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1 Uvod 

Cilj projekta BIOEUPARKS (Izkoriščanje potenciala trdnih biomas v EU parkih, 

IEE/12/994/SI2.645924) je razvoj in predlog novega pristopa k promociji novih in obnovljivih 

energij, njihova integracija v lokalno okolje in energetske sisteme, ter zagotavljanje podpore 

pri pripravi zakonodajnih ukrepov.  

Natančneje je ta projekt usmerjen v povečanje oskrbe z lokalno biomaso, pridobljeno iz 

trajnostno upravljanih gozdov in ostankov kmetijskih pridelkov, ter spodbujanje njene 

najbolj učinkovite uporabe v sistemih ogrevanja in obratih CHP. 

Lesna biomasa še vedno velja za pomembno gorivo v številnih evropskih državah. Za namen 

podpore nadaljnjemu razvoju in uporabe lesnih goriv tudi znotraj nacionalnih/regionalnih ali 

naravnih parkov so bile razvite podrobne smernice za razvoj proizvodnih verig biomase. 

Glavni namen tega dokumenta ni podajanje zaključkov ali »predstavitev najboljše možnosti«, 

temveč zagotavljanje smernic za različne možnosti ter razkrivanje podatkov in informacij, 

potrebnih za sklepanje dokončnih odločitev. Naš splošen cilj je prikazati različne možnosti na 

področju razvoja in proizvodnih verigah lokalne lesne biomase.  

Različni modeli predlagajo tri ključna osnovna načela, ki so strogo medsebojno povezana: 

trajnost, družbena sprejetost in gospodarska rast. 

Obravnavanje parkov kot glavnih akterjev v dobavni verigi biomase pomeni vlaganje v 

proces, ki temelji na spoštovanju narave ter se prične pri ohranjanju ekosistema in biotske 

raznovrstnosti. Hkrati ta odločitev pomeni nov način obravnavanja vloge parkov – ti niso več 

le entitete za upravljanje naravnih in zaščitenih področij, temveč tudi ključni akterji z 

zmožnostjo spodbujanja novega lokalnega razvoja, ki upošteva ohranjanje narave ter 

družbeno in gospodarsko rast. 

Kakšen je predlog projekta glede takšne vloge parkov? Najprej je treba izbrati določen model 

dobavne verige z opredeljenimi in jasnimi značilnostmi:  

1. Kratek doseg. Razdalja od lokacije, na kateri se pridobiva biomasa, do končnega 

uporabnika – za namen zmanjševanja vpliva na okolje in zagotavljanja kakovosti biomase, ki 

se uporablja za proizvodnjo energije. 

2. Majhni in domači obrati. To pomeni spodbujanje lokalnih naložb v lokalne obrate z 

močjo največ 1 MW, ki lahko zagotavljajo energijo za lokalen sistem ogrevanja ali kotel na 

biomaso v javnih objektih (objekti v parkih in občinske stavbe, šole, telovadnice in drugi 

objekti, namenjeni preživljanju prostega časa) ali zasebnih hišah. To je ključen element za 

zaščito ekosistema in krajine. 

3. Vključitev lokalne skupnosti. Izgradnja toplarne na biomaso, zlasti na območju z 

visoko naravno vrednostjo, je kritičen element. Hitro lahko sproži odziv prebivalcev, ki so 
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zaskrbljeni zaradi vpliva toplarne na onesnaženje zraka in prsti ter degradacijo krajine. 

Vključitev lokalnega prebivalstva, gospodarskih akterjev in oblikovalcev politike v proces je 

edini način za dosego soglasja. V proces je treba najprej vključiti lokalne akterje, pri čemer je 

ključno njihovo ozaveščanje o priložnosti, ki jo ponuja trajnostno izkoriščanje trdne biomase, 

ter njihovo strinjanje s trajnostnimi merili in družbeno-gospodarskimi zavezami, ki jih 

predstavlja dobavna veriga. 

Najprej je treba razložiti širši pomen trajnosti: v smislu uporabe biomase je treba upoštevati 

trajnostno gospodarjenje z gozdovi in merila za trajnostno izkoriščanje biomase; v smislu 

krajine je treba spoštovati vrednost naravne dediščine; v smislu družbene sprejetosti je treba 

spoštovati vrednost splošnega zdravja prebivalstva in njihovega dobrega počutja; ter v smislu 

gospodarskega razvoja je treba upoštevati zahteve glede naravne zaščite. 

Projekt BIOEUPARKS torej predlaga in predstavlja konkretne alternativne modele za vodilno 

vlogo evropskih parkov v procesu lokalnega razvoja, v katerem so vprašanja naravne zaščite 

popolnoma usklajena z družbenimi vrednotami in gospodarsko rastjo. 
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2 Glavni koraki pri vzpostavitvi proizvodne verige 

Proizvodna veriga je v svoji osnovi zaporedje organizacij, vključenih v različne vrednostne 

procese, ki strankam zagotavljajo izdelke ali storitve. Skladno s tem dobavna veriga biomase 

vključuje lastnike gozdov, gozdne podjetnike, transportna podjetja, trgovce z biomaso in – 

odvisno od vrste lesnega goriva – zasebne ali javne stranke. Vedno večja kompleksnost 

dobavnih verig biomase zahteva smernice za postopno uvedbo. Kompleksnost je še večja, 

kadar gre za uvedbo dobavnih verig biomase na zaščitenih področjih.  

Proizvodne verige lesne biomase se običajno oblikujejo iz obstoječih organizacij ali 

posameznikov, pri čemer je treba na novo razviti le manjkajoče člene. Osnovna zamisel 

projekta BIOEUPARKS, v okviru katerega so bile oblikovane te smernice, je razvoj lokalnih 

proizvodnih verig biomase znotraj zaščitenih področij (v naravnih ali regionalnih parkih), pri 

čemer je treba upoštevati vse obstoječe omejitve in lokalne posebnosti. 

Gledano s tega stališča so glavni koraki pri vzpostavitvi proizvodnih verig lesne biomase 

naslednji: 

1. korak: analiza trenutnih razmer (tržna analiza) – takšna analiza omogoča vpogled v 

potenciale biomase, obstoječe proizvajalce ter obstoječe in potencialne uporabnike 

2. korak: opredelitev končnih uporabnikov in zamisel prvega projekta – analiza končnih 

uporabnikov bo zagotovila omejitve za biomaso, ki jo je treba proizvesti, in tehnične 

zahteve 

3. korak: analiza dobave biomase (teoretični in praktični biomasni potenciali iz različnih virov 

v regiji in zaščitenih področij – ob upoštevanju vseh omejitev zaščitenih področij) 

4. korak: gospodarska ocena načrtovane proizvodne verige  

5. korak: ocena mogočih ozkih grl (analiza prednosti in slabosti)  

6. korak: končna priporočila vlagateljem in sporazumi o sodelovanju med različnim akterji v 

proizvodnih verigah 
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Slika 1 Koraki pri vzpostavitvi proizvodnih verig biomase 

 

Vsi ti koraki so predstavljeni v poglavjih 3 do 6.  

2.1 Analiza trenutnih razmer 

Pred začetkom izvajanja katerega koli projekta ali nove dejavnosti je treba izvesti analizo 

razmer na trgu. To analizo je mogoče izvesti na različnih ravneh, odvisno od obsega projekta 

ter razpoložljivosti obstoječih podatkov in finančnih virov.  

Na podlagi obstoječih podatkov (pridobljenih pri zadevnem statističnem uradu, organu javne 

uprave, upravi parka, javni gozdarski službi in iz drugih javno dostopnih naborov podatkov) je 

treba pripraviti preprosto analizo trenutnih razmer. Če podatki niso na voljo, je treba izvesti 

nekakšno delno zbiranje podatkov na terenu.  
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Analiza trenutnih razmer mora vključevati naslednja poglavja: 

A: Stran dobave 

a) Biomasni potenciali – lesna biomasa iz gozdov (vkl. zaščitena področja), lesna 

biomasa iz drugih virov (kmetijska zemljišča, lesno predelovalna industrija), ne sme se 

izključiti tem, kot je lastništvo gozdov (glejte poglavje 3.1). 

b) Proizvajalci lesne biomase – pripraviti je treba seznam večjih proizvajalcev biomase, 

saj so to mogoči dobavitelji lesne biomase (glejte poglavje 3.3). 

c) Kratek pregled trga lesnih goriv (kako in kje se tržijo lesna goriva, obstoječi biomasni 

trgovski centri, cene lesnih goriv) (glejte poglavje 3.3). 

B: Stran povpraševanja 

d) Obstoječi uporabniki lesne biomase – osredotočiti se je treba na velike uporabnike 

biomase (sistemi z inštalirano zmogljivostjo, večjo od 500 kWh). 

C: Druga vprašanja 

e) Obstoječe okoljske in druge omejitve (obstoječe koncesije za zemeljski plin, omejitve 

uporabe lesne biomase zaradi onesnaževanja zraka, …). 

f)  Reference (viri podatkov). 

2.2 Cilj projekta  

Najpomembnejše vprašanje na začetku vsakega projekta je naslednje: »Kaj je naš cilj, kaj 

želimo doseči?«  

a) Povečati želimo uporabo lesne biomase znotraj območja parka. Ta cilj je mogoče doseči s 

spodbujanjem sodobnih gospodinjskih kotlov za lesno biomaso za ogrevanje 

hiš/stanovanj z lesnimi poleni, sekanci ali peleti. Prav tako ga je mogoče doseči z 

ogrevanjem javnih in komercialnih objektov z lesno biomaso (prek posameznih 

sistemov ogrevanja ali, če je to mogoče, prek območnih sistemov ogrevanja). Ozko 

grlo je količina lesnih goriv (polena, sekanci ali peleti), ki so na voljo iz virov znotraj 

območja parka, zato je treba izvesti podrobno analizo potencialov lesne biomase. 

Osnovno zbiranje podatkov o potencialih lesne biomase je predstavljeno v poglavju 

3.1. 

b) Javne objekte znotraj območja parka želimo ogrevati z lesno biomaso, pridobljeno prek 

vzdrževanja zaščitenih področij. Pripraviti je treba inventar vseh javnih objektov na 

območju parka. Za vsak javni objekt je treba zbrati naslednje podatke: 

a. Ime/naslov 

b. Trenutna uporaba objekta 
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c. Leto gradnje 

d. Skupna ogrevalna površina (m2) 

e.  Obstoječi sistem ogrevanja – vrsta in starost 

f. Količina goriva, porabljenega v zadnji sezoni ogrevanja 

g. Ukrepi energetske učinkovitosti, izvedeni v zadnjih 10 letih 

Na spodnji tabeli je prikazan primer vprašalnika za zbiranje podatkov. Na podlagi teh 

podatkov je mogoče ustvariti strukturiran nabor podatkov za javne objekte (tudi za 

prihodnje namene). 

Tabela 1 Vprašalnik za zbiranje podatkov o javnih objektih v parku 

Obvezni podatki Objekt št. 1 Objekt št. 2 

Vrsta objekta (šola, vrtec, …) in njegov naziv (če obstaja)   

Naslov   

Lokalna skupnost   

Leto gradnje   

Ogrevalna površina [m2]   

Vrsta obstoječega goriva   

Povprečna letna količina goriva (v zadnjih 3 sezonah ogrevanja)   

Poraba energije v kWh/l   

Leto vgradnje obstoječega kotla   

Energetsko učinkovita okna in vrata (da/ne)   

Izolacija na zidovih (da/ne)   

Izolacija strehe (da/ne)   

Ukrepi energetske učinkovitosti za celoten objekt (da/ne)   

Leto uvedbe ukrepov energetske učinkovitosti   

 

c) Zaselke znotraj območja parka (območni sistem ogrevanja) želimo ogrevati z lesno 

biomaso, pridobljeno iz območja parka. 

Pripraviti je treba seznam zaselkov z 

zemljevidi in pregledom obstoječe 

infrastrukture, pri čemer je treba 

označiti javne objekte in mogoče lokacije 

za kotlovnico. Pripraviti je treba tudi 

predhodno študijo izvedljivosti. Zbrati je 

treba podatke, predstavljene v Tabeli 2 

za objekte, povezane v mrežo 

območnega sistema ogrevanja.         

Slika 2 Zemljevid v predhodni študiji izvedljivosti – ogrevanje zaselka 
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Tabela 2 Zbiranje podatkov o strankah območnega sistema ogrevanja 

Ime in priimek/podjetje Stranka 1 Stranka 2 Stranka 3 Stranka 4 Stranka X 

Naslov XXy     

Starost objekta 24     

Starost oken in vrat 
(mizarstvo) 

2     

Ogrevalna površina [m2] 240     

Število stanovalcev 4     

Dnevna notranja 
temperatura 

20-22     

Obstoječ vir energije Kurilno 
olje 

    

Starost sistema ogrevanja 20     

Moč kotla (kW) 25     

Letna poraba energije 2 500 l     

Vroča voda (z ali brez kotla) Z 
obstoječi
m kotlom 

    

 

Ti podatki predstavljajo osnovo za izračun inštalirane zmogljivosti kotla na lesno biomaso in 

prvo oceno porabe lesne biomase v posamezni sezoni ogrevanja. Praktičen izračun porabe 

lesne biomase je predstavljen v poglavju 3.3. 

d) Pisarne uprave parka želimo ogrevati z lesno biomaso in ta sistem predstaviti kot 

primer dobre prakse na območju parka. Pisarne se lahko nahajajo v enem ali več 

objektih, ki so na eni ali več lokacijah. Podobno kot pri drugih projektih je treba zbrati 

nekatere osnovne podatke in sprejeti prvo odločitev glede sistema ogrevanja (mikro 

območni sistem ogrevanja posameznih kotlarn). Zbrati je treba podatke za objekte, 

predstavljene v Tabeli 3. 

Tabela 3 Zbiranje podatkov o objektih uprave parka  

 Objekt 1 Objekt 2 Objekt X 

Naslov XXX   

Starost objekta 24   

Starost oken in vrat (mizarska) 2   

Ogrevalna površina [m2] 540   

Dnevna notranja temperatura 20-22   

Obstoječ vir energije Kurilno olje   

Starost sistema ogrevanja 16   

Moč kotla (kW) 110   

Letna poraba energije 5 500 l   

Vroča voda (z ali brez kotla) Z obstoječim 
kotlom 
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Ti podatki predstavljajo osnovo za izračun porabe lesne biomase. Na podlagi preprostega 

izračuna iz poglavja 3.4 je mogoče izračunati inštalirano zmogljivost kotla in oceniti potrebno 

letno količino lesne biomase. Na podlagi teh ocen je mogoče določiti, ali je za načrtovane 

sisteme na voljo dovolj lesne biomase (ujemajoči se strani dobave in povpraševanja). 

e) Proizvajati želimo lesna goriva in jih prodajati prebivalcem znotraj območja parka 

Osnovne vrste lesnih goriv, ki jih je mogoče proizvajati na lokalni ravni, so naslednje (v skladu 

z EN ISO 17225-1-7): 

Drva: Razžagan in razcepljen les za kurjavo, ki se uporablja v kurilnih napravah, kot so peči, 

kamini in sistemi centralnega ogrevanja v posameznih gospodinjstvih (OPOMBA: drva imajo 

praviloma določeno dolžino od 200 do 1000 mm). 

Lesni sekanci: Sekana lesna biomasa v obliki koščkov z določeno velikostjo delcev, ki se 

izdelujejo z mehansko obdelavo z ostrim orodjem, kot so noži. (OPOMBA: lesni sekanci so 

nepravilne pravokotne oblike in značilne dolžine od 5 do 50 mm ter z majhno debelino v 

primerjavi z drugimi dimenzijami.) 

Lesni peleti: Zgoščeno biogorivo iz mlete lesne biomase z dodatki ali brez njih, navadno 

valjaste oblike, naključne dolžine običajno od 5 do 40 mm, in lomljenimi konci. 

Lesni briketi: Zgoščeno biogorivo z dodatki ali brez njih v obliki kock ali valjasti obliki, 

izdelano z mehanskim stiskanjem mlete biomase. 

Proizvodne tehnologije in značilnosti vsake vrste lesnega goriva so predstavljene v poglavjih 

3.1 in 3.2. Za namen ocene mogoče letne proizvodnje izbranih lesnih goriv je treba pripraviti 

oceno razpoložljivih surovin (glejte poglavje 3.1). Pred sprejemanjem odločitev je treba 

izvesti tudi analizo razmer na trgu (pregled obstoječih proizvajalcev biomase – glejte 

poglavje 3.3). 

f) Lokalnemu prebivalstvu želimo zagotoviti dovoljenje za proizvodnjo lesnih goriv 

znotraj območja parka za namen ogrevanja njihovih domov. Ta cilj ni povezan z 

nobenimi naložbenimi stroški in kot takšen ne zahteva investicijskega načrta. 

Potrebujemo pisna pravila ter pisni in podpisan sporazum z zainteresiranim lokalnim 

prebivalstvom, da se prepreči degradacija ekosistemov in nestrokovno izkoriščanje 

gozdov (škoda na prosto stoječih drevesih, erozija tal, poškodbe infrastrukture, 

poseganje v občutljive/zaščitene ekosisteme, …). Predlog za pisni sporazum je bil 

pripravljen v okviru projekta BIOEUPARK in je na voljo na spletnem mestu 

www.bioeuparks.eu. Ključna je priprava načrta za gozdne operacije (npr. za 

naslednjih 5 let), pri čemer mora ta vključevati označena področja poseganja, 

predstaviti vse omejitve (tehnologije, ki jih je mogoče uporabiti, vremenske razmere, 

http://www.bioeuparks.eu/
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v katerih je mogoče izvajati sečnjo, del leta, tekom katerega je mogoče izvajati 

operacije, ...), ter mora biti del pisnega sporazuma.  

Ker vsak od navedenih ciljev vključuje različne korake in zamisli projekta, je treba že ob 

začetku načrtovanja razpravljati o različnih možnostih, analizirati različne pristope in določiti 

cilje.  

 

Slika 3 Analiza različnih pristopov 
 
 

Tabela 4 Vključitev ciljnih skupin in prvi koraki pri doseganju določenih ciljev 

Določen cilj Ciljna skupina Najpomembnejši 3 koraki 

Povečanje uporabe lesne 
biomase znotraj območja 
parka 

Vodstvo parka, 
gospodinjstva, lokalni organi, 
industrije na območju, 
proizvajalci lesnih goriv, 
lastniki gozdov 

1. Promocija zamisli med ciljnimi 
skupinami 

2. Organizacija okroglih miz 
3. Tehnična in finančna podpora 

Ogrevanje javnih objektov 
znotraj območja parka z 
lesno biomaso, pridobljeno 
prek vzdrževanja zaščitenih 
območij 

Vodstvo parka, lokalni 
organi, proizvajalci lesnih 
goriv, lastniki gozdov 

1. Promocija zamisli med osebami, ki 
sprejemajo odločitve v lokalnih 
skupnostih 

2. Iskanje morebitnih vlagateljev 
3. Organizacija lokalnih dobavnih 

verig 

Ogrevanje zaselkov znotraj 
območja parka (območni 
sistem ogrevanja) z lesno 
biomaso, pridobljeno iz 
območja parka 

Vodstvo parka, 
gospodinjstva, lokalni organi, 
proizvajalci lesnih goriv, 
lastniki gozdov 

1. Promocija zamisli med ciljnimi 
skupinami 

2. Iskanje morebitnih vlagateljev 
3. Organizacija lokalnih dobavnih 

verig 
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Ogrevanje pisarn uprave 
parka z lesno biomaso in 
predstavitev tega sistema 
kot primera dobre prakse na 
območju parka 

Vodstvo parka, proizvajalci 
lesnih goriv, lastniki gozdov 

1. Promocija zamisli med osebami, ki 
sprejemajo odločitve v parku 

2. Iskanje morebitnih vlagateljev 
3. Organizacija lokalnih dobavnih 

verig 

Proizvodnja lesnih goriv in 
njihova prodaja prebivalcem 
znotraj območja parka 

Vodstvo parka, 
gospodinjstva, proizvajalci 
lesnih goriv, lastniki gozdov 

1. Promocija zamisli med 
gospodinjstvi in proizvajalci lesnih 
goriv 

2. Organizacija lokalnih dobavnih 
verig 

3. Organizacija lokalnih biomasnih 
trgovskih centrov 

Zagotovitev dovoljenja 
lokalnemu prebivalstvu za 
proizvodnjo lesnih goriv 
znotraj območja parka za 
namen ogrevanja njihovih 
domov 

Vodstvo parka, 
gospodinjstva 

1. Promocija zamisli med 
gospodinjstvi 

2. Organizacija okroglih miz 
3. Pisni sporazum 
4. Tehnična in finančna podpora (za 

naložbe v sodobne kotle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4 Dobava lesnih sekancev v skladišče 
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3 Tehnične zahteve za vzpostavitev proizvodne verige 

3.1 Potencial lesne biomase 

Glavni viri lesnih goriv so naslednji: 

1. Les iz gozda, nasadov in drug neobdelan les 

 

Gozdovi so najpomembnejši vir lesnih goriv v 

Jugovzhodni Evropi. Približno polovico ozemlja regije 

pokrivajo gozdovi, ki predstavljajo pomemben vir v 

proizvodnji lesnih goriv. Les se kot gorivo uporablja že več 

tisočletij, pri čemer se še danes uporablja v 

gospodinjstvih po celem svetu. Lesna goriva se 

uporabljajo večinoma na podeželju in manj na urbanih 

območjih. 

 

Plantaže so običajno opredeljene kot energetske 

plantaže s hitro rastočimi drevesi. Običajno se nahajajo 

na kmetijskih zemljiščih, pri čemer se nova stebla 

(mladike), ki nenehno poganjajo iz štorov ali korenin, 

sekajo v ciklu od 1 do 5 let. Navadno se uporabljajo 

hitro rastoče vrste, kot so topol, vrba, robinija in 

evkaliptus. V Evropi (evropski model) so najpogostejši 

hitro rastoči panjevci, ki se sekajo v ciklu od 2 do 3 let in 

so posajeni v količinah med 5 000 in 16 000 rastlin na hektar ter v skladu z zasaditvenim 

načrtom 0,5 x 3 m. Rotacijski cikel je lahko od 1 do 3 let. Beležimo tudi naraščajoče 

zanimanje za plantaže panjevcev z manjšo gostoto zasaditve (od 1 000 do 5 000 rastlin na 

hektar ter v skladu z zasaditvenim načrtom 2 x 3 m) in rotacijskimi cikli od 5 do 8 let 

(ameriški model). Vrsti goriv, ki jih je mogoče v tem primeru pridobiti, so drva in lesni 

sekanci. 

Drug neobdelan les: V to kategorijo spadajo tudi ločen les iz vrtov, parkov, vzdrževanja 

obcestnih površin, vinogradov in sadovnjakov ter naplavljen les iz sladkih voda. 
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2. Stranski proizvodi in ostanki iz lesno predelovalne industrije 

Ta lesna goriva so lahko kemično neobdelani lesni ostanki 

(les s skorjo ali brez nje oz. sama skorja) iz primarne 

obdelave lesa (večinoma žage) ali kemično obdelani lesni 

ostanki, sestavine vlaken in lesa, če ne vsebujejo težkih 

kovin ali halogeniranih organskih sestavin, ki izvirajo iz 

uporabe lesnih zaščitnih sredstev ali premazov. 

 

3. Odslužen les 

Ta skupina zajema odpadni les, ki je pri potrošniku oz. 

uporabniku že zadostil svojemu namenu, ter naravno ali 

mehansko obdelan les. Pri tem je treba razumeti, da ta 

vrsta lesa ne sme vsebovati več težkih kovin kot 

neobdelan les ali halogenirani organskih sestavin, ki 

izvirajo iz uporabe lesnih zaščitnih sredstev ali premazov. 

 
 
 

Za namen nastavitve osnovnih omejitev (obseg operacije) za projektne lesne biomase je 

treba pripraviti prve ocene razpoložljivosti lesne biomase. Glavni namen tega sta določitev 

glavnih virov in ocena teoretičnih potencialov lesne biomase.  

Teoretični tržni potencial je največja količina lesa, ki ga je mogoče trajnostno posekati in 

ponuditi na trgu. Dejanski tržni potencial je dejanska povprečna količina lesa nižje kakovosti, 

ki je bil posekan v zadnjih petih letih in ponujen na trgu. Na tej prvi stopnji se ocenjuje le 

teoretični potencial. 
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Za namen zbiranja osnovnih podatkov na območju parka in teoretičnih potencialov lesne 

biomase je treba izpolniti naslednji vprašalnik. 

Tabela 5 Tabela za zbiranje podatkov o potencialih lesne biomase  

 Splošne informacije o ciljnem območju 

Tema 
Geografske informacije o območju parka: lokacija in geografski kontekst (višina, 
geomorfologija, izpostava itd.) 

Opis 

Regija, velikost območja parka, … 
Površina: ......... km²; 
Višina: .......... n.v. 

 
(največ 250 znakov) 

Tema Klimatske razmere 

Opis 

Kratek opis podnebja na območju parka: 
Opis sezone ogrevanja: 
Datum začetka sezone ogrevanja: 
Datum konca sezone ogrevanja:  
Povprečna temperatura pozimi:  
Najnižja temperatura pozimi:  
 
(največ 400 znakov) 

Tema Informacije o rabi zemljišč 

Opis 

Struktura rabe zemljišč na območju parka: 
Gozdovi: xx%, 
Kmetijska zemljišča: xx% 
Zazidljiva zemljišča: xx% 
Drugo: manj kot xx % 
 
Vir podatkov:  
Komentarji:  
 
(največ 250 znakov) 

Tema 
Prebivalstvo in socialno ekonomski kontekst (samo najpomembnejše informacije, 
povezane z gozdarskim sektorjem) 

Opis 

Prebivalstvo:  
Gostota: osebe/km2 
Povprečna starost:  
Zaposleni in samozaposleni:   % 
Nezaposleni:     % 
Kmetijstvo:       % kmetov (delež prebivalstva, zaposlen v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju) 
Lastništvo gozdov:     % zasebnih gozdov 
 
Vir podatkov:  
Komentarji: 
(največ 250 znakov) 
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Tema Zaščiteno območje 

Opis 

Podatki, pomembni za izkoriščanje gozdov:  
NATURA2000:                       km2 

Zaščiteni gozdovi:                 km2 
 
Komentarji: 
 
(največ 250 znakov) 

 Informacije o gozdnih sestojih na ciljnem območju 

Tema Gozdnatost (iglavci, listnati gozd, druga gozdna zemljišča, …) 

Opis 

Gozdna površina:                 ha (% celotnega območja parka) 
Listnati gozdovi:              % 

Iglasti gozdovi:              % 
Mešani gozdovi:              % 
Glavne drevesne vrste:  
 
Vir podatkov:  
Komentarji: 
 
(največ 250 znakov) 
 

Tema Lesna zaloga (prostornina na hektar) in prirastek lesa 

Opis 

Listnati gozdovi:                    m3 

Iglasti gozdovi:                      m3 
 
Povprečen prirastek lesa:                      m3/ha/leto 
 
 

Tema Negospodarjena gozdna površina 

Opis 

Površina negospodarjenih gozdov:                      ha 
 
Glavni razlog za negospodarjenje:  
 
 
(največ 250 znakov) 

Tema Dostopnost gozdov (gozdne ceste) na območju parka 

Opis 

Skupna dolžina gozdnih cest:                    km 
Povprečna gostota:                       km/km2 
 
Vir podatkov:  
Komentarji: 
(največ 250 znakov) 
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 Podatki o proizvodnji lesa na območju parka 

Tema Letna proizvodnja lesa  

Opis 

Povprečna letna sečnja:                    m3 
Struktura letne sečnje: 
Iglavci: ……% (% skupne letne sečnje) 

Polena:          % 
Les za kurjavo:     % 

Listavci: ……% (% skupne letne sečnje) 
Polena:          % 
Les za kurjavo:     % 

Skupna količina lesa, ki je na voljo za proizvodnjo energije iz gozdov (ocena 
teoretičnih potencialov): ………………… m3 
 

 Podatki o proizvodnji lesne biomase za druge vire 

Tema Lesno predelovalna industrija  

Opis 

Kratek opis lesne industrije na območju: 
Št. žag in njihova letna proizvodnja 
Št. obratov za proizvodnjo papirja in proizvajalec lesenih plošč ter njihova letna 
proizvodnja 
Druge pomembne informacije o lesni industriji 
 

Skupna količina lesnih ostankov, ki so na voljo za proizvodnjo energije (ocena 
teoretičnih potencialov): ………………… m3 (ali ton) 
 
(največ 500 znakov) 

Tema Drugi razredi rabe zemljišč  

Opis 

Biomasa iz vinogradov in sadovnjakov:                          m3 (ali  ton) 
Les za kurjavo iz drugih rab zemljišč z drevesi:                        m3 (ali  ton) 
Druge pomembne informacije o praksah rabe zemljišč:  

 
Skupna količina lesne biomase, ki je na voljo za proizvodnjo energije (ocena 
teoretičnih potencialov): ………………… m3 (ali ton) 
 
(največ 500 znakov) 

 
TRENUTNE NACIONALNE ALI LOKALNE POLITIKE S PODROČJA PROIZVODNJE 
GOZDNE BIOMASE 

Tema Informacije o predpisih ali financiranju, povezane s proizvodnjo gozdne biomase 

Opis 

Kratek opis specifičnih predpisov, ki lahko spodbujajo ali ovirajo proizvodnjo lesne 
biomase na območju parka:  
 
Razpoložljive subvencije:  
 
(največ 750 znakov) 

 

Vse zbrane podatke je treba uporabiti za pripravo pregledne tabele spodaj, na podlagi katere 

je mogoče oblikovati nadaljnje korake v okviru postopka načrtovanja. 
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Tabela 6 Pregledna tabela za potenciale lesne biomase 

Parameter dobave Ocena teoretičnih potencialov 
[1000 m3] 

Razpoložljivost novih 
projektov lesne biomase (v 

%)*1 

Biomasa iz gozdov in drugih 
gozdnih zemljišč 

  

Biomasa iz vinogradov in 
sadovnjakov 

  

Žagovina in lesni ostanki v 
lesno predelovalni industriji 

  

Les za kurjavo iz drugih rab 
zemljišč z drevesi 

  

Opomba: *1 ta odstotek je le ocena, ki na primer predstavlja odstotek lesne biomase iz gozdov, ki ga je mogoče 

uporabiti v novem sistemu lesne biomase – upoštevati je treba trenutno uporabo lesne biomase v 

gospodinjstvih in drugih obstoječih sistemih ogrevanja. 

 

3.2 Proizvodne tehnologije lesne biomase 

Proizvodne tehnologije lesne biomase se po vrednostni verigi razlikujejo. Te smernice 

predstavljajo vrednostno verigo pridobivanja gozdnih izdelkov ter tudi vrednostni verigi 

pridobivanja drv in lesa. Največ pozornosti se posveča vrednostni verigi pridobivanja lesnih 

sekancev. 

3.2.1 Vrednostna veriga pridobivanja gozdnih izdelkov 

Najobičajnejši sistem proizvodnje lesa je tehnologija, uvedena skupaj s tradicionalno sečnjo z 

žago in vlečenjem s prilagojenim gozdarskim traktorjem. Ta proces se začne v gozdnem 

sestoju s sečnjo. Po sečnji se drevo oklesti in prežaga z motorno žago z močjo 4 kW Temu 

sledi zbiranje in vlačenje lesa do gozdne ceste s prilagojenim gozdarskim traktorjem. 

Prilagojeni gozdarski traktor je traktor, ki je bil v celoti nadgrajen za gozdno uporabo 

(varnostna kabina), ima vgrajen dvobobenski vitel (5 ton), radio krmilno enoto in gozdarske 

verige vsaj na zadnjih pnevmatikah. Poenostavljena ilustracija te proizvodne verige je 

prikazana na Sliki 5. 
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Slika 5 Proizvodna veriga sečnje in vleke lesa (vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2015) 

 

Na Sliki 6 je prikazana sečnja z motorno žago, medtem ko je na Sliki 7 prikazano vlečenje s 

prilagojenim gozdarskim traktorjem. 

  
Slika 6 Sečnja z motorno žago Slika 7 Prilagojen gozdarski traktor 

Vir: J. Klun 
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Skupen strošek te proizvodne verige je 45,2 EUR/h, pri čemer znaša veriga neposrednih 

materialnih stroškov ob predpostavki povprečne predvidene učinkovitosti v osemurnem 

delavniku15,3 EUR/m3 (Tabela 7).  

 

Tabela 7 Materialni stroški ter predvidena učinkovitost proizvodne verige sečnje in vleke lesa 

Naprava Skupen 
strošek 
(EUR/h) 

Neposredni 
materialni 

stroški 
(EUR/m3) 

Predvidena 
učinkovitost 

(m3/8 h) 

Komentar 

Motorna žaga 
(4 kW) 

4,0 2,1 15,0 Sečnja, kleščenje 

Gozdarski traktor 41,2 13,2 25,0 Vleka 

Stroški proizvodne 
verige 

45,2 15,3   

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2015 
 

3.2.2 Proizvodna veriga drv  

Tradicionalna proizvodnja drv je najširše uporabljan način pridobivanja drv v gospodinjstvih 

in na kmetijskih posestvih. Kot pri pridobivanju gozdnih izdelkov se proces proizvodnje začne 

v gozdnem sestoju, in sicer s podiranjem, kleščenjem in prežagovanjem lesa z motorno žago 

moči 4 kW. Temu sledi zbiranje in vlačenje lesa do gozdne ceste. To se izvede s prilagojenim 

gozdarskim traktorjem, ki je bil v celoti nadgrajen za gozdarsko uporabo (varnostna kabina), 

ima vgrajen dvobobenski vitel (5 ton), radio krmilno enoto in gozdarske verige na 

pnevmatikah. Temu sledi transport sortimentov okroglega lesa od gozdne ceste do končnega 

uporabnika z gozdarsko transportno kompozicijo. Ta kompozicija vključuje triosni kamion za 

prevoz okroglega lesa z dvigalom in prikolico. Na lokaciji končnega uporabnika se okrogel les 

nareže na polena dolžine 1 m, in sicer z motorno žago z močjo 6 kW. Polena se nato s 

hidravličnim ležečim cepilnikom (do 30 ton) na standardnem traktorju razcepijo na cepanice 

(polena dolžine 1 m). Končni korak je izdelava lesa za kurjavo (dolžina 33 cm), ki se izvede s 

standardnim traktorjem in traktorsko krožno žago (Slika 8). 
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Slika 8 Tradicionalna proizvodna veriga lesa za kurjavo; vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2015 

 

Na spodnjih slikah sta prikazana primera traktorske krožne žage in hidravličnega ležečega 

cepilnika. 

  

Slika 9 Traktorska krožna žaga Slika 10 Hidravlični ležeči cepilnik 

Vir: M. Dolenšek  

 

V Tabeli 8 so prikazani neposredni materialni stroški proizvodne verige ob predpostavki 

povprečne predvidene učinkovitosti v osemurnem delavniku. Iz tabele je razvidno, da skupni 

stroški zanašajo 167,4 EUR/h, pri čemer znašajo neposredni materialni stroški 56,7 EUR/m3. 
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Tabela 8 Materialni stroški ter predvidena učinkovitost tradicionalne proizvodne verige lesa za kurjavo 

Naprava Skupen 
strošek 
(EUR/h) 

Neposredni 
materialni 

stroški 
(EUR/m3) 

Predvidena 
učinkovitost 

(m3/8 h) 

Komentar 

Motorna žaga 
(4 kW) 

4,0 2,1 15,0 Sečnja 

Gozdarski traktor 41,2 13,2 25,0 Vleka 

Gozdarska 
transportna 
kompozicija 

44,4 5,1 70,0 Transport okroglega 
lesa 

Motorna žaga 
(6 kW) 

5,7 1,5 30,0 Razrez na 1 m 

Standardni traktor 25,8 12,9 16,0 Polena (1 m) 

Cepilnik (30 t) 13,0 6,5 16,0 Polena (1 m) 

Standardni traktor 25,8 12,9 16,0 Les za kurjavo (33 cm) 

Krožna žaga 7,5 2,5 24,0 Les za kurjavo (33 cm) 

Stroški proizvodne 
verige 

167,4 56,7   

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2015 
 

3.2.3 Tradicionalna proizvodna veriga lesnih sekancev 

 

Ta veriga zagotavlja tradicionalen način pridobivanja lesa. Veriga se začne v gozdnem sestoju 

s sečnjo, kleščenjem in prežagovanjem lesa z motorno žago z močjo 4 kW. Les se nato zbere 

in do gozdne ceste vleče s prilagojenim gozdarskim traktorjem z lahko gozdarsko varnostno 

kabino, gozdarskimi verigami in elektro-hidravličnim enobobenskim vitlom ter radio krmilno 

enoto (6 ton). Okrogel les (tj. vlakninski les in les za kurjavo) je od gozdne ceste do končnega 

uporabnika prepeljan z gozdarsko transportno kompozicijo (triosni kamion za okrogel les z 

dvigalom in prikolico). Pri končnem uporabniku se izdelajo lesni sekanci, in sicer s sekalnikom 

na traktorski pogon, opremljenim z nakladalno napravo za dovajanje surovine. Ta postopek 

je prikazan na Sliki 11, ter nekatere naprave iz te proizvodne verige so prikazane na Slikah 12 

in 13. 
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Slika 11 Tradicionalna proizvodna veriga lesnih sekancev, vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2015 

 

  

Slika 12 Gozdarska transportna 
kompozicija 

Slika 13 Sekalnik na traktorski pogon 

Vir: J. Klun  
 

V Tabeli 9 so prikazani neposredni materialni stroški proizvodne verige (ob predpostavki 

povprečne predvidene učinkovitosti) v osemurnem delavniku. Iz tabele je razvidno, da skupni 

stroški te proizvodne verige znašajo 198,6 EUR/h, pri čemer znašajo neposredni materialni 

stroški 28,7 EUR/m3. 
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Tabela 9 Materialni stroški ter predvidena učinkovitost tradicionalne proizvodne verige lesnih sekancev 

Naprava Skupen 
strošek 
(EUR/h) 

Neposredni 
materialni 

stroški 

(EUR/m3) 

Predvidena 
učinkovitost 

(m3/8 h) 

Komentar 

Motorna žaga (4 kW) 4,0 2,1 15,0 Sečnja 

Gozdarski traktor 29,9 7,5 32,0 Vleka 

Enobobenski vitel 5,5 2,5 18,0 Vleka 

Gozdarska 
transportna 
kompozicija 

44,4 5,1 70,0 Transport okroglega 
lesa 

Standardni traktor 40,7 4,1 80,0 Lesni sekanci 

Sekalnik na traktorski 
pogon 

74,1 7,4 80,0 Lesni sekanci 

Stroški proizvodne 
verige 

198,6 28,7   

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2015 
 

3.2.4 Mehanizirana proizvodna veriga lesnih sekancev 

Ta proizvodna veriga vključuje izdelavo lesnih sekancev na gozdni cesti ali v začasnem 

skladišču, nakar so lesni sekanci prek daljših razdalj prepeljani k večjim strankam (npr. 

območni sistemi ogrevanja). Sečnja se začne v gozdnem sestoju, sledita ji kleščenje in 

prežagovanje ter nato zbiranje lesa s strojem za sečnjo na gosenicah z močjo 140 kW. Les je 

nato do gozdne ceste prepeljan z zgibnim prikoličarjem z nosilnostjo 12 ton. Lesni sekanci so 

izdelani na gozdni cesti s sekalnikom na kamionu z nakladalno napravo. Transport lesnih 

sekancev do končnega uporabnika se izvede s kamionom s prikolico s pomičnim dnom za 

razsut material. Na spodnjih slikah so prikazane naprave, uporabljene v tej proizvodni verigi. 

  

Slika 14 Stroj za sečnjo Slika 15 Zgibni prikoličar 
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Slika 16 Sekalnik na kamionu Slika 17 Tovornjak s pomičnim dnom za 
tovor 

Vir: J. Klun  

 

 

Slika 18 Mehanizirana proizvodna veriga lesnih sekancev, vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2015 

 
Neposredni materialni stroški proizvodne verige so prikazani v Tabeli 10. Iz tabele je razvidno, 

da skupni stroški zanašajo 710,4 EUR/h, pri čemer znašajo neposredni materialni stroški 57,0 EUR/m3. 
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Tabela 10 Materialni stroški ter predvidena učinkovitost mehanizirane proizvodne verige lesnih sekancev 

Naprava 
Skupen 
strošek 
(EUR/h) 

Neposredni 
materialni 

stroški 

(EUR/m3) 

Predvidena 
učinkovitost 

(m3/8 h) 
Komentar 

Stroj za sečnjo 115,0 13,1 70,0 Sečnja, zbiranje 

Zgibni prikoličar 
(12 ton) 

87,7 11,7 60,0 Spravilo 

Sekalnik na kamionu 421,5 16,9 200,0 Razkosanje 

Kamion za lesne 
sekance 

86,3 15,3 45,0 Transport (30 km) 

Stroški proizvodne 
verige 

710,4 57,0   

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2015 
 

3.2.5 Proizvodna veriga zelenih lesnih sekancev 

Zeleni lesni sekanci so izdelani iz ostankov, pridobljenih med pridobivanjem gozdnih izdelkov 

(npr. krošnje, veje). Ta proizvodna veriga prikazuje zbiranje in pridobivanje ostankov sečnje z 

manjšim zgibnim prikoličarjem (5 ton). Zeleni lesni sekanci so izdelani na gozdni vlaki s 

standardnim traktorjem s sekalnikom in nakladalno napravo. Transport zelenih lesnih 

sekancev do končnega uporabnika se izvede s standardnim traktorjem s prikolico (16 ton) in 

nakladalno napravo. 

 
Slika 19 Proizvodna veriga zelenih lesnih sekancev, vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2015 
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V Tabeli 11 so prikazani neposredni materialni stroški proizvodne verige ob predpostavki 

povprečne predvidene učinkovitosti v osemurnem delavniku. 

 

Tabela 11 Materialni stroški ter predvidena učinkovitost proizvodne verige zelenih lesnih sekancev 

Naprava 
Skupen 
strošek 
(EUR/h) 

Neposredni 
materialni 

stroški 

(EUR/m3) 

Predvidena 
učinkovitost 

(m3/8 h) 
Komentar 

Manjši zgibni 
prikoličar (5 ton) 

50,0 16,0 25,0 Zbiranje sečnih 
ostankov 

Standardni traktor 40,7 4,1 80,0 Razkosanje 

Sekalnik na traktorju 74,1 7,4 80,0 Razkosanje 

Standardni traktor 40,7 13,0 25,0 Transport (10 km) 

Prikolica 21,7 6,9 25,0 Transport (10 km) 

Stroški proizvodne 
verige 

227,2 47,4   

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2015 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da skupni stroški te proizvodne verige znašajo 227,2 EUR/h, pri 

čemer znašajo neposredni materialni stroški 47,4 EUR/m3. 
 

3.3 Proizvajalci lesnih goriv 

Analiza proizvajalcev lesnih goriv na 

območju parka in njegovi okolici 

mora predstavljati ključni del analize. 

Metodologijo zbiranja podatkov je 

treba prilagoditi razpoložljivemu 

času in virom. Podatke o registriranih 

proizvajalcih lesnih goriv je treba 

vedno pridobiti iz uradnega registra. 

Podatke je mogoče pridobiti iz 

evropskega poslovnega registra 

(European Business Register – v 

nadaljevanju »EBR«). EBR je 

informacijski sistem, preko katerega 

države članice zagotavljajo podatke 

in nekatere storitve iz svojih 

nacionalnih poslovnih registrov. Ta mreža, ki se nenehno širi, trenutno vključuje 24 evropskih 

držav. Informacijski sistem EBR na enostaven in hiter način omogoča dostop do podatkov in 

informacij o poslovnih subjektih iz evropskih držav članic EBR, ter tudi do nekaterih dokumentov, 
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povezanih s poslovanjem poslovnih subjektov 

(http://www.ajpes.si/registers/eebr_company_search/overview). Dodatni viri podatkov so 

regionalne gospodarske zbornice (če obstajajo), gozdarski inštituti, lokalne internetne strani 

ter oglasi v različnih medijih. V okviru projekta BIOMASSTRADECENTRE II je bil objavljen 

katalog proizvajalcev lesnih goriv v 9 državah/regijah (Slovenija, Hrvaška, Romunija, Italija – 

severni del, Avstrija – Štajerska, Nemčija – Bavarska, Španija, Irska in Grčija), ki je še vedno 

na voljo na spletnem mestu http://www.biomasstradecentre2.eu/wood-biomass-

production/service-providers/. 

Podatke je mogoče zbrati v obrazcu, predstavljenem v spodnji tabeli. 

Tabela 12 Tabela za zbiranje podatkov o proizvajalcih lesnih goriv – prva faza 

Ime podjetja Naslov 
Vrsta 

proizvedenega 
lesnega goriva 

Velikost 
podjetja 

Komentarji 

Xy 1  Drva 
Lesni sekanci 
Lesni peleti 

Mikro 
Malo/srednje 
Veliko 

Na območju parka 
V okolici parka 

Xy 2  Drva 
Lesni sekanci 
Lesni peleti 

Mikro 
Malo/srednje 
Veliko 

Na območju parka 
V okolici parka 

……  Drva 
Lesni sekanci 
Lesni peleti 

Mikro 
Malo/srednje 
Veliko 

Na območju parka 
V okolici parka 

 

Prvo fazo zbiranja podatkov je mogoče izvesti prek raziskovanja za mizo (zbiranje podatkov iz 

različnih virov). Po zaključku prve faze je treba zbrati bolj specifične podatke, kar je mogoče 

prek kratkih telefonskih razgovorov. Podatki, zbrani v okviru druge faze, so bolj podrobni 

(glejte spodnjo tabelo). 

Tabela 13 Tabela za zbiranje podatkov o proizvajalcih lesnih goriv – druga faza 

Ime podjetja 

Povprečna 
letna 

proizvodnja 
(tone*1) 

Glavni vir 
lesne 

biomase 

Glavni obstoječi 
kupci 

Razpoložljiva 
lesna biomasa 
za nove kupce 

(t) 

Razredi 
kakovosti 

proizvedenega 
lesnega 
goriva*2 

Xy 1  Gozdovi 
Lesna 
industrija 
Negozdna 
zemljišča 
Drugo 

Gospodinjstva 
Obstoječi 
sistemi/industrije, 
ki uporabljajo 
biomaso 
Izvoz 
Drugo 

  

Xy 2      

……      

Opomba: *1: Podajte, ali navajate tone sveže ali suhe snovi.  

   *2: V skladu z zadevnimi standardi ISO (ISO/DIS 17225 serija (7 delov)) 

 

Vse zbrane podatke je treba uporabiti za pripravo pregledne tabele spodaj, na podlagi katere 

je mogoče oblikovati nadaljnje korake v okviru postopka načrtovanja. 

http://www.ajpes.si/Evropski_poslovni_register/Splosno
http://www.biomasstradecentre2.eu/wood-biomass-production/service-providers/
http://www.biomasstradecentre2.eu/wood-biomass-production/service-providers/
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Tabela 14 Pregledna tabela za proizvajalce lesne biomase 

Vrsta proizvajalcev 
lesnega goriva 

Ocena št. 
proizvajalcev 

Ocena letne 
proizvodnje (t) 

Razpoložljiva lesna 
biomasa za nove kupce (t) 

Proizvajalci lesnih polen    

Proizvajalci lesnih 
sekancev 

   

Proizvajalci lesnih peletov    

Povzetek    

 

Zbiranje podatkov o proizvajalcih lesnih sekancev in lesnih peletov na izbranem območju 

(območje parka z določeno okolico) je pomembnejše od zbiranja števila proizvajalcev lesnih 

polen. Proizvajalci lesnih polen so običajno manjši in pogosto nimajo registrirane dejavnosti, 

zato jih je težje poiskati.  

Pri kupovanju ali prodaji lesnega goriva obstajata dve glavni vprašanji: 

1. Merske enote  

2. Kakovost lesnega goriva – razred kakovosti 

3.3.1 Merske enote 

V spodnji tabeli so prikazane merske enote za prostornino in težo, ki se običajno uporabljajo 

pri trženju lesnih goriv. 

Tabela 15 Merske enote 

Tona Kilogram 
Prostorninski kubični 

meter 
Razsuti kubični 

meter 

t kg prm nm3 

polena 
sekanci 

peleti in briketi 
polena 

les za kurjavo 
sekanci 

 

Gozdarski inštitut Slovenije je razvil preprost kalkulator (glejte spodnjo sliko) za izračun 

različnih merskih enot: http://wcm.gozdis.si/Home/UnitsCalculator.  

 

http://wcm.gozdis.si/Home/UnitsCalculator
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Slika 20 Pretvornik enot prostornine/teže/energije 
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Tabela 16 Osnovni faktorji pretvorbe za lesna goriva  

 Okrogli les Polena Lesni sekanci 

 Zložena Nasuta Drobni Grobi 

[m3] [prm] [nm3] [nm3] [nm3] 

1 m3 okroglega lesa 1 1,2 2 2,5 3 

1 prostorninski m 
drv  

0,85 1 1,67 2 2,5 

1 nasuti m3 drv  0,5 0,6 1 1,25 1,5 

1 nasuti m3 drobnih 
lesnih sekancev 

0,4 0,5 0,8 1 1,2 

1 nasuti m3 grobih 
lesnih sekancev 

0,33 0,4 0,67 0,85 1 

 

3.3.2 Kakovost lesnih goriv 

Kakovost lesnih goriv mora ustrezati zahtevam kotla. Manjši kotli (z zmogljivostjo največ 

200 kW) imajo višje kakovostne zahteve. Vsebnost vode mora biti manjša od 25 %, velikost 

delcev je strogo določena in odstotek finih prašnih delcev mora biti nižji. Zahteve za razrede 

najvišje kakovosti so predstavljene v spodnji tabeli. 

 
Tabela 17 Osnovne kakovostne zahteve za lesna goriva 

 
Osnovne zahteve 

(v skladu s standardi ISO)*1 
Zadevni standard 

Drva 

Razred A1: Premer in dolžina morata biti 
navedena, M20 ali M25 (vlažnost manj kot 
25 %), brez vidnega razkrajanja, več kot 
90 % delov mora biti razsekanih  

EN ISO 17225-5:2014 

Lesni sekanci 

Razred A1 ali A2: Velikost delcev P16S ali 
P31S, do M35 (vlažnost manj kot 35 %), 
vsebnost pepela manj kot 1,5 %, vsebnost 
drobnih delcev manj kot 15 % 

EN ISO 17225-4:2014 

Lesni peleti 

Razred A1: M10 (vlažnost manj kot 10 %), 
vsebnost pepela manj kot 0,7 %, mehanska 
vzdržljivost več kot 97,5 %, specifična masa 
več kot 600 kg/m3  

EN ISO 17225-2:2014 

Opomba: *1Vrednosti v tabeli so zgolj informativne narave, podrobnejše informacije o kakovosti lesnih goriv so 
navedene v izvirnih standardih ISO 

 
Lastnosti lesnih goriv morajo biti podane v deklaraciji izdelka. Poudariti je treba, da celotno 

odgovornost glede pravilnih in točnih informacij prevzema proizvajalec/dobavitelj.  

Podrobnejše informacije glede vprašanj, povezanih s kakovostjo lesnih goriv, so na voljo v 

dveh publikacijah, izdanih v okviru projekta BIOMASSTRADECENTRE II (literatura je na voljo 

na spletnem mestu www.biomasstradecentre2.eu). 

 

http://www.biomasstradecentre2.eu/
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3.3.3 Kupovanje lesnih sekancev 

Z lesnimi sekanci se na trgu goriv trguje v 

razsutih kubičnih metrih ali absolutni suhi masi 

(tone). En razsuti kubični meter ustreza 200-

450 kg, odvisno od vrste in velikosti lesa ter 

vsebnosti vode v njem. Neto energijska 

vrednost enega razsutega kubičnega metra je 

med 630 in 1100 kW ter je odvisna predvsem 

od vsebnosti vode. Zato je treba lesne sekance kupovati in prodajati na podlagi njihove teže 

in vsebnosti vode.  

Pri dobavi lesnih sekancev je treba določiti njihovo kakovost pred podpisom pogodbe z 

izbranim proizvajalcem lesnih goriv. Pred dobavo lesnih sekancev se je treba dogovoriti o 

naslednjih glavnih točkah: 

- Kakovost lesnih sekancev: 

o Vsebnost vode (M): Od 25 do 35 % (vsebnost vode je razmerje med vodo 

in celotno količino snovi (svež material) – svež les (po sečnji) ima vsebnost 

vode med 60 in 65 %.  

o Razred velikosti delcev (P): Pri majhnih in srednje velikih kotlih mora biti 

razred velikosti delcev P16S ali P31S, pri čemer lahko večji delci povzročajo 

težave.  

o Kontaminirani lesni sekanci: Izdelani iz odpadnega gradbenega lesa ali 

lesnih odpadkov (kontaminiranih s plastiko, barvo, …), ne sme se jih 

uporabljati. 

- Ocenjena skupna letna količina potrebnih lesnih sekancev (količina se oceni na 

podlagi preteklih sezon ogrevanja; pri novi sezoni ogrevanja se uporabi ocena iz 

projektne dokumentacije). 

- Čas dobave (v primeru šole je treba dobavo izvesti pred ali po pouku). 

- Oseba, odgovorna za naročanje in spremljanje dobave lesnih sekancev na strani 

uporabnika in proizvajalca.  

- Cena lesnih sekancev: Z lesnimi sekanci se na trgu goriv najpogosteje trguje v 

razsutih kubičnih metrih ali absolutni suhi masi (tone). En razsuti kubični meter 

ustreza 200-450 kg, odvisno od vrste in velikosti lesa ter vsebnosti vode v njem. 

Neto energijska vrednost enega razsutega kubičnega metra je med 630 in 

1100 kW ter je odvisna predvsem od vsebnosti vode. Zato je treba lesne sekance 

kupovati in prodajati na podlagi njihove teže in vsebnosti vode. Vendar je 

običajno zelo težko stehtati in spremljati vsebnost vode pri vsaki dobavi, zato 
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priporočamo, da je plačilo za lesne sekance odvisno od dejanske toplote, ki jo 

proizvedejo – količino proizvedene toplote mesečno določa kalorimeter 

(inštaliran v kotlarni), in proizvedena toplota se plača v skladu z dogovorjeno ceno 

(EUR/MWh).  

3.3.4 Biomasni trgovski centri 

Biomasni trgovski centri (BTC) so tržni centri, v 

katerih se na pregleden način skozi celo leto 

prodajajo kakovostna lesna goriva (drva, 

sekanci in peleti). Najpomembnejši del vsakega 

BTC-ja je skladišče, ki mora biti delno pokrito 

(za shranjevanje končnih oblik lesni goriv) ter 

hkrati dovolj veliko za shranjevanje večjih 

količin okroglega lesa in drugih surovin. 

Pomembno je, da je locirano stran od zaselkov, 

saj je proizvodnja lesnih sekancev in polen dejavnost, ki je hrupna in prašna. BTC mora imeti 

tudi dinamično tehtnico za prodajo lesnih goriv po teži ter mora ponujati še druge storitve 

(npr. transport lesnih goriv). Pomembno je, da se v BTC-ju prodajajo le lokalna lesna goriva 

ter da ima povezovalno vlogo v lokalnih proizvodnih verigah lesne biomase. Priporočljivo je, 

da BTC-je ustanovijo in upravljajo lokalni lastniki gozdov. Ta vrsta lokalnega centra ima lahko 

tudi informacijsko in izobraževalno vlogo (informacijska točka za tiste, ki želijo proizvajati ali 

uporabljati lesna goriva).  

3.3.5 Kupovanje lesnih peletov 

1. Barva peletov ne določa njihove 

kakovosti. 

2. Edina značilnost peletov, ki jo lahko 

kupec določi (brez posebnih meritev), je 

njihova mehanska vzdržljivost; fini prah 

na dnu 15-kg vreče označuje vzdržljivost 

peletov.  

3. Oznaka certifikata (ENplus, DINplus) 

zagotavlja, da kakovost lesnih peletov 

nadzirajo neodvisne inštitucije. To pomeni, da obstaja veliko večja možnost, da bodo 

lesni peleti dobre kakovosti (ali vsak kakovosti, označene na deklaraciji). 

4. Trenutno ni zakonodaje, ki bi določala, kateri podatki morajo biti objavljeni na 

deklaracijah, zato je pelete priporočljivo izbrati pri proizvajalcih, ki na svoje oznake 

dodajajo več podatkov.  

5. Priporočljivo je preveriti izvor peletov. 
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6. Vsi lesni peleti imajo približno enako bruto energijsko vrednost (ne glede na vrsto 

dreves), pri čemer je njihova neto energijska vrednost odvisna od vsebnosti vode. To 

pomeni, da vrsta dreves ali delež skorje nima pomembnejšega vpliva na energijsko 

vsebnost peletov.  

7. Specifična masa peletov je pomembna le zaradi prostornine, ki jo zasede 15 kg vreča. 

Nižja specifična masa pomeni večjo prostornino 15 kg vreče (včasih lahko 15 kg vreča 

tehta manj kot 15 kg).  

8. Kakovost peletov je treba prilagoditi potrebam stranke (in zlasti zahtevam strankinega 

sistema ogrevanja).  

9. Cena lesnih petelov ne sme biti glavno merilo izbora.  

10. Pri kupovanju peletov od novih in nepreizkušenih proizvajalcev je treba najprej kupiti 

manjšo količino ter jo nato preizkusiti (le nekaj 15 kg vreč).  

11. Lesne pelete je treba kupovati ob koncu sezone ogrevanja, ko so cene nižje.  

 

3.4 Ocena porabe lesnih goriv 

Potrebna količina lesnih sekancev v novi kotlarni se izračuna na podlagi podatkov o pretekli 

porabi fosilnih goriv (v primeru zamenjave starega kotla). V spodnjem primeru je predvidena 

sprememba iz kurilnega olja na lesne sekance. 

 

a) Izračun, ki temelji na podatkih o pretekli porabi lahkega kurilnega olja (upoštevano bo 

povprečje preteklih treh let) 

o Povprečna letna količina lahkega kurilnega olja: 23 530 l na leto 

o Kurilna vrednost (Hi) kurilnega olja: 10 kWh na l 

o Učinkovitost kotla (ŋk): 85 odstotkov 

 

Letna proizvodnja toplote v kWh:  

 

 

b) Izračun letne količine lesnih sekancev 

o Potrebna količina toplote: 200 000 kWh/leto 

o Kurilna vrednost (Hi) lesnih sekancev (odstotek M30): 3,4 kWh na kg 

o Učinkovitost kotla (ŋk): 80 odstotkov 

Ocena letne količine lesnih sekancev: 

)75(530.73
80,0*/4.3

/000200
)/( tkg

kgkWh

yearkWh
yearkgchipswood 

 

V primeru lesnih sekancev z w = 35 % je 75 ton enakovredno 293 nm3 
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c)     Groba ocena potrebne inštalirane zmogljivosti kotla na lesne sekance (1500 delovnih ur 

na leto) 

 

 

Za izračun zahtev za lesne sekance v majhnih in srednje velikih obratih je mogoče uporabiti 

naslednje empirične formule:  

 

 

Če načrt vključuje izgradnjo novega območnega sistema ogrevanja, je treba podatke o 

pretekli porabi posameznih hiš zbrati v skladu s Tabelo 1. Zbrane podatke je mogoče 

uporabiti le kot začetno oceno. Za pravilen izračun inštalirane zmogljivosti kotla in dimenzije 

cevovoda se je treba obrniti na strokovnjaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmogljivost kotla v kW x 2,5 = zahteva za lesne sekance v razsutih m3 na leto 

(mehki les P45, M30) 

Zmogljivost kotla v kW x 2,0 = zahteva za lesne sekance v razsutih m3/leto 

(trdi les P45, M30) 
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4 Skladnost z zakonodajo EU in vprašanja trajnostnega 

razvoja 

V tem delu smernic bomo poskušali predstaviti najpomembnejše vidike, ki jih morajo 

naravni parki upoštevati pri uvedbi biomasnih dejavnosti na svojih območjih. 

EU si je v okviru svoje energetske politike postavila obvezni cilj 20-odstotnega deleža 

energije iz obnovljivih virov v skupni porabi energije Skupnosti do leta 2020, kar bi moralo 

povečati povpraševanje po gozdni biomasi (Direktiva 2009/28/ES). Dodatno približno 

37,5 milijonov hektarjev gozda spada v okvir omrežja Natura 2000 za varstvo narave, ki je 

bilo uvedeno v okviru okoljske politike EU. Racionalna uporaba gozdov je ena od tematskih 

prioritet novega programa Evropske unije za okolje in podnebne ukrepe (LIFE 2014 – 2020, 

Uredba (EU) št. 1293/2013). Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 (KOM (2011) 

0244) določa, da je treba do leta 2020 vzpostaviti načrte za trajnostno gospodarjenje z 

gozdovi za vse gozdove, ki so v javni lasti. Prilagojene trajnostne politike: okoljska, 

ekonomska in socialna trajnost so glavni pogoj za uspešen razvoj podjetništva v sektorju 

gozdarske biomase. Vendar zagotovitev teh ciljev predstavlja izziv za oblikovalce politike. 

Dodatno pomembno vprašanje je nevtralnost glede izpustov ogljika gozdarske biomase v 

obliki goriva. Ker je mogoče bioenergijo proizvajati na številne različne načine, se lahko 

energetske učinkovitosti in podnebni (ogljikovi) vplivi proizvodnje energije iz gozdarske 

biomase med seboj zelo razlikujejo. 

4.1 Državna trajnostna merila za biomaso  

Komisija je v svojem poročilu o biomasi iz leta 2010 priporočila trajnostna merila, podobna 

tistim, ki veljajo za biogoriva in tekoča biogoriva, in sicer za biomasne obrate z zmogljivostjo 

najmanj 1 MW električne ali toplotne energije. Tudi državnim organom je bilo posredovano 

priporočilo, naj oblikujejo državne sheme podpor z namenom spodbujanja višje učinkovitosti 

biomasnih obratov. Državam članicam se je priporočilo, naj vodijo evidence o izvoru 

primarne biomase, ki se uporablja v električnih inštalacijah in inštalacijah za 

ogrevanje/hlajenje z zmogljivostjo najmanj 1 MW, da se izboljša statistika biomase in se 

omogoči boljši nadzor nad tržnimi trendi. Namen teh priporočil je bilo preprečevanje 

tveganja pojava trgovinskih ovir, ki bi lahko izhajale iz razvoja (potencialno nasprotujočih si) 

državnih predpisov glede trajnostnega razvoja, ter naslavljanje potencialnih vprašanj 

trajnostnega razvoja. V pregledu uvedbe priporočil iz leta 2010 s strani držav članic je bilo 

odkrito naslednje:  

 

• Medtem ko je približno polovica držav članic sprejela predpise, ki spodbujajo večjo 

učinkovitost proizvodnje biomase (npr. učinkovite obrate CHP), je le nekaj držav članic 

(Belgija, Italija, Združeno Kraljestvo) sprejela merila v zvezi s prihrankom emisij 
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toplogrednih plinov, ki se uporabljajo v proizvodnji elektrike/ogrevanja ter so na 

splošno skladna s priporočili Komisije.  

 

• Druge države članice (Belgija, Madžarska, Združeno Kraljestvo) so uvedle specifična 

merila za trajnostno gospodarjenje z gozdovi na področju gozdarske biomase, in merila 

v zvezi z zemljišči za kmetijsko biomaso (Združeno Kraljestvo). Nizozemska je nedavno 

objavila svoje načrte, da bo do konca leta 2014 uvedla celosten nabor trajnostnih 

meril, ki med drugim naslavljajo vplive na zaloge ogljika v gozdovih in posredne 

spremembe rabe zemljišč.  

 

• Nekatere države so uvedle predpise, ki naslavljajo potencialno konkurenco z 

obstoječimi uporabami biomase. V Belgiji na primer lesne surovine, primerne za lesno 

predelovalno industrijo, ne ustrezajo pogojem za pridobitev flamskega zelenega 

certifikata. Poleg tega je Poljska sprejela politiko, ki v vedno večji meri izključuje 

uporabo lesa debel (s premerom nad določeno vrednostjo) v državnih finančnih 

spodbudah na področju obnovljivih virov.  
 
Tabela 18 Različna energetska trajnostna merila 

Država Status Energetska trajnostna merila  

BE Sprejeto 2007 Finančne spodbude, povezane s prihrankom emisij 
toplogrednih plinov, zahteve za trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi na področju gozdarske biomase 

HU Sprejeto 2010 Zahteve za trajnostno gospodarjenje z gozdovi na področju 
gozdarske biomase 

IT Sprejeto 2012 Spodnja meja za prihranek emisij toplogrednih plinov za 
gozdarsko biomaso 

UK Sprejeto 2013 Spodnja meja za prihranek emisij toplogrednih plinov za trdno 
in plinasto biomaso, merila za uporabo zemljišč za kmetijsko 
biomaso, standard za les za lesno gorivo za ogrevanje in 
elektriko 

NL Načrtovano za 
konec 2014 

Uspešnost prihranka emisij toplogrednih plinov, vplivi na 
zaloge ogljika v gozdovih in posredne spremembe rabe 
zemljišč 
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5 Glavne težave in ovire 

Glavne prepoznane težave in ovire za nadaljnji razvoj proizvodnih verig lesne biomase so 

naslednje: 

1. Ohranjanje gozdov ima višjo prioriteto kot proizvodnja lesne biomase  

2. Omejitev glede gozdnih operacij negativno vpliva na stroške proizvodnje 

3. Zmogljivosti za načrtovanje novih dobavnih verig lesne biomase v parkih so običajno 

nizke (zlasti v manjših parkih)  

4. Omejeni finančni viri za nove naložbe v sisteme ogrevanja na lesno biomaso 

5. Nizka raven znanja o proizvodnih verigah lesne biomase med upravo parka 

6. Sodelovanje in medsebojno zaupanje med določenimi akterji v lokalnih dobavnih 

verigah sta relativno nizka, izmenjava informacij je omejena 

7. Ni usklajenega načrtovanja prek celotnih dobavnih verig 

8. Lastništvo gozdov na območju parka je razpršeno 

9. Strukturne in organizacijske pomanjkljivosti v manjših gozdovih 

10. Izkoriščanje lesa običajno nima (ekonomskega) pomena za lastnike manjših gozdov 

11. Kratkoročne odločitve lastnikov gozdov glede na dnevne cene 

12. Nizka mobilizacija drv in prekinjena dobava lesa v/iz manjših gozdov 

13. Dobava lesa je odvisna od vremena (dostopnost gozdnih cest) 

14. Finančna nedisciplina trgovcev z lesom 

15. Uprava parka ni aktiven akter na trgu 

16. Biomaso, ki prihaja iz območij izven parka, je mogoče dobaviti po nižjih cenah 

(pogosto iz tujine), zato je končnega uporabnika težko prepričati v izbiro lokalne 

biomase 
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6 Alternativne rešitve za prepoznane težave in ovire 

6.1 Ohranjanje gozdov in omejitve na zaščitenih območjih 

Izkoriščanje gozdov na zaščitenih območjih je pogosto omejeno z načeli ohranjanja in 

omejitev, ki jih ta načela postavljajo. Ne glede na to je izkoriščanje gozdov na zaščitenih 

območjih mogoče ob upoštevanju obstoječih omejitev. V izogib konfliktom, ki so 

posledica različnih zainteresiranih strani in sektorjev, ki delujejo na zaščitenih območjih, 

je potrebno celostno in sodelovalno načrtovanje mobilizacije lesa. Koraki tega procesa so 

prikazani na Sliki 21. 

 

 

Slika 21 Koraki integriranega načrtovanja rabe prostora, vir: GIZ, 2012 
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Ker za najbolj zaščitena območja že obstajajo načrti upravljanja, je mogoče, da nekateri 

koraki integriranega načrtovanja rabe prostora niso potrebni (npr. koraka Zbiranje 

informacij in Analiza). V vsakem primeru je treba posebno pozornost nameniti 

obstoječim omejitvam, ki jih je treba tudi upoštevati. Zato je priporočljiva izvedba 

presoje vplivov na okolje gozdarskih operacij. Korak Oblikovanje, načrta, pogajanja in 

sprejemanje odločitev je najpomembnejši, saj predstavlja edini način, na katerega se je 

mogoče izogniti konfliktom ali jih omiliti ter v postopek načrtovanja vključiti vse 

zainteresirane strani. Ta korak običajno vsebuje naslednje podkorake: 

 priprava osnutka za izkoriščanje gozdov (dokumentacija in zemljevidi); 

 javna predstavitev in razprava; 

 pogajanja; 

 obvladovanje konfliktov; 

 glasovanje; 

 odločitev glede načrta rabe prostora (GIZ, 2012). 

Zadnji korak je Uvedba, nadzor in posodobitev načrta. Tega koraka se ne sme izpustiti, saj 

vključuje preverjanje, ali vse dejavnosti potekajo v skladu z načrti, določanje obstoječih 

težav, ter kako izkoriščanje gozdov vpliva na ekosisteme in vrste na zaščitenem območju. 

6.2 Lastništvo gozdov na območju parka 

Na številnih zaščitenih območjih so zemljišča v zasebni lasti, pri čemer so manjša in 

razpršena, lastniki gozdov pa nimajo interesa za njihovo izkoriščanje. Rešitev te težave je 

zgodnja vključitev lastnikov gozdov v postopek načrtovanja, da se prepoznajo njihove 

potrebe in se jih spodbudi k izkoriščanju gozdov. Ker izkoriščanje majhnih gozdov ni 

ekonomsko stroškovno učinkovito, morajo lastniki gozdov delovati povezano. Če se 

združijo v nekakšno vrsto organizacije (npr. gručo, zvezo ipd.), bodo skupaj upravljali 

večjo gozdno površino in tako odpravili težavo gozdarstva na majhnih zemljiščih. 

Dodatno bodo lahko stroje kupovali ali najemali skupaj ter skupaj vstopili na trg z bolj 

konkurenčnimi cenami. 

6.3 Uvedba sodobnih tehnoloških rešitev za proizvodnjo in uporabo lesnih goriv 

Proračuni številnih zaščitenih območij so omejeni, zato lastniki in upravljavci gozdov 

običajno ne vlagajo v drage nove tehnologije. Na drugi strani so sodobne tehnologije 

produktivnejše, stroškovno učinkovitejše in okolju prijaznejše, tako da lahko pomagajo 

izpolnjevati zahteve varovalnih režimov. Lokalne biomasne verige na zaščitenih območjih 

bi si morale prizadevati za vključitev sodobnih tehnologij, pri čemer imajo ekonomski 

vidiki zagotovo pomembno vlogo. Za ta namen je Gozdarski inštitut Slovenije razvil 

brezplačno spletno orodje – WoodChainManager (http://wcm.gozdis.si/). Spletni portal 

nudi različna interaktivna orodja primerna za organizacijo in optimizacijo del v 

gozdarstvu: 

http://wcm.gozdis.si/
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 ustvarjanje interaktivnih preglednih opisov gozdno-lesnih verig; 

 ustvarjanje preglednih izračunov stroškov gozdne mehanizacije; 

 določanje normativov gozdarske proizvodnje; 

 pretvarjanje med prostorninskimi, utežnimi in energijskimi enotami. 

 

Sodobni biomasni kotli imajo nižje emisije in višjo učinkovitost ter so zato najbolj 

primerna izbira za zaščitena območja. Številne države podeljujejo subvencije ali ugodne 

kredite za tovrstne naložbe, zato bi dodatno pomoč lahko ponudila država. 

V številnih državah/regijah so na voljo posebna ogrodja, ki lastnikom gozdov ali 

poslovnežem pomagajo s subvencijami ali krediti za naložbe v sodobne stroje. Te 

možnosti je treba za namen podpore naložb v sodobne tehnologije analizirati in 

predstaviti ciljnim skupinam na območju parka. 

6.4 Izboljšanje razmer na trgu za uporabnike in proizvajalce lesnih goriv 

Izboljšanje razmer na trgu lesnih goriv zahteva sistematični pristop in politično podporo, 

pri čemer zaščitena območja kot takšna na to nimajo pomembnejšega vpliva. Če na 

zaščitenem območju delujejo biomasne verige, morajo proizvajalci in uprava parka 

skleniti sporazum o dobavi. Na ta način bi se na zaščitenem območju uporabljala 

endogena biomasa, in proizvajalci bi pridobili trg za svoje izdelke. Poleg tega je mogoče 

ob dobavi lesne biomase iz zaščitenega območja uvesti nekakšno blagovno znamko ali 

znamko, ki označuje, da je bil les pridobljen na trajnosten način. Priporočljivo je, da 

proizvajalci zagotovijo dobro kakovost lesne biomase, ki jo proizvajajo. Promoviranje 

lokalno proizvedene lesne biomase mora organizirati uprava parka. 

Pogosto so razmere na trgu znotraj proizvodne verige lesne biomase slabe. Izboljšati jih 

je mogoče z grajenjem zaupanja in dobrimi poslovnimi odnosi med posameznimi akterji v 

proizvodni verigi. Zato je treba že na samem začetku postopka načrtovanja združiti vse 

zainteresirane strani. 

6.5 Promocijske dejavnosti in dejavnosti izboljšanja zmogljivosti za različne ciljne 

skupine 

Različne zainteresirane strani imajo na področju proizvodnje lesne biomase različno 

znanje in zmogljivosti. Zato je treba njihovo znanje in zmogljivosti dvigniti na isto raven. 

Najboljši način za to je vključitev vseh zadevnih in zainteresiranih strani že na začetku 

postopka načrtovanja. Vse dejavnosti za izboljšanje zmogljivosti je treba natančno 

načrtovati in oblikovati, da bodo ustrezale zadevnim ciljnim skupinam. 

Vse zainteresirane strani, ki bodo delovale na zaščitenem območju, morajo poznati 

načela ohranjanja in omejitve tega območja, ter tudi posledice in morebitne negativne 

učinke izkoriščanja gozdov na tem območju. Upravniki na zaščitenih območjih pogosto 
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nimajo zmogljivosti za načrtovanje novih dobavnih verig biomase, zato morajo biti 

dejavnosti za izboljšanje zmogljivosti usmerjene v to vprašanje. Lastniki zasebnih gozdov 

se običajno ne zavedajo koristi, ki bi jim jih prineslo izkoriščanje gozdov in skupne 

pobude, zato mora delo z njimi vključevati ta dva vidika. Izboljšanje zmogljivosti je nujno 

tudi za strokovnjake iz različnih industrij. Strokovnjaki običajno dobro poznajo le razmere 

na svojem zadevnem področju, zato bo morda potrebna mediacija med različnimi 

industrijami. Proizvajalci biomase bi morali imeti dovolj znanja o dobavni verigi biomase, 

tehnologijah, ki jih uporabljajo, in sodobnih tehnologijah, ki jim lahko koristijo. 

Promocijske dejavnosti so prav tako zelo pomembne. Uporabiti jih je treba za »razširjanje 

ozaveščenosti« in povečanje ravni znanja, ki ga ima splošna javnost o dejavnostih 

izkoriščanja gozdov na zaščitenih območjih. Če splošna javnost takšnih dejavnosti ne 

odobrava, lahko pride do konfliktov. 

6.6 Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in upoštevanje gozdarstva 

Izsekavanje, slabšanje gozdov in številne druge prakse lahko povzročijo znatno 

zmanjšanje zalog zemeljskega ogljika in/ali znatne spremembe v produktivnosti (npr. 

pridelovalske prakse, ki povzročajo prekomerno odstranjevanje listja ali štorov iz 

gozdov). O emisijah v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom 

(LULUCF) poročajo vse države iz Priloge 1 k Okvirni konvenciji ZN o podnebnih 

spremembah (UNFCCC), ki vključuje države članice EU, Rusijo, Kanado in ZDA, vendar je 

treba metode upoštevanja, kakor se uporabljajo v skladu s Kjotskim protokolom, 

izboljšati. V teku so mednarodna pogajanja o podnebnih spremembah, ki bodo določila 

metode upoštevanja LULUCF v okviru novega mednarodnega sporazuma. V okviru 

UNFCCC se obravnava tudi program OZN za zmanjšanje emisij zaradi izsekavanja in 

slabšanja gozdov v državah v razvoju (REDD). Emisije LULUCF se lahko najustrezneje 

obravnavajo s splošnim okvirom, ki upošteva odstranjene snovi in emisije za vse vrste 

rabe zemljišč (proizvodnja hrane, krme in vlaken itd.). To bo omogočilo ponovno 

povečevanje zalog ogljika, kar je pomembno za zagotavljanje zadostnih virov biomase v 

prihodnosti. Ustrezno globalno upoštevanje LULUCF lahko zagotovi pomemben 

prispevek v okviru trajnostne proizvodnje biomase 

6.7 Lokalne emisije  

Tradicionalne uporabe bioenergije (odprta ognjišča za ogrevanje in kuhanje) lahko 

vplivajo na zdravje ljudi, npr. povzročijo bolezni dihal. Vendar presoja vplivov ne bo 

obravnavala teh tveganj, saj lokalne emisije ureja druga evropska zakonodaja, npr. 

Direktiva 2008/50/ES, ki določa standarde in ciljne datume za zmanjšanje koncentracij 

finih delcev, ki skupaj z bolj grobimi delci (PM10), ki so že predmet zakonodaje, 

predstavljajo bolj nevarne onesnaževalce za zdravje ljudi. Lokalne emisije iz manjših 

obratov so urejene na državni/regionalni ravni, pri čemer obstajajo evropski standardi 
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CEN (EN 303-5 za biomasne kotle z močjo, manjšo od 50 kW, ter izhodno močjo 50–

150 kW in 150–300 kW), ki določajo omejitve za emisije ogljikovega monoksida (CO), 

nezgorelih ogljikovodikov ali organsko vezanega ogljika (OGC), ter za delce. Nekatere 

države članice so razvile oznake za označitev nizkih emisij, npr. P-mark (Švedska) in Swan 

(nordijske države). 
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7 Priporočila za politike na državni in regionalni ravni  

Manjše tveganje za gozdni požar zaradi odstranjevanja vej in listja s tal, izboljšana uspešnost 

emisij toplogrednih plinov na področju energije, prednosti stabilizacije gozdnih sestavov in 

manjše tveganje za okužbe insektov, ekonomske prednosti, kot je razvejanost možnosti 

zaslužka za kmete, lastnike gozdov in podeželje kot celoto. Trajne trave ali hitro rastoči 

panjevci, ki rastejo na kmetijskih zemljiščih, bi lahko imeli pozitiven vpliv zaradi večje 

vsebnosti ogljika v tleh kot letni kmetijski pridelki (UN-Energy, 2007). Mogoči posredni vplivi 

na rabo zemljišč so torej nižji kot pri biogorivih in tekočih biogorivih, zato se lahko 

upoštevajo kot pozitivni. Komisija je bila naprošena, naj sestavi poročilo o vplivih posredne 

spremembe rabe zemljišč zaradi povečane rabe biogoriv in tekočih biogoriv do leta 2010 

Rezultati tega dela bodo pokazali, ali je treba preučiti tudi vplive posredne spremembe rabe 

zemljišč na druge vire. 

7.1 Mogoča področja poseganja 

a) Vidni predstavitveni projekti 

Za države, v katerih ni bilo razvoja trga ali je bil ta le neznaten, lahko začetno točko razvoja 

trga predstavljajo dobro izpostavljeni predstavitveni projekti. Javni objekti imajo v smislu 

izpostavljenosti ter ustvarjanja zaupanja in verodostojnosti tehnologije določene prednosti.  

b) Politike naročanja, ki dajejo prednost sodobnemu ogrevanju na biomaso 

Najpomembnejša naloga na začetku je ustvarjanje trga. Podjetja potrebujejo projekte, s 

katerimi lahko začnejo delovati. Politike naročanja lahko v tem smislu zagotovijo dobro 

podporo. Zato je zelo pomembna zgodnja vključitev akterjev, odgovornih za ta vidik, v ta 

projekt. 

c) Ocena primernih tržnih niš za uporabo peletov 

Pred opredelitvijo ciljnih državnih/regionalnih politik je treba določiti privlačne priložnosti za 

uporabo lesnih goriv. Zaradi temeljnih razlik v podnebnih razmerah in navadah ogrevanja se 

lahko te tržne niše v državah članicah razlikujejo. Ko so določene, lahko politike svoje 

podporne ukrepe osredotočijo na te perspektivne segmente. 

d) Finančne spodbude 

Finančne spodbude so nepogrešljive za novoustanovljena podjetja na trgu. Finančne 

spodbude znatno zmanjšujejo visoke začetne naložbene stroške, pri čemer morajo biti 

predvidljive (predvideno zmanjšanje je v redu), povezane morajo biti z merili kakovosti ter 

vključevati morajo programe za nadzor in komuniciranje.  
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e) Povezava obstoječih shem subvencij z uporabo energije iz obnovljivih virov 

V nekaterih državah članicah morda obstajajo sheme subvencij, ki za spodbujanje uporabe 

peletov potrebujejo le manjše spremembe. Sheme, ki podpirajo gradnjo npr. socialnih 

stanovanj, bi lahko kot predpogoj za pridobitev subvencije zahtevale sisteme za ogrevanje na 

obnovljive vire energije. 

f) Merila kakovosti za izdelke in storitve 

Visokokakovostni izdelki in storitve so temeljni predpogoj za trajno rast trga. Najbolj 

učinkovit način za zagotavljanje primernih ravni kakovosti je povezovanje zahtev glede 

kakovosti s finančnimi spodbudami. To je bilo dokazano v več uspešnih primerih podpornih 

politik.  

g) Varnost dobave in programi usposabljanja 

Začeti je treba dialog z industrijo peletov o načinu zagotavljanja varnosti dobave od 

proizvajalca in vse do končnega uporabnika. Uvesti je treba tudi ustrezno usposabljanje 

poklicnih montažerjev, ki že poteka v večini držav z uspešnim razvojem trga.  

h) Programi nadzora za nove inštalacije  

Strog nadzor izpeljanih projektov na področju uporabe peletov je ključen, saj že od samega 

začetka dalje omogoča prepoznavanje težav s kakovostjo in spodbuja učne postopke med 

vključenimi strokovnjaki. Če se nadzor uvede šele pozneje, lahko projekti, ki se izvajajo slabo, 

še bolj škodujejo trgu.  

i) Komunikacijske kampanje 

Po primerni vzpostavitvi trga naprav in dobave peletov je potrebna uvedba komunikacijskih 

programov, ki ustvarijo splošno zanimanje za novo tehnologijo. Takšni komunikacijski 

programi bi morali biti javno financirani, saj so vključena podjetja pogosto premajhna, da bi 

jih financirala sama. Poleg tega je javno komuniciranje bolj verodostojno od oglaševanja 

podjetij. 

j) Regulativne politike  

Uredbe, ki zahtevajo minimalno količino obnovljive toplote za nove stavbe, so omenjene v 

osnutku Direktive EU o uporabi energije iz obnovljivih virov, ter se upoštevajo kot učinkovit 

način za spodbujanje preoblikovanja trga ogrevanja. Posebno pozornost je treba nameniti 

tudi vprašanju obstoječih sistemov ogrevanja, ki so zastareli in jih je treba zamenjati. 

Uredbe, ki pospešujejo postopek menjave starih sistemov ogrevanja, so lahko en način za 

obravnavanje tega vprašanja. 
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k) Povečana proizvodnja biomase včasih vključuje povečane zaloge ogljika v gozdovih  

V nekaj specifičnih primerih so poseganja v gospodarjenje z gozdovi za namen povečanja 

proizvodnje biomase morda vključevala povečane zaloge ogljika v gozdovih. To so bile 

razmere, v katerih so bile rotacije, ki veljajo za gozdne sestave, razširjene v okviru 

optimizacije proizvodnje biomase, oz. je bila lesna zaloga obstoječih degradiranih ali 

relativno neproduktivnih gozdov obogatena za namen izboljšanja potenciala proizvodnje. 

Prav tako je mogoče ustvariti nove gozdne površine s specifičnim namenom gospodarjenja z 

njimi za namen proizvodnje lesa, če so zaloge ogljika v gozdu na takšnem območju povečane 

zaradi preoblikovanja negozdnih zemljišč v gozdne sestave ter ni povezanih škodljivih 

sprememb rabe zemljišč. 

l) Zasnova obremenitvenega testa za trajnost 

Proizvodnja bioenergije iz gozdne biomase lahko za EU pomeni znatne okoljske in 

ekonomske dobičke na področju trajnosti. Vendar v zvezi s tem ni nobenih zagotovil, niti se 

to ne bo zgodilo samo po sebi. Tržni mehanizem ne jamči izpolnitve vseh okoljskih in 

ekonomskih ciljev. Energija iz gozdne biomase ni enotna entiteta, temveč vsebuje različne 

vire in kakovosti, tehnike pretvorbe, končne izdelke ter trge. Nekateri postopki so 

ekonomsko in okoljsko smiselni, drugi ne. Zato bi morale biti politike s področja bioenergije 

zasnovane tako, da spodbujajo učinkovitost tehnologij, ekonomsko učinkovitost in okoljsko 

trajnost. 

 

Zasnovati in uvesti je treba obremenitveni test, da se zagotovita trajnostna okoljska in 

ekonomska podlaga za podporo proizvodnje bioenergije iz gozdne biomase v EU s 

subvencijami ali drugimi ukrepi. V okviru obremenitvenega testa bi se ugotovila zmožnost 

danega postopka pridobivanja bioenergije iz gozdne biomase za zagotavljanje določenih 

okoljskih in ekonomskih trajnostnih meril. 

 
Analizirati je mogoče naslednje obremenitve: 

 Kakšna je uravnoteženost ogljika v procesu? 

 Kako proces vpliva na biotsko raznovrstnost? 

 Kateri so potencialni kompromisi (oportunitetni stroški) v smislu opustitve 

alternativnih rab gozda? 

 Kakšna je energetska učinkovitost procesa? 

 Kakšna je socialno ekonomska izvedljivost procesa (do katere stopnje potrebuje 

podporo politik, in kako dolgo)? 

 

m) Osredotočanje na energetsko učinkovitost, zmanjšanje emisij in spodbujanje novih 
poslovnih priložnosti 

Potencialna letna sečnja gozdne biomase za energijo v EU znaša približno 200 milijonov m3. Vendar 

še vedno obstajata močen potencial ter potreba po večjem izkoriščanju lesnih ostankov iz 
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industrije (npr. žaganje in sekanci) in odpadnega lesa (npr. embalaža, odpadni gradbeni les, 

les iz gradbišč). Ocenjuje se, da bi EU potrebovala približno 40.000 človeških let dela, da bi 

lahko izkoristila celoten potencial pridobljene gozdne biomase za energijo – kar 8-krat število 

oseb, ki trenutno delajo na področju dobave gozdne energije. Za zapolnitev tega verjetnega 

primanjkljaja v delu so potrebne nove tehnologije, ki izboljšujejo učinkovitost ter 

pridobivanje, sečnjo, obdelavo in transport energetske biomase. Dolgoročne konkurenčne 

prednosti je mogoče doseči le z razvojem proizvodnje biomase, tehnologij pridobivanja in 

logistike dobave, da se zmanjšajo stroški biomase. Poleg tega je ključno tudi izboljšanje 

energetske učinkovitosti proizvodnih procesov. Proizvodni portfelj, ki temelji na gozdni 

biomasi, je treba razvijati v smeri materialov in goriv visoke kakovosti, da se zagotovi boljša 

zmožnost plačevanja surovin. Vendar za upravljanje teh učinkovitejših tehnologij in procesov 

potrebujemo agente, zadruge in podjetja, pripravljena prevzeti odgovornost za dobavo 

materialov, njihov transport in njihovo preoblikovanje v izdelke, primerne za uporabo. 

Potrebne so politike, ki ustvarjajo pobude za pomoč razvoju ekonomskih, tehnoloških in 

okoljskih učinkovitosti, ter poslovne priložnosti za celotno verigo dobave gozdne biomase.  
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8 Primeri dobre prakse – predstavitev obstoječih proizvodnih 

verig  

8.1 Narodni park Sila 

8.1.1 Opis parka 

 Narodni park Sila: 

o Površina zemljišča (ha): 73.695,00 

o Regija: Kalabrija 

o Province: Catanzaro, Cosenza, Crotone 

o Občine: Acri, Albi, Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Corigliano Calabro, 
Cotronei, Longobucco, Magisano, Mesoraca, Pedace, Petilia Policastro, 
Petronà, San Giovanni in Fiore, Savelli, Serra Pedace, Sersale, Spezzano della 
Sila, Spezzano Piccolo, Taverna, Zagarise 

o Ukrepi, povezani z ustanavljanjem: L 344 8/10/1997 - DPR 14/11/2002 

o Uradni seznam javnih organov: EUAP0550 

 Vodstvo parka: Ente Parco Nazionale della Sila 

 Dodatna upravljana zaščitena območja: 

o Rezervat Statale Coturelle – Piccione 

o Rezervat Statale Gallopane 

o Rezervat Statale Gariglione – Pisarello 

o Rezervat Statale Golia Corvo 

o Rezervat Statale I Giganti della Sila 

o Rezervat Statale Macchia della Giumenta - San Salvatore 

o Rezervat Statale Poverella Villaggio Mancuso 

o Rezervat Statale Tasso - Camigliatello Silano 

o Rezervat Statale Trenta Coste 

 

Narodni park Sila vključuje enega od najbolj zanimivih območij v regiji Kalabrija. Njegovi 

veliki gozdovi se širijo prek platoja, ki se razteza od gore Pollino do gorovja Serre. V parku so 

številne vasice ter bogata kulturna in umetniška dediščina. Najvišji gori sta Botte Donato 

(1928 m) v regiji Sila Grande in Gariglione (1764 m) v regiji Sila Piccola; poleg tega je v parku 

več hudourniških rek in umetnih jezer, ki ponujajo številne dejavnosti. Favna, tako stalna in 

tudi migracijska, je številčna in raznolika. 
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8.1.1.1 Zgodovina 

Narodni park Sila je bil ustanovljen z regijsko 

odločbo z dne 14. 11. 2002 (objavljeno v 

Uradnem listu št. 63 - 17/03/2003), ko je bila 

hkrati ustanovljena tudi Agencija za upravljanje. 

Zajema ozemlja, ki so bila svojčas del 

»zgodovinskega« Kalabrijskega narodnega parka 

(1968). 

Varuje območja velikega okoljskega interesa Sila 

Piccola, Sila Grande in Sila Greca na skupni 

površini 73.695 hektarov v 

 21 občinah, 

 6 gorskih skupnostih,  

 3 provincah kalabrijske regije. 

 
 
 

Slika 22 Zemljevid Narodnega parka Sila 

8.1.1.2 Krajine 

Planota Sila izvira iz geološke dobe, ki je starejša od apeninske orogeneze. 

Silska krajina je rezultat specifičnega fizičnega okolja, ki je raznoliko, a ne neenotno: v njem 

poteka interakcija med sistemi, kot so bogat živalski svet, kompleksno rastlinje in omejena 

človeška prisotnost. Raznoliko krajino sestavljajo gore, hribčki in ravnine, ki se delijo na 

aluvialne ravnine, doline in terase. 

Gozdna krajina je z veliko biotsko raznovrstnostjo del dediščine gozdnih zemljišč z znatnim 

doprinosom in ekosistemsko vrednostjo, primerno za varovanje in ohranjanje. Obstajajo tudi 

obrobna območja, ki niso vključena v sodobne razvojne procese in kjer je mogoče še zmeraj 

najti kraje z neokrnjenimi viri in vrednostmi. Poskrbeti je treba, da lokalne skupnosti 

optimalno izkoriščajo ta ozemlja s spodbujanjem njihovega obnavljanja, stabilnosti in 

trajnosti. 

Kmetijska krajina je bolj specifično rezultat interakcije med človekom in okoljem; zmeraj je 

proces, ki je posledica spremenjenih socialnih pogojev, pa tudi kulturne evolucije in izboljšav 

kmetijskih tehnik. To vrsto krajine so tehnološki vplivi le malo spremenili. Kmetijstvo v silski 

krajini je še zmeraj mogoče opisati kot konvencionalno, saj je ohranjeno ravnovesje, ki je 

nastalo naravno z minevanjem časa, in ni prišlo do omembe vrednih genetskih erozij ali 

pomembnejše izgube vrst. 

Naraščajoča širitev človeških naselbin na podeželju je bila večinoma nadzorovana. Vendar pa 

je treba normalizirati morebitne presežke človeških posegov z omejevanjem nagnjenosti k 

preobrazbi in izkoriščanju zemlje z ohranjanjem krajev z močno naravno in okoljsko 

vrednostjo ter z diverzifikacijo časovnih okvirov in metod izkoriščanja.  
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Če povzamemo, bo potrebno spodbujati integracijo razvojnih procesov in posebnosti teh 

območij ter pripraviti shemo, ki bo poudarjala vire silske krajine.  

Dobri rezultati bi lahko bili doseženi z oblikovanjem primernih pravilnikov za ravnovesje in 

socialno kohezijo na ozemlju. Na tak način bi lahko turisti tudi v prihodnosti občudovali 

krajino, ki bi bila v večjem delu še zmeraj prvinska, privlačna in drzna. 

 

8.1.1.3 Gozdarstvo 

Življenju v Narodnem parku so dajali poseben pečat prihodki iz lesa, ki ga je stoletja 

zagotavljal lesni pridelek. Les, ki je lokalno v rabi kot glavni gradbeni material za hiše, je bil in 

še vedno je del vodilne proizvodnje v tesarskem sektorju gradbeništva ter v polindustrijski 

obrti in rokodelstvu. 

Uporablja se v glavnem macesnov in kostanjev les, ki je izredno trajen in odporen proti 

zajedalcem, a tudi bukov, javorjev, hrastov les in celo les jagodičnice in vresja. 

8.1.2 Opis potenciala lesne biomase v parku 

8.1.2.1 Ocena biomase, ki je lahko potencialno na voljo iz gozdov v narodnem parku Sila 

Kot omenjeno, okoli 80 % območja Narodnega parka Sila prekrivajo gozdovi. Natančneje, 

gozdovi prekrivajo 60 000 ha od 73 000 ha. Razen integralnega in biogenetskega rezervata 

(v regijski lasti) in območij, ki so v lasti občin, so gozdovi v zasebni lasti. Zato so bili lastniki 

zasebnih gozdov povabljeni k sodelovanju na srečanjih, ki jih je organiziral Narodni park Sila 

za razpravljanje o načrtu dobave biomase. 

Za pripravo realistične ocene količine proizvedene biomase v gozdovih parka je bilo potrebno 

predhodno zbrati nekatere dendrometrske podatke, zlasti tiste, ki zadevajo obstoječe vrste 

gozdov. V ta namen je bilo treba gozd razdeliti v rastlinske pasove ali biome (korziški bor, 

bukev, puhasti hrast, cer) in nato nadalje v kronološke razrede. 

Trenutno so na voljo podatki, ki so bili zbrani v okviru Nacionalnega registra gozdov in 

gozdnih zalog ogljika pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Predvidevamo lahko torej, da obstoječa količina lesa v gozdovih Narodnega parka Sila, 

porazdeljena glede na razrede pokritosti in rabe tal, ustreza številkam iz tabele 18. 
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Tabela 19 Lesni potencial v Narodnem parku Sila 

Razredi pokritosti in rabe tal Območje (ha) m³/ha Celotna količina (m³) 

Bukovi gozdovi 13.214 350 4.624.900,00 

Mešani gozdovi s 
prevladovanjem bukve 

10.307 350 3.607.450,00 

Gozdovi korziškega bora 27.595 322 8.885.590,00 

Mešani gozdovi s 
prevladovanjem korziškega 
bora 

5.789 300 1.736.700,00 

Listnati hrastovi gozdovi 4.597 200 919.400,00 

Kostanjevi gozdovi 3,29 150 49.350,00 

Zimzeleni sklerofilni gozdovi 1,76 50 8.800,00 

  Skupaj 19.832.190,00 

 

Celotna količina predstavlja vso biomaso v Narodnem parku Sila, brez razlikovanja vrst. 

Upoštevati je treba, da ni mogoče uporabiti vseh gozdnih površin v parku, zlasti območij v 

coni 1, tj. integralnih in bioenergetskih rezervatov, kjer zakon prepoveduje posek.  

Poleg tega gozdov ni mogoče v celoti uporabiti za energetske namene, saj je treba valorizirati 

vse vrste lesa. Zato bi morala biti količina pridobljene biomase fiksna glede na letno stopnjo 

prirasta dreves, brez vplivanja na obstoječe zaloge, tj. brez zmanjšanja obstoječe količine 

lesa. 

To je trajnostna uporaba gozda, v okviru katere je potrebno skrbno spremljati okoljsko 

združljivost dobavne verige biomase. 

 

8.1.2.2 Ocena lesne biomase, ki je dejansko na voljo iz gozdov Narodnega parka Sila 

Od celotnih količin prirasta gozdov se neto količina biomase, ki jo je mogoče dobaviti 

obratom za pretvorbo energije, določi z analizo vrst lesa in ciljev njihove uporabe, s 

stopnjami nagiba tal, z drugimi gozdarskimi programi, mehanizacijo in seveda tudi letno 

odobritvijo, ki jo regija Kalabrija izda na zahtevo lastnikov gozdov. 

Predpostavljajmo, da razpoložljiva biomasa iz iglavcev zavzema do 25 % letnega prirasta 

gozdov, razpoložljiva biomasa iz listavcev zavzema do 10 % letnega prirasta gozdov ter da 

ima razpoložljivo območje do 13 000 ha iglavcev in 9 000 ha listavcev (tabela 20). 
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Tabela 20 Potencialna ekstrakcija biomase na leto 

Vrsta gozda 
Območje 

(ha) 
Količina 
(m³/ha) 

Prirast 
(m³/ha) 

Biomasa na 
leto (m³/ha) 

Potencialna 
ekstrakcija 
(m³/leto) 

Čisti in mešani 
iglavci 

13.000 350 4 0,8 10.400  

Čisti in mešani 
Listavci 

9.000 400 4,5 0,675 6.075  

        SKUPAJ 16.475  

 

Iglavci 

Gozdovi Narodnega parka Sila, ki so potencialno primerni za dobavo biomase, zavzemajo 

območje velikosti približno 28 000 ha, v celoti v coni C. Natančneje, območje, vključeno v 

načrt, ima do 13 000 ha iglavcev, kar predstavlja 50 % območij Narodnega parka Sila, ki so 

skoraj izključno sestavljeni iz korziškega bora (var Calabrica) ali korziškega bora, mešanega z 

bukvijo. 

Današnji scenarij 

Iz podatkov analize glede pokritosti tal v Narodnem parku Sila je razvidno, da bi proizvodnja 

biomase za energetske namene lahko temeljila na iglastih gozdovih. 

Razpoložljivost se znova zmanjšuje zaradi pomanjkanja načrtov za upravljanje gozdov in 

trenutno znaša okoli 5 200 ton/leto. 

 

Listavci 

Kar zadeva listavce, bo vključenih tudi 12 000 ha območja Narodnega parka Sila, ki prav tako 

spadajo v cono C.  

Natančneje, listnate gozdove je mogoče prepoznati kot 9 000 ha bukovih gozdov in bukovih 

gozdov, mešanih z drugimi listavci. Večina teh gozdov Narodnega parka Sila ni vključenih v 

nikakršnih drugih načrtih za upravljanje gozdov; njihovo izkoriščanje poteka torej na podlagi 

odločitev lastnikov (zasebnih ali javnih) – odobritev za sečnjo mora dati regija Kalabrija.  

Današnji scenarij  

Iz podatkov analize glede pokritosti tal v Narodnem parku Sila je razvidno, da bi proizvodnja 

biomase za energetske namene lahko temeljila na listnatih gozdovih. Razpoložljivost se 

znova zmanjšuje zaradi pomanjkanja načrtov za upravljanje gozdov in trenutno znaša okoli 

3 035 ton/leto. 

 

8.1.3 Opis proizvodne verige 

Analiza proizvodne verige je bila opravljena na podlagi specifičnih vprašalnikov med 

specifičnimi srečanji, kjer so gozdarska podjetja opisala svoje stroje in delovne postopke – 

postopki pridobivanja so torej odvisni od lokalne ortografije in tehničnih zmogljivosti 

pogodbenikov za pridobivanje (gozdarskih strojev in opreme, ki jo uporabljajo). 
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Večina gozdarskih podjetij, ki deluje na območju Narodnega parka Sila, uporablja naslednji 

postopek: 

 

Faza priprave 

Pri pripravi je potrebno nositi osebno varovalno opremo (hlače za uporabo motorne žage, 

motorna žaga, čevlji z jekleno kapico, čelada, rokavice in zaščita za ušesa). Gozdarske 

postopke je mogoče na splošno povzeti, kot sledi. 

 

Sečnja 

Sečnja pomeni, da se drevo odžaga pri tleh. Ta postopek se običajno izvede z motornimi 

žagami in drugimi orodji, s katerimi se določi smer sečnje, npr. klini, vzvodi za sečnjo, vitli itd. 

Sekač najprej opravi zasek in nato še rez za posek. 

 

Obdelava 

Vključuje odstranjevanje vej, prežagovanje in odstranjevanje lubja, kjer je potrebno. 

Odstranjevanje vej in prežagovanje se opravita z motorno žago in ročnimi orodji, kot so noži 

za grmičevje in sekira. Ta postopek je mogoče opraviti na mestu poseka ali na mestu 

iztovarjanja po izvleku celotnih dreves ali dreves z odstranjenimi vejami.  

 

Zbiranje in vlačenje 

Razžagan les ali dolgi hlodi se najprej spravijo z mesta poseka na cesto, od koder so pozneje 

prepeljani na mesto skladiščenja. Skladišče je namenjeno zbiranju lesa in je dostopno po 

cestah, primernih za težka vozila. Najpogosteje sistemi spravila lesa vključujejo uporabo 

traktorjev, opremljenih z vitlom, ali v nedostopnih območjih tovorne živali. Če cestni in 

ortografski pogoji to omogočajo, se uporabijo gozdarski traktorji špediterjev. 

 

Izdelava sekancev 

Ta postopek vključuje zmanjšanje različnih vrst in oblik lesa na majhne kose (sekance) z 

mehanskim sekanjem. Pri uporabi biomase za energetske namene je mogoče razkosanje 

izvesti v gozdu, kar ima nekaj prednosti v primerjavi s tradicionalnimi tehnikami zbiranja. 

  Omogoča uporabo vse razpoložljive lesne biomase, vključno z vejevino, ki je nevarno 

gorivo za ogenj (pri tradicionalnem zbiranju se običajno pusti na gozdnih tleh); 

  zaradi tega je mogoče delno ali v celoti odpraviti zbiranje manjših vrst, kar omogoča 

prihranek delovne sile in izboljšanje ergonomije.  

Izdelava sekancev na mestu poseka je mogoča samo na ravninah (nagib do 20 %) in 

območjih, ki niso preveč razgibana. Pri neugodnih delovnih pogojih (večji nagibi ali preveč 

razgibana območja), je potrebno celotno drevo izvleči do območja, kjer bo potekalo mletje, 

tj. tako imenovana drevesna metoda.  
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Peletiranje 

Lesni sekanci in žagovina, pridobljeni pri prvi obdelavi lesa, se predelajo v pelete, ki se nato 

dostavljajo v sisteme ogrevanja v Narodnem parku Sila. Dobavljeni materiali morajo biti 

skladni s standardi UNI.  

 Manjša kalorična vrednost > 16,5 MJ/kg  

 Vsebnost vlage < 10 % 

 Pepel < 0,7 % 

 Premer 5–6 mm 

Ob vsaki dobavi mora biti priložen certifikat ENPLUS-A1. 

 

 
Slika 23 Transport hlodov 

8.1.3.1  Zakonodaja na področju gozdarstva in merila za trajnostno gospodarjenje z gozdovi 

Poseke gozdov na območju parka regulirajo trije glavni sklopi predpisov: 

 Zakon o gozdarstvu regije Kalabrija (L.R: št. 45 2012) »Upravljanje, varovanje in 

valorizacija regionalne gozdarske dediščine« 

Ta zakon določa splošna pravila in smernice za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z 

gozdovi za ohranitev ozemlja in boj proti podnebnim spremembam. Namenjen je 

krepitvi gozdarske dobavne verige od ravni proizvodnje na takšen način, da se zagotovijo 

dolgoročnost, večfunkcionalnost in raznolikost gozdnih virov. Zakon določa tudi, katere 

gozdne posege je mogoče uresničiti.  

 

 Splošna določila in določilo o gozdni policiji (GPFP), ki določajo tehnične in upravne 

predpise glede uporabe gozdov 

Ta določila navajajo, da morajo javni in zasebni lastniki gozdov za pridobitev dovoljenj 

za posek predstaviti projekt, osnutek katerega spiše usposobljeni strokovnjak. Veljajo 

naslednji predpisi:  
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Tabela 21 Tehnični in upravni predpisi za uporabo gozdov 

Metoda upravljanja 
gozdnih zemljišč 

Operativne določbe 

Panjevci 

Odvisno od vrste morajo biti izbrane gozdarske prakse skladne s 
tehničnimi smernicami, vključenimi v regionalnem gozdarskem načrtu 
»Trajnostno gospodarjenje z gozdovi«. 
Sadike morajo biti izbrane po merilih iz čl. 43 (panjevci z dvojno rotacijo) 
in čl. 44 (panjevci s semenjaki).  

Visoki gozd 

Načrtovana količina sečnje se določi v skladu z razdelkom IV poglavja 
»Trajnostno gospodarjenje z gozdovi«. Sistem upravljanja mora 
vključevati, odvisno od gozdne populacije in temperamenta vrst, 
selektivni regeneracijski posek »majhnih ali zelo majhnih skupin«, ki ne 
sme presegati 200 kvadratnih metrov. 
Redčenja naravnih formacij morajo biti sestavljena iz izbranih posegov 
»od spodaj, majhne ali zmerne stopnje«, kar zadeva populacijsko 
strukturo, temperament vrst in pogoje za zdravje rastlin.  

 

 Načrt upravljanja Narodnega parka Sila 
 

Tabela 22 Člen 23 – Posegi v gozdovih in poseki dreves 

Cona A (integralni naravni rezervat) Kakršni koli gozdnogojitveni posegi so 
prepovedani  

Cone B (usmerjen splošni rezervat), C 
(zavarovana območja tradicionalne uporabe) 
in D (območja spodbujanja gospodarstva) 

Gozdnogojitvene posege (uporaba gozdov, 
redčenja, obrezovanja, poseki za zdravje rastlin 
itd.) mora potrditi park na izrecno zahtevo.  

Cona B Pri gozdovih korziškega bora, bukve, hrasta in 
drugih visokih gozdovih je gozdarska 
izkoriščenost dovoljena (na podlagi izbranih 
posekov), pri čemer znaša stopnja izkoriščenosti 
1,5 %. 

Coni C in D Redčenja so mogoča v skladu s splošnimi 
določili in določilom o gozdni policiji. 

 

8.1.3.2  Spremljanje kakovosti  

Skupaj z uporabo prej omenjenih predpisov bo Narodni park Sila preveril izvor lesenega 

materiala s tako imenovanim sistemom spremljanja in sledenja. Dobavitelj bo moral 

predložiti dokumente, na podlagi katerih bo mogoče slediti dobavi. To so: 

 odobritev sečnje, ki jo izda regija Kalabrija, v kateri je opredeljeno območje 

sečnje; 

 pogodba o nakupu lesa; 

 kratko poročilo vodje del z vključeno specifikacijo faz obdelave, izvirom lesa ter 

drugimi informacijami, ki jih zahteva sistem spremljanja in sledenja, opisan v 

načrtu lokalne dobavne verige (LSCP); 
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 izjava, ki potrjuje, da je bila peletizacija opravljena na območju Narodnega 

parka Sila ali na območju občine, vključene v Narodni park Sila, v primeru da 

dobavitelj uporabi drug obrat za peletizacijo. 

Narodni park Sila bo spremljal in nadzoroval dobavno verigo ter lahko pri poljubnem 

pooblaščenem laboratoriju opravi analizo predloženega materiala in preveri skladnost z 

zahtevanimi standardi. Poleg tega se bodo v fazah gozdarske obdelave in peletizacije izvajala 

preverjanja na samem mestu. Revizijska poročila bo podpisal tudi dobavitelj.  

8.1.3.3  Družbeni in gospodarski vidiki 
 

Oblikovanje te dobavne verige je namenjeno spodbujanju valorizacije lokalne proizvodnje in 

prednostnemu razvoju lokalnih skupnosti.  

S tega vidika je sodelovanje lokalnih akterjev v dobavni verigi izjemno pomembno, saj lahko 

omogoči lokalno uporabo izdelkov iz gojenih gozdov namesto prodaje termoelektrarnam 

zunaj območja Narodnega parka Sila. 

Drug ključni vidik, o katerem smo razpravljali na specifičnih srečanjih v okviru projekta, je 

priložnost, da podjetja optimizirajo uporabo lesnih surovin za proizvodnjo z največjo dodano 

vrednostjo, vključno s ponovno uporabo odpadkov v energetske namene.  

8.1.4 Opis proizvajalcev in dobaviteljev lesne biomase  

Večino gozdarskih podjetij na območju Narodnega parka Sila smo povabili k sodelovanju na 

okroglih mizah in specifičnih srečanjih.  

Izbira vključenih akterjev je bila opravljena z upoštevanjem zmogljivosti za oblikovanje 

dobavne verige in njeno ohranjanje v prihodnosti. 

Ciljna gozdarska podjetja morajo imeti zlasti naslednje značilnosti:  

- Ne glede na pravni status morajo imeti ciljna podjetja ekipo usposobljenih delavcev in 

ustrezno število gozdarskih strojev, primernih za oblikovanje kratke dobavne verige.  

- Poleg tega mora biti podjetje vključeno v regionalni register gozdarskih podjetij s 

specifično navedbo glede gozdarskih del, obnove okolja, razkosanja biomase, 

obnove gozdov, obnove načetih gozdov in transporta lesa.  

8.1.5 Opis končnih uporabnikov 

Analiza pretoka biomase, ki je trenutno proizvedena na območju Narodnega parka Sila, kaže, 

da lesna biomasa konča v termoelektrarnah v provincah Crotone in Cosenza. Končni 

uporabnik je torej GSE (nacionalni upravitelj energetskih storitev). Posledično vsa energija, 

proizvedena na podlagi biomase iz območja Narodnega parka Sila, vstopi v nacionalni sistem 

brez neposrednih prednosti za lokalno območje.  

V okviru tega projekta predlagamo nov pristop k valorizaciji trdne biomase, ki temelji na 

socialni in okoljski trajnosti ter je usmerjen v spodbujanje uporabe biomase na območju 
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pridobivanja. To bi po eni strani zmanjšalo stroške transporta in po drugi strani zagotovilo 

dobavo lokalnim postajam majhnega in zelo majhnega obsega. 

Za spodbujanje tega postopka je bil sam park končni uporabnik v prvem letu dejavnosti 

dobavne verige in je pripravil javni razpis za nakup peletov od lokalnih dobaviteljev, kot je 

podrobneje opisano v naslednjem odstavku.  

Kupljena biomasa je namenjena za 8 sistemov ogrevanja v stavbah, ki jih upravlja park; ti 

sistemi, pretvorjeni za delovanje na pelete, so v preteklosti delovali na dizelska goriva in 

polena. Njihovi tehnični podatki so navedeni v tabeli 23  

 
Tabela 23 Tehnične specifikacije sistemov ogrevanja   

Št. Struktura Občina Prv Gorivo Znamka KW 
Končni 

uporabniki 

1 Sedež parka SNP Lorica Cs peleti Pasqualicchio 208 Osebje in 
obiskovalci 

2 Muzej Cupone 
Segheria 

Spezzano 
Sila 

Cs peleti Pasqualicchio 208 Obiskovalci 

3 Študijski center 
Cupone 

Spezzano 
Sila 

Cs peleti Pasqualicchio 77 Obiskovalci 

4 Muzej 
Longobucco 

Longobucco Cs peleti Pasqualicchio 92 Obiskovalci 

5 Lorica-Mellaro Lorica Cs peleti Pasqualicchio 114 Obiskovalci 

6 CTA – Cava di 
Melis 

Longobucco Cz peleti Palazzetti 15 Osebje CFS 

7 CTA – Carbonello Taverna Cz peleti Palazzetti 15 Osebje CFS 

8 CTA – Cupone Spezzano 
Sila 

Cs peleti Palazzetti 15 Osebje CFS 

 
V drugem projektnem letu se bo število končnih uporabnikov povečalo na podlagi vabila 

javnim organom in zasebnim ponudnikom, naj sodelujejo v dobavni verigi in podpišejo 

okvirni sporazum s parkom in lokalnimi proizvajalci biomase. 
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Ena od elektrarn, vključenih v projekt, je osrednja elektrarna za Longobucco. V tem primeru 
bo nižje po dobavni verigi proizvedena vroča voda prek naprave za soproizvodnjo toplote in 
električne energije z dovajanjem sinteznega plina iz naprave za uplinjanje. Za distribucijo bo 
ustvarjen sistem daljinskega ogrevanja. 
 
S termalno energijo bodo oskrbovane naslednje stavbe:  
1) »Nekdanji samostan reformiranih menihov« – via Roma, sedež muzeja Narodnega parka 

Sila; nazivna vhodna toplotna moč 108 kW;  

2) Šola »Santa Croce« – via Matinata, nazivna vhodna toplotna moč 72 kW 

 

8.1.6 Oblikovanje proizvodne verige 

Postopek oblikovanja dobavne verige se je začel z vključitvijo interesnih skupin na 

območju, da bi analizirali trenutno stanje na trgu biomase in izvedljivost kratke dobavne 

verige na podlagi okoljske, socialne in ekonomske trajnosti. 

Na podlagi številnih javnih srečanj in okroglih miz je bilo ugotovljeno, da biomaso, 

proizvedeno na območju parka, v celoti porabijo termoelektrarne v provincah Crotone in 

Cosenza.  

Za park je bil zato sprožen postopek za pripravo drugačnega pristopa k upravljanju z 

gozdnimi viri in za posredovanje tega pristopa interesnim skupinam. Temelji tega postopka 

so kratka dobavna veriga, okoljska in socialna trajnost ter spodbujanje lokalnega daljinskega 

ogrevanja.  

Cilj je bil preusmeriti del biomase, shranjene pri lokalnih proizvajalcih, v dobavo majhnim 

postajam na območju parka. Takšen pristop je vzbudil zanimanje proizvajalcev biomase, 

vendar pa je bilo težko najti lokalne obrate, primerne za zgorevanje biomase.  
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Zato je bila za park pripravljena strategija v dveh delih: v prvem koraku bo park končni 

uporabnik biomase. Zato je bil pripravljen javni razpis za dobavo peletov 8 postajam, ki so 

bile nedavno pretvorjene s pomočjo državnega financiranja, saj so prej delovale na dizelska 

goriva in utekočinjeni naftni plin. Pogodbeno so cene fiksirane na 4,2 EUR za vrečo (15 kg), ki 

jo poravnajo vsi javni in zasebni akterji, ki želijo sodelovati v dobavni verigi. 

Drug korak temelji na vključitvi javnih teles in ekonomskih akterjev (vključno s hoteli, 

restavracijami in kmetijami) na območju Narodnega parka Sila, za sprožitev postopka 

pretvorbe termoelektrarn, vključno z domačimi –s poudarjanjem spodbudnih ukrepov v 

obstoječih nacionalnih in regionalnih programih – in končno sodelovanje v dobavni verigi.  
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8.2 Narodni park Rodopi 

8.2.1 Opis parka 

Narodni park Rodopi pokriva zelo široko gorato območje v Severni Grčiji, veliko 173 150 ha. 

Severne meje parka sovpadajo z grško-bolgarsko mejo, ki se začne v regiji Kato Neurokopi 

(Drama) in konča v regiji Dimario (Xanthi). Južne meje potekajo po severovzhodnih pobočjih 

gore Falakro in sledijo reki Nestos. V 50 km nevtralnega pasu projekta so štiri srednje velika 

mesta z več kot 40 000 prebivalci in več manjših mest.  

Območje Narodnega parka Rodopi je bilo ustanovljeno z zakonom št. 3044/2002 in 

imenovano za narodni park s skupnim ministrskim odlokom št. 40379/01-10-2009 

(GG 445/D/02-10-2009). Upravno 

Narodni park Rodopi spada v 

regijo Vzhodna Makedonija in 

Trakija; park se razprostira po 

regionalnih enotah Drama in 

Xanthi ter občinah Kato 

Neurokopi, Drama, Paranesti, 

Miki in Xanthi. Gozdarske 

agencije, vključene v 

gospodarjenje z gozdovi v 

Narodnem parku Rodopi, so 

gozdarski uradi Xanthi, Drama, 

Stavroupoli in Kato Neurokopi. 

Območje Narodnega parka Rodopi je zavarovano z več varstvenimi ureditvami na nacionalni, 

evropski in globalni ravni. Natančneje: sedem (7) območij Narodnega parka Rodopi je bilo 

vključenih v omrežje Natura 2000 v skladu z Direktivo o habitatih (92/43/EGS) in direktivo 

2009/147/ES (dve (2) posebni območji varstva (SPA) in pet (5) območij, pomembnih za 

Skupnost (SCI), 2 območji sta bili označeni kot ohranjen naravni spomenik, sedem 

(7) območij je bilo imenovanih za rezervat za prostoživeče živali v skladu z grško zakonodajo 

in tri (3) regije je Evropski svet označil kot bioenergetski rezervat. Velika večina območja 

parka (skoraj 92 %) je označena kot »cona za trajnostno uporabo in razvoj«, kjer je 

proizvodnja biomase dovoljena po izdelavi načrtov gospodarjenja, ki jih odobrijo lokalni 

gozdni uradi. 

8.2.2 Opis potencialov lesne biomase v parku 

Območje Narodnega parka Rodopi vključuje grške gozdove, s katerih se pridobiva največ lesa 

in ki so upravljani v obsegu desetletnih načrtov za gospodarjenje z gozdovi. Potencial 

proizvodnje biomase na območju Narodnega parka Rodopi je velik.  
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Veliko večino (97,24 %) območja parka prekrivajo gozdovi in gozdna zemljišča, le 2,15% pa 

kmetijska zemljišča. Vsi gozdovi in gozdna zemljišča so v državni lasti. Za gospodarjenje z 

njimi in nadzor nad njimi je odgovorna gozdarska služba. Proizvodnja lesa se regulira z 

izdelavo načrtov za gospodarjenje z gozdovi, ki veljajo za obdobja desetih let in upoštevajo 

vse gozdarske storitve, da se zagotovi trajnost gozdnega ekosistema. 

Zaradi visokega deleža gozdov in gozdnih zemljišč ima les velik pomen kot vir biomase v 

primerjavi z ostanki, pridobljenimi iz kmetijskih dejavnosti na območju parka. 

Podrobne podatke o proizvodnji je za Narodni park Rodopi težko zagotoviti zaradi 

neujemajočih se meja parka in lokalnih gozdarskih uradov. Tabela 24 v nadaljevanju podaja 

približno proizvodnjo lesa v m3 znotraj Narodnega parka Rodopi za gozdna urada Drama in 

Nevrokopi. 

Tabela 24 Lesna proizvodnja (m3) v območju Narodnega parka Rodopi (leto 2013)  

 Okrogel les Industrijski les Drva Skupaj 

Nevrokopi 11.983 0 21.871 33.854 

Drama 54.480 4.376 31.794 90.650 

Skupaj 66.463 4.376 53.665 124.504 

 

8.2.3 Opis proizvodne verige 

Obstoječe sheme izkoriščanja gozdnih izdelkov se uporabljajo za razvoj dobavne strani v 

lokalni pilotni verigi. Načrt lokalne dobavne verige vključuje samo proizvodnjo energije iz drv 

in/ali peletov.  

Lokalna dobavna veriga upošteva sodoben potek dela, ki se uporablja v proizvodnji lesa in pri 

trgovanju, saj je les osnovni vir biomase v Narodnem parku Rodopi. Delujoča lokalna 

dobavna veriga vključuje lokalni organ (občino Nevrokopi) kot končnega uporabnika. 

Lokalnemu organu biomaso dolgoročno dobavlja ponudnik biomase (trgovec). Trgovec 

biomaso (pelete) pridobi pri predelovalcu (zasebno podjetje). Predelovalec surovino (les) 

pridobi od zadruge gozdnih delavcev (pogodbenikov za pridobivanje) pod nazorom 

gozdarske službe (lastnik gozdov). 

Naslednji diagram prikazuje glavne akterje in medsebojne povezave v lokalni dobavni verigi 

na območju Narodnega parka Rodopi. 
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Glede na naša priporočila bi morala obstajati obveza, da ponudnik lokalnemu organu dobavi 

biomaso, pridobljeno na območju Narodnega parka Rodopi, in/ali zagotovi kotel na biomaso 

za ogrevanje. Ponudnik bi moral tudi opravljati servisiranje in vzdrževanje kotla (npr. 

postopke oskrbe z gorivom). Če ponudnik zagotovi kotel brezplačno (ali po nižji ceni od 

trenutne tržne cene), se lokalni organ obveže, da bo za določeno časovno obdobje kupoval 

biomaso pri specifičnemu ponudniku v skladu s pogoji in določili, opisanimi v pogodbi. Že dalj 

časa je predlagamo, da bi osrednja agencija za gozdove zmanjšala takse, povezane z 

izkoriščanjem gozdov, ki jih morajo zadruge gozdnih delavcev plačevati gozdarski službi.  

8.2.4 Opis proizvajalcev in dobaviteljev lesne biomase 

V postopkih pridobivanja lesne biomase sodelujejo javna gozdarska služba kot lastnik in 

upravitelj gozdov ter lokalne zadruge gozdnih delavcev. 

Zadruge gozdnih delavcev so pravni subjekti, ki pogodbeno opravljajo storitve sečnje v 

državnih gozdovih. Glavna zakonodajna dokumenta, ki upravljata njihovo delovanje, sta: 

 zakon št. 86/1969 »Gozdarski zakonik«, 

 predsedniški odlok št. 126/1986 »Postopki za odobritev upravljanja, vzdrževanja in 

izboljšanja gozdov v državni lasti in lasti pravnih oseb v javnem sektorju s strani 

gozdarskih zadrug«. 
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Zaradi navedenega institucionalnega okvira so zadruge gozdnih delavcev edina možnost pri 

postopkih pridobivanja in je torej njihovo sodelovanje pri postopku proizvodnje biomase v 

lokalni dobavni verigi obvezno. Na območju Narodnega parka Rodopi deluje 72 zadrug 

gozdnih delavcev s 463 člani. Te številke razkrivajo veliko razdrobljenost in majhno 

povprečno število posameznih članstev. 

Zadruge gozdnih delavcev si predpisano količino lesa za pridobivanje porazdelijo v skladu z 

letnimi ali dvoletnimi programi, ki jih sestavijo prefekturni direktorati. Gozdarska služba vsaki 

zadrugi gozdnih delavcev omogoči delovanje v enem ali več sestojih dreves znotraj območja 

pridobivanja. S podpisom zadevne pogodbe zadruge zagotovijo polog v višini 5 % vrednosti 

predpisane količine lesa za pridobivanje. 12 % prihodkov iz prodaje lesnih izdelkov se 

prenese gozdarski službi in zelenemu skladu ter upravna taksa v višini 5 % se prenese občini, 

kjer poteka pridobivanje. Trenutno je v okviru izvajanja lokalne dobavne verige podpisanih 

21 pogodb med gozdarsko službo in zadrugami gozdnih delavcev/akterji memorandumov o 

soglasju. Memorandumi o soglasju so bili podpisani v obdobju od 4. 4. 2014 do 30. 6. 2014. 

Gozdarska služba na samem mestu med postopkom priprave določi meje pridobivanja za 

vsako zadrugo in označi drevesa za sečnjo. Zadruge morajo v določenem časovnem obdobju 

izvesti sečnjo in hlode umakniti iz območja pridobivanja.  

Iz hlodov odstranijo veje ter jih oblikujejo v lesne proizvode, ki jih transportirajo in začasno 

pustijo na gozdnih cestah ali v ogradah za hlode kot zavarovanje. Ostanki iz finega lesa 

ostanejo v sestojih. Za spravljanje tehničnega lesa se uporabljajo stroji, transport kurilnega 

lesa iz sestojev pa opravljajo tovorne živali (mule). Gozdarska služba lesene hlode loči glede 

na kategorije izdelkov, jih zbere in prešteje na cesti (ali v ogradah za hlode), da lahko 

zaračuna državno takso. Po tem lahko vsaka zadruga proda pridobljene izdelke trgovcem z 

lesom, lesnim žagam, proizvajalcem peletov itd.  

Zadruge gozdnih delavcev delujejo pod posebnim in varovalnim institucionalnim okvirom, ki 

duši konkurenco ter lahko izkrivi trg lesa in posledično tudi dobavo biomase. Veliko število 

zadrug gozdnih delavcev in njihovo maloštevilno članstvo omejujeta njihove potenciale pri 

postopkih pridobivanja lesa ter preprečujeta naložbe večjega obsega tako v pridobivanje kot 

v nadaljnjo predelavo lesa. 

Po postopkih sečnje in odobritvi gozdarske službe zadruge gozdnih delavcev lesne izdelke na 

cesti (ali v ogradi za hlode) prodajo na lesnem trgu (trgovcem z lesom, lesnim žagam, 

proizvajalcem peletov itd.). Transport lesenih hlodov se opravi s tovornjaki in stroški 

transporta se zaračunajo kupcu.  

Trenutno je v okviru izvajanja lokalne dobavne verige podpisanih 6 pogodb med zadrugami 

gozdnih delavcev in zasebnimi podjetji (ALFA Wood)/akterji memorandumov o soglasju. 

Pogodbe so bile podpisane v obdobju od 10. 7. 2014 do 26. 9. 2014.  
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Tudi za shranjevanje je odgovoren kupec. Velika zasebna podjetja, aktivna na območju 

Narodnega parka Rodopi (predelovalci lesa, trgovci in proizvajalci peletov), imajo svoja 

skladišča (odprta in/ali pokrita) za zagotovitev ustreznega shranjevanja surovin in končnih 

izdelkov. 

 

V Grčiji lahko predelavo lesa in trgovanje z lesom svobodno opravljajo posamezniki ali pravni 

subjekti. Tudi zadruge gozdnih delavcev bi se lahko brez omejitev ukvarjale s predelavo lesa 

in trgovanjem z njim, kar pa je dejansko zelo redko. Relativno pred kratkim so bili sprejeti 

predpisi za zaščito potrošnikov pri transakcijah trgovanja z lesom: 

1. Vodilo za transport kurilnega lesa, ki je dejansko tehnični opis za shranjevanje 

biomase in trgovanje z njo, ki ga je izdalo Ministrstvo za razvoj in uredil center za 

obnovljive vire energije (CRES). 

2. Trdna biomasna goriva za neindustrijsko uporabo – zahteve in preskusne metode, 

ministrski odlok št. 198/2013 (GG 2499/B/04-10-2013), Ministrstvo za finance. 

Na območju Narodnega parka Rodopi trenutno delujeta dve (2) veliki podjetji za predelavo 

lesa in trgovanje z njim ter več manjših. Vsa so aktivna v trgovanju s kurilnim lesom in bi prav 

tako sodelovala v lokalni dobavni verigi. Delujeta tudi dva obrata za proizvodnjo peletov z 

visoko zmogljivostjo. Eden je v bližini meja parka in je vključen v lokalno dobavno verigo. 

Uvoz biomase je v Grčiji prost dajatev in trgovci z lesom lahko uvozijo biomaso iz sosednjih 

držav – kar tudi delajo. Ker je Narodni park Rodopi na grško-bolgarski meji, je uvoz preprost 

in poceni ter bi lahko preprečeval izkoriščanje lokalne biomase. Zakonodaja o DDV in 

predpisi za uvoz med državami EU so neugodni za lokalno proizvodnjo biomase v Narodnem 

parku Rodopi. Za proizvodnjo peletov v Grčiji se obračuna 23-% DDV, za enak izdelek, uvožen 

iz Bolgarije, pa je DDV enak 0 %. Poleg tega znaša DDV za fosilna goriva (nafta, zemeljski plin) 

in obnovljiva goriva z nizko toplotno učinkovitostjo (kurilni les za peči in kamine) 13 %, kar je 

10 % manj kot za pelete. 
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8.2.5 Opis končnih uporabnikov 

Lokalni občinski organi so in bodo še naprej veliki potrošniki biomase, saj bodo kot končni 

uporabniki nameščali kotle na biomaso za ogrevanje občinskih stavb. Predstavniki univerze 

DUTH in Narodnega parka Rodopi verjamejo, da so lokalne občine najprimernejši organi za 

spodbujanje učinkovite uporabe biomase, pridobljene iz trajnostno upravljanih lokalnih 

gozdov, s primeri namestitev, ki jih je mogoče predstaviti kot dobre prakse.  

Ker na območju Narodnega parka Rodopi ni elektrarne na biomaso, bodo končni uporabniki 

v lokalni dobavni verigi gospodinjstva, ki uporabljajo kurilni les in pelete za ogrevanje. 

Dinamika populacije in energetske potrebe v referenčnem območju Narodnega parka Rodopi 

določajo splošno povpraševanje v lokalni dobavni verigi biomase. Glede na zbirko podatkov 

Ministrstva za okolje, energetiko in podnebne spremembe znaša povpraševanje skupnosti 

znotraj Narodnega parka Rodopi po toplotni energiji 10 782 MJ na prebivalca, kar je 

0,257 ton ekvivalenta nafte ali 2 995 KWh na prebivalca na leto.  

S primerjanjem povpraševanja po energiji v skupnostih Narodnega parka Rodopi in ocenjene 

proizvodnje lesa v parku je mogoče zaključiti, da lahko park potencialno 4-krat preseže ta 

povpraševanja. S povečanjem proizvodnje kurilnega lesa za 30 % (racionalna ocena v skladu s 

podatki lokalnih gozdnih uradov) bi bila lahko povpraševanja po energiji presežena za skoraj 

6-krat. 

8.2.6 Oblikovanje proizvodne verige 

Predstavniki univerze DUTH in Narodnega parka Rodopi so – prek organiziranih dogodkov za 

ozaveščanje in okroglih miz – vzpostavili stik z lokalnimi občinami, ki so veliki porabniki 

energije (mestne hiše, šole, upravne stavbe), ter uspešno sklenili sporazum za namestitev 

peči na biomaso v občinskih stavbah v občini Nevrokopi. Tudi druge občine so dojele 

prednosti in so izrazile pripravljenost za namestitev podobnih naprav, za kar iščejo finančna 

sredstva.  

Trenutno v okviru lokalne dobavne verige v občini Nevrokopi deluje šest (6) naprav na 

biomaso (peletna goriva) s celotno obstoječo zmogljivostjo > 1 MW in povprečno 

učinkovitostjo 90 %. V naslednji sezoni ogrevanja (2015–2016) je načrtovano delovanje treh 

(3) novih peči v javnih stavbah občin Paranesti in Myki, ki bodo uporabljale peletna goriva ter 

imele podobno zgorevalno zmogljivost in učinkovitost. Lokalne občinske organe, ki v 

občinske stavbe nameščajo peči z novo tehnologijo, ki omogoča učinkovito pretvorbo in 

minimalne emisije toplogrednih plinov, vidimo kot instrument za spodbujanje uporabe 

biomase v energetske namene na območju Narodnega parka Rodopi. Pričakujemo, da bo 

občina Nevrokopi primer dobre prakse – nameščenih je bilo šest peči na pelete v šestih 

občinskih stavbah. Pričakujemo tudi, da se bo uporaba peletov kot toplotni vir v bližnji 

prihodnosti razširila na druge stavbe. Tudi druge občine v parku iščejo finančna sredstva za 

namestitev podobnih naprav za ogrevanje. 



S t r a n  | 71 

 

 

 

Na dogodku za ozaveščanje, ki je bil 

organiziran v okviru projekta, so 

predstavniki univerze DUTH in 

Narodnega parka Rodopi poudarili 

pomanjkljivosti razširjene uporabe 

biomase v tradicionalnih pečeh in 

kaminih ter opozorili na ekonomske in 

okoljske prednosti novotehnoloških 

rešitev pri uporabi biomase za 

ogrevanje. Tudi pri namestitvah v 

občinskih stavbah bi bili cilji 

učinkovita pretvorba in minimalni 

izpusti toplogrednih plinov. 

Razprave na okroglih mizah v projektni fazi ozaveščanja so razkrile potrebo po reformi shem 

gospodarjenja z gozdovi v smeri proizvodnje biomase ter reformo organiziranosti zadrug 

gozdnih delavcev, da bi bilo omogočeno ustvarjanje shem z večjo zmogljivostjo in da bi bile 

dovoljene izvedljive naložbe v večjem obsegu.  

Shematski prikaz postopkov za oblikovanje lokalne dobavne verige. 

 

Dogodki za ozaveščanje 

Okrogle mize 

Specifična srečanja Priložnostna srečanja 

Nabor stikov 

Izpopolnjevanje 

Trajna lokalna 

dobavna veriga 

Memorandum 

o soglasju Razvoj 

Izvajanje/spremljanje 
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Na dogodkih za ozaveščanje in okroglih mizah se je pokazalo, da lokalni akterji v Narodnem 

parku Rodopi v celoti ne cenijo prednosti uporabe lokalne biomase kot vira energije. 

Dejavnosti za ozaveščanje univerze DUTH in Narodnega parka Rodopi so približale 

dobavitelje in potrošnike ter so prispevale k odločitvam za učinkovito uporabo lokalne 

biomase za ogrevanje.  

Specifična in priložnostna srečanja so razkrila potrebo po prilagoditvi lokalne dobavne verige 

in pokazala način za izboljševanje v smeri iskanja rešitev za specifične težave, kot so potrebe 

oskrbe z gorivom (oskrba s peleti), pridobitev naprav za gretje (financiranje z zakupom), da 

se zmanjšajo takse pri izkoriščanju grozdov, ki jih morajo plačati zadruge, itd.  

Prihodnje dejavnosti v okviru projekta bodo potekale v dveh usmeritvah. Prvič, na področju 

izvajanja in spremljanja pilotne lokalne dobavne verige; grške ekipe morajo zbrati podatke, 

povezane s prvo sezono ogrevanja, ter jih analizirati in oceniti. Drugič, na področju 

spodbujanja in izvajanja te operativne sheme za druge morebitne končne uporabnike na 

območju Narodnega parka Rodopi; partnerji bodo izvedli pobude za razširjanje z organizacijo 

srečanj na štiri oči z lokalnimi interesnimi skupinami, s poudarjanjem prednosti uporabe 

lokalne biomase in z zagotavljanjem podpore vključenim interesnim skupinam. 
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8.3 Kozjanski park 

8.3.1 Opis parka 

Kozjanski park, ki leži v vzhodnem delu 

Slovenije, je eden od najstarejših in 

največjih naravnih rezervatov v Sloveniji. 

To območje s statusom regijskega parka se 

razprostira na 206 kvadratnih kilometrih 

ter je mozaik predalpskega Posavskega 

hribovja, vinorodnih pobočij in ravnin ob 

reki Sotli. Neokrnjena narava se čudovito 

zliva z bogato kulturno dediščino. 

Upravitelj zavarovanega območja je javna 

ustanova Kozjanski Park.  

V bukovem gozdu na gori Orlica, na 

travnatih pobočjih hribov Vetrnik in Oslica, 

v starih sadovnjakih, raztresenih po pobočjih, 

mokriščih ob reki Sotli ter dolinah in soteskah je 

mogoče najti številne rastlinske in živalske 

vrste, tudi nekatere redke in ogrožene. Zaradi 

izoliranega kraškega območja ima regija 

Kozjansko poseben pridih ter obiskovalce 

preseneti z vrtačami, suhimi dolinami, rečnimi 

izviri, kraškimi jamami in brezni. Dobro 

ohranjena krajina odraža stotine let človeške 

dejavnosti z mogočnimi gradovi, starodavnimi 

cerkvami in romarskimi mesti, srednjeveškimi 

trgi ter značilnimi lokalnimi domačijami s 

skrbno obdelanimi polji. 

Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča 

Kozjanski park med najpomembnejše naravne 

rezervate v Sloveniji in Evropi. Večji del parka 

(69 %) je zavarovan kot posebni rezervat v 

okviru omrežja Natura 2000. 

Slika 24 Območje Natura 2000 v Kozjanskem regijskem parku 

 

V regiji Kozjansko je zaradi oddaljenosti prišlo do edinstvenega skladnega soobstoja ljudi in 

narave ter tradicije in napredka, kar je bistvenega pomena za sodoben trajnostni razvoj. 
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Pohodniške, kolesarske in vinske poti ter mnogi lokalni dogodki s predstavitvijo 

tradicionalnih in sodobnih izdelkov povezujejo naravno lepoto, kulturne znamenitosti in ljudi 

v regiji. 

Širše območje zavarovanega dela parka ima status biosfernega rezervata v okviru projekta 

Človek in biosfera (MAB) pod okriljem Unesca. 

 

Slika 25 Položaj zavarovanega območja v Sloveniji 

 

8.3.2 Opis potencialov lesne biomase v parku 

Pregled morebitnih virov lesne biomase na zavarovanem območju. 

 

Tabela 25 Pregled morebitnih virov lesne biomase na zavarovanem območju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raba zemljišč  Območje 
(ha)  

%  

Gozd  9.580  47  

Travniki  5.640  28  

Polja  2.130  10  

Vinogradi  1.080  5  

Sadovnjaki  460  2  

Druga zemljišča  1.710  8  

Kozjanski regijski park – skupaj  20.600  100  

Kozjanski regijski park 
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Slika 26 Gozdne površine znotraj zavarovanega območja 

 

8.3.3 Opis proizvodne verige 

8.3.3.1 Potenciali lesne biomase 

V prvi fazi projekta smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in kmetijsko 

svetovalno službo pripravili pregled potencialnih virov biomase in vrednostne verige za les in 

drugih kmetijskih ostankov ter uporabe biomase na zavarovanih območjih. 

Tabela 26 Viri biomase 

Gozdovi Približno 40 % načrtovane 
sečnje 

Odpadki iz predelave lesa  40–60 % 

Odpadki iz kmetijskih zemljišč do 3m3/ha/leto 

Lesni ostanki na kmetijah od 1 do 3m3/leto 

Zarasla zemljišča do 1m3/ha/leto 

Obrežna območja, prerasla z drevesi in 
grmičevjem, ter zavrženi lesni izdelki 

do 3m3/ha/leto 

 
Tabela 27 Potencial biomase iz različnih območij na zavarovanem območju 

Uporaba m3/leto 

Gozdovi 16 000 m3 

Kmetijska zemljišča (vinogradi, sadovnjaki) 3 000–6 500 m3 

Zarasla zemljišča 300–600 m3 

Potencial obrežnih območij 100-200 m3 
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Tabela 28 Glavni kazalniki gozdnih skladov 

Območje 
gozdov 

Iglavci/listavci 
(%) 

Zasebno/državno  
(%) 

Lesna zaloga 
(m3/ha) 

Prirast 
(m3/ha/leto)  

9 583 ha 8/92 73/27 285  8,2  

 
Naravno ohranjanje gozdov je zagotovilo za zagotavljanje trajnosti donosov. 

 

Največja dovoljena sečnja – realizacija 

Desetletni prirast skupno znaša 865 000 m3, od česar največja možna sečnja prirasta znaša 

77 % in dovoljena sečnja lesne zaloge znaša 21 %. Realizacija dovoljene sečnje v letih 2008–

2012 je znašala 100–106 % v državnih gozdovih in 30–53 % v zasebnih gozdovih. V preteklih 

petih letih je povprečni letni posek znašal 36 000 m3. 

 

Lastniška struktura gozdov 

Gozdovi so porazdeljeni med približno 8000 lastnikov. Velikost povprečnega zasebnega 

zemljišča je 1,5 ha. 

• 66 % lastnikov ima v lasti zemljišče velikosti 1 ha, kar skupno nanese 15 % vse 

površine območja. 

• 95 % lastnikov ima v lasti zemljišče velikosti 1–5 ha, kar skupno nanese 60 % vse 

površine območja. 

• 4 % lastnikov imajo v lasti zemljišče velikosti 5–10 ha, kar skupno nanese 20 % vse 

površine območja. 

• 1 % lastnikov ima v lasti zemljišče večje od 10 ha, kar skupno nanese 20 % vse 

površine območja. 1 % lastnikov se udeležuje letnih izobraževalnih tečajev Zavoda za 

gozdove Slovenije. 

• 15 % lastnikom gozdov letno svetuje Zavod za gozdove Slovenije z izdajo nalogov. 

 

 
Slika 27 Struktura zasebnih gozdnih zemljišč 
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Pogoji za spravljanje 
99 % spravljanja se izvede s traktorjem. Povprečna razdalja pri spravljanju je 344 m. 

200 m 200–400 m 400-600 m 600-800 m 

25 % 51% 17% 7% 

 
Vprašanje pridobivanja biomase iz gozda: 

• Grmičevja, ožjega od 5 cm, ni sprejemljivo jemati. 

• Drobljenje celotnih dreves ni sprejemljivo. 

• Metoda spravljanja in tehnologija priprave lesnih sekancev nista sprejemljivi za 

drevesne štore. 

 
Tabela 29 Osnova za izračun potencialov lesne biomase 

Razvojna faza/premer dreves % 

Mlada drevesa (manjša od 10 cm) 100 

Celulozni les (10–30 cm) 75 

Sestoj zrelih dreves (nad 30 cm) 45 

Regeneracijski gozd 40 

Območja s panjevci in praprotmi 85 

Grmišča 100 

 

Faktor bruto/neto znaša 0,90 zaradi uporabe vej (premer med 5 in 8 cm). Dejanski bruto 

načrtovani posek se načrtuje v skladu z razvojnimi stopnjami. Zaprte površine so 

enakomerno razporejene po razvojnih fazah. 

Tabela 30 Potencial gozdov 

 Potencial biomase (m3) Delež največje možne 
pridobitve (%) 

Bruto načrtovana 
sečnja 

66.500 100 

Primerno 30.000 44 

Dostopno 26.000 40 

Izvedljivo 23.000 35 

Primerna realizacija  16.000 24 

 

Tabela 31 Potencial kmetijskih zemljišč 

 Območje Letni potencial 

Vinogradi 1 082 1–2 m3/ha 

Sadovnjaki 456 2-3 m3/ha 

Travniki/pašniki 5 641 0,2-0,5 m3/ha 
 

S kmetijskih zemljišč je mogoče letno pridobiti od 3 000 do 6 500 m3 lesne biomase. 
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Potencial kmetij na območju parka 

700 kmetij na zavarovanem območju letno ustvari od 700 do 1 400 m3 lesnih ostankov. 

Približno 80 lastnikov gozdov ima v lasti več kot 10 ha. 

Potencial primarne predelave lesa 

vrsta plošče tramovi drugo 

% odpadka 45 30 60 
 

Žage in drugi obrati za predelavo lesa na zavarovanem območju letno ustvarijo od 1 000 

do 2 000 m3 lesnih ostankov. 

Potencial zapuščenih območij 

Iz 574 ha razpoložljivih zapuščenih zemljišč bi lahko letno pridobili od 300 do 600 m3 lesne 

biomase. Preudarno bi bilo izkoristiti 75 % teh količin. 

Potencial obrežnih območij 

Iz 61 ha zemljišč ob rekah in potokih, ki jih preraščajo drevesa, bi lahko letno pridobili od 100 

do 200 m3 lesne biomase. 

Skupni trenutni potencial biomase na zavarovanem območju 

Skupni potencial biomase je na podlagi zbranih podatkov 40 000 m3 oziroma skoraj 

30 000 ton. Za trajno uporabo bi bilo primernih med 27 000 in 34 000 m3 oziroma 

med 20 000 in 25 000 ton biomase. 

8.3.3.2 Ključni izzivi na področju uporabe lesne biomase 

1. Zagotavljanje učinkovitosti uporabe energije iz biomase (energetska obnova stavb). 

2. Povečanje učinkovitosti peči. 

3. Ogrevanje skupaj z drugimi viri obnovljive energije. 

4. Soproizvodnja toplote in električne energije. 

5. Zagotavljanje zaščite oskrbe. 

6. Povečevanje povpraševanja z izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja. 

 

Ključni izzivi v gozdarskem sektorju 

1. Združevanje lastnikov gozdov v obliko skupnega upravljanja in nastopanja na 

tržišču. 

2. Zmanjšanje razdrobljenosti gozdnih zemljišč. 

3. Povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi cestami. 

4. Postopno uvajanje učinkovitih in okoljsko sprejemljivih tehnologij za pridobivanje 

in shranjevanje. 
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8.3.4 Opis proizvajalcev in dobaviteljev lesne biomase 

Ponudnik biomase na zavarovanem območju je kmet, ki je registriral dopolnilno dejavnost na 

kmetiji, kar pomeni, da je proizvodnja biomase dodatni vir dohodka. V sezoni 

ogrevanja 2014/2015 so kmetje zagotovili celotno dobavo lesne biomase za daljinsko 

ogrevanje v kraju Kozje. Zadostni delež lesne biomase prispevajo tudi kmetje, ki so lastniki 

gozdnih zemljišč. Vsa potrebna oprema je njihova. 

Poleg daljinskega ogrevanja v kraju Kozje se biomasa uporablja tudi za ogrevanje nekaterih 

posameznih gospodinjstev na zavarovanem območju. Količina gozdov, ki prekriva to 

območje, je majhna, vendar pa se veliko gospodinjstev še zmeraj ogreva na konvencionalna 

drva. Glede na visoko ceno kurilnega olja pričakujemo, da se bo ogrevanje posameznih 

gospodinjstev na biomaso v naslednjih desetih letih povečalo. Pričakujemo tudi, da se bo v 

prihodnjih letih povečalo število proizvajalcev in dobaviteljev biomase. 

8.3.5 Opis končnih uporabnikov 

Končni uporabniki daljinskega ogrevanja v kraju Kozje so: 

- zdravstveni center, 

- osnovna šola in vrtec, 

- stanovanjski blok (6 stanovanj), 

- tri večstanovanjske stavbe (15 stanovanj), 

- pet posameznih hiš. 

 

Tabela 32 Tehnične značilnosti sistema za daljinsko ogrevanje v kraju Kozje  

Tehnične značilnosti: 

Nazivna moč kotla                                                   1,5 MW 

Hranilnik toplote                                                      50 000 l ali 1 dan avtonomije 

Zmogljivost shranjevanja lesnih sekancev           500 m3 

Omrežje daljinskega ogrevanja                             1,5 km 

Letna proizvodnja toplote                                      2 000 MW/leto 

 



S t r a n  | 80 

 

 

 

Naslednji tabeli prikazujeta različne kotle na biomaso. 

Tabela 33 Manjši kotli na biomaso pred letom 2008 

Lokacija Občina Vrsta 
goriva 

Začetek 
delovanja 
sistema 

Vgrajena 
moč (kW) 

Lesično Kozje Lesni peleti 2006 20 

Polje ob Sotli Podčetrtek Polena 2005 18 

Bračna vas na Bizeljskem Brežice Polena 2003 32 

Bizeljska cesta (Bizeljsko) Brežice Polena 2004 40 

Brezovica na Bizeljskem Brežice Polena 2007 25 

Brezovica na Bizeljskem Brežice Polena 2007 25 

 

Tabela 34 Kotli na biomaso – peleti 

Lokacija Občina Vrsta goriva Začetek delovanja 
sistema 

Trška cesta 15, Podčetrtek peleti 2011 

Imenska Gorca 9 Podčetrtek peleti 2012 

Imeno 12a Podčetrtek peleti 2012 

Buče 47 Kozje peleti 2012 

Brezovec pri Polju 11 Podčetrtek peleti 2012 

Ješovec 39 Kozje peleti 2012 

Kozje 29 Kozje peleti 2012 

Reštanj 32 Krško peleti 2011 

Zagaj 3 Bistrica ob Sotli peleti 2012 

Vojsko 14a Kozje peleti 2012 

Stara vas 55 Brežice peleti 2012 
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8.3.6 Oblikovanje proizvodne verige 

Proizvodna veriga je bila razdeljena v tri faze: 

Prva faza: organizacija informativnih dogodkov 

- Organizirali smo dva dogodka za splošno javnost. 

- Povabili smo kmete, lastnike gozdov, občinske uradnike, kmetijsko svetovalno službo, 

Zavod za gozdove Slovenije in študente naravovarstvene smeri. 

- Predstavili smo jim cilje projekta, zaloge lesne biomase na zavarovanem območju in 

primer proizvodne verige. Srečanja se je udeležil takrat še potencialni vlagatelj, 

ponudnik daljinskega ogrevanja, ki je udeležencem predstavil prednosti takšnega 

sistema. 

Druga faza: organizacija razprav v obliki okrogle mize 

- Organizirali smo štiri razprave v obliki okrogle mize. 

- Prva okrogla miza je bila posvečena lastnikom gozdov, proizvajalcem biomase, 

vlagatelju, tj. ponudniku daljinskega ogrevanja, in Zavodu za gozdove Slovenije. 

Potencialni vlagatelj, ponudnik daljinskega ogrevanja, je želel vedeti, kakšne so 

znotraj zavarovanega območja možnosti pridobivanja biomase za njegove potrebe, in 

ga je zlasti zanimala končna cena. 

- Na drugo okroglo mizo smo povabili predstavnike Zavoda za gozdove Slovenije iz 

področnih enot Brežice in Celje, odgovornih za gospodarjenje z gozdovi na 

zavarovanem območju. Želeli smo izvedeti več o interesih lastnikov gozdov na 

področju proizvodnje in prodaje lesne biomase ter o možnostih za ustanovitev 

združenja lastnikov gozdov na zavarovanem območju. 

- Tretja okrogla miza je bila posvečena predstavitvi združenja lastnikov gozdov in 

predstavitvi dobrih praks v okviru združenja. 

- Na četrti okrogli mizi smo predstavnike iz različnih združenj in nekaterih zavarovanih 

območij seznanili s pomenom in delovanjem proizvodne verige lesne biomase v 

državi. 

Tretja faza: organizacija posameznih srečanj 

- Glede na dejstvo, da je tema izkoriščanje lesne biomase na zavarovanem območju, je 

pomembno razmisliti o vidiku trajnostne uporabe pri izkoriščanju. S posameznimi 

strokovnimi ustanovami, ki delujejo na zavarovanem območju, smo se dogovorili 

glede trajnostnega načina izkoriščanja biomase. 

- Vse ugotovitve bomo posredovali drugim zavarovanim območjem. 
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8.4 Narodni park Donava-Ipoly 

8.4.1 Opis parka 

Po več letih dobro vzpostavljene strokovne priprave je bil 28. novembra 1997 na 60 314 ha 

ustanovljen deveti narodni park na Madžarskem, Narodni park Donava-Ipoly. 

Narodni park Donava-Ipoly je po vsej verjetnosti najbolj raznolik park med vsemi narodnimi 

parki na Madžarskem. V svoji edinstveni raznolikosti v usklajeno celoto združuje štiri 

madžarske regije: gorati regiji Pilis-Visegrád in Börzsöny, dolinsko regijo Ipoly in del Velike 

madžarske nižine ob reki Donavi. 

Namen narodnega parka je ohranjanje naravnih vrednot teh gorskih gozdov s specifično 

lepoto in habitatov ob rekah.  

Narodni park Donava-Ipoly leži na območju osrednje Madžarske, severno od Budimpešte, in 

je na več mestih povezan z mejo s Slovaško. Nekateri deli narodnega parka so v neposredni 

bližini prestolnice. To pomeni, da je to območje gosto poseljeno ter ga lokalni prebivalci 

želijo uporabljati v rekreativne in druge namene.  

Naravovarstveni upravljavec narodnega parka in drugih zavarovanih območij v osrednji 

Madžarski je Direktorat narodnega parka Donava-Ipoly (DNPDI). Upravno območje DNPDI, ki 

je veliko 1 354 742 ha, zajema 267 566 ha ohranitvenih območij narave, ki so pomembna za 

skupnost (območja Natura 2000), in območij različne ravni narodnega varstva: sam Narodni 

park Donava-Ipoly, 8 zavarovanih krajinskih območij ter 35 ohranitvenih območij narave in 

območij, zavarovanih po zakonu. Celotna velikost območij, ki so narodnega pomena, je 

135 000 ha, vključno z biosfernim rezervatom, mestom z Evropsko diplomo za zavarovana 

območja ter več zavarovanimi območji po Ramsarski konvenciji in gozdnimi rezervati 

velikega pomena. 

Glavne obveznosti direktorata so zakonsko opredeljene. DNPDI: 

– upravlja skrbništvo nad prednostnimi naravnimi vrednotami in območji v okviru 

območja skrbništva in zagotavlja prednostno in dodatno zbiranje podatkov, pri čemer 

upravlja tudi sistem spremljanja in obveščanja, povezan z njegovim obsegom nalog in 

sodeluje z drugimi sistemi obveščanja in spremljanja; 

– vzdržuje in upravlja ustanove za prikaz varstva ter ustanove za izobraževanje, 

dokumentiranje in turizem, sodeluje pri raziskavah na področju varstva narave ter 

izobraževalnih in dokumentarnih dejavnostih; 

– izvaja opravila skrbništva, povezana s posestvi v njegovem skrbništvu; 

– naravovarstveno upravlja območja in vrednote prednosti in visoke prednosti ter 

območja Natura 2000 ter območja in vrednote, ki so del mednarodnih 

naravovarstvenih sporazumov; 
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– upravlja pripravljalna opravila za regionalno gospodarjenje z gozdovi in prosto 

živečimi živalmi, ki spada pod okrilje ministrstva za kmetijstvo; 

– opravlja dolžnosti, povezane z določitvijo območij prednosti, območij visoke 

prednosti in območij Natura 2000; 

– pripravlja naravovarstvene načrte za zavarovana območja in območja Natura 2000; 

– upravlja direktoratsko storitev ohranjanja gozdov. 

Lastništvo zavarovanih območij je zelo raznoliko: območja v državni in zasebni lasti so pod 

naravovarstvenim nazorom DNPDI, npr. območja v lasti lokalnih skupnosti in podjetij v javni 

lasti. Tudi upravljanje področij je zelo raznoliko, saj so tako javni kot zasebni upravitelji 

prisotni na administrativnem področju direktorata parka.  

Celotna velikost območij, ki jih neposredno upravlja DNPDI je 15 000 ha vključno z 2 500 ha 

gozdnih območij.  

Za večino gozdnih površin naloge gospodarjenja z gozdovi opravljajo tri velika gozdarska 

podjetja v državni lasti: Pilisi Parkerdő Zrt., Ipolyerdő Zrt. in NEFAG Zrt. 

8.4.2 Opis potencialov lesne biomase v parku 

Skupna velikost območij, ki jih upravlja DNPDI, je 15,000 ha: od tega je 2 700 ha gozdov, 

preostalo pa so večinoma travnata območja. Glavni cilj upravljanja DNPDI je varstvo narave. 

Gospodarjenje z gozdovi – s ciljem proizvodnje lesa – se izvaja samo v polovici teh gozdnih 

površin, ki jih upravlja DNPDI. Tudi na teh območjih je relativno visok delež biomase puščen v 

gozdu v obliki odmrlih dreves za doseganje naravovarstvenih ciljev. Relativno visok delež 

biomase prihaja tudi iz naravovarstvenega upravljanja travnatih območij: tako kot pri 

pridelavi sena, tudi pri odstranjevanju grmičevja nastane material, primeren za proizvodnjo 

lesnih sekancev. 

Načrtovana velikost projektnega območja je 3 840 ha – deloma gozdnih in deloma travnatih 

območij. Glede na celotno velikost upravljanega območja je mogoče v njem izbrati ustrezno 

veliko območje in proizvesti načrtovano prostornino biomase. Vendar pa je mogoče pri 

uspešni odstranitvi invazivnih vrst biomaso pridobiti samo enkrat na enem območju. 

Dolgoročna razpoložljivost biogoriva se lahko doseže z vsakoletnim premikom na drugo 

območje v bližini. Glede na celotno velikost območja, v katerem so invazivne vrste, in 

neuspehe pri dokončnem odstranjevanju je mogoče razpoložljivost zagotoviti vsaj za deset 

let, pozneje pa lahko območja gozdarske proizvodnje prevzamejo vlogo naravovarstvenih 

območij. Na nekaterih območjih se izvaja gospodarjenje z gozdovi v manjšem obsegu s 

proizvodnjo drv brez ogrožanja naravovarstvenih ciljev in z ohranjanjem stalne pokritosti z 

gozdovi. 

Z upoštevanjem glavne naloge direktorata narodnega parka, tj. varstva narave, je bila med 

vzpostavitvijo dobavnih verig biomase za energetsko uporabo prednost dana biomasi, 
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pridobljeni iz naravovarstvenega upravljanja in območij, ki jih upravlja direktorat. Prvotne 

ocene količine razpoložljive biomase iz teh območij, izbranih za projekt BioEUParks, so 

kazale, da je letno na voljo 1 220 ton drv in 2 717 ton grmičevja iz odstranjevanja invazivnih 

vrst na izbranih travnatih območjih (2 387 ha) ter 1 146 ton biomase je na voljo iz izbranih 

gozdnih površin (1 453 ha). 

Podrobnejši izračun razpoložljive biomase je temeljil na končni izbiri proizvodnih območij 

(glejte opis dobavnih verig), kartiranju invazivnih vrst in metodologiji, zasnovani na meritvah 

območij. 

Čeprav je trajnostno razpoložljiv delež biomase na območjih, ki jih upravlja DNPDI, vsaj 

10 000 ton/leto, je bil v projekt vključen drug proizvajalec biomase, Pilisi Parkerdő Zrt. (Pilisi 

Parkerdő Forestry Ltd.).  

Pilisi Parkerdő Zrt. upravlja gozdove, ki prekrivajo 57 000 ha v okrožjih Pest in Komárom-

Esztergom ter na katerih se letno trajnostno pridela 196 000 m3 lesa, pri čemer 144,000 m3 

lesa izvira iz zavarovanih območij velikosti 42,000 ha. 33 000 m3 letne proizvodnje zavzema 

industrijski les, 145 000 m3 drva, 14 000 m3 cepanice in 4 000 m3 lesni sekanci. 

Na območju, ki ga upravlja Pilisi Parkerdő Zrt., se pridobivajo tri osnovne vrste lesne 

biomase: 

1. Majhne veje, cepanice iz predkomercialnega redčenja, panjevci s cest 

2. Lesna biomasa iz varstva narave 

3. Drva 

Na administrativnem področju DNPDI je na voljo še dodaten znaten delež biomase v okviru 

območij, kjer gozdove upravljata Ipolyerdő Zrt. in NEFAG Zrt, vendar ta potencial biomase ni 

bil ocenjevan v okviru tega projekta. 
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8.4.3 Opis proizvodne verige 

V okviru projekta so bile vzpostavljene tri lokalne dobavne verige (LSC): 

Lokalna dobavna veriga vrste 1 je vzpostavljena na območjih DNPDI, pri čemer je proizvajalec 

in končni uporabnik biomase sam DNPDI, ki tudi opravi vse druge vmesne procese. 

 

Slika 28 Vrsta 1 je lokalna proizvodna veriga v parku 
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Lokalna dobavna veriga vrste 2 temelji na biomasi, proizvedeni na območjih, ki jih upravlja 

DNPDI, in končni uporabniki biomase so lokalni prebivalci ali manjši lokalni podjetniki. 

Prevoz, shranjevanje, pretvorbo in proizvodnjo energije opravijo končni uporabniki. 

 

Slika 29 Vrsta 2 je lokalna proizvodna veriga v parku 
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Lokalna dobavna veriga vrste 3 temelji na biomasi, ki jo proizvaja Pilisi Parkerdő Zrt. 

 

Slika 30 Vrsta 3 je lokalna proizvodna veriga v parku 
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Okoljska trajnost proizvodnje je zagotovljena z varstvom narave in gozdarsko zakonodajo ter 

načrti upravljanja območij. DNPDI lahko kot naravovarstveni upravitelj preverja izpolnjevanje 

predpisov. 

Ker je DNPDI vladni organ, je dobavna veriga vrste 1 namenjena tako gospodarski kot socialni 

trajnosti z zmanjševanjem stroškov ogrevanja središča za obiskovalce in prostora za živali v 

DNPDI. 

Lokalni dobavni verigi vrste 2 in 3 sta namenjeni lokalnemu gospodarstvu ter v manj razvitih 

območjih Ocsa in Nograd je za lokalne prebivalce kot končne uporabnike relativno nizka cena 

drv pomemben socialni dejavnik. 

8.4.4 Opis proizvajalcev in dobaviteljev lesne biomase 

Večino gozdnih površin upravljajo gozdarska podjetja v državni lasti. Nekatera območja so v 

zasebni lasti ali v lasti skupnosti. Gospodarjenje z gozdovi poteka v skladu z gozdarskimi 

načrti. Okoljsko trajnost zagotavlja madžarski Zakon o gozdarstvu in Zakon o varstvu narave. 

V lokalnih dobavnih verigah je dobavitelj lesne biomase (proizvajalec lesa) DINPD ali Pilisi 

Parkerdő Zrt. 

Na operativnem območju DINPD še nobeno gozdarsko podjetje ni prejelo certifikata za 

gospodarjenje z gozdovi (FSC) in na Madžarskem še ni bil uveden sistem atestiranja PEFC 

(nacionalni standardi še niso bili pripravljeni). Vendar pa obstajajo območja, kjer 

gospodarjenje z gozdovi dosega zahteve iz načel FSC, upravitelji pa še niso zaprosili za 

certificiranje. To velja tudi za Pilisi Parkerdő Zrt. 

V vsakem primeru je biomasa produkt naravovarstvenega upravljanja ali selektivne sečnje na 

zavarovanih območjih.  

Na travnatih območjih je biomasa produkt naravovarstvenega upravljanja, tj. odstranjevanja 

invazivnih vrst in grmičevja. Pridobivanje opravijo delavci DINPD ali pogodbeni izvajalci. V 

nekaterih primerih (odstranjevanje invazivnih vrst) pri pridobivanju pomagajo tudi 

prostovoljci. 

Pri lesnih sekancih pretvorbo opravi proizvajalec biomase. V nekaterih primerih so vključeni 

tudi pogodbeni izvajalci. Transport biomase opravi dobavitelj, pogodbeni izvajalec ali končni 

uporabnik. 

8.4.5 Opis končnih uporabnikov 

Končni uporabnik v lokalni dobavni verigi vrste 1 je DINPD: v njegovih objektih so nameščeni 

grelniki na biomaso. Vrsta grelnika je bila izbrana z upoštevanjem vrste biomase, ki je na 

voljo na bližnjih območjih. Grelnik središča za obiskovalce Sas-Hill kot gorivo uporablja lesne 

sekance. Grelnik na kmetiji Esztergom lahko uporablja različne vrste goriv: lesne sekance, 

seno in drva. Instalaciji sta visokotehnološki in pretvorba je zelo učinkovita. 
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Lokalni prebivalci so tudi končni uporabniki drv, ki se večinoma kurijo v tradicionalnih pečeh 

ali napravah, primernih za gospodinjsko uporabo. Manjši lokalni obrat za proizvodnjo 

testenin v kraju Ocsa kupuje drva kot gorivo za svojo manjšo napravo za gretje. Zaradi načina 

pridobivanja in kratkega transporta je gorivo biomase relativno cenovno ugodno, zaradi 

česar je ta vrsta dobavne verige socialno in gospodarsko trajnostna. Lokalni prebivalci sami 

transportirajo les; to je še en vir finančne trajnosti. Okoljsko trajnost zagotavljajo čuvaji, ki 

nadzorujejo transportni proces, in določitev posebnih naravovarstvenih meril v pogodbah v 

dobavni verigi. Z naravovarstvenega vidika je najboljša rešitev transport v omejenem obsegu, 

ki temelji na delovni sili. 

Lesni sekanci, ki jih proizvaja Pilisi Parkerdő Zrt., se uporabljajo v napravah za gretje, ki jih 

imajo mali podjetniki (npr. hoteli) in vojska. 

8.4.6 Oblikovanje proizvodne verige 

Načrt lokalne dobavne verige je bil vzpostavljen z upoštevanjem naravovarstvenih 

prednostnih nalog, razpoložljivosti biomase in obstoječih ali morebitnih končnih 

uporabnikov. Prekrivanje morebitnih območij proizvodnje z manjšimi napravi za proizvodnjo 

energije je bilo podlaga za izbiro morebitnih projektnih območij. 

Ustanove v DINPD, občine in gozdarske družbe so bile v središču načrta dobavne verige. 

Morebitni porabniki energije so bili vključeni od začetka na podlagi obstoječega sodelovanja 

med DINPD in temi organizacijami. Glavno orodje za vključevanje posameznikov in lokalnih 

prebivalcev je bila organizacija dogodkov za ozaveščanje in specifična srečanja. 

Med razpoložljivimi možnostmi so prednost dobile surovine, ki so na voljo ob najnižjem 

tveganju za biotsko raznovrstnost in jih je mogoče pridobivati z največjo ravnjo trajnosti. 

Na ta način je lahko izpolnjen pogoj »najnižje tveganje za biotsko raznovrstnost« ter 

preprosto je mogoče preveriti, ali je surovina proizvedena v območjih, ki jih upravlja DINPD.  

V primeru biomase, pridobljene iz vzdrževanja in odstranjevanja invazivnih vrst, je poleg 

skladnosti z enim od obstoječih gozdarskih ali kmetijskih standardov zagotovljeno še 

upoštevanje nadaljnjih strožjih meril za okoljsko trajnost iz naravovarstvenih načrtov in 

konceptov upravljanja DINPD, ki so na voljo za vsa zavarovana območja.  

V primeru lesne biomase, proizvedene v gozdnih območjih, je potrebno upoštevanje 

osnovnih standardov, ki jih zahteva nacionalna zakonodaja (sprejeta je zakonodaja EU). V 

pogodbah dobavnih verig so bile določene še nekatere dodatne naravovarstvene zahteve.  

Pregledana je bila tudi zmogljivost za načrtovano namestitev naprave za soproizvodnjo 

toplotne in električne energije. Župani so bili povabljeni na srečanje, kjer so bili obveščeni o 

možnostih in so lahko izrazili, ali želijo sodelovati v dobavnih verigah. Lokalne vladne 

ustanove podpirajo razvoj lokalnih naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije 

(pod 50 kW nazivne električne moči) za oskrbo šol, vrtcev, domov za bolniško nego in drugih 

stavb, vendar pa bo za izvedbo takšnih projektov potrebno vladno financiranje. Na podlagi 
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partnerstva med eno izmed lokalnih vlad in strokovnjaki za biomaso je bila predložena 

skupna vloga za financiranje za razvoj manjšega grelnika na biomaso. 

Rezultat specifičnih srečanj je, da so se vodilni v DINPD odločili spremeniti načrte za kmetijski 

objekt v Esztergomu in nameščen je bil grelnik na biomaso. 

Vključenost Pilis Parkerdő Zrt. je temeljila na daljšem partnerstvu med DINPD in gozdarsko 

družbo. Potekala so tudi pogajanja z drugimi gozdarskimi družbami – morda bodo v 

prihodnosti oblikovane nadaljnje lokalne dobavne verige. 

Podpisani so bili dolgoročni sporazumi in letne pogodbe. V regiji Ocsa so lokalni prebivalci 

sami podpisali pogodbe, medtem ko je v lokalni dobavni verigi vrste 3 prebivalce v pogodbah 

zastopala lokalna vlada zaradi izjemno velikega števila vključenih posameznikov. 
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9 Primerjalna analiza 

Primerjalna analiza relevantnih projektov je eden od ključnih elementov za zagotavljanje 

koherentnih projektnih smernic brez podvajanja prizadevanj iz preteklih projektov. Zato je bil 

prvi korak v okviru DP 3, da so raziskovalni partnerji projekta opravili primerjalno analizo 

naslednjih projektov EU: EUBIONET3, AFO, SOLIDSTANDARDS, BEN, MAKE-IT-BE, PromoBio, 

AGRIFORENERGY, WHS in BIOMASSTRADECENTRES1. 

Na podlagi projektov v primerjalni analizi je mogoče povedati, da so lahko koristne zlasti 

izkušnje pri vzpostavljanju trajnostne dobavne verige v različnih regijah in oblike 

angažiranosti interesnih skupin. Pri nalogi krepitve zmogljivosti so zlasti relevantni projekti 

BIOMASSTRADECENTRES, AGRIFORENERGY 2, EUBIONET3, AFO, PromoBio in WHS. V tem 

poglavju bomo na kratko razdelali najpomembnejše sinergije iz teh različnih projektov, s 

čimer bomo izdelali referenčni dokument za delo na različnih nalogah v delovnih paketih. 

Projekt BIOMASSTRADECENTRES2 obravnava ustvarjanje regionalne mreže za proizvodnjo 

lesnih goriv najvišje kakovosti in trgovanje z njimi, ki bi jo vodili lokalni kmetje in/ali 

gozdarski podjetniki. Ta projekt predstavlja enega od ključnih pristopov k hitremu prehodu 

od fosilnih goriv k obnovljivim virom energije na trajnosten način. Proces prepričevanja 

akterjev na trgu, naj opravijo naložbe, je izjemno ambiciozen cilj, za katerega je potreben 

velik trud in ki pogosto pokaže rezultate šele dolgoročno. Za zasebna ali javna telesa na 

razvijajočih se področjih obnovljivih virov energije so pri odločanju za vlaganje pogosto 

odločilnega pomena okvirni pogoji (zakonodajni, davčni). Programi usposabljanja, namenjeni 

proizvajalcem lesnih goriv, so temeljni za izboljšanje profesionalnosti primarnih proizvajalcev 

ter njihove zmogljivosti in sposobnosti trženja izdelkov in konkretne uporabe evropskega 

standarda zagotavljanja kakovosti glede drv in sekancev (EN 14961) na trgu za zmanjšanje 

emisij gospodinjskih aparatov za gretje. 

Konzorcij BIOMASSTRADECENTRES je uredil smernico »Logistični in trgovalni centri za 

biomaso – 3 koraki do uspešne uresničitve projekta« v petih jezikih3. To je eden od 

najpomembnejših rezultatov akcije, katere cilj je, da bi postala strokovno znanje in orodja, 

pridobljena med akcijo, na voljo na regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU ter da bi 

                                                           
1 EUBIONET3 – rešitve za tržne ovire za gorivo iz biomase in razpoložljivost surovin, AFO – aktivacija lastnikov 
zasebnih gozdov za povečanje oskrbe z energijo iz gozdov, SOLIDSTANDARDS – okrepitev izvajanja standardov 
glede kakovosti in trajnosti ter shem certificiranja trdnih biogoriv, BEN – energetski register biomas za 
trajnostni razvoj območij v evropskih regijah, MAKE-IT-BE – orodja odločanja in izvajanja za zagotovitev lokalnih 
in regionalnih bioenergetskih verig, PROMOBIO – spodbujanje regionalnih bioenergetskih pobud, 
AGRIFORENERGY2 – spodbujanje in zavarovanje proizvodnje biomase iz gozdnih in kmetijskih virov brez 
škodovanja živilski proizvodnji, WHS – rešitve ogrevanja na les, BIOMASTRADECENTRES – podpora organizaciji 
dobave na promptnih trgih za sekance in drva. 
 
2 Več informacij o projektu si lahko ogledate na: www.biomasstradecentre2.eu  
3 Na voljo na: http://www.biomasstradecentre2.eu/biomass-trade-and-logistics-centers/btc-generic-
guidelines/  

http://www.biomasstradecentre2.eu/
http://www.biomasstradecentre2.eu/biomass-trade-and-logistics-centers/btc-generic-guidelines/
http://www.biomasstradecentre2.eu/biomass-trade-and-logistics-centers/btc-generic-guidelines/
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prejeli tehnično-ekonomsko podporo vsi akterji na trgu, ki nameravajo oceniti možnost 

vlaganja v izvajanje novih biomasnih logističnih in trgovskih centrov (BLTC). V nekaterih 

regijah je bil na podlagi te akcije koncept biomasnih trgovskih centrov (BTC) prepoznan kot 

strateško pomemben za trajnostni razvoj sektorja biomase, zato so bili uvedeni ukrepi za 

podporo uresničitve biomasnih logističnih in trgovskih centrov (BLTC) v Regionalnih načrtih 

za razvoj podeželja. Za partnerje na pričujočem projektu je bilo pomembno prevzeti dobre 

primere iz projekta BIOMASSTRADECENTERS za uspešno izvajanje projektov in za 

premagovanje težav pri oblikovanju dobavne verige. 

AGRIFORENERGY24 je imel cilj olajšati stike med proizvajalci in uporabniki bioenergije. To bi 

lahko bilo zelo koristno za projekt BIOEUPARKS, saj zagotavlja vpogled v način približevanja 

teh skupin. Pri naravnih parkih je zelo pomembno upoštevati, da je lahko lokalno 

prebivalstvo zaskrbljeno zaradi vplivov povečane uporabe določenih vrst biomase iz 

zavarovanih območij. 

Po mnenju AGRIFORENERGY2 je ena od glavnih težav pomanjkanje komunikacije med 

ponudniki oskrbe z energijo in strankami. Z namenom doseganja izvedbe vlaganj in 

vzpostavitve bioenergetskih obratov so ubrali pristop organizacije delavnic, študijskih 

obiskov in srečanj na štiri oči v ciljnih regijah v Evropi. Na delavnicah so se lahko potencialni 

ponudniki bioenergije (npr. kmetje in zadruge, lastniki gozdov, gozdarski podjetniki) in 

potencialni končni uporabniki srečali ter se informirali glede ponudbe na eni in 

povpraševanja na drugi strani. Na študijskih obiskih so lahko akterji pridobili zaupanje v 

bioenergetska podjetja z obiskom dejanskih bioenergetskih obratov. Srečanja na štiri oči 

omogočajo še korak naprej, saj lahko predani akterji na strani ponudbe in povpraševanja s 

tehnično podporo projektnih partnerjev podrobno razpravljajo o primerih v svojem podjetju. 

Pridobljena so bila spoznanja, povezana z gospodarskimi in političnimi ozadji. Če se 

osredotočimo na del projekta, ki se nanaša na lesno biomaso, so pridobljena spoznanja 

pokazala naslednje: 

- Sektor ogrevanja na biomaso ima še zmeraj velik razvojni potencial, saj je razpoložljivost 

lesne biomase v podeželskih in gorskih regijah še zmeraj zelo velika (letni prirastek 

izkoriščanja gozdov ~ 30 %). Cene energije na lesna goriva so izjemno konkurenčne v 

primerjavi s cenami fosilnih goriv.  

- Najpomembnejša ovira še zmeraj ostajajo naložbeni stroški za projekte biomase, čeprav 

so cene energije na lesna goriva izjemno konkurenčne v primerjavi s cenami fosilnih 

goriv.  

- Ozaveščenost potencialnih vlagateljev, tako javnih kot zasebnih, narašča. Vlagatelji pa 

vse težje in težje pridobivajo finančne kredite.  

                                                           
4 Več informacij o projektu si lahko ogledate na: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/agriforenergy-2  

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/agriforenergy-2
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- Dejavnosti spodbujanja (WSO) in primeri najboljših praks imajo pozitivne vplive na ciljne 

skupine. 

Iz projekta EUBIONET35 lahko potegnemo zaključke, da je ključnega pomena pregledati 

primere najboljših praks in zagotoviti dober vir podatkov, kar zadeva obstoječi potencial 

biomase. Na podlagi projekta EUBIONET3 menimo, da se največji potencial za povečano 

uporabo skriva v gozdarskih ostankih in travnati biomasi. To bi lahko bilo zanimivo pri 

vzpostavljanju popolnoma nove dobavne verige. Nadalje so bile ocenjene tržne ovire in 

razvite nekatere rešitve: projekt je prispeval k razvoju oznak kombinirane nomenklature za 

lesne pelete, indeksov cen za industrijske lesne pelete in sekance ter standardov CEN za 

trdna biogoriva. Analizirani so bili mehanizmi cen lesnih goriv, ocenjena 

nacionalna/mednarodna merila trajnosti za biomaso, prepoznani »novi« neizkoriščeni 

kmetijsko-industrijski viri biomase ter pripravljene študije primerov ogrevanj na biomase 

namesto na fosilna goriva in katalog proizvajalcev kotlov na biomaso. Izvedena je bila analiza 

konkurenčnosti ter položaja cen pri uporabi lesne biomase v gozdarstvu in energetskem 

sektorju. 

Po mnenju EUBIONET3 sta najpomembnejši trajnostni merili zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov in optimizacija energetskega ravnovesja. Interesne skupine dajejo tema meriloma 

različno težo. Merjenje in količinsko opredeljevanje trajnosti bioenergije je zelo zapleteno 

vprašanje.  

Projekt AFO6 je zelo koristen tudi pri delovanju na nalogah, ki so povezane z angažiranostjo 

interesnih skupin in aktivacijo dobavne verige. AFO lahko pomaga pri aktivaciji lastnikov 

gozdov. Koristen je lahko tudi pri opredeljevanju strategije za načine doseganja pomembnih 

interesnih skupin. 

Projekt AFO je deloval v 5 izbranih ciljnih regijah z večinoma zasebnim lastništvom gozdov 

(Francija, Slovenija, Latvija in Združeno kraljestvo). Cilj projekta je bilo aktiviranje lastnikov 

zasebnih gozdov (PFO), da dobavijo več lesnega goriva v odgovor na naraščajoče 

povpraševanje malih in srednje velikih uporabnikov. Glavna ciljna skupina so bili lastniki 

zasebnih gozdov, uporabniki lesnih goriv, gozdarski podjetniki, pogodbeniki za pridobivanje 

in regionalni organi. 

Najprej so bili prepoznani lastniki zasebnih gozdov, zainteresirani za dobavo lesnih goriv v 

ciljnih regijah. V to so bile zajete tudi ovire za lastnike zasebnih gozdov pri proizvodnji lesnih 

goriv. V drugi fazi so bili preučevani trenutni in prihodnji potenciali dobave lesnih goriv v 

ciljnih regijah. V tretji fazi so bili analizirani trenutni in prihodnji potenciali porabe lesnih 

goriv v ciljnih regijah. V četrti fazi so bili vzpostavljeni podregionalni grozdi dobave lesnih 

goriv, katerih razvoj se je nadaljeval z delavnicami, študijskimi obiski in srečanji na štiri oči. V 

                                                           
5  Več informacij o projektu si lahko ogledate na: www.eubionet.net  
6  Več informacij o projektu si lahko ogledate na: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/afo  

http://www.eubionet.net/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/afo
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peti fazi je bilo izvedeno sodelovanje med dobavitelji in uporabniki lesnih goriv s 

približevanjem interesnih skupin in posledičnim ujemanjem ponudbe s povpraševanjem. V 

zadnji fazi so bili z učinkovitim razširjanjem rezultatov na lokalni in širše na evropski ravni 

lastniki zasebnih gozdov aktivirani za zagotovitev več lesnih goriv v državah, ki niso bile 

partnerke na projektu. Z razširjanjem rezultatov po vsej Evropi bodo dokazane metode 

aktivacije in modeli dobavne verige podpirali ambiciozne energijske in podnebne politike v 

vseh 27 državah EU.  

Za BioEUParks so pridobljena spoznanja iz AFO med drugim: manjše gozdne posesti – v 

veliko državah je bila povprečna velikost gozdne posesti samo nekaj hektarov. Zaradi manjše 

velikosti se gozdna posest ne smatra za dejansko naložbo. Velja da, večja kot je gozdna 

posest, bolj aktivno se uporablja. Nadalje, ker so gozdne posesti majhne, veliko lastnikov 

gozdov ne živi v njihovi bližini, in veliko lastnikov je starejših, zato je njihovo aktiviranje 

dolgotrajno. Poleg ekonomskih in gozdarskih spodbud je potrebno lastnike zasebnih gozdov 

za dobavo lesnih goriv motivirati tudi z drugimi razlogi, na primer z obravnavanjem 

podnebnih in okoljskih vprašanj ter zagotavljanjem pomoči pri prodaji in pridobivanju lesa. Iz 

projekta AFO smo se naučili, da obstaja potreba po nadaljnji stalni podpori za sektor dobave 

lesnih goriv in lastnike zasebnih gozdov. Potrebno je vzdrževati dober zagon, ki je bil 

vzpostavljen s projektom AFO, z zagotavljanjem stalnosti in skladnosti pri regionalni podpori, 

na primer z nadaljnjim spremljanjem lastnikov zasebnih gozdov in potencialnih vlagateljev 

ter z nadaljnjo lokalno prilagoditvijo delovnega modela AFO. 

Projekt PromoBio7  je lahko koristen pri poskusu opredeljevanja novih potencialov za 

uporabo biomase. Njegova glavna značilnost je prenosljivost dobrih primerov bioenergije z 

območij z dobro razvitimi sektorji bioenergije na območja s premalo uporabljenimi viri 

bioenergije. 

Cilj projekta PromoBio je bil zagotoviti podporo regionalnih pobudam na področju 

bioenergije in olajšati nove podjetniške projekte na področju bioenergije v 

vzhodnoevropskih državah, kjer potenciali zlasti biomase iz gozdov in kmetijstva niso bili 

dovolj uporabljeni. Preizkušene so bile najboljše prakse na področju bioenergije in uspešni 

poslovni modeli iz partnerskih držav Finske in Avstrije ter te prakse in cilji so bili preneseni v 

ciljne regije. Namen je bil zagotoviti lokalnim interesnim skupinam podlago za premišljene 

odločitve glede razvoja bioenergetskih trgov v njihovi regiji. Projekt je zagotovil konkretne 

podporne dejavnosti tako za nosilce odločanja kot za podjetja, ki šele začenjajo ali že 

razvijajo poslovanje na področju bioenergije.  

Na podlagi projekta PromoBio vidimo, da je za vzbuditev zanimanja za projektne dejavnosti 

potreben čas ter da je za uvedbo novih bioenergetskih naložb potrebno graditi odnose 

zaupanja in dobra omrežja. Poleg tega je pri pripravi regionalnega akcijskega načrta za 

                                                           
7  Več informacij o projektu si lahko ogledate na: www.promobio.eu  

http://www.promobio.eu/
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bioenergijo pomembno razviti načrt, ki je skladen z nacionalnimi/regionalnimi strategijami, 

akcijskimi načrti in zakonodajo.  

WHS8 je obravnaval ovire za nezadostno sodelovanje, informiranje in usposabljanje znotraj 

kmetijskega in gozdarskega sektorja ter pomanjkanje ozaveščenosti javnosti. Rezultate tega 

projekta bi bilo mogoče uporabiti znova kot pomoč pri uvedbi in približevanju interesnih 

skupin v naravnih parkih.  

Ta projekt je obravnaval zlasti ovire nezadostnega sodelovanja, informiranja in usposabljanja 

v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter pomanjkanje ozaveščenosti javnosti med nosilci 

odločanja za mobilizacijo velikega potenciala biomase iz razdrobljenih gozdov v zasebni lasti 

in iz kmetijskih zemljišč s povečevanjem sodelovanja med kmeti in lastniki gozdov, da bi se 

kmetijski in gozdarski sektor integrirala na energetski trg kot dobavitelj surovin (npr. lesnih 

sekancev) ali kot dobavitelj energije (npr. biotoplota) ter da bi se spodbudilo nacionalno in 

mednarodno izmenjavo izkušenj in prenos znanj. 

Najpomembnejši povzeti rezultati, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri pripravi osnutka 

smernic za dobavno verigo v okviru projekta BIOEUPARKS, so naslednji: 

 v preteklosti uspešno izvedene akcije in primeri najboljših praks so pomembni, 

 vsi partnerji morajo soglašati glede skupnih smernic o trajnostnih merilih in shemah 

certificiranja, saj so lahko drugačni pristopi zavajajoči, 

 pomembno je prilagoditi gradiva za usposabljanja različnih državam in naravnim 

parkom, 

 pri ocenah potencialov biomase je treba razlikovati med različnimi vrstami biomase, 

 potrebno je upoštevati konkurenčnost pri uporabi surovin, proizvodnji energije, hrani 

in krmi ter ekosistemskih storitvah, 

 največji delež biomase zavzemajo stranski proizvodi in ostanki iz gozdarske industrije, 

 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je treba izračunati za vsako različno surovino in 

energetsko uporabo, 

 pomemben prvi korak je priprava in podpis memorandumov o soglasju, 

 razmisliti bi bilo treba o modelih za določanje cen biomase, 

 pomemben dejavnik za zagon projekta so organizacije na področju raziskav in razvoja, 

lokalni pravilniki glede biomase in podporne sheme. 

                                                           
8  Več informacij o projektu si lahko ogledate na: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/whs  

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/whs
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