potencial med
obnovljivimi viri energije. Za učinkovito rabo lesa je potrebno vedeti tudi lastnosti
posameznega lesa. Na kurilno vrednost namreč vplivajo različni dejavniki, kot so: vsebnost
vode in vlažnost lesa, kemična zgradba in gostota lesa, drevesna vrsta ali njeni deli in
zdravstveno stanje posamezne drevesne vrste. Kot gorivo se uporabljajo različne oblike lesa
in sicer:
- polena: razžagani in cepljeni kosi lesa, dolgi od 30 do 50 cm
- cepanice: 1 m dolgi kosi lesa slabše kakovosti s premerom do 10 cm
- sekanci: kosi sesekanega lesa do 10 cm, velikost se prilagaja glede na kurilno napravo
- peleti: stiskanci iz čistega lesa, valjaste oblike premera 8 mm in dolžine 50 mm
- briketi: večji stiskanci različnih oblik
- lesni ostanki: ostanki primarne in sekundarne obdelave lesa
(Vir: Lesna biomasa, 2009)
Slika 7: Skladišče lesnih ostankov kotlarne lesne biomase v Preddvoru

Avtor: Luka Štern, 2009
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Daljinsko ogrevanje je način preskrbe z energijo, pri katerem se voda na enem centralnem
mestu greje v toplarni in se s pomočjo črpalk in razvodne mreže razdeljuje do porabnika.
Nosilec toplote v vročevodnem sistemu je kemično pripravljena vroča voda. Temperatura
vode v omrežju je odvisna od zunanjih temperatur zraka in je v dovodnem vodu največ 130
°C in najmanj 70 °C (Daljinsko ogrevanje: Energijska alternativa, 2004).
Daljinsko ogrevanje na biomaso daje pomembne prednosti:
• Okoliške koristi (CO2 nevtralno, obnovljiv vir energije, čisto gorivo…)
• Ekonomske prednosti (nizke cene goriv v primerjavi s fosilnimi gorivi)
• Povečanje lokalne zaposlitve
• Prispevek h gospodarjenju z gozdovi
• Optimizacija proizvodnje energije, ki temelji na biomasi (Daljinsko ogrevanje:
Energijska alternativa, 2004).

4.3 Daljinsko ogrevanje z lesno biomaso Preddvora
Gozd v občini Preddvor spada v območno enoto Kranj, ki razpolaga s 73.633,62 ha gozdov.
Lesne zaloge je 329,96 m3/ha, letni prirastek znaša 7,22 m3/ha, letni možni posek pa 4,82
m3/ha. Preddvor pade tudi v Gozdnogospodarsko območje Kranj, ki pa se še deli naprej na
gozdnogospodarske enote. Gozd v občini Preddvor pripada dvema enotama in sicer
gozdnogospodaski enoti Preddvor in gozdnogospodarski enoti Kokra.
Občina ima velik gozdni potencial, saj je njena površina 8.696 ha od tega prekriva gozd
6.450 ha, kar pomeni da je delež gozda kar 74,2% (Lesna biomasa, 2009).
Občina Preddvor se je že od samega začetka zavedala, da pred dejansko odločitvijo o izvedbi
projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, obstajata dve veliki oviri. Prva ovira je bil
predpogoj, da občina pridobi vsaj 40% nepovratnih sredstev, drugi da se organizira podjetje,
ki bo sposobno sofinancirati preostali del potrebnih finančnih sredstev in bo imelo ustrezna
znanja, da bo lahko projekt uspešno izpeljalo in poskrbelo tudi za ekonomsko učinkovito
obratovanje.
V prvih letih priprave projekta so tekli intenzivni razgovori, predvsem s podjetjem Jelovica,
ki ima lesni obrat v Preddvoru. Kasneje, v času priprave razpisne dokumentacije v okviru
mednarodnega razpisa CBC Phare, je občina pristopila k intenzivnemu iskanju partnerja za
ustanovitev skupnega podjetja za izgradnjo sistema. Po nekaj mesečnih pogajanjih je bil
konec leta 2001 dosežen dogovor s podjetjem Thermoglobal. Podjetje Thermoglobal d.o.o. sta
ravno v tistem času ustanavljali Sterirische Fernwärme iz Graza in EL-TEC Mulej d.o.o. iz
Bleda za potrebe financiranja učinkovite rabe energije v Mestni občini Kranj in podobne
namene. To podjetje je skupaj z občino Preddvor pristopilo k ustanavljanju skupnega podjetja
Energetika Preddvor d.o.o., ki je bilo uradno ustanovljeno 24.4.2002 (Nemec, Bratkovič,
Lambergar, 2002).

12

Slika 8: Energetika Preddvor

Avtor: Luka Štern, 2009

4.3.1 Izvedba projekta
Osnovni namen izgradnje kotlarne in daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in toplovoda v
naselju Preddvor, je opustitev obstoječih individualnih kotlovnic na fosilna goriva, starih peči
na drva in premog ter starejšega kotla na lesne ostanke v podjetju Jelovica. S tem se bodo
bistveno zmanjšale emisijske snovi v ozračju, tako se bo izboljšalo bivalno okolje pa tudi
turistična privlačnost kraja.
Po pridobitvi sredstev je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za kotlovnico izdelalo
podjetje Projektivni biro Velenje, presojo vplivov na okolje pa OIKOS iz Domžal. Ves ta čas
pa je občina vodila razgovore za sodelovanje pri izvedbi projekta s podjetjem Jelovico, ki ima
lastne potrebe v obratovanju in lastni kotel na lesne ostanke. Kotel je bil zastarel in ni
odgovarjal ekološkim standardom in ga je bilo potrebno zaustaviti. Občina je bila
zainteresirana, da bi kotle postavili v obstoječo kotlovnico Jelovica, vendar zaradi nerešenih
lastninskih odnosov do dogovora ni prišlo.
Prva resnejša priložnost za odločitev o izvedbi projekta se je pokazala leta 1999, ko jim je z
močnim lobiranjem na slovenski in avstrijski strani uspelo prepričati državo, da je celotna
sredstva čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija v okviru programa PHARE za leto
1999, v vrednosti 1,5 milijona evrov namenila za projekte daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso. Memorandum med Delegacijo EU v Sloveniji in Službo vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve je bil podpisan v decembru 1999 in je pomenil zeleno luč za odločitev o
gradnji daljinskega ogrevanja tudi v Preddvoru.
Poleg Preddvora so pravico do teh sredstev pridobile še občine Gornji Grad, Nazarje in
Solčava za naselje Logarska dolina. Te štiri občine so se v začetku leta 2000 povezale v
konzorcij za skupno pridobivanje nepovratnih sredstev in izvedbo daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso.
Priprava mednarodnega razpisa je bila izredno zahtevna, saj je bilo treba usklajevati želje in
zahteve štirih občin, treh resornih ministrstev in Ministra za finance, ki preko svoje enote
CFCU, upravlja s sredstvi Phare, Agencije za regionalni razvoj in seveda Delegacije Evropske
unije v Sloveniji, ki je morala bistvene odločitve potrditi v Bruslju.
V tistem času se je v Preddvoru pojavilo nasprotovanje projektu s strani skupine občanov in
projekt Preddvora so morali kar nekajkrat reševati, da ne bi izpadel iz skupnega financiranja.
Da je bila stvar resna, kaže dejstvo, da so delali različne variante mednarodnega razpisa samo
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za tri občine, brez Preddvora. Razpisana dokumentacija je bila dokončno odobrena za objavo
šele aprila 2001, pogodbe z izbranimi izvajalci pa so bile podpisane decembra 2001.
V okviru tega razpisa je občina Preddvor sklenila pogodbo z IBE d.d. in s partnerjem
Kohlbach iz Avstrije za dobavo in montažo kompletne kotlovske opreme. Kotlovska oprema
je bila dobavljena na gradbišče v mesecu avgustu 2002, do oktobra 2002 pa je bila vsa
oprema nameščena v kotlovnico. V mesecu marcu 2002 je investitor zbral gradbenega
izvajalca del za kotlovnico in skladišče lesne biomase. Po nastavitvi glavne težke opreme v
objekt, je bila najprej postavljena streha kotlovnice, nato pa je do oktobra 2002 bila
opravljena finalizacija objekta in okolice. Izvajalec daljinskega ogrevanja je bil izbran v
mesecu aprilu 2002, z deli je začel v mesecu juniju. Glavni obseg del sistema daljinskega
ogrevanja je bil zaključen do oktobra 2002. Do uradne otvoritve 25. oktobra 2002 so bila
izvedena tudi vsa glavna montažna dela in potrebni preizkusi sistemov (Nemec, Bratkovič,
Lambergar, 2002).
Slika 9: Kotlarna lesne biomase v Preddvoru iz južne strani

Avtor: Luka Štern, 2009

4.3.2 Toplotne potrebe
Iz omrežja daljinskega ogrevanja bodo oskrbovana naselja Preddvor, Hrib in del Potoč.
Podjetju Energetika Preddvor je uspelo poleg podjetja Jelovica na omrežje priključiti tudi vse
večje odjemalce v kraju (hotel Bor, šola, trgovine, župnišče, itd.). Dosežen je tudi zelo visok
odstotek priključitve gospodinjstev, saj je bilo na toplovod že v prvi fazi priključenih 95%
objektov, ki se nahajajo ob trasi položenih toplovodov.
Toplotne potrebe malih in velikih porabnikov kot so: sanitarna topla voda in ogrevanje
prostorov v gospodinjstvih, tehnološka toplota in ogrevanje industrijskih prostorov so znašale
letno 9.390 MWh, pričakovane povprečne letne toplotne izgube pa so bile 2.190 MWh.
V kotlarni daljinskega ogrevanja sta vgrajena dva kotla in sicer 2,5 MW kotel na lesno
biomaso, ki pokriva čez 90% potreb po energiji in 4,0 MW kotel na kurilno olje, ki pokriva
toplotno konico v zimskih mesecih in služi tudi kot rezerva (Nemec, Bratkovič, Lambergar,
2002).
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4.3.3 Kotel na lesno biomaso
Osnovna naprava sistema daljinskega ogrevanja je 2,5 MW kotel na lesno biomaso
proizvajalca Kohlbach. Kurišče kotla je adiabatsko, masivno obzidano s šamotno opeko in z
dvema ločenima zgorevalnima conama. Prva cona s statično in gibljivo rešetko je namenjena
za sušenje, vplinjanje in primarno zgorevanje. V drugi coni pa se ob avtomatski regulaciji
temperature, ki zagotavljajo potrebno dolžino poti in čas zadrževanja vplinjenega goriva, vrši
dokončno zgorevanje. Potrebni zrak za zgorevanje se dozira z ventilatorji, ki jih poganjajo
elektromotorji s frekvenčno regulacijo, v vsako cono posebej.
Kotel je projektiran za gorivo z relativno visoko vlažnostjo in debelino kosovnega materiala
do 100 mm. Uporabljajo se lesni ostanki iz obdelave lesa, sekancev, krajnikov, lubja in
žagovine. Iznašalna naprava iz silosa in dozirna naprava za biomaso imata hidravlični pogon.
Konstrukcija je robustna, brez internih premikajočih delov, ki bi se lahko poškodovali ali
zagozdili. Večje posamezne kose lesa dolžine do 1000 mm in premera do 100 mm presekajo
posebni noži, ki se nahajajo ob izstopu iz silosa in pred vstopom v kurišče.
Tehnični in ekološki napredek celotnega sistema predstavlja kondenzacija dimnih plinov po
izgorevanju goriva v kotlu na biomaso. S pomočjo te rešitve dosežejo pridobitev dodatne
toplote iz dimnih plinov, uporabe nizkotemperaturne toplote za predogrevanje dovodnega
zraka, dodatno čiščenje dimnih plinov ter s tem zmanjšanje emisij v zrak in nevidnost dimnih
plinov (vodne pare) do temperature okolice minus 10°C (Nemec, Bratkovič, Lambergar,
2002).
Slika 10: Kotlarna lesne biomase v Preddvoru

Avtor: Luka Štern, 2009

4.3.4 Daljinsko ogrevanje
Toplotna energija, ki se proizvaja v toplarni s pomočjo izgorevanja biomase se preko tople
vode prenaša k uporabnikom za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode. Prenos je
izveden preko dvocevnega prenosnega sistema. Cevi so iz jekla in so predizolirane s
polivretansko peno, opremljene s sistemom za detekcijo puščanja in se polagajo neposredno v
zemljo. Priključki na individualne stanovanjske hiše so izvedeni s predizoliranimi
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fleksibilnimi cevmi. Poleg cevovodov je položen tudi signalni kabel za povezavo toplotnih
postaj s toplarno za potrebe prenosa podatkov in regulacije. Toplovodne cevi so položene v
izkopane jarke na posteljico iz peska in so nato pokrite z 10 cm plastjo utrjenega peska, ter na
koncu zasute z izkopanim materialom. Nad vsako cevjo je 30 cm pod vrhnjim robom položen
trasni opozorilni trak. Izhodna temperatura vode iz toplarne je 95°C in je odvisna od zunanje
temperature, povratna temperatura od porabnikov pa je 60°C. Pretok tople vode skozi
toplovodno omrežje je reguliran z omrežnima črpalkama na podlagi razlike pritiskov (Nemec,
Bratkovič, Lambergar, 2002).
Slika 11, 12: Polaganje toplovodnih cevi za daljinsko ogrevanje

Vir: Nemec, Bratkovič, Lambergar, 2002

4.3.5 Finance
Celotna predvidena višina investicije je znašala 3 892 000 evrov brez DDV. Največji del
investicije, 30%, predstavlja kotel z vso opremo (vključno s kondenzacijsko napravo, kotlom
na kurilno olje in ostalo kotlovsko opremo), 22% daljinsko omrežje in 23% predvidena
investicija toplotnih postaj in daljinskega nadzora.
Strukturo financiranja so tako predstavljala nepovratna sredstva v skupni višini 60% celotne
investicije, ostalo predstavljajo posojila in manjši del lastna sredstva. Priključitev na omrežje
daljinskega ogrevanja je bila brezplačna, ravno tako tudi nabava in vgradnja toplotnih postaj
in daljinskega nadzora.
Projekt je pridobil nepovratna subvencijska sredstva v okviru programa Phare Crossborder
Slovenija/Avstrija na podlagi memoranduma med Delegacijo EU v Sloveniji in Službo vlade
Republike Slovenije za evropske zadeve, ki je bil podpisan decembra 1999. Sredstva v višini
500.000 evrov so bila skupaj s sredstvi slovenskih resornih ministrstev angažirana za nabavo
kotlovske opreme.
Avstrijski ekološki sklad, ki ga upravlja banka Kommunalkredit Austria AG je za izvedbo
projekta odobril nepovratna sredstva v višini 15% investicije oziroma maksimalno 460.000
evrov. Sklad podpira aktivnosti in investicije v Avstriji in sosednjih vzhodno evropskih
državah, katerih osnovni namen je izboljšanje okoljskih razmer v Avstriji.
Finančna nepovratna sredstva so iz namenskih sredstev proračuna za leto 2002 prispevala
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v skupni višini 572.000 evrov. S sredstvi Phare in slovenskih ministrstev je bila
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pokrita pogodba za nakup kotlovske opreme v višini 1 072 000 evrov, investitor pa je
zagotovil razliko v višini 100.000 evrov. Iz proračuna za leto 2003 so bila pridobljena še
nepovratna sredstva za izgradnjo toplovoda s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo
v višini 736.000 evrov (Nemec, Bratkovič, Lambergar, 2002).
Tarifni sistem za prodajo toplote v Preddvoru in višino cen določa podjetje Energetika
Preddvor d.o.o., v skladu z Uredbo o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja, s soglasjem občine. Fiksni del se plačuje mesečno in je
neodvisen od odjema toplote ter obsega ceno za priključno moč toplotne postaje in števnino
na toplotno postajo. Višina plačila fiksnega dela stroškov ogrevanja za odjemalce je odvisna
od priključne moči toplotne postaje. Variabilni del pa obsega obračun porabljene energije po
toplotnem števcu. Cena fiksnega in variabilnega dela tarifnega sistema se razlikuje za manjše
(gospodinjstva) in večje odjemalce (Nemec, Bratkovič, Lambergar, 2002).

4.3.6 Začetek delovanja daljinskega ogrevanja
Novembra leta 2002 je kotlarna za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso začela poskusno
delovati. Do septembra 2003 je bilo na skupno ogrevanje priklopljenih 87 objektov, med
njimi tudi skoraj največja porabnika v občini - osnovna šola in od aprila 2003 še obrat
Jelovica. Septembra leta 2003 je bilo zgrajenega 4.770 metrov toplovoda (Stružnik L., 2003).
Redno obratovanje je bilo predvideno avgusta 2003, vendar se je poskusno delovanje
podaljšalo do 15. novembra 2003, ker niso imeli dokončno opravljenih meritev obratovalnega
monitoringa hrupa in emisij snovi v zrak. Po opravljenem poskusnem delovanju pa so morali
opraviti ponovni tehnični pregled kotlarne. Pri gradnji kotlarne je bilo narejenih veliko napak,
ker se niso držali prvotnih načrtov. Največja napaka je bila napravljena ko so v kotlarno
namestili samo en kotel, ki v začetku ni bil niti 20 odstotno izkoriščen, kar je posledica
slabega izgorevanja biomase in tako je iz dimnika uhajalo preveč ogljikovega monoksida in
prahu (Stružnik L., 2003).
Kotlovnica stoji tako rekoč na dvorišču obrata Jelovica, ki na dan proizvede več ton lesnih
odpadkov. Tako 60% lesnih odpadkov prispeva Jelovica, 30% jih pripeljejo iz Ribnice, 10%
lubja, krajnikov, žagovine in trsk pa dobavijo okoliški kmetje. Kotlovnico je potrebno vsak
dan napolniti z mleto lesno biomaso. To je tudi večina fizičnega dela, saj je vsa stvar
računalniško vodena. Toplovodne cevi so izolirane, v izolaciji se skrivajo žice, tipala
povezana z računalniškim centrom v kotlovnici, kjer lahko servisna služba vsak trenutek
natančno določi, kje je počila cev. Januarja 2004 se je z biomaso ogrevalo 115 objektov.
Največji porabniki so bili tovarna Jelovica, šola, vrtec, stavba občine in dom ostarelih,
preostalo so večje ali manjše družinske hiše. Biomasni kotel ni bil do konca izkoriščen, saj bi
lahko nanj priklopili približno 150 uporabnikov (Jankovič J., 2004).
V letu 2003 je lesna biomasa občini Preddvor prinesla 75,8 milijonov tolarjev izgube oziroma
316.000 evrov. Poleg tega pa je davčna inšpektorica ugotovila vrsto nepravilnosti, občina ni
zaračunavala najemnino opreme Energetiki Preddvor. Tako mora plačati razliko davka na
dodano vrednost za leto 2002 in 2003 v vrednosti 14,4 miljonov tolarjev oziroma 60.000
evrov (Hanc M., 2004).
Zaradi tako velikih izgub, so bili svetniki primorani sprejeti predlog o novem tarifnem
pravilniku za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja in 18-odstotno podražitev. Ta
podražitev, ki naj bi bila predvidena že pred začetkom obratovanja, naj bi tako dosegla
povprečno ceno toplote. Potrebno pa je poudariti, da je še vedno cenejša v primerjavi s ceno
toplote iz ekstra lahkega kurilnega olja. Energetika Preddvor, pa se je v tem času morala
spopasti s še enim problemom. Največji odjemalec - obrat Jelovica ni plačevalo ogrevanja.
Julija 2004 je dolgovala kar 85% vseh izdanih računov, kljub temu da je za ogrevanje
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plačevala manj kot vsi ostali odjemalci. Avgusta 2004 so zaradi neplačanih dolgov objekt
Jelovico izključili iz sistema daljinskega ogrevanja (Hanc M., 2004).
Energetika Preddvor je tudi v letu 2004 imela veliko izgube in sicer kar 56 milijonov tolarjev
oziroma 234.000 evrov. Prav tako jo je zadel močan udarec, ker so se v podjetju Steirische
Gas&Wärme gmbh (STGW) iz Gradca odločili, da ne bodo več vlagali denarja. Tako da je
bilo podjetje Energetika Preddvor maja v letu 2004 tik pred stečajem (Hanc M., 2005).
Oktobra 2006, je iz Energetike Preddvor d.o.o., odstopilo podjetje Thermoglobal, ki je bil 49odstotni lastnik. Avstrijski STGW pa je odpisal za 1,76 milijona evrov terjatev. Energetika se
je terjatvam do občine odpovedala, občina pa je v zameno dobila Thermoglobalov delež. Tako
je občina Preddvor postala 100-odstotni lastnik, podjetje je bilo zato nujno dokapitalizirati, ga
prodati ali dati v najem (Hanc M., 2007).
Preddvorski občinski svetniki so se oktobra 2008 odločili, da Energetiko Preddvor d.o.o. v
celoti prodajo na dražbi. Dražba naj bi bila februarja 2009, saj mora biti pred tem objavljen
razpis. Izklicna cena je bila 600.000 evrov. Na dražbi ni bilo nobenega kupca (Hanc M.,
2008).
Slika 13: Kotlarna lesne biomase v Preddvoru in obrat Jelovice

Avtor: Luka Štern , 2009

5. OCENA VPLIVA NA OKOLJE
Oikos d.o.o. je pripravil poročilo o vplivih na okolje med gradnjo in obratovanja lesne
biomase v Preddvoru. Obravnavani so bili predvsem vplivi na tla, zrak in vodo. Njihove
ugotovitve so bile naslednje; kotlarna naj bi na okolje vplivala predvsem z izpuščanjem
emisijskih snovi v zrak iz peči na biomaso, pri rednem obratovanju, ali iz peči na lahko
kurilno olje pri izrednem obratovanju. Ker pa bi se z izgradnjo daljinskega ogrevanja ukinila
večina individualnih kurišč v naselju Preddvor, naj bi bile skupne emisije plinov in prašnih
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delcev v atmosfero manjše kot do tedaj. Kotlarna bi na okolje vplivala tudi z emisijami hrupa,
predvsem zaradi uporabe mlina za mletje lesnih odpadkov, ventilatorja in vozil, ki bodo
dovažala lesne ostanke. Ugotovili so tudi nevarnost izlitja kurilnega olja, ki je shranjeno v
vkopani dvoplaščni cisterni. Za ocenjevanje vplivov so uporabili šeststopenjsko lestvico in
sicer:
+ - pozitiven vpliv, poseg naj bi pozitivno vplival na okolje
0 - ni vpliva, vpliv je zanemarljiv, kar pomeni da je sprememba okolja neugotovljivo majhna
1 - vpliv je majhen, pomeni da je spremebma okolja neznatna in zanemarljiva
2 - vpliv je zmeren, vpliv na okolje je znaten
3 -vpliv je velik, sprememba okolja je očitna, vendar ni uničujoča in je znotraj dopustnih
meja
4 - nesprejemljivo velik vpliv, sprememba na okolje je uničujoča in presega predpisane meje.
Tako so vpliv kotlarne na onesanženost zraka ocenili z opisno oceno zmerno 2, kar pomeni da
naj bi bila sprememba okolja znatna. Omenili so, da naj bi se za več kot 90% zmanjšale
emisije ogljikovega dioksida, prav tako pa naj ne bi povzročalo nobenih bistvenih emisij
žveplovega dioksida, ki povečuje problem kislega dežja. Pred gradnjo kotlarne je bil na tej
lokaciji travnik, tako da so tla trajno spremenjena. Pri izgorevanju biomase nastaja lesni
pepel. Grobi pepel in leteči pepel, se v zmernih količinah lahko odlaga na kmetijske površine
in gozd, medtem ko se elektrofiltrski pepel ne sme, ker vsebuje večje koncentracije težkih
kovin. Prav tako se ne sme odlagati na kmetijske in gozdne površine mulja kondenčnih vod.
Obstaja tudi možnost izlitja kurilnega olja ali naftnih derivatov iz vozil. Glede na vse to, so
vpliv posega na tla ocenili z opisno oceno zmerno 2, kar pomeni da je vpliv znaten. Med
obratovanjem se bo v kondenzatorju dimnih plinov nabirala kondezna voda, ki naj bi jo
odvažali na čistilno napravo. V primeru izlitja kurilnega olja, bi bile ogrožene tudi talne vode,
saj so tla območja večinoma prodnata. Meteorne vode z zgradbe so speljane v meteorni kanal,
ta pa se steka v potok Suha. Za potok so izračunali največji možni pretok na osnovi
empiričnih enačb (Kresnik, Melli, VGI-enačba), ki znaša Qmax= 30 m3/s. Nizek pretok so
ocenili na sQmin(ocena)≈ 50 l/s. Te podatke so pridobili od Javno gospodarskega podjetja
Kranj d.d., vendar pa ne razpolagajo s podatki o kvaliteti vode potoka Suha, prav tako nimajo
podatkov o globini podtalnice. Vpliv na onesnaženost vod so ocenili z opisno oceno zmerno
2, kar pomeni da je vpliv znaten. Območje na katerem se nahaja kotlarna spada v območje III.
stopnje varovanja pred hrupom, to je mešano območje, poslovno-trgovsko-stanovanjsko
območje. Mejna vrednost hrupa za to območje je podnevi 60 decibelov, ponoči 50 decibelov.
Naselje Francarija spada v območje II. stopnje varovanja pred hrupom, kjer je mejna vrednost
hrupa podnevi 55 decibelov, ponoči pa 45 decibelov. Hrup mobilnega mlina in ventilatorja
naj ne bi presegal mejne ravni hrupa za II. območje varstva pred hrupom. Vpliv kotlarne na
raven hrupa so ocenili kot zmerno 2, se pravi da je vpliv znaten (Poročilo o vplivih na okolje
kotlarne na biomaso, 1999).

5.1 Monitoring emisij snovi v zrak
Vsem je verjetno že znano, da z emisijami plinov v zrak povzročamo učinek tople grede, kar
močno vpliva na spremembe podnebja. Zrak je ponavadi najbolje onesnažen v mestih in v
okolici energetskih in industrijskih virov emisij. K onesnaženju ozračja pa veliko pripomorejo
gospodinjstva, predvsem v zimskem času, ko si ogrevajo svoje domove. Za ogrevanje se
najbolj pogosto uporablja kurilno olje in plin, v preteklosti pa so veliko uporabljali premog.
Danes vedno bolj stopajo v veljavo tako imenovane bolj čiste oblike ogrevanja se pravi z
obnovljivimi viri. Eden izmed takih je tudi daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.
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Slika 14: Dimnik kotlarne v Preddvoru

Avtor: Luka Štern, 2009

V tem delu diplomske naloge bom preučevala, kakšen vpliv ima daljinsko ogrevanje na
okolje, predvsem na zrak in ali je res tako »čist« kot pravijo.
Meritve onesnaženosti zraka opravljajo enkrat na leto od leta 2005- od dneva začetka
daljinskega ogrevanja občine Preddvor. Meritve se opravljajo na kurilni napravi.
Namen meritev je oceniti vsebnost škodljivih snovi izpusta.
Glede na značilnosti vira emisije so v izstopnem zraku pričakovali naslednje škodljive snovi
in relevantne parametre:
• Skupni prah in prašnate snovi,
• Organske snovi izražene kot skupni organski ogljik TOC,
• Dimni plin, kot so ogljikov oksid (CO), dušikovi oksidi (NOX), žveplovi oksidi (SO2)
ter
• Relevantne parametre, kot so kisik (O2), vlaga (H2O), temperatura plinov, hitrost
plinov v odvodniku, tlaki, dimenzije odvodnika.
Neposredna meritev parametrov vira emisije in zajem vzorcev za analizo vsebnosti emitiranih
snovi je potekala na odvodu odpadnih plinov tik pred vstopom odpadnih plinov v atmosfero.
»Odpadni plini so plini, ki se izpuščajo iz naprave in so onesnaženi s snovmi v trdnem,
tekočem ali plinastem stanju. Prostorninski pretok odpadnih plinov je izražen v kubičnih
metrih na uro (m3/h) pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter po korekciji zaradi
vsebnosti vodnih hlapov v dimnih plinih.« (Uredba o emisiji snovi v zrak..., 2007)
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Za meritve so bili uporabljeni naslednji instrumenti:
•
•
•
•
•
•

Digitalni merilnik temperature, vlage in gibanja zraka,
avtomatski analizator dimnih plinov,
barometer,
merilna veriga za izokinetično vzorčenje,
elektronska digitalna tehtnica,
standardni laboratorijski pribor.

V času meritev je vir emisij po zagotovilu naročnika obratoval z maksimalno možno
obremenitvijo.
Meritve in zajem vzorcev so bile do zdaj opravljene na merjenih odvodih kot vir emisij snovi
v zrak štirikrat in sicer dne 14.12.2005, 18.1.2007, 22.1.2008, 22.1.2009.

Preglednica 2: Meteorološki pogoji v času meritev v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009
Parameter
Datum
Čas
Temperatura zraka, Tz
Relat. vlažnost zraka
Hitrost gibanja zraka, v
Zračni tlak

Enota

Vrednost
14.12.2005 18.1.2007 22.1.2008 22.1.2009
7:30-10:15 10:30-14:20 7:00-9:30
9:00
°C
2
7
5
5
%
63
78
62
85
m/s
do 1
1
do 1
do 1
mbar
1003
990
964
955

Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak…

Avtor: Ajda Štern

Preglednica 3: Meritev parametrov odvoda v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009
Energetika
Preddvor
kurilna naprava
na biomaso

axb
m
0,5 x
0,5

površina
2

m

0,25

v (hitrost)

T (temperatura)

m/s

°C

2005 2007 2008 2009 2005 2007 2008 2009

6,88 6,59 7,35 7
137 149,4 130,6 123
Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak… Avtor: Ajda Štern
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Preglednica 4: Absolutna vlaga, tlak plinov v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009
Energetika
Preddvor

axb

kurilna naprava

m
0,5 x
0,5

na biomaso

površina

abs. vlaga

p (tlak plinov)

%

Pa

2

m

0,25

2005 2007 2008 2009 2005 2007

2008

2009

1,97 7,1 7,54 8,7
x 99039 96420 95504
Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak… Avtor: Ajda Štern

Preglednica 5: Volumenski pretok plinov v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009
Volumenski pretok:
Pretok plina

2005
Q

Pretok suhega plina
QN,S
Normiran pretok suhega
plina
QN

2007

2008

2009

3

m /h

6189

+/-928

5935

+/-890

6611

+/-992 6319 +/-948

3

6067

+/-910

5514

+/-827

6113

+/-917 5769 +/-865

Nm3/h 4000

+/-600

3484

+/-523

3935

+/-590 3749 +/-562

m /h

Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak…

Avtor: Ajda Štern

V spodnjem grafikonu lahko opazimo da je bil pretok v prvih dveh letih delovanja manjši kot
v zadnjih dveh. Največji pretok plina je bil leta 2008 in sicer 6 611 m3/h, najmanjši pa leta
2007 5 935 m3/h.

Slika 15: Volumenski pretok plina v kotlarni Preddvor v letih 2005 do leta 2009
Pretok plina
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Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak…

Avtor: Ajda Štern
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Slika 16: Rezultati meritev emisije kisika v odpadnem plinu, preračunano na normiran suhi
plin v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009:
Kisik (O2 )

12
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O2 (%)

8
6
4
2
0
2005

2007

2008

2009

Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak…

Avtor: Ajda Štern

Emisije kisika v odpadnem plinu vsako leto naraščajo, vendar so bile te emisije v prvih treh
letih vse okoli 7%. Leta 2009 so te emisije presegle 10%.

Slika 17: Rezultati meritev emisije skupnega prahu in prašnatih snovi v odpadnem plinu,
preračunano na normiran suhi plin v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009:
Skupni prah in prašnate snovi
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Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak…

Avtor: Ajda Štern

»Skupni prah so vsi trdni delci v odpadnih plinih ne glede na njihovo kemično sestavo in
velikost.« (Uredba o emisiji snovi v zrak..., 1994)

23

Prah in prašnate snovi nastajajo pri zgorevanju določenih goriv in pri gozdnih požarih. To so
zelo majhni delci pepela ali dima, s prostim očesom lahko tudi skoraj nevidni. Nevarni so, ker
lahko zbolimo zaradi bolezni dihal. Iz grafa lahko opazimo vsakoletni upad prahu in prašnatih
snovi do leta 2009, ko ta preseže emisije iz leta 2005, ki so bile do zdaj najvišje. Zakaj je
prišlo do take razlike, predvsem med leti 2008 in 2009 ni popolnoma jasno. Dovoljena mejna
vrednost prahu in prašnatih snovi v zraku je 150 mg/m3, kar pomeni da so ti rezultati kar
ugodni.
»Mejna vrednost emisije snovi (v nadaljevanju: mejna vrednost) je vrednost, na podlagi
katere se določa čezmerna obremenitev pri oddajanju snovi v zrak iz vira onesnaževanja in se
izraža kot: mejna koncentracija izpuščenih snovi v odpadnih plinih (v nadaljevanju: mejna
koncentracija) v odvisnosti od količine snovi oziroma mejne količine ali mejni emisijski delež
ali mejni emisijski faktor. « (Uredba o emisiji snovi v zrak...,1994)
Dušikovi oksidi (NOX) nastajajo predvsem v termoelektrarnah, industriji, prometu in ob
sežiganju odpadkov in so antropogeni viri nastajanja dušikovih oksidov. Ko se dušikovi
oksidi zmešajo s sončno svetlobo, kisikom in vlago se le ta spremeni v dušikovo kislino, ki je
tako imenovana sekundarna sestavina, ti pa so za okolje še bolj strupene. Dušikovi oksidi
povzročajo kisel dež in smog. Negativno vplivajo na človeka in rastline. Človek zaradi njih
lahko zboli za astmo, rastline pa počasi začnejo odmirati. Koncentracija dušikovih oksidov v
zraku se vsako leto povečuje, predvsem zaradi vedno večjega števila avtomobilov, ki se
vozijo po naših cestah. Mejna vrednost emisije dušikovih oksidov v odpadnem plinu,
preračunano na normiran suhi plin je 650 mg/m3. Iz grafa spodaj je razvidno, da so vrednosti
emisije prva tri leta naraščala, leta 2009 pa so se spustila pod 100 mg/m3.

Slika 18: Rezultati meritev emisije dušikovih oksidov v odpadnem plinu, preračunano na
normiran suhi plin v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009:
Dušikovi oksidi (NOX)
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Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak…

Avtor: Ajda Štern

Ogljikov monoksid (CO) je strupen plin, ki je brez barve, vonja in okusa. Nastaja pri
nepopolnem zgorevanju- v našem primeru pri izgorevanju kurilnega olja in drv. Ogljikov
monoksid ima velik delež tudi pri prometnih emisijah, saj je eden največjih onesnaževalcev
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okolja. Zatrupitve z njim so najpogostejša srčna zastrupitev v industrijskih državah. Ogljikov
monoksid je življenjsko nevaren strupen plin. Mejna vrednost za ogljikov monoksid v zraku
na delovnih mestih za osem urni delavnik je 30 ppm. (Zavod za varstvo pri delu (citirano:
20.11.2009)). V meritvah opazimo velika nihanja med leti. Leta 2005 in 2008 so emisije
ogljikovega monoksida zelo nizke v primerjavi z letoma 2007 in 2009.

Slika 19: Rezultati meritev emisije ogljikovega monoksida v odpadnem plinu, preračunano na
normiran suhi plin v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009:
Ogljikov monoksid (CO)
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Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak…

Avtor: Ajda Štern

Slika 20: Rezultati meritev emisije žveplovih oksidov v odpadnem plinu, preračunano na
normiran suhi plin v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009:
Žveplovi oksidi (SO2)
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2
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Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak…

Avtor: Ajda Štern
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Med žveplove okside uvrščamo žveplov dioksid, žveplov trioksid, žveplovodik....
Žveplov dioksid (SO2) je strupen plin brez barve, ki močno onesnažuje okolje in povzroča
poleg drugih snovi kisel dež. Povroča tudi različne bolezni kot so bronhitis, draženje dihalnih
poti, popoln obseg škodljivih učinkov pa še vedno ni poznan. Žveplov trioksid (SO3) nastane
z oksidacijo žveplovega dioksida in je trdna snov, ki z vodo reagira v žveplovo kislino.
Žveplovodik (H2S) je prav tako izjemno strupen plin in ima vonj po gnilih jajcih. (6. Glavna
skupina, 2009)) Emisije žveplovih oksidov vsako leto naraščajo in zadnje leto dosežejo 4
mg/m3.

Slika 21: Rezultati meritev emisije organskih snovi razen organskih delcev v odpadnem plinu,
preračunano na normiran suhi plin v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009:
Organske snovi razen organskih delcev izražene kot celotni ogljik (TOC)
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Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak…

Avtor: Ajda Štern

Pri meritvah emisij organskih snovi v odpadnem plinu, lahko vidimo da je ta leta 2005
znašala 28,32 mgC/m3, nakar sledi velik upad; že naslednje leto, in sicer na 5,7 mgC/m3. V
podobnem trendu pa so bile izmerjene potem tudi emisije leta 2008 in 2009, ki pa niso
presegle 5 mgC/m3. Rezultati meritev toplotnih izgub vsako leto nihajo , vendar nobeno leto
niso presegli 9%, prav tako pa njihovi izpusti niso padli pod 7%.
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Slika 22: Rezultati meritev toplotne izgube z dimnimi plini v odpadnem plinu, preračunano na
normiran suhi plin v kotlarni Preddvor v letih 2005 do 2009:
Toplotne izgube z dimnimi plini
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Vir: Poročilo o preskusu; Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak…

Avtor: Ajda Štern

V začetku delovanja, prve tri mesece , se je iz nove skupne kotlarne valil močan dim, kriva
naj bi bila kondenzacijska naprava. Ta se ob neugodnih vremenskih pogojih useda na
stanovanjske hiše in jih zasmrajuje. Vzrok za to dimno zaveso naj bi bile tehnične težave,
kajti kondenzacijsko napravo naj bi še umerjali. V napravi je 14 sond, vsaka sonda je za
različna področja, kot so: tlak, temperatura, vlaga..., da naprava deluje brezhibno morajo biti
te sonde usklajene. Nekatere sonde niso delovale, zato so jih bili primorani zamenjati
(Stružnik L., 2003).
V letu 2005 je od 26. februrja pa do 4. aprila meritve izvedla tudi Agencija Republike
Slovenije za okolje. Merili so onesnaženost v naselju Francarija, kjer so že šesto leto
opozarjali na to, da je lokacija za kotlarno lesne biomase poplnoma ponesrečena. V tem času
so merili koncetracijo delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 10 mikrometrov. Na
merilnem mestu pri stanovanjski hiši Francarija 25, so ugotovili, da je bila koncetracija delcev
petkrat nad mejno vrednostjo. Vendar so poudarili, da če to prenesejo na celo leto, je kar 49
preseganj mejne vrednosti, dovoljenih pa naj bi bilo le 35. Pri tem so morali upoštevati, da so
pozimi koncetracije višje kot poleti, zato niso morali ugotoviti, če je bilo število preseganj
dejansko preseženo, kajti zato bi morali opraviti meritve čez vse leto. V poročilu je razvidno,
da so bile koncetracije dušikovega dioksida, žveplovega dioksida in črnega ogljika zelo nizke.
Del te nesnage naj bi prenesel veter od drugod, kajti najvišja koncetracija je bila takrat, ko je v
Preddvoru pihal veter iz južne strani. Ugotavljali so tudi vplivno območje emisij iz kotlarne.
Onesnaženost , ki preseže mejne vrednosti, je le v neposredni okolici. Kadar piha veter proti
najbližjim hišam pa so tam koncetracije dušikovih oksidov previsoke. Vse to pa je posledica
prenizkega dimnika kotlarne. Tako je bil priložen tudi predlog za povišanje dimnika za 10 do
12 metrov. Na tej razpravi so bili kritični tudi do podjetja Oikos iz Velenja, ki naj bi opravil
poročilo o vplivih na okolje. Pri tem naj bi teren pregledali le na zemljevidu , zato je bila
storjena največja napaka, kajti 20-metrski dimnik še zdaleč ni primeren (Hanc M., 2005).
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6. MIKROLOKACIJA KOTLARNE LESNE BIOMASE V
PREDDVORU
Kotlarna za daljinsko ogrevanje leži zahodno od glavne ceste Kranj-Jezersko. Od glavne ceste
je oddaljena približno 170 m, od podjetja Jelovica pa jo ločuje le makadamska pot. Zahodno
od lokacije je strnjen del naselja, ki leži na hribčku in je okoli 20 m dvignjen od kotlarne.
Južno od kotlarne je ozemlje, ki je zaraščen z grmičjem in podrastjo, dalje proti jugu pa teče
hudourniški potok Suha. Severno stojita dve stanovanjski hiši v oddaljenosti približno 40 m.
Individualne stanovanjske hiše na hribčku, na zahodni strani so od kotlarne oddaljene
približno 45 m.

Slika 23: Lokacije kotlarne lesne biomase v Preddvoru

Avtor: Ajda Štern

Vir: GURS, 2010
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SWOT analiza obstoječe lokacije :
• Prednosti: bližina glavne ceste, bližina podjetja Jelovica od katere pridobivajo les, leži
v industrijski coni
• Pomanjkljivosti: slab dostop – makadamska cesta, lega pod hribčkom, bližina
stanovanjskih hiš, višina dimnika je enaka kot višina stanovanjskih hiš
• Priložnosti: zmanjšanje toplogrednih plinov v zraku
• Grožnje: povečan hrup in smrad v okolici, gost in črn dim

6.1 Predlogi za primernejše lokacije kotlarne lesne biomase v Preddvoru
Pri izbiri lokacije za lesno biomaso v Preddvoru, sem bila pozorna predvsem na to, da v
neposredni bližini ni stanovanjskih hiš. Do obstoječe lesne biomase imajo namreč največ
pritožb tisti občani, ki živijo v njeni bližini. Pritožujejo se predvsem zaradi neznosnega hrupa
in dima.
Predlog 1:
če obstoječo lesno biomaso premaknemo dobrih 200 m južno naprej po makadamski poti v
smeri nogometnega igrišča imamo kar primerno lokacijo. Pri tej lokaciji je problem, da je
zemljišče v lasti podjetja Jelovica, kar bi pomenilo verjetno precej zapletov pri pridobivanju
dovoljenj za gradnjo. Severno in vzhodno od lokacije se nahaja podjetje Jelovica, južno gozd,
zahodno potok Suha, nato gozd. Od prvih stanovanjskih hiš bi bila oddaljena okoli 280 m, od
glavne ceste pa bi bila oddaljena približno 400 m. Potrebno bi bilo urediti makadamsko pot
le- ta je zelo ozka, zato bi jo bilo potrebno razširiti.
Prednosti:
☺ Bližina glavne ceste
☺ Bližina podjetja Jelovica
☺ Lokacija leži v industrijski coni
☺ Oddaljenost od stanovanjskih hiš
Pomanjkljivosti:
 Ozka makadamska cesta
 Lokacija v bližini zavarovanega območja
 Lokacija v lasti podjetja Jelovica

Predlog 2:
Ob glavni cesti Preddvor – Breg ob Kokri ob pokopališču je veliko njivskih in travnih površin
in v neposredni bližini ni nikjer stanovanjskih hiš. Sicer je precej oddaljeno od podjetja
Jelovica, zato bi bilo potrebno les voziti na daljše razdalje, vendar pa je cestna infrastruktura
že urejena. Lokacijo obdaja severno pokopališče, južno, vzhodno in zahodno pa njive in
travniki. Od najbližjih stanovanjskih hiš na severu je oddaljeno 150 m, vzhodno 395 m in
zahodno 240 m.
Prednosti:
☺ V bližini ni stanovanjskih hiš
☺ Leži na višji nadmorski višini kot hiše v okolici
☺ Urejena cestna infrastruktura
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Pomankljivosti:
 Od glavne ceste Kranj – Jezersko dokaj oddaljen
 Oddaljen od podjetja Jelovica
 Pridobitev gradbenih dovoljenj – možnost da je parcela nezazidljiva

Slika 24: Bližina stanovanjskih hiš od kotlarne Preddvor

Avtor:Luka Štern, 2009

Na zgornji sliki se lepo vidi, kako blizu so prve stanovanjske hiše naselje Francarija od
kotlarne in da je višna dimnika res tako visoka kot njihovi balkoni.

Verjetno še najboljša rešitev, bi bila sanacija obstoječe kotlarne daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso. V tem primeru se izognemo vsem problemom pri pridobivanju raznih
dovoljenj. Občina kot lastnica Energetike Preddvor d.o.o., bi se morala najprej sporazumeti z
najbližjimi sosedi in poskušala rešiti nastali spor. Moj predlog je, da bi občina morala
ponuditi nekakšno odškodnino za nastalo škodo na njihovih hišah in skazitev njihove okolice.
Najbolj pomembno pri sanaciji je vsekakor sprememba višine dimnika kotlarne. Ta bi moral
biti za vsaj 10 m višji. Trenutno je dimnik v višini njihovih hiš in če zapiha veter v tisto smer,
dobi naselje Francarija vse nastale emisije iz kotlarne. Iz obstoječega dimnika se občasno vali
močan, neznosen dim. Tukaj bi morali namestiti boljšo kondenzacijsko napravo, kajti
obstoječa ni povsem učinkovita, saj se občasno dim še vedno pojavlja. Potrebno bi bilo urediti
tudi dostop do kotlarne. Zaradi makadamske ceste je v okolici veliko prahu, zato bi bilo
potrebno cesto asfaltirati.
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Prednosti:
☺ Bližina glavne ceste
☺ Bližina podjetja Jelovica
☺ Lokacija leži v industrijski coni
Pomanjkljivosti:
 Bližina stanovanjskih hiš
 Lega pod hribčkom

7. ODNOS PREBIVALCEV DO DALJINSKEGA OGREVANJA
NA LESNO BIOMASO V PREDDVORU
Odnos prebivalcev do obstoječe lesne biomase sem preučevala s pomočjo socialnoekološke
oziroma socialnogeografske metode. Te metode omogočajo raziskovanje odzivnosti
prebivalcev do onesnaženih območij. Degradirano okolje ima različne vplive na prebivalce,
ki živijo v takem okolju, vendar pa njihovo sprejemanje, razumevanje in zaznavanje okolja,
predvsem onesnaženega, ne ustreza povsem njegovemu dejanskemu stanju.
Vplivi iz okolja pri različnih skupinah ljudi, se razlikujejo glede na njihove predstave o
okolju, njegovi kakovosti, onesnaženosti…
Pri odnosu prebivalcev do lesne biomase sem preučevala naselje Francarija, ki se nahaja v
neposredni bližini. Ugotovila sem namreč, da so prebivalci Preddvora zadovoljni glede
daljinskega ogrevanja, imajo le veliko pripomb glede vsakoletnega poviševanja cen
ogrevanja. V naselju Francarija sem takoj, ko sem se začela pogovarjati s prebivalci ugotovila
razlike. Tisti, ki imajo hiše odmaknjene od obstoječe lesne biomase nimajo nobenih pripomb,
medtem, ko so prebivalci v neposredni bližini zelo pritožujejo in so vložili tudi tožbo proti
lastniku.
Intervju sem naredila z 20 prebivalci naselja Francarija v januarju 2010. Večina jih je bilo
starejših od 50 let in sicer več kot polovica, kar 13. Malo mlajših , in sicer od 30 do 50 let
starosti, jih je bilo 5 in od 20 do 30 let 2 intervjuvanca. Glede na izobrazbo pa prevladujejo
prebivalci z dokončano srednjo šolo, nato z dokončano osnovno šolo in univerzo, ter na koncu
z dokončano višjo šolo.
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Slika 25: Izobrazba intervjuvancev naselja Francarija
Izobrazba

osnovna šola
srednja šola
višja šola
Univerza

Vir: Intervju prebivalcev naselja Francarija, 2010 Avtor: Ajda Štern

Slika 26: Starost intervjuvancev naselja Francarija
Starost

od 20 do 30 let
od 30 do 50 let
nad 50 let

Vir: Intervju prebivalcev naselja Francarija, 2010 Avtor: Ajda Štern

Zanimivo je, da veliko prebivalcev naselja Francarija nima priklopa na daljinsko ogrevanje,
razlogi so različni. Večina razlogov je takšnih, da so imeli že ogrevanje na drva ali plin in se
tako niso odločili, tudi zaradi tega ker je bilo potrebno plačati montažo do stanovanjskega
objekta in v njem. Nekateri pa se niso odločili zaradi nestrinjanja s postavitvijo objekta lesne
biomase v bližini njihovih hiš. Veliko jih je menilo, da je daljinsko ogrevanje dražje od
njihovega dosedanjega ogrevanja, zaradi česar se potem niso odločili za priklop.

32

Slika 27: Število intervjuvancev, ki imajo priklop na daljinsko ogrevanje lesne biomase v
Preddvoru:

ne

da

0

2

4

6

8

10

12

Vir: Intervju prebivalcev naselja Francarija, 2010 Avtor: Ajda Štern

Od teh, ki se niso priključili na daljinsko ogrevanje, bi se danes priključil le eden, vendar mi
vzroka za takšno odločitev ni želel posredovati.
Tisti, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje, so z njim v večini zadovoljni, dobila pa sem
eno negativno mnenje. Obstaja kar nekaj pritožb, predvsem v notranjosti Preddvora glede
ogrevanja.Pritožujejo se nad mrazom .Vzrok naj bi bil zmanjšan pritisk, ki bi toploto prenesel
do njihovih hiš. Sama živim v bloku- smo najdlje oddaljenji od lesne biomase, vendar so vsi
stanovalci z ogrevanjem zadovolnji.
Slika 28: Zaznavanje sprememb intevjuvancev v okolju zaradi priklopa lesne biomase v
Preddvoru:
Spremembe v okolju

da
40%

ne
60%

Vir: Intervju prebivalcev naselja Francarija, 2010 Avtor: Ajda Štern

Če pogledamo graf zgoraj je opazno, da več kot polovica intervjuvancev ni zaznala sprememb
v okolju, vendar so od samega dimnika oddaljeni okoli 100 m in več. Zaznavne spremembe v
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okolju so zaznali le najbližji prebivalci, katerih hiše so od objekta lesne biomase oddaljeni
okoli 50 m.
Nekateri so zaznali močno povečan hrup ponoči. Podnevi naj bi se zelo močno kadilo, iz
dimnika naj bi se vil neznosen dim, ki pa naj bi imel zelo močan smrad. Poleg tega so čutili
tudi nekakšno tresenje, vibracije. Takšna opažanja so imeli najbližji sosedje, drugi pa naj bi v
začetku delovanja zaznali le močnejši dim in smrad iz njega. Na tem mestu moram omeniti,
da sem v času intervjujev tudi sama zaznala močnješi vonj. Tisti dan so bile temperature zelo
nizke, nekaj pod 0°C, zato je verjetno deloval še kotel na kurilno olje, kar je botrovalo k
takšnemu smradu.
V časopisu Delo sem zasledila članek, v katerem so opisane težave z dimom iz kotlovnice,
nakar mi je zgodbo potrdila še gospa ,ki živi v neposredni bližini.Je namreč najbližja soseda
preddvorske kotlovnice.Za časopis je povedala da » se je tako močno kadilo, da niso videli
niti do bližnje hiše, ki je oddaljena 15 m«. V hišah jim je smrdelo po dimu, kljub temu, da je v
tem času v Preddvoru pihal močan veter. »Direktor Energetike Preddvor je pojasnil, da je v
noči na petek, 12. novembra 2004, prišlo do blokade dozatorja biomase. Napaka je bila
odpravljena že ponoči, vendar je temperatura v kotlu vseeno padla. Ker je bila v dnevnem
zalogovniku že pripravljena relativno vlažna biomasa, ponovno dvigovanje temperature kotla
povzroči več vidnega dima zaradi izparevanja vlage v biomasi. Damjan Mulej poudarja, da
žal dimljenja do ponovne normalne temperature v kurišču kotla, to je približno 600 stopinj
Celzija, ni bilo možno odpraviti« (Hanc M., 2004).
Slika 29: Odgovor intervjuvancev na naslednje vprašanje: Ali ste s ceno za daljinsko
ogrevanje na lesno biomaso v Preddvoru zadovolnji?
Ali ste z ogrevanjem cenovno zadovolnji?

da
25%
brez komentarja
40%

ne
35%

Vir: Intervju prebivalcev naselja Francarija, 2010 Avtor: Ajda Štern

Zelo zanimivi so bili odgovori, ki so bili vezani na ceno ogrevanja z daljinskim ogrevanjem
na lesno biomaso. Iz grafa je razvidno, da jih veliko ni hotelo odgovoriti na to vprašanje,
nekaj je takšnih, ki nimajo priklopa, nekaj pa je takih, ki tega niso želeli komentirati. S ceno
ogrevanja je zadovljnih le 25% vprašanih. Pravijo, da so cene sicer vsako leto višje, vendar je
trenutna cena še sprejemljiva. Upajo da ne bo prišlo do ponovnih podražitev, kajti potem bodo
prisiljeni razmišljati o drugih alternativah ogrevanja. To lahko povežemo z odgovori iz grafa
15, kjer sem spraševala, če bi bili pripravljeni plačevati dražje ogrevanje, če pri tem vedo, da s
tem pripomorejo k zmanjšanju emisijskih plinov v ozračju. Zelo me je presenetilo dejstvo, da
kar 45% vprašanih ni pripravljeno plačevati dražje ogrevanje, 25% vprašanih pa mi ni želelo
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komentirati to vprašanje. Le 30% vprašanih bi plačevalo dražje ogrevanje.Ob tem pa
poudarjajo, da je 20 evrov podražitve maksimum. Iz teh odgovorov še vedno lahko vidmo, da
je denar sveta vladar in da bomo v tem kapitalističnem času težko spremenili navade ljudi in s
tem ozaveščenost do okolja. Res je, da smo trenutno v zelo težkih časih in da se ljudje
»borijo« za preživetje, tako da zagotovo okolje ni prioriteta.
Prav zaradi zanimivih odgovorov glede cen, sem naredila primerjavo s kurilnim oljem.
Stanovanjska hiša z ogrevalno površino 100 m2, porabi na leto za ogrevanje približno 1300
litrov kurilnega olja. To znaša 960,7 evrov – 9,6 evra / kvadratni meter ogrevanja. Ogrevanje
z daljinskim ogrevanjem na lesno bimoaso znaša za stanovanje z ogrevalno površino 80 m2
750,5 evrov. Tako je cena za kvadratni meter 9,38 evra. Vidimo, da ni velike razlike med
cenami, vendar pa z ogrevanjem na biomaso tudi posamezniki pripomoremo k zmanjšanju
izpustov v ozračje.
Slika 30: Odgovor intervjuvancev na naslednje vprašanje: Ste pripravljeni plačevati dražje
ogrevanje, če veste da to pripomore k zmanjšanju onesnaženosti zraka?

Bi plačevali dražje ogrevanje?

brez komentarja
25%

da
30%

ne
45%

Vir: Intervju prebivalcev naselja Francarija, 2010 Avtor: Ajda Štern

Večina prebivalcev naselja Francarija je zadovoljna z ogrevanjem na lesno biomaso. V
začetku delovanja so bili dokaj enotni, da se je iz dimnika kadil zelo temen dim in močan
smrad, ki je izhajal iz njega. Po enem letu delovanja, naj bi vstavili filtre in od takrat naj bi se
stanje bistveno izboljšalo. Vendar s tem še vedno niso zadovoljili stanovalce, katerih hiše so
od objekta lesne biomase slabih 50 m. Ti so pred leti podali tožbo zoper lastnika lesne
biomase v Preddvoru.
»Sosedje se ne spotikamo ob biomaso kot vir ogrevanja, ampak ob lokacijo objekta, ki je
nehumana, da ne rečem zločinska, do bližnjih in tudi bolj oddaljenih sosedov. Spotikamo se
ob to, da država dopušča nevednim in samopašnim županom iz trme in maščevanja postavljati
objekte na neprimerne lokacije, in ne reagira kljub dokazljivim in dokazanim kršitvam
zakonov in predpisov. Ta objekt ne slovi samo po unikatni postavitvi dvajsetmetrskih
dimnikov, ki segata v višino naših balkonov v razdalji 30 do 40 metrov, ampak slovi tudi kot
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črna gradnja. To je trajen spomenik umnosti občinskih in državnih velemož ter strokovnjakov,
ki so pri zadevi sodelovali. Obratovalno dovoljenje bo baje tudi izdano, nakar bomo uživali v
izpuhavanju 23 ton CO2 dnevno v naša okna in pljuča, da niti ne omenjamo za več kot 50%
povečanih emisij življenjsko nevarnih dušikovih oksidov, prahu in težkih kovin« (Egart A.,
2002).

8. ZAKLJUČEK
Obnovljivi viri so zelo pomemben faktor pri razvoju posamezne države, saj zelo vplivajo na
njeno gospodarsko rast. S povečevanjem uporabe obnovljivih virov zmanjšamo energetsko
uvozno odvisnost države, ohranjamo in ustvarjamo nova delovna mesta, kar predstavlja velik
element pri razvoju države in njenih regij. Slovenija iz leto v leto povečuje uporabo
obnovljivih virov energije, s tem pa izpolnjuje zahtevo Kyotskega protokola, da bo do leta
2012, glede na leto 1990, zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 8%. Največji delež
obnovljivih virov energije predstavljata hidroenergija in energija iz lesne biomase.
Gozd predstavlja kar 56% površine Slovenije in tako smo na tretjem mestu med evropskimi
državami glede na delež gozda. Uporaba lesne biomase je bila že v preteklosti zelo
pomembna, saj je bil les glavna surovina za ogrevanje domov. Z industrializacijo se je njena
uporaba zmanjšala, predvsem z uvedbo fosilnih goriv. Lesna biomasa je trenutno spet v
porastu predvsem v obliki daljinskega ogrevanja.
V diplomski nalogi sem predstavila občino Preddvor in njeno pridobitev - daljinsko ogrevanje
na lesno biomaso. Predstavila sem vrsto problemov s katerimi se je občina morala soočiti pred
delovanjem in nato še med delovanjem daljinskega ogrevanja. V nalogi sem se osredotočila
na okoljevarstvene težave, ki se nanašajo na lokacijo postavitve kotlarne lesne biomase.
Namen diplomske naloge je presoja vplivov posledic postavitve daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso v Preddvoru s socialnega in okoljskega vidika. S pomočjo socialnogeografske
metode sem predstavila mnenja lokalnega prebivalstva do daljinskega ogrevanja. Pred
začetkom pisanja sem si zastavila tudi nekaj hipotez, in sicer:
• Postavitev daljinskega ogrevanja v Preddvoru naj bi pripomoglo k izboljšanju stanja
okolja
• Pri analizi stanja, naj bi trenutni vplivi presegli pričakovane, predvsem pri analizi
hrupa in zraka
• Zaradi bližnjega stanovanjskega naselja in postavitev daljinskega ogrevanja pod hrib
bi bilo možno najti veliko boljših lokacij
Biomasa je obnovljiv vir energije, predstavljajo pa jo les, energetske rastline in rastlinska olja.
Danes je biomasa v svojem najširšem pomenu četri energijski vir na svetu. Z lesno biomaso
pridobivamo toploto, ki jo lahko uporabimo za ogrevanje domov ali pa za električno energijo.
Daljinsko ogrevanje je način preskrbe z energijo, pri katerem se voda na enem centralnem
mestu greje v toplarni in se s pomočjo razvodne mreže razdeljuje do porabnika.
Občina Preddvor se je že od samega začetka zavedala, da pred dejansko odločitvijo o izvedbi
projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso obstajata dve veliki oviri, predvsem pri
zbiranju finančnih sredstev. Del sredstev so pridobili iz nepovratnih sredstev v okviru
mednarodnega razpisa Phare, nekaj pa preko več podjetij, ki so nato z občino ustanovili
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podjetje Energetika Preddvor d.o.o.. Občina je bila zainteresirana, da bi kotle postavili v
obstoječo kotlovnico Jelovica, vendar zaradi nerešenih lastniskih odnosov do dogovora ni
prišla. Prav tako so se pojavila tudi nasprotovanja s strani skupine občanov, tako so morali
projekt kar nekajkrat reševati. Novembra leta 2003 je kotlarna začela poskusno delovati. Pri
gradnji kotlarne je bilo narejenih veliko napak, ker se niso držali prvotnih načrtov. Iz omrežja
daljinskega ogrevanja so oskrbovani vsi večji odjemalci v kraju in kar 95% objektov ob trasi
položenih toplovodov. Energetika Preddvor d.o.o. se je v začetku delovanja znašla v zelo
rdečih številkah, tako so morali tudi iz omrežja odklopiti enega največjih odjemalcevpodjetje Jelovica.
Poročilo o vplivih na okolje med gradnjo in obratovanjem lesne biomase je pripravil Oikos
d.o.o.. Njihova ugotovitev je bila, da naj bi kotlarna lesne biomase na zrak, vodo, tla in hrup
imela oceno 2, kar pomeni znaten vpliv na okolje. Nato pa sem preučila, kakšen vpliv ima
daljinsko ogrevanje na okolje med samim obratovanjem, ki so bile izmerjene v letu 2005,
2007, 2008 in 2009. Iz poročila je razvidno, da nobena od emisij ne presega mejne vrednosti,
tako da so vse v dovoljenih mejah.
Velik problem predstavlja sama lokacija kotlarne lesne biomase. Zaradi tega je občina tudi v
sporu s skupino lokalnih prebivalcev. V začetku delovanja, naj bi se iz kotlarne valil močan
dim, to napako so hitro odpravili. Zaradi pritožbe občanov je meritev izvedla tudi Agencija
Republike Slovenije za okolje, ki pa so ugotovili da preseganj ni bilo. So pa predložili predlog
za povišanje dimnika za 10 m.
Razprave o daljinskem ogrevanju na lesno biomaso so v občini Preddvor za zdaj malo
poniknile. Vsake toliko časa je edino še slišati, da občina prodaja svoj delež vendar, da
zaenkrat še ni bilo primernega kupca, več pa javnosti ni znano. Prebivalci so z ogrevanjem na
lesno biomaso na splošno zadovoljni, skrbi jih le vsakoletno povišanje cen. Občina Preddvor
je pri postavitvi naredila veliko napako pri izbiri lokacije za kotlarno. Tega se sedaj zavedajo,
vendar me čudi, da se ne sporazumejo z oškodovanimi bližnjimi prebivalci in tako končajo
tožbo, ki še danes ni dobila svojega epiloga. Prebivalcem bi bilo potrebno odmeriti denarno
odškodnino za njhove uničene fasade in vrtove.Večina težav bi bila tako razrešena
Pri analizi stanja sem ugotovila, da so vse škodljive snovi pod mejno vrednostjo in se tako
gibljejo v meji dovoljenega. Zanimivo je, da ima leto 2009 največ izmerjenih emisij v vseh
štirih letih.
Kotlarna leži zahodno od glavne ceste Kranj-Jezersko. Zahodno je strnjen del naselja, ki leži
na hribčku in je nekoliko dvignjen od kotlarne. Podala sem dva predloga za bolj primerno
lokacijo kot je ta , in sicer : ena lokacija naj bi bila dobrih 200 metrov naprej po makadamski
poti od obstoječe, druga lokacija pa naj bi bila ob cesti Preddvor – Breg ob Kokri ob
pokopališču.
Odnos prebivalcev do daljinskega ogrevanja sem preučevala s pomočjo socialnoekološke
oziroma socialnogeografske metode. Vplivi iz okolja se pri različnih skupinah razlikujejo
glede na njihove predstave o okolju, njegovi kakovosti, onesnaženosti... Osredotočila sem se
na naselje Francarija, ki se nahaja najbližje kotlarni. Intervju sem naredila z 20 prebivalci.
Takoj sem opazila razlike, predvsem je odvisno kako daleč od kotlarne stoji stanovanjska
hiša. Tisti najbližji so vložili tožbo proti občini Preddvor in Energetiki Preddvor d.o.o..
Prebivalci so zaznali nekaj sprememb v okolju, in sicer povečan hrup ponoči, neznosen dim in
smrad v začetku delovanja. Trenutno pa odjemalce skrbi ponovna podražitev daljinskega
ogrevanja, kajti v primeru tega, bi se večina odločila za drugo alternativo ogrevanja.
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Na začetku diplomske naloge sem postavila tri hipoteze, ki pa jih zdaj lahko potrdim.
Postavitev daljinskega ogrevanja v občini Preddvor je pripomogla k izboljšanju stanja okolja,
kajti izpusti iz kotlarne so v dovoljenih mejah, prav tako pa se je zmanjšalo število
induvidualnih kurišč, kar prav tako pripomore k temu.
Pri analizi hrupa trenutni vplivi presegajo pričakovane vplive.
Zaradi bližnjega stanovanjskega naselja in postavitev kotlarne pod hrib bi bilo možno najti
veliko boljših lokacij, kajti trenutna lokacija je po mojem mnjenju ena najslabših. Katerakoli
druga navedena lokacija bi bila boljša od obstoječe.

9. SUMMARY
Renewable energy sources are very important factor in the development of each country,
because of significant impact on its economic growth. With increasing use of renewable
energy sources we reduce energy import dependency and create new jobs, which is a major
element in the development of the country and its regions. Slovenia from year to year
increasing use of renewable energy sources, and thus satisfy the requirement of the Kyoto
Protocol that by the year 2012 compared to 1990 reduce greeghouse gases emissions by 8%.
The largest share of renewable energy sources represent hydro and biomass energy from
wood.
The forest represents 56% of Slovenian territory and we ranked third among European
countries according to share of the forest. In the past, the use of biomass has been very
important, since the main raw material was wood for heating homes. With industrialization its
use has declined, especially with the introduction of fossil fuels. Wood biomass is currently
again on the rise mainly in the form of district heating.
In this diploma paper I present the community of Preddvor and its wood biomass distance
heating. I presented a series of problems which community had to face before the operation
and then during the operation of distance heating. In paper I have focused on environmental
problems relating to the location of the installation of biomass boiler.
The purpose of this paper is impact assessment of the effects of consequences of installing
distanec heating in Preddvor with social and environmental terms. With the use of
sociogeographical model I presented the opinion of residents on the district Francarija
regarding distance heating. Before I start writing I set several hypotheses, namely:
• Installation of a distance heating in Preddvor should contribute to the improvement of the
environment
• In analyzing the situation, the current exceed the expected effects, especially in the analysis
of noise and air pollution
• Due to the nearby residential area and the installation of distance heating under the hill could
be find much better sites
Biomass is a renewable source of energy and represented by wood, energy crops and
vegetable oils. Today, the biomass in its broadest sense quarter of the world's energy source.
With biomass is derived heat that can be used for heating homes or for electricity. Distance
heating is a means of providing energy, which water at a central location in the plant and
warms it through and water is dispensed to the customer network.
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Preddvor was from the beginning knew that before the actual decision to implement the
distance heating project, there are two major obstacles, particularly in raising funds. Part of
the funds obtained from grants under the PHARE international call, some of them through
several companies, which are then set up with a local company Energetika Preddvor doo. The
community of Preddvor was concerned that the boilers built in the existing boiler room
Jelovica, however, due to unresolved ownership relations, the agreement is not reached. They
also encountered the opposition by a group of citizens, so they had to tackle the project
several times. In November 2003, the boiler room started trial operation. In the construction
of boiler has been made a lot of mistakes, failure to comply with the original plans. From the
distance heating network areas supplied by all major customers in the place and as many as
95% of the buildings along the route deposited pipes. Energetika Preddvor d.o.o. at the
beginning of the operation was in a very red numbers, so they had to be disconnected from the
network one of the largest enterprise customers Jelovica.
Report on environmental impact during construction and operation of biomass is prepared by
Oikos d.o.o.. Their conclusion was that the wood biomass boiler room on the air, water, soil
and noise had a score of 2, which is a substantial impact on the environment. Then I examine
the impact of environmental distance heating during operation, which were measured in 2005,
2007, 2008 and 2009. The report shows that none of the emission limit values so that they are
all within acceptable limits. The big problem is a location of biomass boiler. Therefore, the
community is in a dispute with a group of local residents. At the beginning, to be hatched
from the boiler potent smoke, this error were quickly resolved. Due to complaints of citizens
is also carried out measurements of the Republic of Slovenia Agency for Environment, which
found that there was no exceedances. But submitted a proposal to increase the chimney for
more than 10 m.
Discussions on the wood biomass distance heating in in community of Preddvor are
disappeared for a bit now. Every now and than it is only to hear that the community sells its
share but that so far has not been a suitable purchaser, the more the public is unknown. The
inhabitants are general satisfied with wood biomass heating, they only worried about each
year increase in prices. The community of Preddvor made a big mistake in selecting the
location for boiler. This is now aware, but I'm surprised that the disagreements with people
doesn't end. Residents should be given some money for destroyed facades and gardens.
In analyzing the situation I found that all harmful substances are below limit value.
Interestingly, the 2009 has a maximum emission measured in all four years.
Boiler is located west of the main road Kranj - Jezersko. On the West is s settlement, situated
on a hill and slightly elevated above the boiler. I submitted two proposals for a more suitable
location than the existing and at one location would be good 200 meters on the gravel road
from the existing, second location is expected to be at road Preddvor – Breg ob Kokri at the
cemetery.
Attitude of people to explore the distance heating I am using sociogeographical or
socioenvironmental methods. Effects of the environment differ in different groups according
to their perceptions of the environment, its quality, pollution ... I focused on the village
Francarija located closest to boiler. Interview I did with 20 people. I immediately noticed the
difference, especially depending on how far behind the boiler is standing residential house.
These nearest sued the community of Preddvor and Energetika Preddvor d.o.o.. Residents
have noticed some changes in the environment through increased noise during the night,
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unbearable stench of smoke at the beginning of the operation. Client care is currently reheating increases, because in this case, a majority opted for another alternative heating.
At the beginning of my diploma paper I put three hypotheses, which they now acknowledge.
Installation of distance heating in the community of Preddvor has contributed to the
improvement of the environment, since the release of boiler are in acceptable limits, but also
reduced the number individual fireplaces, which also helps to improve the environment.
In
analysis
of
noise
current
effects
excess
expected
effects.
Due to the nearby residential area and boiler installation under the hill would be possible to
find a much better location, because the current location in my opinion is the worst. If you
could choose any other, would be better for residents of the settlement Francarija.
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