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1 Uvod 

 
      Zagorje ob Savi je ena najbolj onesnaženih občin v Sloveniji. To je 
posledica dolgotrajnega onesnaževanja predvsem s strani energetike in 
industrije. Kot edino možno perspektivo razvoja je potrebno uveljaviti 
sonaravno trajnostni razvoj, s katerim bo zagotovljen usklajen razvoj, 
tako na ekonomskem kot tudi na okoljskem in družbenem področju. Eden 
pomembnejših povezovalnih igralcev, z vplivom na vsa tri področja, je 
energetika. Stare tehnologije pretvarjanja fosilnih goriv nimajo več 
prihodnosti, na veljavi pa pridobivajo, okolju in ljudem prijazni obnovljivi 
viri energije, ki pripomorejo k lokalni samospreskrbnosti ter krepijo 
lokalno gospodarstvo, ob enem pa skrbijo za razvoj podeželja.  
     V tej študiji so ocenjeni potenciali in konkretni predlogi možne izrabe 
lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije za posamezna področja 
(biomasa, voda, sonce, geotermalna energija, veter) za področje občine 
Zagorje ob Savi. Dejstvo je, da je prav pretvarjanje energije v tem okolju, 
močno zaznamovalo to območje v preteklosti. Predstavljene so sodobne 
tehnologije za izkoriščanje obnovljivih virov energije in z njihovim 
izkoriščanjem povezano zmanjšanje pritiskov na  okolje. 
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2 Biomasa 

2.1 O biomasi  

Biomasa imenujemo vso organsko snov, ki nastane kot shranjena 
oblika sončne energije. Učinkovitost pretvorbe sončne energije v biomaso 
je 1,61 %. Biomasa je najbolj prikladna oblika shranjevanja sončne 
energije. 

Energetika obravnava tisti del organske snovi, ki jo lahko uporabimo 
kot vir energije. Sem spadajo: les in lesni ostanki, ostanki iz kmetijstva, 
neolesenele rastline uporabne za proizvodnjo energije (oljna ogrščica, 
vrba, kitajska trstika, posebne trave …), ostanki pri proizvodnji 
industrijskih rastlin, sortirani organski odpadki iz gospodinjstev, gošče oz. 
usedline iz komunalnih čistilnih naprav ter odpadne vode iz živilske 
industrije.  

Prednosti uporabe biomase pri pridobivanju energije so številne: 
emisijske vrednosti CO2 v atmosfero so majhne oz. biomasa je CO2 
nevtralna, emisije SO2 so majhne (les vsebuje 0,01–0,1 %, 90 % pa ga 
ostane v pepelu), emisije NOX so manjše kot pri fosilnih gorivih (do 150 
mg/m3), uporaba lesne biomase povzroči boljšo skrb za gozdove,  v 
primerjavi s naftnimi derivati obstaja majhno tveganje pri transportu in 
skladiščenju, opuščene površine lahko zopet uporabimo,  pridobimo nova 
delovna mesta na področju kmetijstva, v industriji in storitvenih 
dejavnostih. 

 

2.2 Gozdna biomasa  

Lesno biomaso razdelimo na: 
- les iz gozdov (posek), 
- les iz površin v zaraščanju (čiščenje grmišč), 
- les iz kmetijskih in urbanih površin (parki), 
- lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa, 
- odslužen (ne onesnažen) les [4]. 
 

Potencial lesne biomase je količina lesa, ki je na nekem območju trajno 
razpoložljiva v energetske namene. Pri tem ločimo med teoretičnim in 
dejansko razpoložljivim potencialom. Teoretični potencial lesne biomase iz 
gozdov je vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko pridobimo iz gozdov. 
 

Dejanski razpoložljivi potencial  je manjši od teoretičnega zaradi 
naslednjih dejavnikov: 
- načel gospodarjenja z gozdovi, 
- tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase, 
- razmerij med stroški pridobivanja in ceno lesne biomase , 
- socialnih in ekonomskih razmer lastnikov gozdov. 
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Obsega pa lesno biomaso iz:  
- dela realiziranega letnega poseka, 
- gojitvenih in varstvenih del, 
- melioracij grmišč, 
- iz novogradenj ali vzdrževanja infrastrukture v gozdnem prostoru. 
 

2.3  Energetske rastline 

To so posebne rastline, ki se jih goji samo za gorivo. Izbrane so tako, 
da hitro rastejo, so odporne na sušo, žuželke in jih je lahko požeti. Sem 
spadajo že zgoraj omenjene: vrba, kitajska trstika, posebne trave … Za 
proizvodnjo tekočih goriv pa tudi oljna ogrščica. Te rastline gojimo na 
površinah, ki niso namenjene za pridelavo hrane. 

Če gojimo energetske rastline za sežig, potem lahko problem gnojenja 
in slabe kvalitete zemlje rešimo na sledeč način. Npr. z organskimi 
odpadki iz komunalnih čistilnih naprav, odpadki iz živilsko-predelovalne 
industrije in podobnimi organskimi odpadki. Ti se smatrajo za nevarne in 
jih ne moremo uporabiti za gnojenje rastlin, ki bodo za hrano ljudi ali 
živali, toda brez zadržkov z njimi gnojimo energetske rastline namenjene 
za sežig. 

Tako naenkrat rešimo dva okoljska problema, in sicer kam z nevarnimi 
organskimi odpadki in kako pognojiti energetske rastline. 

Posebna pozornost je potrebna pri oljni ogrščici, ki jo gojimo za 
pridelavo biogoriv. Ostanek po iztiskanju olja – pogača je z beljakovinami 
bogata hrana za  živali. 

 

2.4  Analiza stanja na področju biomase v občini 
Zagorje ob Savi 

2.4.1 Gozdarstvo 

Gozd pokriva 65 % površine občine, kar znaša 9564 ha. Od tega ga je 
89 % v zasebni lasti. Delež težje dostopnih in manj odprtih gozdov znaša, 
po oceni Zavoda za gozdarstvo, 1 %. Gozdarstvo ima v Zasavju 
dolgoletno tradicijo, kljub temu da gozd nima večjega pomena za 
gospodarsko izrabo (degradacija gozdov, nedostopnost ipd.). Glede na 
velik delež gozda obstajajo možnosti  za razvoj dopolnilnih dejavnosti – 
izraba lesa (predelava lesa, lesna in domača obrt, stranski gozdni 
proizvodi ipd.) ter seveda energetska izraba.  

 

2.4.1.1 Potenciali v občini 

Podatki o možnem letnem poseku in letni zalogi so bili posredovani od 
Zavoda za gozdove, Območne enote Ljubljana in Krajevne enote Zagorje 
ob Savi  
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Tabela 1: Površina, zaloga ter možni letni posek gozda na območju 
Zagorja o/s. 

Gozdnogospodarska 
enota 

  

Površina 
večnamenskih 

gozdov 
 

(hektarji) 
 

 
 

Iglavci 

Lesna 
zaloga 
(m3/ha) 

 
 

Listavci 

 
 

Skupaj 

 
 

Iglavci 

Prirastek 
(m3/ha) 

 
 
 

Listavci 

 
 

Skupaj 
Čemšenik - Kolovrat 5.518 104 182 286 2,2 4,1 6,3 
Trbovlje - Zagorje 
(del) 1.062 115 165 280 3,3 4,3 7,6 
Dobovec - Kum (del) 1.443 114 241 355 2,3 4,8 7,1 
Skupaj 8.023 107 190 298 2,4 4,3 6,6 

 

Gozdnogospodarska 
Enota 

 

  
 
Iglavci 
 

možni letni 
posek 

(m3/ha) 
 

Listavci 
 

 Skupaj 
 

  
Iglavci 
 

možni letni 
posek 
(m3) 

 
Listavci 

 

  
Skupaj 
 

Čemšenik - Kolovrat 1,28 2,02 3,32 7.063                   11.146     18.320          
Trbovlje - Zagorje 
(del) 1,37 1,75 3,11  1.455                    1.859     3.303     
Dobovec - Kum (del) 1,64 3,33 4,97 2.367                     4.805     7.172             
Skupaj 1,36 2,22 3,59 10.885                 17.810     28.794           
 
Če od vse površine gozdov odštejemo varovalne gozdove in gozdove s 
posebnim namenom, dobimo večnamenske gozdove. 
 

2.4.2 Energetska raba gozdne biomase v Zagorju 

 
Po oceni Gozdarskega inštituta je delež stanovanj ogrevanih z lesom v 

občini Zagorje 31 %, kar je okrog 2000 stanovanj. Največji možni posek 
je 28.794 m3/leto, od tega je realizirano 56 %, kar znaša  15.594 m3/leto.  
 
 
Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso  (DOLB) SVEA Zagorje 
Tabela 2: Proizvedena toplota in porabljeno kurivo za DOLB Zagorje [20]. 
Leto Poizvedena toplota v TJ Količina lesnega kuriva v t 
2002 48,3 3874 
2003 46,4 3576 
2004 61,9 4544 
 
Večina proizvedene toplote se porabi za ogrevanja in pripravo tople vode v 
večstanovanjskih stavbah, ki so priključene na toplovodno omrežje. 
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2.4.3 Kmetijstvo 

Naravne danosti 

 
Slika 1: Pokrovnost  tal v občini Zagorje o/s po CORINE [16].  
 
Legenda:  

Grmičast gozd 
Listnati gozd 
Pretežno kmetijske površine 
Pašniki 
Kmetijske površine drobno posestniške strukture 
Mešan gozd 
Iglasti gozd 
Nenamakane njivske površine 
Naravni travniki 
Nesklenjene urbane površine 

Občina Zagorje zajema pretežno hribovite in gričevnate dele, kar 
pomeni, da so  naravne danosti za kmetijsko pridelavo na tem 
območju zelo neugodne. Posebno okno priložnosti je ekološko 
kmetovanje, ki je v razmahu. V letu 2005 jih je bilo že 30. [20] 

Značilnosti območja: 
- velika gozdnatost (65 %), 
- manj kot 10 % obdelovalnih površin – njive, vrtovi, sadovnjaki, 

vinograd  
(poljedelska proizvodnja je podrejena živinoreji, kar se kaže v 
deležu posameznih poljščin na njivskih površinah – koruza, krmna 
pesa ipd.), 
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- 1/3 travnatega sveta, 
- težke pridelovalne razmere za intenzivno kmetovanje – hribovski in 

višinski svet (ponekod ni možna strojna obdelava površin oz. je zelo 
otežena zaradi nizke produktivnosti, visokih stroškov pridelovanja in 
doseganja nezadovoljivega dohodka), 

- majhnost kmetij (ali pa so glede na velikost neprimerno usmerjene; 
povprečna kmetija meri cca 5 ha), 

- na vsem območju prevladuje klasična raba travinja z eno- do 
štirikratno košnjo [4], 

- razmerje kmetijske  površine/urbanizirane površine 11.74, 
- razmerje njivske površine/ urbanizirane površine 3.05. 

 
Tabela 3: Pregled površin v Zagorju po kategorijah zemljišč družinskih 
kmetij – v hektarjih [2]. 
Vrsta kmetijskega zemljišča 1991 2000 

a) Njive in vrtovi 1026 331 
b) Sadovnjaki 88 33 
c) Vinogradi 5 1 
I. Skupaj a+b+c 1119 365 
d) Travniki in pašniki 3174 3610 
II. Vsa kmetijska zemljišča v uporabi 4293 3975 

e) Neobdelana zemljišča (trstičje, ipd.) 145 203 

III. Kmetijska zemljišča (II.+e+f) 4438 4178 

f) Gozdovi 5665 6311 
III. Rodovitna zemlja (I+II+g) 10103 10489 

g) Nerodovitna zemlja 552 228 

IV. SKUPAJ zemljišča v uporabi 10655 10718 

Gozdovi zavzemajo 9583 ha oz. 65 % površin Zagorja. Podatki pa zelo 
nazorno nakazujejo zaraščanje površin, saj se je obdelovalna površina 
zmanjšala, njive se spreminjajo v travnike in pašnike.  

2.4.3.1 Poljedelstvo in živinoreja 

 
Poljedelska proizvodnja je skoraj v celoti podrejena živinoreji, kar se 

kaže tudi v deležu posameznih poljščin na njivskih površinah  (v večini 
namenjeno krmi za živino). Tako koruza za silažo in za zrnje zavzema cca. 
40 % površin, pridelovanje krme na travnikih (zasejanimi s travno 
deteljnimi mešanicami ipd.) pa  cca. 23 % površin. Glavni poudarek je na 
izboru sorte, premalo na pripravi njive, pravilnem gnojenju, še manj na 
kolobarju ipd. Intenzivnost pridelave je dosti nižja kot v ravnih legah. Tudi 
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nadmorska višina vpliva na manjše pridelke zaradi krajše vegetacije 
(površine se razprostirajo od 300 do 900 m).  

 
Tabela 4: Posevki (raba kmetijskih zemljišč v uporabi družinskih kmetij) 
Zagorje [2]. 
Poljščine Hektari (ha) Št. kmetij 
Pšenica - ozimna 39,84 93 
Ječmen - ozimni 5,47 20 
Koruza - silažna 51,50 100 
Koruza za zrnje 45,98 198 
Krompir pozni 42,95 394 
Krmna pesa in 
koleraba 

17,42 236 

Krmno korenje 4,99 97 
Trave in 
trav.mešanice 

27,04 38 

Detelja in lucerna 29,60 73 
Trav.detelj.mešanice 35,74 39 
SKUPAJ 300,53 1288 
 

Temeljna usmeritev zagorskega kmetijstva je v živinorejo, predvsem v 
prirejo kravjega mleka ter govejega in tudi ovčjega mesa. Za rejo prašičev 
ni optimalnih pogojev, vendar dobiva v  spremenjenih agrarno-
ekonomskih pogojih tudi ta reja pomembnejše mesto. Na vsem 
obdelovalnem območju prevladuje klasična raba travinja z eno do 
trikratno košnjo. 

 

2.5  Predlogi za izrabo potencialov biomase v 
energetske namene 

2.5.1 Tekoča goriva iz biomase 

2.5.1.1 Oljna ogrščica 

 

Je posebna vrsta rastline, ki uspeva po vsej Sloveniji. Na eni strani je 
pomembna pri zagotavljanju beljakovin v krmi živali, na drugi pa je 
osnovna surovina za proizvodnjo večnamenskega olja. 

Hektarski donos je 2000 do 3500 kg/ha. Surovi plod vsebuje okrog 8,5 
% vode. Olje oljne ogrščice je: kvalitetno jedilno olje, učinkovito mazalno 
sredstvo in vir za proizvodnjo biodizla.  

Iz 1 t plodov je moč dobiti  380 litrov olja in 620 kg pogače. Stroški za 
obdelavo 1 t suhih plodov znašajo 473 €.Vsak dizelski motor lahko deluje 
ne biodizl. Potrebno je le zamenjati nekaj vodov in tesnil, tako da so 
odporna na bolj agresiven medij. Biodizl se pridobiva iz olja oljne ogrščice 
z dodajanjem KOH in etanola ter termično obdelavo. Mnogo boljša 
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alternativa je direktna uporaba rastlinskega olja oljne ogrščice, ki se ga iz 
plodov dobi s preprosto stiskalnico. Da pa bi dizelski motor deloval 
direktno na rastlinsko olje, so potrebne manjše spremembe, katerih 
vrednost za sodobne motorje ne preseže 400 €. 
Neobdelanih zemljišč je v občini trenutno okrog 240 ha.  

 Če bi teoretično vsa ta zemljišča zasadili z oljno ogrščico, bi pridelali 
med 480 in 840 t semen. Od tega je suhe snovi 430–770 t, iz katerih se 
potem iztisne 163.400 do 292.600 litrov olja in 266–477 t pogače, ki se jo 
uporabi za krmo. 

 

2.5.1.2 Bioetanol 

V tabeli spodaj je izračunan hipotetičen potencial pridobivanja 
bioetanola iz poljščin glede na namembnost zemljišč za posamezne vrste, 
če bi vse pridelke uporabili za energetske namene. To seveda ne gre, ker 
ima proizvodnja hrane oz. samopreskrbnost s hrano višjo prioriteto.  

 
Tabela 5: Teoretični potencial bioetanola iz najpogostejših poljščin v 
Zagorju o/s. 
 
Poljščina 
 
 

 
Hektari 
   (ha) 

Pridelek  
t/ha/leto 
 

količina 
etanola 
 lit/t 

količina  
etanola  
lit/ha/leto 

Največji 
možni 
pridelek v, 
 litrih na leto 

Pšenica 39,84 4 do 6 340 1350 do 5500 219120 
Ječmen 5,47 2,7 do 5 250 675 do 1250 6837,5 
Koruza 97,48 1,7 do 5,4 360 600 do 1950 190086 
Krompir 42,95 8 do 30 167 1330 do 5000 214750 
Pesa 17,42 100 do 200 90 4400 do 9350 162877 
 793.670 

Do 20 % bioetanola lahko brez kakršnih koli sprememb na motorju 
dodamo bencinu. Lastnosti mešanice se celo izboljšajo. Kurilna vrednost 
bioetanola je 26,7 MJ/kg. 793.670 litrov bioetanola na leto je približno 19 
TJ, s čemer pa bi lahko zadovoljili letne potrebe približno 6 % avtomobilov 
v občini. Ugotovimo lahko, da bo na področju transportnih goriva najtežje 
doseči neodvisnost, zato je potrebno tej problematiki posvetiti še posebno 
pozornost.  

2.5.2 Bioplin za strnjena kmečka naselja 

2.5.2.1 Lastnosti bioplina 

Bioplin pridobivamo iz organske biomase: koruza, travniške trave, 
detelja, krmna pesa, listi sladkorne pese, sončnice, ogrščice ter hlevskega 
gnoja in gnojevke. 
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Sproščanje bioplina poteka v procesu anaerobne digestacije, 
pridobljeni plin pa ima podobne lastnosti kot zemeljski plin in ga lahko 
uporabimo za proizvodnjo toplote in električne energije ter kot pogonsko 
gorivo za kmetijsko mehanizacijo  Razkroj biomase in živalskih odpadkov 
poteka s pomočjo razkrojnih organizmov, kot so bakterije in plesni, brez 
kisika. 
Osnovna enačba anaerobne razgradnje biomase:    2C + 2H2O = CH4 + 
CO2 
Produkti so metan CH4 (50–75 %), ogljikov dioksid CO2 (10–40 %) ter 
druge snovi (H2, H2S,N2, NH4 itd.). 

2.5.2.2 Bioplinski sistem 

 
Bioplinski sistem je sestavljen iz več komponent. V zbirni jami se zbira 

substrat (gnoj, gnojevka in drugi biološki odpadki). Potopni rezalnik 
celotno maso zmelje in premeša. Osrednji del naprave – fermentor 
(digestor) je toplotno izoliran, plinotesen ter opremljen s stenskim 
ogrevanjem. Pri temperaturi od 35 do 55° C poteka proces fermentacije. 
Polnjenje fermentorja izvajamo praviloma dvakrat dnevno. Sveže dodana 
gnojevka nato potiska maso iz prvega v drugi fermentor (postfermentor), 
iz njega pa se skozi drug črpalni jašek prečrpava v končni zbiralnik za 
gnojevko. Gnojevka po fermentaciji ne vsebuje nitratov, zato je dragoceno 
biološko gnojilo, ki ne povzroča ožigov zelenih listov in je skoraj brez 
vonja. 

Postfermentor je najpogosteje enako velik kot fermentor, plinotesen 
ter opremljen z mešalno napravo. Ni ga potrebno ne ogrevati ne toplotno 
izolirati. Tu v procesu razžvepljevanja s kontroliranim dotokom zraka 
nastaja bioplin. 

Bioplin se iz postfermentorja skladišči v zbiralniku plina, ki je 
namenjen njegovemu skladiščenju, saj proizvodnja in raba bioplina ne 
potekata sočasno. V sistemu za soproizvodnjo toplote in električne 
energije se energija iz plina pretvori v električno in toplotno energijo za 
lastno in tujo uporabo. Okoli 20 % pridobljene toplotne energije je 
potrebno za lastno ogrevanje fermentorja, preostanek je na voljo za 
ogrevanje bivalnih in drugih prostorov (npr. hlevi, rastlinjaki). Presežki 
toplotne in električne energije se prodajo sosedom in v javno električno 
omrežje. 

 
Prednosti izrabe bioplina: 

- je obnovljiv, neizčrpen vir energije, 
- zmanjšuje emisije CO2 in metana pri živinoreji, 
- povečuje zanesljivost energetske oskrbe, 
- z možnostjo izvajanja dodatne energetske dejavnosti ponuja 

kmetom dodatno ekonomsko oporno točko, 
- povečuje dodano vrednost in s tem kupno moč podeželju, 
- omogoča zmanjšanje uporabe umetnih gnojil. 
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Slika 2: Skica bioplinskega sistema za sočasno proizvodnjo elektrike in 
toplote na hlevski gnoj [12].  

2.5.2.3 Potencial bioplina v občini Zagorje 

 
V času poletja se na m2 kmetijske površine ustvari 5 do 6 kWh 

energije, ki se nahaja v rastlinskih maščobah, ogljikovih hidratih in 
beljakovinah. V Zagorju se za potrebe poljedelstva koristi 300 ha, kar 
teoretično znaša 18 GWh. 
 
Tebela 6: Izplen metana na eno tono suhega organskega substrata za 
različne organske materiale [12]. 
Vrelna masa Izplen metana v m3 na tono 

organskega suhega substrata 
Goveji gnoj, trden 200–300 
Svinjski gnoj, trden 220–320 
Goveji gnoj, tekoč 210–310 
Svinjski gnoj, tekoč 225–325 
Kurji gnoj 230–340 
Koruzna silaža 290–450 
Travna silaža 280–440 
Silaža sladkorne pese 350–450 
Silaža krmne pese 320–420 

2.5.2.4 Ocena količine gnoja in gnojevke v občini Zagorje o/s 

Število živine in perjadi se preračuna na GVŽ (glav velike živine). Ena 
GVŽ je 600 kg žive teže živali ali:  

- 1 govedo = 1 GVŽ, 
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- 1 prašič = 0,115 GVŽ, 
- 1 piščanec = 0,003 GVŽ 

 
Tabela 7: Potencial bioplina iz živalskih odpadkov na 1 GVŽ na dan [7]. 
Žival Potencial bioplina 1 

GVŽ na dan 
Govedo 1,3 m3/dan 
Prašiči 1,5 m3/dan 
Perutnina 2 m3/dan 
 
 
Ocene potenciala bioplina iz živalskih odpadkov v občini Zagorje 
o/s 
Tabela 8: Število glav živine in potencial proizvodnje bioplina na dan v 
občini Zagorje o/s. 
Žival Število GVŽ m3 

plin/dan 
m3 plin/leto 

Govedo 5072 5072 6.594 2.406.810 
Prašiči 812 93 140 51.100 
Krave 
molznice 

847 847 1.101 401.865 

SKUPAJ  2.859.775 
 
V izračunu ni upoštevana perutnina. 
2.859.775 m3 bio plina je približno 63 TJ. 
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3 Geotermalna energija 

Geotermalna energija je toplota, ki je uskladiščena v Zemljini 
notranjosti. Nastaja zaradi razpada naravnih radioaktivnih izotopov (U235, 
U238, Th232 in K40).  Večina toplotne energije se prenaša proti površju s 
konvekcijo. Izrabo geotermalne energije delimo na: 

- visokotemperaturne vire s temperaturo vode nad 150° C, ki jo 
izrabljamo za proizvodnjo elektrike, 

- nizkotemperaturne vire s temperaturo vode pod 150° C, ki jih v 
glavnem izrabljamo neposredno za ogrevanje. 

 
Načini izkoriščanja geotermalne energije so: 

- geotermalno izkoriščanje: 
o vrelci vroče vode, 
o dvofazni vrelci (voda+para), 
o vrelci pare (gejzirji), 

- hlajenje vročih kamnin, 
- izkoriščanje geotlačne energije. 

 
V Zagorski občini je zaenkrat znana le možnost koriščenja 
nizkotemperaturnih virov, ni pa mogoče pričakovati precej višje 
temperature. 

3.1 Geološke razmere v zagorski regiji 

 
Kvartar 
Terciar 
Kreda 
Jura 
Trias 
Paleozoik 
Magmatske kamenine 
Metamorfne kamnine 
 

 
 

 
Slika 3: Geološka karta širšega področja občine Zagorje o/s z legendo 
[28]. 
  V Zagorski regiji so terciarne plasti debele med 500 in 1500 m, v 
podlagi pa so povečini dolomiti. Termalne vode najdemo v Medijskih 
toplicah. Voda se zaenkrat uporablja le za balneološke in rekreativne 
namene. Globlji del terciarnih plasti in podlage  še ni raziskan, tako da 
hipotetično obstajajo še precejšnji potenciali.  
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Termalni izvir 
Termalna vrtina 
Skupina termalnih vrtin 
Izoterma v °C na globini 
100 m 
 
 
 

 
 
 

Slika 4: Karta termalnih vrelcev v širši regiji z legendo [28]. 
 

3.2 Potenciali geotermalne energije 

Teoretični potencial 
Toplotni tok iz Zemljine sredice na površino občine Zagorje (147 km2) 

znaša 145 TJ. To je zgolj predpostavljeno, ker ni mogoče izkoristiti 
celotnega toka in je zato praktično izgubljen. Ga je pa moč izkoristiti del z 
geosondami. 
 

 

 

3.2.1 Vrtina Izlake 

T= 25,8° C  
Izdatnost vrtine je ocenjena na 10 l/s.  

 
Slika 5: Črpališče Izlake. 

Voda iz vrtine na Izlakah se zaenkrat uporablja za potrebe Medijskih 
toplic ter pokrivanje dela potreb ogrevanja (s toplotno črpalko) doma 
starejših občanov Polde Eberl Jamski.  
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3.2.2 Vrtina Zagorje 

T= 30–32°C  
Možna količina črpanja geotermalne vode je 10 l/s.  
 
Opravljena je bilo poskusno črpanja, tako da ta količina zagotavlja 
konstantni nivo podtalnice. Ni pa še rešeno vprašanja (lokacija) povratne 
– injekcijske vrtine. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Slika 6: Vrtina za črpanje rudniške vode Zagorje. 
 

Voda iz vrtine v Zagorju se bo koristila za nizkotemperaturno 
ogrevanje novega občinskega mladinskega centra, ki bo v popolnoma 
prenovljenih prostorih nekdanjih rudniških kopalnic. Objekt se nahaja v 
neposredni bližini vrtine. Koriščenje te energije je del projekta REMINING-
LOWEX. 

 

3.3  Koriščenje toplote zemlje s pomočjo 
toplotnih črpalk 

Za odvzemanje manjše količine toplote kameninam, kjer ni 
vodonosnikov, lahko uporabimo geosondo. Temperatura se na prvih 10–
20 m pod zemeljsko površino med letom zaradi atmosferskih vplivov 
spreminja, globlje pa je stalna in se povišuje za približno 3° C/100 m 
globine. Za izrabo teh trajnih toplotnih zemeljskih virov vgrajujemo v 
vrtino globoko 60 do 140 m vertikalne sonde v obliki U cevi. V izvrtino 
približno 100 mm se potisneta dve U cevi iz plastike.  Prazen prostor med 
njima se zapolni s snovjo, ki ima dobro toplotno prevodnost. 
 Toplotni odvzem znaša: 

- suha peščena tla 20 W/m, 
- vlažna peščena tla 40 W/m, 
- tla s podtalnico 80–100 W/m. 
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Geosonda je sestavljena iz štirih cevi, od katerih sta po dve povezani v 
zanko.   

 
Slika 7: Sestava geosonde [21]. 
 
 

  
vodonosnik zemlja 

Slika 8: Možnosti izrabe energije zemlje – zemeljski prenosnik in 
vertikalne vrtine.  
 

Odvzeto toploto dvignemo na višji temperaturni nivo s toplotnimi 
črpalkami in jo uporabimo za ogrevanje v nizkotemperaturnih sistemih, 
kot so npr. talno ogrevanja, toplotno aktivirane konstrukcije  

Izračuni in meritve na številnih izvedbah toplotnih črpalk so pokazali, 
da toplotne črpalke porabijo med 34 in 49 % manj primarne energije kot 
plinski in oljni kondenzacijski kotli. Za 31–60 % se zmanjša tudi emisija 
CO2 in drugih škodljivih plinov,  če ne upoštevamo emisij, ki nastanejo pri 
proizvodnji elektrike za pogon.  
Ostale možnosti izkoriščanje geotermalne energije na nizkem 
temperaturnem nivoju so: ogrevanje rastlinjakov, ribogojnice. 
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4 Hidroenergija 

 
Pretoki vodotokov na določenem območju so neposredno odvisni od 

padavin na tem območju.  
Iz tabele spodaj je razvidno, da se letna količin padavin na površini občine 
Zagorje o/s giba med 1200 in 1400 mm na leto. Nekoliko več padavin je 
na severu občine. Padavine so čez leto razporejene dokaj neenakomerno. 
V januarju in februarju v povprečju pade pol manj padavin kot v juniju. 
Letna viška sta junija z okoli 150 mm padavin in oktobra ali novembra z 
120–150 mm padavin.  
 
Tabela 9: Povprečne izmerjene mesečne padavine na merilnih mestih v 
občini Zagorje o/s [1]. 
Postaja (obdobje jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto 

Čemšenik(87-05)  63 65 81 111 99 158 133 146 145 151 142 106 1399 

Izlake (49-90) 75 75 84 103 116 150 131 133 120 116 128 95 1325 

Klenik (57-86) 68 67 81 97 111 145 128 133 109 100 115 92 1244 

Podkum (61-91) 74 71 96 107 131 159 142 140 115 117 133 89 1372 

Kum (74-05) 53 59 70 92 100 156 124 135 128 136 104 82 1238 

 
Na površino Zagorja letno pade povprečno 191.100.000 m3 dežja. 
 

 
Slika 9: Hidrografija občine Zagorje o/s [16]. 
 
 
Glavni vodotoki v občini so:  

- Reka Sava, ki teče praktično po meji občine. Primerna je le za 
postavitev večje hidroelektrarne, pa še to ob upoštevanju 
geomorfologije terena ter okoljskih učinkih. 
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- Medija, delno se jo že uporablja za energetske namene, v 
preteklosti pa je bilo na njej vsaj 5 objektov, ki so izkoriščali njeno 
energijo. 

- Kandrščica se izliva v Medijo pred Izlakami, prav tako sta bila na 
njej v preteklosti vsaj dva mlina.   

- Kotredeščica se izliva v Medijo v Zagorju. V preteklosti so na njej 
stali vsaj trije objekti, ostaja pa še neizkoriščen potencial v Zagorju.   

- Lesji potok se prav tako izliva v Medijo na Izlakah. V preteklosti sta 
obstajala vsaj dva objekta za izkoriščanje njegove energije. 

- Šklendrovec je vodotok z največjim energetskim potencialom. Na 
njem oz. njegovem pritoku že obratujeta dve mali hidroelektrarni. 
Veliki padci na kratki razdalji so njegov glavni atribut. 

 

 

4.1 Koriščenje hidroenergije 

V preteklosti se je energijo vodotokov v zagorskih dolinah izkoriščalo 
znatno več kot danes, tudi za proizvodnjo električne energije (rudnik 
antimona v Zideh). Po vsej občini je bilo veliko mlinov in žag, ki so 
uporabljale energijo vodotokov. Danes je žal večina zapuščenih.  

 
Male hidroelektrarne (mHE) razdelimo po moči, in sicer na: 
- mikro HE (do 125 kVA), 
- mini HE (125–1000 kVA), 
- male HE (1000– 10.000 kVA). 

Moč elektrarne v kW izračunamo z naslednjo enačbo: 
P = ρ⋅g⋅ηh⋅ηt⋅ηg⋅Q⋅h [kW] 

Kjer so: 
ρ = gostota vode v kg/m3 

g = težni pospešek v m/s2 

ηh = hidravlični izkoristek 
ηt = izkoristek turbine 
ηg = izkoristek generatorja 
Q = pretok v m3/s 
h = padec v m 
 

Bistveni vplivni kategoriji sta tako višina (h) ter pretok (Q), ki morata 
biti seveda čim večja. 

Pretok potokov se v občini Zagorje žal ne meri nikjer. Te podatke je 
moč relativno natančno oceniti s preprosto metodo. 
Pretok lahko izračunamo, če imamo podatek o širini (b) in o globini (h) 
vode, ki teče skozi pravokotni prerez  [9]: 
 
Q=1,772⋅b⋅h1,5                Pretok Q v m3/s.  
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Celotni potencial vodotokov glede na nadmorske višine 
Višinske razlike nekaterih vodotokov na njihovem toku (nadmorska 
višina): 

- Kandrše (Kandrščica-Medija): 465 m, 
- potok Orehovica (Zavrh pri Trojanah): 420 m, 
- potok Medija v kraju Medija: 430, 
- Lesji potok pri kraju Razbor: 520 m, 
- Kotredeščica pri Podkraju: 420 m, 
- Medija (Izlake): 310 m, 
- Šklendrovec: 400, 
- iztok Medije v Savo (Zagorje): 220 m. 

 
 
 

4.2 Zgradba male hidroelektrarne 

Po smeri toka vode je elektrarna sestavljena iz: 
- zajetja z vtokom,  
- peskolovom in vtokom v dovodni kanal ali cevovod, 
- dovodnega objekta, ki je lahko kanal ali cevovod, 
- zgradbe strojnice, v kateri se nahaja agregat, sestavljen iz turbine 

in generatorja,  
- upravljalnega sistema ter povezave z distribucijskim omrežjem, 
- odvodnega objekta. 

 
Oprema elektrarne 

Elektrarna in v njej vgrajena oprema služi temu, da čimbolj 
gospodarno in varno pretvarjamo vodno energijo v električno. Elektrarno 
lahko razdelimo na več delov: gradbeni, strojni  in elektro  del. 

Gradbeni gabariti in vgrajena oprema so v prvi vrsti odvisni od 
velikosti in lokacije mHE ter od tega, v kakšnem režimu bo elektrarna 
obratovala. Na izbor opreme vpliva tudi način priključitve elektrarne na 
distribucijsko omrežje. 
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4.3  Obstoječe male hidroelektrarne v občini 
Zagorje o/s 

Prodaja električne energije v omrežje: 
• mHE Medija 

 
Slika 10: Jez mHE Medija na istoimenskem potoku ob iztoku v Savo v 
Zagorju. Proizvodnja: 2004 – 977.300 kWh; 2005 –500.650 kWh [20]. 
 
 
 
 
 
• mHE Borišek (žaga, Šklendrovec) 
Padec 3 m, Francisova turbina, generator (elektromotor) 5kW. 
Proizvodnja  leta 2006:  9563 kWh 

 
Slika 11: Zajetje mHE na potoku Šklendrovec v istoimenskem kraju. 
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• Pikelj, Šklendrovec 
Padec 60 m, Peltonova turbina iz leta 1925 (obnovljena), generator 
(elektromotor) 12 kW. Pretok: 1,5–3 l/s.  
Pokrije vse potrebe enodružinske hiše + 300 MWh presežka v 16 letih 
delovanja. 
Investicija: približno 100.000 DEM.  
 
• mHE na Izlakah, točneje v Šemniku  
Dve elektrarni, ki se ne vključujeta v omrežje in tudi redko obratujeta 
zaradi pomanjkanja vode. 
 
 
 
 

4.4  Potencialne lokacije za izgradnjo mHE v 
občini Zagorje 

 
Nekdanji mlini in žage: 

- Žaga »Urbanovec« Zagorje. Na tej lokaciji bi obratovanje najlažje 
omogočili. Zajetje, dovodni kanal in odvod so že narejeni. Vse kar je 
potrebno storiti, je namestiti Francisovo turbino, ker je padec precej 
nizek – manj kot 4 m. 

 
Slika 12: Zajetje vode na potoku Kotredeščica in dovodni kanal na žagi 
Urbaneovec v Zagorju. 
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- Nekdanji Bajcarjev  mlin v Toplicah (Zagorje). Gre za velik mlin z 
več kompleksi v ruševinah. 

 

 
Slika 13: Ostanek velikega vodnega kolesa Bajcarjevega mlina Zagorje 
– Toplice 
 
 
- Mlini na relaciji Izlake–Mlinše–Kolovrat. 

 
Slika 14: Iztok iz zajetja za žago Rebolj na potoku Kandrš. 
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- »Švepuna« Zagorje – nekdanji IGM. 

 

 
Slika 15: Jez za umiritev potoka na lokaciji »Švepuna« s sotesko v ozadju. 
 

- Nekdanja Derganijska žaga na Izlakah. 
- Mlin pri sedanjem baru Maln na Izlakah. 

 
 
 
 

Obstaja pa še precej drugih lokacij, na katerih so v preteklosti stali 
objekti za izkoriščanje energije vodotokov, toda ti so že popolnoma 
porušeni. Nekateri izmed njih so: mlin pred Kolovratom, na spodnjih 
Izlakah, v Kotredežu, spodnjem Jesenovem … 

Potrebno bi bilo izvesti natančno študijo o potencialih posameznih 
vodotokov, predvsem iz stališča pretokov. Kot že omenjeno, je najbolj 
perspektivna lokacija za prvi projekt žaga Urbanovec v Zagorju, na kateri 
gradbena dela niso več potrebna oz. so minimalna.  Skoraj vse potrebno 
ima tudi žaga Rebolj med Mlinšami in Izlakami. 
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5 Energija sončnega obsevanja 

Energija globalnega sončnega obsevanja v obliki elektromegnatnega 
valovanja je odvisna od meteoroloških dejavnikov, reliefa in astronomskih 
dejavnikov. Približno 47 % te energije predstavlja svetloba, 46 % 
infrardeče (IR) sevanje, 7 % pa ultravijolični (UV) žarki. Zaradi sipanja in 
absorpcije sevanja v atmosfero doseže površino Zemlje nekoliko 
oslabljeno sevanje spremenjene spektralne sestave (direktno sevanje). 
Zemeljsko površino pa doseže tudi indirektna komponenta, sestavljena iz 
pretežno kratkovalovnega sevanja zaradi sipanja v ozračju in dela 
sevanja, ki ga predstavljajo od naravnih in umetnih ovir in objektov v 
okolici odbiti sončni žarki (difuzno sevanje). H globalnemu sončnemu 
obsevanju prispeva direktno, difuzno in odbito sevanje.  
 
Teoretični potencial sončnega sevanja v občini Zagorje o/s, ki pade na 
površino občine: 
Hglob,o =680 PJ na leto 
(Hglob,o = 93.700 PJ/a Slovenija 20.273 km2 ) 
 

 
Slika 16: Osončenost občine Zagorje o/s povprečni mesec [23]. 
 

V teh krajih znaša vsota direktnega in difuznega sevanja, ki ga 
imenujemo globalno sevanje, v letnem povprečju približno 1200 kWh/m2. 
Ta energija je na razpolago od aprila do oktobra, le približno 200–250 
kWh/m2 je na voljo v zimskem času. 
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Načini izkoriščanja sončne energije: 

- Pasivne solarne zgradbe, 
- aktivni solarni sistemi:  

o sončni kolektorji za pripravo tople vode, 
o fotonapetostne sončne celice. 

 
 

5.1 Pasivna raba sončne energije  

Na pasivno rabo sončne energije je potrebno misliti že pri arhitekturni 
zasnovi stavb. To storimo tako, da predvidimo, kako bo stavba sprejemala 
sončno sevanje, kako bo toploto shranila v konstrukciji, kako bo prenašala 
toploto po stavbi in kako se bomo zaščitili pred pregrevanjem. Za slednje 
uporabljamo senčila, ki so lahko naravna (rastline) ali umetna (žaluzije). 
 
Sistemi za naravno ogrevanje stavb: 

- okna, 
- zastekljeni zidovi, 

o sončni zid, 
o zid s prosojno izolacijo 

- stekleniki, 
- prezračevani fasadni elementi. 

 
 

5.2 Aktivna raba sončne energije  

To pomeni rabo s pomočjo sprejemnikov sončne energije (SSE), ki 
pretvarjajo sončno sevanje v toploto, ki jo potem prevzame medij. Le-ta 
je navadno voda, če gre za pripravo sanitarne vode, ali zrak, kadar SSE 
uporabljamo za ogrevanje. 

Ker se razpoložljivo sončno sevanje ne ujema s porabo, toploto 
shranjujemo v hranilnikih toplote. Pri sistemih s prisilnim obtokom kroži 
nosilec toplote v sistemu s pomočjo črpalke. Regulator vklaplja in izklaplja 
črpalko v odvisnosti od temperature tekočine na izstopu iz SSE ter v 
odvisnosti od temperature vode v hranilniku toplote. 

Absorber je bistveni del sončnega kolektorja. Navadno je narejen iz 
kovine, na njem pa je plast, ki absorbira sončno energijo. Absorber 
pretvarja sončno sevanje v toploto in jo prenaša na vodo ali zrak, ki teče 
skozenj. Sončne korektorje povežemo v sistem, ki ga postavimo na streho 
zgradbe oz. drugo primerno mesto.  
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5.3.1 Ogrevanje sanitarne vode s sprejemniki sončne 
energije 

Najučinkoviteje deluje sistem za pripravo tople vode, če so SSE 
nameščeni z naklonom 25 do 45° in obrnjeni v smeri med jugom in 
jugozahodom. Za vsak m2 SSE naj bo predvidena prostornina hranilnika 
50 do 75 litrov. Potrebujemo sprejemnike sončne energije s površino 1,5 
do 2 m2 na osebo.  
 

5.3.2 Ogrevanje stavb s sprejemniki sončne energije 

Solarne sisteme za ogrevanje stavb vgrajujemo v dobro toplotno 
izolirane stavbe s porabo toplote v času ogrevanja pod 50 kWh/m2 bivalne 
površine na leto.  
 

5.3.3 Pridobivanje električne energije s sončnimi 
fotonapetostnimi sistemi 

Pri sončnih celicah se sončno sevanje neposredno pretvarjamo v 
električno energijo s t. i. fotovoltaičnim pojavom. Sončne celice so v 
osnovi polprevodniške diode z veliko površino. Ko fotoni vpadejo na 
kristalno mrežo polprevodnika, oddajo svojo energijo kristalni mreži. Če je 
energija dovolj velika, nastanejo prosti valenčni elektroni. Svetlobna 
energija ne doteka kontinuirano, ampak v kvantih svetlobnega valovanja. 
Energija kvantov je odvisna od valovne dolžine svetlobe in od tega je 
odvisno število sproščenih elektronov. Če jih je dovolj, elektroni potujejo k 
dvema elektrodama in če je tokokrog med njima sklenjen, napetost 
požene električni tok. 

Kot rečeno, so sončne celice sestavljene iz polprevodnih snovi, kot so 
silicij (Si), germanij (Ge), kadmijev sufid (CdS), kadmijev telurid (CdTe), 
druge tehnologije pa so npr. Gratzelove celice iz titanovega oksida Tio2, ki 
pri svojem delovanju posnemajo dogajanje v listih rastlin. 
Najbolj so razširjene monokristalne in polikristalne silicijeve sončne celice, 
ki so izdelane iz kristalov silicija. Amorfne silicijeve sončne celice pa 
dobimo z naparjanjem silicija na stekleno površino. Izkoristki so med 5 % 
pri amorfnih in 17,5 % pri monokristalnih silicijevih sončnih celicah. Iz 
celic dobimo enosmerni tok nizke napetosti (0,5 do 0,7 V) [46].  

Ker je sončno sevanje nestalno, jih moramo povezati z 
akumulatorjem, s katerim izravnavamo ta nihanja. Če pa želimo pridobiti 
izmenično napetost, moramo v sistem vključiti še razsmernike, ki 
enosmerni tok pretvorijo v izmeničnega, in transformatorje, ki 
zagotavljajo ustrezno napetost.  
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5.4  Stanje in potenciali v občini Zagorje o/s 

Sistemi za pripravo tople vode 
Kolektorski sistemi za pripravo tole vode so investicije, ki se povrnejo 

že v 4 do 6 letih. Skupno število vgrajenih sistemov v občini Zagorje o/s ni 
znano. Vsekakor jih je odločno premalo. Zaenkrat se jih poslužujejo 
predvsem zasebni uporabniki.  
 
 
 
 
Farna cerkev sv. Petra in sv. Pavla v Zagorju s kolektorskim 
sistemom in nizko eksergijskim ogrevanjem 
 

 
Slika 17: Streha cerkve sv Petra in sv. Pavla v Zagorju z kolektorji. 
 

Solarni sistem se uporablja za toplotno aktivirano konstrukcijo stene 
cerkve skozi vse leto. Skupna površina kolektorjev znaša 34,4 m². Med 
kolektorji in hranilnikom toplote velikosti 2 m3 so ploščni prenosniki 
toplote. Plinski kotel se uporablja od oktobra do marca. Namen sistema je, 
da odpravi težave z vlago, ki je kvarno vplivala na konstrukcijo in freske, 
in omogoči večje ugodje. Poraba energije tako znaša 86,4 kWh/m2a, kar 
je primerljivo s štirikrat manjšo cerkvijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Okvirna ocena potencialov obnovljivih virov energije v občini Zagorje ob Savi 

28/38 

Možne lokacije za fotovoltaične elektrarne v občini Zagorje o/s 
 

Glede na mape osončenosti je potencialna lokacija za PV elektrarno 
večjih razsežnosti južno pobočje Čemšeniške planine. Področje se je 
včasih kosilo, sedaj pa se zarašča – ni več uporabno v kmetijske namene. 
 

 
Slika 18: Osončenost občine Zagorje o/s za december z legendo in 
prikazano lokacijo južnega pobočja Čemšeniške planine [16]. 
 

 
Slika 19: Osončenost občine Zagorje o/s za julij in legendo [16]. 
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Potencialne lokacije so tudi strehe večjih poslopij. 

 
Slika 20: Fotomontaža potencialnih lokacij za sončne elektrarne v mestu 
Zagorje  
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6 Energije vetra 

Veter je oblika sončne energije, ki nastane zaradi temperaturnih razlik 
od sonca segretega zraka. Kinetično energijo zračnih mas, ki je posledica 
izenačevanja temperatur, koristimo za pogon vetrnic. Obstaja več tipov 
vetrnic, vendar imajo največji izkoristek vetrnice z vodoravno osjo 
vrtenja. Ker so hitrosti vetra više nad tlemi višje, jih postavljamo na 
visoke stebre. 

Vetrnice se gradi na osnovi lokalnih podatkov o hitrosti vetra. Če je 
hitrost vetra majhna, uporabljamo počasi tekoče vetrnice (do 4 m/s), ki 
imajo 8 ali več lopatic in so primerne za lokalno porabo energije, t.j. 
pogon vodnih črpalk ali pri sistemih, ki imajo dinamo in električni 
akumulator. 

Hitro tekoče vetrnice delujejo pri hitrostih vetra med 4–25 m/s in pri 
okoli 10 m/s  dosežejo nazivno moč. Pri hitrostih okrog 25 m/s se vetrnice 
zaustavi, da se izognemo mehanskim preobremenitvam.  

Prednost dvolistnih rotorjev je nižja cena in lažja namestitev rotorja na 
stolp. Izkušnje kažejo, da so vetrnice s trilistnim rotorjem vizualno 
sprejemljivejše, zato so se pri večjih vetrnicah uveljavili predvsem trilistni 
rotorji. 
 

6.1 Samostojni sistemi  

Pri njih je delovanje električnih porabnikov neodvisno od trenutne 
hitrosti vetra. Delujejo pa lahko tudi kot celostni sistem za proizvodnjo 
elektrike, v katerem so združeni: vetrnice, sončne celice in/ali dizel 
agregat. Tak sistem omogoča od vremena neodvisno oskrbo z elektriko ter 
istočasno varčevanje s fosilnimi gorivi in zmanjšanje emisij.  

Izkoriščanje energije vetra je povezano z nekaterimi motečimi pojavi v 
okolju: vizualna podoba, šumnost, vpliv na okolje zaradi gradbenih del, 
vpliv na ptice. Da postanejo vetrnice čimmanj vidne, uporabljajo ustrezno 
barvo, ki se prilagaja pokrajini. Po dosedanjih izkušnjah vetrnice ne 
predstavljajo nevarnosti za ptice, saj se jim le-te izognejo. 

Imajo pa vetrnice velik pozitivni vpliv na okolje, saj proizvajajo 
elektriko brez dodatnih emisij v okolje, kar v veliki meri odtehta slabe plati 
uporabe.  
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6.2 Merjenje vetra v občini Zagorje 

V občini Zagorje ni vetrnic za proizvodnjo električne energije. 
 

 
Slika 21: Kraji v občini, za katere so bile izračunane modelske hitrosti 
(modro) vetra, označeni na geografskem digitalnem modelu površja [19].  
ARSO meri veter le na ekološki postaji v Zagorju, ki je označena rdeče. 
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6.3  Ocena potencialov 

 

 
Slika 22: Roža vetrov na postaji Zagorje za obdobje 1/5-2001 do13/4-
2006 [1]. 
Več kot 90 % časa so povprečne hitrosti vetra izmerjene na tej lokaciji 
med 0 in 1 m/s, pa še to v veliki meri v sunkih. 
 
Modelske hitrosti za ostale lokacije so izračunane po modelu WASP. 
 
 

 
Slika 23: Roža vetrov iz modelskih hitrosti in smeri vetra na Izlakah za 
obdobje 1995–2001 [1]. 
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Slika 24: Roža vetrov iz modelskih hitrosti in smeri vetra v Čemšeniku za 
obdobje 1995–2001 [1]. 
 

 
Slika 25: Roža vetrov iz modelskih hitrosti in smeri vetra  v Podkumu za 
obdobje 1995–2001 [1]. 
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Slika 26: Roža vetrov iz modelskih hitrosti in smeri vetra na Kumu v 
obdobju 1/1-1995 do 31/12-2001 [1]. 
 

 
Graf 1: Histogram povprečnih modelskih hitrosti na Kumu v obdobju 1/1-
1995 do 31/12-2001 [1]. 
 
 
Zaključek s predlogi za rabo energije vetra 

Glede na izračunane modelske hitrosti vetra v občini ni primerne 
lokacije za postavitev vetrnic večjih moči. Povprečne hitrosti na merilnem 
mestu v Zagorju so več kot 90 % časa pod 1 m/s, kar je odločno premalo. 
V prvem delu tega poglavja beremo, da je potrebna povprečna hitrost za 
ekonomsko upravičenost izgradnje vetrnic 4 m/s.  

Glede na izračunane modelske hitrosti se temu kriteriju najbolj 
približamo v Podkumu, kjer je v 44 % primerov hitrost 2,2 m/s, kar pa že 
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omogoča izgradnjo manjšega sistema. Kot pričakovano, zaradi zelo 
razgibanega reliefa, vetrna energija ne pomeni pomembnega vira 
energije.  

Meritve bi bilo potrebni opraviti na Vrheh, t.j. med Čemšeniško planino 
in Javorjem. Za to območje velja star lokalni pregovor: »Na Vrheh ne piha 
samo med sv. Ano in sv. Jakobom«. Dneva, ko godujeta ta dva svetnika, 
pa sta 25. in 26. julij. 
 

 

 

7 Zaključek 

Znano je, da je občina Zagorje prekomerno obremenjeno z vrsto 
onesnaževal. Prav tako se sooča z socialnimi in ekonomskimi težavami ter 
slabim zdravjem ljudi, kar je po večini posledica nepravilnega 
prestrukturiranja gospodarstva po zapiranju rudnika. Problem postaja t. i. 
beg možganov, pa čeprav se v Zagorju za študij odloči večji delež 
prebivalstva kot drugod po Sloveniji. V tej nalogi je predstavljen del 
tehnologij, načinov in idej, predvsem pa konkretni predlogi, ki lahko 
pomagajo pri vsestranskem razvoju področja in poskrbijo za višjo 
kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva. 

Tehnologije za koriščenje OVE in z njimi decentralizirana proizvodnja 
energije imajo splošno znane pozitivne učinke na lokalno ekonomsko 
situacijo, saj spodbujajo lokalne akterje na več področjih. Ko denarni 
tokovi zakrožijo na manjšem področju, se dvigne lokalni bruto proizvod. 
Ob enem pa je naravno okolje manj obremenjeno, kar ima, med drugim, 
za posledico boljše zdravje prebivalcev. To pomeni na daljši rok bistveno 
nižje izdatke za zdravstvo, ki je v Zagorju že danes nadpovprečno 
obremenjeno. 

OVE so bili v nalogi razdeljeni po posameznih virih: sonce, biomasa, 
voda in veter. V nadaljevanju so strnjeni zaključki po posameznih 
področjih. 

Glede na veliko poraščenost z gozdom je lesna biomasa precejšen vir 
energije že sedaj. Možnosti večanja izrabe obstajajo tako za domače 
uporabnike – predvsem lastnike gozda – kot tudi za večja postrojenja. 
Slednja bo financirana s strani zasebnega kapitala.  

V občini se še ne izvaja gojenje energetskih rastlin. Gre za precej 
težaven projekt zaradi relativno neugodne geomorfologije terena, saj je 
področje izrazito hribovito. Velik potencial je še na strani pridobivanja 
bioplina v manjših ruralnih skupnostih iz odpadnih snovi pri vzreji živali.  

Geotermalna energija se v manjši meri že koristi iz vrtine na Izlakah, 
predvsem za potrebe kopališča, manjši del pa tudi za ogrevanje doma 
starejših občanov. Potencial te vrtine še ni v celoti izkoriščen, prav tako pa 
bi bilo potrebno narediti raziskave celotnega razpoložljivega potenciala na 
območju. Topla voda iz vrtine v Zagorju bo kmalu uporabljena za 
napredno nizkotemperaturno ogrevanje okoliških stavb.  
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Energijo vodotokov se je v preteklosti izkoriščalo precej več kot sedaj. 
Potenciali so relativno veliki, toda minimalno izkoriščeni. Pozornost velja 
usmeriti predvsem na področje Podkuma, kje so veliki padci terena in 
izdatna vodnatost. Nekaj energije je moč pridobiti tudi na mestih 
nekdanjih objektov, ki so koristili vodno energijo, kot so  mlini in žage. 

Energijo sonca se koristi minimalno. Spodbujati bo potrebno vgradnjo 
solarnih sistemov za pripravo tople vode na občinski ravni. V načrtu je 
postavitev fotonapetostne elektrarne površine 50 m2, kar je dober pilotni 
projekt. Zanimivo bi bilo preučiti možnosti izgradnje velike fotonapetostne 
elektrarne na pobočjih Čemšeniške planine, ki so v fazi zaraščanja. 
Lokacije ima skoraj idealni naklon ter usmerjenost, prostora pa je za nekaj 
deset tisoč kvadratnih metrov velik objekt.  

Energijo vetra bodo koristili samo zasebni navdušenci. Potrebno bi bilo 
izvesti dodatne meritve na Kumu in v njegovi okolici ter na Vrheh, ki 
predstavljajo zelo obetaven kraj. 

Pri vseh aktivnostih, ki so povezane z uvajanjem izkoriščanja OVE in 
ukrepov URE ocenjujemo, da je največji problem neinformiranost 
potencialnih investitorjev. K okoljski (in zato tudi energetski) osveščenosti 
lahko veliko pripomore projekt REMINING, ki ima poleg demonstracijskih 
projektov vključen tudi izobraževalni del.  

 
Na ta način bo Zagorje prešlo iz temne premogovniške preteklost v 

čisto in svetlo prihodnost. 
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