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GEOGRAFSKA ZASNOVA RABE ALTERNATIVNIH VIROV ENERGIJE V
OBČINI BLED

Izvleček:
V diplomskem delu so najprej predstavljene značilnosti obnovljivih virov in njihova raba v
svetu. V nadaljevanju je z vidika rabe obnovljivih virov predstavljena občina Bled. Zaradi
svoje lege in geografskih značilnosti je primerna za rabo različnih obnovljivih virov. Zelo
ugodne pogoje ima z vidika rabe lesne biomase, dobre pogoje ima za izrabo sončne energije,
prav tako vodne, vendar je ta že v veliki meri izkoriščena. Geotermalni potencial se zaenkrat
kaže v manjši meri, vendar se bo morebiti bolj razkril v prihodnosti z izdelavo podrobnejših
raziskav. V občini leži jezero, katerega toplotno kapaciteto bi se dalo uporabiti tudi v
energetske namene. Ugodne pogoje za rabo obnovljivih virov energije bi občina vsekakor
morala upoštevati pri nadaljnjem razvoju in planiranju.
KLJUČNE BESEDE: obnovljivi viri energije, energetika, občina Bled

GEOGRAPHIC CONCEPT OF USE OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY IN
BLED MUNICIPALITY

Abstract:
Thesis describes characteristics of renewable sources of energy and shows their use globaly.
Afterward it evaluates the potential of the renewable energy sources in Bled municipality.
Due to its geographic position and physical characteristics Bled has potential to use various
renewable sources. The most favorable conditions in municipality are in use of woody
biomass as well as in solar energy. Relatively high level of aquosity makes it a good condition
for use of hydroenergy, but usage of this source has lot of restrictive factors on one side, on
the other side it is mainly exploited allready. Geothermal potential shows in smaller extent for
now, however potential may increase in the future through more detailed examinations. Lake
Bled has great heat capacitiy which can be used in energy purpose as well. The fact that Bled
has good potentials in use of renewable sources of energy should become guideline in further
development and planning.

KEYWORDS: renewable sources of energy, energetics, Bled municipality
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1. UVOD
Okolje je temeljni vir, na katerem so grajene človeške družbe. Vpliva na vsa področja
družbenega delovanja in vsak ukrep, ki spremeni okolje ali pomembno vpliva nanj, bo zelo
verjetno povzročil številne reakcije. Človeštvo od narave ne sme jemati več, kot narava lahko
nadomesti. Zemlja ima svoje meje, ki jih ni mogoče raztezati v neskončnost. To seveda
pomeni, da je treba privzeti načine življenja in poti razvoja, ki spoštujejo naravne omejitve in
jih ne prestopamo. Za doseganje trajnostnega razvoja sta ključna spreminjaje potrošniških
navad in drugačne proizvodnje (Resolucija o.., 2006).
V zadnjem stoletju se je temperatura na Zemlji dvignila za 0,6°C; po podatkih je bilo v
zadnjih 12-ih letih 11 najtoplejših let sploh., do konca stoletja naj bi se povprečna temperatura
povišala za 1,4° do 5,8° C (Evropska komisija, 2009). Sicer ne moremo dokazati, da je za
podnebne spremembe in splošen dvig temperature kriv človek, saj so se podobne spremembe
v daljni preteklosti že dogajale, vsekakor pa je človek s pretirano rabo naravnih virov močno
pospešil vse to, mogoče tudi naravno, dogajanje.
V le dobrih dveh stoletjih letih smo v večji meri izkoristili vire, ki so nastajali milijone let. Po
predvidevanjih nekaterih strokovnjakov nam lahko služijo le še okoli 70 let. Če dodamo še
nedavno dviganje cen nafte v nebo, plinsko krizo v Evropi, splošno okoljsko krizo,
pomanjkanje delovnih mest zaradi globalne finančne krize, se je vsekakor potrebno
preusmeriti na obnovljive vire energije, ki so zaradi sprejemljivosti okoljskih učinkov
dolgoročno najpomembnejši primarni energetski vir, saj so čisti in okolju prijazni, trajni, brez
geopolitičnih ovir, njihovo izkoriščanje pa pomeni tudi ogromno število delovnih mest.
Narava nam ponuja vrsto možnosti, kako do energije priti po do okolju prijazni poti. Sončno
obsevanje kar 1800- krat presega trenutne globalne potrebe po energiji, z izkoriščenim
vetrnim potencialom bi te potrebe pokrili kar 200 krat, z biomaso 20, z geotermalno energijo
10 krat, s hidro in energijo oceanov in valov pa 3-krat.
EU je v lanskem letu sprejela podnebno-energetski paket, s katerim se do 2020 zavezuje k 20
% znižanju toplogrednih plinov (v primerjavi z 1990), povišanju deleža OVE na 20% in
deleža biogoriv na 10%. Posamezne članice imajo sicer različne cilje, Slovenija si je zadala
doseči 25 % delež v končni rabi energije.
Tudi na nižjem nivoju – nivoju občin je potrebno stremeti k učinkoviti rabi energije ter
uporabi lokalnih in obnovljivih virov energije. Vsem občinam bi moral biti cilj izboljšati
kakovost bivanja, delovnih pogojev in zdravja prebivalcev občine, ustvarjati bivalno in
gospodarsko privlačno okolje in s tem skrbeti za stalen razvoj občine.
Bled je poznan po svoji lepi okolici, ohranjeni naravi in zato si občina mora prizadevati za
ohranitev naravnega okolja. Eden izmed več potrebnih ukrepov je tudi smotrnejša raba
energije, ki bi v čim večji meri morala biti iz obnovljivih virov.
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1.1. NAMEN IN CILJI
Namen:
-

predstaviti fizičnogeografske pogoje in potencial na eni strani ter omejitve na drugi
strani
predstaviti možnosti rabe obnovljivih virov energije v občini Bled

Cilji:
- na podlagi ugotovitev izbrati obnovljive vire, ki imajo na izbranem območju najboljše
možnosti za razvoj
- predlagati v razvoj katerega vira je na obravnavanem območju smotrno vlagati
1.2. DELOVNA HIPOTEZA
- območje občine Bled je primerno za izrabo več različnih obnovljivih virov energije
1.3. METODOLOGIJA
Metodologija diplomske naloge temelji na uporabi več metodoloških modelov geografskega
proučevanja.
Prvi sklop obsega splošni opis posameznih obnovljivih virov in predstavitev njihove rabe v
svetu (s poudarkom na EU) in v Sloveniji. Viri temeljijo na uporabi elektronskih medijev,
nekateri podatki za občino pa na osebnih virih iz strani raznih strokovnjakov.
V drugem sklopu je bil s pomojo fizičnogeografske metode proučevan naravni potencial
občine za izrabo obnovljivih virov energije.
»Tradicionalne fizičnogeografske metode izhajajo iz delitve pokrajine oz. okolja v
fizičnogeografske in družbenogeografske sestavine, v ospredje pa postavljajo proučevanje
pokrajinskih posledic obremenitev v posameznih fizičnogeografskih sestavinah (ozračje,
voda, relief, prst, vegetacija) (Plut, 2004).
Drugi uporabljen model je regionalnogeografski, v katerem je obravnavano območje
predstavljeno kot snovno-energetski sistem z vnosi in iznosi. Glavni energetski vnos je v tem
primeru sončna energija v vseh svojih oblikah, najpomembnejši iznos pa količina
proizvedene energije iz različnih obnovljivih virov.
Regionalno geografski model kot snovno energetski sistem
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Regionalnogeografski pristop poudarja nujnost sinteznega pristopa proučevanja regionalnih
sestavin in povezav pri antropogeno povzročenemu preoblikovanju regije, pokrajine. Zaradi
tesnih zvez in součinkovanja med prirodnimi in družbenimi sestavinami okolja, je v ospredju
proučevanje geografskega okolja kot enotnega, torej naravnega okolja z antropogenimi
sestavinami (Plut, 2004).

2.

NARAVNI VIRI

Naravni viri ali viri okolja so tiste sestavine naravnega okolja, ki jih uporablja človek, npr. so
ozračje, voda, prst, zemljišče, minerali. Določen naravni element opredelimo kot vir, če sta
izpolnjena dva predpogoja:
- obstajati morajo znanje in tehnični postopki izločevanja in rabe,
- obstajati mora povpraševanje po materialih ali storitvah..
Naravne vire navadno delimo v dva osnovna tipa in sicer v zaloge ali neobnovljive vire
energije in prilive ali obnovljive naravne vire. Temeljna razlika ja v časovnem razponu
njihovega obnavljanja, saj so strogo vzeto vsi viri obnovljivi, vendar v zelo različnih
obdobjih.
Neobnovljivi viri so snovi, ki postopoma nastajajo v geološki zgodovini, v obdobju več
milijonov let, to so fosilna goriva in minerali. Fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin)
ali neobnovljivi viri energije so s pomočjo fotosinteze v preteklih obdobjih zemeljske
zgodovine nakopičena sončna energija. V enem samem letu porabi človeštvo toliko fosilnih
goriv, kot jih je nastalo v milijonih let. Zaloge naj bi v nekaj stoletjih pošle, poleg tega pa je
potrebno upoštevati tudi dejstvo, da proizvodnja in poraba fosilnih goriv prispeva daleč
največji delež k onesnaževanju okolja in segrevanje ozračja (Plut, 2004b).
Zaradi navedenih razlogov je potrebno ukrepati in spodbujati raziskovanja in uvajanje
tehnologij rabe obnovljivih energetskih virov.
2.1

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Obnovljivi viri energije (OVE) - predvsem biomasa, vodna energija in veter, so bili vse do
začetka industrijske dobe sredi osemnajstega stoletja primarni energetski vir s katerim je
človeštvo zadovoljevalo svoje potrebe. Teoretično spoznanja o naravnih zakonih, številne
iznajdbe naprav in fosilna goriva so privedla do civilizacije, kot jo poznamo danes. Tako v
bogatih, kot v revnih deželah.
Sredi sedemdesetih let, ob nastanku politično ustvarjene “naftne krize”, zasledimo prvo večje
zanimanje za uporabo obnovljivih virov energije z novimi tehnologijami. Črpanje nafte iz
nahajališč pod Severnim morjem, ter politična nestabilnost v arabskem naftnem bazenu so
bile vzrok, da se je cena nafte, ki jo uporabljamo kot nekakšen cenovni ekvivalent,
prepolovila. Zanimanje za uporabo obnovljivih virov se je v razvitih deželah sveta zmanjšalo.
Med nerazvitimi pa so ostali primarni energetski vir. Izsekavanje gozdov je v mnogih deželah
povzročilo nepopravljive posledice v naravi. Ocenjeno je, da je delež obnovljivih virov v
svetovni energetski oskrbi danes okoli 20% (Medved, Novak, 2000).
Ob naraščanju porabe fosilnih goriv pa so znanstveniki v zadnjih desetletjih opazili v naravi
spremembe, ki so bile v zgodovini značilne za desettisočletja. Danes vemo, da so posledica
uporabe fosilnih goriv in snovi, ki se sproščajo pri njihovi uporabi. Torej je mogoče okolje
ohraniti le z zamenjavo fosilnih goriv z okolju bolj sprejemljivimi. V devetdesetih letih so
strokovnjaki in politiki dosegle soglasje o tem, da je fosilna goriva mogoče nadomestiti edino
z obnovljivimi viri in hkrati edino z njimi omogočiti več kot polovici človeštva osnovni
energetski vir (Medved, Novak, 2000).

3

Geografska zasnova rabe alternativnih virov energije v občini Bled

Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih
procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija),
fotosinteza s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi
(geotermalna energija) (OVE1, 2008).
Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno
obnavljajo, tako je njihovo trajanje za časovna merila človeštva praktično neomejeno. Poleg
neomejene trajnosti in velikega potenciala, je pri obnovljivih virih zelo pomembna lastnost
tudi enakomerna razporeditev brez geopolitičnih ovir. Druga pomembna značilnost, sicer
negativna, pa je časovna spremenljivost moči in energije virov ter nezmožnost shranjevanje
energije za čas, ko jo najbolj potrebujemo (Medved, Novak, 2000).
Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih
procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija),
fotosinteza s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi
(geotermalna.energija).
Večina OVE, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja.
Nekatere oblike OVE so shranjena sončna energija. Dež in vodni tokovi ter veter so posledica
kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja
rasti v enem letu, kot npr. slama; ali več let, v lesni biomasi. Zajemanje OVE ne izčrpa vira
(Obnovljivi1.., 2008).
Med obnovljivimi viri po količini prevladuje sončna energija v vseh pojavnih oblikah, ni pa to
edini naravni vir. Obnovljive vire glede na izvor delimo na:
• SONČNO SEVANJE, ki ga oddaja sonce in ga lahko spremenimo v toploto ali
elektriko, v naravi pa povzroča nastanek vetra, valov, vodne energije in biomase
• PLANETARNA ENERGIJA Lune in Sonca, ki skupaj s kinetično energijo Zemlje
povzroča periodično nastajanje plime in oseke
• TOPLOTO, ki iz notranjosti Zemlje prehaja proti površju in jo imenujemo
geotermalna energija (Medved, Novak 2000)
V diplomski nalogi bom glede na temo obravnavala le tiste vire, ki se nahajajo na območju
občine in sicer: neposredno in posredno (vetrno, vodno, biomaso) sončno energijo ter
geotermalno energijo.
2.1.1. Neposredna sončna energija
Sončno obsevanje že od nekdaj zagotavlja Zemlji toploto in svetlobo. Fosilna in jedrska
goriva tudi danes predstavljajo le manjši delež energije, potrebne za življenje na Zemlji. Ker
so zaloge fosilnih goriv končne, njihov vpliv na okolje pa negativen, lahko pričakujemo , da
bo sončno obsevanje v celoti nadomestilo rabo neobnovljivih virov (Medved, Novak, 2000).
Sončna energija prihaja na Zemljo v obliki elektromagnetnega valovanja in je del naravnih
energetskih tokov, ki ohranjajo ravnovesje na našem planetu. Brez nje življenje na Zemlji ne
bi bilo možno. Vpadlo sončno sevanje v eni uri je večje, kot so celoletne zemeljske potrebe po
energiji (ApE, 2008).
Sončna energija je eden od redkih energetskih virov, ki je relativno enakomerno porazdeljen
po zemeljski obli (Medved, Novak, 2000). V optimalnih pogojih lahko na površini zemlje
dobimo približno 1 kW/m2, dejanska vrednost pa je odvisna od meteoroloških dejavnikov
(oblačnosti, vlage in prepustnosti ozračja za sevanje), od reliefnih dejavnikov (nadmorske

4

Geografska zasnova rabe alternativnih virov energije v občini Bled

višine) in astronomskih dejavnikov (ARSO1, 2008). Količina sončne energije, ki letno doseže
zemeljsko površje je približno dvakrat večja od količine energije, ki jo bomo kadarkoli
pridobili od vseh neobnovljivih virov energije skupaj (Wikipedia1, 2008).
Sončno energijo lahko izkoriščamo na tri načine:
•

•

•

PASIVNO - s solarnimi sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov. Pomeni
rabo primernih gradbenih elementov (okna, sončne stene, stekleniki ipd) za ogrevanje
stavb, osvetljevanje in prezračevanje prostorov.
AKTIVNO - s sončnimi kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov.
Pomeni rabo sončnih kolektorjev, v katerih se segreje voda za pripravo tople vode in
zrak za ogrevanje prostorov.
S FOTOVOLTAIKO - s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije -. Gre
za pretvorbo sončne energije neposredno v električno energijo preko sončnih celic.
Proces pretvorbe je čist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije.

Pasivno izkoriščanje solarne energije
To naredimo z vgradnjo posebnih elementov za naravno ogrevanje stavb s soncem (pasivna
hiša), ki jih lahko razvrstimo v štiri skupine, ki skupaj s stavbo tvorijo sistem za naravno
ogrevanje:
- zastekleni zidovi,
- okna,
- stekleniki prezračevalni,
- fasadni elementi.
Pri večini teh naprav segrevamo zrak neposredno v stavbi. Za kroženje zraka in prenos toplote
izkoriščamo naravne zakonitosti (vzgonsko kroženje) in včasih tudi mehanske naprave
(Medved, Novak, 2000).
Aktivno izkoriščanje solarne energije
Najbolj so razširjeni sistemi za pridobivanje toplote na srednje temperaturnem nivoju :
- solarni sistemi za pripravo tople vode
- solarni sistemi za ogrevanje stavb (Medved, Novak, 2000).
Fotovoltaika
Beseda fotovoltaika izvira iz grške besede "phos", ki pomeni svetlobo in besede " volt".
Fotovoltaika je veda, ki preučuje pretvorbo energije svetlobe, natančneje energijo fotonov v
elektriko. Pod pojmom fotovoltaična (fotonapetostna) pretvorba razumemo direktno
pretvarjanje svetlobne energije sončnega sevanja v električno energijo. Preprosteje povedano,
gre za pretvorbo svetlobe v elektriko. Pri tem sodelujeta tako direktno, kot tudi difuzno
sončno sevanje. Pretvorba se izvrši v sončnih celicah, ki so glede na zgradbo lahko amorfne,
polikristalne ali monokristalne. V večini primerov so izdelane iz silicija. V sončni svetlobi se
nahajajo osnovni delci, fotoni, ki ob stiku s fotovoltaično celico prenesejo svojo energijo na
elektrone, ti pa generirajo električni tok.
Z združevanjem več sončnih celic dobimo fotonapetostne module. Z združevanjem več
modulov in z uporabo drugih elementov, kot so akumulatorji, regulatorji polnjenja in
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razsmerniki lahko zgradimo poljubno močan sistem za oskrbo z električno energijo na
katerikoli lokaciji, če je le na razpolago dovolj sončnega sevanja (Solar cells…, 2008)
Ena glavnih slabosti sončne energije je nezmožnost shranjevanje energije za obdobja, ko ni
sončnega obsevanja, saj se takrat načeloma najmanj potrebuje. To in zaenkrat draga
tehnologija sta vzroka, da ima globalno gledano zanemarljiv delež v skupni rabi energije,
vendar kot kaže, bo to kmalu preteklost.
V letu 2008 so namreč na slovitem inštitutu MIT (Massachusetts Institute of Technology)
naredili ogromen korak k hitrejšemu razvoje solarne energije, saj so raziskovalci razvili
preprost, ne predrag in zelo učinkovit proces za shranjevanje sončne energije. Gre v bistvu za
proces umetne fotosinteze. S pomočjo sončne energije je mogoče razdeliti vodo v vodik in
kisik. Kasneje se obe molekuli ponovno združi v gorivni celici in s tem ustvari brezogljično
energijo v vsakem trenutku, ne glede na čas dneva. To je le začetek, saj je trenutno
tehnologija za izvajanje umetne fotosinteze še predraga, je pa vsekakor velika vzpodbuda za
hitrejši razvoj znanosti na tem področju. Na inštitutu pričakujejo velik razvoj omenjene
tehnologije v roku desetih let (Major discovery…, 2009).
2.1.2. Vodna energija
Energijo vode so s posebnimi napravami izkoriščali že pred več kot 2500 let, saj so takrat
izdelali prvi vodni mlin. Dolgo časa se je izrabljala predvsem za pogon mlinov in žag. V 19.
stoletju (1882) pa so v ZDA zgradili prvo hidroelektrarno z močjo 12 kW. Danes se večji del
vodne energije uporablja za pridobivanje elektrike in je najpomembnejši obnovljivi vir
energije, saj je kar petino vse električne energije na svetu proizvedene z izkoriščanjem
energije vode oziroma hidroenergije (Medved, Novak, 2000)
Vodno energijo uvrščamo med obnovljive vire, ker je voda, ki teče skozi vodno elektrarno,
del vodnega cikla, ki ga poganja sonce. Čista je v tem pomenu, ker njena pretvorba v
električno energijo ne onesnažuje okolja in skrbi za zmanjševanje emisij plinov tople grede,
saj zamenjuje ostale načine pretvorbe energije. Večinoma se obravnavajo samo male
hidroelektrarne kot obnovljive, saj velike hidroelektrarne močno posegajo v okolje, če posebej
kadar je za delovanje elektrarne potrebna izgradnja jezu (ApE, 2008).
Male hidroelektrarne  manjši objekti, postavljeni na manjših vodotokih, pri katerih
nastanejo manjši posegi v okolje. V svetu so različni kriteriji, kdaj neko HE štejemo za malo,
v Sloveniji in tudi v ostali Evropi, pa za male štejemo tiste, ki imajo moč do 10 MW. Male
HE so lahko povezane in oddajajo energijo v javno omrežje ali pa so samostojne in napajajo
omejeno število porabnikov.
Pretvorba hidroenergije v električno energijo poteka v hidroelektrarnah. Količina pridobljene
energije je odvisna tako od količine vode kot od višinske razlike vodnega padca. Glede na to
razlikujemo različne tipe hidroelektrarn:
•
•

pretočne elektrarne, ki izkoriščajo veliko količino vode, ki ima relativno majhen
padec; reko se zajezi, ne ustvarja pa se zaloga vode;
akumulacijske hidroelektrarne, ki izkoriščajo manjše količine vode, ki pa ima velik
višinski padec. Pri teh elektrarnah akumuliramo vodo z nasipi ali s poplavitvijo dolin
in sotesk;
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•

pretočno-akumulacijske hidroelektrarne, ki so kombinacije prej omenjenih. Gradijo se
v verigi v kateri ima le prva elektrarna akumulacijsko jezero (AURE1, 2008).

Kljub dejstvu, da vodno energijo uvrščamo med obnovljive vire, smo zaradi nepremišljene
gradnje (tudi malih) hidroelektrarn ponekod že lahko priče nepovratnemu uničenju celotnih
naravnih ekosistemov in prav v Alpah je gradnja hidroelektrarn uničila že marsikatero
naravno ali sonaravno krajino, zato je tu zares potrebna trezna in dolgotrajna presoja vpliva na
okolje (Vodna energija.., 2008).
Prednosti izkoriščanja hidroenergije:
- ne onesnažuje okolja,
- dolga življenjska doba in relativno nizki obratovalni stroški.
Slabosti izkoriščanja hidroenergije:
- izgradnja hidrocentral predstavlja velik poseg v okolje,
- nihanje proizvodnje glede na razpoložljivost vode po različnih mesecih leta,
- visoka investicijska vrednost (AURE1, 2008).
2.1.3. Vetrna energija
Veter je obnovljiv vir energije, ki se je že v preteklosti uporabljal predvsem za poganjanje
mlinov, sedaj pa se v veliki meri uporablja za proizvodnjo električne energije (ApE, 2008).
Čeprav je v letu 2007 energija iz vetrnih elektrarn šele prvič presegla 1% moči vseh
energetskih objektov na svetu (Record growth, …2009) se energija vetra vse bolj kaže kot
pomembna priložnost za proizvodnjo električne energije, ki je dovolj zanesljiva za redno
uporabo.
Vetrna energija je kinetična energija, tako da za njeno pretvarjanje v elektriko potrebujemo le
primerno turbino in generator.
Energijo vetra izkoriščamo s pomočjo vetrnih elektrarn, ki jo pretvarja v električno
energijo. Vetrne elektrarne so visoki vetrni objekti, navadno postavljeni ob obalah ali v gorah,
kjer je pogostnost in moč vetra večja.
Večina vetrnih elektrarn za začetek obratovanja potrebuje veter s hitrostjo 3- 4 m/s, zaradi
možnosti poškodb pa se samodejno ustavijo nekje pri hitrosti 25m/s, optimalna hitrost pa je
okoli 15 m/s. Teoretično vetrne elektrarne lahko pretvorijo največ do 60% vetrne energije, v
praksi pa le med 20 in 30% (Medved, Novak, 2000)
Največji prednosti vetrnih elektrarn sta:
- enostavna tehnologija za pretvorbo vetrne energije v električno
- čista in poceni energija
Pomembnejše slabosti:
- vizualni vpliv na okolico in hrup v neposredni bližini
- draga tehnologija (AURE 2, 2008)
Z napredkom znanosti se moč vetrnih elektrarn veča, cena tehnologije pada in vloga
proizvodnje električne energije iz energije vetra se izjemno hitro povečuje.
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2.1.4. Biomasa
Biomasa je naraven material proizveden s fotosintezo, ki je eden najpomembnejših naravnih
procesov pretvorbe sončne energije. S fotosintezo se poleg hrane pridobiva tudi gorivo, v
katerem je v obliki kemične energije shranjena sončna energija. Energija iz biomase, zlasti
les, se uporablja že tisočletja, in je do leta 1700 predstavljala glavni energetski vir, v državah
v razvoju je to še danes.
Letno se s fotosintezo proizvede toliko organskih snovi, katere energetska vrednost je 10 krat
večja od trenutnih svetovnih energetskih potreb človeštva (Medved, Novak, 2000).
Iz biomase lahko s kurjenjem pridobivamo toploto, ki jo je možno pretvoriti v mehansko in
električno energijo. Energijo pridobljeno iz biomase, imenujemo bioenergija (Aure3, 2008).
Ocenjujejo, da na Zemlji s fotosintezo letno nastane okoli 1011 ton organskih snovi. Biomaso
lahko uporabljamo neposredno za kurjenje, s čimer nastane toplotna energije ali pa jo z
različnimi tehnološkimi procesi pretvorimo v tekoče in plinaste ogljikovodike, ki so uporabni
kot gorivo (t.i. bioplin in biodizel) (Wikipedia 2 , 2008).
Med biomaso prištevamo:





LES, kot najbolj razširjen vir za pridobivanje energije,
SENO,
hitro rastoče KULTURNE RASTLINE (npr. sladkorni trs in oljna repica),
ORGANSKE ODPADKE (živinorejski odpadki, komunalni odpadki, kanalizacijska
voda).

2.1.4.1. Lesna biomasa
Najbolj znana oblika biomase je lesna biomasa in jo kot vir energije tudi najpogosteje
uporabljamo. Okrog 7-10% osnovnih energetskih potreb na svetu zadostimo z lesno biomaso.
Lesna biomasa obsega predvsem naravni manj kvaliteten les iz gozdov ter predvsem razni
ostanki.
K lesni biomasi uvrščamo:
•
•
•

gozdne ostanke: vejevje, krošnje, debla majhnih premerov ter manj kakovosten les,
ki ni primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo; ostanki so posledica rednih
sečenj, nege mladih gozdov ter pospravnih in sanitarnih sečenj;
ostanke pri industrijski predelavi lesa: pri industrijski rabi lesa nastajajo ostanki
primarne in sekundarne predelave (žaganje, krajniki, lubje, prah, itd.);
kemično neobdelan les: produkti kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih
ter že uporabljen les in njegove izdelke, kot so npr. gajbice, palete itd.

Les z raznimi dodatki kot so npr. zaščitna sredstva, barvila in lepila ni primeren za
pridobivanje energije
Pretvorba energije lesne biomase v toplotno energijo poteka v za to izdelanih posebnih
napravah za kurjenje lesne biomase - kotlih. Sodobni kotli so za razliko od starih narejeni
tako, da v njih poteka pridobivanje toplote mnogo bolj učinkovito in okolju prijazno (ApE,
2008).
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Moderni kotli na lesno biomaso obratujejo pri visokih temperaturah, to pa omogoča zelo
nizke emisije (SO2, CO, saje…). Visoke temperature omogočajo, da zgorijo tudi smole,
eterična olja in ostale snovi, ki so se v starejših kotlih nabirale kot črne lepljive obloge
(katran) na stenah kotla (OVE2…, 2008).
Majhna kurišča na lesno biomaso so v zadnjih letih doživela nesluten tehnični razvoj in
samodejno obratovanje peči in majhnih naprav na lesno biomaso je postalo tako enostavno, da
je kurjenje z njimi mogoče primerjati s kotli na plin ali kurilno olje (ApE, 2008), vse več je
tudi daljinskih sistemov za ogrevanje z lesno biomaso.
Biomasa bo tudi v prihodnosti energetsko zelo pomembno gorivo, verjetno zlasti v obliki t.i.
energetskih kmetij (gojenje rastlin za proizvodnjo energije) in energetske rabe kmetijskih in
lesnih ostankov ter komunalnih odpadkov. Vendar je tudi raba biomase kot energetskega vira
omejena; večjo rabo lesa za kurjenje poleg količine letnega prirastka omejujejo potrebe po
lesu kot industrijski surovini. Zaradi naraščajočih potreb po hrani, pa je tudi gojenje rastlin za
proizvodnjo energije vprašljivo (Plut, 2004b).
Prednosti izkoriščanja lesne biomase: - je obnovljiv vir energije,
- prispeva k čiščenju gozdov,
- zmanjšuje emisije CO2 in SO2,
- zmanjšuje uvozno odvisnost,
- zagotavlja razvoj podeželja,
- odpira nova delovna mesta.
Slabosti izkoriščanja lesne biomase je predvsem visoka cena tehnologije (AURE4, 2008).
2.1.4.2. Bioplin
Bioplin lahko pridobimo iz organske biomase (koruza, travniške trave, detelja, krmna pesa,
listi sladkorne pese, sončnice, ogrščice) ter hlevskega gnoja in gnojevke. Sproščanje plina
poteka v procesu anaerobnega vrenja, pridobljeni plin pa ima podobne lastnosti kot zemeljski
plin in ga lahko uporabimo za proizvodnjo toplote in električne energije ter kot pogonsko
gorivo za kmetijsko mehanizacijo.
Relativno nova tehnologija proizvodnje energije iz bioplina, kot obnovljivega vira energije,
med drugim prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, onesnaževanja vode in
degradacije tal. Med porabniki tega obnovljivega vira energije je poleg industrije, čistilnih
naprav za odplake in odlagališč komunalnih odpadkov tudi kmetijstvo, kjer je v Evropi
instaliranih približno 10 odstotkov skupne moči naprav za proizvodnjo energije iz bioplina
(AURE5, 2009).
2.1.4.3. Biogoriva
V direktivi EU o biogorivih iz leta 2003 so opredeljena kot tekoča oz. plinasta pogonska
goriva, ki so proizvedena iz biološko razgradljivih delov poljščin ter organskih ostankov in
odpadkov iz kmetijske proizvodnje in gozdarstva.
Biogoriva prve generacije so pridobljena iz poljščin, namenjenih za prehrano, kot so oljna
ogrščica, pšenica, koruza, sončnica, sladkorna pesa, sladkorni trs in soja. Najbolj razširjeni
biogorivi prve generacije na svetu sta biodizel, ki se pridobiva predvsem iz oljne ogrščice in
katerega glavni proizvajalec je prav EU, ter bioetanol, ki se pridobiva iz sladkorne pese,
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koruze, pšenice in sladkornega trsa in katerega glavna svetovna proizvajalca sta Brazilija in
ZDA.
Biogoriva druge generacije pa so pridobljena iz ostankov rastlin, kot so lesna biomasa, slama,
trava ipd. Vključitev teh v proizvodnjo biogoriv bi omogočila za do 40 odstotkov večji
energijski izkoristek na hektar poljščin, obenem pa ne bi bilo treba širiti kmetijskih površin za
proizvodnjo biogoriv na račun površin za proizvodnjo hrane. Uporabljali bi se lahko tudi viri
z območij, ki niso namenjeni kmetijstvu ter celo živalski iztrebki in odpadki iz klavništva.
Biogoriva druge generacije, med katerimi se najpogosteje omenjajo celulozni etanol,
biodimetileter, utekočinjeni plin iz biomase ter bioplin, so potencialno energetsko bolj
učinkovita, ekonomsko bolj upravičena ter lahko bolj prispevajo k zmanjšanju toplogrednih
plinov v ozračju. Proizvodnja biogoriv druge generacije pa je po zaenkrat dostopni tehnologiji
za 30 do 70 odstotkov dražja od proizvodnje biogoriv prve generacije, zato bo njihov delež v
celotni proizvodnji v prihodnosti po napovedih ostal omejen.
Članice Evropske unije so marca na vrhu v Bruslju sprejele zavezujoč cilj, da bodo do leta
2020 dosegle najmanj 10-odstotni delež biogoriv v celotni porabi bencina in dizla za prevoz v
EU. Unija naj bi s tem zmanjšala svojo odvisnost od fosilnih goriv, obenem pa naj bi
prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v ozračju ter ljudem na podeželju
omogočila nove priložnosti za zaposlitev ter razvejanje dohodka. A spodbujanje biogoriv je
tudi predmet pomislekov in opozoril (Portal EU1, 2009).
2.1.5. Geotermalna energija
Geotermalna energija je energija, v skladiščena v Zemljini notranjosti. Nastala je predvsem iz
gravitacijske energije, katere del se je v času oblikovanja delcev v zemeljsko oblo pred okoli
4,5 milijardami let spremenil v toplotno energijo. Do nedavnega so menili, da je vir
geotermalne energije le shranjena toplota, toda danes vemo, da je pole shranjene toplote drugi
glavni vir radiogena toplota, ki nastaja ob razpadu naravnih radioaktivnih izotopov.
Toplota prehaja iz Zemljinega jedra (T okoli 3000°C) s prevodom in konvekcijo (Medved,
Novak, 2000).
Geotermalno energijo lahko izrabimo za mehansko delo ali kot toploto. Mehansko delo
pomeni proizvodnjo električne energije ali pa neposreden pogon stroja, ki opravlja mehansko
delo. Toploto lahko izrabimo za ogrevanje ali pa za proizvodnjo mraza po absorbcijskem
postopku. V nasprotju s sončno energijo je geotermalni vir neodvisen od dneva ali letnega
časa in je stalen (Medved, Novak, 2000).
Geotermalno energijo lahko izkoriščamo neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih
vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Ločimo visokotemperaturne in
nizkotemperaturne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura vode nad 150°C in jih
izrabljamo za proizvodnjo električne energije, pri drugih pa je temperatura vode pod 150°C in
jih izrabljamo neposredno za ogrevanje in sicer daljinsko ogrevanje, ogrevanje bazenov in
rastlinjakov (ApE, 2008).
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Prednosti geotermalne energije
•
•
•
•

čista energija, ki se pridobiva brez kurjenja fosilnih energentov
na voljo 24 ur na dan, geotermalna energija je stalen vir energije, ki ni odvisen od
vremenskih razmer in podnebja
nov domači vir energije z uporabo katerega se zmanjšuje uvozna odvisnost
dolgoročen vir energije.

Da bi ugotovili dejanski potencial posamezne lokacije je potrebno najprej izvesti raziskovalno
geotermalno vrtino. Investicija v vrtino je zelo visoka, verjetnost pozitivnega rezultata pa
razmeroma nizka (ApE, 2008).

3.

RABA OBNOVLJIVIH VIROV

Človek je že od nekdaj uporabljal to, kar mu je narava ponudila. Že v prazgodovini se je grel
z lesom, pred tisočletji so že znali graditi »pasivne« hiše, ki jih je poleti hladila senca,
pozimi pa grelo sonce. Vodno energijo so s posebnimi napravami izkoriščali že pred več kot
2500 leti, v Aziji so vetrnice začeli uporabljati pred več kot dvema tisočletjema (Medved,
Novak, 2008). Tudi premog in nafto so poznali že pred stoletji, vendar se oboje industrijsko
začelo izkoriščati šele v 18. oz 19. stoletju, in takrat se je v ozračju drastično začela zviševati
koncentracija ogljikovega dioksida, ki nastaja pa ob izgorevanju fosilnih goriv. CO2 je
najpomembnejši toplogredni plin in s tem glavni krivec za nastanek podnebnih sprememb.
Tega so se voditelji držav začeli zavedati v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja, še bolj pa v
zadnjih letih in eden od ukrepov večine držav je povečati delež proizvodnje energije iz
obnovljivih virov.
Slika 1: Struktura porabe energentov v prihodnosti

Vir: WGBU, 2009
Kot kažejo projekcije na sliki 1, se v prihodnosti obeta pričakovano opuščanje rabe fosilnih
goriv in rast energije pridobljene iz obnovljivih virov. Po letu 2040 pa le še rast sončne in
geotermalne energije. Projekcije, narejene, v Nemškem posvetovalnem odboru za globalne
spremembe (WBGU) za leto 2100 kažejo popolno prevlado solarne energije, ki naj bi v
prihodnosti predstavljala več kot 50 % delež v celotni strukturi proizvodnje energije.
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3.1. RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V SVETU
3.1.1. Neposredna sončna energija
Fotovoltaika je v zadnjem desetletju doživela izjemen razvoj (slika 2), hitra rast pa se
pričakuje tudi v prihodnje.
Slika 2: Rast instalirane moči sončnih elektrarn v svetu 1998 - 2008

Vir: EPIA, 2009
V letu 2008 se je instalirana moč sončnih celic več kot podvojila (110 % rast), tako da je
skupna instalirana moč sončnih elektrarn v svetu več kot 15 GW. V letošnjem letu se
pričakuje manjšo rast (20-25%), cene in s tem prihodki naj bi se po pričakovanjih znižale, v
naslednjem letu pa naj bi bilo spet rekordno. Vodilno mesto drži Evropa z 9 GW, druga je
Japonska z 2,1 GW, tretja ZDA z 1,2 GW.
Slika 3: Skupna instalirana moč (MW)
sončnih elektrarn v letu 2008 – svet

ZDA
342
6%

ostale
države
976
18%

Japonska
230
4%

Slika 4: Instalirana moč (MW) sončnih
elektrarn v letu 2008 - svet
ostale
države
2918
20%

Nemčija
1500
27%

Nemčija
5346
37%

ZDA
1200
8%

Japonska
2100
14%

Španija
2511
45%

Vir: EPIA, 2009

Španija
3166
21%

Vir: EPIA, 2009

Svetovni fotovoltaični trg je v letu 2008 zrasel za 5, 5 GW. Skoraj polovico novih inštalacij
predstavlja Španija (2, 511 GW), sledi Nemčija z 1,5 GW, na tretjem mestu je s precej
manjšim trgom ZDA z 342 MW, sledi Južna Koreja in Francija.
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3.1.2. Vodna energija
V svetu hidroelektrarne proizvedejo kar petino vse električne energije, vendar gre to
večinoma na račun velikih hidroelektrarn, ki jih zaradi vpliva na okolje komaj lahko
obravnavamo v kontekstu obnovljivih virov, saj je mnogo habitatov na račun izgradnje velikih
HE za vedno uničenih. Vendar so številke zajete v vseh poročilih o proizvodnji energije iz
obnovljivih virov, zato so predstavljene tudi v tem poglavju.
Kitajska, Brazilija, Kanada, ZDA in Rusija, proizvedejo več kot polovico na celem svetu
proizvedene električne energije iz hidroelektrarn. Kitajska prepričljivo vodi in ima v lasti tudi
največjo HE na svetu, Tri sotesk, ki ima instalirano moč 18.3 GW, v letu 2011 pa bo narasla
na 22.5 GW. Samo v lanskem letu je proizvedla več kot 80 TWh (Wikipedia3, 2009),za
primerjavo – Slovenija v enem letu porabi okrog 13 TWh električne energije.
Slika 5: Proizvodnja električne energije (TWh) iz hidroelektrarn v letu 2007 - svet
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Vir: BP1, 2009

3.1.3. Vetrna energija
V letu 2008 je rast vetrne energije v svetu dosegla 29%. Trenutna proizvodnja vetrnih turbin
na svetu znaša 260 TWh letno, kar znese približno 1,5% svetovne porabe električne energije.
V sektorju se je število delovnih mest od leta 2005 do 2008 povečalo skoraj za 50 % in danes
znaša 440.000.
Prvič, po več kot desetletju, so vodilno vlogo v svetu na področju proizvodnje vetrne energije,
od Nemčije prevzele ZDA , Kitajska pa predstavlja trg z najhitrejšo rastjo instalacij. Konec
leta 2008 se je v komercialne namene energija iz vetrnih elektrarn proizvajala v 76 državah.
Po izračunih naj bi vetrna energija do leta 2020 dosegla 12 % v proizvodnji električne
energije.
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Slika 6: Skupna instalirana moč (MW) vetrnih elektrarn v letu 2008 – svet
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3.1.4. Biomasa
Biomasa je predstavlja ogromen vir energije, ki se uporablja na različnih nivojih. Lahko se
uporablja neposredno za ogrevanje, z dodatnimi tehnologijami tudi za proizvodnjo elektrike, s
predelavo pa iz nje proizvajamo tudi biogoriva.
Po uradnih podatkih Organizacije Združenih narodov naj bi delež biomase znašal približno
13% celotne primarne energije v svetu. V državah v razvoju, kjer živijo skoraj tri četrtine
celotne zemeljske populacije, predstavlja biomasa prevladujoči vir energije (33%), v
posameznih državah pa dosega celo 80 do 90-odstotni delež. V razvitih državah je delež
uporabe biomase manjši, v povprečju samo okoli 3%, pri čemer so tudi izjeme kot npr. Finska
z 21-odstotnim ter Švedska s 17-odstotnim deležem biomase v nacionalni energetski bilanci
(Energetika1, 2009)

3.1.5. Geotermalna energija
S pomočjo geotermalne energije elektriko je leta 2007 proizvajalo 24 držav (World
geothermal, …2009), do leta 2010 naj bi število teh držav naraslo na 46. Največ instalirane
moči imajo v ZDA, na drugem mestu so Filipini, sledi Mehika, in na četrtem mestu prva
evropska država, Italija. Skupna instalirana moč geotermalnih elektrarn je okoli 9, 7 GW, do
leta 2011 se pričakuje porast na 11 GW.
Neposredno, za ogrevanje, je geotermalno energijo v letu 2005 uporabljalo 72 držav (GEA,
2009).
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Slika 7: Skupna instalirana moč (MW) geotermalnih elektrarn v letu 2007 - svet
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3.2. RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V EVROPSKI UNIJI
Obnovljivi viri energije so sestavni del boja Evropske unije proti podnebnim spremembam,
obenem pa prispevajo h gospodarski rasti, ustvarjanju novih delovnih mest ter povečujejo
energetsko varnost.
V skladu z energetsko-podnebnim paketom, kot ga je januarja 2008 sprejela Evropska
komisija, naj bi do leta 2020 delež obnovljivih virov energije dosegel 20 odstotkov v končni
porabi energije. Poleg tega se je EU do istega leta zavezala še k zmanjšanju toplogrednih
plinov za 20 % in z učinkovito rabo energije zmanjšati njeno porabo prav tako za 20 %. Pri
tem je potreben pristop na ravni Unije, saj je potrebno zagotoviti, da je breme za doseganje
tega cilja pravično porazdeljeno po državah članicah EU. Poleg tega paket določa tudi najnižji
cilj, 10 odstotkov, za uporabo biogoriv v prometu v EU, ki ga je prav tako potrebno doseči do
leta 2020 in velja enako za vse države članice.
Obnovljivi viri energije zadevajo zlasti tri področja: električna energija, ogrevanje in hlajenje
in promet. Od držav članic je odvisno kako se bo odločila porazdeliti povečanje uporabe
obnovljive energije v vsakem od teh sektorjev, da bo dosegla zastavljene cilje (Portal EU2,
2009).
Pregled trenutnega stanja rabe obnovljivih virov energije v državah Evropske unije sledi v
naslednjih poglavjih.
3.2.1. Neposredna sončna energija
Evropa je na področju fotovoltaike vodilna v svetu, saj je na stari celini instalirane okoli 60%
moči vseh sončnih elektrarn na svetu.
Med evropskimi državami močno dominira Nemčija, kjer je bilo leta 2008 instalirane več kot
polovico (57%) moči evropskih sončnih elektrarn. Sledi ji Španija, ki je v preteklem letu
dosegla skoraj petkratno rast, vendar še vedno ne dosega niti dve tretjine nemške moči. Cilj za
leto 2010 je bil dosežen že leta 2006, po projekcijah do leta 2013 naj bi kapacitete evropskih
držav dosegle 45 GW moči (leta 2008 jih je bilo dobrih 9 GW).
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Slika 8: Skupna instalirana moč (MW) sončnih elektrarn v letu 2008 – Evropska unija
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Vir: Global Market…, 2009; The State of Renewable.., 2009
Tudi pri izrabi sončne energije, je na prvem mestu Nemčija z slabimi 10 milijoni m2 površine
sprejemnikov sončne energije (SSE). Po površini ji sledijo Avstrija, Grčija, Francija in Italija,
ki imajo vse nad milijon m2 SSE. Z rdečo je na grafu označena površina SSE na 1000
prebivalcev. Največ jih ima Ciper, kar 784.7 m2, na drugem mestu je Avstrija, tretja je Grčija,
Nemčija je po površini na prebivalca na šele četrtem mestu. Slovenija, ki je po skupni
površini na 16. mestu, je po površini sprejemnikov na prebivalca na 7. mestu v Evropski uniji.
Prodaja sončnih kolektorjev pa je v letu 2007 padla kar za 6,9%. Največji upad je doživela
ravno vodilna po površini, Nemčija, padec je bil tudi v Avstriji. Do leta 2010 naj bi skupna
površina kolektorjev znašala 35 milijonov m2, kar pa je le dobre tretjina površin, predvidenih
v beli knjigi EU (OVE3, 2009).
Slika 9: Površina sprejemnikov sončne energije v letu 2007 v EU (m2; m2/1000 preb.)

ostale države
Slovenija

62.4

Malta

72.5

Švedska

38.1

Danska

72.6

C iprus

784.7

Nizozemska

40.3

Španija

24.3

Italija

19.1

Francija*

22.4

Grčija

332.5

Avstrija

438.6
115

Nemčija
0

2000000

4000000

6000000

8000000

m2

Vir: The State Of Renewable …, 2009
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3.2.2. Vodna energija iz malih hidroelektrarn
V Evropski uniji med male hidroelektrarne spadajo vse z instalirano močjo, manjšo od 10
MW. Skupna moč mHE je bila v letu 2007 12, 8 GW. Vodilne države na področju mHE so
Italija (2522 MW), Francija (2060 MW), Španija (1852 MW), Nemčija (1754 MW), Avstrija
(1175 MW) in Švedska (960 MW). Instalirane kapacitete v teh državah predstavljajo 80, 7%
instaliranih kapacitet mHE v Evropski uniji.
Slika 10 : Skupna instalirana moč (MW) malih hidroelektrarn v letu 2007 – Evropska unija
Instalirana moč mHE v EU v letu 2007 (MW)
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Vir: The State Of Renewable…, 2009
Skupno so male hidroelektrarne v letu 2007 proizvedle 38, 8 TWh električne energije, kar
predstavlja skoraj dve tretjini v proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov. Da bi dosegli cilj iz
bele knjige, ki v letu 2010 predvideva 14 GW instalirane moči bo zmanjkalo 650 MW (OVE4,
2009)
3.2.3. Vetrna energija
Evropa kot celina je izgubila dominantno najbolj razvijajočega se trga, vendar zaenkrat
ohranja vodilno mesto glede na instalirano moč vetrnih elektrarn (66,16 GW), s čimer je tudi
že presegla predpisane cilje iz bele knjige. Prvi mesti s stabilno rastjo ohranjata Nemčija in
Španija, najbolj dinamična trga pa predstavljata Irska (55 % rast) in Poljska (71 % rast).
Evropa kot skupen trg pa je dosegla le 3,7 % rast. Velik korak naprej sta naredili tudi
Bolgarija in Madžarska, kjer so na sicer nizko instalirano moč konec leta 2007 v letu 2008
dosegli kar 176,7 % oz. 95 % rast. Danska je v svetovnem merilu padla s četrtega na deveto
mesto, vseeno pa z 20 % deležem v skupni proizvodnji električne energije, ostaja vodilna v
svetu. (WWINDEA…, 2009).
V EU – 27 je bilo lani postavljenih več vetrnih elektrarn kot katerekoli druge energetske
tehnologije, saj je vetrna energija lani predstavljala kar 43 % vseh novih zmogljivosti za
proizvodnjo električne energije (Vetrna energija…, 2009).
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Slika 11: Skupna instalirana moč (MW) vetrnih elektrarn v letu 2008 – Evropska unija
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3.2.4. Lesna biomasa
V Evropski uniji je leta 2007 primarna proizvodnja energije iz lesne biomase znašala 66,358
Mtoe, kar je za 1% več kot leta 2006. Največjih pet proizvajalk energije iz lesne biomase
predstavljajo Francija (9,2 Mtoe), sledijo ji Nemčija, Švedska, Finska in Poljska. (The State of
Renewable…, 2009). Energija iz lesne biomase se proizvaja v 26 državah EU, izjema je le
Malta.

Slika 12: Primarna proizvodnja energije (Mtoe) iz lesne biomase v letu 2007 - Evropska unija
Primarna proizvodnja energije iz lesne biomase v EU leta 2007
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Leta 2006 je lesna biomasa predstavljala v EU-27 predstavljala 52 % delež v skupni rabi
energije iz obnovljivih virov.
V proizvodnji bioplina so evropski proizvajalci v letu 2006 dosegli dobrih 6 milijonov ton
naftnega ekvivalenta, do leta 2010 naj bi proizvodnja dosegla 8 in ne načrtovanih 15
milijonov toe.
Na področju biogoriv, je bil 8,1 Mtoe dosežen 2,7 % tržni delež, do leta 2010 se pričakuje
izpolnitev cilja, ki stremi k 5,75 % tržnemu deležu.
3.2.5. Geotermalna energija
Na področju geotermalne energije, kamor sodijo termoelektrarne, sistemi daljinskega
ogrevanja in toplotne črpalka, je razvoj v EU zelo neenakomeren, saj so elektriko iz
geotermalnih izvirov proizvajale le štiri države unije in sicer Italija, Portugalska, Avstrija in
Nemčija. Italija ima v proizvodnji elektrike 96.8 % delež. Sledi ji Portugalska z dobrimi 3 %,
delež Avstrije in Nemčije je zanemarljiv.
Tabela 1 : Proizvodnja električne energije iz geotermalnih elektrarn v EU v letu 2007
GWh
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178.0
3.0
0.4
5750.4
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Nemčija
skupno

Vir: The State Of Renewable…, 2009
Za ogrevanje geotermalno energijo uporablja 19 držav EU. Uporablja se na dva načina in
sicer neposredno s termalnimi izviri s temperaturo med 30° in 150° C in s toplotnimi
črpalkami. Vodilna je Švedska, ki edina vseh 2682,6 MW toplotne energije dobi iz toplotnih
črpalk. Vodilna na področju neposredne rabe pa je Madžarska, ki na način pridobi 695 MW
toplotne energije.
Pri proizvodnji elektrike cilj iz bele knjige ne bo dosežen, pri proizvodnji toplote pa bo
presežen za več kot trikrat (Geothermal energy barometer, 2009)
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Slika. 13: Neposredna raba geotermalne energije v Evropski uniji v letu 2007 (MWt)
Raba geotermalne energije za ogrevanje v EU leta 2007 (MWte)
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Vir: The State Of Renewable…, 2009
V poglavju o geotermalni energiji moramo omeniti še Islandijo, ki sicer ni članica Evropske
unije, vendar v svetu slovi po izrabi geotermalne energije. V Reykjaviku, glavnem mestu
države, je sistem na daljinsko ogrevanje začel delovati že v letu 1930, danes pa je edino
glavno mestu na svetu, ki je v celoti ogrevano z geotermalno energijo. V letu 2006 je bilo na
Islandiji iz tega vira pridobljeno 26 % električne energije in kar 87 % toplotne
energije(Wikipedia3; Medved, Novak, 2000)
V EU-27 je leta 2006 raba obnovljivih virov predstavljala 7,1 % skupne rabe energije. Glede
na leto 2000 je raba porasla za 30 %. Raba obnovljivih virov v EU-27 je po državah zelo
različna, saj je odvisna od naravnih danosti. V EU-27 prevladuje raba lesne biomase (52 %),
sledijo hidroenergija (21 %), komunalni odpadki (8 %), vetrna energija (6 %), geotermalna
energija (4 %), biogoriva (5 %), bioplin (4 %) ter solarna energija (1 %) (Kazalci okolja1,
2009)
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3.3. RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V SLOVENIJI
Obnovljivi viri energije so pomemben vir primarne energije v Sloveniji, povečevanje
njihovega deleža pa je ena od prioritet energetske in okoljske politike države. Ob upoštevanju,
da se okoli 70% celotne primarne energije za potrebe Slovenije uvozi, se obnovljive vire
energije, poleg njihovih ugodnih socialnih in okoljskih učinkov, šteje tudi kot pomembno
nacionalno strateško zalogo energije (AURE6, 2008)
Resolucija o nacionalnem energetskem programu določa za leto 2010 cilj 12 % delež
obnovljivih virov energije v skupni rabi energije. Ta cilj je usklajen z indikativnim ciljem EU15 za leto 2010. Marca 2007 so se voditelji držav članic EU zavezali k doseganju 20 % deleža
OVE v skupni rabi energije EU leta 2020. Cilj za Slovenijo je določen v direktivi, predlog
katere je bil podan januarja 2008, in znaša 25 % delež OVE.
Raba obnovljivih virov je leta 2007 predstavljala 10,0 % skupne rabe energije, kar je 0,5
odstotne točke manj kot leta 2006. V obdobju 2000-2007 se je raba obnovljivih virov energije
v povprečju zmanjševala z 1,0 % letno, medtem ko je skupna raba energije v povprečju rasla z
2,1 %. Zato se je delež obnovljivih virov energije v skupni rabi zmanjšal z 12,4 % na 10,0 %.
To predstavlja oddaljevanje od zastavljenega cilja v Resoluciji o Nacionalnem energetskem
programu, ki znaša 12 % leta 2010 (Kazalci okolja1, 2009).
Slika 14: Delež posameznih obnovljivih virov v skupni rabi v letu 2007 - Slovenija
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Vir: Kazalci okolja1, 2009
Lesna in druga trdna biomasa s približno 60 % predstavlja najpomembnejši obnovljiv vir
energije v Sloveniji, kar je glede na visoko pokritost z gozdovi, leta 2007 58,4 % (ZGS1,
2008), pričakovano.
Drugi najpomembnejši obnovljiv vir v Sloveniji je hidroenergija. Proizvodnja električne
energije iz vodne energije je bila leta 2007 za 9 % nižja kot leta 2006 in za 15 % nižja kot leta
2000. To je posledica tega, da je bila v letu 2007 vodnatost rek nizka. Enako velja za leti 2002
in 2003. Proizvodne kapacitete so se v obdobju 2000-2007 povečale za 18 % na račun obnov
velikih hidroelektrarn in izgradnje HE Boštanj ter gradnje in obnov malih hidroelektrarn. Leta
2002 se je začela gradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Veriga petih HE naj bi bila
končana do leta 2018. Skupna proizvodnja električne energije bo znašala 720 GWh.
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Ostali obnovljivi viri, ki se uporabljajo v Sloveniji so: odlagališčni plin, plin iz čistilnih
naprav ter ostali bioplini, geotermalna energija, solarna energija ter biogoriva. Raba bioplina
se je v obdobju 2000-2007 povečala za 229 %, zlasti na račun zajema odlagališčnega plina in
njegove energetske izrabe, kakor je zahtevano v uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališča
ter prej v pravilniku o odlaganju odpadkov, ter izjemnega povečanja izrabe bioplina v
kmetijstvu, ki se je v letu 2007 povečala za skoraj 800 %. V letu 2007 se je močno povečala
tudi raba tekočih biogoriv v prometu. Na podlagi podatka SURS je bila rast več kot 550 %, na
podlagi podatka MOP-a pa približno 220 %. Raba geotermalne energije je po oceni leta 2007
znašala 17,6 ktoe, kar predstavlja nekaj več kot 2 % celotne rabe obnovljivih virov v
Sloveniji. V zadnjih letih je opazen visok porast rabe toplotnih črpalk. Geotermalna energija
se uporablja za proizvodnjo toplote, v največji meri v zdraviliščih. Sončna energija se v
največji meri uporablja za segrevanje sanitarne vode. Fotovoltaika je v zadnjih letih v velikem
porastu na kar je pomembno vplivala sprememba glede fiksnih odkupnih cen električne
energije od kvalificiranih proizvajalcev.
Večja raba obnovljivih virov je spodbujena z različnimi mehanizmi. Investicije v nove
naprave spodbujata Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije s
subvencijami ter Ekološki sklad RS z ugodnimi krediti in subvencijami. Večje izkoriščanje
obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije spodbujajo fiksne odkupne cene za
kvalificirane proizvajalce. Raba biogoriv je spodbujena s tem da so oproščene trošarine, poleg
tega pa morajo distributerji tekočih pogonskih goriv dosegati cilje, ki so določeni v Uredbi o
pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil.
Cilj Slovenije glede proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije je določen v
Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu ter v pristopni pogodbi RS k EU. Cilj za
leto 2010 je, da bo delež električne energije iz OVE v bruto rabi električne energije znašal
33,6 % (Kazalci okolja1, 2009).
Slika 15: Proizvodnja električne energije (GWh) iz obnovljivih virov v letu 2007 – Slovenija
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Vir: Kazalci okolja2, 2009
Leta 2007 je delež OVE v bruto rabi električne energije znašal 22,1 %. Glede na predhodno
leto se je delež zmanjšal za 2,3 odstotnih točk. Glede na leto 2000 je delež nižji za skoraj 10
odstotnih točk. Vzrok za to je po eni strani hitra rast bruto rabe električne energije (v obdobju
2000-2007 povprečna letna rast 3,5 %), po drugi strani pa struktura proizvodnje električne
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energije iz OVE. V Sloveniji močno prevladuje proizvodnja električne energije v
hidroelektrarnah. Leta 2007 je električna energije iz velikih hidroelektrarn (> 10MW)
predstavljala 84,6 %. Sledijo male hidroelektrarne z 12,1 %, biomasa z 1,9 % ter bioplin 1,4
%. Slabih 97 % proizvodnje električne energije iz OVE je torej odvisnih od hidroloških
razmer, kar se zelo jasno odraža tudi na letni proizvodnji električne energije, ki močno niha
(Kazalci okolja2, 2009).
3.3.1. Neposredna sončna energija
Celoletni potencial sončnega sevanja za Slovenijo znaša več kot 300-kratnik porabe primarne
energije. Danes izkoriščamo manj kot 3 % ocenjenega tehničnega potenciala.
Na področju celotne Slovenije je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma
visok. V povprečju ja npr. za 10% višji od Nemčije, ki je vodilna v svetu po izrabi sončne
energije s sočnimi celicami. Na letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno Primorsko in
najmanj osončenimi območji le 15%.
Povprečna letna vrednost za Slovenijo je 1100 kWh vpadle sončne energije na m2
horizontalne površine. Vrednosti in geografsko porazdelitev prikazuje spodnja slika. Jakost
sončnega obsevanja je izražena v MJ na m2 (1 kWh = 3,6 MJ) (ApE, 2008).
Slika 16 : Letno globalno sončno obsevanje v Sloveniji

Vir: ApE, 2009
Aktivna raba sončne energije
Ogrevanje vode s pomočjo sprejemnikov sončne energije (SSE) je pri nas že dolgo
uveljavljeno. Po površini sprejemnikov na prebivalca smo med vodilnimi v Evropi in tudi v
svetu. V letu 2007 je bila Slovenija po površini SSE s 62 m2 med državami EU – 27 na 7.
mestu (The State Of Renewable…, 2009).
SSE so precej enakomerno razporejeni po celotni Sloveniji, nekoliko izstopata
Osrednjeslovenska in Gorenjska regija.
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Uporaba sončne energije za gretje stavb in pripravo tople vode je tehnološko osvojena, zato je
njena raba odvisna izključno od toplotnih lastnosti stavb ter projektnih zahtev. Razpoložljiva
količina sončnega sevanja po vsej Sloveniji, ne glede na lokacijo, lahko zadošča za cca. 50odstotno pokrivanje potreb po topli vodi in gretju. Pogoj za to je uvajanje
nizkotemperaturnega sistema ogrevanja in dobra toplotna zaščita stavb. Z razvojem
hranilnikov toplote se bo delež uporabe sončne energije v dobro grajenih stavbah lahko
povečal na 75 do 90 %.( Novak, 2009a)
Fotovoltaika
Na kartah trajanja sončnega obsevanja za Slovenijo lahko vidimo primerjavo med različnimi
deli Slovenije. Vidimo lahko, da daleč največ sončnega obsevanja prejme Južna Primorska, pa
vendar v tem delu Slovenije po podatkih EnGIS-a deluje le pet sončnih elektrarn s skupno
močjo 50 kW..
Slika 17: Trajanje sončnega obsevanje v Sloveniji v vseh štirih letnih časih 1971-2000

Vir: ARSO2, 2009
Navkljub ne najdaljšemu sončnemu obsevanju, ima na področju sončnih elektrarn Gorenjska
najdaljšo tradicijo. Vrsta gorskih koč je bila že v preteklosti opremljenih s sončnimi celicami.
Po sprejemu nove tarife v letu 2004 se je ravno na Gorenjskem začela bistveno hitrejša
izgradnja sončnih elektrarn priključenih na omrežje (Forum o obnovljivih.., 2007). Tako
trenutno po podatkih EnGIS-a na Gorenjskem deluje 51 fotovaltaičnih elektrarn, večina od teh
je priključeno na omrežje in skupna moč le teh trenutno znaša 693 kW od skupno 1757 kW v
celi Sloveniji.( EnGIS 2009; ApE, 2009).
Vodilna vloga Gorenjske na področju instaliranih sončnih elektrarn je lepo vidna tudi na sliki
18.
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Slika 18: Sončne elektrarne po statističnih regijah

Vir: EnGIS, 2009
Če bi hoteli pokriti celotno porabo električne energije v Sloveniji, ki znaša 12-13 TWh, bi
morali npr. na strehe slovenskih zgradb ali objektov postaviti 1 milijon sončnih elektrarn s
povprečno površino 100 m2 (12.000 kWh). Z razvojem je treba doseči, da bodo sončne
elektrarne postale sestavni del vsakega objekta, z nadomeščanjem strešnih in fasadnih
elementov. Zgradbe morajo postati energetsko aktivne, proizvesti morajo več energije kot jo
porabijo. Do leta 2020 bi se lahko instalirane kapacitete sončnih elektrarn povečale na skupno
550 MW in dosegle proizvodnjo okoli 550 GWh, kar bi pri današnji porabi pomenilo 4,6 %
delež.
3.3.2. Vodna energija
Po podatkih Elesa (ELES, 2006) je v Sloveniji 18 HE, ki na leto proizvedejo okoli 3 TWh
(okoli 23 %) električne energije, proizvodnja pa niha iz leta v leto zaradi razlik v vodnatosti
rek. Kot smo že v uvodnem poglavju omenili, bomo
posebej obravnavali male
hidroelektrarne, ki »po pravilih« edine spadajo med obnovljive vire energije. Male
hidroelektrarne so edini alternativni vir električne energije, ki ima opazen delež v slovenski
elektroenergetski preskrbi. Slovenija ima še vedno precej možnosti za gradnjo novih mHE in
za povečanje instalacij obstoječih, kljub temu pa se zelo malo gradi. Glavni razlogi so v slabi
ekonomiki, nerešenih lastniških razmerjih in mnogokrat nerazumni okoljski zaščiti
(Gorenjske elektrarne…, 2009)
Po podatkih EuroObserv'ER-ja so leta 2007 v Sloveniji kapacitete malih HE znašale 150,4
MW instalirane moči, proizvodnja pa je znašala 409, 7 GWh, kar pomeni 3,1% v rabi
električne energije (The State Of Renewable…, 2009).
3.3.3. Vetrna energija
Nad zmernimi geografskimi širinami prevladujejo vetrovi iz zahodne smeri, Slovenija pa leži
na jugovzhodni strani Alp, zato so zaradi zavetrja splošni vetrovi šibki, skoraj za polovico
šibkejši kot na atlantski obali zahodne Evrope.
Vetrna energija je obnovljiv vir energije, ki se ga v Sloveniji še zelo malo izkorišča.
Postavljene so manjše vetrnice za proizvodnjo električne energije na odročnih krajih (AURE2,
2008).
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V Sloveniji so postavljene manjše vetrne elektrarne pri planinskih domovih na Kredarici, pri
Staničevi koči in na Stolu.
Večina raziskav vetrovnega potenciala v Sloveniji je bila narejena na Primorskem, kjer so
ugotovili, da so ugodna predvsem območja vzdolž grebenov Dinarskega gorstva, to so
Trnovski gozd od Goljakov do Cola, Nanos, Javorniki , Vremščica, Slavnik, Kraški rob,
vetrovna sta tudi obala in morska gladina. Po oceni tujih strokovnjakov je nekaj lokacij na
Primorskem s stališča vetrovnega potenciala dobrih, večina jih je na meji ekonomske
sprejemljivosti, izjemno ugodnih lokacij pa na Primorskem ni. Kraji z močno in sunkovito
burjo v Vipavski dolini in na Krasu so za postavljanje vetrnih elektrarn prav zaradi
sunkovitosti vetra manj primerni (Vrhovec, 2003)
Najdlje je prišel projekt vetrne elektrarne Volovja Reber, ki naj bi jo sestavljalo 70 vetrnih
turbin skupne višine približno 85 metrov, postavljene po grebenu v razdalji sedmih
kilometrov (Vetrne elektrarne…, 2003). V začetku leta 2009 je upravno sodišče pravnomočno
razsodilo, da je treba ponoviti postopek presoje vpliva vetrne elektrarne Volovja Reber na
okolje. S to odločitvijo sodišča je okoljevarstveno dovoljenje še naprej zadržano, kar pomeni,
da se gradnja ne more začeti (Energetika2, 2009) Glede projekta obstajajo različna mnenja,
eno pomembnih dejstev pa je, da plantaža turbin ne spada v okolje, kjer je glavna značilnost
neokrnjena narava.
Kot kaže bo prej kot na Volovji Rebri vetrna elektrarna postavljena pri Senožečah, kjer so
investitorji že pridobili gradbeno dovoljenje (brez nasprotovanja civilne iniciative) za prvo
vetrnico, v prihodnjih letih naj bi jih postavili 35 (Prej kot na Volovji ..., 2009).
Prvi mali vetrni elektrarni v Sloveniji, priključeni na električno omrežje so oktobra 2008
postavili v Ajdovščini in Divači, vsaka bo letno proizvedla med 2500 in 5000 kWh električne
energije ( Prvi mali vetrni…, 2009).
3.3.4. Biomasa
Slovenija je z gozdom bogata država. Po podatkih Zavoda za gozdove so v letu 2004 vse
občine imele del ozemlja poraslega z gozdom. Tako lahko ugotovimo, da imajo vse občine
teoretičen potencial lesne biomase iz gozdov. Dejansko razpoložljive količine lesne biomase
iz gozdov pa omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Pri odločanju o
spodbujanju rabe lesne biomase na lokalnem nivoju je pomembno poznavanje omejitev.
Poznavanje omenjenih dejavnikov je pomembno tudi ko razmišljamo o lokalnem ali
regionalnem razvoju, o novih delovnih mestih, o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in o
izboljševanju kakovosti bivanja (manjša onesnaženost zraka) (ZGS2, 2008).
Površina gozdov se v Sloveniji povečuje že prek 130 let, leta 1875 je bila zabeležena komaj
36 % gozdnatost ozemlja današnje Slovenije.. Odmaknjena in za kmetijsko proizvodnjo manj
primerna zemljišča se še naprej zaraščajo, zato z upoštevanjem na novo izdelanih načrtov tudi
v zadnjih letih beležimo povečano površino gozdov. Ob upoštevanju v letu 2007 izdelanih
gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot (GGE) se je površina slovenskih
gozdov povečala za 9.405 ha in znaša 1.183.252 ha (58,4 % površine Slovenije). Povečanje
površine gozdov je večje kot običajno v zadnjih letih, ker je bilo v letu 2007 zaključenih
precej več gozdnogospodarskih načrtov, kot je letno povprečje.
Na drugi strani se v primestnih območjih in v območjih intenzivnega kmetijstva pojavljajo na
Zavodu za gozdove srečujejo s pritiski na gozd in gozdni prostor ter številnimi vlogami za
soglasja k posegom v gozdove.
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Z upoštevanjem podatkov gozdnogospodarskih načrtov GGE, izdelanih v letu 2007, se je
lesna zaloga slovenskih gozdov v absolutnem povečala za 3,39 %, povprečna lesna zaloga na
hektar pa za 2,56 % in ob koncu leta 2007 znašata (zaokroženo) 318.107.300 m3 oziroma 269
m3/ha. V t.i. gospodarskih gozdovih (večnamenski gozdovi in gozdovi s posebnim namenom,
v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni), je povprečna lesna zaloga 277 m3/ha.
Letni absolutni prirastek se je z upoštevanjem podatkov v letu 2007 izdelanih
gozdnogospodarskih načrtov GGE povečal za 2,20 %, povprečni letni prirastek na hektar pa
za 1,38 % in ob koncu leta 2007 znašata (zaokroženo) 7.822.100 m3 oziroma 6,61 m3/ha. V
t.i. gospodarskih gozdovih, je povprečni letni prirastek 6,89 m3/ha.
Slika 19: Gozdnatost Slovenije po katastrskih občinah

Vir: ZGS1, 2009
V letu 2007 je bilo v slovenskih gozdovih skupno posekano za 3.242.070 m3 dreves, od tega
2.042.735 m3 iglavcev in 1.199.335 m3 listavcev, kar je po evidencah za 13 % manj kot leto
prej. Evidentiran posek znaša 68 % od možnega poseka po gozdnogospodarskih načrtih. Nižji
posek je tudi posledica uvajanja novega načina evidentiranja posekanih dreves (Poročilo
Zavoda…, 2008).
V zadnjih desetletjih les na številnih področjih rabe (gradbeništvo, energetika) nadomeščajo
drugi materiali. V Sloveniji, ki je izrazito gozdnata, se je proces nadomeščanja lesa kot
surovine začel kasneje, vendar je v zadnjih dvajsetih letih zelo izrazit. Nadomeščanje lesa v
predelovalni industriji in lesa kot vira energije ima več negativnih posledic na okolje in
družbo. Na drugi strani pa ima raba lesa kot domačega in okolju prijaznega materiala ter vira
energije številne pozitivne socialno-ekonomske in okoljske posledice. Med njimi so
najpomembnejša nova delovna mesta, nove aktivnosti na kmetijah in podeželju, povečan javni
prihodek, zmanjševanje nezaposlenosti, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, večjo
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energetsko samooskrbnost, povečevanje intenzitete gospodarjenja z gozdovi ter organiziranje
lastnikov gozdov. Nekatere posledice so neposredne in zato lažje merljive, večina posledic pa
je posrednih.
Les je pomemben vir energije predvsem v ruralnih predelih Slovenije, saj skoraj 30 %
stanovanj ogrevamo z lesom. Žal pa so glavne značilnosti trenutne rabe naslednje: zastarele
tehnologije priprave in rabe, slabi izkoristki kurilnih naprav, neustrezne emisijske vrednosti
ter nekonkurenčne cene pridobljene energije (ZGS2, 2008).
Temeljna usmeritev Resolucije o Nacionalnem energetskem programu za področje
obnovljivih virov energije pri oskrbi s toploto je povečanje njihovega deleža z 22 % na 25 %
v obdobju 2002 – 2010. Za dosego tega cilja je potrebno povečati obseg obnovljivih virov v
primarni energetski bilanci glede na 2000 za 4 PJ, od tega odpade na lesno biomaso 3,1 PJ. Za
to bi bilo med leti 2004 in 2010 postaviti 1500 kotlov v gospodinjstvih, 50 večjih kotlov in do
5 sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (Staničić…, 2009).
V letu 2007 je bilo v Sloveniji iz lesne biomase proizvedene 429 ton ekvivalentov nafte (toe)
primarne energije ter 63 GWh električne energije (The state of Renewable…, 2009).
3.3.4.1. Bioplin in biogoriva
Po podatkih EnGIS-a je sicer v Sloveniji 12 bioplinarn s skupno instalirano močjo 8,1 MW,
še osem jih je v izgradnji oz. so načrtovane. V glavnem so postavljene v neposredni bližini
večjih farm in deponij, kjer je zagotovljena zadostna količina surovin, hkrati pa s svojim
vonjem v okolici ne povzročajo dodatnih nevšečnosti. Za postavitev bioplinarn je v Sloveniji
primernih več lokacij, najustreznejše pa so v neposredni bližini farm, čistilnih naprav oz.
komunalnega odlagališča, kjer je zagotovljena zadostna količina organskih surovin. S tem
privarčujemo pri transportu na dolge razdalje, hkrati pa prispevamo tudi k čistejšemu zraku,
saj odpadni material, ki nastane v farmah ali čistilnih napravah, ponovno uporabimo. Izbira
lokacije za postavitev bioplinarne je izrednega pomena, saj so med okoliškimi prebivalci
precej nezaželene. Glavni razlogi za to so nepoznavanje tehnologije in delovanje bioplinarn,
specifičen vonj, ki nastaja pri procesu in pa sprememba videz pokrajine zaradi umestitve
bioplinarne v prostor. Potencialno najbolj ugodna regija je Pomurje, ki je z najvišjim deležem
kmetijskih površin in kmečkega prebivalstva, najbolj kmetijsko naravnana regija (Gumilar,
2008).
Proizvodnja bioplina je v Sloveniji v letu 2007 znašala 11,9 toe, kar je več kot 40 % rast glede
na leto 2006.
Iz bioplina je bilo proizvedene 48,2 GWh električne energije, kar pomeni sicer le 0,37% v
rabi električne energije, vendar je pomembno tudi dejstvo, da je bila proizvodnja za skoraj 40
% večja kot leta 2006.
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pravijo, da v Sloveniji lahko za
pridelavo surovin za biogoriva namenimo največ 10 odstotkov ali 15 tisoč hektarov njiv. To
po oceni ministrstva ne bi vplivalo na prehransko ravnotežje (stranski produkti predelave
biogoriv so uporabni kot močna krma za živino).
Za biogoriva kmetje v Sloveniji za zdaj pridelujejo predvsem oljno ogrščico, ugotavljajo na
ministrstvu. V obdobju od leta 1996 do 2000 so ogrščico pridelovali na 115 hektarih njiv. Po
letu 2000 se je proizvodnja začela naglo širiti. Po podatkih agencije za kmetijske trge in
razvoj podeželja so kmetje v letu 2007 za predelavo v biogoriva (biodizla) poželi oljno
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ogrščico na 4137 hektarih polj, v jeseni pa so jo posejali na okrog 5800 hektarih polj
(Gumilar, 2008).
V Sloveniji je pridelava biogoriv zanimiva predvsem za tiste večje kmetijske predelovalce, ki
zaradi konkurence cenovno ne morejo več obstati na trgu, pa tudi manjše kmetije, ki si lahko
v prihodnje za pridelavo biogoriv obetajo tudi kakšne subvencije. Seveda obstajajo priložnosti
tudi za trgovce z gorivi, saj se bo zaradi naravnih omejenosti fosilnih goriv trgovanje in
poraba biogoriv v prihodnosti močno povečala (Biogoriva – priložnost, …2006).
Proizvodnja biogoriv je v letu 2007 znašala 13800 toe, večinoma gre za biodizel, delež
bioetanola je bil 5,75 %. Glede na leto 2006 je bil rast proizvodnje kar 220 %. (The State of
Renewable…, 2009).
3.3.5. Geotermalna energija
Možnost izkoriščanja geotermalne energije je na področju Slovenije zaradi raznolike geološke
sestave tal različna. Geotermalno najbogatejša in tudi najbolj raziskana so naslednja območja:
Panonska nižina, Krško-Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina,
slovenska Istra in območje zahodne Slovenije (AURE7, 2008).
Geološka in tektonska zgradba Slovenije je zapletena, kajti njeno ozemlje sestavlja pet
različnih geoloških strukturnih enot: Panonski bazen, Vzhodne Alpe, Južne Alpe, mejni pas
med Vzhodnimi in Južnimi Alpami in Zunanji Dinaridi. Ker Slovenija leži na stiku Alp,
Dinaridov in Panonskega bazena, sta gubanje in narivanje, ki sta spremljala kolizijo Afriške in
Evroazijske litosferske plošče, ustvarili tudi globoke prelomne (tektonske) cone, ki so
omogočile globinsko kroženje vode (Langerholc, 2008).
Za dotok vode proti površju je pomembna predvsem debelina Zemljine skorje, ki je največja v
zahodnem delu Slovenije, kjer znaša okoli 50 km, proti vzhodu se tanjša in v skrajnem
vzhodnem delu znaša le še okoli 30 km
Voda , primerna za odvzem toplote, se v Sloveniji nahaja tako v razpoklinskih vodonosnikih
(predvsem karbonatih – dolomitih, apnencih, delno tudi peščenjakih), kakor tudi v
medzrnskih vodonosnikih (pesek, prod) (Langerholc, 2008).
V času gubanja in lomljenja, ki je potekalo v več fazah, so na območju Slovenije nastale
številne prelomne cone, ki so omogočale dostop termalne vode iz več kilometrov globine do
površja. Konstantno temperaturo 20°C ali več ima 21 termalnih izvirov v Sloveniji. Največji
geotermalni potencial ima severovzhodna Slovenija.
Neposredna uporaba geotermalne energije v Sloveniji se nanaša predvsem na ogrevanje
prostorov, kopanje in plavanje (vključno z balneologijo), manj pa za tople grede, daljinsko
ogrevanje, klimatizacijo zraka, industrijsko uporabo in za geotermalne toplotne črpalke. V
letu 2004 je na 27 lokacijah z inštalirano kapaciteto 45 MWt znašala skupna neposredna
uporaba okrog 616 TJ. Upoštevane so tudi geotermalne toplotne črpalke v petih termalnih
centrih. Inštalirana moč vsaj 300 talnih toplotnih črpalk pa dosega 3,35 MWt. Le-te izrabljajo
letno približno 70 dodatnih TJ zemljine toplote. Vključno z geotermalnimi toplotnimi
črpalkami znaša torej inštalirana termalna moč vseh uporabnikov 48,4 MWt, izkoriščena
toplotna energija pa 686 TJ/leto (Lapajne, Rajver, , 2006).
Geotermalna energija je ekološko sprejemljiva, hkrati pa je največji energetski potencial za
Slovenijo, ki je energetsko deficitarna. V globinah 5.000 m ali več so geotermalni
vodonosniki, v katerih temperatura termalne vode presega 200 ºC. Proizvodnja električne
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energije zahteva temperature nad 150°C in globine vrtin okoli 4000 m. Ob primernem
angažiranju države, stroke in kapitala je mogoče v prihodnjih desetih letih iz geotermalnih
virov zagotoviti letno proizvodnjo od 100 do 200 GWh električne energije po proizvodni ceni
med, kar pomeni od 9 do 18 % današnje slovenske porabe (Kralj, 2008).
Iz neposredne rabe geotermalne energije je bilo v letu 2007 proizvedene slabih 45 MW
toplotne energije, iz 420 toplotnih črpalk pa še dodatnih 4,6 MWt, elektrika iz tega vira pa se
zaenkrat še ne proizvaja (The state of Renewable …, 2009).

4. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE GEOGRAFSKIH SESTAVIN
OBČINE BLED Z VIDIKA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
4.1. Splošen oris
Že hiter pogled na spodnjo karto (slika 20) kaže na tri glavne pokrajinske enote; Blejski kot,
Jelovica in Pokljuka. Petek (Petek, 2004), ki je v občini Bled proučeval rabo tal, je
naravnogeografsko razčlenil Bled na štiri mezoregije: Blejski kot, rečne doline, pobočja
visokih planot in visoke planote (Jelovica in Pokljuka). Osrednji del Blejskega kota je naselje
Bled, ki sodi med starejše in najbolj znane turistične kraje v Sloveniji. Leži na nadmorski
višini 504 metrov, sredi razgibane, ledeniško preoblikovane pokrajine, na prehodu iz
Radovljiške kotline v vzhodno vznožje Julijskih Alp. Mestno naselje je nastalo leta 1960 z
združitvijo naselij Grad, Mlino, Rečica, Zagorica in Želeče, ki so razporejena okoli jezera,
ločuje pa jih vrsta samostojnih vzpetin (Wikipedia4, 2009).
Slika 20: Reliefne značilnosti občine Bled
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4.2. Lega in relief
Bled po največkrat uporabljeni, Gamsovi regionalizaciji (Gams, 1998), ki temelji na Ilešičevi
spada v makroregijo Predalpska Slovenija, mezoregijo Ljubljanska kotlina in mikroregijo
Blejski kot, ki je skrajni severozahodni del Ljubljanske kotline. Sem so reke v pleistocenu čez
terciarne usedline nanesle ogromno gradiva. V ledenih dobah so sem segali ledeniki, med
katerimi je bil največji bohinjski, ki je zapolnjeval ves Blejski kot in velik del Dežele. Blejski
kot kaže precej pestro reliefno podobo s terasami, morenskimi nasipi ter živoskalnimi
osamelci, ki štrle iznad ledeniškega in rečnega zasipa (Geografija Slovenije, 1998).
Na sliki 20 je z zeleno obarvan večinoma uravnan svet s posameznimi osamelci in predstavlja
Blejski kot, ki ga na s treh strani obdajajo vodotoki, na jugu Sava Bohinjka, vzhodu Sava
Dolinka, na severu Radovna in zahodu manjši potok Budin. Prek Save Bohinjke na jugu se
površje vzpenja v severozahodni del Jelovice, kjer doseže več kot 1200 metrov nadmorske
višine. Zahodni del občine pa obsega že del Pokljuke, kjer prav tako sega nad 1200 m.
Blejski kot je ustvarila voda. Led je brusil, odrival, nalagal, reke pa so v ledeniško pokrajino
vrezovale svoje struge, odnašale ledeniški drobir, ga brusile in znova odlagale, ko se je njihov
tok umiril. Med ledenimi dobami so reke večkrat menjale svoj tok in poglabljale svoje struge.
Za čelnimi morenami so nastajala in spet izginjala jezera. Značilna pokrajina z morenskimi
griči, živoskalnimi osamelci, rečnimi terasami, prodnimi nanosi, opuščenimi strugami in
jezerom je nastala po würmski poledenitvi pred približno 15.000-20.000 leti. V osredju te
pokrajine leži Blejsko jezero, ki je nastalo v poglobljeni tektonski udorini, za čelnimi
morenami blejskega kraka bohinjskega ledenika (Remec – Rekar, 2004).
4.3. Geološke značilnosti
Blejski kot je del Ljubljanske kotline, ta pa je tektonska udorina, ki jo zapolnjujejo kvartarne
plasti. Ob zahodnem obrobju kotline potekajo številni prelomi. Prek območja Bleda potekata
Kranjski prelom v dinarski smeri Kranjski in Blejski prelom, ob katerem prihaja na površje
tudi blejski termalni izvir s temperaturo 21,8° (Osnovna geološka …, 1980).
Slika 21: Prelomi na območju Bleda

Vir: Osnovna geološka…, 1980
Najstarejši kamnini v blejski okolici sta srednje permski apnenec in apnenčeva breča, ki se
nahajata na Straži. Med trdimi kamninami največji del obsega srednje triasni dolomit, ki ga
najdemo na Osojnici in otoku. Zahodni del Gradu in širši okolico Zake sestavljajo srednje
triasni laporji. Med Gorjami, Zasipom in Bledom so obsežne morene zadnje poledenitve. Iz
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ledene dobe je jezerske kreda v strugi Save Bohinjke južno od Bleda in na severozahodnem
obrobju jezera. Obsežno terasasto območje med Bledom in Lescami sestavljajo ledenodobni
prodni nasipi (Enciklopedija Slovenije, 1987).
4.4. Hidrološke značilnosti
Blejski kot je z vodami izjemno bogato, razgibano in slikovito območje pod vzhodnimi
pobočji Pokljuke in Mežakle ter severozahodnim pobočjem Jelovice. Od sosednje Dežele ga
ločujeta obe glavni vodni žili pokrajine, Sava Dolinka in Sava Bohinjka pred sotočjem. Obe
Savi in na severozahodu spodnja Radovna s svojimi pritoki skoraj zarisujejo trikotnik.
Radovna je mejna reka Blejskega kota le v svojem spodnjem toku. Naprej mejo zarisuje potok
Budin, ki ima izvire v zahodnem pobočju Pokljuke in se v Radovno zliva v Krnici. Takoj za
Krnico je v Grabčah zajetje Radovne, od koder vodi več kot 3 kilometre dolg cevovod do
Blejskega jezera. Dovod Radovne je bil prvi sanacijski ukrep, s katerim so skušali povečati
majhno naravno pretočnost jezera. V osredju Blejskega kota leži Blejsko jezero s površino
1,438 km2 in slabimi 26 milijoni m3 vode. Po naključju je ostalo zunaj osi velikih
prodonosnih vodotokov in se izognilo zasipanju, usodi številnih alpskih jezer, ki so nastala v
pleistocenu. (Remec-Rekar, 2004).
4.5. Raba tal
Kar 70, 6 % površine občine porašča gozd. Kmetijske površine zajemajo njive, na katerih
prevladuje koruza, ekstenzivne sadovnjake (prevladujejo jablane) in pašnike in teh je največ
v Blejskem kotu. Ta del je tudi najbolj pozidan. Na sliki izstopajo tri večja območja zgoščene
poselitve: Bled na vzhodu jezera, Rečica na severozahodu in sklenjeno sklenjena poselitev
med Podhomom (ki je po letu 2006 del občine Gorje) in Zasipom na skrajnem severu. Južno
od jezera je Mlino, jugovzhodno pa Ribno.
Slika 22: Raba tal v občini Bled

Vir: Atlas okolja, 2009
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4.6. Podnebne značilnosti
Zaradi relativno nizke nadmorske višine ima Bled blago, subalpsko klimo z najdaljšo kopalno
sezono od vseh alpskih letovišč. Grebeni Julijskih Alp in Karavank ga ščitijo pred mrzlimi
severnimi vetrovi (Podnebje Bleda, 2008).
Na klimo najbližje okolice vpliva tudi Blejsko jezero, ki z akumulacijo toplote blaži ostrino
zime.
Glede na podnebne tipe spada v zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije.
Značilnosti tega tipa so povprečne januarske temperature med 0 in – 3° C, julijske med 15° in
20° C in submediteranskim padavinskim režimom z viškom padavin v jesenskih mesecih
(Geografski atlas, 1998).
Slika 23: Klimogram meteorološke postaje Lesce

Vir: ARSO3, 2009

Lega Bleda že sama po sebi povzroča nekatere klimatske značilnosti. Z nadmorsko višino
okoli 500 m je razmeroma visoka. Jezero leži v neizraziti kotlini, tako se temperaturna
inverzija pojavlja bolj poredko. Težji hladen zrak, ki se z osojnih pobočij spušča proti jezerski
površini, še lahko odteka po ozkih prehodih proti nižje ležečim delom okolice. Tako so
meglena jutra in dopoldnevi na Bledu razmeroma redki. Zaradi gorate okolice so, zlasti poleti,
dokaj pogoste konvekcijske padavine, plohe in nevihte (Trontelj, 2004).

Tabela 2: Klimatološka povprečja za meteorološko postajo Lesce (1971-2000)
povprečna temperatura
višina padavina (mm)
število ur sončnega obsevanja
število dni z meglo
število jasnih dni (oblačnost < 2/10)
število oblačnih dni (oblačnost > 8/10)
Vir: ARSO3, 2009
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4. 7. Poselitev
Območje današnje občine Bled je bilo že od nekdaj privlačno za naseljevanje. K temu je
pripomogla predvsem lega na meji različnih naravnih enot oziroma na prehodu z dna
Ljubljanske kotline v planote in visokogorje vzhodnih Julijskih Alp. Tukajšnje pestre
klimatske, litološke, pedološke, vodne in rastne razmere so omogočile najrazličnejše, med
seboj se dopolnjujoče gospodarske dejavnosti: poljedelstvo, živinorejo, povezano s
planinskim pašništvom, gozdarstvo, rudarstvo, obrt in industrijo, turizem in storitvene
dejavnosti. Najstarejša dokazana poselitev spada v starejšo kameno dobo(Topole, 2004).
V občino Bled spada deset naselij. Podatki v spodnji tabeli so iz Popisa iz leta 2002, zato se
ne ujemajo z današnjimi podatki, ki iz različnih virov navajajo številko okoli 8200.
Tabela 3: Seznam naselij v občini Bled
NASELJE

ŠT. PREB.

Bled
Bodešče
Bohinjska Bela
Koritno
Kupljenik
Obrne
Ribno
Selo
Slamniki
Zasip
SKUPAJ

5252
146
540
81
46
72
589
203
10
963

7902

Vir: Popis, 2002
Bled, Bodešče, Koritno, Ribno, Selo in Zasip spadajo v mikroregijo Blejski kot, Obrne in
Bohinjska Bela v območje rečnih dolin, Kupljenik in Slamniki pa v mikroregijo pobočja
visokih planot (Topole, 2004).
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5. MOŽNOST RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V OBČINI
BLED
5.1. Neposredna sončna energija (stanje in možnosti)
Kot je bilo razloženo že v poglavju o neposredni sončni energiji, to lahko izkoriščamo na več
načinov:
- pasivno z načinom gradnje,
- aktivno s sprejemniki sončne energije in
- s sončnimi oz. fotovoltaičnimi celicami za pridobivanje električne energije.
Na razpolago ni točnih podatkov o številu in površini vgrajenih sončnih kolektorjev. Na strani
EnGIS so podatki o sprejemnikih sončne energije, ki so bili sofinancirani s strani Ministrstva
za okolje in prostor. Teh je na Bledu 38 s skupno površino 281 m2, kar pomeni 34 m2/ 1000
prebivalcev, vendar gre tu v glavnem za sprejemnike, inštalirane v letih 2006 in 2007 s
podporo MOP-a, zato je skupna površina domnevno še precej višja. Za Slovenijo iz leta 2007
velja podatek približno 62 m2/ 1000 preb (State of Renewable …, 2009).
Fotovoltaika
V Lescah, ki so Bledu najbližja postaja z merjenjem trajanja sončnega obsevanja so v letih
1971 – 2000 namerili povprečno 1873 ur na leto (ARSO3, 2008), v letih 1991 – 2005 pa 1950
ur na leto (Zupančič, 2008, ARSO4, 2008).
Spodnje štiri karte nam prikazujejo trajanje sončnega obsevanja v vseh štirih letnih časih v
občini Bled. Na njih lahko vidimo, da je najbolj gosto poseljeno območje precej obsijano.
Največ ur sicer prejme vzpet del nad Bohinjsko Belo, ki je že del Pokljuke in je seveda
večinoma neposeljen. Razlika se ustvari predvsem zaradi daljšega obsevanja pozimi, ki pa je
za postavitev sončne elektrarne najmanj pomembno, saj takrat sonce sije le okoli 7 ur na dan.
Blejski kot, kot najgosteje naseljeno območje občine, tako prejme od 1740 do 1880 ur
sončnega obsevanja na leto.
Slika 24: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – zima 1971-2000

Vir: Atlas okolja, 2009
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Pozimi je sončno obsevanje najdaljše v vzpetih predelih Pokljuke in Jelovice, to pa sta
območji, ki sta z vidika izrabe sončne energije precej nepomembni, saj sta kot prvo večinoma
neposeljeni, kot drugo tudi ekspozicija v glavnem ni primerna. Najmanj ur sončnega
obsevanja prejmejo Blejski kot in nižji predeli ob Savi Bohinjki.
Slika 25: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – pomlad 1971-2000

Vir: Atlas okolja, 2009
Spomladi večjih razlik ni, v vzpetem delu Jelovice in Pokljuke je trajanje sončnega obsevanja
zaradi pojavljanja konvektivne oblačnosti malo krajše.
Slika 26: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – poletje 1971-2000

Vir: Atlas okolja, 2009
Poleti je najbolj obsijan ravno najbolj poseljen Blejski kot, ki prejme nad 700 ur sončnega
obsevanja. Pri vzpetih delih zopet na krajše trajanje zopet vpliva konvektivna oblačnost, ki se
najpogosteje razvija ravno poleti.
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Slika 27: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – jesen 1971-2000

Vir: Atlas okolja, 2009
Jeseni se slika zopet obrne, vzpet del prejme malce več obsevanja, vendar razlike so majhne.
Razlog je megla, ki je najpogostejša ravno jeseni.

Slika 28: Ekspozicija površja v občini Bled

Zgornja karta nam prikazuje ekspozicijo površja oz. nagnjenost površja glede na smer neba.
Najbolj ugodne za izrabo sončne energije so južne ekspozicije z vrednostjo okoli
180°azimuta, na karti označene z rumenimi odtenki. Če primerjamo s kartami trajanja
obsevanja, pridemo do zaključka, da so dobro obsijani predeli tudi primerno orientirani, hkrati
pa se v večini tudi prekrivajo z urbanimi območji.
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Slika 29: Lokacija in instalirana moč sončnih elektrarn v občini Bled

Vir: EnGIS, 2009
Na Bledu so trenutno tri sončne elektrarne s skupno močjo 89,41 kW. Prva, z instalirano
močjo 3,3 kW je začela obratovati avgusta 2006, druga leta 2007 ima instalirano moč
0,11kW, tretja in tudi največja ima instalirano moč 86 kW in je bila ob zagonu januarja 2008
tudi največja v Sloveniji. Slednja je v nadaljevanje predstavljena tudi kot primer dobre prakse
5.1.1. Primer dobre prakse – sončna elektrarna PIN-1 (Košir, 2008)
Jeseniško podjetje Pinsol je med prvimi v Sloveniji začelo s pridobivanjem elektrike iz
obnovljivih virov energije. Konec leta 2007 je v vasi Selo pri Bledu postavilo, v tistem
trenutku, največjo sončno fotonapetostno elektrarno v Sloveniji. Module oz. panele z
vgrajenimi sončnimi celicami so na streho začeli nameščati septembra, elektriko pa so v
omrežje prvič spustili 7. 1. 2008.
Slika 30 : Sončna elektrarna PIN-1 na Selu pri Bledu

Vir: Pinsol, 2009
S tem v podjetju sledijo cilju, ki so si ga zastavile članice EU – do leta 2020 mora biti 20 %
delež električne energije v primarni energetski bilanci iz obnovljivih virov energije.
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Ker se po slovenski zakonodaji sončna elektrarna postavi le na zazidljivo parcelo, je Sašo
Košir, direktor podjetja Pinsol, raje iskal veliko streho s pravilno lego in primernim
naklonom. To je po daljšem iskanju našel na gospodarskem objektu Mulejeve turistične
kmetije na Selu pri Bledu, kjer so s tem so pridobili novo kritino in ekološki pridih.
Elektrarna je postavljena na strehi gospodarskega poslopja v vasi Selo pri Bledu. Vas je sicer
med bolj obsijanimi območji na Bledu, čeprav ima v okolici nekaj reliefnih ovir, ki skrajšajo
dnevno obsevanje. Vendar pa je površina strehe precej velika in ima ustrezno orientacijo.

Slika 31 : Lokacija sončne elektrarne PIN-1

Vir: TIS, 2008

Elektrarna je, z izjemo panelov s celicami in nekaterih tehničnih pripomočkov, plod
slovenskega znanja. Gospodarsko poslopje je obrnjeno proti jugu, ima 55 metrov dolgo in 12
metrov široko streho s 660 m2 površine ter naklon 30 stopinj.
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Slika 32: Previšan horizont – Selo pri Bledu

Na sliki previšanega horizonta je vidno, da reliefne ovire skrajšajo potencialno možno trajanje
sončnega obsevanja na tej lokaciji oz., vendar gre za jutranji in večerni čas, najpomembnejši
del obsevanja je neoviran. Lastnik je z izkupičkom sončnih ur zadovoljen, saj se je izkazalo,
da jih je bilo celo več kot mu je podal izračun računalniški program.
Opis sončne fotovoltaične elektrarne PIN-1 BLED
Sončna elektrarna z močjo 86 kWp bo na leto dala okoli 100.000 kilovatnih ur električne
energije, kar zadošča porabi 30 gospodinjstev, na letni ravni pa to hkrati pomeni 72.200 kg
manj izpustov ogljikovega dioksida.
Na strehi je nameščenih 330 modulov moči 210 Wp in 95 modulov moči 175 Wp. Izdelani so
iz monokristalnega silicija za visok izkoristek sončnega sevanja. Še posebej so prirejeni za
obratovanje z vzporednim delovanjem k javnemu omrežju. Mehansko zaščito pred vplivi
okolja nudi kaljeno steklo. Moduli hkrati tudi nadomeščajo kritino za meteorne vode.
Razsmernik pretvori enosmerno napetost iz PV generatorja v izmenično napetost, ki jo
uporablja javno omrežje. Sinhronizacija poteka samodejno vsako jutro ob zadostni jakosti
sončnega sevanja, ko vhodna napetost razsmernika doseže svojo minimalno vrednost,
potrebno za začetek razsmerjanja. V časovnem razdobju noči se delovanje razsmernika
minimizira na najmanjši možni obseg (dremež), da bi prihranili stroške in porabo energije iz
javnega omrežja.
Za meritev oddane električne energije v omrežje so namestili elektronski števec z GSM
telefonsko linijo za dostop na komunikator in tako se beleži vsak trenutek (ne)delovanja
elektrarne.
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Sončna elektrarna električno energijo oddaja v nizkonapetostno omrežje do bližnje
transformatorske postaje.
Slika 33: Trajanje sončnega obsevanja v Lescah v leto 2008 (h)
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Vir: Zupančič, 2008
V Lescah, najbližji meteorološki postaji Bledu (približno 5 km zračne razdalje) je v povprečju
največ sončnega obsevanja v juliju, avgustu in juliju, sledi maj.
V letu 2008 pa je bil po trajanju sončnega obsevanja najbolj izdaten avgust, sledil je julij in
nato maj.. Največja proizvodnja je bila presenetljivo v maju, sledijo julij, avgust in junij.
Najmanjša je bila v pričakovano v decembru, ko je v povprečju tudi najmanj sonca. Pri
vprašanju zakaj se trajanje in proizvodnja ne ujemata, je treba vedeti, da navkljub majhni
oddaljenosti Sela in Lesc, še vedno prihaja do razlik v trenutnem stanju vremena. Druga vzrok
pa je mogoče iskati, da je poleti (julij, avgust) več popoldanske oblačnosti, maja pa manj.
Slika 34: Proizvodnja električne energije (kWh) v sončni elektrarni PIN-1 v letu 2008
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Vir: Košir, 2008
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Planirana proizvodnja za prvo leto obratovanja je bila 103200 kWh, dejansko je bila 98929
kWh. Vzrok odstopanja od plana je slabše osončenje leta 2008, kar je vidno tudi na spodnji
sliki.
Slika 35: Odklon trajanja sončnega obsevanja 2008 od dolgoletnega povprečja

Vir: ARSO5, 2008
Po Koširjevih besedah se bo 430.000 EUR vredna naložba povrnila v 12 letih, življenjska
doba takšne elektrarne pa je 30 let. Po teh 12-ih letih oz. ko se bo naložba povrnila, bo
elektrarna postala last lastnika gospodarskega objekta.
Podjetje načrtuje nove postavitve takšnih elektrarn, saj zanimanje med lastniki objektov in
zemljišč, kamor bi proti plačilu najemnine sončne elektrarne postavili, narašča. Košir tudi
poudarja, da naj kmetje, ki gradijo nov hlev, pazijo na to, da bo sleme strehe v smeri vzhodzahod.
Navkljub zanimanju med lastniki zemljišč, je na drugi strani zaznati manjšo odzivnost države,
saj ne daje nikakršnih dolgoročnih zavez oz. daljših zagotovljenih fiksnih odkupnih cen, npr.
v Nemčiji imajo vlagatelji v sončne elektrarne od države zagotovljeno 25-letno fiksno
odkupno ceno, pri nas pa je sedaj z novim zakonom ta doba podaljšana z desetih na 15 let.
Poleg tega pa tudi zakonodaja postavlja precej omejitev, kje lahko stojijo elektrarne.
Potencialna raba sončne energije v blejski občini
Na sliki 35 je s svetlejšimi rumenimi odtenki označena najugodnejša ekspozicija površja za
izrabo sončne energije, to je južna. Ugodni sta tudi jugovzhodna in jugozahodna, označeni s
svetlo zeleno in svetlo oranžno. Treba je opozoriti, da je velik del območja praktično
ravninski, vendar je na karti upoštevan tudi majhen naklon. Tako, je z rumeno barvo lahko
označeno skoraj ravno površje, na primer z rdečo in modro (najmanj neugodne, severne
ekspozicije) pa območja, kjer je naklon majhen, vendar rahlo usmerjen proti severu, kar še ne
pomeni, da na objektu ni mogoče raba sončne energije. Z rdečo so obkrožene lokacije
gostejše poselitve.
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Slika 36: Ekspozicija površja in območja gostejše poselitve

5.2. Vodna energija
Območje Bleda je sicer zelo vodnato, obkrožata ga dve (za slovenske razmere) večji reki,
Sava Dolinka in Sava Bohinjka, ki se stikata na meji občine z Radovljico, manj vodnata
Radovna in mnogo manjših potokov. Velikih hidroelektrarn v občini ni, obratujejo pa tri male
hidroelektrarne s skupno instalirano močjo 2,4 MW:
-

mHE Vintgar: na vodotoku Radovna, z instalirano močjo 860 kW
mHE Jezernica: na vodotoku Jezernica (odtok B. jezera), z instalirano močjo 450 kW
mHE Soteska: na Savi Bohinjki, z instalirano močjo 1100 Kw
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Slika 37: Lokacija in instalirana moč malih hidroelektrarn

Na obeh Savah mlinov, žag in drugih vodnih objektov skoraj ni bilo in zato sta obe večji reki
v Blejskem kotu večinoma ohranili svoja vodna tokova in strugi. V letih 1976 – 1978 je bil
reguliran in pred poplavami zavarovan le 260 m dolg predel ob desnem bregu Save Bohinjke
pod Ribnim, že v 70-ih pa kratek odsek levega brega pred dotok Jezernice. Na Savi Dolinki je
bil reguliran odsek ob sotočju z Radovno in brežina pod blejskim mostom. Kljub temu, da je
bilo neposrednih posegov v reko malo, je na Savo Dolinko v Blejskem kotu vplivala zajezitev
za HE Moste leta 1952. Medtem, ko se je akumulacijsko jezero postopno zasipalo, je reka pod
jezom ostala skoraj brez proda, ki je pomemben dejavnik pri naravnem oblikovanju brežin
(Remec-Rekar, 2004).
Za obe Savi v območju Blejskega kota so značilne v konglomerat, prod in morene poglobljene
doline, ki se ponekod terasasto spuščajo k današnji rečni strugi. Ob erozijskem razgaljanju
vodonosnih plasti v pestri geološki preteklosti so v posameznih terasah obeh rek nastala
značilna povirna območja z močvirno vegetacijo. Pogosti so močvirni travniki, barja in
trstišča. Ob rečnih strugah so nastale mrtvice in loke, ki so pomembna naravna zaščita pred
visokimi vodami. Zaradi melioracij, regulacij in namernih nasipanj so taki biotopi vse
redkejši. Ohranjena mokrišča so zato vedno pomembnejši sestavni del kvalitetnega
življenjskega okolja tudi za človeka in ne samo zatočišča redkih in ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst. Vsi našteti biotopi s svojo posebno vegetacijo razbijajo monotonost obdelanih
površin in bogatijo videz pokrajine, večja trstišča v povirjih pa delujejo tudi kot naravne
čistilne naprave za vodo in pogosto vplivajo na mikroklimatske razmere v okolici. Varovanje
in ohranjanje teh zamočvirjenih, dolgo časa malo cenjenih predelov, je zato bistveno za
ohranjanje vrstne pestrosti in biološkega ravnotežja v celotni pokrajini. Občina Bled je leta
1998 z odlokom zavarovala mokrišča Blejskega kota. Odlok pred uničenjem varuje sedem
povirij na desnem bregu Save Dolinke, dve mokrišči z mlakama ob levem bregu Save
Bohinjke, v osrednjem delu Blejskega kota pa Jezerca in močvirje v Podhomu (Remec-Rekar,
2004).
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Zaradi ohranjanja porečij obeh Sav gradnja hidroelektrarn seveda ne pride v poštev. Za
gradnjo malih hidroelektrarn sta reki preveliki, saj so že v preteklosti ljudje vodno silo lažje
obvladovali ob njunih manjših pritokih, ki so bili tudi manj prodonosni in kjer je gladina manj
nihala. Vseeno na Bohinjki, na meji občine, deluje mHE Soteska, ki je sicer ena večjih malih
HE.
Gradnja malih HE mora upoštevati vse okoljevarstvene in naravovarstvene omejitve in se
osredotočiti skoraj izključno na lokacije nekdanjih vodnih obratov (mlinov, žag). V številnih
primerih je njihova ponovna oživitev tudi vodnoekološko priporočljiva, saj umirja pretočne
vrednosti in zmanjšuje nevarnost poplav ter fluvialno erozijsko delovanje. Vendar pa gradnja
in obratovanje male HE zlasti v povirnih, praviloma neokrnjenih, naravnih odsekih vodnih
tokov prinaša številne negativne vodnoekološke, pejsažne in druge posledice. Z
naravovarstvenega vidika je v Sloveniji gradnja malih HE na novih lokacijah nesprejemljiva,
možnosti pa so za njihovo gradnjo na mestu starih, praviloma opuščenih obratov na vodni
pogon (Plut at al, 2004).
Najbolj primerna za gradnjo mHE je Radovna, ki stisnjena med skalne gmote Vintgarja
pridrvi v dolino z velikim padcem, kar so že v začetki 20. stoletja izkoristili za izgradnjo
hidroelektrarn Vintgar in Zasip. Velik padec Radovne so izkoriščali že v srednjem veku, saj
so bili mlini in žage pogosti ob celotnem toku reke (Remec, 2004). Danes je na Radovni 8
mHE, od tega 6 v neposredni bližni Bleda, največja od vseh na Radovni , mHE Vintgar (860
kW) pa je občini Bled. Tretja mHE (450 kW) v občini pa deluje na Jezernici, naravnem
odtoku Blejskega jezera, kjer je bilo nekdaj kar 7 mlinov in žag in je temu predelu Bleda tudi
dalo ime – Mlino, danes pa tu deluje le še ena mHE. (EnGIS, 2009; Remec,2004). Ob
Jezernici je tako, glede na to, da je v preteklosti poganjala kar 7 mlinov, mogoče razmišljati o
postavitvi morebitne nove male hidroelektrarne.
Ob potoku Mišca na Rečici (S od B. jezera) je nekdaj bilo pet mlinov, vendar se do danes ni
ohranil noben. Žaga je bila na potoku Rečica, s katero so večino vode preusmerili v Blejsko
jezero, zato je že v preteklosti večkrat stala, danes pa tudi ne obratuje več (Burja, 2004).
Mlin je bil še ob potoku Ribnik, v vasi Ribno, tik pred izlivom v Savo Bohinjko(RemecRekar, 2004), ki pa je v zadnjem času premalo vodnat za postavitev nove hidroelektrarne.
Z vidika rabe vodne energije potencial v občini večinoma izkoriščen, saj zaradi same občine,
ki je uveljavljena in znana po svojih naravnih lepotah, novi večji projekti nikakor niso možni.
Edina možnost je postavitev kakšne nove male hidroelektrarne na lokacijah nekdanjih mlinov,
to pa je odvisno tudi od potomcev oz. tudi novih lastnikov nekdanjih domačij, kjer so delovali
mlini.
5.3. Geotermalna energija
Ob zahodnem obrobju Ljubljanske kotline, katere skrajni SZ del predstavlja Blejski kot,
potekajo številni prelomi. Prek območja Bleda potekata v dinarski smeri Kranjski in Blejski
prelom, ob katerem prihaja na površje tudi blejski termalni izvir s temperaturo 21,8°
(Osnovna geološka …, 1980).
V okviru projekta prekomejnega TRANSTHERMAL, ki je v Sloveniji potekal v letih 2005 –
2008, je bil raziskan geotermalni potencial obmejnega območja severne in severovzhodne
Slovenije ter avstrijske Štajerske in Koroške. Poudarek je bil na raziskavah naravnih
hidrogeotermalnih rezervoarjev. Geotermalni potencial, ki bi se izkoriščal s tehnologijo
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vročih suhih kamnin, v sedanjem trenutku še ni ekonomsko uporaben. Prihodnja
ekonomičnost je predvsem odvisna od globine do vročih kamnin. V ta namen je uporabna
karta porazdelitve temperatur v globini 4000 m (slika 38) (Geotermalni viri…, 2007).
Na območju Bleda je geotermalni potencial manjši, vzrok so bolj zapletene strukturno –
geološke razmere in nižje vrednosti gostote toplotnega toka v primerjavi s Panonskim
bazenom. Bled sicer spada v geotermalno potencialno območje Bled – Lesce – Šobec.
Potencialni geotermalni vodonosnik naj bi se nahajal v triasnih in permskih karbonatnih
kamninah, njegova ocenjena globina je 600 – 1500 m, ocenjena temperatura pa 22 do 33 °C
(Geotermalni viri…, 2007).
Blejski termalni vrelci so bili razporejeni ob vzhodni strani jezera. Bilo jih je sedem, štirje pa
uporabni. Na Bledu se je zdravljenje z vodo začelo v davni preteklosti. Pisci pogosto navajajo
Valvasorjevo pripoved o obiskanih vrelcih in o tem, da je, da bi se znebil pogostih obiskov
gospode, ki jo je moral gostiti, dal grajski skrbnik Krištof Weidmann del vrelcev uničiti.
Prvi, ki je vrelce raziskoval je bil Baltazar Hacquet, ki je objavil tudi rezultate raziskav. V njih
ugotavlja, da niti po temperaturi niti mineralni sestavi voda nima večjih kvalitet, saj bi bila
zato potrebna višja temperatura in tudi več mineralnih snovi (Benedik, Dežman, 2004)
Termalni vrelci so zajeti v treh plavalnih bazenih: v Grand hotelu Toplice (22°C), v hotelu
Park (27°C – ogrevana voda) in v hotelu Golf (36°C – ogrevana voda).
Vrelec, zajet v Grand hotelu toplice:
- skupni pretok termalne vode : 10 l /s
- temperatura termalne vode: 21, 7° C
- geotermalni rezervoar  mešan sistem: vodonosnik s toplim izvirom in vodonosnik v
podlagi sedimentacijskega bazena
- globina zajetja termalnega vodonosnika: 0 – 588 m ( termalna voda izvira iz globine
vsaj 600 – 1200 m)
- vrsta uporabe: balneologija
Vrelec, zajet v hotelu Park in Golf
-

skupni pretok termalne vode: 19, 7 l /s
temperatura termalne vode: 21, 7° C
geotermalni rezervoar: mešan sistem  vodonosnik v sedimentacijskem bazenu
(sekundarni) in vodonosnik v podlagi sedimentacijskega bazena (primarni)
globina zajetja termalnega vodonosnika: 0 – 588 m ( termalna voda izvira iz globine
vsaj 600 – 1200 m)
vrsta uporabe: balneologija (Geotermalni viri…, 2007).

Pogled na geotermične karte (slika 38), ki so bile izdelane v projektu Transthermal, nam pove,
da so temperature v globini ravno na širšem območju Bleda, najnižje v celotnem preučevanem
območju. Temperature v globini 250 m so le okoli 8° C, na 500 m pod 20°C, na 1000° dobrih
20°C, šele na globini 3000 m presežejo 30° C, 4000 m pod zemljo pa znaša temperatura okoli
50° C, katera se ponekod v SV Sloveniji nanaša že v globini 500 m.
Tako po besedah Andreja Lapajneta z Geološkega zavoda, ki je bil tudi vodja projekta
Transthermal, kaj več na Bledu ni mogoče pričakovati, saj meni, da so zadeve bolj ali manj
izkoriščene. V primeru dodatnih uporabnikov bi prišlo do spora o pravicah do razpolaganja s
termalno vodo (Lapajne, 2009).
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Možno je tudi, da na območjih, ki so ocenjeni kot geotermalno neperspektivna, nastopajo
neprepoznani geotermalni rezervoarji, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov v tem trenutku ni
možno napovedati (Geotermalni viri…, 2007).
Inštitut za obnovljive vire energije (IOVE) iz Kranja je pred več kot osmimi leti pričel s
pripravo projekta Terme Bled, ki naj bi zrasle na območju Jezerc. Do leta 2004 je Inštitut
pridobil vsa potrebna dovoljenja za izvedbo raziskovalne vrtine na tem območju, od koncesije
do izdelave rudarskega in idejnega projekta, kakor tudi dovoljenje za izvajanje vrtalnih del,
tako da je bil istega leta planiran tudi začetek vrtanja. Stroške, ki so nastali do pridobitve
potrebnih dovoljenj, je zagotovil IOVE sam, za nadaljevanje so bili planirana sredstva
pridobljena preko javnega razpisa za subvencioniranje razvoja obnovljivih virov energije,
lastna sredstva in sredstva kasnejšega investitorja v celotni projekt vodnega parka.
Osnovni cilj projekta je popestriti in dopolniti blejsko in gorenjsko turistično ponudbo in
ekološko koristiti jezeru z zmanjšanjem števila kopalcev, eden od ciljev pa je tudi ponuditi
možnost za priprave športnikov za različna tekmovanja.
Geološke napovedi na tem območju predvidevajo nahajališče termalne vode na približno 500
m globine. V primeru, da bodo na termalno vodo v tej globini naleteli, ima Inštitut že
pripravljen osnutek idejnega projekta za rekreacijsko turistični center Terme Bled, v primeru,
da bodo pri vrtanju naleteli le na hladno vodo, pa bo vrtina postala rezervni vir pitne vode
(Dopolniti.., 2004).
Vrtine se še niso izvajale, kaj je temu vzrok pa ne vejo niti na blejski občini. Odgovora s
strani pripravljavca projekta (IOVE) ni bilo.
Čeprav strokovnjaki pravijo, da zaenkrat na Bledu ni mogoče pričakovati večjega razvoja na
področju izrabe geotermalne energije, se v prihodnosti lahko še marsikaj spremeni.
Navsezadnje je tudi temperatura 50° uporabna za ogrevanje. Vendar je zaenkrat tehnologija še
predraga, v (daljni) prihodnosti pa mogoče tudi na Bledu lahko pričakujemo razvoj v tej
smeri.
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5.4. Toplotne črpalke
Možnosti za uporabo črpalk niso tako zelo odvisne od geografskih značilnosti občine, zato
analize občine z vidika uporabe črpalk nismo opravili. Toplotne črpalke nudijo ekonomičen in
okolju prijazen način ogrevanja, zato je vgradnja črpalke smiselna investicija za veliko večino
lastnikov hiš. Toplotna črpalka izkorišča energijo, ki jo sonce v našem okolju oddaja zraku,
zemlji ali vodi.
Delovanje toplotne črpalke
Toplotna črpalka deluje kot hladilnik. Tehnika je enaka, samo uporaba je obratna.
Hladilnik odvzema toploto živilom in jo prek lamel na zadnji strani oddaja v prostor.
Toplotna črpalka pa oddaja v prostor toploto, ki jo odvzema okolici. V uparjalniku toplotne
črpalke je okolju prijazno hladilo v tekočem stanju, ki prevzame shranjeno sončno energijo iz
okolja. Pri tem se hladilo upari, uparjenega pa vsesa kompresor in ga stisne. Zvišani tlak
dvigne hladilu temperaturo. Tako nastala toplota se v kondenzatorju prenese na ogrevalni
sistem. Na koncu se prek ekspanzijskega ventila tlak hladila spet zniža in krog se lahko
ponovno začne.
Vse skupaj se dogaja v zaprtem sistemu. Toplotna črpalka pridobi kar 75 odstotkov pogonske
energije, potrebne za nastanek ogrevalne energije,brezplačno iz energije okolja, shranjene v
zraku, zemlji ali vodi, in le približno 25 odstotkov iz električne energije.
Tako na primer iz 1kWh pogonske energije, nastane 4kWh ogrevalne energije (TSK, 2009).
Toplotne črpalke lahko uporabljajo toploto zraka, zemlje ali vode. Na Bledu po podatkih
EnGIS-a deluje pet toplotnih črpalk po sistemu zrak – voda (EnGIS, 2009).
Toplotna črpalka se uporablja tudi za ogrevanje hotela Park, le v najhujšem mrazu se še vedno
uporablja kurilno olje. Glede na lokacijo hotela, ki je neposredno ob jezeru, bi bilo potrebno
razmisliti o popolni ukinitvi uporabe kurilnega olja. To bi pomenilo izgradnjo nove kotlarne,
saj je obstoječa premajhna, za novo pa ni prostora (Cvenkel, 2009).
Že pred leti pa je dr. Peter Novak, strokovnjak na področju rabe obnovljivih virov energije,
razmišljal o možnosti rabe energije Blejskega jezera. Jezero ima v globini konstantno
temperaturo okoli 10°C. S to vodo je mogoče neposredno hladiti objekte poleti in jih s
pomočjo toplotnih črpalk ogrevati pozimi. Z ozirom na veliko toplotno kapaciteto jezera je
možno iz njega brez okoljske škode vzeti energijo, ki bi zadoščala vsem potrebam turističnih
objektov in nekaterih drugih stavb v javni rabi. Kraj bi na ta način postal okolju bolj prijazen
in za sodobno trženje turističnih kapacitet uglednim gostom tudi bolj zanimiv. Tehnično je
rešitev preverjena in uspešno izvedena v ZDA za ogrevanje in hlajenje celotnega
univerzitetnega kampusa in tudi v Torontu za hlajenje območja poslovnih stavb v centru
mesta.
Dr. Novak je idejo predstavil vodilnim v Savi, ki so večinski lastniki večine blejskih hotelov,
vendar zaradi previsokih vlaganj za tako rešitev ni bilo posluha (Novak, 2009b).
Primer iz Kanade
V Torontu je energetsko podjetje Enwave ustvarilo inovativen hladilni sistem, ki nadomešča
običajne klimatske naprave. Iz jezera Ontario so napeljali cevi, ki iz globine 83 m, kjer je
konstantna temperatura 4°C, dovajajo hladno vodo do črpalne postaje. Tu 36 toplotnih
izmenjevalcev omogoča prenos energije med mrzlo vodo iz jezera in zaprtim sistemom vode,
ki kroži pod mestom. Med tem sistemom in posameznimi stavbami so ponovno nameščeni
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toplotni izmenjevalci, ki hladijo vodo v zaprtih sistemih posameznih poslovnih stavb. Na ta
način se za hlajenje uporablja le hlad vode in ne voda same, tako da gre za uporabo
popolnoma zelene energije. Tudi na jezero ni negativnih vplivov in ne vpliva na naravno
ravnovesje v njem. Sistem je bil dokončan leta 2006, investicija je stala dobra dva milijona
EUR, z njim pa prihranijo kar do 90 % električne energije, porabljene za konvencionalne
načine hlajenja. Možnosti sistema dosegajo hlajenje stotih poslovnih nebotičnikov oz. 3,2
milijona kvadratnih metrov pisarn (Metro Hall…, 2009).
Slika 39: Primer sistema hlajenja mesta iz Kanade (Deep Lake Water Cooling)

Vir: Metro Hall…, 2009
V Blejskem jezeru je temperatura na dnu nekaj višja (10°C), vendar bi še vedno omogočala
hlajenje, hkrati pa s pomočjo toplotnih črpalk tudi ogrevanje. Glede na višino investicije v
Torontu (cca. 2 mio EUR) in na to, da bi bil na Bledu projekt veliko manjši, menimo da
investicija ne bi smela biti prevelika. Gre za sistem, ki ima še enkrat daljšo življenjsko dobo
od običajnih klimatskih naprav ( 50 let : 25 let), je okolju popolnoma prijazen, energija je
zanesljiva in domača, Bled pa bi si na ta način z odgovornim ravnanjem do okolja pridobil
nekaj izgubljenega ugleda.
5.5. Biomasa
Gozdne površine v občini Bled spadajo v območno enoto Bled, ta pa se naprej deli na štiri
krajevne enote (KE). Večji del blejske občine spada v KE Pokljuka, manjši del pa v KE
Radovljica.
Blejska občina spada med najbolj gozdnate, saj gozdne površine obsegajo kar 70, 6 % občine,
za Slovenijo pa iz leta velja podatek 58, 4 % (Poročilo Zavoda.., 2008).
Gozdovi blejske občine se nahajajo se nahajajo v treh krajinskih tipih (Kapus, 2004)
- Kmetijska in primestna krajina obsega ravnino rečno-ledeniškega nastanka v trikotniku
med Radovno, Savo Dolinko in Savo Bohinjko. Gozd se je tu ohranil le v omejkih,
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-

-

obvodnih pasovih, na terasah Save in skalnih osamelcih. Sem spadajo tudi posamezna
drevesa in skupine dreves. Obstoj in varstvo kmetijske in primestne krajine sta pomembna
zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti, regeneracije razgozdene pokrajine in tudi iz
estetskega vidika.
Gozdnata krajina obsega pobočje Pokljuke in Mežakle. Sestavlja ga mozaik gozdov,
pašnikov, travnikov, poredkoma tudi kakšna njiva, kjer je gozd prevladujoč element
prostora. Gozdnata krajina je prostor, v katerem so se v preteklosti križali številni interesi
glede izrabe. Danes je interesov bistveno manj in prav tu je stihijsko zaraščanje kmetijskih
površin najmočnejše.
Gozdna krajina obsega zaokrožene komplekse dela jugovzhodnega dela Pokljuke in
severozahodnega dela Mežakle. Po površini je najobsežnejša, gozdnatost je tu največja.
Značilen je močno spremenjen sestav drevesnih vrst, predvsem močna zasmrečenost.
Tabela 4: Značilnosti občine Bled
Površina občine
Število prebivalcev
Gostota naseljenosti
Površina gozdov
Delež gozda
Površina gozda/preb.
Največji možni posek
Realiziran posek
Realizacija največjega možnega poseka
Število stanovanj
Delež stanovanj ogrevanih z lesom
Delež načrtovanega poseka za
energetsko porabo
Delež zasebnega gozda
Povprečna zasebna posest
Manj odprti in težje dostopni gozdovi
Delež mlajših razvojnih faz
Demografski kazalci
Socialno ekonomski kazalci
Gozdnogospodarski kazalci
Kazalci skupno
Vir: ZGS3, 2009

7.229 ha
8.257
1,14
5.101 ha
70,6 %
0,6 ha/preb.
23.345 m3
8862 m3
38%
3.864
24%
50,7 %
58%
2,8 ha
0,85 %
43,1 %
3
4
5
5

Zaradi bližine obsežnih gozdov, so se na območju Bleda in okolice že v 15. stoletju pojavile
prve žage, bogate zaloge lesa so najprej omogočile vzpon fužinarstva, pozneje pa z
zahtevnejšimi načini predvsem mehanske predelave lesa v vrednejše izdelke začel razvoj
lesnopredelovalne industrije (Smolej, 2004).
V občini je danes kar nekaj manjših lesno predelovalnih obratov, največji pa je LIP Bled.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1948, iz začetne žagarske dejavnosti se je razvila
proizvodnja zahtevnih končnih produktov. Proizvodnja obsega tri glavne skupine končnih
proizvodov:
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- vrata (300.000 kosov in 200.000 podbojev),
- opažne plošče (1.500.000 m2) in
- pohištvo iz masivnega lesa (3.000 spalnic).
(LIP Bled, 2009).
Pri tako veliki proizvodnji nastane seveda veliko lesnega ostankov, ki jih deloma predelajo v
brikete, deloma pa se porabijo v lastnem kotlu na lesno biomaso, ki deluje že od leta 1972.
Instalirana moč kotla znaša 2, 2 MW (Bajec, 2009) in je največji v občini.
Poleg tega na Bledu, po podatkih EnGIS-a, deluje še 11 malih kotlov na lesno biomaso, ki za
gorivo uporabljajo polena, njihova skupna instalirana moč pa je 317 kW.
Občina je sicer bogata z lesom, vendar samo to še ne pomeni dobrih pogojev za uporabo
ogrevanja z lesno biomaso. Pomembna je bližina lesno predelovalnih obratov, ki proizvedejo
zadosti ostankov, in kar je pomembno. Tudi iz tega vidika ima Bled dobre pogoje. Vendar
zaenkrat poleg manjših kotlov po gospodinjstvih in enega večjega v LIP-u, večje proizvodnje
energije iz lesne biomase ni.
Nekaj so o tem razmišljali leta 2000, ko je potekala obnova blejske športne dvorane. Takrat so
ob stavbi zgradili tudi kotlarno, v kateri so predvidevali instalirati kotlovnico za sočasno
proizvodnjo toplote in energetike. Iz nje naj bi se ogrevali nekateri bližnji občinski objekti in
hoteli. Stvar zaradi različni razlogov ni zaživela in danes je v kotlarni le majhen kotel za
ogrevanje športne dvorane.
Sama lokacija kotlarne je zaradi središčne lege in bližine večine občinskih objektov po eni
strani ugodna, vendar je za tak velik projekt sama kotlarna premajhna. Povečanje zaenkrat ne
pride v poštev, saj je okolica športne dvorane še precej tržno nestabilna. V prihodnosti, ko se
bo urbanistično uredila, je tu potencial za izgradnjo novega energetskega objekta. Po drugi
strani pa glede na to, da je Bled izrazito turistično mesto, velik energetski objekt v centru
naselja ni primeren.
Slika 40: Lega kotlarne ob Športni dvorani
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V Savi, ki je večinski hotel šestih blejskih hotelov, so še v začetki letošnjega leta nameravali
oživiti kogeneracijski projekt, vendar so ga zaradi nejasne prihodnosti območja in tudi zaradi
padca cene fosilnih goriv opustili.
Na Zavodu za gozdove Slovenije so izvedli študijo primernosti občin za izrabo biomase,
katerih rezultati sicer niso namenjeni izdelavam študij izvedljivosti. Omogočajo le prikaz,
kateri dejavniki so v posamezni občini bolj ali manj ugodni za izgradnjo biomasnih objektov,
kot so na primer daljinsko ogrevanje ali sočasna proizvodnja toplote in električne energije
(ZGS2, 2009).
Rangi imajo 5 stopenj primernosti. Rang 1 so dobile občine, ki so na podlagi omenjenih
kazalcev manj primerne za rabo lesne biomase, v rang 5 pa uvrščene občine, ki so bolj
primerne. Blejska občina je dobila skupno oceno 5, posamezni kazalci pa so razloženi v
nadaljevanju.
Demografski kazalci – ocena 3
Kot osnova za prvi prikaz vplivov na potenciale in na rabo lesne biomase so uporabljeni trije
bolj demografsko (socialno) usmerjeni kazalci in sicer:
- delež zasebne gozdne posesti (58%),
- površine gozda na prebivalca (0,6 ha/preb)
- delež stanovanj, kjer uporabljajo les kot edini ali glavni vir ogrevanja (24 %).
Najvišjo oceno so dobile občine, ki imajo delež zasebnih gozdov pod 50 %, več kot 5 ha
gozda na prebivalca in več kot 85 % stanovanj ogrevajo z lesom.
Najnižjo oceno pa so dobile občine z deležem zasebne posesti nad 85 %, z manj kot 0,1 ha
gozda na prebivalca in manj kot 15 % stanovanj, ki se ogrevajo z lesom (ZGS2, 2009).
Slika 41: Demografski kazalci

Vir: ZGS4, 2009
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Socialno ekonomski kazalci – ocena 4
Kot osnova za drugi prikaz vplivov na potenciale in na rabo lesne biomase so uporabljeni trije
bolj socialno - ekonomsko usmerjeni kazalci in sicer:
- delež gozda v občini (70,6 %)
- realizacija načrtovanega poseka (38%)
- ocenjen delež načrtovanega poseka primernega za energetsko rabo (50,7 %)
Najvišji rang primernosti so imele občine, ki imajo v povprečju več kot 50 % gozdnih
površin, nizko realizacijo načrtovanega poseka (med 50 in 60%) in velikim deležem
načrtovanega poseka primernega za energetsko rabo ( v povprečju več kot 70 %).
Najnižjo oceno so dobile občine z nizkim deležem gozdov, visoko realizacijo načrtovanega
poseka (nad 70 %) in majhnim deležem načrtovanega poseka za energetsko rabo (v povprečju
manj kot 50 % (ZGS2, 2009).
Slika 42: Socialno ekonomski kazalci

Vir: ZGS4, 2009
Gozdnogospodarski kazalci – ocena 5
Kot osnovo za tretji prikaz vplivov na potenciale in na rabo lesne biomase smo vzeli tri
kazalce težavnosti gospodarjenja z gozdovi in sicer:
- povprečno velikost zasebne posesti (2, 8 ha)
- delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov (0,85 %)
- delež mlajših razvojnih faz gozdov (43,1%)
Najvišjo oceno so dobile občine s povprečno velikostjo zasebne posesti nad 3 ha, imajo nizek
delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov ( pod 2 %) in nad 18 % mlajših razvojnih faz
gozdov.
Najnižje so bile ocenjene občine z majhno zasebno posestjo (pod 1 ha), velik delež manj
odprtih in težje dostopnih gozdov (nad 15 %) in majhen delež razvojnih faz gozdov ( v
povprečju manj kot 10 %) (ZGS2, 2009).
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Slika 43: Gozdnogospodarski kazalci

Vir: ZGS4, 2009
Kazalci skupno – ocena 5
Skupna strokovna ocena predstavlja vsoto rangov posameznih kazalcev (skupno 9) na nivoju
občin. Predstavljena skupna ocena je le eden izmed možnih načinov izračuna in prikaza
potencialov lesne biomase na nivoju občin. V predstavljenem izračunu je predpostavljeno, da
so vsi kazalci enako pomembni, dejansko pa je njihov pomen lahko zelo različen. Razmere v
občinah so namreč zelo heterogene, poleg tega pa ne gre spregledati dejstva, da so občinske
meje le administrativne meje in ne pomenijo nikakršne ovire pri pretoku lesne biomase in ne
vplivajo na oblikovanje trga. Pri podrobnejših analizah lesne biomase na nivoju občine ali
posameznih biomasnih sistemov je potrebno vključevati tudi ocene količin lesnih ostankov in
nekontaminiranega odsluženega lesa (ZGS2, 2009).
Slika 44: Sintezna karta – kazalci skupno

Vir: ZGS4, 2009
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Bled ima dobre pogoje za proizvodnjo energije iz lesne biomase, vendar je vprašanje, če si v
bližnji prihodnosti lahko obeta izgradnjo večjega biomasnega objekta. Namreč, občina je v
veliki meri že plinificirana, trasa plinovoda pa se še razširja in realno ni pričakovati večjega
biomasnega objekta.
Vseeno smo predstavili potencialna območja za postavitev daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso.
Slika 45: Potencial vzpostavitev daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso

Ena od možnih lokacij za postavitev sistema daljinskega ogrevanja je bila že predstavljena,
vendar je zaradi središčne lege v turističnem mestu možna le majhna in ne preveč vpadljiva
kotlarna.
Druga možnost je zamenjava skoraj 40 let starega kotla v lesno predelovalnem podjetju LIP
Bled (1), čigar instalirana moč je 2,2 MW. Za primerjavo, instalirana moč kotla v sistemu
daljinskega ogrevanja v Preddvoru je 2,5 MW. Zaenkrat kotel v LIP-u služi le za ogrevanje
proizvodnih objektov, z zamenjavo za nov kotel z večjim izkoristkom, pa bi lahko ogrevali
vsaj še najbližje stanovanjske hiše, ki jih je v neposredni bližini podjetja okoli sto.
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V bližini so tudi dokaj sklenjena, vendar za vključitev v sistem mogoče preveč raztegnjena
naselja Spodnje Gorje, Podhom in Zasip, prva dva sta sicer naselja sosednje občine Gorje.
Podjetje LIP Bled ima svoje obrate tudi v Bohinjski Bistrici v občini Bohinj, in tam je letos
investiralo v novo kotlovnico v vrednosti 2 milijona evrov. Zaenkrat se z lesno biomaso
ogrevajo proizvodnji prostori, v teku pa je projekt daljinskega ogrevanja.
Zaradi navedenih razlogov zato na blejski lokaciji ne razmišljajo o posodobitvi kotla. Za svoje
potrebe imajo energije dovolj, o možnosti daljinskega ogrevanja bi razmišljali le v primeru
sodelovanja zunanjega investitorja (Bajec, 2009).
V naselju Bled bi bilo možno razmišljati o postavitvi kotlovnice na območje nekdanjih prostor
Vezenin Bled. Prostor tu še ni urbanistično urejen, zapletlo se je tudi pri postopku
denacionalizacije. Lokacija je po našem mnenju ustrezna, saj je v bližini precej strnjena
poselitev okrog dvesto stanovanjskih hiš (Dobe), blizu je tudi blokovsko naselje (Jarše) z
desetimi bloki in več kot tristo stanovanji, blizu je tudi center mesta z večino občinskih stavb.
Še eno strnjeno naselje je Ribno, kjer je konfiguracija terena precej zahtevna za vzpostavitev
sistema, v primeru postavitve pa bi šlo za manjši sistem, saj je v naselju manj kot 600
prebivalcev. Od predlagane lokacije na Bledu pa je naselje oddaljeno več kot dva kilometra.
To so le nestrokovne ocene. Vsekakor bi bilo v primeru zanimanja za projekt izvesti študijo
izvedljivosti in o mnenju povprašati tudi občane. Kot je bilo že omenjeno, je Bled v večji meri
plinificiran. V objektih, kjer so se od leta 2001, ko se je začela plinifikacija Bleda, priključili
na plinovod, so zaradi zamenjave energenta morali kupiti novo peč, kar ni zanemarljiv
strošek. Zato v prihodnje ne gre pričakovati, da bi se prebivalci kmalu spuščali v nove
investicije.

5.5.1 Bioplin
Za postavitev bioplinarn so najustreznejše lokacije v neposredni bližini farm, čistilnih naprav
oz. komunalnega odlagališča, kjer je zagotovljena zadostna količina organskih surovin.
Na Bledu je kravja farma s trenutno 254 glav živine (Joras, 2009), vendar je lokacija zaradi
bližine centra mesta in bližnjih hiš verjetno nesprejemljiva. V bližini je bil planiran tudi
projekt Terme Bled, ki je omenjen v poglavju 5.3., obstaja tudi možnost o razširitvi športnega
parka.
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Slika 46: Potencial za postavitev bioplinarne

Druga možna lokacija je čistilna naprava Bled. Centralna čistilna naprava Bled čisti
komunalne odpadne vode osrednjega območja Bleda (na zbirni kanal so priključeni skoraj vsi
obstoječi hoteli) in okolice. Kapaciteta čistilne naprave je 14.150 PE (Protim, 2009).
Okolica čistilne naprave se še ureja, zraven se gradi tudi zbirni center za odpadke, vendar bi
bilo v prihodnosti vredno razmisliti o izgradnji bioplinarne. Zgled pa so lahko tri gorenjske
občine, v katerih je bil projekt že speljan (Kranj, Jesenice, Škofja Loka).
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6. ZAKLJUČEK
Evropa si želi v prihodnjih desetletjih postati nizkoogljična družba, kar bi ji uspelo le z
maksimalnim prispevkom vsake posamezne države. Tudi v Slovenji se je o tem že govorilo in
prav tako bo za dosego cilja potrebno ukrepati tudi na nižjih nivojih. Politika Evropske unije
pravi Misli globalno, deluj lokalno in pri tem poudarja pomen delovanja lokalnih skupnosti na
področju energetskega menedžmenta.
Eden bistvenih ciljev na področju energetike za vsako občino mora biti izdelava energetske
zasnove, saj je ta po energetskem zakonu predpogoj, da lahko občina pridobi državne
spodbude na področju učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije. Bled občinske
energetske zasnove še nima in s tem tudi ne energetske bilance, ki je ključen dokument za
oblikovanje strategij občine na področju energetike. Občina si je za pridobitev sredstev za
izvedbo energetske zasnove začela prizadevati v lanskem letu, vendar so bila vsa sredstva
pred tem že porazdeljena. Glede na to, da se Bled prodaja kot biser Slovenije in poudarja
ohranjeno naravno okolje, bi energetska zasnova morala biti že davno narejena, saj se na njeni
podlagi planirajo in izvajajo vsi projekti na področju učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov.
Energetska politika in načrtovanje sta dva izmed osnovnih elementov dolgoročnega
usmerjenega razvoja občine, saj sledita pomembnim energetsko političnim in okoljskim
ciljem; izboljšanje (ohranjanje) kakovosti vseh sestavin okolja, stalen razvoj občine in v
smislu globalne odgovornosti tudi učinkovito varovanje podnebja. Omenjeni cilj nenazadnje
tudi bistveno prispevajo k poživitvi lokalnega gospodarstva, zato jih je v razvojnih
perspektivah občine smiselno upoštevati.
V občini tako še ni nobenega uradnega dokumenta, ki bi preučil možnosti rabe lokalnih virov
energije. Ta obsega potencial z vidika fizično in družbeno-geografskih značilnosti in tudi z
ekonomskega vidika.
Diplomsko delo predstavlja možnost izrabe obnovljivih virov predvsem na podlagi fizičnogeografskih sestavin občine.
Postavljena hipoteza v uvoda je bila: blejska občina je primerna za izrabo več obnovljivih
virov. Hipotezo lahko potrdimo, saj obstajajo potencialne možnosti za izrabo sončne,
geotermalne, vodne energije, biomase in tudi anergije jezera.
Z vidika izrabe sončne energije ima občina ugodno lego. Čeprav po regionalizaciji spada še v
Ljubljansko kotlino, je s 500 metri nadmorske višine večinoma nad pasom megle. Poleti je
zaradi bližine Alp nekaj več konvekcijske oblačnosti, vendar se trajanje letnega sončnega
obsevanja z leti povečuje. V letih 1971 – 2000 je letno povprečje znašalo 1873 ur, v letih
1990 – 2005 pa že okoli 1950 ur. Najbolj poseljen Blejski kot je večinoma uravnan in odprt
proti vzhodu, brez večjih reliefnih ovir, zato za izrabo sončne energije s sprejemniki sončne
energije in sončnimi celicami zelo primeren. V občini so trenutno tri sončne elektrarne,
možnosti postavitve po našem mnenju še niso izkoriščene. Blizu največje sončne elektrarne v
občini se gradi zbirni objekt za odpadke. Gre za veliko s stavbo s precejšno kvadraturo strehe.
V primeru zgraditve slemena strehe v smeri vzhod - zahod in s tem orientacijo strehe proti
jugu, bi se tu pojavila zelo dobra možnost postavitve dodatnih fotovoltaičnih kapacitet.
Podobno velja tudi za nameščanje sprejemnikov sončne energije. Drugi večji objekti z vidika
rabe sončne energije posebno ne izstopajo.
Z vidika rabe geotermalne energije na Bledu sicer obstaja potencial, vendar zaenkrat le za
namene balneologije in tudi te zmožnosti so zaenkrat izkoriščene. Karte termičnega atlasa, ki
so jih izdelali v projektu Transthermal, s katerim so raziskovali možnost rabe geotermalne
energije v severni in severovzhodni Sloveniji ter južni Avstriji, za Bled ne kažejo najboljšega
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potenciala. V primerjavi s celotnim proučevanim območjem so ravno tu najnižje porazdelitve
temperatur in šele v globini 4000 metrov dosežejo temperaturo 50°C. Zaenkrat investicije
niso ekonomsko smiselne, saj se ne ve ali bo tako visok vložek lahko sploh kdaj povrnjen.
Potrebno bo počakati na izsledke morebitnih novih raziskav, ki bi dale spodbudnejše
rezultate.
V občini je kljub veliki vodnatosti, dokaj majhen hidropotencial. Obe večji reki, Sava
Bohinjka in Sava Dolinka sta za izgradnjo malih hidroelektrarn preveliki, Radovna pa je v
večji meri že izkoriščena. Danes naj bi se male hidroelektrarne gradilo le na lokacijah
nekdanjih mlinov in žag. Teh je bilo na Bledu na manjših vodotokih v preteklosti veliko,
vendar danes zaradi regulacije in spremenjeni poselitvi ob njih mnogi za izrabo niso več
primerni. Glede na to, da je bilo nekoč na Jezernici, odtoku iz jezera, sedem mlinov, danes pa
deluje tu ena mala hidroelektrarna, obstaja tu potencial za postavitev morebitne nove male ali
vsaj mikro hidroelektrarne.
V izrabo vodne energije lahko vključimo tudi anergijo jezera, kjer ne gre za izrabo hidro
potenciala, vendar notranje energije okolice, v tem primeru jezera. Z ozirom na veliko
toplotno kapaciteto jezera je možno iz njega brez okoljske škode vzeti energijo, ki bi
zadoščala vsem potrebam turističnih objektov in drugih javnih objektov.
Z izgradnjo sistema hlajenja iz globin, bi poleti hotele ohlajali, pozimi pa s pomočjo toplotnih
črpalk ogrevali. Sistem je že preizkušen v tujini, za Bled pa ga je predlagal gospod Peter
Novak, strokovnjak na področju obnovljivih virov energije. O možnostih rabe je obvestil tudi
vodstvo Save, kjer zaradi visokih investicij za projekt ni bilo posluha.
Več kot 70 % občine Bled pokrivajo gozdne površine. Na podlagi treh skupin kazalcev so na
Zavodu za gozdove Slovenije izračunali potencial občin za izrabo lesne biomase. Skupna
ocena potenciala demografskih, socialno ekonomskih in gozdnogospodarskih kazalcev za
občino je najvišja možna. Poleg tega je v občini tudi precej obrtnikov s področja lesno
predelovalne industrije in največje podjetje, LIP Bled, ki letno pridela okoli 2400 ton lesnih
odpadkov. Zaenkrat v občini ni načrtov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. (Teoretično)
najbolj izvedljiva možnost je posodobitev starega kotla v proizvodnem obratu LIP-a, ki
trenutno ogreva le lastne prostore, v primeru razširitve bi se lahko ogrevali tudi bližnji
stanovanjski objekti. Podjetje zaradi drugih investicij, takšne posodobitve nima v planu.
Leta 2000 se je ob prenovi blejske športne dvorane, ob njej zgradila tudi kotlarna, porodil
načrt o izvedbi projekte kogeneracije ali celo trigeneracije (sočasna proizvodnja toplote,
elektrike in hlajenja). Do danes je ostalo le pri ogrevanju same športne dvorane. Še v začetku
letošnjega leta so v Savi, večinski lastnici šestih blejskih hotelov, imeli plan oživiti
kogenercijski projekt in z njim ogrevati nekaj svojih objektov. Žal načrt ni bil speljan, saj so
ugotovili, da ja za planirane potrebe proizvodnje toplote kotlarna premajhna. Območje okrog
kotlarne se bo v prihodnosti še urbanistično spreminjalo, tako da večja investicija trenutno ni
smiselna. Na Bledu bi bilo bolj kot o velikem daljinski sistem za ogrevanje, smiselno
razmišljati o uvedbi več mikro sistemov ali majhnih sistemov za daljinsko ogrevanje (do 1
MW moči). Vsekakor bi bilo najprej nujno poskrbeti za bolj učinkovito in okolju prijazno
pridobivanju energije za občinske objekte. Za to ostaja najboljša lokacija pri športni dvorani.
Pri mikro sistemih daljinskega ogrevanja na lesno biomaso se iz toplarne, v kateri je instaliran
kotel na lesno biomaso, ogreva nekaj objektov. Prednost teh projektov v primerjavi z velikimi
sistemi je v nižjih stroških investicije in večji obvladljivosti investicije ter kasnejšega
obratovanja sistema.
Občina bi si vsekakor morala zadati cilj, da v prihodnosti svoje stavbe ogreva in za njih
pridobiva elektriko izključno iz obnovljivih virov energije in s tem v prihodnosti zmanjšati
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porabo proračuna za stroške javnih objektov. Enako velja za lastnike hotelov, katerim bi
oglaševanje »zelenih hotelov« pomenilo dobro reklamo in bi v kraj privabilo ekološko
ozaveščene goste.
Objekt občine Bled se še vedno ogreva na kurilno olje, čeprav imajo do stavbe speljan
priključek za plin. Prav tako se pri stavbi že na daleč opazna stara okna in stara fasada, kar
pomeni slabo izolacijo in s tem občina nikakor ne nudi dobrega zgleda. Osnovna šola je šele
prvi javni objekt, ki je bil deležen energetskega pregleda, trenutno je v planu energetska
sanacija. Obstaja upanje, da se bodo stvari na bolje začele obračati po izpeljavi energetske
zasnove, ki je po energetskem zakonu za vse občine obvezna do konca leta 2010. S tem se bo
dobilo okvirno sliko, na katerem področju so trenutno najbolj nujne spremembe in novosti.
Trenutno je za investicije v obnovljive energije neprijazen čas. Fosilnim energentom je cena
padla, v večini sveta vlada kriza, omenjene investicije pa se izkažejo šele na daljši rok, zato se
projektov lotijo le najbolj ekološko osveščeni in najbolj pogumni vlagatelji. Verjetno je tudi
državo strah sprememb, saj bi se z zmanjšanjem rabe fosilnih goriv, zmanjšali tudi prilivi v
državno blagajno z naslova trošarin in taks CO2. Vsekakor je to zelo ozkogledno
razmišljanje.
Sir Nicholas Stern, ki je z objavo svoje študije leta 2006 o podnebnih spremembah z
gospodarskega vidika postal svetovna avtoriteta na področju podnebnih sprememb, je mnenja,
da če ne vložimo odstotka BDP-ja na leto v ukrepe za omilitev podnebnih sprememb, nas bo
to v prihodnosti stalo 20 odstotkov BDP-ja. Kakor zveza NATO zahteva vlaganje dveh
odstotkov bruto domačega proizvoda v obrambne namene, bi neka krovna povezava, lahko
tudi Evropska unija, kot pogoj za članstvo zahtevala isti odstotek za varstvo okolja in proti
podnebnim spremembam. Na vlaganje v obnovljive vire moramo gledati kot na razvojno
priložnost in skrb za prihodnost in ne le kot strošek. Občine so v večini primerov premalo
investicijsko zmožne za večje projekte, zato bo po eni strani morala država nuditi dodatno
pomoč in tudi občine same bodo morale bolj učinkovito črpati sredstva iz evropskih skladov.
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7. SUMMARY
Well known phrase »think globally, act locally« has become part of the European policy in
achieving goals in use of renewable sources of energy till 2020. It emphasizes the meaning of
acting in local communities in the field of energy management.
One of basic goals in energy management is making an energy concept in each municipality
which should serve as a guideline for future development.
So far, Bled still haven't got elaborated energy concept and thus no document concerning
potential use of renewable sources.
Thesis describes potentials in use of renewables mainly from the physio – geographical point
of view.
Bled has favourable position in the aspect of solar power use. Even though it (by
regionalization) still belong to Ljubljana basin, with 500 meters of altitude is mostly above the
fog belt. Due to vicinity of the Alps there is some more convection cloudiness in the summer,
however length of annual solar radiation is increasing with years. The most populated area in
municipality, Blejski kot, is mostly flat and opened towards east, with no larger relief barriers,
therefore very suitable for use of solar energy with solar receivers and solar cells as well.
There are three solar power plants in municipality at the moment, possibilities of setting up
new plants are not exploited yet. When building new facilities, experts should pay attention
on orienting the roofs and try to turn them southwards.
Geothermal potentials in Bled are for now only used for intentions of balneology. Results of
International project Transthermal, where experts where looking into possibilities of use of
geothermal energy in northern and north-eastern Slovenia and southern Austria, are not
showing the best potential for Bled. Distributions of temperatures on geothermic atlas are here
the lowest in comparison with entire investigated area. Temperature above 50°C is achieved
only in depth of 5000 meters. Investments in development of geothermal energy are not
economically justified for now. First we should wait for findings of eventual new
examinations that would give more encouraging results.
In spite of relatively high level of aquosity there is rather small hydro potential. Both larger
rivers, Sava Bohinjka and Sava Dolinka are too big for construction small hydro power plants
and Radovna is already exploited in larger degree. Small hydro power plants are today
allowed to be built only on locations of former mills and sawmills. There were plenty of both
in Bled in the past, however today due to regulation and changed settlement next to smaller
watercourses further exploitation is rather impossible.
Anergy of the lake can also be considered as hydro energy. Not as potential energy but as use
of inner heat from the lake. With account on high thermal capacity of the lake it is possible to
take energy from lake's depth without any environmental damage and use it for energy needs
of tourist buildings and other public buildings. With construction of deep lake cooling system,
buildings would be cooled off during summers and heated up with the help of heat pumps
during winters. System is already tested abroad, mister Peter Novak suggested it for Bled.
This solution was presented also to management of Sava (owners of majority of hotels),
where there was no interest due to high investments.
Forest surfaces cover more then 70 % of municipality area. On Slovenia forestry institute they
calculated potential of municipalities for use of woody biomass which is based on three
groups of indicators: demographic, socio economic and forest economic. Evaluation for Bled
is the highest possible. There is major factory of wood processing in Bled, which is important
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from the aspect of woody biomass use as well. They produce a lot of wood waste which is
most commonly used as energy product in biomass boilers. In spite of good potentials there
are still no bigger boilers or remote control heating in Bled.
Nine years ago, when ice hockey hall was being renovated, there was also meant to start up a
co-generation boiler for production heat and electrics for some public buildings in vicinity.
Plans did not come true. In the beginning of this year one investor (Sava) thought of reviving
the cogeneration project, but it didn’t go through due to changes in fossil fuel market and due
to location of potential boiler. It is expected that area will urbanistically change in the future,
so potential investors will wait at least until final spatial arrangement.
One other possibility of remote control heating is renovation of existing boiler in wood
processing factory LIP Bled. Now they are heating only some of their own facilities. With
renovation or buying new boiler with higher efficiency there is possibility to heat at least the
nearest apartment buildings. Similar investment was made in LIP Bled other factory in Bohinj
municipality which is one of the reasons they are not thinking about one in Bled.
Bled municipality should set a goal to gain heat and electricity for public buildings in the
future strictly from renewable sources of energy. The same should do hotel owners, for whom
advertising “green hotels” would definitely mean good and quality promotion.
Municipalities are in majority of cases not investment capable for greater projects. Thus the
government should provide additional help, not only financial but educational as well. And in
this case municipalities will be able to gain more resources from European funds.
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