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GEOGRAFSKE MOŽNOSTI RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE OBČINE
RIBNICA
Izvleček:
V diplomskem delu so bile predstavljene možnosti za rabo obnovljivih virov energije v občini
Ribnica. Upoštevane so bile tako naravnogeografske ko tudi družbenogeografske značilnosti
občine. Rabo lesne biomase smo analizirali glede na primernost postavitve daljinskega
ogrevanja ter namestitve sodobnih kotlov. Možnosti za izrabo sončne energije smo prikazali s
primernostjo streh izbranih objektov za postavitev sončnih kolektorjev ter celic. Glede na
značilnosti vodotokov v občini Ribnica je bila predlagana potencialna lokacija mikro
hidroelektrarne. Pri prikazu možnosti za rabo geotermalne energije smo upoštevali geološke
razmere občine, pri primernosti občine za postavitev vetrnic pa vetrovne razmere. Zaradi
velikega deleža gozda je potencial lesne biomase v občini Ribnica velik. Za postavitev
daljinskega sistema je najprimernejše Ribniško polje, za namestitev kotlov pa preostali del
občine. Občina Ribnica ima tudi velike možnosti za izkoriščanje sončne energije. Nosilni
stebri omogočajo namestitev sončnih kolektorjev ter sončnih celic na streho vsakega objekta.
Ugotovili smo tudi, da je najprimernejša lokacija za postavitev mikro hidroelektrane opuščen
mlin na potoku Ribnica. Izraba geotermalne energije je možna s toplotnimi črpalkami
voda/zrak ter zemlja/zrak. Možnosti za izrabo vetrne energije v občini ni.
Ključne besede: občina Ribnica, lesna biomasa, sončna energija, vodna energija,
geotermalna energija
GEOGRAPHICAL POSSIBILITIES FOR USE OF RENEWABLE ENERGY
SOURCES IN THE RIBNICA COMMUNITY
Abstract:
The thesis deals with the possibilities for use of renewable sources of energy in the Ribnica
region, based on the natural geographical and socio-geographical characteristics of the region.
The exploitation of wood biomass was analyzed in reference to the suitability of construction
of remote heating system, and introduction of modern biomass boilers. The possibility for
exploitation of solar energy was presented through suitability of roofs of chosen buildings for
installation of solar energy collectors and solar cells. Due to the characteristics of the river
system in the Ribnica region, a potential location for a micro hydroelectric power plant was
defined. The possibility for exploitation of geothermal energy was estimated based on the
geological conditions of the region. The suitability of the region for wind turbines was
estimated based on the wind conditions. Due to vast forest surfaces the potential for
exploitation of wood biomass in the region of Ribnica is considerable. The field of Ribnica is
most suitable for setting up a remote heating system, while for the other parts of the region
biomass boilers are a better choice. The potential for exploitation of solar energy is
considerable as well. The support columns allow installation of the solar collectors and solar
cells on roofs of all the buildings. The most suitable location for a micro hydroelectric power
plant is an abandoned mill on the stream Ribnica. The exploitation of geothermal energy is
possible by using heat pumps of water/air and earth/air type. The possibilities for exploitation
of wind energy in this region are nonexistent.
Key words: the Ribnica region, wood biomass, solar energy, water energy, geothermal
energy
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1.

UVOD

1.1.

Namen, cilji in delovne hipoteze

Obnovljivi viri energije postajajo vse bolj pomembni pri energetski preskrbi tako v Sloveniji
kot tudi v svetu. V občini Ribnica ima v energetskem sistemu izmed obnovljivih virov
energije pomembnejšo vlogo le lesna biomasa. Namen diplomskega dela je zato ugotoviti,
kakšne so možnosti za izrabo drugih obnovljivih virov energije. Zaradi velikega deleža
gozdnih površin pa je potrebno tudi preučiti ali obstajajo možnosti za večjo izrabo lesne
biomase, ki bi z uvedbo načrtovanega sistema daljinskega ogrevanja v Ribnici, zagotovo
postala tudi najpomembnejši vir energije v občini.
Cilji:
• Ugotoviti kakšno je stanje na področju obnovljivih virov energije v Sloveniji ter
kakšni so načini za spodbujanje njihove rabe.
• Regionalnogeografska predstavitev občine Ribnica.
• Predstavitev energetskega sistema občine Ribnica.
• Ugotoviti ali v občini Ribnica obstajajo naravnogeografske in družbenogeografske
možnosti za večjo izrabo lesne biomase ter pogoji za izkoriščanje drugih obnovljivih
virov energije.
Delovne hipoteze:
•
•
•

1.2.

Občina Ribnica je ena izmed najbolj gozdnatih občin v Sloveniji. Gozdne površine
zavzemajo kar okoli 70 % površine občine. Prav zato je občina Ribnica primerna za
izrabo lesne biomase v energetske namene.
Možnosti za izkoriščanje sončne energije so v občini Ribnica majhne. Razlogi so
neugodne podnebne razmere ter lega večjega dela občine med višje ležečima kraškima
planotama.
Zaradi naravnogeografskih značilnosti, predvsem izoblikovanosti reliefa ter
zakraselosti v občini Ribnica možnosti za izkoriščanje vodne, vetrne in geotermalne
energije ni.

Metodologija dela

Diplomska naloga je temeljila na uporabi fizičnogeografske metode za preučevanje pokrajine,
s pomočjo katere sem prikazala prepletanje fizičnogeografskih in družbenogeografskih
značilnosti občine Ribnica ter njihov vpliv na možnosti izrabe obnovljivih virov energije. S
pomočjo modela (slika 1) sem podrobneje analizirala naravnogeografske pogoje za
izkoriščanje obnovljivih virov energije ter na podlagi tega ugotavljala primernost občine za
njihovo izrabo.
Tradicionalne fizičnogeografske metode temeljijo na delitvi pokrajine oziroma okolja na
fizičnogeografske in družbenogeografske sestavine. Poudarjeno je proučevanje posledic
pokrajine, zaradi obremenitev v posameznih fizičnogeografskih sestavinah (v ozračju, vodi,
reliefu, prsti ter vegetaciji). V ospredju je tudi raziskovanje posledic, nastalih zaradi posegov
človeka v fizičnogeografske sestavine pokrajine, predvsem v ozračje in vodne vire. Metoda je
temeljila na empiričnem analitskem raziskovanju s pomočjo modela sfer (atmosfera,
1

hidrosfera, pedosfera, biosfera, litosfera). Model je zasnovan vertikalno in ločeno proučuje
sestavo in dinamiko posameznih fizičnih sfer planeta (Plut, 2004).
Slika 1: Metodološki model

OBČINA RIBNICA

FIZIČNOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI

DRUŽBENOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI

MOŽNOSTI ZA RABO OVE

BIOMASA

VODNA
ENERGIJA
SONČNA
ENERGIJA

VETRNA
ENERGIJA
GEOTERMALNA
ENERGIJA

Avtor: Anja Abrahamsberg
Podatki za diplomsko nalogo so bili pridobljeni tako s kabinetno kot tudi s terensko metodo.
Kabinetna metoda je obsegala predvsem iskanje ustrezne literature, podatkov, kart ter
preglednic, s pomočjo katerih so bile predstavljene splošne značilnosti obnovljivih virov
energije, njihovo stanje v Sloveniji ter regionalnogeografski oris občine Ribnica. Tudi pri
analizi o možnostih za izrabo obnovljivih virov energije v občini Ribnica so bili deloma
uporabljeni podatki, karte, grafikoni ter preglednice. Večina podatkov je bila pridobljena iz
različnih publikacij, poročil ter strokovnih člankov, ki so objavljeni na spletih straneh
državnih ustanov, nekaj pa tudi v strokovnih knjigah ter učbenikih. Informacije o primernih
lokacijah za izrabo obnovljivih virov energije pa so bile večinoma pridobljene s terenskim
delom.
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2.

SPLOŠNO O OBNOVLJIVIH VIRIH ENERGIJE V SLOVENIJI

2.1.

Biomasa

Iz energetskega vidika je biomasa organska snov, ki jo lahko uporabljamo kot vir energije in
poleg lesne biomase (les in lesni ostanki) ter nelesnatih rastlin vanjo uvrščamo tudi ostanke iz
kmetijstva, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, sortirane odpadke iz gospodinjstev,
odpadne gošče oziroma usedline ter organsko frakcijo mestnih komunalnih odpadkov in
odpadne vode živilske industrije (Lesna biomasa, 2009).
Goriva, ki jih pridobivamo iz biomase lahko razdelimo v tri skupine (Medved, Novak, 2000):
• Trdna biomasa: energijo pridobivamo s sežiganjem v posebnih napravah-kotlih, v
energetske namene pa jo uporabljamo za ogrevanje prostorov ter segrevanje vode.
• Tekoča goriva iz biomase: uporabljamo za pogon vozil. Med njimi je najpomembnejši
bioetanol, ki nastaja s procesom fermentacije. Iz biomase pa se v večjih količinah
proizvaja tudi biometanol (piroliza) ter biodiesel (iztiskanje semen).
• Plini iz biomase: najpogostejša sta proizvodnji plin (proces pirolize) ter bioplin (z
anaerobnim vrenjem v digestorju). Z njimi pridobivamo predvsem električno energijo
in toploto.
Zaradi velike gozdnatosti Slovenije je med vrstami biomase zagotovo najpomembnejša lesna
biomasa. Gozdne površine zavzemajo kar 58,5 % površine Slovenije oziroma 1.185.145 ha.
Gozdovi imajo zato že od nekdaj pomembno energetsko vlogo. Lesna zaloga znaša
322.194.929 m3 oziroma 271,86 m3/ha, letni prirastek pa 7.868.521 m3, kar znaša 6,64 m3/ha.
Letni možni posek drevja v slovenskih gozdovih znaša 4.930.176 m3, v letu 2008 pa je bil
letni posek za okoli 30 % manjši (3.427.372 m3) kot letni možni posek (Zavod za gozdove
Slovenije, 2009). Iz podatkov je razvidno, da je potencial lesne biomase v Sloveniji velik.
Lesna ter ostala trdna biomasa predstavlja najpomembnejši obnovljivi vir energije v Sloveniji.
V energetske namene porabimo okoli 1,2 do 1,5 milijona m3 lesa ter lesnih ostankov na leto.
Največ porabijo gospodinjstva (predvsem za ogrevanje stanovanj) ter industrija (cv: Gumilar,
2008). Proizvodnja električne energije iz lesne biomase je majhna. V letu 2007 je znašala le
63 GWh (Kazalci okolja v Sloveniji, 2009). Sodobnejši kotli na lesno biomaso, ki omogočajo
večjo energetsko učinkovitost so že močno razširjeni po Sloveniji. V zadnjih nekaj letih se
uveljavljajo tudi sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. V Sloveniji imamo 20
takšnih sistemov, njihova skupna instalirana moč pa znaša preko 57.000 kW. Lesna biomasa
se uporablja tudi v 9 sistemih za sočasno proizvodnjo toplote in elektrike (EnGis, 2009).
Proizvedeno elektriko in toploto uporabljajo za lastne potrebe (Lesna biomasa, 2009).
Ekološki sklad RS podeljuje ugodne kredite za nakup kurilnih naprav in sistemov za
energetsko izrabo lesne biomase. Na voljo so tudi nepovratne subvencije za nakup novih
sodobnih in učinkovitih kotlov na lesno biomaso (Ogrevanje z lesom, 2009).
Potencial biogoriv in bioplina je v Sloveniji majhen, kar velja tudi za njuno proizvodnjo ter
rabo. Po mnenju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko za oljno ogrščico
namenimo največ 10 % njiv, kar znaša 15.000 ha (Medved, Novak, 2000). Potencial bioplina
v kmetijstvu in živinoreji pa je ocenjen na najmanj 200 GWh (Bioplin, 2009).
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V Sloveniji je trenutno 13 bioplinskih naprav z instalirano močjo 8077,5 kW. Največ se jih
nahaja v Ljubljanski kotlini, večina med njimi pa proizvaja električno energijo (EnGis, 2009).
Proizvodnja električne energije iz bioplina (deponijski plin, plin iz čistilnih naprav ter druge
vrste bioplina) je leta 2007 znašala 48 GWh. Biogoriva pa so edini obnovljiv vir energije, ki
se uporabljajo v prometu za pogon vozil (Kazalci okolja v Sloveniji, 2009). V Sloveniji
trenutno predelujejo biodizel iz oljne ogrščice v treh podjetjih. Poleg velikih predelovalcev pa
je tudi nekaj manjših proizvajalcev, ki pridelujejo biodizel iz odpadnih olj (Kmetje in
proizvodnja biogoriv, 2007).

2.2.

Sončna energija

Sončna energija ima med obnovljivimi viri energije v Sloveniji največji potencial, zaradi
enakomerne prostorske razporeditve pa je na voljo vsem krajem v Sloveniji. V enem letu
dobimo kar 23.000 TWh energije, kar je 300 krat več kot znaša letna poraba energije v državi.
Pri obstoječih tehnologijah je razpoložljive približno 960 GWh energije na leto. Trenutno
izkoriščamo približno 28 GWh, kar je le 3 % ocenjenega tehničnega potenciala (Agencija za
prestrukturiranje energetike, 2009).
Sončno energijo izkoriščamo na tri načine (Focus, društvo za sonaraven razvoj, 2009):
• pasivno:s solarnini sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov,
• aktivno: s sončnimi kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov,
• s pomočjo fotovoltaike: s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije.
Med najpogostejše in najbolj enostavne načine izkoriščanja sončne energije spadajo solarni
sistemi. Predstavljajo jih gradbeni elementi, vgrajeni v konstrukcijo stavbe (okna, sončne
stene, stekleniki, itd.) (Medved, Novak, 2000). Uporabljamo jih tudi za prezračevanje
prostorov (Focus, društvo za sonaraven razvoj, 2009).
Sprejemniki sončne energije oziroma sončni kolektorji omogočajo ogrevanje prostorov ter
segrevanje sanitarne in bazenske vode (Medved, Novak, 2000). Sestavljeni so iz kovinskih
cevi, ki se nahajajo v steklenem okvirju (Agencija za prestrukturiranje energetike, 2009).
Njihovo delovanje je enostavno. Ob jasnem vremenu sončni žarki segrevajo površino sončnih
kolektorjev. S tem se prične segrevati tudi nosilec toplote (voda ali zrak), ki toploto prenaša
do uporabnika (Medved, Novak, 2000).
Sončno energijo lahko izkoriščamo tudi za proizvodnjo električne energije. To nam omogoča
fotovoltaika. Fotovoltaika je pojav, pri katerem svetlobno energijo sončnega sevanja
pretvorimo neposredno v električno energijo (Tehnološka platforma za fotovoltaiko, 2009).
Proces pretvorbe poteka s pomočjo sončnih celic. Izdelane so iz polprevodnih snovi,
najpogosteje iz silicija (Medved, Novak, 2000). Zaradi boljšega delovanja jih med seboj
povezujemo v module, te pa v sisteme, ki lahko delujejo samostojno ali kot sončne elektrarne,
priključene na javno električno omrežje (Focus, društvo za sonaraven razvoj, 2009).
V Sloveniji smo sončno energijo izkoriščali že v 60 letih prejšnjega stoletja. V tistem času je
v Portorožu delovala metalurška sončna pečica. Sončne kolektorje pa smo pričeli uporabljati
v 70 letih 20. stoletja. Prvi večji sistem je bil zgrajen leta 1982 na hotelu Delfin v Izoli
(Medved, Novak, 2000). Fotovoltaika se pri nas uveljavlja šele v zadnjih nekaj letih. Do leta
2005 je bila gradnja sončnih elektrarn zanemarljiva. Obstajali so samostojni sistemi, ki so z
električno energijo oskrbovali predvsem planinske koče. Po letu 2005 pa se je začela gradnja
4

večjega števila sončnih elektrarn po Sloveniji. Na razvoj trga sončnih elektrarn je najbolj
vplivalo sprejetje ustreznih uredb, ki urejajo status kvalificiranega proizvajalca električne
energije ter določajo zagotovljene odkupne cene električne energije od kvalificiranih
proizvajalcev električne energije. V letu 2004 je bila povišana tudi cena za proizvodnjo
električne energije v sončnih elektrarnah. S tem so postale investicije ekonomsko bolj
zanimive (Akcijski načrt za sončne elektrarne, 2007).
Sončni kolektorji so razširjeni po celotni Sloveniji, njihova gostota pa narašča z gostoto
prebivalstva oziroma z gostoto pozidanih površin (Gumilar, 2008). Površina sprejemnikov
sončne energije znaša okoli 100.000 m2 (Agencija RS za učinkovito …, 2009). Po podatkih
EnGis (2009) imamo v Sloveniji trenutno 149 sončnih elektrarn, njihova skupna instalirana
moč pa znaša preko 2400 kW.
Ekološki sklad RS podeljuje ugodne kredite za nakup ter izdelavo naprav za pripravo tople
vode s pomočjo sončne energije ter kredite za postavitev sončnih elektrarn. Višina kredita
znaša do 90% naložbe (Tehnološka platforma za fotovoltaiko, 2009). Sektor za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v okviru Ministrstva za okolje in prostor pa
podeljuje tudi nepovratna finančna sredstva za vgradnjo sistema za pripravo tople vode ter
ogrevanja prostorov s pomočjo sončne energije (Ekosklad, 2009).

2.3.

Hidroenergija

Zaradi naravnogeografskih danosti je Slovenija vodno bogata država. Velik potencial vodnih
tokov je v preteklosti vplival na nastanek številnih mlinov in žag, konec 19. stoletja pa tudi na
začetek elektrifikacije. V tistem času so bile zgrajene prve hidroelektrarne na manjših
vodotokih, ki so proizvedeno električno energijo pričele oddajati v javno električno omrežje
(Gorenjske elektrarne, 2009).
Potencial vodnih tokov v Sloveniji znaša okoli 19.400 GWh na leto. Tehnično ga lahko
izkoristimo le 9.100 GWh letno, dejansko pa izkoriščamo le okoli 40 % vodnega potenciala
(Holding Slovenske elektrarne, 2009). Teoretični potencial manjših vodotokov znaša 2000
GWh na leto, tehnično pa lahko izkoristimo 1100 GWh na leto (Ministrstvo za okolje in
prostor, 2009).
Male hidroelektrarne so manjši objekti, v katerih poteka pretvorba vodne energije v električno
energijo. Zgrajene so na manjših vodotokih in izkoriščajo kinetično energijo vode, ki jo le ta
pridobi s padcem. Količina pridobljene električne energije je odvisna od višinske razlike
vodnega padca, pa tudi od količine vode v strugi (Focus, društvo za sonaraven razvoj, 2009).
Nekateri strokovnjaki štejejo med obnovljive vire energije le male hidroelektrarne, saj pri
njihovi gradnji ne pride do večjega oziroma bistvenega posega v strugo potoka. Pri malih
hidroelektrarnah je le del toka reke speljan po kanalu oziroma cevi do turbine. Voda se nato iz
turbine vrača v strugo. S tem se glavnemu toku reke omogoči, da neovirano teče dalje, kar je
pomembno predvsem iz ekološkega vidika (Focus, društvo za sonaraven razvoj, 2009).
V Sloveniji štejemo med male hidroelektrarne tiste hidroelektrarne, ki imajo moč do 10 MW.
Le te so lahko povezane med seboj in oddajajo energijo v javno omrežje ali pa so samostojne
in napajajo le določeno število uporabnikov. Glede na moč jih delimo v tri skupine (Focus,
društvo za sonaraven razvoj, 2009):
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•
•
•

mikro hidroelektrarne: moč manj kot 100 kW,
mini hidroelektrarne: moč imajo od 100 kW do 1 MW,
male hidroelektrarne: njihova moč znaša od 1 MW do 10 MW.

Pri načrtovanju hidroelektrarne se srečujemo s številnimi omejitvami, med katerimi sta
najpomembnejši ekonomski vidik gradnje hidroelektrarne ter varovanje naravnega okolja
(Čadež, 2009). Za gradnjo hidroelektrarne, ki bo priključena na javno električno omrežje,
moramo pridobiti državno koncesijo (Agencija RS za okolje, 2009). Pridobimo jo z izvedbo
tehnične presoje, ki zajema mnenja Zavoda za ribištvo Slovenije, Zavoda za varstvo narave
ter Inštituta za vode RS (Čadež, 2009). Pri gradnji hidroelektrarn, ki niso neposredno
priključene na javno omrežje, pa potrebujemo vodno dovoljenje (Agencija RS za okolje,
2009). Proizvodnjo električne energije iz malih hidroelektrarn država spodbuja s sistemom
odkupa električne energije, edini vir financiranja gradnje objekta male hidroelektrarne pa je
Ekološki sklad RS, ki podeljuje ugodne kredite s subvencionirano obrestno mero (Marko
Gospodinjački,…, 2009).
Začetek gradnje večjega števila malih hidroelektrarn v 80 letih je spodbudil Zakon o
energetskem gospodarstvu, ki je dovoljeval gradnjo energetskih objektov tudi izven
elektrogospodarstva. S tem je bila zgrajena večina malih hidroelektrarn v Sloveniji. Po
osamosvojitvi spremenjena zakonodaja pa je gradnjo skoraj zaustavila (Koželj, 2000).
Danes imamo v Sloveniji 19 velikih hidroelektrarn, ki se nahajajo na rekah Soča, Sava ter
Drava. Njihova instalirana moč znaša preko 900.000 kW (EnGis, 2009), proizvodnja
električne energije pa je leta 2007 znašala 2856 GWh. Malih hidroelektrarn je v Sloveniji
trenutno preko 400. Večina se jih nahaja v alpskem in predalpskem svetu. V letu 2007 so
proizvedle 409 GWh električne energije, kar predstavlja 12.2 % vse proizvedene električne
energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji (Kazalci okolja v Sloveniji, 2009).

2.4.

Geotermalna energija

Zaradi raznolike geološke sestave tal je potencial geotermalne energije v Sloveniji različen.
Najbolj raziskana ter hkrati tudi najbogatejša geotermalna območja so Panonska nižina,
Krško-Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina, slovenska Istra ter
območje zahodne Slovenije (Focus, društvo za sonaraven razvoj, 2009). Med njimi ima
največji potencial Panonska nižina, kjer ima voda na globini med 4000 in 5000 m temperaturo
170-200°C (Kvalificirani proizvajalci električne energije, 2009). Na tem območju sta najbolj
raziskana vodonosnika Termal I in Termal II (Medved, Novak, 2000).
Izraba geotermalne energije je pogojena s temperaturo termalne vode. Visokotemperaturni
viri imajo temperaturo vode nad 150°C in jih uporabljamo za proizvodnjo električne energije.
Najdemo jih na vulkanskih območjih po celem svetu. Nizkotemperaturni viri pa se nahajajo
skoraj v vsaki državi. Temperatura geotermalne vode je nižja (pod 150°C), uporabljamo pa jih
neposredno za ogrevanje (cv. Langerholc, 2008). Geotermalno energijo lahko izkoriščamo na
več načinov (Medved, Novak, 2000):
• geotermalno izkoriščanje: vrelci tople vode, vrelci pare ali dvofazni vrelci voda-para,
• hlajenje vročih kamnin: geosonda,
• geotlačno izkoriščanje: geotlačna polja.
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Termalno vodo so na slovenskem ozemlju uporabljali že stari Rimljani. Sodobno izkoriščanje
geotermalne energije pa se je pričelo v 70. letih 20. stoletja (Gumilar, 2008).
V Sloveniji imamo 79 naravnih ter umetnih geotermalnih vrtin. Večina se jih nahaja v
severovzhodnem delu države. Njihov volumski pretok znaša 1500 l/s, skupna toplotna moč pa
140 MWt (Focus, društvo za sonaraven razvoj, 2009).
Izkoriščanje geotermalne energije v Sloveniji temelji na neposredni uporabi
nizkotemperaturnih sistemov (Langerholc, 2008). Izraba plitkih virov s temperaturami pod
25°C je možna z uporabo geotermalnih toplotnih črpalk. V Sloveniji jih je okoli 500, z njimi
pa pridobimo okoli 14 GWh energije (Focus, društvo za sonaraven razvoj, 2009). Uporablja
se jih za ogrevanje prostorov. Med vodonosnike s temperaturami od 25 do 90°C spadajo vsi
do sedaj poznani vodonosniki v Sloveniji (Grobovšek, 2009). Uporabljajo se za ogrevanje
prostorov ter segrevanje vode, predvsem v zdraviliščih (Medved, Novak, 2000), nekaj pa se
jih uporablja tudi za rastlinjake, toplotne črpalke, klimatizacijo ter v indutrijskih procesih
(Rajver, Lapanje, 2009). Največji med njimi je vodonosnik Termal I, ki ga izrabljajo številna
mesta v Prekmurju (Murska Sobota, Moravci, Banovci, Lendava, …) (Medved, Novak,
2000), predvsem za bazensko vodo, balneologijo, ogrevanje stanovanj in hotelov ter
segrevanje sanitarne vode (cv. Langerholc, 2008). Izkoriščanje vodonosnika je ocenjeno na
400 GWh toplote. Med vodonosnike s temperaturo nad 90°C pa spada vodonosnik Termal II.
Le ta je ekonomsko zanimivejši, saj so dosedanje raziskave pokazale, da bi bil primeren za
proizvodnjo električne energije (Focus, društvo za sonaraven razvoj, 2009).

2.5.

Vetrna energija

Vetrnice potrebujejo za svoje delovanje hitrostih vetra okoli 5 m/s. Pri višjih ali nižjih
hitrostih vetra se vetrne elektrarne zaustavijo, hkrati se ustavi tudi proizvodnja električne
energije. Največ električne energije proizvedejo pri hitrostih vetra med 15 in 25 m/s (Focus,
društvo za sonaraven razvoj, 2009). Zaradi boljše izpostavljenosti vetru so vetrnice
postavljene na visoke stebre (Novak, Medved, 2000). Delujejo lahko kot samostojni sistemi z
akumulatorjem, integrirani sistemi z generatorjem ali pa kot vetrne elektrarne, ki predstavljajo
večje število vetrnic na nekem območju (Medved, Novak, 2000).
Glede na položaj osi vrtenja rotorja ločimo vetrnice z vodoravno osjo vrtenja rotorja ter
vetrnice z navpično osjo vrtenja rotorja. Večina vetrnic ima vodoravno os vrtenja rotorja.
Delimo jih na počasi ter hitro tekoče vetrnice. V Sloveniji so se uveljavile hitro tekoče
vetrnice, ki imajo ponavadi od 1 do 3 lopatice in delujejo pri hitrostih vetra 3-4 m/s, pri 20-25
m/s pa se izklopijo (Medved, Novak, 2000).
Vetrna energija je v Sloveniji malo izkoriščena. Njen potencial znaša okoli 600 MW
(Kvalificirani proizvajalci električne energije, 2009). Najprimernejše lokacije za postavitev
vetrnih elektrarn se nahajajo na območjih s stalnimi in močnimi vetrovi (Focus, društvo za
sonaraven razvoj, 2009). V naših krajih je za izkoriščanje najbolj ugoden jugozahodni veter
(Kvalificirani proizvajalci električne energije, 2009). Območja z močnimi vetrovi so
(Agencija RS za okolje, 2009):
• primorje, Kras in Vipavska dolina: burja,
• vznožje Karavank, Logarske doline ter doline Save Dolinke: severni fen,
• kjerkoli v Sloveniji ob nevihtah: veter je razmeroma kratkotrajen.
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Trenutno delujejo štiri vetrne elektrarne, ki se nahajajo na Gorenjskem in Primorskem. Prva
vetrna elektrarna, katere lastnik je Planinsko društvo Dovje (EnGis, 2009), je bila zgrajena
leta 1998 na Kredarici z močjo 5,5 kW. Kasneje so postavili močnejšo vetrnico z 12 kW
(Elektro Ljubljana, 2009). V občini Kamnik pa ima vetrno elektrarno, z močjo 1,4 kW,
Planinsko društvo Kamnik (EnGis, 2009). Nahaja se nad planinsko kočo na Kokrškem sedlu
(Agencija RS za učinkovito …, 2009). Mali vetrni elektrarni sta postavljeni tudi v Ajdovščini
ter v Doljnih Ležečah blizu Divače. Moč posamezne vetrne elektrarne znaša 2.5 kW (EnGis,
2009). Delovati sta začeli leta 2008 in sta prvi vetrni elektrarni v Sloveniji, ki so ju priključili
na javno električno omrežje. Predvidena proizvodnja električne energije znaša med 2500 in
5000 kWh na leto, kar zadošča za povprečno letno porabo večje družine (Primorska info,
2009).
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3.

FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE RIBNICA

3.1.

Lega in položaj

Občina Ribnica leži v južni Sloveniji, na območju Dinarskega krasa. S površino 153,6 km2
(Občina Ribnica, 2009) se uvršča med srednje velike občine v državi. Sosednje občine so
občina Velike Lašče na severu, občina Dobrepolje na vzhodu, občina Kočevje na jugu ter
občini Loški Potok in Sodražica na zahodu. Preko Ribniške doline, kot jo imenujejo
domačini, je speljana magistralna cesta Ljubljana–Kočevje, ki predstavlja edino
pomembnejšo prometno povezavo občine s preostalim delom Slovenije.
Najnovejša naravnogeografska členitev Slovenije iz leta 1995, katere avtorji so Gabrovec,
Kladnik, Orožen Adamič ter Pavšek, uvršča občino v makroregijo Dinarski svet. Osrednji del
občine, Ribniško polje, spada v mezoregijo Ribniško-Kočevsko podolje. Kraški planoti, med
katerima se nahaja polje, spadata v dve mezoregiji, v mezoregijo Velika gora, Stojna in
Goteniška gora ter v mezoregijo Mala gora, Kočevski rog in Poljanska gora. Severozahodni
del občine pripada mezoregiji Velikolaščanska pokrajina (Kladnik, 1996).
Lega občine ima velik vpliv na možnosti za izkoriščanje obnovljivih virov energije, saj so od
nje odvisne tako naravnogeografske kot tudi družbenogeografske značilnosti občine.
Slika 2: Lega in položaj občine Ribnica

Legenda:
občina Ribnica

Avtor: Anja Abrahamsberg
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3.2.

Geološke in reliefne značilnosti

Osrednji del občine Ribnica predstavlja Ribniško kraško polje (karta 1). Nižji in dokaj
uravnan svet s površino 35 km2 na vzhodu in zahodu obdajata visoki kraški planoti, Velika in
Mala gora, na severu pa Slemena. Proti jugovzhodu je polje odprto proti Kočevskemu polju.
Izoblikovali sta ga potoka Bistrica in Ribnica ter njen pritok Sajevec, nastalo pa je na
mišjedolsko-želimeljskem prelomu. Tako kot okoliške kraške planote ima tudi polje dinarsko
smer in rahlo visi proti jugovzhodu. V tej smeri teče tudi večina vodotokov, ki podzemno
odtekajo proti Krki. Zaradi značilnosti Ribnice in Rakitnice se polje uvršča med prelivna
polja, zaradi lastnosti Bistrice in Tržiščice pa med robna kraška polja (Slovenija-Pokrajine in
ljudje, 1999).
Polje je večinoma prekrito s kvartarnimi aluvialnimi nanosi potokov, ki jih sestavljajo pesek,
melj in glina. Njihova debelina ob potokih znaša nekaj metrov (Osnovna geološka karta
SFRJ, 1974). Aluvialne nanose v severnem in zahodnem delu polja prekinjajo vmesni pragovi
dolomita, ki so pomembni z vidika poselitve in ureditve kmetijskih površin. Vzhodni del polja
pa predstavlja apneniška terasa, imenovana Vrtače. Nahaja se okoli 10 m nad aluvialno
ravnico, gradijo pa jo kredni apnenci, za katere je značilna močna zakraselost. Na km2 se
nahaja povprečno kar 113 vrtač (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
Velika gora je dokaj uravnana planota, iz katere se dvigajo posamezne vzpetine. Med njimi
sta najvišji Turen (1254 m) ter Rezinski vrh (1246 m). Površje je prepredeno s številnimi
vrtačami in drugimi kraškimi kotanjami. Vzhodna stran Velike gore, ki se nahaja nad
Ribniškim poljem, ima strma ter gozdnata pobočja. Vznožje Velike gore je sestavljeno iz
zgornjetriasnega dolomita, ki v ožjem pasu gradi zahodni rob Ribniškega polja. Višji deli
Velike gore so zgrajeni iz jurskih in krednih apnencev in dolomitov (Slovenija-Pokrajine in
ljudje, 1999).
Mala gora je 25 km dolgo ter 2,5 km široko sleme z značilno dinarsko usmeritvijo. Gradijo jo
predvsem kredni apnenci, v severnem delu tudi jurski apnenci in dolomiti. Pomembnejši
vrhovi so Grmada (887 m), Stene svete Ane (963 m) ter Črni vrh (963 m). Njena zahodna ter
prisojna pobočja se položno spuščajo proti Ribiškemu polju (Slovenija-Pokrajine in ljudje,
1999).
Severni del občine predstavljajo Slemena. Zanje je značilen slemenasto-dolinast relief z
globokimi in tesnimi grapami ter strmini pobočji, ki v vršnem delu prehajajo v kopaste vrhove
in zaobljene vzpetine. Ločujejo jih številni potočki, ki so razrezali slabo odporne kamnine v
globoke, ozke in tesne grape, pobočja nad njimi pa so ostala zelo strma. Med globokimi
grapami potokov so ostali le uravnani kopasti vrhovi ter pobočne police, kjer je veliko
zaselkov in vasic. Najpomembnejše je osrednje sleme, ki je hkrati tudi glavno razvodno sleme
in se razteza od zahoda proti vzhodu. Začenja se z Mikunco (870 m), sledijo Linca (862 m),
Sv. Gregor (736 m) in Graben (750m), najbolj na vzhodu pa je Veliki Žrnovec (SlovenijaPokrajine in ljudje, 1999).
Območje gradijo večinoma neprepustne kamnine. Paleozojske kamnine iz srednjega perma se
nahajajo med Žlebičem, Velikimi Laščami ter Sv. Gregorjem. Odporni permski kremenov
konglomerat gradi najvišjo vzpetino tega dela občine, Veliki Žrnovec (765 m). V osrednjem
delu Slemen se nahajajo manj odporni glinovci, ki se ponekod menjavajo s kremenovim
peščenjakom ter lečami apnencev. Kamnine iz spodnjega triasa gradijo glavno razvodno
sleme v Slemenih in njihov severozahodni del. Pri Ortneku leži nad kremenovim
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peščenjakom siv in rumenkast dolomit, ki se menjava z različno obarvanim sivim, rdečkastim
in vijoličastim sljudnim peščenjakom, glinovcem in laporjem. Dolomit je ponekod precej
pretrt, ponekod pa zelo drobljiv in neprepusten (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
Glede na geološke ter reliefne značilnosti lahko občino Ribnica delimo na tri območja:
• Ribniško polje: dokaj uravnano kraško polje, prekrito s kvartarnimi aluvialnimi
nanosi,
• Velika in Mala gora: visoki dinarski kraški planoti, ki ju gradita apnenec in dolomit,
• Slemena: slemenasto-dolinast relief, prevladujejo nepropustne kamnine.
Geološka zgradba ima velik vpliv predvsem na izrabo geotermalne energije, saj so od nje
odvisne kaminska zgradba, debelina skladov, tektonika ter temperatura tal v večjih globinah.
Hidrogeološka zgradba pa vpliva na razporeditev podzemne vode. Kamnine vplivajo tudi na
matično podlago ter s tem na uspevanje gozdne vegetacije, pa tudi na razvitost rečne mreže.
Na izrabo vodne energije vplivajo tudi reliefne značilnosti, od katerih je odvisen strmec
vodnih tokov. Izoblikovanost površja vpliva tudi na izrabo sončne in vetrne energije, saj lega
občine med višje ležečima kraškima planotama predstavlja reliefno oviro tako za trajanje
sončnega obsevanja kot tudi za zračne tokove.
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Karta 1: Fizičnogeografske značilnosti občine Ribnica

Avtor: Anja Abrahamsberg

Vir: DTK RS 1:50.000, 48 Cerknica, 40 Grosuplje, 41 Ivančna Gorica in 49
Kočevje; GURS, 2009; ARSO, 2009, Hidrološki letopis Slovenije,
2005; Terensko delo, 2009
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3.3.

Klimatogeografske značilnosti

Občina Ribnica se nahaja na območju zmernocelinskega podnebja. Skupna značilnost tega
podnebnega tipa v Sloveniji je (Ogrin, 1996):
• povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in -3 °C;
• povprečna temperatura najtoplejšega meseca med 15 in 20 °C.
Glede na podnebni podtip pa lahko podnebje opredelimo kot zmernocelinsko podnebje
zahodne in južne Slovenije. Zanj je značilen submediteranski padavinski režim ter letna
količina padavin med 1300 in 2500 mm. Razlog velike namočenosti je lega na območju
alpsko-dinarske pregrade. Pomemben dejavnik pa so tudi prevladujoče vlažne zračne mase
od zahoda ter jugozahoda, ki prinašajo padavine. Povprečne oktobrske temperature zraka so
višje od aprilskih (Ogrin, 1996).
Podnebne razmere občine vplivajo predvsem na izrabo sončne energije, v manjši meri pa tudi
na izrabo lesne biomase ter vodne energije.
Ker se v občini izvajajo le meritve količine padavin, bo za prikaz podnebnih značilnosti
uporabljena najbližja meteorološka postaja Kočevje, ki se nahaja na okoli 50 m nižjem
Kočevskem kraškem polju, na nadmorski višini 461 m. Zaradi podobnih reliefnih razmer
lahko sklepamo, da so podnebne razmere na Ribniškem polju primerljive s podnebnimi
razmerami na Kočevskem polju.
3.3.1. Temperature zraka in količina padavin
V referenčnem obdobju 1961-1990 je bila povprečna letna temperatura zraka 8.4 °C. Najvišje
temperature zraka so bile zabeležene v poletnih mesecih, najnižje pa v zimskih (grafikon 1).
Povprečna januarska temperatura zraka je znašala -1.6°C, povprečna temperatura zraka v
mesecu juliju pa skoraj 18 ° C (Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka; 1995).
V istem obdobju je bilo zabeleženih 119.4 dni na leto, ko se je temperatura spustila do
oziroma pod 0°C. Največ takšnih dni je bilo januarja (26.3). Temperature pod 0° se lahko
pojavijo celo junija in septembra. Število toplih dni v letu, ko je temperatura dosegla in
presegla 25°C pa je bilo le 45.9, največ v poletnem času (julij 15.5 dni) (Agencija RS za
okolje, 2009).
Ribniško-Kočevsko podolje spada med tista območja v Sloveniji, kjer so bile izmerjene
najnižje absolutne minimalne temperature v Sloveniji (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
Kljub temu, da je občina Ribnica le okoli 50 km oddaljena od morja, je njegov vpliv na
temperature majhen. Glavni razlog so dinarske kraške planote, ki neugodno vplivajo na
temperaturne razmere na kraškem polju (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
Temperaturne razmere vplivajo na trajanje kurilne sezone ter s tem na pomembnost
energetike v občini Ribnica. Njihov vpliv je opazen tudi pri izrabi sončne energije. Ker je
delovanje sončnih kolektorjev odvisno od toplote, so visoke temperature ozračja v poletnih
mesecih ugodne za izrabo sončne energije s pomočjo sončnih sprejemnikov. Zaradi nižjih
temperatur v spomladanskem in jesenskem času je njihov izkoristek manjši, pozimi pa je
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njihova izraba nesmiselna. Ugodne poletne temperature vplivajo tudi na bujno rast dreves v
času vegetacijske dobe ter na večje izhlapevanje, kar zmanjšuje količino vode v strugah
potokov.
Tudi na količino padavin ima velik vpliv neposredna bližina visokih kraških planot, ki
predstavljajo pregrado za vodonosne zračne mase (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
Kljub temu je za območje značilna velika namočenost.
Povprečna letna količina padavin med leti 1961-1990 je znašala 1523 mm. Količina padavin
je dokaj enakomerno razporejena preko leta. Primarni višek padavin je v mesecu novembru
(168 mm), sekundarni pa junija. Najmanj padavin imajo zimski meseci, sekundarni nižek
padavin pa se pojavlja poleti (Klimatografija Slovenije. Količina padavin, 1995).
Število padavinskih dni v letu znaša okoli 123. Tudi dnevi s padavinami so preko leta dokaj
enakomerno razporejeni, kar se ujema z razporeditvijo količine padavin. Največ padavinskih
dni je spomladi ter jeseni. Meseca z največ padavinskimi dnevi sta bila april in junij. Vsak od
njiju je imel približno 12 padavinskih dni (Agencija RS za okolje, 2009).
V zimskih mesecih so zaradi nizkih temperatur, pogoste snežne padavine. Število dni s
snežno odejo je največje januarja (skoraj 20 dni). Snežna odeja se lahko obdrži tudi do
spomladi, prvi sneg pa lahko zapade že oktobra (Agencija RS za okolje, 2009).
Velika količina padavin ugodno vpliva na bujnost gozdne vegetacije ter s tem na možnosti
rabe lesne biomase. Pomembna je tudi pri izrabi vodne energije, saj vpliva na količino vode v
strugah potokov ter s tem na njihove hidrološke značilnosti. Pronicanje padavinske vode v
kraško podzemlje pa vpliva tudi na količino vode v vodonosnih plasteh.
Grafikon 1: Klimadiagram meteorološke postaje Kočevje med leti 1961-1990
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3.3.2. Jasni in oblačni dnevi
Zaprtost in slaba prevetrenost Ribniškega polja imata velik vpliv na oblačnost ter nastajanje
temperaturne inverzije, ki se najpogosteje pojavlja v zimskih mesecih. V tem času je dno
polja pogostokrat prekrito z meglo. To velja tudi za ozke in senčne doline v severozahodnem
delu občine, medtem ko so višji deli Slemen v soncu (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
Število dni v letu, ko je oblačnost manjša od 2/10, znaša skoraj 38. Največ jasnih dni je
poleti, najmanj pa v jesenskih mesecih (grafikon 2). Septembra sta bila zabeležena le dva
jasna dneva. Število oblačnih dni preko leta pa je 130. Oblačnost je najpogostejša pozimi.
Število dni z meglo preko leta znaša 88. Največ meglenih dni je jeseni, predvsem septembra
(13). Najmanj meglenih dni pa se pojavlja v spomladanskih mesecih ter zgodaj poleti
(Klimatografija Slovenije. Sončno obsevanje, 1991; Agencija RS za okolje, 2009).
Grafikon 2: Število jasnih in oblačnih dni ter število dni z meglo na meteorološki postaji
Kočevje med leti 1961-1990
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Vir: Klimatografija Slovenije. Sončno obsevanje, 1991; Agencija RS za okolje, 2009
Tudi število jasnih in oblačnih dni vpliva na izrabo sončne energije, saj je delovanje sončnih
celic odvisno predvsem od svetlobe. Zaradi zaprtosti večjega dela občine pa na trajanje in
energijo sončnega obsevanja pogostokrat vpliva tudi megla.

3.4.

Hidrogeografske značilnosti

Na razporeditev vodnih tokov v občini Ribnica najbolj vpliva geološka zgradba površja. Ker
se območje nahaja na kraškem svetu, za katerega je značilno podzemeljsko pretakanje vode,
je rečna mreža slabo razvita. Glede na to lahko občino delimo na tri območja:
• Ribniško kraško polje: največji vodotoki v občini (Bistrica, Ribnica in Rakitniščica),
• Velika in Mala gora: brez stalnih površinskih vodnih tokov,
• Slemena: manjši vodni tokovi.
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Najdaljši in najtrajnejši potok na Ribniškem polju je sodraška Bistrica (karta 1) (Gams, 2003).
Povirje ima na neprepustnih triasnih kamninah bloške grude, pod razvodnih hrbtom zahodnih
Slemen v občini Sodražica, pritoke pa dobiva tudi iz območja spodnjetriasnih in
srednjetriasnih in permskih kamnin Velikolaščanske pokrajine s severa. S podnožja Bloške
planote dobi že v povirju pritok Matečo vodo. Na njej je nastalo več manjših slapov, ki padajo
v kotlaste tolmune. Po njih je soteska dobila ime Kadice. Večji trajnejši pritoki Bistrice so
tudi Sušica, Grdodolščica in Zapotok. Potok v povirnem delu teče proti jugovzhodu, po
tektonsko zasnovani sodraški dolini in med seboj ločuje želimeljsko-ortneško grudo ter
velikogorsko sinklinalno območje (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999). Pred vstopom na
Ribniško polje, pri naselju Zamostec v občini Sodražica zavije iz dinarske smeri in prične teči
proti vzhodu. Ko doseže apneniško površje v zgornjem delu polja pri vasi Breže, pa ostro
zavije proti jugovzhodu. Potok nadaljuje svojo pot po vzhodnem robu polja, teče skozi
naselje Ribnica, nato pa vzhodno od Goriče vasi ponikne v kraško podzemlje ter
podzemeljsko odteka proti Krki (Gams, 2003). Bistrico so pričeli regulirati že med 2.
svetovno vojno. Regulacije so bile izvedene, da bi se domačini zavarovali pred poplavami ter
da bi Bistrica postala trajnejši vodotok. Pri zavoju Bistrice pri vasi Breže je bil skopan jarek
za odtok visoke vode proti ponorom Žlebiščice ter ponorni jami Tenteri. Zaradi številnih
ponorov v severnem delu polja so v preteklosti strugo potoka umetno odmaknili od ponornih
jam. V tem delu potok ob poplavah še vedno izgublja del vode skozi požiralnike med
grmovjem. Od zavoja dalje pa vse do jugovzhodnega dela naselja Ribnica je struga bolj ali
manj umetno izravnana. Kljub regulacijam potok po vstopu na Ribniško polje še vedno
občasno poplavlja (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999). Ob hudih nalivih se kot površinski
potok hitro razlije po poplavni ravnici (Gams, 2003).
Ribnica teče po zahodnem delu Ribniškega polja. Napaja se s treh kraških izvirov v jurskih
apnencih (Gams, 2003) v Podgori ob vznožju Velike gore. Potok v povirnem delu teče proti
severu ter po manj kot 1 km svoje poti pri Ugarju spremeni smer toka ter prične teči proti
jugovzhodu, po ilovnati terasi mokrotnega Brezja. Edini trajni pritok Ribnice je potok
Sajevec, ki se pri naselju Zalužje izliva v Ribnico. Potok izvira ob vznožju Velike gore,
zahodno od naselja Sajevec in teče vzporedno z Bistrico. Ob nizkem vodnem stanju potok
izgublja vodo že v rupah na apnencu v naselju Prigorica, ob visokih vodah pa Ribnica
ponikne v kraško podzemlje pri cerkvi Sv. Marjete, ki se nahaja vzhodno od Dolenje vasi. Na
površju se ponovno pojavi v izvirih ob Krki (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999). Tudi
Ribnica občasno poplavlja. Ker priteka iz globokega krasa Velike gore ima ob močnih nalivih
visok vodostaj 2-3 dni pozneje. Takrat preplavi vse polje med Dolenjo vasjo in hribom
Jasnico (Gams, 2003), potok pa podaljša svojo pot proti jugovzhodu in se med Jasnico (577
m) ter Svinjskim gričem (505 m) preliva na Kočevsko polje v Zadnjo Rinžo, od koder voda
odteka proti Kolpi. Leta 1986 so pri Zalužju zgradili zbiralnik vode, da bi omejili poplave v
južnem delu polja. Občasno, ob daljšem oziroma močnem deževju se na območju vodnega
zadrževalnika spremeni sotočje Ribnice in Sajevca v jezero podkvaste oblike, ki sega daleč ob
obeh vodotokih navzgor (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
Rakitnica izvira v jugozahodnem robu polja v zatrepni dolini južno od vasi Blate (SlovenijaPokrajine in ljudje, 1999), na površje na robu polja pa jo sili pas triasnega dolomita (Gams,
2003). Potok se napaja s podzemeljsko vodo izpod Velike gore, pa tudi iz območja Loškega
potoka. Rakitnica od izvira pa do ponora vijugavo teče proti jugovzhodu. Med krajema
Dolenja vas in Rakitnica se njena dolina poglablja v višje površje (Slovenija-Pokrajine in
ljudje, 1999). Ob nizkem in srednjem vodnem stanju Rakitnica ponika v Rupah, ki se nahajajo
pod slemenom, na katerem leži vas Rakitnica (Gams, 2003; Slovenija-Pokrajine in ljudje,
1999). Ob močnejših padavinah pa potok poplavlja. Ker se v ponorih voda dvigne tudi do 12
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m nastane jezero (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999). Kljub temu, da je okolica približno 10
m višja od struge ob visokih vodah jezerska voda površinsko odteka ter se preliva po suhi
vijugasti strugi ob cesti Rakitnica-Dolenja vas proti južnem koncu polja in ga skupaj z
Rakitnico ter Bistrico obdobno poplavlja. Vsi trije potoki lahko ob visoki vodi poplavijo tudi
cesto Ribnica-Kočevje v južnem delu polja (Gams, 2003). Pred leti so strugo Rakitnice
poglobili in s tem nekoliko omejili poplavljanje (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999). V
preteklosti pa so ponore na njenih bregovih mašili, s čemer so potok zajezili ter tako pridobili
primeren vodni padec za dva mlina, ki so ju uporabljali tamkajšnji prebivalci. Kotanja potoka
Rakitnice predstavlja edini primer začetnega nastajanja kraške doline v Sloveniji. Ob nizki in
srednji vodi štejemo kotanjo med zaprte kraške doline, saj ima na enem kraju izvir, na drugem
pa ponor. Občasno pa kotanja izgublja značaj kraške doline (Gams, 2003).
V severozahodnem delu občine se nahajajo številni manjši stalni ter občasni vodni tokovi.
Med njimi je zagotovo najdaljša Tržiščica, ki izvira v Slemenih, vodo pa dobiva iz večjega
dela Velikolaščanske pokrajine na severu. V povirnem delu teče kot potok Zastava proti
vzhodu do zaselka Luknja. Tu spremeni smer in začne teči proti jugovzhodu ob cesti
Ljubljana-Ribnica. Dolina Tržiščice je ozka, predvsem med Ortnekom ter Žlebičem, kjer se
dolinsko dno močno zoži. Dolga je približno 6 km ter predstavlja mejo med Slemeni in Malo
goro. Pritoke dobiva le z neprepustnih kamnin na zahodu. Edini trajnejši pritok je Laščica, ki
se v Tržiščico izliva pri Žlebiču. Ostali pritoki so občasni. Ko Tržiščica v severnem delu
Ribniškega polja doseže kraške kamnine, ponikne v jamo Tentero, ki se nahaja vzhodno od
Žlebiča. Na površje pride ponovno v Kompoljski jami na Dobrepolju. Nekoliko večji vodni
tok v tem delu občine je tudi Črni potok. Nahaja se v zahodnem delu Slemen in predstavlja
enega izmed povirnih delov potoka Rašice, ki se nahaja v občini Velike Lašče. Potok je dolg
okoli 3 km, njegovi povirni kraki pa se zarezujejo zelo globoko v glavno razvodno sleme pod
Sv. Gregorjem (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
Brez površinskih vodnih tokov pa sta visoki dinarski kraški planoti, Velika in Mala gora. Višji
deli Velike gore so povsem brez vodnih tokov. Padavinska voda se zbira ob njenem
vzhodnem vznožju, ob dolomitni pregradi, kjer so številni kraški izviri, med njimi tudi zelo
močna izvira Ribnice in Rakitnice. Podobno velja tudi za Malo goro. V kraškem podzemlju
globoko pod njeno površino se pretakajo vode, ki ponikajo v vzhodnem robu Ribniškega polja
ter Velikolaščanske pokrajine. Te vode so dostopne že v kraških jamah na DobrepoljskoStruškem polju, na površje pa prihajajo v izvirih v zgornjem toku reke Krke (SlovenijaPokrajine in ljudje, 1999).

3.5.

Pedološke in vegetacijske značilnosti

Na raznolikost prsti in rastja v Ribniški dolini imajo velik vpliv relief, kamnine ter talne
vodne razmere (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999). Kamninska zgradba vpliva na matično
podlago, ta pa nastajanje prsti, na kateri uspeva vegetacija.
Naravno rastje Ribniškega polja predstavlja nižinski gozd hrasta in belega gabra. Zaradi
kmetijstva je gozd na dnu polja precej izkrčen. Ob vodotokih uspevajo mokrotni travniki z
vodoljubnim, ponekod celo močvirnim rastjem, bregove pa poraščata črna in siva jelša. Ker
so vodotoki na poplavnem območju pod stalnim vplivom talne in površinske vode, so se tu
razvile oglejene prsti z glinasto-ilovnato teksturo. Na nekoliko vzpetem površju iz
pleistocenske ilovice v zahodnem delu polja se je na močno sprani modrikastosivi glinasti
ilovici, prekriti s plastjo humusa, razvil psevdoglej. Porašča ga steljniški brezovo-borov gozd
17

z vresjem. Za območje Vrtač so značilne plitve do srednje globoke rjave pokarbonatne prsti.
Njihova debelina je neenakomerna, ponekod pa so na površju vidne tudi gole skale. Na
takšnih zakraselih območjih se nahajajo travniki in pašniki, vmes pa uspevajo zaplate
hrastovo-gabrovega gozda. Le ta ob vznožju Male gore popolnoma prevlada. V preteklosti je
gozd prekrival večino nižinskega sveta s pokarbonatnimi prstmi. Kasneje je bil zaradi
kmetovanja izkrčen. V pasu med naseljem Breg ter vzpetino Jasnico pa so se razvile za
kmetovanje najbolj ugodne prsti. To so rjave obrečne prsti, ki vsebujejo več peščenih delcev.
Ker je to območje varno pred poplavami se, tu nahajajo sklenjene njivske površine
Ribniškega polja. Za kmetijsko obdelavo so ugodne tudi rjave pokarbonatne prsti na triasnih
dolomitih v severnem delu polja ter na njegovem zahodnem in južnem obrobju (SlovenijaPokrajine in ljudje, 1999).
Strme kopaste vrhove ter strma pobočja Velike gore prekriva plitva rendzina, na kateri uspeva
gozdna vegetacija. Med najpogostejšimi drevesnimi vrstami so smreka, jelka ter bukev. Za
višje nadmorske višine nad 700 m je značilen dinarski mešani gozd bukve in jelke, ki
predstavlja glavnino lesnega bogastva tega območja. Zaradi toplotnega obrata marsikje seže v
krpah do dna. Pod 700 m n.v. prevladujejo bukovi gozdovi (Slovenija-Pokrajine in ljudje,
1999).
Za Malo goro so značilni trije višinski pasovi (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999):
• Najnižji pas: med 250-500 m. Tu uspeva predvsem gozd belega gabra. Pojavljajo
se tudi različne vrste hrastov ter lipovec, brek, mokovec in divja češnja.
• Srednji pas: med 550-800 m. Sestavlja ga bukov gozd.
• Najvišji pas: med 800 do 1300 m. Zanj je značilen gozd jelke in bukve. Posamezne
drevesne vrste, ki se še pojavljajo pa so smreka, gorski javor, gorski brest in lipa.
Najpogostejša drevesna vrsta je bukev, višinska pasovitost pa je zaradi razgibanega kraškega
površja nekoliko manj izrazita. Na karbonatni podlagi so se razvile pokarbonatne prsti. Na
večjih strminah ter izpostavljenih legah prehajajo v plitvo rendzino. Ker je površje močno
zakraselo, prst večinoma ni sklenjena, temveč se pojavlja le v posameznih skalnih žepih
(Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
V večjem delu Slemen so na dolomitih nastale rjave prsti. So srednje globoke z mnogimi
drobnimi delci, ki omogočajo zadrževanje talne vlage, zato so primerne za njivske površine.
Za vzhodni del Slemen so značilne debele kisle rjave prsti, ki so nastale na permskih
kremenovih peščenjakih in glinastih skrilavcih, ki hitro preperevajo. Prsti so zaradi
steljarjenja v preteklosti precej siromašne. Njihova debelina je največja na vznožjih pobočij.
Na strmih pobočjih na severozahodu Slemen je na apnencu nastala tanjša plast rendzine. Med
drevesnimi vrstami je na silikatni podlagi najpogostejša jelka. Skupaj z viličastim mahom je
močno razširjena v vzhodnem delu Slemen. Na hladnejših pobočjih in vlažnih dolinah pa
uspeva gozd jelke ter borerjeve glistovnice. Zaradi človekovih posegov so jelkovi gozdovi
pogostokrat spremenjeni v smrekove sestoje. Pionirski gozd rdečega bora z borovničevjem
raste na zelo kislih prsteh, nastalih na grobozrnatih permskih peščenjakih. Na dolomitnih
toplih in strmih južnih pobočjih uspeva na rendzini toploljubni gozd bukve z naglavkami.
Gozd bukve in gradna najdemo na apnencu in dolomitu v vzhodnem delu Slemen. Tu se
pojavljajo tudi gorski javor, maklen, jelka in smreka. Ob vodotokih uspeva vlagoljubno rastje,
kot so črna jelša, vrbe, topoli, itd.(Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).

18

Izraba lesne biomase je vezana na območja z gozdnimi površinami. Glede na to lahko občino
Ribnica delimo na:
• Ribniško polje: posamezne gozdne zaplate
• Velika in Mala gora: v celoti prekriti z gozdom
• Slemena: gozdna vegetacija v ozkih dolinah ter strmih pobočjih
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4.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE RIBNICA

4.1.

Prebivalstvo

Poselitev Ribniške doline je bila do srednjega veka redka. Razlogi so bili v odročnosti in
zaprtosti pokrajine, veliki gozdnatosti, ostrem podnebju ter zakraselosti s pomanjkanjem vode
ter neugodnimi kmetijskimi prstmi. V tistem času so se ljudje ukvarjali predvsem s
poljedelstvom in živinorejo. V 14. stoletju so pričeli bolj intenzivno izkoriščati gozdno
bogastvo ter izdelovati izdelke iz lesa. Leta 1492 je cesar Friderik III. s posebno odredbo
zaščitil kmečko trgovino ter uzakonil prosto trgovanje s suho robo. Krošnjarjenje je poleg
suhorobarstva in lončarstva postalo pomemben vir dohodka domačinov (Slovenija-Pokrajine
in ljudje, 1999). S tem je območje postalo bolj privlačno za poselitev in prebivalstvo je
pričelo počasi naraščati.
V občini Ribnica se število prebivalcev povečuje vse od prvega popisa prebivalstva (grafikon
3). Leta 1869 je v občini živelo 6893 prebivalcev. V popisnih letih 1910 ter 1948 se je število
prebivalcev Ribniške doline nekoliko zmanjšalo. Razlogi so predvsem v odseljevanju
prebivalstva v tujino v začetku 20. stoletja ter posledicah druge svetovne vojne. Ob zadnjem
popisu prebivalstva iz leta 2002 je imela občina 9266 prebivalcev. Prebivalstvo je naraščalo
predvsem v naseljih, ki ležijo v osrednjem delu polja (Dolenja vas, Ribnica, Žlebič, idr.),
najbolj v Ribnici, v središčnem kraju občine. Število prebivalstva na obrobju polja ter v
Slemenih se je v tem času zmanjševalo predvsem zaradi izseljevanja v večje kraje v občini,
kjer so pogoji za bivanje ugodnejši. V letu 2002 pa so štiri naselja (Vrh pri Poljanah, Makoše,
Jelenov žleb ter Finkovo) ostala brez prebivalcev (cv. Mihelčič, 2007).
Grafikon 3: Naraščanje števila prebivalstva v občini Ribnica med leti 1869 in 2002
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Vir: cv. Mihelčič, 2007
Po letu 2002 je pričelo število prebivalstva v občini ponovno upadati. Po podatkih
Statističnega letopisa iz leta 2008 je bilo leta 2007 v občini 9317 prebivalcev, kar kaže na
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trend povečevanja števila prebivalstva na račun pozitivnega naravnega ter selitvenega gibanja.
Naravni prirast v letu 2007 je znašal 24 prebivalcev, v občino pa se je priselilo 13 ljudi več
kot se jih je iz občine odselilo.
Občina Ribnica je imela leta 2002 2982 gospodinjstev, njihova povprečna velikost pa je
znašala 3,1 člana (Statistični urad RS, 2009).

4.2.

Naselja in poselitev

Ribniška dolina je bila poseljena že v prazgodovini, v času bronaste dobe. Utrjena naselja so
se nahajala predvsem na vzpetinah, vezana pa so bila na bližnje pašnike. Dokaze o obstoju
naselij iz tistega časa najdemo v Prigorici, Dolenji vasi ter Žlebiču. Najpomembnejše gradišče
železne dobe pa se je nahajalo pri cerkvi sv. Ane na Mali gori (Slovenija-Pokrajine in ljudje,
1999; Občina Ribnica, 2009).
Občina Ribnica ima danes 64 naselij, gostota prebivalstva pa znaša 60 prebivalcev na km2
(Občina Ribnica, 2009). Razporeditev naselij je odvisna od naravnogeografskih značilnosti
območja.
Večja naselja se nahajajo na dokaj uravnanem Ribniškem kraškem polju (karta 2). Zaradi
poplavnega sveta ob vodotokih se nahajajo na nekoliko dvignjenih tleh, nekatera tudi na
dolomitnih hrbtih. Naselja v osrednjem delu polja so sklenjena in obcestna, saj ležijo ob
glavni cesti in železnici Kočevje-Ljubljana. V zahodnem delu polja je naselij malo, so majhna
in umaknjena na vznožje Velike gore. Tudi vzhodni del polja-Vrtače je redko poseljen, saj je
zaradi močne zakraselosti neugoden za poselitev. V preteklosti so se zato tamkajšnja naselja
praznila. Neposeljena so tudi mokrotna tla ob potokih (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
Največje naselje v občini je Ribnica (489 m), ki leži v osrednjem delu polja na obeh bregovih
Bistrice in predstavlja geografsko, zgodovinsko, kulturno, gospodarsko ter upravno središče
občine (Občina Ribnica, 2009). Prav zaradi tega je gostota poselitve precej višja kot v celotni
občini (275 prebivalcev na km2). V letu 2007 je imela 3496 prebivalcev (Statistični urad RS,
2009).
Večje število naselij se nahaja tudi v severozahodnem delu občine. Razlog za poselitev tega
dela občine je ugodna lega nad dnom kraškega polja. Manjša, predvsem gručasta naselja
ležijo na vršnih, bolj zaobljenih in kopasto oblikovanih vzpetinah. Večina med njimi je
nastala konec 15. stoletja ter v 16. stoletju (Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999). Središče
Slemen predstavlja gručasta vasica Sveti Gregor (Orožen Adamič et al., 1996).
Višje ležeča Velika gora zaradi neugodnih naravnih razmer ni poseljena. Nižja ter položnejša
Mala gora pa je zaradi prisojne lege bolj ugodna za poselitev. Poseljeni so nižji deli, z izjemo
samotne kmetije Seljan, ki se nahaja pod vrhom Svete Ane. Največji kraj na tem območju so
Velike Poljane, gručasta vas, ki leži v neposredni bližini glavne ceste Ribnica-Ljubljana
(Slovenija-Pokrajine in ljudje, 1999).
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Karta 2: Število prebivalcev po naseljih občine Ribnica

Avtor: Anja Abrahamsberg

Vir: DTK RS 1:50.000, 48 Cerknica, 40 Grosuplje, 41 Ivančna Gorica
in 49 Kočevje; GURS, 2009; cv. Mihelčič, 2007
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Glede na poselitvene značilnosti se občina deli na:
• osrednji del Ribniškega polja: največje sklenjene urbane površine ter največja naselja
v občini,
• ostali del Ribniškega polja: manjša naselja, umaknjena na obrobje polja,
• Slemena: manjša naselja na vzpetinah,
• nižji deli Male gore: manjša naselja na vznožju,
• Velika gora: neposeljena.
Naselja v občini so se najbolj širila do leta 1918 (grafikon 4). V tistem času je bilo zgrajenih
506 stavb s 583 stanovanji. Kasneje je gradnja stanovanjskih objektov začela upadati. Izjema
je le obdobje 1971-1980, ko je bilo zgrajenih 416 novih stavb. Število stanovanj se je v tem
obdobju povzpelo kar na 798, predvsem zaradi izgradnje blokovskih sosesk na Knafljevem in
Prijateljevem trgu. Tudi med leti 1981-1990 je bilo zgrajenih precej novih stanovanjskih
objektov. Nato je pričela gradnja ponovno upadati (Statistični urad RS, 2009).
Grafikon 4: Gradnja stanovanj v občini Ribnica
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Vir: Statistični urad RS, 2009
Med stanovanjskimi objekti s 84 % prevladujejo samostojno stoječe hiše. Sledijo jim hiše s
kmečkim gospodarskim poslopjem z 11 %, preostali delež pa predstavljajo dvojčki ali vrstne
hiše ter večstanovanjske in druge stavbe (Statistični urad RS, 2009).
Danes se posamezni stanovanjski objekti, predvsem individualne hiše, gradijo v mnogih
naseljih v občini. Pri naselju Dolenji Lazi v vzhodnem delu polja nastaja nova stanovanjska
soseska Hrastje, kjer je prostora za 250 hiš. Trenutno je zgrajenih 14 individualnih hiš
(Pahulje, 2009b). V južnem delu Ribnice, poleg blokovske soseske Knafljev trg, pa nastaja
nova blokovska soseska Zlata ribica z 81 stanovanji (Rešeto, 2009). V severnem delu občine
nastaja tudi nova obrtna cona Breg.
V letu 2007 je imela občina Ribnica 2537 hišnih številk ter 3467 stanovanj (Statistični letopis
RS 2007, 2009; Statistični letopis RS 2008, 2009).
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Trend naraščanja števila prebivalstva v zadnjih nekaj letih ter prostorska širitev naselij v
občini, predvsem Ribnice bosta zagotovo vplivala na večjo porabo energije. Prav zato bo
učinkovitost energetskega sistema postala v prihodnosti še bolj pomembna, pri tem pa imajo
lahko vodilno vlogo obnovljivi viri energije.

4.3.

Energetski sistem občine Ribnica

Zaradi ostrih podnebnih razmer ima preskrba s toplotno energijo v občini Ribnica že od
nekdaj pomembno vlogo. Kurilna sezona traja kar 273 dni v letu. Prvi kurilni dan lahko
nastopi že v začetku septembra, zadnji pa tudi še v začetka junija (Klimatografija Slovenije.
Stopinjski dnevi in trajanje kurilne sezone, 1998).
V preteklosti se je kot vir energije najpogosteje uporabljal les iz bližnjih gozdov. Kasneje pa
so se v energetske namene pričeli uporabljati tudi neobnovljivi vire energije, kot sta nafta in
zemeljski plin.
Danes se stanovanjski objekti v občini ogrevajo predvsem na kurilno olje ter z lesno biomaso
(grafikon 5), kar velja tudi za pripravo tople vode. Stanovanjske hiše v naselju Ribnica
uporabljajo predvsem kurilno olje, v ostalih naseljih pa prevladuje les (Lokalni energetski
koncept občine Ribnica, 2008). Večji delež lesa, ki ga prebivalci potrebujejo, pridobijo iz
lastnih gozdov, nekateri pa ga tudi kupujejo. V zadnjih nekaj letih pa se uveljavljajo tudi lesni
briketi, ki jih izdeluje ribniško podjetje Deta&Co (Vogrinec, 2008). Prebivalci za centralno
ogrevanje prostorov ter segrevanje vode s pomočjo lesne biomase uporabljajo kotle. V večini
primerov gre za klasične kotle na lesno biomaso. V zadnjih nekaj letih se v občini Ribnica
uveljavljajo tudi sodobni kotli na lesno biomaso, ki se precej razlikujejo od klasičnih, saj so
energetsko mnogo bolj učinkoviti. Po podatkih Engis ima sodobne kotle na lesno biomaso
nameščenih 17 stanovanjskih objektov. Njihova skupna instalirana moč znaša okoli 380 kW.
Večina med njimi kot gorivo uporablja polena, ostali pa lesne pelete.
Med obnovljivimi viri energije se poleg lesne biomase za segrevanje vode ter ogrevanje
prostorov uporabljajo tudi sončni kolektorji ter toplotne črpalke. Sprejemniki sončne energije
so nameščeni na strehe 83 stanovanjskih objektov, največ v naselju Ribnica (33). Večina med
njimi ima štiri kolektorje. Glede na majhno število modulov se uporabljajo le za segrevanje
sanitarne vode v poletnih mesecih.
Nekateri stanovanjski objekti pa za segrevanje prostorov uporabljajo tudi toplotne črpalke. V
občini je nameščenih 154 toplotnih črpalk zrak/voda, večina (94 %) pa se jih nahaja na
Ribniškem polju (EnGis, 2009).
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Karta 3: Raba obnovljivih virov energije po naseljih občine Ribnica

Avtor: Anja Abrahamsberg

Vir: DTK RS 1:50.000, 48 Cerknica, 40 Grosuplje, 41 Ivančna Gorica in
49 Kočevje; GURS, 2009; EnGis, 2009; Terensko delo, 2009
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Na sistem daljinskega ogrevanja na fosilna goriva (ekstra lahko kurilno olje) z dvema
velikima kotlovnicama sta priključeni blokovski naselji Prijateljev in Knafljev trg, pa tudi
večina večjih objektov v centru Ribnice. Kotlovnici porabita 530.000 litrov kurilnega olja na
leto, delujeta pa le v času kurilne sezone (Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Ribnici,
2008). S kotlovnicama upravlja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica (Vogrinec,
2008).
Grafikon 5: Poraba energentov za ogrevano toploto v stanovanjski porabi v občini Ribnica
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Vir: Lokalni energetski koncept občine Ribnica, 2008
Za ogrevanje javnih objektov se uporablja predvsem kurilno olje, manjši delež predstavlja
tudi utekočinjen naftni plin (Lokalni energetski koncept občine Ribnica, 2008). V naselju
Ribnica so večji objekti priključeni na daljinsko ogrevanje. Manjši daljinski sistem obstaja
tudi v okviru Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, ki iz skupne kotlovnice napaja pet večjih
objektov (Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Ribnici, 2008).
Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je v občini obstajal že v preteklosti. Nahajal
se je na območju industrijskega kompleksa podjetja Inles. S pridobljeno toploto so se ogrevali
vsi uporabniki na območju podjetij Inles in Riko. Kasneje je sistem, zaradi gospodarskih
težav glavnih porabnikov, razpadel. Pred nekaj leti so v podjetju Inles prenovili kotlovnico ter
vanjo namestili dva manjša ter sodobnejša kotla na lesno biomaso z močjo 2.25 ter 1.25 MW.
Kot gorivo uporabljata lesne odpadke, ki nastajajo pri proizvodnji izdelkov iz lesa. Zaradi
manjše kapacitete kotlovnica s toplotno energijo preskrbuje le podjetje Inles (Daljinsko
ogrevanje na lesno biomaso v Ribnici, 2008). Lastno kotlovnico ima tudi podjetje Deta&Co.
Kot kurivo uporablja lesno biomaso, kotlovnice pa v celoti ne izkorišča (Vogrinec, 2008).
Ostali industrijski objekti v občini za ogrevanje objektov ter pripravo tople sanitarne vode
uporabljajo predvsem kurilno olje (Lokalni energetski koncept občine Ribnica, 2008).
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Občina Ribnica nima plinovodnega omrežja (Geoprostor.net, 2009). Prav zato posamezni
objekti, ki se ogrevajo na kurilno olje, le tega shranjujejo v plinohramih, ki se nahajajo v
neposredni bližini objektov.
Z električno energijo se ogreva manjši del prebivalstva (Lokalni energetski koncept občine
Ribnica, 2008). Na javno električno omrežje je bilo leta 2002 priključenih 3299 stanovanj
(Statistični urad RS, 2009).
V letošnjem letu je pričela obratovati prva sončna elektrarna v občini Ribnica (karta 1).
Nahaja se na strehi gospodarskega objekta na domačiji, ki velja za največjo v Velikih
Poljanah (slika 3). Razlog zgraditve elektrarne je bila razširitev gospodarskega poslopja. S
tem se je južno sleme strehe povečalo za 300 m2. Lastnik sončne elektrarne gospod Jože
Andoljšek pravi, da bi bilo škoda, če se takšne velike površine strehe ne bi izkoristilo. Njena
moč znaša 39 kW, povprečna dnevna proizvodnja električne energije naj bi znašala med 110120 kWh. Elektrarna oddaja električno energijo v javno omrežje ter po zagotovilu lastnika ob
sončnem vremenu med 10. in 13. uro oskrbuje večino gospodinjstev na Velikih poljanah.
Proizvodnja električne energije preko celega leta pa naj bi zadostovala za 10-15 gospodinjstev
(Pahulje, 2009a). Mikro module sončnih celic uporabljajo tudi nekateri kmetje za napajanje
električnih ograj za živino.
Slika 3: Sončna elektrarna Andoljšek na Velikih Poljanah v severnem delu občine

Avtor: Anja Abrahamsberg
Večina zgradb v občini Ribnica je nastala pred letom 1980 (predvsem v 70 letih prejšnjega
stoletja), ko je bila Ribnica na višku svoje gospodarske moči. V tem času so nastale mnoge
stanovanjske (individualne stanovanjske hiše v središču Ribnice, obe blokovski naselji) ter
javne zgradbe, kot so občina, športni center ter šola. Glede na starost stavb lahko sklepam, da
je letna poraba toplotne energije večine stavb velika (okoli 200 kWh/ m2). V celotni občini je
torej porabljene okoli 50.000.000 kWh/ m2 toplotne energije v enem letu, v naselju Ribnica pa
približno 17.000.000 kWh/ m2 (cv. Vogrinec, 2008).
Največji porabniki energije v občini Ribnica so stanovanjski objekti, ki porabijo okoli 66.000
MWh končne energije na leto (grafikon 6). Večinoma jo porabijo za ogrevanje, manjši delež
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pa za pripravo tople sanitarne vode. Večji del energije se porabi v ostalih naseljih v občini,
okoli 21.000 MWh pa v naselju Ribnica. Industrija, obrtne dejavnosti ter javni objekti
porabijo bistveno manj energije (Lokalni energetski koncept občine Ribnica, 2008).
Ob upoštevanju industrije znaša povprečna letna končna energija na prebivalca občine
Ribnica 10.000 kWh oziroma 27 kWh na dan, kar je za okoli 30 % manj kot znaša povprečna
letna končna energija na prebivalca Slovenije. Razlog je manjši delež industrijskih dejavnosti
v občini Ribnica. Brez upoštevanja industrije pa je letna poraba končne energije na Ribničana
skoraj enaka letni končni energiji Slovenca (približno 8.000 kWh na leto) (Vogrinec, 2008).
Grafikon 6: Poraba končne energije v občini Ribnica 2002
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Vir: Lokalni energetski koncept občine Ribnica, 2008
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5.

MOŽNOSTI ZA RABO BIOMASE V OBČINI RIBNICA

5.1.

Možnosti za rabo lesne biomase

5.1.1. Gozdnogospodarska območna enota Kočevje
Za ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov skrbi Zavod za gozdove Slovenije. Na
državnem nivoju je organiziran s sedežem v Centralni enoti v Ljubljani. Na regionalni ravni je
razdeljen na 14 območnih enot, na lokalnem nivoju pa na 93 krajevnih enot ter 407 gozdnih
revirjev. V sestavo Zavoda za gozdove Slovenije je tudi 10 lovišč s posebnim namenom
(Zavod za gozdove Slovenije, 2009).
Za gozdne površine v občini Ribnica pa skrbi območna enota Kočevje (slika 4).
Organizacijsko je razdeljena na 10 krajevnih enot s 36 revirji, v njeni sestavi pa so tudi 4
lovišča s posebnim namenom (Zavod za gozdove Slovenije, 2009).
Slika 4: Območna enota Kočevje

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2009
Gozdnogospodarska območna enota Kočevje leži v južnem delu Slovenije. Območje se
razprostira od Turjaka na severu ter do Kolpe na jugu. Na zahodu sega do Bloške planote, na
vzhodu pa je omejeno z masivom Roga. Večino območja se nahaja na kraškem površju, ki je
razgibano s številnimi gorskimi grebeni ter kraškimi dolinami z značilno dinarsko smerjo.
Najvišji vrh območja predstavlja Goteniški Snežnik (1289 m), najnižjo točko pa Dol ob Kolpi
(190m ) (Zavod za gozdove Slovenije, 2009).
Površina območne enote Kočevje znaša 117.996,58 ha, površina gozda pa 92.687,78 ha.
Gozdnatost območja je zato precejšnja, kar je ugodno za izkoriščanje lesa v energetske
namene. V letu 2008 je lesna zaloga znašala 306,02 m3 /ha in je med višjimi v Sloveniji. V
zadnjih desetletjih je opaziti trend stalnega povečevanja zaloge lesa, obstajajo pa razlike med
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gozdovi v nastajanju ter naravno ohranjenimi gozdovi, ki imajo optimalne lesne zaloge. Tudi
letni prirastek (7,71 m3/ha v letu 2008) je nad slovenskim povprečjem. Podobno velja tudi za
podatke o možnem poseku drevja. Letni možni posek je leta 2008 znašal 5,16 m3/ha. Višji je
bil le v območni enoti Maribor (Zavod za gozdove Slovenije, 2009).
Za območje so značilni dinarsko jelovo-bukovi gozdovi in bukovi gozdovi, ki skupaj
prekrivajo več kot 60 % gozdnih površin ter obsežnih površin v zaraščanju-gozdov v
nastajanju, ki so nastali zaradi opuščanja kmetijske rabe. Njihova površina znaša 9.200 ha.
Glavne graditeljice drevesnih sestojev so bukev (37 %), smreka (27 %) ter jelka (19 %), ki
gradijo tako čiste kot tudi mešane sestoje. Delež iglavcev v zadnjih letih opazno upada,
predvsem zaradi sušenja jelke (Zavod za gozdove Slovenije, 2009).
Med ekološkimi funkcijami gozdov na Kočevskem prevladujeta hidrološka in biotopska, pri
socialnih je v ospredju varovanje naravne dediščine, med proizvodnimi funkcijami pa ima
pomembno vlogo lesnoproizvodna vloga, na drugem mestu pa je lovnogospodarska (Zavod za
gozdove Slovenije, 2009). Zaradi neugodnih naravnih razmer za kmetovanje so se prebivalci
že zgodaj usmerili k izdelavi izdelkov iz lesa, iz česar se je kasneje razvila lesna industrija, ki
ima tudi danes pomembno gospodarsko vlogo na tem območju. Obsežne gozdne površine pa
prebivalcem že od nekdaj služijo tudi kot vir lesa in kuriva ter jih s tem zagotavljajo socialno
varnost.
Krajevna enota Ribnica (slika 5) se nahaja v severnem delu območne enote Kočevje in obsega
13.365 ha. Razdeljena je na tri manjše gozdne enote (cv: Vogrinec, 2008):
• Grčarice
• Mala gora-Ortnek
• Velika gora
Slika 5: Krajevna enota Ribnica

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2009
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5.1.1.1. Gozdnogospodarska enota Grčarice
Gozdnogospodarska enota Grčarice se nahaja v osrednjem delu gozdnogospodarskega
območja Kočevje. Omejena je z grebeni Stojne ter Velike gore na vzhodu in grebenom
Goteniške gore na zahodu. Grebeni in doline ležijo v dinarski smeri. Skupna površina gozdov
znaša 5.320,80 ha. Gozdovi ležijo v štirih občinah: Kočevje (901,32 ha), Loški Potok
(1.783,15 ha), Ribnica (2.540,67 ha) ter Sodražica (95,70 ha). Območje gozdnogospodarske
enote Grčarice leži na območju visokega krasa, za katerega je značilno podzemeljsko
pretakanje vode. Prav zato je območje brez površinsko tekočih voda. Velik del območja leži
med 600 in 1100 m nadmorske višine. Zaradi zakraselosti prevladujejo temno sivi, sivi ter
svetli apnenci. Ponekod pa se pojavljajo tudi roženci. Zaradi apnenca ter dolomita se je na
tem območju razvila rjava pokarbonatna tla. Gozdnogospodarska enota Grčarice je ena izmed
najbolj gozdnatih enot v Sloveniji. V njej se nahajata le dve naselji (Grčarice ter Grčarske
Ravne). Prevladujejo gozdovi v državni lasti (okoli 70 %). Največji delež zasebnih gozdov
kar preko 90 % pa ima občina Ribnica. Le ta ima tudi največji delež gozdnih površin v
gozdnogospodarski enoti Grčarice. Največji delež teh gozdnih površin predstavlja veleposest
Rudež. Celotna gozdnogospodarska enota spada pod območje Natura 2000. Prav zaradi tega
je še posebej poudarjena biotopska funkcija ter funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti ter
naravnih vrednot. Na večjem deležu gozda je poudarjena tudi lesna funkcija, izjema so le
območja predlaganih gozdnih rezervatov. Skupna lesna zaloga gozdov v gozdnogospodarski
enoti Grčarice je 414 m3 /ha in se povečuje. V državnih gozdovih znaša zaloga 406 m3/ha, v
zasebnih pa je nekoliko višja (434 m3/ha). Večji delež lesne zaloge predstavljajo smreka (33
%), jelka (31,6 %) ter bukev (30,8 %). Povprečni letni prirastek znaša 9,01 m3 /ha, v državnih
gozdovih 9,05 m3 /ha na leto, v zasebnih pa malo manj (8,83 m3 /ha/leto). Letni prirastek
iglavcev je 5,67 m3 /ha , listavcev pa 3,34 m3 /ha. Med leti 1995-2000 je znašal možni posek
334.950 m3 /ha, pri iglavcih 221.860 m3 /ha, pri listavcih pa 113.090 m3 /ha. Realizacija
možnega poseka je bila pri iglavcih 95 % dosežena, pri listavcih pa 3 % presežena. V
državnih gozdovih je realizacija možnega poseka presegla posek za 5 %, predvsem zaradi
sušenja jelke ter redčenja listavcev. V zasebnih gozdovih pa je realizacija poseka znašala
104.856 m3 in je bila manjša od možnega poseka. V obdobju 2005-2014 je predviden možni
posek 435.000 m3, kar znaša okoli 20 % lesne zaloge. Pri iglavcih znaša možni posek 18 %
lesne zaloge, pri listavcih pa 142,810 m3 oziroma skoraj 20 % lesne zaloge
(Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Grčarice, 2007).
5.1.1.2. Gozdnogospodarska enota Mala gora-Ortnek
Gozdnogospodarska enota Mala gora-Ortnek se razprostira na 4.792 ha na prisojnih
jugozahodnih pobočjih Male gore, na jugu pa zajema pas Ribniškega podolja, na
severozahodu pa preko ozke doline Tržiščice sega vse do razgibanega ter hribovitega območja
Slemen. Na severu sega do doline Rašice, na jugu pa do pretržja pri naselju Mala gora, ki jo
loči od pogorja Kočevske Male gore. Območje, ki ga obsega gozdnogospodarska enota Mala
gora-Ortnek, lahko razdelimo na tri krajinske enote: Ribniško podolje, Malo goro ter
Slemena. Ribniško podolje predstavlja le manjši del enote. Proti severozahodu se postopoma
oži ter se za Žlebičem konča v soteski Tržiščice. Večji del podolja pripada gozdnogospodarski
enoti Velika gora. Mala gora, ki je okoli 25 km dolgo ter 2,5 km široko sleme predstavlja
območje kraški svet jugovzhodne Slovenije. Zanj je značilna velika razgibanost, kar se kaže z
menjavanjem planot, slemen ter vmesnih podolij, ki ležijo v dinarski smeri. Za območje je
značilna velika gozdnatost, močna zakraselost, odsotnost površinskih vodnih tokov ter redka
poselitev. Pogorje doseže največjo višino na Piramidi nad stenami pri Sv. Ani (964 m). V
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povprečju je Mala gora za okoli 200 m nižja od pogorja Velike gore. Prisojna pobočja imajo
dokaj enotno apnenčasto matično podlago, ki ji je primešan dolomit. Položnejša pobočja so
rahlo valovita ter prekinjena z manjšimi terasami. Na območju Male gore so se razvile
različne oblike pokarbonatnih tal: plitve rendzine, pokarbonatna rjava tla, psevdooglejena ter
oglejena tla. Zahodno od ozke doline Tržiščice se nahajajo Slemena, ki so zelo razgibana. Tu
se je izoblikoval slemenasto-dolinast relief z globokimi in tesnimi grapami ter strmimi
pobočji, ki v vršnih predelih prehajajo v kopaste vrhove in zaobljena slemena. Nakloni
pobočij se gibljejo med 15 in 20°. Med globokimi in kopastimi vrhovi se pogosto nahajajo
pobočne police, na katerih se nahaja veliko zaselkov in vasic. V Slemenih se je zaradi
neprepustnih spodnjetriasnih in permskih kamnin oblikovala površinska rečna mreža. Tipi tal
so se razvili na karbonatni in silikatni matični podlagi (plitev, peščen, podzoljen ranker, rjava
silikatna tla, kisla rjava tla, plitva do srednje globoka dolomitna rendzina, ilovnato rjava
karbonatna tla). V gozdnogospodarski enoti Mala gora-Ortnek prevladujejo zasebni gozdovi.
Delež državnih gozdov se je zaradi procesa denacionalizacije zmanjšal na 2,3 %. Velikost
posesti je majhna, kar lahko predstavlja velik problem pri upravljanju z gozdovi, saj so mali
lastniki pogosto premalo zainteresirani za upravljanje z gozdom. Občina Ribnica zavzema
večino gozdnih površin v enoti (96 %). Območje je zelo neenakomerno poseljeno. Gostota
prebivalstva znaša približno 60 prebivalcev na km2. Višja je le na Ribniškem polju. V enoti je
med gozdnimi funkcijami v ospredju lesno-proizvodna vloga. Pomembne so tudi ekološke ter
socialne funkcije, katere počasi stopajo v ospredje. Povprečna lesna zaloga znaša 301,3 m3
/ha. V državnih gozdovih so zaloge lesa, zaradi večje povprečne zaloge iglavcev, večje kot v
zasebnih gozdovih. V primerjavi z drugimi enotami je lesna zaloga nizka. Najvišja je na kislih
tleh jelke in smreke v Slemenih, pri hrastu pa je prenizka. Letni prirastek pa znaša 7,21 m3 /ha
in je pri listavcih in iglavcih približno enak. Na gospodarjenje z gozdovi v gozdnogospodarski
enoti Mala gora-Ortnek je imela velik vpliv Ribniška dolina. Ko je cesar Friderik III leta 1492
podpisal posebno listino ter z njo Ribničanom dovolil prosto trgovanje z lesnimi izdelki, so
se potrebe po lesu močno povečale. Prav zato so bili gozdovi na tem območju že v preteklosti
prekomerno izkoriščeni, predvsem tisti na dostopnejših mestih. Kasneje, z izgradnjo
železnice, pa so se pričele gozdne površine močneje izkoriščati, tudi v višjih ter manj
dostopnih legah. Po drugi svetovni vojni pa se je posestno stanje spremenilo. Danes so gozdne
posesti majhne ter močno razdrobljene, kar otežuje načrtno gospodarjenje z gozdovi.
Načrtovani posek je v zasebnih gozdovih znašal 124.050 m3, realizacija je bila le 56 %
(Gozdnogospoarski načrt gozdnogospodarske enote Mala gora-Ortnek, 2007).
5.1.1.3. Gozdnogospodarska enota Velika gora
Gozdnogospodarska enota Velika gora leži jugozahodno od Ribnice, v severnem delu
gozdnogospodarskega območja Kočevje. Njena površina znaša 3.251 ha. V enoti se nahajajo
gozdovi dveh občin: Ribnice ter Sodražice. Tudi to območje ima značilnosti visokega krasa.
Velika gora je reliefno močno razgibana in obsega več neenakih predelov. Pogorje ima značaj
kraške planote s kraškimi doli, vrtačami, strmimi pobočji, udornimi jamami ter visoko
površinsko skalovitostjo. Podolgovati vrhovi in grebeni potekajo v dinarski smeri. Zaradi
kraškega površja pogorje nima izrazitih in stalnih vodotokov. Včasih se v severnem delu v
deževnih obdobjih pojavljajo manjši izviri. Vznožje Velike gore pa je bogato z vodami. Na
njegovem vznožju izvirata Ribnica ter Rakitnica, pa tudi več manjših potokov. Matično
podlago sestavljajo bazične kamnine. Najpogostejši so apnenci, ponekod pa se pojavljajo tudi
dolomiti ter dolomitizirani apnenci, ponekod tudi apnene breče, konglomerati, laporji ter
skrilavci. Za kolinski pas so značilna kisla rjava tla na rečnih nanosih ali apnencu, ki so zaradi
vpliva človeka precej degradirana. V tem pasu na aluvialnih tleh se pojavljajo tudi procesi
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oglejevanja ter psevdooglejevanja. V submontanskem pasu se gozdne združbe pojavljajo na
karbonatni podlagi (ilovnato rjavo karbonatna tla, kisla rjava tla, skeletna dolomitna rendzina,
dolomitna rendzina, prhninasta dolomitna rednzina). Tu se pojavljajo tudi tla jelovo-bukovih
gozdov (rjava karbonatna tla). V montanskem pasu pa se pojavljajo tla gozdnih združb bukve
ter združb plemenitih listavcev (rjava pokarbonatna tla) ter tla gorske dinarsko-jelovo bukove
skupine (rjava pokarbonatna tla, skeletna rjava rednzina, skeletna rendzina s prhnino ter
zakisana rjava tla v depresijah). Velika gora se nahaja v načrtovanem Regijskem parku
Kočevsko-Kolpa. Le to je vključeno v območje Nature 2000 na podlagi direktive o pticah ter
habitatni direktivi. Velika večina gozdov enote pripada občini Ribnica (preko 90 %). V
državni lasti je le 5,93 % gozdov, ostalo pa je v lasti zasebnikov. Tudi na območju Velike
gore je struktura posesti povsem neugodna zaradi majhne povprečne velikosti posesti (1,36
ha). Proizvodnja funkcija ima že od nekdaj pomembno vlogo, saj so gozdovi že od nekdaj
zagotavljali poceni vir energije. Zaradi novih meril varstva narave je poudarjena tudi ekološka
funkcija. Socialna funkcija pa je manj izpostavljena, pojavlja se predvsem v nižinskih
predelih enote ter na stiku gozda ter negozdnega prostora. Skoraj celotna površina gozda se
uvršča med večnamenske gozdove. Kot varovalni gozd je izločena le posebnost-Ribniški
svatje. Lesna zaloga znaša 394 m3 /ha. Skoraj polovico predstavlja bukev (40 %), sledita pa ji
jelka (29 %) ter smreka (21 %). Lesna zaloga je največja v zasebnih gozdovih. Povprečni letni
prirastek je 8,27 m3 /ha. Večino prirastka pripada iglavcem. Med leti 1997-2006 je bil
načrtovan možni posek 183.200 m3. Pri iglavcih je bila realizacija načrtovanega poseka 86,1
%, pri listavcih pa le 32,3 %. Precej visoka je bila v zasebnih gozdovih (82 %), predvsem
zaradi sanitarnega poseka po degradacijah podlubnikov (Gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Velika gora, 2007).

5.1.2. Potencial lesne biomase v občini Ribnica
5.1.2.1. Gozdne površine
V občini Ribnica zavzemajo gozdne površine okoli 70 % občine (slika 6) oziroma približno
10.000 ha. Gozdovi pripadajo trem gozdnogospodarskim enotam. 25 % gozdov se nahaja v
gozdnogospodarski enoti Grčarice, 45 % v gozdnogospodarski enoti Mala gora-Ortnek ter 30
% gozdnogospodarski enoti Velika gora. Občina Ribnica ima v gozdnogospodarski enoti
Grčarice okoli 48 % gozdov, v gozdnogospodarski enoti Mala gora-Ortnek 96 % ter v
gozdnogospodarski enoti Velika gora 95 %. Povprečni letni prirastek znaša 8,2 m3 /ha.
Razmerje med iglavci in listavci je približno enako. Povprečna lesna zaloga je 370 m3 /ha in je
večja pri iglavcih. Tako letni prirastek, zaloga lesa kot tudi realizacija poseka so največje v
gozdnogospodarski enoti Grčarice. V gozdnogospodarskih enotah Mala gora-Ortnek ter
Velika gora pa znaša realizacija poseka med 60 ter 69 %. Gozdovi v občini opravljajo številne
funkcije. Med njimi je v ospredju ekološka vloga gozdov, predvsem zaradi varovanja biotske
raznovrstnosti v okviru Nature 2000. V gozdovih izven Nature 2000 pa je pomembna
gospodarska funkcija, predvsem lesnopredelovalna, ki bo v prihodnosti nedvomno še
pridobivala na pomenu. Zaradi velike površine gozda ter visokega letnega prirastka in lesne
zaloge je občina primerna za izrabo lesne biomase v energetske namene.
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Slika 6: Delež gozda v Sloveniji po katastrskih občinah

Vir: Lesna biomasa, 2009
5.1.2.2. Površine v zaraščanju
Med gozdne površine uvrščamo tudi površine v zaraščanju oziroma negozdna zemljišča. Les
iz takšnih površin se pridobiva pri obsekovanju živih mej, s posekom posamičnih dreves ali
dreves, ki rastejo v skupinah, s posekom starega sadnega drevja, idr. Gre za manj kakovosten
les, ki je prav tako uporaben za izrabo v energetske namene (Lesna biomasa, 2009). Potencial
lesne biomase na površinah v zaraščanju je prikazan na sliki 7. Največ zaraščajočih površin
imata gozdnogospodarski enoti Velika gora (5 % gozdnih površin oziroma okoli 143 ha) ter
mala gora-Ortnek (3 % oziroma 136 ha). Gozdnogospodarska enota Grčarice pa ima le
približno 5 ha, kar znaša približno 0,2 % gozdnih površin v enoti. Prav zato je njen potencial
pri izrabi lesne biomase iz negozdnih zemljišč zanemarljiv.
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Slika 7: Potencial lesne biomase na negozdnih zemljiščih

Vir: Lesna biomasa, 2009
5.1.2.3. Lesni ostanki lesnopredelovalne industrije
Tudi lesni ostanki predstavljajo pomemben vir lesne biomase, ki je uporabna v energetske
namene. Največji potencial ostankov lesa je v tistih občinah, ki imajo velik delež gozda ter
lesno-predelovalne obrate. Le ti predstavljajo pomemben vir lesnih ostankov, saj kot stranski
produkt pri proizvodnji izdelkov iz lesa nastajajo velike količine lesnih odpadkov, ki jih lahko
koristno uporabimo. Največje lesno-predelovalno podjetje v občini je Inles v Ribnici, ki
izdeluje lesena okna in vrata. Podjetje Riko hiše izdeluje ekološke nizkoenergijske hiše, v
obrtni coni Ugar pa deluje tudi parketarna Deta & Co. V občini je tudi več manjših lesnih
delavnic. Količina lesnih ostankov, ocenjena za upravno enoto Ribnica, znaša preko 20.000
ton na leto oziroma okoli 1,5 % vseh lesnih odpadkov v Sloveniji (slika 8) (Vogrinec, 2008).
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Slika 8: Ocenjene količin lesnih ostankov na nivoju upravnih enot

Vir: Lesna biomasa, 2009
5.1.3. Kazalci za izrabo lesne biomase v energetske namene v občini Ribnica
Občina Ribnica ima velik teoretični potencial lesne biomase, saj ima kar okoli 70 % gozdnih
površin. Dejanski razpoložljivi potencial pa je manjši, saj ga omejujejo socialni, ekonomski
ter okoljski dejavniki. Poznavanje le teh je bistvenega pomena pri odločanju o rabi lesne
biomase v energetske namene (Lesna biomasa, 2009).
Ocena potenciala lesne biomase v občini Ribnica temelji na treh skupinah kazalcev (Lesna
biomasa, 2009):
• demografski kazalci,
• socialno-ekonomski kazalci,
• gozdnogospodarski kazalci.
Izračunani so bili narejeni na podlagi nekaterih splošnih podatkov za občino Ribnica
(preglednica 1). Vsaka skupina kazalcev je razvrščena v pet rangov primernosti. Narejena je
bila tudi skupna strokovna ocena, ki predstavlja vsoto rangov posameznih kazalcev (skupno
9) na nivoju občine. Tudi skupna vsota je razvrščena v pet razredov. Rang 1 imajo občine, ki
so glede na kazalce manj primerne za izrabo lesne biomase, v rang 5 pa spadajo bolj primerne
občine (Lesna biomasa, 2009). Izračunani rangi primernosti za občino Ribnica so prikazani v
preglednici 2.
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Preglednica 1: Splošni podatki o občini Ribnica za leto 2007, na podlagi katerih so bili
izračunani kazalci za oceno potenciala lesne biomase
površina
število prebivalcev
gostota poselitve
površina gozdov
delež gozda
površina gozda na prebivalca
delež zasebnega gozda
največji možni posek
realizacija največjega možnega poseka
delež manj odprtih in težje dostopnih
gozdov
število stanovanj
delež stanovanj ogrevanih z lesom

15.364 ha
9.297
0,61
10.694 ha
69.6 %
1.2 ha/preb.
84.5 %
72.610 m3/leto
27.865 m3
3.81 %
3.220
55%

Vir: Lesna biomasa, 2009
Preglednica 2: Primernost občine Ribnica za izrabo lesne biomase glede na kazalce
KAZALCI
demografski
socialno-ekonomski
gozdnogospodarski
skupna strokovna ocena

RANG
PRIMERNOSTI
4
3
5
5

Vir: Lesna biomasa, 2009
5.1.3.1. Demografski kazalci
V to skupino kazalcev spadajo delež zasebne gozdne posesti, površina gozda na prebivalca ter
delež stanovanj, ki za ogrevanje uporabljajo les kot glavni oziroma edini vir energije (Lesna
biomasa, 2009).
Občina Ribnica ima glede na demografske kazalce rang primernosti 4 (slika 9). Razlog za to
je velik delež gozda v občini (skoraj 70 %), ki je nad slovenskim povprečjem. Tudi površina
gozda na prebivalca je precejšnja in znaša 1,2 ha na prebivalca. Delež stanovanj, ki se ogreva
z lesno biomaso pa je 55 %. Razlog za to je velik delež gozdov v zasebni lasti, ki lastnikom
predstavljajo socialno varnost.
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Slika 9: Primernost občine Ribnica glede na demografske kazalce

Vir: Lesna biomasa, 2009
5.1.3.2. Socialno-ekonomski kazalci
Med socialno-ekonomske kazalce uvrščamo delež gozda, realizacijo najvišjega možnega
poseka ter ocenjeni delež lesa, ki je primeren za rabo v energetiki (Lesna biomasa, 2009).
Glede na te kazalce ima občina Ribnica vrednost ranga 3 (slika 10), kar je najmanj med
kazalci. Občina ima delež gozdov nad 50 % ter nizko realizacijo načrtovanega poseka, ki
znaša 27,68 %, ki je posledica velikega deleža zasebnih gozdov. To je tudi razlog za majhen
delež načrtovanega poseka, ki je primeren za energetsko izrabo. To velja tudi za občine z
večjim deležem iglavcev, saj se le to upošteva predvsem za nadaljnjo predelavo. Nižja
realizacija pomeni večji potencial lesne biomase in predstavlja razmerje med dejanskim
posekom ter največjim dovoljenim posekom, ki je bil načrtovan v gozdnogospodarskih
načrtih. Lahko pa je tudi pokazatelj nizke motivacije lastnikov gozdov za delo v gozdu (Lesna
biomasa, 2009).
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Slika 10: Primernost občine Ribnica glede na socialno-ekonomske kazalce

Vir: Lesna biomasa, 2009
5.1.3.3. Gozdnogospodarski kazalci
Za prikaz gozdnogospodarskih kazalcev so bili upoštevani povprečna velikost gozdne
posesti, delež težje dostopnih in manj odprtih gozdov ter delež mlajših razvojnih faz gozda
(Lesna biomasa, 2009).
Občini Ribnica pripada vrednost kazalca 5 (slika 11). Povprečna zasebna posest je majhna.
Tudi delež manj odprtih ter težje dostopnih gozdov v občini je majhen in znaša 3,81 %.
Neodprtost gozdov z gozdnimi prometnicami ter strmimi nakloni terena povečujejo stroške
proizvodnje v gozdovih ter s tem negativno vplivajo na primernost občine na za rabo lesne
biomase (Lesna biomasa, 2009).
Velikost zasebne posesti je eden izmed pomembnih omejujočih dejavnikov pri pridobivanju
lesne biomase iz zasebnih gozdov. Pri veliki razdrobljenosti je lahko ekonomski interes
lastnikov gozdov za gospodarjenje majhen, s tem pa so stroški pridobivanja večji. Dobava
lesne biomase iz takšnih gozdov je tako logistično zahtevnejša (Lesna biomasa, 2009).
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Slika 11: Primernost občine Ribnica glede na gozdnogospodarske kazalce

Vir: Lesna biomasa, 2009
5.1.3.4. Skupna strokovna ocena
Pri sintezi kazalcev so bili upoštevani vsi trije glavni kazalci (demografski, socialnoekonomski ter gozdnogospodarski), ki predstavljajo vsoto devetih podkazalcev (delež zasebne
gozdne posesti, površina gozda na prebivalca ter delež stanovanj, ki za ogrevanje uporabljajo
les kot glavni oziroma edini vir energije, delež gozda, realizacijo najvišjega možnega poseka
ter ocenjen delež lesa, ki je primeren za rabo v energetiki, upoštevani povprečna velikost
gozdne posesti, delež težje dostopnih in manj odprtih gozdov ter delež mlajših razvojnih faz
gozda.
Občini Ribnica je bil dodeljen najvišji skupni rang (5) (slika 12). Zanjo je značilna velika
gozdnatost (69,6 %) ter majhna poseljenost. Prav zato znaša na prebivalca 1,2 ha gozda.
Delež zasebnih gozdov na območjih z rangom primernosti se giblje med 45 in 85 % (84,5 % v
občini Ribnica). Za občine je značilna tudi večja povprečna gozdna posest (2-11 ha na
prebivalca). Nadpovprečen je tudi delež stanovanj, ki za ogrevanje uporabljajo les kot glavni
ali edini vir energije (do 75 %). Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov je majhen (med
1 in 3 % vseh gozdov v občini), nekoliko višji je le delež mlajših razvojnih faz gozdov (od 5
pa do 21 %). Realizacija poseka pa znaša med 45 in 62 %. Potencial občine Ribnica za izrabo
lesne biomase v energetske namene je glede na izbrane kazalce velik (Lesna biomasa, 2009).
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Slika 12: Skupna strokovna ocena

Vir: Lesna biomasa, 2009
5.1.4. Projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v občini Ribnica
Glede na velik potencial lesne biomase občina Ribnica v naslednjih nekaj letih načrtuje
uvedbo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ter izgradnjo toplovodnega omrežja
za distribucijo toplote v naselju Ribnica. Načrt za njegovo izgradnjo je izdelalo podjetje IBE
iz Ljubljane (Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Ribnici, 2008).
Najpomembnejši del projekta bo predstavljala izgradnja kotlovnice, ki bo kot gorivo
uporabljala lesno biomaso. Le ta se bo kupovala na trgu lesne biomase. V prvi fazi je
predviden en kotel na lesne sekance. Ob konicah, v zimskem času, ko je potrebna največja
moč kotlovnice, je predviden kotel na fosilno gorivo (ekstra lahko kurilno olje), ki bo služil
tudi kot rezerva v primeru izpada kotla na lesno biomaso. Poleg kotlovnice se bo nahajala
deponija lesnih sekancev. Kotlovnica bo povezana z novozgrajenim toplovodnim omrežjem,
pri porabnikih pa bodo nameščene toplotne postaje. Predvidena moč kotlovnice je 2.500 kW,
ki bo proizvedla okoli 93 % potrebne toplote oziroma približno 10.000 MWh toplotne
energije na leto ter porabila okoli 18.000 nm3 lesnih sekancev. Moč kotla na fosilna goriva pa
bo znašala 4.000 kW. Predvidena poraba kurilnega olja znaša okoli 79.000 litrov. Vrednost
projekta bo znašala preko 2,5 milijona evrov, celotna investicija pa se bo povrnila v približno
10 letih. Cena toplote naj bi znašala 0,0605 EUR/kWh (Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
v Ribnici, 2008).
Predlagana lokacija kotlovnice je v Lepovčah. Lokacija se nahaja v severovzhodnem delu
Ribnice v neposredni bližini industrijske cone ter v bližini območja, kamor se predvideva
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širitev cone. Predvidena velikost zemljišča bo 5000 m2. Ker prostorske ovire ne obstajajo, bo
mogoča tudi širitev kotlovnice v primeru povečanega števila odjemalcev (Daljinsko ogrevanje
na lesno biomaso v Ribnici, 2008).
V začetni fazi bodo na sistem daljinskega ogrevanja priključeni bloki na Prijateljevem ter
Knafljevem trgu, večino objektov na Škrabčevem trgu in Gorenjski cesti, pa tudi obstoječi
večji objekti v severnem delu Ribnice (športni center, zdravstveni dom, vrtec, idr.) ter
blokovska soseska v južnem delu Ribnice, ki se trenutno še gradi. Ob uspešnem obratovanju
sistema je v naslednjih fazah predvidena njegova širitev (Daljinsko ogrevanje na lesno
biomaso v Ribnici, 2008).
Z izgradnjo daljinskega ogrevanja bo občina Ribnica pridobila zanesljiv vir oskrbe s toploto,
zmanjšala se bo tudi energetska odvisnost občine, manjši pa bo tudi vpliv svetovnih cen
energetskih virov na ceno toplote. Poleg tega bo občina pomembno prispevala k zniževanju
emisij CO2. Le te naj bi se zmanjšale za skoraj 93 %. Pepel, ki nastaja v procesu zgorevanja,
pa zaradi vsebnosti pepelike ter drugih mineralnih snovi, predstavlja tudi pomembno naravno
gnojilo, ki bi ga lahko, namesto deponiranja, uporabljali na kmetijskih zemljiščih (Daljinsko
ogrevanje na lesno biomaso v Ribnici, 2008).
5.1.5. Primernost občine Ribnica za izrabo lesne biomase v energetske namene z vidika
poselitve
Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja je najprimernejša na uravnanem svetu ter na
območjih strnjene poselitve v neposredni bližini uporabnikov. Prav zato je najprimernejše
območje za izgradnjo daljinskega sistema na lesno biomaso osrednji del Ribniškega polja.
Zanj so značilne večje sklenjene urbane površine. Tu se nahajajo največja naselja v občini, ki
imajo skupno več kot polovico vseh prebivalcev v občini (okoli 70 %). Glede na velikost in
število prebivalstva je najprimernejše naselje prav gotovo naselje Ribnica, v katerem občina v
prihodnosti načrtuje uvedbo daljinskega sistema na lesno biomaso. Na obrobju Ribniškega
polja ter v severnem delu občine se nahajajo manjša strnjena naselja, ki večinoma obsegajo le
nekaj hiš, razdalje med njimi pa so velike. Glede na primernost postavitve sistema daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso z vidika poselitve lahko občino delimo na tri območja:
• Osrednji del Ribniškega polja: primerno za postavitev sistema
• Ostala naselja na Ribniškem polju: delno primerna za postavitev sistema
• Ostali del občine: neprimeren za postavitev sistema
5.1.5.1. Možnosti za širjenje sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v naselju
Ribnica
Na daljinski sistem na lesno biomaso se lahko priključi vse objekte v naselju Ribnica (slika
13). Poleg večjih objektov v osrednjem delu naselja bi lahko na daljinski sistem priključili
tudi območja individualnih hiš v Ribnici. V naselju obstajajo štiri lokacije, primerne za
postavitev kotlovnice na lesno biomaso. Najprimernejše lokacije kotlov na lesno biomaso so
na območju industrijske cone Lepovče, industrijske cone Inles, obrtne cone Ugar ter manjše
obrtne cone na Mlaki. Zaradi bližine uporabnikov sta za preskrbo s toploto večjega dela
naselja, najprimernejši lokaciji industrijska cona Lepovče ter industrijska cona Inles.
Kotlovnica na območju industrijske cone Inles bi pokrivala potrebe po toploti v osrednjem
delu naselja. Nanjo bi bili priključeni tako javni kot tudi posamezni stanovanjski objekti v
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osrednjem delu naselja, pa tudi območje individualnih hiš v osrednjem delu Ribnice ter na
Gorenjski cesti. Kotlovnica v industrijski coni Lepovče bi bila nekoliko manjša, nanjo pa bi
bile priključene Gornje Lepovče ter Lepovče.
Slika 13: Širjenje sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v naselju Ribnica

Avtor: Anja Abrahamsberg

Vir: DTK RS 1:50.000, 49 Kočevje; GURS, 2009; Terensko delo, 2009, Vogrinec, 2008

Manjši sistem daljinskega ogrevanja bi lahko obstajal tudi v zahodnem delu Ribnice. Nahajal
bi se na območju cone na Mlaki, nanj pa bi bile priključene individualne hiše v predelu
Mlaka. Obrtna cona Ugar pa je izmed vseh potencialnih lokacij najbolj oddaljena od možnih
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porabnikov v Ribnici. Kljub temu menim, da je tudi tu smiselna postavitev kotlovnice, ki bi
lahko z energijo oskrbovala industrijske in poslovne objekte v obrtni coni. Območje poslovne
cone se v zadnjih letih precej hitro širi, predvsem na račun obnove vojaških objektov. Zaradi
številnih še ne obnovljenih stavb se bo cona v prihodnosti nedvomno širila, s tem pa se bo
povečevalo povpraševanje po energiji. Odločitev za postavitev kotlovnice na lesno biomaso bi
bila smiselna tudi glede na dostopnost kuriva za kotlovnico, saj ima tu sedež podjetje
Deta&Co, ki proizvaja lesne lesne brikete. Kotlovnica pa bi lahko s toploto oskrbovala tudi
stanovanjske objekte na ulicah Cesta na Ugar, Topniška ulica ter Ulica talcev.
5.1.5.2. Primernost postavitve sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v ostalih
naseljih občine Ribnica
Zaradi lege v neposredni bližini Ribnice ter industrijske cone Inles ima možnosti za
priključitev na sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Ribnice tudi naselje Hrovača,
ki se nahaja jugovzhodno od Ribnice. Daljinski sistem bi se lahko od Hrovače razširil tudi do
Goriče vasi (Vogrinec, 2008). Zaradi približno enake oddaljenosti naselja od Hrovače in
industrijske cone Ugar bi bila lahko Goriča vas priključena tudi na manjši sistem, ki bi
obstajal v okviru obrtne cone Ugar. Podobno velja tudi za Nemško vas.
Večji sistem daljinskega ogrevanja bi lahko obstajal tudi v južnem delu Ribniškega polja.
Povezoval bi naselji Prigorica in Dolenja vas. Potencialna lokacija kotlovnice je podjetje
Inotherm v Prigorici (Vogrinec, 2008). V sistem bi bili lahko vključeni tudi Nemška vas in
Rakitnica. Novo nastajajoča obrtna cona Breg (karta 4) bi lahko predstavljala naslednji
daljinski sistem v občini Ribnica. Povezovala bi naselja Breg, Grič ter Dolenji Lazi.
Menim, da bo širitev potencialnih daljinskih sistemov do naselij, ki se nahajajo na obrobju
Ribniškega polja, v prihodnosti možna le ob njihovi uveljavitvi. Daljinski sistem s kotlovnico
v Prigorici bi se lahko razširil proti vasem Otavice, Lipovec, Kot pri Rakitnici in Blate.
Kotlovnica na Mlaki bi lahko oskrbovala tudi prebivalce v naseljih Bukovica, Dane ter
Sajevec. Naselja v severnem delu Ribniškega polja pa so precej oddaljena od primernih
lokacij kotlovnic, zato bi lahko v prihodnosti v enem izmed tamkajšnjih naselij (Žlebič), ob
povečevanju števila prebivalcev, postavili daljinski sistem, ki bi lahko oskrboval okoliške vasi
(Sušje, Slatnik, Gorenji Lazi, Breže, Jurjevica, Kot pri Ribnici).
Zaradi razgibanega reliefa, oddaljenosti od večjih območij poselitve, majhnosti naselij ter s
tem majhnega števila prebivalstva menim, da so ostala naselja v občini Ribnica manj
primerna za priključitev na daljinski sistem. Glede na velik delež zasebnih gozdov lahko
sklepam, da tu številni prebivalci stanovanjske objekte ogrevajo z lesom iz lastnih gozdov.
Kljub temu menim, da bi se sistem daljinskega ogrevanja zaradi uravnanosti reliefa lahko
razširil do preostalih naselij na Ribniškem polju, medtem ko so naselja v Slemenih ter na
vznožju Male gore povsem neprimerna za postavitev daljinskega sistema. Razlog so
predvsem reliefna razgibanost, velika medsebojna oddaljenost naselij ter izredno majhno
število prebivalcev. Ponekod naselje sestavlja le nekaj hiš. Prav zato menim, da bi bilo
najprimerneje, da bi se takšna naselja preskrbovala s toplotno energijo iz lastnih individualnih
sodobnih kotlov na lesno biomaso. Ker pa je investicija za nakup sodobnih kotlov precej
visoka, kljub finančnim spodbudam s strani države, bi lahko država uvedla še dodatne
finančne spodbude za nakup kotlov prebivalcem iz odročnejših naselij. Pri tem pa predstavlja
dodaten problem tudi starost prebivalstva v tukajšnjih naseljih, saj tu živi veliko starega
prebivalstva z nizkimi dohodki.
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Karta 4: Primernost ostalih naselij v občini Ribnica za postavitev sistema daljinskega
ogrevanja

Avtor: Anja Abrahamsberg

Vir: DTK RS 1:50.000, 48 Cerknica, 40 Grosuplje, 41 Ivančna Gorica
in 49 Kočevje; GURS, 2009; Terensko delo, 2009, Vogrinec,
2008
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5.2.

Možnosti za rabo bioplina

Bioplin je zmes plinov, ki nastajajo pri anaerobnem vrenju, pri katerem bakterije razgradijo
blago vodno raztopino organskih odpadkov brez prisotnosti kisika. Ta biološki proces poteka
v napravi, ki se imenuje digestor. Med surovine za proizvodnjo bioplina spadajo skoraj vse
organske snovi, ki vsebujejo dovolj ogljika ter imajo optimalno razmerje med ogljikom in
dušikom (fekalije ljudi in živali, poljedeljski odpadki, kot so listje, olupki, žitni ostanki,
ostanki po predelavi sadja in zelenjave ter gojena biomasa-vodna kreša, vodni bršljan ter alge,
pa tudi komunalni odpadki). Uporabljamo ga za pridobivanje električne energije in toplote ter
kot gorivo za vozila. Sprošča pa se tudi pri razkrajanju in anaerobnem vrenju komunalnih
odpadkov, pri čemer nastaja deponijski plin (Medved, Novak, 2000).
V občini Ribnica se nahajata deponija odpadkov ter čistilna naprava. Odlagališče nenevarnih
komunalnih odpadkov Mala gora se nahaja okoli 3 km severozahodno od naselja Ribnica, na
jugozahodnem pobočju Male gore in je odprto že od leta 1975. V letu 2008 je bilo na
deponijo odloženih 2.404 ton gospodinjskih odpadkov (Javno komunalno podjetje Komunala
Ribnica, 2009).
Čistilna naprava Ribnica se nahaja v južnem delu Ribnice ob potoku Bistrica ter ob
neposredni bližini magistralna cesta Ljubljana–Kočevje. V enem letu se na čistilni napravi
prečisti 250.000 m3 vode. Leta 2008 je bilo dehidriranega 980 m3 blata (Javno komunalno
podjetje Komunala Ribnica, 2009).
V občini Ribnica je bilo kmetijstvo že od nekdaj manj pomembna gospodarska dejavnost.
Razlog so neugodne naravne razmere (kraško površje), ki ovirajo intenzivnost in razvoj
kmetovanja. Prav zato je količina poljedeljskih odpadkov zanemarljiva. V občini Ribnica je
med kmetijskimi panogami najbolj razvita živinoreja, predvsem govedoreja (Občina Ribnica,
2009). Po podatkih popisa gospodarstev iz leta 2000 je v občini Ribnica 369 kmetij, ki ima
skupaj 2409 govedi. Večina kmetij ima od 1 do 9 glav govedi. Preko 20 glav govedi ima le
15 kmetij. Možnosti za izkoriščanje bioplina v Sloveniji so predvsem na večjih kmetijah, ki
imajo nad 100 glav velike živine (Kvalificirani proizvajalci električne energije, 2009).V
občini Ribnica nobena izmed kmetij nima preko 100 glav živine.
Količina komunalnih odpadkov na deponiji Mala gora je premajhna za proizvodnjo
deponijskega plina. To velja tudi za količino organskega materiala na čistilni napravi ter v
živinoreji. Prav zato v občini Ribnica možnosti za izrabo bioplina v energetske namene ni.
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6.

MOŽNOSTI ZA RABO SONČNE ENERGIJE V OBČINI RIBNICA

6.1.

Sončno obsevanje

6.1.1. Trajanje sončnega obsevanja
Trajanje sončnega obsevanja predstavlja število ur v dnevu, ko je neko območje obsijano s
soncem. Poleg vremenskih razmer nanj vplivajo tudi številni drugi dejavniki (Agencija RS za
okolje, 2009):
• astronomski: letni časi,
• geografski: geografska širina, relief,
• pokrovnost: vegetacija, poselitev.
Predvsem letni čas in geografska širina neke pozicije na Zemlji določata maksimalen možen
čas sončnega obsevanja. Realno trajanje sončnega obsevanja je običajno krajše zaradi
oblačnosti ter različnih ovir v okolici te točke. Ravno zaradi ovir, ki mečejo senco na izbrano
točko v prostoru, se trajanje sončnega sevanja lahko močno spremeni. To velja predvsem v
gosto naseljenih območjih, kjer ovire predstavljajo visoke zgradbe pa tudi vegetacija,
predvsem visoka drevesa. Podobno je sončno obsevanje močno skrajšano v razgibanem
reliefu, predvsem v globokih dolinah in kotlinah, kjer okoliški hribi zvišajo horizont tudi za
več ločnih stopinj, posamezni zelo visoki vrhovi gora pa predstavljajo oviro za dostop
sončnega obsevanja tudi sredi dneva. Ti lokalni vplivi povzročajo zelo veliko prostorsko
spremenljivost trajanja sončnega obsevanja, ki je lahko tudi precej večja kot prostorska
spremenljivost zaradi vpliva vremena (Agencija RS za okolje, 2009).
Na meteorološki postaji Kočevje se meritve trajanja ter energije sončnega obsevanja ne
izvajajo. Za prikaz prostorske porazdelitve povprečnega trajanja sončnega obsevanja v občini
Ribnica so bile zato uporabljene karte, ki so jih izdelali na Agenciji Republike Slovenije za
okolje.
Podatki o trajanju sončnega obsevanja so bili preračunani na matematični horizont, na voljo
pa so le za vsak letni čas posebej. Karte so bile izdelane na podlagi podatkov 45 opazovalnih
postaj za obdobje 1971-2000, pridobljenih s prostorsko interpolacijo z upoštevanjem
geografskih in drugih meteoroloških spremenljivk (Agencija RS za okolje, 2009).
6.1.1.1. Podatki o trajanju sončnega obsevanja za občino Ribnica
V spomladanskem času sta Ribniško polje in Slemena obsijana okoli 480-520 ur (slika 14).
Na višjih nadmorskih višinah, tako na Veliki kot tudi na Mali gori, pa je sončno obsevanje
nekoliko manjše, od 440 do 480 ur. Tudi poleti sta polje in Slemena najbolj obsijana, od 740780 ur (slika 15). Višji kraški planoti imata ponovno manj ur s sončnim obsevanjem (700-740
ur). V jesenskem obdobju ima polje le okoli 380 do 400 ur s soncem (slika 16). V tem letnem
času imajo ostala območja v občini več ur s sončnim obsevanjem (400-420 ur). Pozimi ima
Ribniško polje 240-280 sončnih ur (slika 17). To velja tudi za vzpeta Slemena. Na Veliki in
Mali gori pa sonce sije dlje časa, in sicer od 280 do 320 ur.
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Slika 14: Povprečno trajanje sončnega obsevanja spomladi v obdobju 1971-2000

Legenda:
440-480 ur
480-520 ur

Vir: Atlas okolja, 2009

Slika 15: Povprečno trajanje sončnega obsevanja poleti v obdobju 1971-2000

Legenda:
700-740 ur
740-780 ur

Vir: Atlas okolja, 2009
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Slika 16: Povprečno trajanje sončnega obsevanja jeseni v obdobju 1971-2000

Legenda:
380-400 ur
400-420 ur

Vir: Atlas okolja, 2009

Slika 17: Povprečno trajanje sončnega obsevanja pozimi v obdobju 1971-2000

Legenda:
240-280 ur
280-320 ur

Vir: Atlas okolja, 2009
Iz podatkov je razvidno, da se število ur s soncem preko leta spreminja. Največ ur s sončnim
obsevanjem imajo Slemena, in sicer med 1860-2000. Polje ima v povprečju okoli 1840-1980
ur s soncem na leto, Velika in Mala gora pa približno 1820-1960. Trajanje sončnega
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obsevanja je največje v poletnih mesecih, najmanj pa pozimi. Kljub temu, da je poleti ozračje
labilno, ima ta letni čas največ jasnih dni v letu. Zaradi konvektivne poletne oblačnosti, ki
nastaja nad višjima kraškima planotama, imajo Slemena ter Ribniško polje nekoliko več ur s
soncem kot Velika in Mala gora. Pozimi pa je situacija ravno obratna. Trajanje sončnega
obsevanja na Veliki in Mali gori je večje, saj na polju pogostokrat nastane megla ali nizka
oblačnost, ki se lahko zadržuje tudi preko dneva. Višje ležeči kraji pa imajo ponavadi jasno
vreme. Spomladi in jeseni je število ur s sončnim obsevanjem v občini približno enako.
Vseeno pa nastajajo manjše razlike med letnima časoma ter posameznimi območji v občini. V
spomladanskih mesecih imajo Slemena in polje nekoliko več ur s soncem kot višje ležeča
Velika in Mala gora. V tem letnem času ima polje precej sončnih dni, oblačnost pa nastaja
predvsem v višjih nadmorskih višinah, zato so višji predeli nekoliko manj obsijani s soncem.
Jeseni pa je kraško polje malo manj obsijano s soncem kot kraški planoti ter Slemena, saj ima
Ribniško polje v jesenskih mesecih največ meglenih dni v letu. Tudi število oblačnih dni je v
tem času veliko.
6.1.2. Energija sončnega obsevanja
Energija sončnega obsevanja je močno povezana s trajanjem sončnega obsevanja, saj je
linearno odvisna od njega. Globalno sončno obsevanje je celotna količina sončnega sevanja,
ki pade od zgoraj na vodoravno ploskev. Predstavlja vsoto direktnega, difuznega ter odbitega
sončnega sevanja. Difuzno obsevanje nastaja s sipanjem direktnega in odbitega sevanja na
molekulah, aerosolih in kristalčkih v zraku. Difuzno in odbito sevanje sta ob jasnem vremenu
manjša od direktnega. Pomembna pa sta v oblačnem vremenu, ko direktnega sevanja ni
(Agencija RS za okolje, 2009).
Na globalno sončno obsevanje vpliva več dejavnikov (Agencija RS za okolje, 2009):
• astronomski: pot Zemlje okoli Sonca, sončna aktivnost,
• meteorološki: oblačnost, vlažnost zraka, prepustnost ozračja,
• reliefni: nadmorska višina, oblika površja.
Za Slovenijo je zaradi razgibanega reliefa še pomembnejše kvaziglobalno sončno obsevanje.
Le ta prikazuje sončno obsevanje različno nagnjenih tal, pri čemer se upošteva vpadni kot
sončnih žarkov, naklon in orientacija površja (Rakovec et al., 2009).
Za prostorski prikaz energije sončnega obsevanja v občini Ribnica so bile uporabljene karte,
ki so nastale v okviru novejše raziskave o sončni energiji v Sloveniji. Rezultati raziskave so
bili objavljeni v knjigi z naslovom Sončna energija v Sloveniji, katere avtorji so Rakovec,
Kastelec ter Zakšek.
Podatki o količini sončnega obsevanja so na voljo za obdobje 1994-2003, pridobljeni pa bili z
metodo prostorske interpolacije. Uporabljene so bile meritve 26 meteoroloških postaj, na
katerih merijo tako globalno in difuzno sončno obsevanje kot tudi trajanje sončnega
obsevanja (Rakovec et al., 2009).
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6.1.2.1. Podatki o energiji sončnega obsevanja za občino Ribnica
Letno globalno sončno obsevanje Ribniškega polja znaša med 1167-1222 kWh/m2, kar velja
tudi za Slemena ter vznožje Velike in Male gore (slika 18). Za višje nadmorske višine so
značilne nekoliko nižje vrednosti. Višji deli Male gore imajo1111-1167 kWh /m2 na leto,
Velika gora pa med 1053-1111 kWh/m2 na leto. Tako kot trajanje sončnega obsevanja, se tudi
energija sončnega obsevanja spreminja preko leta. Največje vrednosti se pojavljajo v poletnih
mesecih, predvsem junija. Takrat prejme Ribniško polje okoli 167-175 kWh/m2. Tudi nekateri
deli Slemen ter vznožje Velike in Male gore dobijo preko 167 kWh/m2. Višji deli Male gore
dobijo ponovno nekoliko manj energije sončnega obsevanja, kar velja tudi za Veliko goro.
Najmanj energije sončnega obsevanja je pozimi. V mesecu decembru razlik med
posameznimi območji v občini glede osončenosti ni. Celotna občina prejme med 25-33
kWh/m2 (Rakovec et al., 2009).
Slika 18: Letni globalni obsev horizontalnih površin v Sloveniji

Vir: Rakovec et al., 2009
Podatki o kvaziglobalnem sončnem obsevanju se nekoliko razlikujejo od podatkov o sončnem
obsevanju na horizontalno ploskev. Zaradi vpliva reliefa se pojavljajo bistvene razlike v
količini sončnega obsevanja med severnimi in južnimi ekspozicijami. Za Ribniško polje so
zaradi precejšnje uravnanosti značilne enake vrednosti sončnega obsevanja kot pri globalnem
sončnem obsevanju, od 1167-1222 kWh/m2 na leto (slika 19). V Slemenih dobijo južne lege
nekoliko več sončne energije kot polje (tudi do 1250 kWh/m2 na leto), severna pobočja pa
prejmejo manj kot 1111 kWh/m2 na leto. Tudi pobočja Male gore prejmejo zaradi južne lege
več sončnega obsevanja kot polje, in sicer enako kot južne lege v Slemenih. Severna pobočja
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Velike gore pa imajo bistveno manj sončne energije kot preostali deli občine (pod 1111
kWh/m2 na leto). V poletnih mesecih razlike med poljem, Malo goro ter Slemeni niso velike.
Junija prejme polje približno 167 kWh/m2, Mala gora, večji del Slemen (z izjemo osojnih
pobočij), pa tudi vznožje Velike gore prejmejo nekoliko manj energije. V višjih nadmorskih
višinah so razlike v osončenosti večje. Tudi pozimi imajo polje, Mala gora ter južna pobočja
Slemen podobne vrednosti sončnega obsevanja (25-33 kWh/m2). Zaradi nizke lega sonca v
mesecu decembru dobijo posamezni višji deli Slemen ter Male gore tudi do 42 kWh/m2.
Velika gora pa zaradi severne lege prejme pod 25 kWh/m2 (Rakovec et al., 2009).
Slika 19: Letni kvaziglobalni obsev različno nagnjenih in orientiranih tal v Sloveniji

Vir: Rakovec et al., 2009

6.2.

Primernost občine Ribnica za izrabo sončne energije z vidika poselitve

Občina Ribnica je ena izmed manj osončenih občin v Sloveniji. Kljub temu so vrednosti
sončnega obsevanja dokaj visoke. Trajanje sončnega obsevanja znaša približno 1900 ur na
leto, globalno sončno obsevanje pa okoli 1111 kWh/m2 na leto. Znotraj občine obstajajo
območja z večjimi ter manjšimi vrednostmi sončnega obsevanja. Največ ur s soncem preko
leta imajo Slemena, sledi pa jim Ribniško polje, ki ima okoli 20 sončnih ur manj. V
spomladanskih in poletnih mesecih je trajanje sončnega obsevanja največje na Ribniškem
polju ter Slemenih. Jeseni imajo največje število ur s sončnim obsevanjem višje ležeči kraji v
občini (Slemena ter kraški planoti), pozimi pa le Velika in Mala gora. Tudi letne vrednosti
celotnega sončnega obsevanja so najvišje na Ribniškem polju in Slemenih. V poletnem času
je sončna energija največja na Ribniškem polju, pa tudi v nižjih delih Slemen ter ob vznožju
Velike in Male gore. Pozimi razlik med posameznimi območji ni. Zaradi razgibanega reliefa
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je pomemben tudi podatek o količini kvaziglobalnega obsevanja. Le ta je prav zaradi vpliva
reliefnih ovir nekoliko manjša kot globalna sončna energija in znaša okoli 1055 kWh/m2 na
leto. Tudi letno kvaziglobalno sončno obsevanje je največje na Ribniškem polju, kar velja
tudi za poletje. V tem letnem času imajo južna pobočja Slemen ter vznožje Velike in Male
gore nekoliko nižje vrednosti, najnižje pa so značilne za Veliko goro ter višje dele Slemen ter
Male gore. V zimskih mesecih so vrednosti za celotno občino enake, z izjemo Velike gore.
Gostota prebivalstva znaša v ribniški občini 60 prebivalcev na km2, kar je precej manj od
slovenskega povprečja (100 prebivalcev na km2). Poselitev je zgoščena predvsem v
osrednjem (Ribniško polje), pa tudi v severozahodnem (Slemena) ter severnem (Velike
Poljane z okolico) delu občine. Na Ribniškem polju se nahaja 26 naselij, v katerih živi kar 91
% prebivalstva občine. Najbolj je poseljen osrednji del polja, na katerem so ob glavni cesti
Kočevje-Ljubljana razvrščena največja naselja, ki imajo skupno več kot polovico
prebivalstva. Prav zato se tu nahaja večina stanovanjskih, javnih ter industrijskih objektov,
zaradi česar so potrebe po energiji v tem delu občine največje. Nekoliko večje poselitveno
območje predstavljajo tudi vrhovi Slemen ter vznožje Male gore v severnem delu občine, ki
pa sta v primerjavi z Ribniškim poljem precej manj obljudena. Tu se nahaja več kot polovica
vseh naselij v občini ter le 8 % prebivalstva.
Poselitvene razmere v občini Ribnica so torej ugodne za izkoriščanje sončne energije.
Območja zgostitve prebivalstva se večinoma ujemajo z območji, ki imajo najvišje vrednosti
sončnega obsevanja.

6.3.

Izbor lokacije za postavitev sprejemnikov sončne energije ter sončnih celic

Pri izrabi sončne energije je poleg poznavanja vrednosti sončnega obsevanja bistvenega
pomena tudi izbira ustrezne lokacije, na kateri bodo postavljeni sončni kolektorji ali sončne
celice, saj le ta vpliva na učinkovitost njihovega delovanja.
Sprejemniki sončne energije ter sončne celice se postavljajo večinoma na strehe stanovanjskih
ter drugih objektov. Pri ugotavljanju primernosti lokacij objektov je potrebno upoštevati
predvsem orientacijo oziroma usmerjenost površja glede na strani neba, naklon ploskve, na
katero pada sončno sevanje ter osenčenost lokacije.
V geografskih širinah, v katerih leži občina Ribnica, je najbolje, da so sončni kolektorji in
sončne celice orientirani proti jugu. Zaradi spreminjanja poti Sonca preko dneva in leta pa je
bolje, da niso obrnjeni točno proti jugu (Rakovec et al., 2009), temveč nekoliko proti
jugozahodu ali jugovzhodu (Grobovšek, 2006). Odklon modulov od južne smeri lahko znaša
± 30°. V tem primeru se proizvodnja zmanjša le za 3 do 4 % (Flegar, Škarja, 2009). Za
Slovenijo znaša optimalni naklonski kot med 27° ter 37°. Naklonski kot modulov naj bi bil
sicer enak geografski širini lokacije, vendar moramo tudi tu upoštevati spreminjanje vpadnega
kota sončnih žarkov preko leta (Šrot, 2007). Za Ribniško polje je v zimskih mesecih značilna
dopoldanska megla. Zaradi nizke lege Sonca nad horizontom mora biti naklon sprejemnikov
velik. V poletnih mesecih pa je Sonce visoko na nebu, zato je nagib sončnih modulov lahko
manjši. Optimalen naklon v tem letnem času je okoli 30°. Za izrabo sončne energije preko
celega leta pa je najbolje, da so sončne celice nagnjene za 32° proti jugu, saj s tem pridobimo
maksimalno količino sončne energije v celem letu (Gabrovec, 1996).
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Na možnosti za izrabo sončne energije poleg vrednosti sončnega obsevanja najbolj vpliva
senčenje lokacije. Senčenje lahko povzročajo visoka drevesa ali stavbe v neposredni bližini
sistema, ki zmanjšujejo vpadlo energijo sončnega obsevanja ter s tem tudi njegovo
učinkovitost. Razdalja med sistemom in oviro, ki bi lahko povzročila senco, mora biti najmanj
2.5 m večja od višine ovire (Klima center horizont, 2009).

6.4.

Primernost naselja Ribnica za izrabo sončne energije v energetske namene

Naselje Ribnica se nahaja na Ribniškem polju, za katerega so značilne dokaj visoke vrednosti
sončnega obsevanja. Letna energija globalnega sončnega obsevanja znaša preko 4000 MJ/m2.
Tudi ob upoštevanju reliefnih ovir (Velika in Mala gora) je sončna energija preko leta enako
visoka. Razlog je uravnanost ter velikost polja, zaradi česar je vpliv kraških planot na
obsevanje precej manjši, kar je razvidno tudi iz poteka realnega horizonta (slika 20). Le ta je
zelo odprt, kar pomeni, da reliefne ovire, zaradi precejšnje oddaljenosti, ne vplivajo na
trajanje sončnega obsevanja. V poletnem času sonce vzide že ob okoli petih zjutraj ter zaide
šele malo pred osmo uro zvečer. Spomladi ter jeseni je trajanje sončnega obsevanja krajše za
okoli pet ur. Sonce vzide nekaj po šesti uri, zaide pa okoli 18 ure. V zimskih mesecih, ko je
Sonce nizko nad horizontom, pa je naselje, ob jasnem vremenu, obsijano le od 8 do 15 ure.
Sončno obsevanje je torej skrajšano na 7 ur.
Slika 20: Potek realnega horizonta za naselje Ribnica

Avtor: Anja Abrahamsberg
Zaradi ugodne lege je Ribnica primerna za izrabo sončne energije. Sprejemnike sončne
energije je najbolje uporabljati v poletnih mesecih, ko so tako temperature zraka kot tudi
vrednosti sončnega obsevanja najvišje. Sončne celice pa so primerne za uporabo tudi v drugih
letnih časih, saj je naselje preko celega leta osvetljeno večji del dneva.
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6.4.1. Primernost Gornjih Lepovč za postavitev sprejemnikov sončne energije
Gornje Lepovče se nahajajo v severnem delu Ribnice in ležijo na območju Vrtač blizu
vznožja Male gore. Ker se tu nahajajo le enodružinske stanovanjske hiše, ima funkcijo
spalnega naselja. V preteklosti je tu delovala tudi tovarna za predelavo kovine, ki pa je svojo
proizvodnjo pred nekaj leti preselila v bližnjo obrtno cono Breg.
Naselje ima 124 individualnih hiš. Število hišnih številk je nekoliko manjše (116), saj je nekaj
hiš nenaseljenih že dalj časa, v ostalih primerih pa gre za novogradnje. Število prebivalcev
znaša okoli 500.
V Gornjih Lepovčah ima večina stanovanjskih objektov dvokapne strehe. Pri 81 hišah je
sleme strehe usmerjeno v smeri jugozahod-severovzhod, kar pomeni, da so ploskve, primerne
za izrabo sončne energije obrnjene proti jugovzhodu. 26 hiš pa ima sleme orientirano proti
severozahod-jugovzhodu. Strešne ploskve, na katere sije sonce, so torej usmerjene proti
jugozahodu. 15 stanovanjskih hiša pa ima večkapne strehe, ki imajo dve slemeni ali več.
Večje sleme je pri večini hiš (9) orientirano proti jugozahod-severovzhodu. Pri šestih hišah pa
je usmerjenost slemena ravno obratna. Manjše sleme je v večini primerov obrnjeno proti
severozahod-jugovzhodu. Večina strešnih ploskev v Gornjih Lepovčah je torej obrnjena proti
jugovzhodu.
Za izkoriščanje sončne energije so najprimernejše južne orientacije (azimut 180 °), odklon pa
lahko znaša 30° proti jugozahodu ter jugovzhodu. Med stanovanjskimi hišami z dvokapnimi
strehami je za namestitev sprejemnikov sončne energije primernih le 35 hiš, ki imajo strešne
ploskve z azimutom med 155 ter 201°. Pri hišah z več kapnimi strehami pa so zaradi
razgibanosti skoraj vse strehe primerne za izrabo sončne energije (slika 22). Osem strešnih
ploskev, ki je obrnjenih proti jugozahodu, ima azimut med 185 ter 205°. Preostale strešne
ploskve z jugovzhodno orientacijo pa odstopajo od južne smeri za največ -17°. Hiše imajo
tudi primerne naklone streh.
Poleg primernih naklonov, orientacije ter azimuta so za postavitev sončnih kolektorjem
pomembne tudi vegetacijske ovire ter objekti v neposredni bližini izbrane lokacije. Pri večini
hiš s primerno orientacijo strešnih ploskev trajanje sončnega obsevanja zmanjšujejo
vegetacijske ovire ter druge stavbe v njihovi neposredni bližini. Za prikaz vpliva vegetacije
ter bližnjega objekta na sončno obsevanje je bil narejen previšan horizont za hišo s hišno
številko 24 (slika 21), ki jo predvsem iz jugozahodne strani ovira visoko drevje. Poleti je
sončno obsevanje skrajšano na 11 ur. Drevesa osenčijo hišo okoli 17 ure. V spomladanskih in
jesenskih mesecih sonce osvetljuje hišo precej manj, od približno 11 do okoli 14.30. Tudi
pozimi pa je hiša osončena le krajši čas. Sonce sije le dve uri, od dvanajste do štirinajste ure
popoldne. Menim, da je hiša s hišno številko 24 primerna za postavitev sprejemnikov sončne
energije, saj je v poletnim mesecih večji del dneva osončena. V jesenskih in spomladanskih
mesecih je trajanje sončnega obsevanja manj primerno za izrabo sončne energije, kar velja
tudi za zimo. V tem letnem času bi bila izraba sončne energije s pomočjo sončnih
sprejemnikov nesmiselna tudi zaradi nizkih temperatur ozračja.
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Slika 21: Potek realnega horizonta za hišo s hišno številko 24 v Gornjih Lepovčah

Avtor: Anja Abrahamsberg
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Slika 22: Stanovanjski objekti v Gornjih Lepovčah, ki so primerni za namestitev sončnih
kolektorjev

Hiša s HŠ
24
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6.4.2. Primernost izbranih javnih objektov v centru Ribnice za namestitev sončnih celic
Primernost postavitve modulov sončnih celic v naselju Ribnica je prikazana na primeru
izbranih javnih objektov v severnem delu naselja. Le ti so:
• vrtec,
• zdravstveni dom,
• lekarna,
• športni center Ribnica,
• osnovna šola,
• glasbena šola,
• gasilci,
• stavba upravne enote,
• stavba občine,
• policijska postaja,
• športni center TVD Partizan.
Kompleks ribniškega vrtca sestavljajo trije objekti. Dva objekta imata strešno ploskev
obrnjeno proti jugovzhodu, eden pa proti jugozahodu. Streha enega objekta ima azimut 217°,
strehi preostalih dveh objektov pa 129°. Strešna ploskev Zdravstvenega doma ima
jugovzhodno smer ter azimut 130°. Lekarna, ki se nahaja tik ob objektu ZD, pa ima streho
obrnjeno proti jugozahodu, njen azimut pa znaša 217°. Stavba športnega centra Ribnica ima
dve večji strešni ploskvi. Obe sta obrnjeni proti jugozahodu, njun azimut pa znaša 220°.
Objekt Glasbene šole Ribnica ima streho obrnjeno proti jugovzhodu, njen azimut pa znaša
130°. Kompleks osnovne šole tvorijo tri stavbe. En objekt ima orientacijo jugozahod ter
azimut 129°, preostala dva objekta pa imata strešni ploskvi obrnjeni proti jugovzhodu, azimut
pa znaša 131°. Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica ima svoje prostore v dveh zgradbah.
Oba objekta imata enako orientacijo (jugozahod), azimut prvega objekta je 218°, drugega pa
130°. Stavba upravne enote ima jugozahodno orientacijo ter azimut 228°. Tudi občina ter
policijska postaja imata enako usmerjenost strešnih ploskev (jugozahod). Streha stavbe v
kateri se nahaja občina ima azimut 225°. Tudi objekt policijske postaje ima dve strehi. Prva
ima azimut 220°, druga pa 228°. Strešna ploskev športnega centra TVD Partizan pa ima
orientacijo jugovzhod ter azimut 130°. Izbrani javni objekti imajo torej primerne orientacije
strešnih ploskev. Ob upoštevanju azimuta pa so prav vsi objekti neprimerni za postavitev
sončnih celic (slika 23). Odstopanja od južne smeri znašajo +37 do + 48° ter - 49 do - 51°.
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Slika 23: Primernost izbranih javnih objektov v Ribnici za postavitev sončnih celic
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7.

MOŽNOSTI ZA RABO VODNE ENERGIJE V OBČINI RIBNICA

7.1.

Splošne značilnosti porečij večjih vodnih tokov v občini Ribnica

Vodni tokovi v občini Ribnica pripadajo porečju reke Krke, ki obsega 2315,1 km2, in zajema
območje visokega krasa. Gradijo ga močno razpokane, zakrasele in prepustne karbonatne
kamnine apnenca in dolomita. Za vode, ki se zbirajo na tem območju, je značilno, da hitro
ponikajo ter se prelivajo po kraškem podzemlju, na dan pa pritekajo v številnih izvirih na
obrobju dolin (Kolbezen, Pristov, 1998).
Pri izrabi vodne energije je določitev porečja vodotoka bistvenega pomena, saj lastnosti
porečja vplivajo na količino vode v strugi vodotoka ter s tem tudi na primernost vodnega toka
za izkoriščanje v energetske namene.
Ribnica in Rakitnica dobivata vodo izpod Velike gore. Ker je za zakraselo površje značilen
pojav bifurkacije, je njuna razvodnica podzemeljska ter težko določljiva. Porečje Ribnice je
na zahodu omejeno s kraškim površjem Velike gore, na severu meji na porečje Bistrice, na
jugu pa na porečje Rakitnice. Tudi razvodnica Rakitnice poteka v zahodnem delu po slemenu
Velike gore, v južnem ter vzhodnem delu pa poteka po kraškem polju. Bistrica ima v
zgornjem delu porečja, ki leži na nepropustnih kamninah, lahko določljivo topografsko
oziroma površinsko razvodnico, ki v zahodnem delu meji z Bloško planoto, v severnem delu
poteka po višjih vrhovih Slemen, v južnem delu pa je omejena Veliko goro. V srednjem ter
spodnjem toku pa potok teče po Ribniškem polju, zato ima ta del porečja podzemeljsko
razvodnico. V severnem delu je omejena s porečje Tržiščice, na jugu pa meji s porečjem
Ribnice.
Zaradi uravnanosti Ribniškega polja je vodni strmec potokov majhen. Nadmorska višina
izvirov se le malo razlikuje od nadmorske višine ponorov potokov.

7.2.

Hidrološke značilnosti vodnih tokov v občini Ribnica

7.2.1. Vodni pretoki
Podatki o pretokih predstavljajo osnovo za večino hidroloških analiz (Vodna bilanca
Slovenije 1971-2000, 2008), pomembno vlogo pa imajo tudi pri gradnji hidroenergetskih
objektov.
Pretok vode (Q) definiramo kot količino vode, ki v eni sekundi odteče skozi vlažen profil
reke. Izražamo ga v m3/s ali l/s (Plut, 2000). Vodni pretoki so odraz vodozbirnega zaledja
določenega vodotoka (Vodna bilanca Slovenije 1971-2000, 2008). Odvisni so od značilnosti
porečja, kot so velikost porečja, padavine (količina, vrsta ter časovna razporeditev),
temperature zraka, relief ter vegetacija (Plut, 2000).
V občini Ribnica se hidrološke meritve opravljajo na potokih Ribnica (VP Prigorica) in
Rakitnica (VP Blate). Meritve na potoku Bistrica (VP Sodražica) se opravljajo v sosednji
občini Sodražica. Lokacije vodomernih postaj so prikazane na karti 1.
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7.2.1.1. Vodomerna postaja Prigorica
Vodomerna postaja Prigorica (šifra 7488) se nahaja v naselju Prigorica v neposredni bližini
vodnega zbiralnika v srednjem toku Ribnice. Meritve potekajo neprekinjeno od leta 1990
dalje, opravljajo pa se s pomočjo vodomera. Podatki o pretokih so na voljo kontinuirano od
leta 1990 do leta 2005 (Hidrološki letopis Slovenije, 2005).
Iz hidrograma (grafikon 7) je razvidno spreminjanje srednjih mesečnih pretokov Ribnice
preko leta oziroma odklon od srednjega letnega pretoka (2,48 m3/s). Ribnica ima največje
pretoke v jesenskem času (oktober, november) ko znašajo preko 4 m3/s. Pretoki so nekoliko
večji tudi aprila (3,42 m3/s) in decembra (3,10 m3/s). Sicer pa ima Ribnica srednje mesečne
pretoke nižje od letnega povprečja. Najnižji so v poletnem času, najbolj v mesecu avgustu, ko
znašajo le 1,18 m3/s.
Tudi ekstremni najnižji pretok v celotnem opazovanem obdobju je imela Ribnica avgusta.
Zabeležen je bil 28.8.2003, znašal pa je le 0.09 m3/s. Najvišji pretok, kar 16.5 m3/s, so na
Ribnici izmerili 7.9.1998 (Hidrološki letopis Slovenije, 2005).
Grafikon 7: Hidrogram potoka Ribnica za VP Prigorica v obdobju 1990-2005
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Vir: Agencija RS za okolje, 2009
7.2.1.2. Vodomerna postaja Sodražica
Vodomerna postaja Sodražica (šifra 7440) se nahaja v jugovzhodnem delu naselja Sodražica v
srednjem toku Bistrice. Tudi tu se meritve opravljajo z vodomerom. Z opazovanji pa so
pričeli leta 1960 (Hidrološki letopis Slovenije, 2005). Podatki o pretokih so na voljo od leta
1963 dalje z vmesnimi prekinitvami. Za leto 1966 ni na voljo podatkov o pretokih v mesecih
oktobru, novembru in decembru. Posledično tudi ni podatkov o letnih pretokih v tem letu.
Med leti 1973-1980 se meritve pretokov na vodomerni postaji Sodražica niso opravljale. Za
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obdobje 1981-2005 pa je na voljo sklenjen niz podatkov. Zaradi lažje primerjave pretokov
Bistrice in Ribnice so v tabeli o pretokih Bistrice na vodomerni postaji Sodražica prikazani le
podatki o pretokih od leta 1990 dalje.
Tudi Bistrica ima najvišje srednje mesečne pretoke jeseni ter decembra in aprila (grafikon 8).
Najvišji pretok ima novembra in znaša 1,23 m3/s. V januarju in marcu so srednji mesečni
pretoki na ravni srednjega letnega pretoka (0,78 m3/s), v preostalih mesecih pa so pretoki
nižji. Najnižji pretok ima Bistrica avgusta (0,377 m3/s).
Najvišji ekstremni pretok (44.5 m3/s) je imela Bistrica 14.11.1969, kar je pričakovano, saj ima
v tem mesecu tudi sicer visoke pretoke. Tudi najnižji pretok v opazovanjem obdobju je bil
zabeležen novembra (23.11.1983), znašal je 0.05 m3/s (Hidrološki letopis Slovenije, 2005).
Grafikon 8: Hidrogram potoka Bistrica za VP Sodražica v obdobju 1990-2005
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7.2.1.3. Vodomerna postaja Blate
Na vodomerni postaji Blate (šifra 7498), ki se nahaja pri izviru Rakitnice v istoimenskem
naselju, se meritve opravljajo z uporabo podatkovnega zapisovalnika. (Hidrološki letopis
Slovenije, 2005; Agencija RS za okolje, 2009). Z opazovanji so pričeli leta 1954 (Kolbezen,
Pristov, 1998). Sklenjenega niza podatkov ni, saj postaja deluje s prekinitvami. Novejše
hidrološke meritve so bile izvedene v obdobju 2004-junij 2009. Na voljo so le podatki o
občasnih meritvah pretokov, saj se pretoki merijo le nekajkrat na leto (Agencija RS za okolje,
2009).
Med leti 2004-2009 so se pretoki na Rakitnici merili le na določen dan v mesecu. Meritve so
bile opravljene med marcem in novembrom. Prikazane so v preglednici 3. V mesecih
decembru, januarju in februarju meritev ni bilo. Največ meritev je bilo izvedenih leta 2006.
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Kljub nepopolnim podatkom so iz njih delno razvidna obdobja z večjimi in manjšimi pretoki.
Sklepam lahko, da ima Rakitnica velike in majhne pretoke v približno istem časovnem
obdobju kot Ribnica ter Bistrica.
Preglednica 3: Podatki o izmerjenih pretokih Rakitnice na vodomerni postaji Blate med leti
2004 in 2009
SREDNJI PRETOK (M3/S) V LETU
MESEC 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Januar
/
/
/
/
/
/
Februar
/
/
/
/
/
/
Marec
2,83
/
/
/
0,63 3,03
April
/
/
7,35 0,88 4,34
/
Maj
/
/
/
/
4,64 1,61
Junij
/
0,70
/
/
/
1,53
Julij
1,76
/
/
/
/
/
Avgust
/
/
0,62
/
/
/
September
/
0,99
/
/
1,34
/
Oktober
/
0,78 6,01*
/
/
/
November
/
/
0,57
/
/
/
December
/
/
/
/
/
/
Vir: Agencija RS za okolje, 2009
Opomba:
/ ni podatka
* Pretok Rakitnice je bil v mesecu oktobru izmerjen dvakrat, zato podatek predstavlja povprečje pretokov, ki so
bili izmerjeni na oba datuma

7.2.2. Pretočni režim
Pretočni režim prikazuje povprečno spreminjanje pretoka vodnega toka preko leta. Na podlagi
podatkov o srednjih letnih pretokih lahko torej ugotovim, kakšen pretočni režim ima določen
vodotok. Nanj v največji meri vpliva podnebje, ki vpliva na padavine in temperature.
Pomembni dejavniki so tudi relief, kamninska podlaga, prst, rastlinstvo ter človek (Vodna
bilanca Slovenije 1971-2000, 2008).
Vodni tokovi o občini Ribnica imajo dinarsko dežno-snežni režim. Zanj je značilno, da so
spomladanski in jesenski viški dokaj izenačeni. (Vodna bilanca Slovenije 1971-2000, 2008).
Primarni višek nastopi aprila, lahko tudi marca ali celo maja. Sekundarni višek pa je vedno
novembra, sledi mu december. Primarni nižek nastopi poleti, običajno avgusta, redkeje
septembra in je bolj poudarjen od zimskega. Sekundarni nižek je pozimi, ne traja dolgo in je
večji od poletnega (Agencija RS za okolje, 2009).
Pretoki Ribnice so največji jeseni. Mesec z največjimi pretoki v letu je oktober in ne
november, kot bi pričakovali, kar je lahko posledica krajšega opazovanega časovnega
obdobja. Primarni višek nastopi aprila. Nizke vode nastopijo pozimi in poleti. Najnižje
pretoke ima Ribnica v avgustu, sekundarni nižek pa februarja in je le nekoliko večji od
poletnega.
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Tudi Bistrica ima visoke vode v spomladanskem in jesenskem času. Razlog so velika količina
padavin ter taljenje snega spomladi. Primarni višek nastopi aprila, sekundarni pa novembra.
Obdobje nizkih pretokov pa se pojavlja predvsem poleti. Tudi Bistrica ima pretoke najnižje
avgusta. Zimske nizke vode niso tako izrazite. Najnižje so februarja.
Nihanja med nizkimi, srednjimi ter visokimi vodami so opazna, vendar zaradi kraškega reliefa
niso tako velika kot na vodotokih, ki se nahajajo na nekraškem svetu. Visoki pretoki v
jesenskem času so posledica deževja. Aprilski višek pa nastane predvsem zaradi taljenja
snega, deloma pa tudi zaradi večje količine padavin v spomladanskem času. Visoki pretoki
lahko v času močnega deževja tudi za več kot 40 krat presežejo nizke pretoke. Tudi v obdobju
najnižjih pretokov Ribnice je količina padavin visoka. Glavni razlog za nizke vode pozimi je
snežna retinenca, v manjši meri pa tudi manjša količina padavin. V poletnem času pa na nizke
pretoke vplivajo visoke temperature in posledično povečano izhlapevanje ter kraška retinenca.
Nizke vode, ki nastopijo po daljšem sušnem obdobju predstavljajo le še izcejanje podzemne
vode, akumulirane v vodonosnih plasteh (Kolbezen, Pristov, 1998).
7.2.3. Specifični odtok ter odtočni količnik
Povprečni letni specifični pretok Bistrice na vodomerni postaji Sodražica je med leti 19611990 znašal okoli 33,1 l/s/km2. Odtočni količnik pa je bil v istem obdobju 66,10 %
(Kolbezen, Pristov, 1998), kar pomeni, da je več kot polovica padavin, ki pade v porečju,
odtekla po reki.
Visoke vrednosti so posledica velike količine padavin ter zakraselosti površja, saj karbonatne
kamnine omogočajo hitro pronicanje padavinske vode v podzemlje, kar zmanjšuje
izhlapevanje vode, ki znaša 625 mm na leto (Kolbezen, Pristov, 1998). V poletnih mesecih pa
izhlapevanje zaradi višjih temperatur zraka, zmanjšuje odtok vode v strugo potoka, razlog pa
so tudi rastline, ki v vegetacijski dobi potrebujejo več vode.

7.3.

Gospodarska raba vodnih tokov ter posegi v vodni prostor

V preteklosti so v ribniški dolini delovali številni mlini in žage. Mlinarstvo je bilo pred okoli
50 leti zelo razširjena panoga. Številni domačini so s pomočjo mlinov na vodni pogon mleli
žito za lastne potrebe ali pa za prodajo. Iz seznamov mlinarjev, ki so bili narejeni v letih 1939,
1942 ter 1944 je razvidno, da je bilo mlinov okoli 14, večina se jih je nahajala ob potoku
Bistrica. Zaradi lesne tradicije je bilo na tem območju v preteklosti razvito tudi žagarstvo.
Žage so se ponavadi nahajale tam, kjer so bili mlini, nekateri mlinarji pa so mlinske obrate
uporabljali tudi za rezanje lesa. Med leti 1880 ter 1944 je bilo število žag med 11 in 19, med
njimi pa je bilo 5 obratov, ki so se uporabljali za rezanje lesa ter mletje žita (Kranjec, 2006).
Danes so ob nekaterih potokih še vidni ostanki mlinov, nekateri med njimi imajo celo dobro
ohranjeno mlinsko kolo (karta 1).
Predvsem zaradi varstva pred poplavami so na vodotokih nastali številni posegi. Struge
potokov so delno preoblikovane predvsem v naseljih, izven urbanih območij pa imajo potoki
večinoma sonaravno urejen tok. Povsem naravne struge pa nima noben potok na Ribniškem
polju.
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Ribnica ima v povirnem delu deloma naraven tok. Na območju Ugarja na razdalji približno
300 m je struga potoka sonaravno urejena. Pod mostom je bila zgrajena betonska »škarpa«,
preostali del odseka pa utrjene brežine, ki so se že zarasle z obvodnim rastjem. Deloma
naravno urejen tok ima Ribnica tudi na območju Brezij. Na območju vodnega zadrževalnika v
Prigorici ima potok deloma preoblikovano strugo. Zaradi nasipa, ki zadržuje visoke vode, je
manjši odsek potoka speljan skozi tunel pod zadrževalnikom, rečni bregovi pa so utrjeni z
betonom. Od tu dalje pa vse do pričetka naselja Prigorica ima potok sonaravno urejeno strugo,
na kateri se nahaja nekaj manjših kamnitih pregrad, visokih največ en meter. V naselju teče
potok v neposredni bližini stanovanjskih hiš ter njihovih vrtov, zato so morali vodni tok
deloma preoblikovati. Zaradi nevarnosti pred poplavami so strugo utrdili z betonskimi
»škarpami«. Pred koncem naselja je potok umetno zajezen s pregrado iz kamenja. Struga
potoka pred ponorom Ribnice je sonaravno urejena ter močno zaraščena z obvodnim
rastlinjem, saj voda teče le občasno.
Bistrica ima v severnem delu Ribniškega polja deloma naravno urejen tok. Ker teče po
neposeljenem območju, človek s svojimi posegi ni mogel vplivati na njeno strugo. Pri zavoju
pri vasi Breže pa ima potok zaradi poplav že deloma preoblikovan tok. Nato je struga potoka
deloma naravno urejena, okoli 400 metrov pred naseljem Ribnica ter za naseljem ima polje
sonaravno urejeno strugo. V naselju pa je struga potoka deloma preoblikovana. Betonska
»škarpa« se nahaja na obeh straneh bregov, v centru naselja pa so rečni bregovi utrjeni.
Izvir Rakitnice Obrh je sonaravno urejen. Preostali del vodotoka pa ima deloma naravno
urejeno strugo.

7.4.

Območja varovanja narave

Gradnja hidroelektrarn povzroča precejšnje spremembe v vodnem in obvodnem prostoru.
Prav zaradi tega je pri gradnji hidroenergetskih objektov potrebno upoštevati območja
varovanja naravnega okolja. Posegi v vodni prostor so na teh območjih različno urejeni, vsi pa
težijo k čim manjšim vplivom na okolje.
Del ozemlja občine Ribnica je varovan v okviru Nature 2000, določenim delom narave pa je
podeljen status naravne vrednote. Občina predstavlja tudi življenjsko območje medveda,
nekatera območja pa so opredeljena tudi kot ekološko pomembna območja (Atlas okolja,
2009).
7.4.1. Natura 2000
7.4.1.1. Splošno
Natura 2000 je mreža posebnih varstvenih območij. Določile so jo države, ki so članice
Evropske unije. Glavni cilj Nature 2000 je ohranjanje biodiverzitete za prihodnje generacije.
S posebnimi varstvenimi območji se pripomore k ohranjanju živalskih in rastlinskih vrste ter
habitatov, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi. Natura 2000 temelji na direktivi o
habitatih (Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih
vrst) ter direktivi o pticah (Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic) (Natura 2000, 2009).
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Na območju Nature 2000 direktivi ne izključujeta človekovih dejavnosti, saj ne vključujeta
prepovedi novih dejavnosti ali posegov znotraj območij Nature 2000. Posegi pa ne smejo
ogrožati narave, temveč morajo njeno ohranjanje podpirati (Natura 2000, 2009).
»Zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih
živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov je treba na posebnih
varstvenih območjih in potencialnih posebnih ohranitvenih območjih izvesti presojo
sprejemljivosti planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov in presojo
sprejemljivosti posegov v naravo« (Zakon o ohranjanju narave, 2004).
V Uredbi o posebnih varstvenih območjih je opredeljeno tudi: »Presoja sprejemljivosti ni
potrebna v poselitvenih območjih, razen, če se poseg v naravo izvaja na delih habitatov, ki so
bistveni za ohranjanje tistih živalskih vrst, katerih preživetje je v pretežni meri odvisno od
možnosti njihovega življenja v neposredni povezavi s stavbami, drevesi, vrtovi, sadovnjaki ali
drugimi zelenimi površinami«.
7.4.1.2. Območja Nature 2000 v občini Ribnica
Občina ima kar 44,06 % oziroma 6769,951 km2 svojega ozemlja varovanega v okviru
projekta Natura 2000. Potok Ribnica se skoraj v celoti nahaja v območju Natura 2000. Povirni
del spada med posebna varovana območja, določena na podlagi direktive o habitatih (Atlas
okolja, 2009). Habitati na tem območju so vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno
vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion (Geoprostor.net, 2009).
Preostali del vodotoka pa je, na podlagi direktive o habitatih, zavarovan zaradi interesa
lokalne skupnosti. Habitati so enaki kot v povirnem delu potoka. Manjši odsek potoka, okoli
200 m pred ponorom v Prigorici je izven varovanega območja. Bistrica je v celoti izven
posebnega varstvenega območja, kar velja tudi za Rakitnico. Izjema je le njen izvir Obrh, ki je
zaščiten v okviru obeh direktiv (Atlas okolja, 2009). Zaščiteni habitatni tipi so vodotoki v
nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in CallitrichoBatrachion, obrečna vrbovja ter jelševja. Med živalskimi vrstami pa so zaščiteni potočni
piškurji, pezdirk, vidra ter vodomec (Geoprostor.net, 2009).
7.4.2. Naravna vrednota
7.4.2.1. Splošno
»Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije.
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug
vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega
območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Te naravne vrednote so zlasti geološki
pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemni kraški pojavi,
podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike
ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska
obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori,
ekosistemi, krajina in oblikovana narava« (Zakon o ohranjanju narave, 2004).
Posegi na naravnih vrednotah se lahko izvajajo le v primeru, ko druge prostorske ali tehnične
možnosti ne obstajajo. Posegi morajo biti opravljeni tako, da se naravna vrednota ne uniči.
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Lastnosti, zaradi katerih je bil del narave spoznan za naravno vrednoto, se ne smejo
spreminjati. Na naravni vrednoti naj se ohranja obstoječa raba. Sonaravna raba je možna le v
primeru, ko le ta ne ogroža obstoja naravne vrednote ter ne ovira njenega varstva (Agencija
RS za okolje, 2009).
7.4.2.2. Območja naravnih vrednot v občini Ribnica
Status naravne vrednote v občini imajo številne jame, brezna, posamezne drevesne vrste,
mokrišča, vodni tokovi ter njihovi ponori. Med naravne vrednote spadajo tudi Bistrica,
Ribnica in Rakitnica. Medtem ko sta Ribnica in Rakitnica opredeljeni kot vrednoti državnega
pomena, ima Bistrica lokalni pomen (Atlas okolja, 2009). Kot naravna vrednota je opredeljen
celotni vodotok ter njeni ponori pri Goriči vasi. Tudi Ribnica spada med naravne vrednote v
celoti, skupaj z njenim izvirom ter zadrževalnikom v Prigorici. Rakitnica pa ima poleg celotne
struge ter izvira in ponora, zavarovano tudi občasno strugo (Zadnja Rinža) (Geoprostor.net,
2009).
7.4.3. Ekološko pomembna območja
Po Zakonu o ohranjanju narave je ekološko pomembno območje območje habitatnega tipa,
dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju
biotske raznovrstnosti.
Ekološko pomembno območje predstavlja eno izmed osnov za izdelavo naravovarstvenih
smernic ter so obvezno izhodišče na področju urejanja prostora ter rabi naravnih dobrin. Za
gradnjo objektov na ekološko pomembnih območjih, ki hkrati ne spadajo v območja Nature
2000 ter območje naravnih vrednot, ni nobenih ovir (Agencija RS za okolje, 2009).
Kot ekološko pomembno območje pa je v občini opredeljeno osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri. Vanj tako spadajo vsi večji potoki na Ribniškem polju (Atlas okolja,
2009).

7.5.

Vodovarstvena območja

Vodovarstvena območja so določena z namenom, da se vodno telo, ki se uporablja za odvzem
ali javno oskrbo s pitno vodo, zavaruje pred onesnaženjem ali pred drugimi vrstami
obremenjevanja, ki bi lahko vplivala na zdravstveno ustreznost vode ali na njeno količino. Na
vodovarstvenem območju so omejene ali prepovedane tiste dejavnosti, ki lahko ogrozijo
količino ali kakovost vode (Zakon o vodah, 2002).
Potoka Bistrica in Ribnica nista pod vodovarstvenim območjem. Izvir Rakitnice Obrh služi
kot vodno zajetje z imenom Ažija in je pod varstvenim območjem I (najožje vodovarstveno
območje) z najstrožjim vodovarstvenim režimom, območje od izvira do okoli 80 m dolvodno
pa je pod varstvenim območjem III (širše vodovarstveno območje) z blagim režimom zaščite
(EnGis, 2009, Atlas okolja, 2009).
Na območju vodnega zajetja gradbeni posegi niso dovoljeni, dovoljeno je le vzdrževanje in
obnavljanje objektov in naprav, ki služijo zajetju (Pravilnik o…, 2004).
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7.6.

Primernost vodnih tokov v občini Ribnica za izrabo v energetske namene

Teoretični bruto potencial vodnih tokov oziroma izkoristek vseh padavin, ki padejo v porečju
kraških ponikalnic, je dokaj velik. Količina padavin je v porečju potokov visoka in znaša
preko 1500 mm na leto. Največ padavin je v jesenskem času, predvsem v mesecu novembru.
Tudi poleti je količina padavin precej visoka. Zaradi zakraselosti površja vsa padavinska voda
ne doseže strug potokov, na kar kaže višina odtočnega količnika, ki je bil izračunan na
podlagi podatkov pridobljenih med leti 1961-1990 za Bistrico na vodomerni postaji
Sodražica. Odtočni količnik znaša 66 %, kar pomeni, da malo več kot polovica padavinske
vode odteče po reki, okoli 40 % vode pa ne doseže potoka. V poletnih mesecih, ko so potrebe
po energiji največje, je potencial nekoliko manjši. Vrednosti pretočnih količnikov so v tem
letnem času zaradi višjih temperatur zraka povečanega izhlapevanja ter vegetacijske dobe
precej nižje, potoki pa s tem prejmejo bistveno manjšo količino vode.
Potoki na Ribniškem polju imajo v primerjavi s kraškimi rekami izredno nizke pretočne
vrednosti. Povprečni srednji letni pretok Bistrice znaša le 0,8 m3/s. Najvišje pretoke ima v
jesenskem času, najnižje pa poleti, kar velja tudi za Ribnico, ki ima okoli trikrat večji pretok
od sosednje Bistrice. Moč najmanjše mikro hidroelektrarne, ki proizvaja električno energijo v
komercialne namene, mora biti najmanj 500 W. Takšna hidroelektrarna potrebuje za svoje
delovanje vsaj 1,1 m3/s pri 4 m vodnem padcu (Šmit, Jerot, 2007). Glede na podatke o letnih
in mesečnih vrednostih pretokov vode je za izrabo najbolj primerna Ribnica. Potok ima
pretoke preko celega leta višje od 1,1 m3/s, kar velja tudi za poletni čas. Tudi avgusta, ki je
mesec z najmanjšim pretokom Ribnice preko leta, je vodni pretok višji od 1,1 m3/s in znaša
1,18 m3/s. V obdobju visokih voda pretoki Ribnice tudi za dva in večkrat presegajo najmanjši
možen pretok. Potok Bistrica pa presega minimalen pretok, pri katerem je še možna izraba
vodotoka, le v času visokih voda (april, oktober, november, december). Povprečne letne ter
mesečne vrednosti pretokov potoka Rakitnica pa je zaradi nepopolnosti podatkov težko
oceniti ter s tem tudi primernost potoka za izrabo v energetske namene glede na pretočne
vrednosti. Zaradi majhnih pretočnih vrednosti potokov je v občini Ribnica torej mogoča le
izgradnja mikro hidroelektrarn, katerih moč znaša do 100 kW.
Gradnja hidroelektrarn je zaradi varovanja naravnega okolja primerna izven območij varstva
narave. Potoki na Ribniškem polju spadajo pod različna varovana območja. Vse tri
ponikalnice se nahajajo na območju, ki je opredeljeno kot življenjski prostor velikih zveri, na
katerem so gradbeni posegi dovoljeni, vendar le v primeru, če se območje ne prekriva z
območji Nature 2000. Glede na to za gradnjo objektov na Bistrici in deloma tudi na Rakitnici
ni ovir. Potok Ribnica ter izvir Obrh pa spadata tudi pod Naturo 2000, zato so posegi v vodni
in obvodni prostor omejeni. Kljub temu direktivi, na podlagi katerih temelji Natura 2000, ne
omejujeta človekovih dejavnosti. Na takšnih območjih je po Zakon o ohranjanju narave
potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, ki pa na območjih poselitve
večinoma ni potrebna. Vsi večji potoki v občini Ribnica imajo tudi status naravne vrednote,
Ribica ter Rakitnica državnega pomena, Bistrica pa lokalnega. Tudi na območju naravnih
vrednot so gradbeni posegi omejeni. Zgornji tok Rakitnice pa spada tudi v vodovarstveno
območje. Izvir Obrh predstavlja vodno zajetje, ki ima najstrožji vodovarstveni režim, v
katerem gradbeni posegi niso dovoljeni. Okoli 80 m odsek potoka od izvira dolvodno pa se
nahaja v varstvene območju III. Ob upoštevanju območij varovanja narave so potoki na
Ribniškem polju le deloma primerni za gradnjo hidroenergetskih objektov, povsem
neprimeren pa zgornji tok potoka Rakitnica.
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Poleg upoštevanja območij varstva narave so za gradnjo hidroenergetskih objektov
najprimernejši tisti odseki potokov, ki so že bili izpostavljeni večjim človekovim posegom,
saj ob morebitni izgradnji objektov ne bi prišlo do večjih sprememb v obvodnem ter vodnem
svetu ter s tem do ogrožanja rastlinskih in živalskih vrst. Ugodne so predvsem lokacije, na
katerih so v preteklosti delovali vodni mlini ter žage. Na Bistrici se danes nahajata dva
opuščena mlina, na Ribnici pa eden.
7.6.1. Potencialna lokacija mikro hidroelektrarne v občini Ribnica
Ob upoštevanju hidroloških razmer potokov, posegov v vodni prostor ter območij varovanja
narave menim, da je najprimernejša lokacija za postavitev mikro hidroelektrane spodnji tok
potoka Ribnica v jugozahodnem delu Prigorice (karta 3). Tu se ob hiši, s hišno številko 72,
nahaja opuščen mlin (slika 24), ki leži izven območja Nature 2000. Struga potoka je povsem
preoblikovana le na odseku, na katerem se nahajajo opuščeni ostanki mlina. V preteklosti je
bil pred njim zgrajen manjši kamnit jez, ki zadržuje vodo. Preostali odsek potoka je sonaravno
urejen in spada pod območje Nature 2000. Tako kot v preteklosti bi bila lahko tudi
predvidena mikro hidroelektrarna, ki bi bila urejena kot mlinščica, pri kateri bi bil manjši del
vodotoka speljan po ceveh do objekta hidroelektrarne, preostali del vodotoka pa bi lahko
neovirano tekel dalje.
Slika 24: Opuščen mlin na potoku Ribnica, ki predstavlja potencialno lokacijo male
hidroelektrarne v občini Ribnica

Avtor: Anja Abrahamsberg
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8.

MOŽNOSTI ZA RABO GEOTERMALNE ENERGIJE V OBČINI
RIBNICA

Območje občine Ribnica je tako reliefno kot tudi geološko precej pestro (karta 5). Tu se stika
več tektonskih enot, ki potekajo v dinarski smeri. Velikogorsko sinklinalno območje leži med
Bloško planoto, Sodražico, Travno in Veliko goro. Severna meja poteka po dinarsko in
prečno potekajočih prelomih, od Bloške planote, preko Sodražice do Ribniškega polja ter od
tu naprej proti Kočevju. Želimeljsko-ortneška gruda. Preko njenega ozemlja potekajo številni
manjši prelomi, med katerimi je tudi mišjedolski prelom. Le ta se pri Sodražici zaključuje pri
prelomi, ki poteka od Bloške planote proti Nemški vasi. Želimeljski prelom se nadaljuje iz
Želimeljske doline proti Žlebiču. Tu se združi z večjim ortneškim prelomom. Od Žlebiča
dalje potekata preloma združeno proti jugovzhodu, preko Ribnice proti Kočevju (Osnovna
geološka karta SFRJ, 1974).
Ribniško polje prekrivajo kvartarni aluvialni nanosi, ki jih sestavljajo pesek, melj ter glina.
Debelina aluvialnih nanosov ob potokih znaša le nekaj metrov. Malo goro gradijo večinoma
kredni in jurski apnenci, deloma tudi dolomiti. Severni del Male gore sestavlja jurski temno
siv zrnat dolomiti z vložki breče. Debelina skladov znaša 250-850 m. Osrednji del Male gore
gradijo apnenci v menjavi z dolomiti. V nižjih predelih Male gore se nahajajo skladi krednega
belega apnenca debeline do 300 m. Plasti se menjavajo z zrnatimi dolomiti. V okolici Velikih
Poljan se nahajajo tudi triasni pasast in zrnat dolomit. Vznožje Velike gore sestavljajo skladi
pasastega in zrnatega dolomita norijske in retijske stopnje, ki se imenujejo tudi glavni
dolomiti. Na območju Velike gore je debelina dolomita ocenjena na okoli 750 do 950 metrov.
Preostali del kraške planote je sestavljen iz menjavanja plasti apnenca in dolomita, v nižjih
predelih se nahaja tudi apnenčeva breča. Debelina skladov znaša okoli 300-500 m, v višjih
nadmorskih višinah pa tudi med 1000 in 1500 m. Večji del Slemen sestavlja triasni dolomit s
plastmi sljudnega skrilavca ter skrilavca in peščenjaka z oolitnim apnencem. Plasti se
pojavljajo tudi pri Ortneku, kjer dosežejo največjo debelino, do 580 m. Ponekod se pojavljajo
tudi bel zrnat dolomit z vložki apnenca. Vzhodni del Slemen pa gradijo glinasti skrilavci in
peščenjaki z vložki apnenca ter kremenov peščenjak in konglomerat, njihova debelina pa se
giblje med 150 in 650 m (Osnovna geološka karta SFRJ, 1974).
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Karta 5: Geološke značilnosti občine Ribnica

Karta ni v merilu
Avtor: Anja Abrahamsberg

Vir: GURS, 2009; Osnovna geološka karta 1:100.000, lista Delnice
(1984) in Ribnica (1974)
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Legenda:
Bel zrnat dolomit z vložki apnenca
Dolomit s plastmi sljudnatega skrilavca; skrilavec in peščenjak z oolitnim apnencem
Menjavanje glinastega skrilavca in peščenjaka z vložki apnenca
Kremenov konglomerat in peščenjak
Pasast in zrnat dolomit
Siv gost in ooliten apnenec, zrnat dolomit
Siv gost in ooliten apnenec
Apnenec v menjavi z dolomiti
Bel apnenec in zrnat dolomit
Siv apnenec z vložki dolomita
Aluvialni nanosi rek in potokov
Siv gost apnenec z litiotidami

V zahodni Sloveniji je temperatura tal na globini 1000 m okoli 20°C, na vzhodu države pa so
skoraj štirikrat višje. Tudi občina Ribnica leži na območju z nizkimi temperaturami tal
(približno 20°C) (slika 26) (Vodno bogastvo Slovenije, 2003). Poleg temperature tal je pri
izrabi geotermalne energije pomembna tudi debelina zemeljske skorje, ki vpliva na dotok
vode na površje. Zemeljska skorja je najdebelejša v zahodnem delu Slovenije (okoli 50 km),
proti vzhodu pa se tanjša. V skrajnem vzhodnem delu Slovenije znaša le še približno 30 km
(Langerholc, 2008). Termalni izviri so vezani na večje globine z višjimi temperaturami
podzemne vode ter na območja večjih in geološko mlajših manj prepustnih klastičnih
sedimentnih bazenov (Vodno bogastvo Slovenije, 2003).
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Slika 26: Temperatura tal v globini 1000 m

Vir: Geološki zavod Slovenije, 2009
Prostorska porazdelitev podzemne vode je odvisna od hidrogeološke zgradbe, od kamninske
zgradbe ter vrste njene poroznosti oziroma prepustnosti. Na Ribniškem polju se nahajajo
vodonosniki z medzrnsko poroznostjo, ki predstavlja dokaj plitvo aluvialno zapolnitev
kraškega polja. Za območje Male in Velike gore so značilni vodonosniki s kraškorazpoklinsko poroznostjo, na območju Velike gore in Slemen pa razpoklinski vodonosniki.
Zanje so značilni številni izviri, ki se pojavljajo tam, kjer naravne geološke razmere
dopuščajo ali omogočajo iztok vode iz vodonosnika (Vodno bogastvo Slovenije, 2003).
Možnosti za izrabo geotermalne energije v občini Ribnica so torej majhne. Kljub temu
natančen geotermični potencial občine ni znan, saj to območje geotermalno še ni raziskano
(Geološki zavod RS, 2009).
Glede na obsežnost vodonosnih plasti z nizkimi temperaturami vode menim, da predstavljajo
primeren način izrabe toplotne črpalke tipa voda/zrak. Kljub nizkim temperaturam tal v večjih
globinah pa menim, da v občini Ribnica obstajajo tudi možnosti za izrabo toplotne energije
Zemlje s pomočjo toplotnih črpalk zemlja/zrak.
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9.

MOŽNOSTI ZA RABO VETRNE ENERGIJE V OBČINI RIBNICA

Vetrovne razmere v občini Ribnica določata predvsem njena lega v južnem delu Slovenije ter
reliefne značilnosti območja. Večji del občine predstavlja Ribniško polje, ki leži med dvema
visokima kraškima planotama. Velika in Mala gora predstavljata pregrado za zračne mase,
zaradi česar se zračni tokovi odklanjajo od prvotne smeri ter se prilagajajo reliefu.
Za prikaz števila dni z vetrom so bili uporabljeni podatki meteorološke postaje Kočevje,
izmerjeni med leti 2000-2008, za prikaz hitrosti vetra pa karte, ki ji je izdelala Agencija RS za
okolje in temeljijo na ocenah prostorske porazdelitve povprečne hitrosti vetra, ki se nanašajo
na obdobje 1994-2001. Podatki so bili pridobljeni z interpolacijo reanaliz. Razlog je slaba
pokritost Slovenije z merilno mrežo za veter. Hitrosti vetra se meri šele v zadnjem desetletju,
vendar le na manjšem številu postaj po Sloveniji.
Po podatkih iz Meteoroloških letopisov je število dni v letu z brezvetrjem kar 180, kar je
skoraj polovica dni v letu. Brezvetrje je najpogostejše v poznem poletju ter jeseni. V ostalih
mesecih pa je število dni brez vetra približno enako. Najpogostejša izmerjena smer, iz katere
je pihal veter je bila severozahod, pa tudi jugovzhod.
Povprečna hitrost vetra 10 m nad tlemi je na Ribniškem polju ocenjena na 0-1 m/s, 50 m, nad
tlemi pa od 1-2 m/s. Majhne hitrosti vetra so posledica njegove zatišne lege med višjima
kraškima planotama (Atlas okolja, 2009).
Slika 27: Povprečna hitrost vetra 10 m nad tlemi

Legenda:
0-1 m/s
1-2 m/s
2-3 m/s
3-4 m/s

Vir: Atlas okolja, 2009
V južnem in severnem delu občine, kjer prevladuje slemenast relief, so povprečne hitrosti
vetra 10 m nad tlemi nekoliko višje kot na nižje ležečem polju in znašajo okoli 1-2 m/s. Tudi
50 m nad tlemi so hitrosti vetra enake, le na posameznih predelih dosegajo hitrosti 2-3 m/s.
Tudi ob vznožju Velike in Male gore ima veter majhne hitrosti. Na višini 10 m dosega 1-2
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m/s, v višjih nadmorskih višinah pa 2-3 m/s. Na grebenih veter 10 m nad tlemi dosega hitrosti
od 3 do 4 m/s, 50 m nad tlemi pa tudi do 4-5 m/s (Atlas okolja, 2009).
Slika 28: Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi

Legenda:
0-1 m/s
1-2 m/s
2-3 m/s
3-4 m/s
4-5 m/s

Vir: Atlas okolja, 2009
Eden od kriterijev za določanje vetrovnosti posameznega kraja je tudi število dni, ko jakost
vetra preseže 6 (10,8 do 13,8 m/s) ali 8 BOF (17 do 21 m/s). To so dnevi z močnimi vetrovi,
ki lahko povzročijo škodo na kmetijskih rastlinah ali celo objektih (Meteorološki letopis,
2000). Po podatkih iz Meteoroloških letopisov se velike hitrosti vetra nad 10,8 m/s na
območju pojavljajo le 28 dni v letu, najpogosteje na začetku spomladi (marca 3,8 dni)
Po mnenju strokovnjakov vetrne elektrarne za svoje delovanje potrebujejo hitrosti vetra
najmanj 5 m/s. Najprimernejše lokacije za postavitev pa so tam, kjer veter piha s povprečno
letno hitrostjo preko 6 m/s (Kvalificirani proizvajalci električne energije, 2009). V občini
Ribnica hitrosti vetra tudi na višjih kraških planotah ne dosegajo hitrosti, pri katerih bi bila
izraba vetrne energije smiselna. Tudi najprimernejša smer vetra za izkoriščanje
(jugozahodnik) se na območju občine pojavlja bolj poredko. Prav zato menim, da občina
Ribnica ni primerna za izrabo vetrne energije.
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10.

ZAKLJUČEK

V diplomskem delu so bile prikazane možnosti za večjo izrabo lesne biomase v občini
Ribnica ter možnosti za rabo drugih obnovljivih virov energije. Pri tem je bil upoštevan
regionalnogeografski oris občine Ribnica, saj tako fizičnogeografske kot tudi
družbenogeografske značilnosti vplivajo na možnosti za izkoriščanje obnovljivih virov
energije. Pri posameznem obnovljivem viru energije so bili prikazani naravnogeografski
pogoji izrabe ter primernost izrabe z vidika poselitve na podlagi izbranih lokacij.
Izkoriščanje lesne biomase je vezano na območja z obsežnimi gozdnimi površinami. Občina
Ribnica je ena izmed najbolj gozdnatih občin v Sloveniji. Gozdovi zavzemajo kar okoli 70 %
občine oziroma 10.000 ha. Prav zato predstavljajo gozdovi najpomembnejši vir lesne biomase
v občini. Na uspevanje gozdne vegetacije najbolj vplivata matična podlaga ter velika količina
padavin (okoli 1500 mm na leto), ki je dokaj enakomerno razporejena preko leta. Glede na
prekritost z gozdom lahko občino delimo na tri dele:
• Ribniško polje: posamezne gozdne zaplate
• Slemena: gozdne površine se nahajajo v ozkih dolinah ter strmih pobočjih
• Velika in Mala gora: v celoti prekriti z gozdom.
Prav zaradi obsežnih gozdnih površin sta kraški planoti najpomembnejši vir lesne biomase.
Na Veliki gori uspevajo dinarski jelovo bukovi gozdovi na rendzini, na Mali gori pa
podgorski bukovi gozdovi večinoma na pokarbnatni prsti.
V gozdovih v občini Ribnica je razmerje med listavci in iglavci približno enako. Povprečni
letni prirastek znaša 8,2 m3 /ha, povprečna lesna zaloga pa 370 m3 /ha in je večja pri iglavcih
(predvsem jelka in smreka). Lesno biomaso lahko v občini Ribnica pridobivamo tudi na
negozdnih zemljiščih. Največ površin v zaraščanju se nahaja na območju Velike in Male gore
(skupno okoli 8 % oziroma 279 ha). Pomemben vir lesne biomase predstavljajo tudi lesni
ostanki lesnopredelovalne industrije, ki nastajajo kot stranski produkt pri proizvodnji lesenih
izdelkov treh večjih ribniških podjetij. Količina lesnih ostankov je ocenjena na preko 20.000
ton na leto, kar predstavlja okoli 1,5 % vseh lesnih odpadkov v Sloveniji.
Najbolj primerno območje v občini Ribnica za postavitev sistema daljinskega ogrevanja je
osrednji del Ribniškega polja, za katerega so značilne večje sklenjene urbane površine. Tu se
nahajajo največja naselja v občini, ki imajo skupno več kot polovico vseh prebivalcev v
občini. Glede na velikost in število prebivalstva je najprimernejše naselje prav gotovo naselje
Ribnica, v katerem občina v prihodnosti načrtuje uvedbo daljinskega sistema na lesno
biomaso. Le ta naj bi s toplotno energijo preskrboval center Ribnice. Obstajajo pa tudi
možnosti za njegovo širitev v prihodnosti. Nanj bi lahko bili priključeni tako javni kot tudi
stanovanjski objekti v Ribnici, pa tudi bližnja naselja. Najprimernejše lokacije kotlovnic ter
območja, ki bi jih le te preskrbovale so:
• industrijska cona Inles: center Ribnice ter naselji Hrovača in Goriča vas,
• industrijska cona Lepovče: severni del Ribnice,
• cona na Mlaki: zahodni del Ribnice,
• obrtna cona Ugar: objekti v obrtni coni ter ulice v njeni neposredni bližini.
V osrednjem delu Ribniškega polja bi lahko obstajala še dva sistema na daljinsko ogrevanje z
domačo lesno biomaso. Prvi sistem bi povezoval naselja Prigorica, Dolenja vas, Nemška vas
ter Rakitnica, primerna lokacija kotlovnice pa je pri podjetju Inotherm v Prigorici. Kotlovnica
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drugega sistema pa bi se nahajala v obrtni coni Breg in bi oskrbovala naselja Breg, Grič ter
Dolenji Lazi.
Zaradi oddaljenosti od večjih območij poselitve, majhnosti naselij ter s tem majhnega števila
prebivalstva, menim, da so ostala naselja v občini Ribnica manj primerna za priključitev na
daljinski sistem. Glede na velik delež zasebnih gozdov lahko sklepam, da tu številni
prebivalci stanovanjske objekte ogrevajo z lesom iz lastnih gozdov. Kljub temu menim, da bi
se sistem daljinskega ogrevanja, zaradi uravnanosti reliefa, lahko razširil do preostalih naselij
na Ribniškem polju, medtem ko so naselja v Slemenih ter na vznožju Male gore povsem
neprimerna za postavitev daljinskega sistema. Razlog so predvsem reliefna razgibanost,
velika medsebojna oddaljenost naselij ter izredno majhno število prebivalcev. Ponekod
naselje sestavlja le nekaj hiš. Prav zato menim, da bi bilo najprimerneje, da bi se takšna
naselja preskrbovala s toplotno energijo iz lastnih individualnih sodobnih kotlov na lesno
biomaso. Ker pa je investicija za nakup sodobnih kotlov precej visoka, kljub finančnim
spodbudam s strani države, bi lahko država uvedla še dodatne finančne spodbude za nakup
kotlov prebivalcem iz odročnejših naselij.
Prvo hipotezo, postavljeno v uvodnem delu diplomske naloge, lahko tako potrdim. Občina
Ribnica je primerna za izrabo lesne biomase v energetske namene.
Na možnosti za izrabo sončne energije najbolj vplivajo podnebne razmere v občini Ribnica.
Med njimi je najpomembnejša razporeditev števila oblačnih dni preko leta, ki zmanjšuje
trajanje in količino sončnega obsevanja predvsem v zimskih mesecih, ko je število oblačnih
dni največje. Podobno velja tudi za pojav megle, ki vpliva na sončno obsevanje predvsem v
jesenskih mesecih. Za postavitev sprejemnikov sončne energije so pomembne tudi
temperature zraka, saj je za njihovo delovanje potrebna predvsem toplota.
Občina Ribnica je ena izmed manj osončenih občin v Sloveniji. Kljub temu menim, da so
vrednosti sončnega obsevanja precej visoke. Trajanje sončnega obsevanja znaša okoli 1900 ur
na leto, globalno sončno obsevanje pa približno 1111 kWh/m2 na leto. Zaradi razgibanega
reliefa pa je pomemben predvsem podatek o energiji kvaziglobalnega sončnega obsevanja. Le
ta znaša okoli 1055 kWh /m2 na leto. Kvaziglobalno obsevanje je največje v poletnih mesecih
(okoli 167 kWh /m2), najmanjše pa pozimi (približno 28 kWh/m2). Glede na letne vrednosti
kvaziglobalnega sončnega obsevanja lahko občino delimo na tri območja:
• Slemena ter Mala gora: južne lege do 1250 kWh /m2 na leto
• Ribniško polje: 1167-1222 kWh /m2 na leto
• Velika gora: pod 1111 kWh /m2 na leto.
Iz delitve občine na območja z različnimi vrednostmi kvaziglobalnega obsevanja je razvidno,
da so poselitvena jedra v občini (Ribniško polje, Slemena ter širše območje Velikih poljan)
med najbolj osončenimi območji v občini. To velja tudi za naselje Ribnica, ki se nahaja v
osrednjem delu Ribniškega polja. Zaradi uravnanosti ter velikosti polja je vpliv višje ležečih
kraških planot na sončno obsevanje naselja skoraj zanemarljiv. To je razvidno tudi iz poteka
realnega horizonta, ki je zelo odprt. V poletnem času je naselje osvetljeno okoli 15 ur. Sonce
vzide že okoli pete ure zjutraj ter zaide malo pred osmo uro zvečer. V spomladanskih in
jesenskih mesecih je trajanje sončnega obsevanja skrajšano na okoli 10 ur. Sonce vzide nekaj
po šesti uri, zaide pa okoli 18 ure. Pozimi pa sonce ob jasnem vremenu sije le približno 7 ur.
Vzide okoli 8 ure zjutraj, zaide pa že sredini popoldneva (malo po 15 uri).
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Za postavitev sprejemnikov sončne energije je poleg vrednosti sončnega obsevanja
pomemben tudi naklon, orientacija ter osenčenost izbrane lokacije. Za prikaz vpliva lokacije
na postavitev sončnih kolektorjev so bile izbrane Gornje Lepovče, ki predstavljajo severni del
naselja Ribnica. V tem delu Ribnice se nahaja 124 individualnih stanovanjskih objektov. 107
hiš ima dvokapne strehe. Večina med njimi ima strešne ploskve obrnjene proti jugozahodu,
manjši del pa proti jugovzhodu. Pri hišah z večkapnimi strehami je pri večini hiš (9) večje
sleme orientirano proti jugozahodu. Pri stanovanjskih objektih z dvokapnimi strehami ima le
35 hiš primeren azimut, ki znaša med 155 ter 201°. Pri stanovanjskih objektih z večkapnimi
strehami pa so zaradi razgibanosti strešne konstrukcije skoraj vse strehe primerne za
postavitev sončnih kolektorjev. Pri hišah, ki imajo strešne ploskve obrnjene proti jugozahodu,
znaša azimutna orientacija med 185-205°. Na ostalih hišah pa strešne ploskve z jugovzhodno
orientacijo odstopajo od južne smeri za največ -17°. Hiše imajo tudi primerne naklone streh.
Poleg primernih naklonov, orientacije ter azimuta so za postavitev sončnih kolektorjev
pomembne tudi vegetacijske ovire ter objekti v neposredni bližini izbrane lokacije. Za prikaz
vpliva vegetacije ter bližnjega objekta na sončno obsevanje je bil narejen previšan horizont
za hišo s hišno številko 24, ki jo predvsem iz jugozahodne strani ovira visoko drevje. Poleti je
sončno obsevanje skrajšano na 11 ur. Drevesa osenčijo hišo okoli 17 ure. V spomladanskih in
jesenskih mesecih sonce osvetljuje hišo precej manj, od približno 11 do okoli 14.30. Tudi
pozimi pa je hiša osončena le krajši čas. Sonce sije le dve uri, od dvanajste do štirinajste ure
popoldne. Menim, da je hiša s to hišno številko primerna za postavitev sprejemnikov sončne
energije, saj je v poletnim mesecih večji del dneva osončena. V jesenskih in spomladanskih
mesecih je trajanje sončnega obsevanja manj primerno za izrabo sončne energije, kar velja
tudi za zimo. V tem letnem času bi bila izraba sončne energije s pomočjo sončnih
sprejemnikov nesmiselna tudi zaradi nizkih temperatur ozračja.
Primernost postavitve modulov sončnih celic v naselju Ribnica pa je prikazana na primeru
izbranih javnih objektov v severnem delu naselja (vrtec, zdravstveni dom, športni center
Ribnica, osnovna ter glasbena šola, gasilci, policijska postaja, športni center TVD Partizan,
upravna enota ter občina). Polovica objektov ima orientacijo streh jugozahod, polovica pa
jugovzhod. Izbrani javni objekti imajo torej primerne orientacije strešnih ploskev. Prav vse
strešne ploskve pa imajo neprimeren azimut. Odstopanja od južne smeri znašajo +37 do + 48°
ter - 49 do - 51°.
Izkoriščanje sončne energije s pomočjo sončnih kolektorjev je v občini Ribnica možno
predvsem v poletnem času, ko so temperature zraka visoke, medtem ko so sončne celice
primerne za izrabo preko celega leta. Kljub neprimernim naklonom, orientaciji ter azimutom
mnogih objektov menim, da so skoraj vsi analizirani objekti primerni za postavitev sončnih
sprejemnikov ali sončni celic, saj je le te možno z nosilnimi stebri pravilno usmeriti ter jim
dati ustrezen naklon.
Drugo hipotezo lahko zavržem. Občina Ribnica je primerna tudi za izrabo sončne energije.
Na gostoto rečne mreže v občini Ribnica najbolj vpliva relief z geološkimi značilnostmi
območja. Kljub veliki količini padavin je zaradi zakraselosti območja rečna mreža slabo
razvita. Ker je izkoriščanje vodne energije vezano na območja z večjimi vodnimi tokovi,
lahko občino Ribnica, glede na primernost za izrabo vodne energije, delimo na dve območji:
• Ribniško polje, na katerem se nahajajo največji vodotoki v občini (Bistrica, Ribnica
ter Rakitnica),
• ostali del občine.
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Najmanjša mikro hidroelektrarna, ki proizvaja električno energijo v komercialne namene
potrebuje za svoje delovanje vsaj 1,1 m3/s vodnega pretoka ter 4 m vodni padec. Glede na
podatke o letnih mesečnih vrednostih vodnih pretokov je za izrabo najprimernejši potok
Ribnica, saj ima preko celega leta pretoke večje od 1,1 m3/s. Tudi v mesecu avgustu, ko ima
Ribnica najnižje pretoke preko leta, je le ta višji od 1,1 m3/s in znaša 1,18 m3/s. Ob visokih
vodah pa lahko vodni pretoki tudi za dva in večkrat presežejo najmanjši pretok Ribnice.
Poleg hidroloških značilnosti je potrebno pri izrabi vodnih tokov upoštevati tudi območja
varovanja naravnega okolja. Potok Ribnica se nahaja na območju, ki je opredeljeno kot
življenjski prostor velikih zveri. Potok ima tudi status naravne vrednote državnega pomena.
Večji del potoka pa je zavarovan tudi v okviru Nature 2000. Po habitatni direktivi je skupaj z
vodotokom zaščitena vodna vegetacija zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion.
Prav zato so posegi v vodni ter obvodni prostor tu omejeni. Izven Nature 2000 se nahajata le
spodnji tok Ribnice, okoli 200 m pred ponorom v Prigorici ter manjši del potoka v srednjem
toku, kje se nahaja opuščen mlin. Vidni so tudi ostanki mlinskega kolesa. Prav zaradi
preoblikovanosti ter izločenosti iz območja Nature 2000 menim, da je prav ta lokacija
najprimernejša za postavitev mikro hidroelektrarne v občini Ribnica. Opuščeni mlin se nahaja
v srednjem toku reke, med stanovanjsko hišo s hišno številko 27 ter objektom v
jugozahodnem delu Prigorice. Struga potoka je povsem preoblikovana le na odseku, na
katerem se nahajajo opuščeni ostanki mlina, pred katerim je bil v preteklosti zgrajen manjši
kamniti jez, ki zadržuje vodo. Preostali odsek potoka je sonaravno urejen in spada pod
območje Nature 2000. Tako kot v preteklosti, bi bila lahko tudi predvidena mikro
hidroelektrarna, urejena kot mlinščica, pri kateri bi bil manjši del vodotoka speljan po ceveh
do objekta hidroelektrarne, preostali del vodotoka pa bi lahko neovirano tekel dalje.
Na izrabo geotermalne energije v občini Ribnica imata velik vpliv tektonska ter geološka
zgradba območja. Večji del občine gradijo karbonatne kamnine, predvsem apnenec in
dolomit, v severnem delu občine pa prevladujejo silikatne kamnine. Na območju občine se
nahajajo številni manjši ter plitvejši prelomi, ki so za dostop podzemne vode preplitvi. Tudi
debelina zemeljske skorje je na tem območju precejšnja, kar ponovno zavira dotok vode na
površje. Temperature tal na globini okoli 1000 m znašajo le okoli 20° C. Glede na vrsto
vodonosnika lahko območje občine delimo na :
• Ribniško polje: vodonosniki z medzrnsko poroznostjo,
• Velika in Mala gora: vodonosniki s kraško-razpoklinsko poroznostjo,
• Slemena: razpoklinski vodonosnik.
Glede na obsežnost vodonosnih plasti z nizkimi temperaturami vode menim, da predstavljajo
primeren način izrabe toplotne črpalke tipa voda/zrak. Kljub nizkim temperaturam tal v večjih
globinah pa menim, da v občini Ribnica obstajajo tudi možnosti za izrabo toplotne energije
Zemlje s pomočjo toplotnih črpalk zemlja/zrak.
Vetrovne razmere v občini so določene z lego občine med višje ležečima kraškima planotama,
ki predstavljata reliefno pregrado za zračne tokove. Prav zato je na Ribniškem polju skoraj
polovica dni v letu brez vetra. Za delovanje vetrnih elektrarn je potreben veter s hitrostjo vsaj
5 m/s. V večjem delu občine dosegajo vetrovi 50 m nad tlemi hitrosti do okoli 1-2 m/s, v
posameznih predelih tudi do 2-3 m/s. Le na grebenih Velike in Male gore se 50 m nad tlemi
hitrosti vetra približajo minimalnim hitrostim vetra, pri katerih je delovanje vetrne elektrarne
še mogoče (4-5 m/s). Tudi najprimernejša smer vetra za izrabo vetrne energije, jugozahodnik,
se na območju občine Ribnica pojavlja poredko.
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Zadnjo hipotezo, na kateri je temeljila diplomska naloga, pa lahko deloma potrdim oziroma
zavržem. V občini Ribnica obstajajo manjše možnosti za izrabo vodne in geotermalne
energije, medtem ko možnosti za izkoriščanje vetrne energije ni.
Občina Ribnica ima ugodne naravnogeografske pogoje za izrabo obnovljivih virov energije.
Največji potencial predstavljata lesna biomasa ter sončna energija, medtem ko je potencial
vodne in geotermalne energije majhen. Menim, da bi bil zimskem času najprimernejši način
ogrevanja prostorov ter segrevanja vode sistem daljinskega ogrevanja ter sodobni kotli na
lesno biomaso, v manjši meri pa bi lahko toplotne potrebe zadostili tudi s toplotnimi
črpalkami. Poleti bi bilo segrevanje sanitarne vode najprimerneje s pomočjo sončnih
kolektorjev. Električno energijo bi lahko v občini Ribnica pridobivali s postavitvijo sončnih
elektrarn, manjši delež pa bi prispevala tudi potencialna mikro hidroelektrarna.
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11.

SUMMARY

My thesis deals with the possibilities for more extensive use of wood biomass in the Ribnica
region, and for exploitation of other renewable sources of energy. I considered the regionalgeographic delineation of the Ribnica region, as the possibility of exploitation of renewable
sources of energy depends on physical-geographical, and socio-geographical characteristics.
The exploitation of wood biomass is associated with regions with vast forest surfaces.
Approximately 70 % of the Ribnica region is covered by forests. The average annual addition
through growth amounts to 8.2 m3 /ha, the annual wood stock is 370 m3 /ha. Thus the wood
biomass potential in this region is considerable, which is why the municipality intends to
build a remote heating system ??? fuelled by wood biomass in the settlement of Ribnica. The
other settlements in the Ribnica valley are, due to the level surface of the valley, just as
suitable for setting up a remote (heating) system based on wood biomass, while the other
settlements are, due to the uneven surface of the territory, and their distance from the larger
settlements, suitable only for installation of modern biomass boilers.
The possibility for exploitation of solar energy is mostly influenced by the climate conditions.
The duration of solar radiation amounts to approximately 1900 hours per year, and
quasiglobal solar radiation is estimated to approximately 1111 kWh/m2 per year. The values
of the solar radiation speak in favour of exploitation of solar energy. The majority of chosen
residential buildings in the settlement of Ribnica is, due to unsuitable azimuths, unsuitable for
installation of solar collectors. All of the chosen public buildings in Ribnica are, for the same
reason, unsuitable for installation of solar collectors or solar cells. However I believe
practically all the analysed buildings can be used for installation of solar collectors or solar
cells, as support columns allow proper orientation.
The density of the river system in the Ribnica region is mostly influenced by the karstic
landscape. Larger currents can be found only on the Ribnica field; among those only the flow
of the stream Ribnica exceeds 1.1 m3/s throughout the year. The suggested location of a micro
hydroelectric power plant is an abandoned mill in the lower part of the stream Ribnica in the
settlement Prigorica, outside the Natura 2000 territory. A micro hydroelectric power plant
would be designed in the form of a mill stream.
The exploitation of geothermal energy in the Ribnica region is largely influenced by the
tectonic and geological formation of the territory, where a number of smaller and shallower
breaks are present. The thickness of the earth crust on this territory is quite substantial. Due to
the low water and earth temperatures in greater depth (approx. 20°C), and to substantial
aquifiers, heat pumps of water/air, and earth/air type would be a suitable manner of
exploitation.
The wind conditions in the region are defined by its location between the two higher karstic
plateaus which present the relief barriers for air currents. The increased speeds of wind (from
4-5 m/s) occur only on the ridges of Velika gora and Mala gora, 50 m above the valley. The
occurrence of winds blowing in southwest directions, most suitable for exploitation of wind
energy, is a rare occurrence in the Ribnica region.
My first hypothesis presented in the introductory part of my thesis has thus been confirmed.
The Ribnica region is suitable for exploitation of wood biomass for energy purposes. The
second hypothesis has been disproved. The potential of solar energy in the Ribnica region is
81

large. The last hypothesis has been partially confirmed, and partially disproved. There are
limited possibilities for exploitation of water energy through construction of a micro
hydroelectric power plant, and for use of geothermal energy through heat pumps, while the
exploitation of wind energy is not an option.
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