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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- prva obravnava   

Komisija za družbene dejavnosti je na 56. seji, dne 4. 9. 2002, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (EPA 561- 
III), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je ugotovila, da je zakon pripravljen na podlagi odločbe 
ustavnega sodišča z dne 22. 11. 2001, ki je odločilo, da je 3. 
odstavek 72. člena veljavnega zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja v neskladju z ustavo v delu, ki se nanaša 
na prepoved konfesionalne dejavnosti v javnih vrtcih in šolah s 
koncesijo. V predlogu zakona je predlagatelj oblikoval nov 3. 
odstavek, s katerim dovoljuje opravljanje konfesionalne dejavnosti 
v javnih vrtcih in šolah s koncesijo, vendarle, če ne ovira programa, 
ki se izvaja kot javna služba. 

Večina prisotnih članov komisije je sklenila, da je predlog zakona 
primerna podlaga za nadaljnji zakonodajni postopek. 

Komisija ugotavlja, da predlagatelj v 2. členu za spremembo 
3.odstavka 72. člena veljavnega zakona predlaga črtanje le dela 
besedila 5. odstavka 72. člena, ki je v veljavnem zakonu določal 
izjeme od 3. odstavka tako, da je minister dovolil, da se v prostorih 
javnega vrtca oziroma šole brez ali s koncesijo izven pouka 
dovoli opravljanje konfesionalne dejavnosti v primerih, ko v lokalni 
skupnosti ni drugih primernih prostorov. 

Komisija meni naj se peti odstavek 72. člena veljavnega zakona 
črta v celoti in ne le zaradi besedila novega tretjega odstavka 72. 
člena, zato predlaga konkretno pripombo, da bi se 3. odstavek 2. 
člena glasil: "peti odstavek 72. člena se črta." 

Komisija predlaga odboru državnega zbora za kulturo, šolstvo, 
mladino, znanost in šport, da pripombo upošteva v eventualni 
drugi obravnavi navedenega predloga zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Zoltan Jan. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o invalidskih organizacijah 

- druga obravnava   

Komisija za družbene dejavnosti je na 57. seji, dne 24. 9. 2002, 
obravnavala predlog zakona o invalidskih organizacijah (EPA 615- 
III) - druga obravnava in ga je v celoti podprla. 

predlagani amandmaji komisije z dne 8. 5. 2002 niso več potrebni 
in jih umika. 

Komisija je glede na zbrane referendumske podpise (približno 
62.000) volivcev, ki predlog zakona v celoti podpirajo, ocenila, da Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o varstvu potrošnikov - druga obravnava  

Komisija za gospodarstvo je na 68. seji, dne 18.9.2002, obrav- 
navala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu potrošnikov(EPA 355-III). 

Komisija je bila seznanjena z amandmaji Zveze potrošniških 
združenj Slovenije in jih podpira. 

Konkretni pripombi komisije se nanašata na 28. in 70. člen 
predloga zakona: 

K 28. členu 

Za prvim odstavkom 37. c člena se dodata nov drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita: 

"V primeru prve, druge in tretje točke-prvega odstavka se proda- 
jalcu dopušča rok 45 dni za izpolnitev obveznosti iz naslova 
stvarne napake". 
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"Stroške materiala, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz 
izdelkov, ki nastanejo iz naslova odgovornosti za stvarne in pravne 
napake, plača proizvajalec". 

Dosedanji drugi odstavek 37.c člena postane četrti odstavek. 

Obrazložitev 

Komisija predlaga, da se opredeli tudi rok izpolnitve obveznosti iz 
naslova odgovornosti za stvarne in pravne napake, kot je to do- 
ločeno v prvem odstavku 18. člena pri reševanju napak iz naslova 
garancij. Z dodanim tretjim odstavkom pa se predlaga izenačitev 
pogojev kritja stroškov, nastalih v primeru uveljavljanja odgo- 
vornosti za stvarne in pravne napake z že določenimi obveznost- 
mi na podlagi garancije, opredeljenih v 19. členu zakona o varstvu 
potrošnikov. 

V praksi predstavlja velik problem uveljavljanje pravic iz naslova 
odgovornosti za skrite in pravne napake, ko ponudniki blaga in 
storitev ter proizvajalci namerno zavlačujejo in se izmikajo izpolnitvi 
obveznosti v nerazumne in nesprejemljive roke. V dosedanjem 
zakonu namreč ni točno opredeljena njihova časovna obveznost. 

Potrošniki so v večini primerov predvsem zainteresirani, da se 
jim blago zamenja za novega brezhibnega ali vsaj odpravi napaka 
v najkrajšem roku, v redkejših primerih se odločijo takoj za zadnjo 
možnost, saj so blago kupili ali naročili storitev iz potrebe in z 
namenom uporabe. V večini primerov pa ostajajo praznih rok, ker 
se prodajalci izmikajo izpolnitvi reklamacije. To je očitno zlasti 
takrat, ko gre za blago ali storitve večjih vrednosti in za stvari, za 
katere ni predpisana zakonska obveznost garancije (rabljeni 
avtomobili, pohištveno blago, oprema, gradbeni material - strešna 
kritina, parket, itd.). Ni malo primerov, ko se reklamacije v času 
garancije tako zavlačujejo, da rok garancije poteče prej, kot je 
napaka dejansko odpravljena. 

Dopolnitev je potrebna, ker v praksi nastanejo spori s strani 
prodajalcev zaradi zakonske nedorečenosti opredelitve nosilca 
stroškov ob reklamaciji za stvarne in pravne napake. Ti stroški v 
večini primerov niso zanemarljivi, zato jih skuša prodajalec na 

vsak način prenesti na kupca. Tipičen primer: uveljavljanje rekla- 
macije za stvarno napako na parketu, ki se pokaže čez čas, ko 
je parket že položen in polakiran (na dan prilezejo črvi, ki prej niso 
bili opazni). Parket je potrebno odstraniti, na novo položiti in 
polakirati, nastanejo tudi prevozni stroški. Nastali stroški niso 
majhni in tudi niso nastali po krivdi potrošnika. Zato je nedopustno, 
da se jih naloži njemu. Prodajalec se izmika, da ga zakon ne 
zavezuje. Vsako sklicevanje na dobre poslovne običaje ne 
zadošča in tudi pristojne inšpekcijske službe so nemočne. 

K 55. členu 

V 70. členu se doda nov odstavek, ki glasi: 

"Priloga tega zakona je Razpredelnica pristojnosti inšpekcijskih 
organov Republike Slovenije predstavljena po resorjih". 

Obrazložitev 

S predlogom Vlade Republike Slovenije za spremembe 70. člena, 
kjer se dosedanja dikcija, da "organi tržne inšpekcije" nadzirajo 
uresničevanje tega zakona in izrekajo ukrepe v skladu z zakonom 
nadomesti z besedami "pristojni inšpekcijski organi", se po- 
stavlja potrošnika pri uveljavljanju pravic iz naslova zakona o 
varstvu potrošnikov v nemogoč položaj. V večini primerov je 
namreč potrošnik pri uveljavljanju svojih pravic potreboval pomoč 
pristojne inšpekcije. Kako se bo znašel sedaj v labirintu zakonov, 
pravilnikov in drugih podzakonskih aktov, ki urejajo pristojnost 
posameznih inšpekcijskih služb, da bo našel pravi naslov za 
rešitev svojega problema, si ni moč zamisliti. Zakon, ki je namenjen 
potrošniku mora biti napisan tako, da ga ta lahko uporablja. Zato 
je nujna izdelava razpredelnice, ki bo potrošniku v pomoč pri 
uveljavljanju njegovih pravic. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje - druga obravnava 

Komisija za gospodarstvo je na 68. seji, dne 18. 9. 2002, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (EPA 596- 
III), ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev 
državnega zbora s prvopodpisanim Francem Pukšičem. 

Komisija je bila seznanjena s stališčem Vlade Republike Slovenije 
k predlogu zakona ter utemeljitvami, zakaj predloga zakona ne 
podpira. 

Člani komisije so se strinjali, da je delno povračilo vlaganj 
upravičeno, nikakor pa ne v višini, ki jo predlaga predlagatelj 

obravnavanega predloga zakona. Komisija prav tako nasprotuje 
rešitvi, da se zneski vračila začnejo vračati takoj, ko bo realizirana 
kupnina od privatizacije državnega deleža v Telekomu Slovenije 
d.d. 

Zato komisija predloga zakona o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje ne podpira. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetanika Franca Batagelja v 

zvezi z neaktivnostjo državnih organov pri vložitvi ovadbe zoper genocidna dejanja 

na Primorskem 

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 25. 9. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta, obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi z ne- 
aktivnostjo državnih organov pri vložitvi ovadbe zoper genocidna 
dejanja na Primorskem ter na podlagi prvega odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Franca Batagelja in predlaga Ministrstvu za pravosodje, 
da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

in zahtevam, da državno tožilstvo pojasni ukrepe in zadolžitve, ki 
jih bo sprejelo na podlagi navedenih ovadb. 

Obrazložitev 

Na tiskovni konferenci 17. septembra v Kopru so organizatorji 
poudarili nemoč pobudnikov in ovaditeljev znanih vojnih zločincev, 
živečih v Italiji, ker državno tožilstvo ni ničesar storilo, da bi ovadbe 
sprožile ustrezne sodne postopke. 

Javno mnenje, zlasti na Primorskem, se ne strinja z neaktivnostjo 
državnih organov, saj fašizem nikoli ni docela mrtev in je storilce 
genocidnih dejanj potrebno preganjati. 

Vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja se glasi: 

Sprašujem zakaj ovadbe, ki sta jih vložila odvetnika Puh in Lozej 
niso v ničemer uresničene niti niso znani kakršni koli postopki, ki 
bi jih državno tožilstvo sprožilo na njihovi osnovi. Sprašujem tudi 

Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za pravo- 
sodje, da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta v 
roku 30 dni odgovori na vprašanje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 

za sprejem izjave glede Zavarovalnice Triglav d.d.  

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 25. 9. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo prof. dr. Franca Vodopivca, da državni svet sprejme 
izjavo glede Zavarovalnice Triglav d.d. ter sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet podpira naslednjo vsebino pobude državnega svetni- 
ka prof. dr. Franca Vodopivca: 

Državni svet izraža veliko zaskrbljenost zato, ker sta se vodstvo 
Zavarovalnice Triglav, konkretno nadzorni svet in uprava podjetja, 
ki je v mešani, javni in privatni lasti, postavila nad pooblaščeno 
zako-nito institucijo države in ker se pristojni državni organi, tudi 
preiskovalni in sodni organi, vedejo kot da to ni nezakonito 
ravnanje, ki ima že sedaj vsaj dve zelo škodljivi posledici: 

- ogroža uveljavljanje zakonodaje, ki je bila sprejeta v državnem 
zboru, 

ustvarja vtis, da je lahko center zadostne finančne moči z 
javnosti nepoznanimi političnimi in ekonomskimi povezavami 
nad institucijami države, če je tak interes tega centra. 

Zato državni svet poziva vse pooblaščene organe, da ukrepajo, 
da bo zakonitost v primeru Zavarovalnice Triglav spoštovana, da 
bosta uprava in nadzorni svet izvršila to, kar od njih zahteva 
pooblaščeni in zakoniti državni organ in da bodo nemudoma 
uvedeni ustrezni postopki proti odgovornim članom nadzornega 
sveta in uprave, ki zahtev pooblaščenega organa niso izpolnili do 
predpisanega roka. 

Obrazložitev 

Nobenega dvoma ni, da vse o čemer poročajo mediji o zadevi 
Zavarovalnice Triglav, skrbi javnost. Kaže, da finančno dovolj 
močne institucije lahko nekaznovano ne spoštujejo ukrepov in 
zahtev zakonsko pooblaščenega organa. Prav neverjetno je, da 
pooblaščene državne institucije ne ukrepajo proti članom nadzor- 
nega sveta in uprave Zavarovalnice Triglav, za kar jih obstoječa 
zakonodaja gotovo pooblašča, ob tem ko vsak policist lahko 
izreče mandatno kazen za najmanjši prometni prekršek. Če bosta 
v zadevi Zavarovalnice Triglav uprava in nadzorni svet uveljavila 
svojo voljo proti zakonsko pooblaščenemu organu, bo to 
precedens za bodočnost, za državljane, za tujino pa znak, da 
ima Slovenija in demokracija v njej vse več lastnosti oligarhije, 
torej države, kjer o resnično pomembnih zadevah lahko nepo- 
sredno odločajo zastopniki finančne moči. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi 

s plačevanjem veterinarskih storitev ^   

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 25. 9.2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta, obravnaval 
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s plačeva- 
njem veterinarskih storitev ter na podlagi prvega odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, go- 
zdarstvo in prehrano, da vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo: 

1. Zakaj se ne izplačujejo storitve, ki jih opravljajo veterinarji na 
osnovi pridobljene koncesije za opravljene storitve, npr. 
prisotnost bolezni BSE in druga nujna veterinarska opravila? 

2. Zakaj prihaja do zamude in od kod izgovor, da ni denarja, ko 
pa gre za naprej znana potrebna dejanja in veterinarske 
storitve? 

3. Kdaj bodo veterinarji prejeli plačilo za svoje storitve? 

4. Kdo je odgovoren, da plačila niso bila pravočasno opravljena 
in kako so se v proračunu načrtovala sredstva za navedena 
opravila, ki so bila že naprej poznana in predvidena? 

Obrazložitev 

V zadnjem času se ponavljajo obvestila, da veterinarji niso dobili 
plačanih svojih storitev, ki jih opravljajo v okviru svoje dovoljene in 
pridobljene dejavnosti. Opozarja se, da se omenjena opravila 
nanašajo na nujno ugotavljanje prisotnosti raznih bolezni pri živalih, 
ki so namenjene za prehrano. V konkretnem primeru so storitve 
potrebne in bi njihova opustitev predstavljala nevarnost razširjanja 
različnih bolezni. Nadalje se pojavljajo obvestila, da za take storitve 
niso bila predvidena sredstva in podobno. Taka opravičila so 
neresna in kvečjemu kažejo na neodgovornost pristojnih na mi- 
nistrstvu in veterinarski upravi. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta 
v roku 30 dni odgovori na vprašanja. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi 

s financiranjem nekaterih tradicionalnih prireditev, namenjenih ohranjanju narodne 

kulturne dediščine 

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 25. 9. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta, obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi s finan- 
ciranjem nekaterih tradicionalnih prireditev, namenjenih ohranjanju 
narodne kulturne dediščine ter na podlagi prvega odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Branka Grimsa in predlaga Ministrstvu za kulturo, da 
vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa se glasi: 

Sprašujem Ministrstvo za kulturo, po kakšnih merilih se v zadnjem 
obdobju delijo sredstva davkoplačevalcev, namenjena kulturi, saj 
nekatere tradicionalne prireditve, namenjene ohranjanju narodne 
kulturne dediščine, ostajajo brez zadostnih sredstev. 

Obrazložitev 

V številnih slovenskih občina, primer je občina Železniki, so bile v 
minulih letih izvedene tradicionalne prireditve (klekljarski festival, 
prikaz predelave lanu,...), ki so bile namenjene ohranjanju narod- 
nega kulturnega izročila. Del sredstev za te namene je prispeval 
tudi državni proračun, delilo pa jih je ministrstvo za kulturo. V 
zadnjih dveh letih se je obseg teh sredstev realno zelo zmanjšal, 
obenem pa smo preko javnih glasil informirani, da se občutna 
sredstva namenjajo prireditvam, ki bi jih glede na dogajanje na 
njih (poškodovanje oziroma samopoškodovanje ljudi, zasramo- 
vanje vrednot in vsega lepega) zelo težko opredelili kot umetnost, 
saj naj bi bila umetnost namenjena vzpostavljanju in ohranjanju 
vsega lepega. 

Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za kulturo, 
da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 
dni odgovori na vprašanje. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi 

s preprečitvijo razširjene vzgoje borilnih psov izredno agresivnih pasem ter njihovo 

treniranje za napad na človeka  

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 25.9. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta, obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi s pre- 
prečitvijo razširjene vzgoje borilnih psov izredno agresivnih pasem 
ter njihovo treniranje za napad na človeka ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Branka Grimsa in predlaga Vladi Republike Slovenije, da 
vprašanje preuči in naj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa se glasi: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, ali bo predlagala ustrezne 
spremembe zakonodaje oziroma kaj bo storila, da bi preprečila 
čedalje bolj razširjeno vzgojo borilnih psov izredno agresivnih 
pasem ter njihovo treniranje za napad na človeka? 

Podpredsednik državnega sveta dr. Avgust Majerlč je dejal, 
da je državni svet organiziral posvet skupaj z Zvezo društev za 
biomaso Slovenije, ker se zaveda pomena, ki ga ima iskanje 
novih virov energije za okolje in gospodarski razvoj naše države. 
S tem posvetom je pokrita celotna Slovenija, saj so se regijski 
posveti začeli že v letu 2000 in se nadaljevali po vsej Sloveniji v 
letu 2001'. Vsi posveti so bili zelo dobro obiskani in vsem so 
sledile različne oblike aktivnosti. Predvsem je šlo za osveščanje, 
kakšne možnosti ima Slovenija pri ustvarjanju zdravega okolja in 
zmanjšanju energetske odvisnosti od tujine ter emisij toplogrednih 
plinov. Opozoril je, da se danes svet kot celota zaveda nevarnosti 

Obrazložitev 

V Sloveniji je čedalje bolj prisotna vzgoja psov izredno agresivnih 
pasem, ki jih potem lastniki trenirajo za napad na človeka in jih 
uporabljajo kot orožje. Tak pes predstavlja potencialno večjo 
nevarnost za okolico kot strelno orožje, saj ko se enkrat spusti v 
napad, ni več obvladljiv. To dokazuje tudi nedavni primer, ki se je 
končal s hudo telesno poškodbo. Če vlada ne bo nemudoma 
ukrepala, je mogoče pričakovati še hujše dogodke, o čemer pričajo 
številni napadi takih psov na otroke v zahodni Evropi, ki se končajo 
s smrtjo ali pa s trajnimi duševnimi in telesnimi poškodbami ne- 
dolžnih žrtev. 

Državni svet Republike Slovenije predlaga, da Vlada Republike 
Slovenije v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta 
odgovori na vprašanje. 

in se bori proti njej. Povzročajo jo izredno hitro naraščajoče emisije 
toplogrednih plinov, ki ogrožajo ves svet in seveda tudi našo 
Slovenijo. Ker želi tudi državni svet aktivno sodelovati pri iskanju 
načinov za zmanjšanje tega problema, je ponudil svojo pomoč pri 
organiziranju posvetov in osveščanjy javnosti. 

Izrazil je željo, da bi bil posvet ploden in posredoval nova spoznanja 
za učinkovitejšo politiko uvajanja biomase v Sloveniji. Opozoril je, 
da bo v okviru posveta podpisana tudi ljubljanska deklaracija za 
spodbujanje obnovljivih virov v slovenskem prostoru, ki nas bo 
zavezala k različnim aktivnostim v prehodnem obdobju, ter še 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije in Zveza društev za biomaso Slovenije sta 

21. marca 2002 organizirala posvet na temo: BIOMASA - VIR ENERGIJE ZA 

SLOVENIJO 
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dodal, da si svet že od Kjota naprej aktivno prizadeva, da bi 
našim bodočim generacijam zapustili čim bolj zdravo okolje. 

Mag. Martina Šumenjak, predsednica Zveze društev za blo- 
maso Slovenije, je po uvodnem pozdravu izrazila prepričanje, 
da bodo vsi, ki so prišli na posvet, informacije o nujnosti človeku 
in okolju prijaznega razvoja na področju energetike prenesli v 
svoje lokalne sredine, iz katerih se bo glas o ekološki nuji, 
ekonomski, socialni in moralni potrebi človeka in okolju prijaznega 
razvoja širil tudi tja, od koder danes predstavniki niso prišli. 

Posvet je prvenstveno namenjen temu srečanju vseh slovenskih 
županov in drugih odgovornih na tem področju, da slišijo, kaj se je 
pravzaprav na področju obnovljivih virov energije dogajalo v 
zadnjem desetletju, do kakšne preobrazbe v smislu instrumentov 
ekonomske politike smo do danes že prišli in kakšne so izkušnje 
v krajih, kjer že uporabljajo biomaso, sonce, veter ali geotermalno 
energijo. Poudarila je, da moramo razmisliti, kako bomo zastavili 
lokalno energetsko zasnovo v kraju ali občini za prihodnja deset- 
letja. 

Razveseljivo je, da so obnovljivi viri energije vključeni tudi v Agen- 
cijo Republike Slovenije za učinkovito rabo energije. Začeti moramo 
razmišljati, kako bomo energijo učinkovito izkoriščali, torej, da 
bomo za določene cilje porabili minimalno količino energije in v 
okviru potrebne energije izkoristili vse možnosti obnovljivih virov 
energije (v nadaljevanju: OVE). 

Menila je, da je naša moralna dolžnost, da smo pripravljeni danes 
nekoliko več investirati v OVE, da bomo imeli čisto okolje in stabilen 
lokalni razvoj in ustvarili strateško stabilno razmerje v Republiki 
Sloveniji. To mora biti naš osnovni cilj, je poudarila. 

Povzetek uvodnih referatov In razprav 

Franc Beravs, direktor Agencije RS za učinkovito rabo ener- 
gije, je uvodoma dejal, da Agencija RS za učinkovito rabo energije 
(v nadaljevanju: agencija) deluje že od leta 1995, najprej v okviru 
ministrstva za gospodarske dejavnosti, potem ministrstva za 
gospodarstvo, od lani pa v okviru ministrstva za okolje in prostor. 
Z letošnjim proračunskim letom nam je bilo dodeljeno tudi področje 
spodbujanja obnovljivih virov energije in izdaja odločb o statusu 
kvalificiranega proizvajalca električne energije in spodbujanje 
kogeneracije, je dodal. To pomeni, da agencija z letom 2002 prev- 
zema obveznosti spodbujanja celotnega spektra tistih aktivnosti, 
ki se nanašaajo na sektor rabe energije, v katerem se lahko 
odvija distribuirana proizvodnja električne in toplotne energije. 

V nadaljevanju je namenil pozornost lokalni energetski zasnovi, 
ki naj bi nastajala v lokalnih skupnostih. Lokalna energetska za- 
snova oziroma lokalni energetski koncept je razvojni načrt občine, 
ki opredeljuje okolju prijazno proizvodnjo energije in učinkovito 
rabo energije na celotnem področju lokalne skupnosti, maksimalno 
možno izrabo obnovljivih lokalnih energetskih virov in možnosti 
za postavitev sistemov daljinskega ogrevanja in tudi vso 
proizvodnjo električne energije. 

Ta naloga je lokalnim skupnostim dodeljena v nekaterih zakonih: 
zakonu o lokalni samoupravi, ki določa občinam to pristojnost; 
zakonu o varstvu okolja, ki določa maksimalno možno izrabo 
lokalnih obnovljivih virov in aktivnosti za čim manjše obreme- 
njevanje okolja; energetskemu zakonu, ki v definiciji pojmov 
opredeljuje, kaj je lokalni energetski koncept in v poglavju o 
spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije 
določa, da bodo lokalne skupnosti lahko pridobivale sredstva 

državnih spodbud za izvajanje programov učinkovite rabe energije 
in izrabe OVE, če bodo imele izdelane lokalne energetske zasnove. 

Opozoril je tudi, da lokalna skupnost nastopa v različnih vlogah. 
Med drugim je porabnik energije in kot lastnik objektov za izobra- 
ževanje, varstvo otrok, šport, kulturo, administrativnih zgradb je 
relativno velik in potraten porabnik energije. Če imajo lokalne 
skupnosti svoja lokalna podjetja za oskrbo z energijo, nastopajo 
tudi v vlogi proizvajalca in distributerja energije. Ker je njihova 
primarna naloga planiranje in usmerjanje lokalnega razvoja, imajo 
v agenciji lokalni energetski koncept za razvojni dokument. Z 
izdelavo energetske zasnove se želijo določiti in izbrati cilji, 
ugotoviti, kakšno je stanje na tem področju, oblikovati baza 
podatkov o rabi in proizvodnji energije, pregledati možni ukrepi za 
izboljšanje obstoječega stanja, oblikovati različni možni scenariji 
bodočega razvoja in izdelati kratkoročna in dolgoročna ener- 
getska politika v občini. 

Agencija že več kot pet let spodbuja nastajanje lokalnih energet- 
skih zasnov. Prve pilotske energetske zasnove so bile izdelane 
leta 1992 s pomočjo avstrijske vlade in na njihovi osnovi so 
sčasoma razvili obsežno metodologijo izdelave energetskih 
zasnov. Pri spremljanju izvedbe in aktivnosti, ki jih narekujejo 
energetske zasnove, ugotavljajo, da je zelo pomembno, kako se 
lokalne skupnosti lotijo izdelave teh zasnov. 

Za izvedbo razvojnega dokumenta je treba v občini oblikovati 
razvojno koalicijo tistih predstavnikov lokalne skupnosti, ki imajo 
interes, znanje in motive, da aktivno sodelujejo pri njegovi pripravi. 
Ker je dokument tudi strokovno zahtevno delo, obstajajo v Sloveniji 
ustrezne institucije, ki lahko nudijo strokovno pomoč, vendar brez 
sodelovanja občinskih akterjev tudi te institucije ne bodo uspele 
izdelati kvalitetnega razvojnega načrta, saj le-ta vedno nastaja v 
okolju, kateremu je namenjen. Priporočljivo je, da odločitev o 
pripravi lokalne energetske zasnove sprejme občinski svet in jo 
na koncu tudi potrdi; sprejme naj tudi načrt aktivnosti, ki bodo 
sledile po izdelavi razvojnega načrta. 

Lokalna energetska zasnova je osnova za izvedbeni plan, ki ima 
določene cilje. V nadaljevanju je izpostavil le nekatere: maksimalno 
možno izrabo obnovljivih virov na lokalnem nivoju ter izvedbo 
ukrepov za učinkovito rabo energije, predvsem v objektih, ki so v 
lasti občin, možnosti za izgradnjo daljinskih sistemov in podobno. 

Še posebej je izpostavil, da mora lokalna skupnost v času 
nastajanja in same izvedbe tega dokumenta veliko pozornost na- 
meniti informiranju, osveščanju in tudi izobraževanju čim večjega 
števila občanov in jih pritegniti kot akterje pri njegovem uresni- 
čevanju. 

Če se odločimo za načrtovanje nekega sistema daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso in prepričamo porabnike, da svoje 
individualne objekte priključijo na ta sistem, svojega dela nismo 
opravili najbolje, če ostajajo porabniki potratni. Individualnega 
porabnika moramo prepričati, da bo izvedel v svojem objektu vse 
možne ukrepe za čim manjšo porabo energije, kajti le tako bomo 
zmanjšali moč tega sistema ali pa na isto moč priključili več 
objektov. 

Na podlagi analize v občinah, ki predstavljajo četrtino slovenskega 
prebivalstva, so prišli do specifičnih podatkov o stroških za porabo 
energije, ki gredo direktno iz občinskega proračuna. Po cenah 
Statističnega urada RS znaša ta strošek približno 5.000 tolarjev 
letno na prebivalca. Sistemi javne razsvetljave predstavljajo kar 
znaten delež stroškov, o katerem je smiselno razmišljati, saj je 
možno privarčevati tudi do 30 %. 

Agencija ima že vzpostavljene mehanizme spodbud za nastajanje 
ali izvedbo varčevalnega potenciala: od energetske zasnove, 
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energetskih pregledov, ki podrobno ugotavljajo varčevalne poten- 
ciale, do študije izvedljivosti za večje, finančno zahtevnejše 
projekte in naložbe. Dejal je, da je za projekte - energetska zasnova, 
energetski pregled in študija izvedljivosti - možno pridobiti do 50 
% nepovratnih subvencij. 

Omenil je tudi nov pristop, ki so ga zadnji dve leti uvajali s pomočjo 
nemške vlade. Ugotavlja se namreč, da predvsem v občinah 
primanjkuje sredstev za naložbe za zmanjšanje rabe energije, za 
njeno učinkovito rabo in kvalitetno oskrbo z energijo. Zato so 
razvili pristopen model vključevanja privatnega kapitala v te 
aktivnosti, ki jih v tujini poznajo že nekaj let kot "third party financ- 
ing". Pri nas to poznamo kot pogodbeno financiranje ukrepov za 
učinkovito rabo in pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo. 
Občina kot lastnik objektov prepusti zainteresiranemu privatnemu 
podjetniku, da prevzame oskrbo z energijo v njenih objektih. Pri 
pogodbenem financiranju ukrepov za učinkovito rabo energije pa 
občina da na voljo svoje objekte, v katerih obstaja relativno velik 
varčevalni potencial, in ponudi zainteresiranim podjetnikom, da 
znižajo rabo energije in iz ustvarjenih prihrankov poplačajo svoje 
naložbe. 

Na koncu je omenil, da agencija že nekaj let nudi nepovratne 
finančne spodbude tudi gospodinjstvom, da bi izvajali ukrepe za 
učinkovito rabo energije. Med drugim je omenil razpis za 
zamenjavo oken z energetsko učinkovitimi. Gre za akcijo, ki je v 
zadnjih dveh letih naletela na izreden odziv in ima izredno velike 
učinke pri varčevanju z energijo. 

Marjan Sellškar, direktor ISPO d.o.o., Ljubljana, je govoril o 
izkušnjah uvajanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije v energetskih zasnovah posameznih občin. 

Dejal je, da se vedno vračamo na osnovne postulate, ki jih pred- 
vsem Evropa čedalje bolj poudarja in ki predstavljajo sestavni del 
trajnostnega razvoja. Gre za čim bolj učinkovito rabo energije in 
izrabo lokalnih virov energije. To je praktično cilj vsega sveta in 
samo tisto, česar ni možno pokriti z obnovljivimi viri, naj se pokrije 
s fosilnimi viri. To je dolgoročni cilj vseh dokumentov, o katerih se 
danes pogovarjamo. 

Predstavil je spisek energetskih zasnov, ki jih je do sedaj izdelalo 
njihovo podjetje. Medtem ko prve energetske zasnove iz leta 
1998 praviloma niso bile oblikovane za celotne občine, temveč 
za posamezne kraje, so od leta 1999 energetske zasnove pri- 
pravljene tako, da vključujejo analizo in na njeni osnovi projekcije 
za celotno občino. Do marca letos je bilo v Sloveniji izdelanih 35 
energetskih zasnov; njihovo podjetje jih je naredilo 17 oziroma 
48,5 %, od leta 1999 naprej pa je njihov tržni delež praktično 60 
%. 

V zvezi z analizo deleža občin, ki se odločajo za energetsko 
zasnovo, gre za (17 občin od 192 oziroma 8%, delež prebivalcev 
6,23%) večje občine z redkejšo poseljenostjo, kot je slovensko 
povprečje; odločajo se torej bolj podeželske občine. 

Poudaril je, da energetske zasnove niso same sebi namen, tem- 
več so samo prvi korak k trajnostnemu in dolgoročnemu razvoju 
energetike in ekologije v občinah ali širših regijah. Zato je zelo 
pomembno, da se že na začetku, ko potekajo prve diskusije s 
predstavniki občine, razmišlja o naslednjih korakih, ker se drugače 
le-ti praviloma zelo težko realizirajo. V 17 občinah so bili narejeni 
energetski pregledi javnih zgradb, večino je naredilo njihovo 
podjetje, in sicer na osnovi tudi pri njih izdelanih energetskih zasnov. 

Poudaril je pomen investicijske dokumentacije za posamezne 
ukrepe ali projekte učinkovite rabe energije ali rabe obnovljivih 

lokalnih virov. V 10 občinah je dokumentacija v različnih fazah, v 
Gornjem Gradu in Nazarjah so projekti že v zadnji fazi, nekje pa 
v srednji fazi. V nadaljevanju je posredoval podatke za električno 
energijo v Sloveniji, ki niso primerljivi med seboj, medtem ko so 
analize za toplotno energijo veliko bolj dodelane. Za primerjavo je 
navedel, da se danes pogovarjamo o 1200 gigavatnih urah toplotne 
energije, medtem ko program energetske izrabe lesne biomase 
predvideva, da naj bi bilo s projekti večjih biomasnih kotlov, manjših 
industrijskih ter individualnih dosežena proizvodnja 3100 giga- 
vatnih ur toplotne energije. 

V nadaljevanju je predstavil strukturo energentov, ki so jo ugotovili 
v teh 17 energetskih zasnovah občin: lahko kurilno olje 55 %, 
drva, lesna biomasa 41 %, plin in premog 2 %. Relativno visok 
delež rabe lesne biomase, ki je precej višji od povprečja v Sloveniji, 
kaže, da gre za bolj gozdnate občine s kmečkim prebivalstvom. 
Poleg tega pa so v te zasnove vključeni tudi večji obrati lesne 
industrije, kjer se običajno lesna biomasa uporablja tudi v 
tehnološke namene in je poraba večja. 

V energetskih zasnovah je poleg količine energije in ostalih ele- 
mentov vedno bolj pomemben tudi podatek o emisijah toplogrednih 
plinov, ki v teh projektih predstavljajo približno 180.000 ton emisij 
C02. To pa je v primerjavi s podatki za Slovenijo -15 milijonov ton 
emisij C02 - velik "prihranek". Na primer, če uspemo 10 % energije, 
ki je zdaj pridobljena s fosilnimi gorivi, nadomestiti z ukrepi 
učinkovite rabe energije ali OVE, pridemo do 16.000, 20.000 ton 
C02, kar ni zanemarljivo. 

Rad bi poudaril, je dejal, da danes še vedno spodbujajo izdelavo 
energetskih zasnov bolj njihovih izdelovalci, kot pa tisti, ki so po 
zakonu dolžni. Povedati je treba, da to ne velja samo pri nas, 
ampak povsod. Varstvo okolja je praviloma na začetku vedno 
strošek, kasneje lahko postane "biznis", zato je ta projekt za 
bogate ali osveščene ali pa je potrebna prisila. Dejal, da lahko 
med bogate štejemo Švicarje, med osveščene Skandinavce, 
prisila pa je potrebna bolj ali manj povsod drugod v Evropi, kamor 
spadamo tudi mi. To se je sicer začelo spreminjati s kampanjami 
in akcijami, nekje hitreje, nekje počasneje. 

Tako kot je bilo že rečeno, je zakonska osnova zelo jasna, vendar 
pa so odločitve na občinskih nivojih več ali manj politične. Opozoril 
je, da ima večina manjših slovenskih občin, ki se za te projekte 
odločajo, težave z osnovno infrastrukturo. Poleg tega je večina 
občin, ki so se odcepile, strokovno, kadrovsko, organizacijsko 
prešibkih, zato so slabi sogovorniki in se tudi težje odločajo za te 
korake. Na vprašanje, kje so razlogi za tako stanje, si je odgovoril, 
da dokler ni na najvišjem nivoju to področje urejeno, toliko časa 
ne moremo pričakovati, da bodo ljudje sami to sprožili. 

Ponovno poudarjam, je nadaljeval, da so ti dolgoročni dokumenti 
za lokalne skupnosti, regije in državo zelo pomembni, ker znižujejo 
stroške, ki nam "non stop uhajajo iz žepov". Ker zakonodaja 
sama po sebi ni dovolj, bi bila potrebna drugačna akcija za hitrejše 
urejanje tega področja. 

Vzporedno z dokumenti, o katerih se pogovarjamo na tem posvetu, 
se pripravijo občinski, regijski in tudi državni razvojni programi, ki 
so pomembni za črpanje sredstev programov SAPARD, ISPA in 
podobnih. Opozoril je, da so aktivnosti, ki jih omenjamo, premalo 
vključene v te vzporedne dokumente. Tako občina dobi dva 
dokumenta, ki pa sta premalo povezana. 

Energetska zasnova je dejansko samo prva faza. Podjetje jo 
izdela v skladu z javnimi naročili, temu sledijo energetski pregled 
javnih zgradb, investicijski ukrepi, študije in drugi koraki. Opozoril 
je, da se stalno pojavljajo kot možen kandidat za izdelavo 
naslednjih korakov in pri tem izgubljajo energijo In čas. V Evropi je 
to drugače urejeno, saj je tam ključni "developer" podjetje, ki 
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opravi celotno delo, s podizvajalci ali samo. To je tudi eden od 
razlogov, da se stvari v Sloveniji vlečejo predolgo. 

Vseskozi se pogovarjamo o učinkoviti rabi energije in izrabi 
obnovljivih virov. Opozoril je, da se v večjih mestih in mestnih 
občinah s temi projekti praktično ne ukvarjajo; v tem trenutku je v 
delu samo energetska zasnova za Maribor. Dejstvo je, da je 
daleč največji potencial učinkovite rabe energije in izrabe drugih 
obnovljivih virov v večjih mestih, tudi v Ljubljani. Njegove izkušnje 
iz prejšnjih let kažejo, da ima Ljubljana do energetske zasnove 
ignorantski odnos. Kljub temu, da so v Ljubljani vse pomembne 
institucije in bi bilo možno, kar dokazujejo pilotski projekti, daleč 
največ narediti prav v njej, še vedno nima energetske zasnove. 
Na drugi strani pa evropska mesta med seboj tekmujejo in se 
izkazujejo, kako so napredna. 

Dejal je še, da so razpisi kratkega "daha", morali pa bi potekati 
vse leto, ker tudi aktivnosti potekajo vse leto. Prepričan je in tudi 
izkušnje kažejo, da so javne predstavitve energetskih zasnov, 
ne samo za občino, temveč za širše okolje ali posamezne kraje 
daleč najboljša promocija. Glede dopolnitve zakonodaje je menil, 
da bi morali v zvezi s Kjotskim protokolom sprejeti dodatne omejitve 
s klavzulo, ker se resnično vse začne v lokalni skupnosti. 

V Italiji obstajajo medobčinske ali regijske agencije oziroma pisarne 
za spodbujanje vseh teh aktivnosti. O tem bi morali po njegovem 
mnenju začeti razmišljati tudi v Sloveniji, saj pri nas nismo uspeli 
v desetih letih spodbuditi aktivnosti v zvezi z uvajanjem OVE. Ob 
koncu je še dejal, da sodelujejo v projektu, s katerim naj bi bila 
vzpostavljena baza dolgoročnih podatkov, tako da ne bi bilo treba 
več energetskih zasnov ponavljati vsakih 10 let, temveč bi se 
avtomatsko obnavljale z vsakim letom, z vsakim novim projektom, 
ukrepom. 

Robert Režonja, svetovalec ministri za kmetijstvo, gozdar- 
stvo In prehrano, je predstavil spodbude ministrstva za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano za povečanje rabe biomase danes 
in v prihodnje ter povedal, da s sofinanciranjem ali financiranjem 
različnih ukrepov na področju kmetijstva in gozdarstva spodbujajo 
rabo biomase. Na področju gozdarstva z različnimi ukrepi, 
predvsem s sofinanciranjem del v zasebnih gozdovih, spodbujajo 
večjo aktivnost lastnikov gozdov pri izvajanju del v gozdovih, kar 
vpliva tudi na večje izkoriščanje biomase. 

Tudi v letošnjem letu, tako kakor lani, bodo namenili za izvajanje 
ukrepa nege, tako imenovanega drugega redčenja, 30 do 40 
milijonov tolarjev, s čimer spodbujajo lastnike k redčenju dreves 
prsnega premera 10 do 15 centimetrov, ki pa z vidika stroškov 
za lastnike gozdov ni zanimivo. S tem ukrepom se dosega ustrezna 
mešanost drevesnih vrst in akumulacija prirastka na najbolj 
kvalitetnem drevju, to pa prinaša kasneje lastnikom gozdov večje 
finančne učinke. S sofinanciranjem tega ukrepa dosegamo, je 
dejal, da lastniki gozdov redčenje izvajajo in na ta način lesno 
biomaso spravijo iz gozda. Sredstva ministrstva pomenijo nepo- 
sredno spodbudo za izvedbo del na površini 800 hektarjev gozdov. 
Če izhajamo iz dejstva, da se na podlagi tega ukrepa v povprečju 
poseka 30 kubičnih metrov lesa, to pomeni, da letno financiramo 
oziroma sofinanciramo pridobivanje 24.000 kubičnih metrov lesne 
biomase. 

V okviru okoljskih programov sofinancira ministrstvo od lanskega 
leta dalje Izvajanje ukrepov s ciljem, da se ne zaraščajo kmetijske 
površine. Po znanih podatkih se na leto zaraste tudi 5 do 7.000 
hektarjev površin. Plačilo za ta ukrep znaša 42.000 tolarjev na 
hektar, pri tem pa je posameznik do teh sredstev upravičen samo 
enkrat v obdobju petletnega trajanja kmetijsko-okoljskega pro- 

grama, hkrati pa morajo biti vse ostale kmetijsko-gozdarske 
površine vključene v ta program. V lanskem letu se je ta ukrep 
izvedel na 136 hektarjih površin, za kar je bilo porabljenih 5.710.740 
tolarjev. 

Tudi v letošnjem letu bo ministrstvo v okviru neposrednih plačil 
nadaljevalo sofinanciranje stroškov pridelave poljščin. Pridelavo 
oljne ogrščice bo letos sofinanciralo v višini 70.500 tolarjev na 
hektar. Dejal je, da že sama višina subvencije neposrednega 
plačila kaže njihov odnos do te poljščine. Rezultat tega je, da je 
bilo po nekaterih podatkih lani na novo posejenih približno 2.000 
hektarjev oljne ogrščice; s sofinanciranjem tega ukrepa se 
zagotavlja tudi surovinska baza za proizvodnjo biodizla. 

Glede spodbujanja izkoriščanja lesne biomase je v teku Pharov 
projekt - projekti čezmejnega sodelovanja - v okviru katerega bo 
ministrstvo sofinanciralo izrabo lesne biomase, natančneje 
daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso v štirih občinah. 
Pričakujejo, da bodo pogodbe o sofinanciranju podpisane v 
prihodnjih dneh. Nadalje bodo v prihodnjih dneh predlagali v 
sprejem vladi Republike Slovenije uredbo o programih kmetijske 
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. In v 
okviru ukrepa Program podpor za prestrukturiranje in prenovo 
kmetijske mehanizacije je oziroma bo prvič dana možnost 
sofinanciranja nakupa strojev za pripravo lesnih sekancev. 

V zakonodajnem postopku v državnem zboru je tudi predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih2, ki 
predvideva, da bi lahko upravičenci iz proračuna Republike 
Slovenije pridobili sredstva za sofinanciranje vlaganj za izboljšanje 
pogojev pridobivanja in trženja gozdnih lesnih asortimentov. Prav 
iz tega naslova želimo, je dejal, sofinancirati določenim lastnikom 
stroje za pripravo lesnih sekancev oziroma tiste aktivnosti, ki 
bodo potrebne za promocijo in samo prodajo lesne biomase. 
Nadalje bi bila dana tudi možnost pridobivanja sredstev iz 
strukturnih skladov Evropske unije, predvsem pa možnost so- 
financiranja začetka delovanja združenja lastnikov gozdov. To bi 
po našem prepričanju, je poudaril, zagotovo pripomoglo k 
racionalnejši izrabi lesne biomase in večjim finančnim učinkom. 
Tovrstna združenja so povsod po Evropi zelo dobro znana, pri 
nas pa se ta oblika združevanja še ni uveljavila. Zato bi s 
sofinanciranjem spodbudili organiziranost lastnikov gozdov, kar 
narekuje tudi sam trg. 

Če bo dovolj sredstev za vlaganje v gozdove, smo prepričani, da 
bo tudi večji interes lastnikov gozdov za izvajanje določenih del in 
s tem tudi večje izkoriščanje lesne biomase. Če bodo razpoložljiva 
sredstva, na ministrstvu načrtujejo v okviru programa Prestruktu- 
riranje kmetijstva podporo investicijam na kmetijskih gospodarstvih 
tudi za sofinanciranje izrabe zelene biomase (trava, koruza), ki bi 
skupaj z gnojnico, odpadnimi maščobami in drugimi organskimi 
ostanki lahko služila za proizvodnjo bioplina in električne energije. 

Ob koncu je dejal, da so razpoložljiva sredstva omejena za dolo- 
čene programe oziroma za sofinanciranje določenih ukrepov, ki 
jih izvajajo na področju kmetijstva in gozdarstva in s katerimi 
posredno ali neposredno spodbujajo rabo biomase. Tudi v 
prihodnje bodo spodbujali ukrepe za rabo biomase. 

Ljubo Žužek, direktor Ekološko razvojnega sklada RS, je 
dejal, da Ekološko razvojni sklad RS (v nadaljevanju: Ekosklad) 
deluje že od leta 1994 na osnovi zakona o varstvu okolja z 
namenom kreditirati okoljske investicije - posojila z ugodnejšo 
obrestno mero kot v komercialnih bankah. Poleg tega deluje tudi 
kot finančni posrednik pri nekaterih donacljah. Tako je pred tremi 
leti Ekosklad3 uspešno zaključil projekt Opuščanje ozonu škod- 
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Ijivih snovi v Sloveniji, pri katerem je z nepovratnimi sredstvi 
sodeloval tudi sklad Global Environment Facility Trust Fund(GEF)4. 

Ekosklad je do sedaj kreditiral v glavnem tri tipe programov in 
sicer lokalne infrastrukture, industrije oziroma okoljskih naložb in 
gospodinjstva; vključevali so tudi financiranje obnovljivih virov 
energije. Ekosklad je podelil več kot 20 milijard tolarjev ugodnih 
kreditov cca 5.000 gospodinjstvom in za prek 400 projektov prav- 
nih oseb. 

Gospodinjstva so prejela ugodne kredite v okviru projekta Zmanj- 
šanje onesnaževanja zraka, za katerega so leta 1996 najeli 
posojilo Svetovne banke v višini 30 milijonov DEM; sredstva so 
bila izčrpana pred enim letom. Projekt je v bistvu trajal tudi po 
izčrpanju sredstev, kajti dodali so "revolving" sredstva. Sredstva 
za ta projekt presegajo 30 milijonov DEM; po pogodbi s Svetovno 
banko je Eko sklad prispeval četrtino sredstev. Udeležena so bila 
tudi lastna sredstva gospodinjstev v višini 20 %, kajti sklad 
zagotavlja ugodne kredite do 80 % investicijske vrednosti. V okviru 
tega projekta Eko sklad zagotavlja ugodne kredite gospodinjstvom 
za prehod na okolju prijaznejše energente, na primer priključitev 
na primarni vročevodni sistem, namestitev ogrevalnih naprav za 
izkoriščanje lesne biomase. Tak primer je tudi v Gornjem Gradu. 

Sredstva za program Kreditiranje okoljskih naložb so bila name- 
njena večinoma industriji. V začetnem obdobju je bila zaradi 
manjšega zanimanja industrije poraba teh sredstev manjša. Od 
leta 1998 pa opažajo precej večji trend kreditiranja na področju 
industrije. 

Podatki kažejo, da je pri programu Kreditiranje lokalne infrastruk- 
ture bolj enakomerna poraba sredstev. V začetnem obdobju se je 
za potrebe lokalne infrastrukture porabilo več kreditov, v zadnjih 
dveh, treh letih, ko je Eko sklad lahko ponudil več sredstev, pa ni 
prišlo do neke večje ekspanzije, predvsem zaradi omejitve zadol- 
ževanja občin in s tem posledično tudi zadolževanja komunalnih 
podjetij. 

V nadaljevanju se je osredotočil na projekt Odstranjevanje ovir 
za večjo uporabo biomase kot vira energije. Tudi v tem projektu 
so vključena nepovratna sredstva sklada Global Environment 
Facility Trust Fund v višini 4,3 milijona dolarjev. Ta sredstva, ki jih 
je GEF namenil državi Sloveniji, bosta pomagala dodeljevati 
Ekološki razvojni sklad RS, ki je bil že v začetnih dokumentih 
predviden kot finančni posrednik, in Agencija RS za učinkovito 
rabo energije, ki je v tem času postala organ v sestavi Ministrstva 
za okolje in prostor. 

V okviru tega projekta se bodo zagotavljala sredstva za kapitalske 
vložke v podjetja, ki se bodo ukvarjala z gradnjo in upravljanjem 
sistemov za daljinsko ogrevanje z lesno biomaso. V letih 2002 - 
2003 bo na voljo okoli 550 milijonov tolarjev, poleg tega pa so za 
podporo projektom možni tudi drugi prispevki iz domačih in tujih 
virov. Projekt zagotavlja tudi znatna sredstva za izobraževanje, 
informiranje in podobne dejavnosti, ki bodo omogočile odstranje- 
vanje ovir za večjo rabo lesne biomase. Projekt bo v Slovenji 
upravljal medresorski projektni svet, ki mu bo predsedoval pred- 
stavnik Ministrstva za okolje in prostor, izvajala pa ga bo strokovna 
skupina v ekološko razvojnem skladu ob podpori Agencije za 
učinkovito rabo energije, skupaj z zunanjimi sodelavci. 

Toni Rlfelj, župan občine Gornji Grad, je predstavil potek dela 
pri projektih Izgradnje daljinskih sistemov ogrevanja na lesno 
biomaso v štirih občinah, ki so vključene v finančno pomoč 
Pharovega projekta Čezmejno sodelovanje, in sicer Gornji Grad, 
Preddvor, Nazarje in Logarska dolina. S projektom so začeli v 
občini Gornji Grad pred desetimi leti. 

Za daljinsko ogrevanje so dobili leta 1996 gradbeno dovoljenje, 
tega leta so kandidirali tudi za finančno pomoč, ki so jo leta 1998 
dobili od Phara in Ministrstva za gospodarske dejavnosti. Prva 
faza tega projekta je bila končana leta 2000, ko je bila zgrajena 
kotlarna z vso opremo in položenih 4 km toplovoda. Vrednost te 
naložbe je bila približno 650 milijonov tolarjev. V glavnem so bila to 
nepovratna sredstva Phara in Ministrstva za gospodarske dejav- 
nosti, pa tudi avstrijskega ekološkega sklada. 

Ker so želeli projekt daljinskega ogrevanja nadaljevati, so se leta 
1999 odločili, da kandidirajo (na razpolago je bilo 1,5 milijona evrov 
nepovratnih sredstev) za nova sredstva. Ker je bilo za sredstva 
več kandidatov - občine Preddvor, Solčava, Logarska dolina in 
Nazarje - so 12.1. 2001 ustanovili konzorcij. Tako so vse občine 
nastopile skupaj in kandidirale za pridobitev sredstev iz programa 
Phara, Ministrstva za gospodarske dejavnosti - kasneje Ministr- 
stva za okolje in prostor - Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in avstrijskega ekološkega sklada. 

V nadaljevanju je predstavil deleže nepovratnih sredstev po 
občinah, ki skupaj znašajo približno 3 milijone evrov. Januarja 
2002 je bila na osnovi mednarodnega razpisa in tenderske 
dokumentacije podpisana tudi štiripartitna pogodba z izbranim 
izvajalcem. V Preddvoru in Solčavi za dobavo opreme, v Gornjem 
Gradu in Nazarjih pa za izgradnjo 4 km dolgega toplovoda. 

Poleg odobrenih sredstev za izvedbo projektov, imajo na razpolago 
različne možnosti, med drugim tudi kredit eko sklada. Poudaril je, 
da ti krediti niso najcenejša varianta, zato se v zadnjem času 
zanimajo za sodelovanje s tujimi partnerji. V Preddvoru imajo že 
podpisano pogodbo z avstrijskim partnerjem Steierische Fern- 
w3rme, v Gornjem Gradu pa naj bi s partnerjem, ki bo prispeval 
sredstva za ta projekt in postal solastnik, podpisali pogodbo v 
naslednjem mesecu. Skušali so se pogovarjati tudi s slovenskimi 
naftnimi in zainteresiranimi podjetji, vendar do dogovorov ni prišlo. 
Interes tujcev za tovrstne naložbe v Sloveniji narašča, zato bo 
možno tudi nadaljnje projekte realizirati s pomočjo tujega kapitala. 

V prihodnje se bo treba organizirati na podoben način; s pomočjo 
nepovratnih sredstev iz različnih virov ter skupnega nadzora in 
združevanja več občin bo možno realizirati tako velike in drage 
projekte. Ob koncu je za primerjavo povedal, da bo končna 
vrednost projekta v Gornjem Gradu 800 milijonov tolarjev, medtem 
ko znaša letni občinski proračun okoli 300 milijonov tolarjev. 

Na vprašanje naslednfega razpravljalca, zakaj so se odločili 
financirati projekt, ki vključuje poleg kotlov na lesno biomaso tudi 
kotle na kurilno olje (fosilno gorivo), je župan občine Preddvor 
Miroslav Zadnlkar pojasnil, da so se odločili za dva kotla (2,5 
megavata na lesno biomaso in 4,5 megavata na kurilno olje) zato, 
ker je kurilno olje - projektanti to možnost zagovarjajo predvsem 
iz izkušenj v Avstriji, kjer se za to odločajo - predvideno za 
pokrivanje "špic", ki bi za krajše obdobje nastale pri -10, -15 
stopinjah Celzija, oziroma če karkoli izpade na kotlih na lesno 
biomaso. Kotel na kurilno olje v bistvu predstavlja zlato rezervo. 

Izpostavil je tudi težave v zvezi s krediti; eko sklad sicer daje 
kredite, vendar so nesprejemljivi za investitorja. Zanimalo ga je, 
kakšne kredite namerava eko sklad razpisati v letošnjem letu, s 
kakšno obrestno mero in ali bodo ti krediti namenjeni tudi za 
daljinsko ogrevanje. 

L|ubo Žužek je dejal, da je Ekosklad po statutu zavezan ohranjati 
realno vrednost kapitala, zato dajejo kredite s temeljno obrestno 
mero. Realni del obrestne mere pa je majhen, je dodal. Razpis, ki 
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bo izšel 29. marca 2002, bo določil letno obrestno mero kot temeljno 
obrestno mero, povečano za 1,5 % oziroma 1,6 %, odvisno od 
vrste zavarovanja. 

Razpis bo vseboval tudi možnost financiranja kreditov za obnov- 
ljive vire, tako kot so to vključevali tudi pretekli razpisi. Za 
gospodinjstva je do konca meseca še v veljavi razpis za zmanj- 
šanje onesnaževanja zraka, ki pa ga bodo predvidoma v mesecu 
maju malo redefinirali. Kreditne pogodbe so namreč vsebovale 
valutno klavzulo, vendar so opažali, da je zanimanje v zadnjih 
dveh letih močno upadlo. 

V nadaljevanju je opozoril, da se pojavljajo dileme, ali je boljši TOM 
ali LIBOR. V naslednjem letu imajo namen ponuditi za okolje- 
varstvene gospodarske naložbe, poleg opcije TOM + (takrat 
verjetno) 1,5 %, še alternativno opcijo EURIBOR + verjetno okrog 
1 %. Pri razpisu v letu 2003 bo tako tudi znano in točno definirano, 
kakšen je EURIBOR od Evropske investicijske banke. 

Franc Hrovatin se ni povsem strinjal z navedbo, da večja mesta 
nimajo energetskih konceptov, saj jih je bilo narejenih kar nekaj: 
Maribor, Ljubljana, Kranj, Jesenice, Ptuj, Nova Gorica, Kamnik. 

Franc Stakne, župan občine Črna na Koroškem, je uvodoma 
dejal, da je bila gospa Martina Šumenjak prva, ki jih je obiskala, ko 
se je v Sloveniji začelo razpravljati o ogrevanju naselij z energijo, 
ki se pridobi iz lesne biomase, in jim razložila, kaj taka toplotna 
energija pomeni. Na osnovi dogovora je v Črni, skupaj z mladimi 
občani, popisala vsa gospodinjstva, prišli so do koristnih podatkov, 
ki so jih uporabili pri projektu. 

Leta 1995, ko je Črna postala samostojna občina, so začeli na 
tem področju intenzivno delati. Povezali so se s podjetjem z 
Dunaja, kjer so pripravili celotno študijo o tem, koliko toplotne 
energije in kakšne peči potrebujejo. Pred/ideno je, da bi potrebovali 
dve peči: eno 3-megavatno in eno 2,5 oziroma 3-megavatno. Prvi 
večji energetski objekt bi bil lociran ob današnji žagi, ki je bila last 
grofa Turna; služil bi tudi za novo žago s kapaciteto cca 80 tisoč 
kubičnih metrov lesa, poleg nje pa naj bi zgradili tudi tovarno 
lepljenk. Trg za te izdelke imajo že zagotovljen, saj bi Marles in 
Jelovica odkupila približno 30 tisoč kubičnih metrov lepljenk; sedaj 
jih uvažajo iz Nemčije. Energetski objekt bi tako služil za ogrevanje 
žage in tovarne lepljenk, pretežni del pa za ogrevanje naselja 
rudarjev, kjer je 70 % gospodinjstev. Ker bi pridobljeno energijo 
uporabljali tudi njihovi občani, bi bili deležni pomoči ministrstva in 
Evropske unije. 

Ko so določili lokacije, je nadaljeval, in se želeli lotiti izdelave 
glavnega projekta, so na upravni enoti dobili odgovor, da na teh 
lokacijah, dokler ni rešen postopek denacionalizacije, ne morejo 
graditi. Tudi druga peč bi bila na zemljišču, ki je bilo nekdaj last 
grofa Turna. 

Prednosti tega projekta je, da bi bila peč, zgrajena na lokaciji 
žage, zelo blizu naselja, ki ima zgrajeno že vso infrastrukturo. 
Gre za primarne vode in celotno sekundarno omrežje, ki je staro 
10, 12 let, in ker je dobro ohranjeno, bi peč samo priključili na 
primarne vode. Če bi morali vse na novo graditi, bi bil to zelo velik 
strošek. Poleg tega imajo tudi za drugo peč, ki bi jo gradili v drugi 
fazi, v glavnem že zgrajeno vso Infrastrukturo; vse hiše imajo že 
radiatorje in zasebne kotlovnice za ogrevanje. Imajo prednost, ki 
jo nekatere občine nimajo, saj je investicija izredno draga. 

Kljub temu, da so bili med prvimi, ki so se začeli pogovarjati o 
ogrevanju naselja z lesno biomaso, pa so zdaj zaradi nerešenega 

postopka denacionalizacije nekje na repu. Ob koncu je še opozoril, 
da jim denacionalizacija povzroča ogromno gospodarsko škodo, 
saj bi imeli novo moderno žago in tovarno lepljenk ter 80 novih 
delovnih mest že pred petimi leti, če se ne bi srečali s to oviro. 

Franc Zalokar, predsednik strojnega krožka Krka, je dejal, da 
se na Dolenjskem že dolgo časa srečujejo z obnovljivimi viri 
energije na podeželju. Predstavil je, kako o tem razmišlja podeželje 
ter opozoril, da ni slišal še nič o tem, da bi lahko tudi gospodinjstva 
uporabljala kotle na lesno biomaso in s tem prispevala k ohranjanju 
podeželja in bivalnega prostora. 

Spraševal se je, kam z lesno biomaso, manj vrednim lesom, ki ga 
je v Sloveniji ogromno, če spodbujamo samo stroje - sekalnike. 
Poudaril je, da si tudi na podeželju želijo kuriti v kotlih, ki po njegovih 
izkušnjah porabijo tudi so 50 % manj lesnih sekancev, pa tudi 
emisij je bistveno manj. 

Odpadno surovino ni možno kuriti v naravnem okolju, zato je 
treba finančno spodbuditi ljudi, da bi se odločali za peči; npr. z 
milijon tolarjev na posamezno gospodinjstvo. Pohvalil je Gornji 
Grad, ki se je vključil v ta proces, vendar, je poudaril, naj bi bila 
temu kot protiutež dana možnost individualne gradnje posameznih 
kurišč v gospodinjstvih, ki se vključujejo v ta proces s svojim 
denarjem. Šele takrat bomo lahko rekli, da smo nekaj prispevali k 
okolju. 

Predstavnik ministrstva za okolje In prostor je v repliki predgo- 
vomiku dejal, da je bil lani javni razpis tudi za finančno spodbujanje 
malih individualnih kotlov in s tem dana možnost do 15 % 
nepovratne finančne spodbude v vrednosti kotla. To pomeni, da 
spodbude so in bodo tudi v prihodnje. 

Anton Korošec, direktor AAE d.o.o., je opozoril na zapleten 
postopek iskanja sredstev. Ko začne za projekt, ki je z vseh 
vidikov upravičen, iskati sredstva - nepovratna ali kredite - ugotovi, 
da je to lahko ekološki razvojni sklad, ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, za okolje in prostor, za gospodarske 
dejavnosti, potem za šolstvo, znanost in šport, lahko celo tudi 
ministrstvo za kulturo. Menil je, da mora imeti vsak, če hoče vse 
te naslove prebroditi, "brigado" sodelavcev, zato bi bilo treba 
organizirati neko svetovalno službo. 

Naslednji razpravljalec je v zvezi s financiranjem programa 
biomase, o katerem je govoril tudi župan občine Preddvor, dejal, 
da je tak program lahko za njih tehnološko sprejemljiv, za njega 
pa ne, saj sredstva za lesno biomaso odvajamo drugam. Poleg 
tega je menil, da mora biti tehnološka rezerva manjša, ne pa 
večja. Zato je poudaril, da bi morala biti finančna pomoč za lesno 
biomaso. 

V zvezi z njegovim vprašanjem o udeležbi privatnega kapitala v 
javnem sektorju je Franc Beravs odgovoril, da so možne tudi 
mešane pogodbe, ko na primer občina ugotovi, da je smiselno, 
če gre hkrati v izvedbo ukrepov za varčevanje z energijo in 
revitalizacijo objektov. V tem primeru gre za zahtevne objekte, ki 
niso usmerjeni zgolj v varčevanje z energijo, ampak tudi v 
ustvarjanje boljših pogojev ali ohranjanje vrednosti. Zaradi 
optimiranja stroškov lahko po pogodbi občina vlaga v revitalizacijo, 
privatni pogodbenik pa izvede ukrepe za varčevanje z energijo. 
Zaenkrat imamo v Sloveniji primer 100-odstotnega vložka privat- 
nega kapitala v izvedbo ukrepov za varčevanje z energijo, 
pripravljamo pa pilotski projekt s popolnim privatnim vložkom v 
zagotavljanje oskrbe z energijo, je dejal. 
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Mag. Bojko Jerman, predsednik Slovenskega društva za 
sončno energijo, je dejal, da je optimalno gospodarjenje z 
gozdovi javni nacionalni interes. V zvezi s tem je vprašal, kaj v 
tem pogledu pomeni nova, drugačna lastniška struktura oziroma 
ali ima ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano metodo, 
s katero bi lastnike usmerilo v optimalno gospodarjenje. 

Robert Režonja je odgovoril, da se lastniška struktura zadnja 
leta temeljito spreminja, saj se z vračanjem državnih gozdov 
veča delež zasebnih gozdov. Ker ugotavljajo, da zaradi stroškov 
gospodarjenja lastniki niso zainteresirani za delo v gozdu, še 
posebej ne v fazah, ki ne prinašajo finančnih koristi, so edini 
način spodbujanja finančne spodbude, ki jih dajejo za izvajanje 
različnih del v gozdovih. 

Zakaj spodbujamo? Zato, ker je interes vseh državljanov Re- 
publike Slovenije, da so gozdovi zdravi, stabilni in da poleg 
lesnoproizvodne funkcije opravljajo tudi vse ostale splošne koristne 
funkcije. Sam obseg spodbud je različen, poskušajo pa presoditi, 
s katerim ukrepom lastnik gozda največ pripomore k javni koristi, 
najsi gre za sofinanciranje gozdnih cest ali za različna negovalna 
dela. Za spodbujanje izvajanja različnih del bi potrebovali več 
finančnih sredstev. 

Povedal je še, da pričakujejo nekaj sredstev iz evropskih struk- 
turnih skladov, nadalje spremembo zakona o gozdovih, prav tako 
pa pričakujejo, da bodo tudi sami lastniki gozdov z združevanjem 
prispevali k racionalnejšemu izvajanju del v gozdovih. 

Mag. Marjan Dolenšek, svetovalec v Kmetijsko-gozdarskem 
zavodu Novo mesto, je v svojem prispevku predstavil vlogo 
kmetijsko -gozdarskega svetovanja, s katerim bi zagotovili 
informacije o potencialih in sodobnih načinih rabe lesne biomase. 
Zavod nudi kmetijsko in gozdarsko svetovanje predvsem 
zasebnim lastnikom gozdov, prav tako pa tudi zainteresiranim 
pravnim osebam. 

Poudaril je, da obstaja teoretični potencial, koliko dreves bi lahko 
posekali, vendar je dejanski razpoložljivi lesni potencial (priprava 
lesa na splošno in za lesno biomaso) manjši zaradi tehnologij 
pridobivanja in rabe lesne biomase, načel gospodarjenja z gozdovi, 
trga gozdnih lesnih proizvodov, velikokrat pa tudi zaradi socio- 
ekonomskih razmer lastnikov gozdov. Poleg tega pa slednji niti ne 
vedo, kaj bi počeli z lesom, pridobljenim z negovalnimi deli, ki jih 
finančno spodbuja država. 

V zvezi z dilemo, ali je pri nas lesa dovolj, je dejal, da imamo zdaj 
že okoli 57 % površin, ki jih prekrivajo gozdovi, medtem ko posek 
pada. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bilo samo v 
času po 2. svetovni vojni posekanega več, kot je priraslo, v letu 
2000 pa je bilo komaj še 37% tega, kar je priraslo, posekano. Pri 
tem pa ne smemo pozabiti, je dejal, da ni nobene bojazni, da bi 
prišlo do pomanjkanja lesa oziroma lesne biomase. 

V Sloveniji imamo okoli 300.000 lastnikov gozdov. Pri večini 
lastnikov obseg gozda v glavnem zadošča le za pridobivanje drv 
in nima druge ekonomske vrednosti. Po statističnih podatkih jih 
vsaj 60 % stalno ali občasno uporablja les za kurjavo, kurijo pa na 
klasičen In zastarel način. Vloga njihovega zavoda je, da jim nudijo 
pomoč pri prehodu s klasičnega načina ogrevanja (kurjenje z 
lesom v klasičnih pečeh) na olje Oziroma plin (večje udobje) ali na 
izrabo lesne biomase. Opozoril je, da lastniki gozdov slabo poznajo 
sodobne načine rabe lesne biomase, poleg tega pa nimajo dovolj 
sredstev za sodobne kotle. 

Ljudem skušajo tehnološko prikazati prednosti oziroma značilnosti 
sodobnih načinov rabe lesne biomase: visoki izkoristki z majhnimi 

emisijami, večje udobje, nižji stroški za kurivo, možna izraba 
različnih drevesnih sortimentov. Seznanijo jih tudi kakšna je 
vrednost investicij in možnostmi sofinanciranja sistemov ogreva- 
nja. Zainteresiranim predstavijo značilnosti peči oziroma strojev, 
kakšna je tehnologija pridobivanja in skladiščenja sekancev in 
peletov, kakšen je sistem njihove uporabe, ponudba na našem in 
tujem trgu. 

Pomembna naloga zavoda je posredovanje informacij na organi- 
ziranih predavanjih, nato z raznimi obvestili in predstavitvami. 

Opozoril je na velike začetne investicije na tem področju; za peč 
za biomaso je treba odšteti od cca 1 milijona tolarjev naprej, 
strošek peči za kurilno olje je pod 500.000 tolarji, na zemeljski plin 
pa še manj. 

Kako spodbujati ljudi, da bi investirali v individualne sisteme? Kot 
svetovalna služba jim moramo pokazati, je dejal, katere prednosti, 
pa tudi pomanjkljivosti ima sodobna raba lesne biomase. Po 
njegovem bi morali zagotoviti enake subvencije za individualne in 
daljinske sisteme. Sistemi se med seboj dopolnjujejo, ne pa 
izključujejo. Veliki sistemi imajo nedvomno številne prednosti, 
vendar pa nikoli ne bodo zapolnili vsega prostora, še vedno bo 
prostora za male sisteme. Zaradi prevelike oddaljenosti se marsi- 
kje ne bodo mogli priklopiti na lokalne daljinske sisteme. Po zadnjih 
informacijah, ki jih ima o Pharovem projektu o čezmejnem sodelo- 
vanju, v katerega so vključene štiri slovenske občine, so bili v 
Logarski dolini individualni sistemi izločeni, čeprav ljudje še vedno 
mislijo, da bodo lahko v okviru tega projekta gradili individualne 
sisteme. 

Ob koncu je še enkrat ponovil, da je naloga kmetijsko-gozdar- 
skega svetovanja, da potencialnim investitorjem, ljudem, javnosti 
pa tudi odločujočim telesom pove, da imamo v Sloveniji dovolj 
lesnih potencialov za energetsko rabo, da so na voljo sodobne 
tehnologije, tako za daljinske kot individualne sisteme, in da sta 
oba sistema s stališča javnih sredstev enakovredna. 

Leopold Lasselsberger, Inštitut za razvoj kmetijske tehnike 
VVIeselburg, Avstrija, je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da lahko 
to temo v Sloveniji predstavi že tretjič. Njihova institucija se že 25 
let ukvarja z obnovljivimi viri energije. Med drugim so pooblaščeni 
za atestiranje peči za izgorevanje oziroma kurjenje biomase na 
gorljive in negorljive substance. 

V nadaljevanju je predstavil sam proces izgorevanja, v okviru 
katerega gre najprej za proces izsuševanja. Če primerjamo 
metodo izgorevanja lesa v zadnjih 50 letih, vidimo, da se je včasih 
izgcrevalni kotel popolnoma napolnil z lesom in ob dovodu zraka 
se je celotna količina lesa spreminjala v plin, visoka količina plina 
pa ni popolnoma izgorela. Povedal je, da najprej izpari voda, nato 
sledi zelo hitro izparevanje in izgorevanje z visoko stopnjo 
ogljikovega dioksida, ki povzroči visoko izgorevanje lesa. Zatem 
lesno oglje počasi izžari. Pri avtomatičnem procesu se lahko 
postopoma dodaja gorivo. Najprej pride do izparevanja vode, nato 
izgorevanja In z dodajanjem zraka plinski delci polagoma 
izgorevajo. Pri optimalnem izgorevanju je treba doseči dovolj 
visoko temperaturo za izgorevanje gorilnega plina, pomemben 
pa je tudi čas. Treba je zagotoviti tudi zadostno količino kisika, s 
pomočjo primarnega in sekundarnega dodajanja. Omenil je tudi 
pravilo treh TTT (temperature, tirne, turbulence) • temperatura, 
čas in turbulenca. 

Pri popolnem izgorevanju se izločajo emisije ogljikovega dioksida, 
voda, pepelni delci, če je izgorevanje nepopolno, pa se izloča še 
ogljikov monoksid, ogljikovi vodiki In drugo. Da bi proces izgore- 
vanja izboljšali, so izboljšali tehnologijo; oplini se samo del lesa, ki 
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je v peči, zato pride do boljšega izgorevanja. Pri tem postopku 
vseeno manjkata zadostna temperatura in recenzijski čas za 
izgorevanje. 

V nadaljevanju je s pomočjo prosojnice predstavil delovanje kotla 
z dodanim sesalnim kotlom za ročno dodajanje in s spodnjim 
izgorevanjem. 

Avstrija ima eno od najstrožjih pravil, kdaj in v kakšnem primeru 
lahko neka peč začne delati, predvsem ko gre za emisije in 
zmogljivost peči. Pravila veljajo v vseh avstrijskih zveznih deželah. 
Že pred desetimi leti so določili minimalne zmogljivosti za peči z 
ročnim in avtomatskim dodajanjem goriva. Ta pravila so bila takrat 
bolj stroga kot danes. Tudi mejne vrednosti za emisije, predvsem 
za ogljikove okside, so v Avstriji med najstrožjimi, če ne že naj- 
strožje v Evropi. 

Naslednji predstavnik Inštituta za razvoj kmetijske tehnike 
VVIeselburg je povedal, da imajo v Avstriji celo vrsto pravil, ki jih 
uporabljajo pri atestiranju majhnih kotlov na lesno biomaso. Nekaj 
od teh normativov uporabljajo dandanes že v 19 evropskih 
državah. Predstavil je testna mesta v VVieselburgu. Peči preizkusijo 
tako, da jih uporabijo na podoben način kot centralno ogrevanje. 
Na njihovem inštitutu so prvi opravili atest slovenske peči podjetja 
Feroterm. Po vsakem opravljenem atestu pripravijo poročilo v 
obliki knjižice. 

S standardnimi metodami se omogoča primerljivost rezultatov 
atestov, kar bo prav gotovo vodilo k izboljšanju kakovosti izgo- 
revanja. Danes so tovrstne peči prijazne za uporabnika, z nizkimi 
emisijami in visokim izkoristkom. 

Anton Korošec, direktor AAE d. o. o. Iz Maribora, je dejal, da 
se biomasa deli na tri kategorije, in sicer na zeleno biomaso, ki jo 
dobimo s polj in travnikov, organsko biomaso, ki jo dobimo iz 
vseh organskih odpadkov in ostankov, ter suho lesno biomaso v 
obliki sekancev oziroma drobljencev. V nadaljevanju se je 
osredotočil na zeleno biomaso - poljščine, ki jih lahko predelamo 
v biodizel, prek biorafinerije v različne surovine ali prek anaerob- 
nega razkroja v bioplin. Po njegovem so vsi trije proizvodi tržno 
zanimivi in konkurenčni. 

V bioelektrarni se zelena biomasa skladišči v obliki silaže za celo 
leto, saj energetska surovina zelene biomase nastaja v naravi le 
v času vegetacije, medtem ko traja poraba v bioelektrarni vse 
leto. Silirana zelena biomasa se po programu dozira v anaerobni 
fermentor, kjer z njeno biološko razgradnjo nastaja bioplin. Le-ta 
je potreben za pogon bioelektrarne - bioplin poganja dizel motor, 
ki poganja generator za proizvodnjo električne energije. Pri tem 
se cca ena tretjina energije pretvori v električno energijo, ostali 
del pa so toplotne izgube, ki se izkoriščajo za ogrevanje. 

Koncept zelene biorafinerije temelji na tehnologiji predelave zelene 
biomase v izdelke, pomembne za nadaljnjo predelavo v industriji. 
Biomasa se v biorafinereji popolnoma porabi, obenem pa v 
postopku obdelave ni nobenih stranskih produktov ali za okolje 
obremenjujočih emisij. Tehnologija zelene biorafinerije pretežno 
temelji na siliranju zelene biomase, s čimer rešimo problem 
skladiščenja. Silirana biomasa se stisne, iztisnjeni rastlinski sok 
pa se predela v izločilnem postopku v celo paleto proizvodov: 
beljakovine, mlečno kislino in druge proizvode za farmacevtsko 
in tekstilno industrijo. Ob koncu je še dejal, da bi bil ekonomsko 
najbolj donosen kombiniran sistem, ki bi združil bioelektrarno in 
biorafinerijo in bi del surovin uporabili za proizvode, prvenstveno 
beljakovine in mlečno kislino, vse ostalo pa bi predelali v energijo. 

Janez Bedenk, član uprave, Petrol d.d. LJubljana, je predstavil 
idejo o biodizlu, o kateri v Sloveniji že razmišljajo. V Evropski uniji 
naj bi se naftni derivati zmanjšali na račun alternativnih goriv, med 
katere spadajo tudi biogoriva - biodizel, biometanol in alkoholi. To 
gorivo, izdelano iz biološko razgradljivih odpadkov, bi se predvsem 
uporabljalo za cestni transport. 

V Evropski uniji urejajo razvoj na področju biogoriv in alternativnih 
goriv za uporabo v cestnem prometu z direktivami in priporočili. 
Osnovna izhodišča so podana v Zeleni knjigi (Green papei) in 
Beli knjigi (VVhite papei). Prva govori o zagotavljanju zanesljivosti 
oskrbe z energijo v Evropski uniji v smislu diverzifikacije - manjša 
poraba fosilnih goriv v prometu na račun alternativnih goriv. Drugi 
dokument, ki je bil sprejet v letu 2001, pa govori o skupni 
transportni politiki do leta 2010. 

V Zeleni knjigi se ugotavlja, da je v Evropski uniji več kot 98 % 
cestnega transporta odvisnega od nafte. V Sloveniji je ta odvisnost 
še večja, skoraj 100 %. Strategija alternativnih goriv, predstavljena 
v Zeleni knjigi, predvideva do leta 2010 nadomestitev 10 % naftnih 
goriv z alternativnimi gorivi. Med slednja spadata poleg biogoriva 
še plin, ki ni obnovljiv vir energije, in vodik. Če vodik pridobivamo 
iz vode, govorimo o biogorivu, če bi ga pridobili iz benzulina, pa ga 
štejemo med fosilna goriva. 

V Beli knjigi je predstavljena transportna politika. V Evropski uniji 
prispeva transport 28 % emisij ogljikovega dioksida, od tega 
odpade 16 % na železniški, ladijski in letalski transport, in 84 % 
na cestni promet. Zaradi emisij je pomembno večanti delež 
alternativnih goriv v cestnem prometu. Opozoril je, da obstajajo 
velika odstopanja od Kjotskega protokola, saj nekateri podatki iz 
leta 1999 oziroma 1998 kažejo, da je glede na stanje iz leta 1990 
samo Evropska unija zmanjšala emisijo C02, medtem ko Kitajska 
in Združene države Amerike, ki nista podpisali tega protokola, 
povečujeta emisije C02. Tako je v obdobju 1990-1999 Kitajska 
povečala emisije C02 za 28 %, ZDA za 11 %. 

Opozoril je tudi na osnutek direktive o alternativnih gorivih, ki 
izhaja iz transportne in energetske politike. Ker želi Slovenija v 
Evropsko unijo, je ta direktiva pomembna tudi za našo državo, 
saj govori o postopnem povečevanju deleža biogoriva, 
zemeljskega plina in vodika v transportu. Delež biogoriva naj bi 
se do leta 2020 povečal s sedanjih 2 % (povprečje EU) na 8 %, 
zemeljskega plina na 10 % in vodika na 5 %. 

V Petrolu skupaj z Nafto Lendava načrtujejo projekt o proizvodnji 
in distribuciji biodizla. V Sloveniji, ki je danes odvisna od uvoza 
surove nafte, bi imela proizvodnja biodizla pozitivne učinke na 
področju kmetijske politike in regionalnega razvoja. Z vstopom v 
EU bo tudi za Slovenijo določena kvota za pridelavo hrane. 
Neizkoriščene površine bi se lahko izkoristile za proizvodnjo oljne 
ogrščice ali drugih kultur za energetsko ali industrijsko uporabo. 

Ko je omenil regionalni razvoj, je dejal, da je mislil predvsem na 
področje vzhodne Slovenije, Pomurje. Praktično je vsa Slovenija 
primerna za oljno ogrščico; torej sta tudi Dolenjska in Gorenjska 
primerni za "reševanje slovenskega kmetijstva". Prednost oljne 
ogrščice je v tem, da dozori pred začetkom sušnega obdobja, 
poleg tega je pomembna v sistemu kolobarjenja, ker zaduši plevel 
in z globokimi koreninami razvije odličen drenažni sistem. 

Ko so se pred dvema letoma lotili tega projekta, so ugotovili, da je 
slovensko jedilno olje (oljarna GEA Domžale, Oljarica iz Kranja) 
iz Madžarske, Ukrajine, Češke, pri nas je samo rafinirano. To 
pomeni, je nadaljeval, da bi lahko tudi Nafta Lendava uvozila 
surovo nafto in jo predelala v biodizel. Poudaril je, da v Sloveniji 
nimamo pomembnejše proizvodnje surovega olja oziroma oljne 
ogrščice kot osnovne surovine. Zato je poglavitni namen njihovega 
projekta, da se zagotovi domači vir surovega olja. Pri postavljanju 
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temeljev za domačo proizvodnjo oljne ogrščice ima pri njenem 
pospeševanju veliko vlogo tudi Zadružna kmetijska družba. 

Opozoril je na visoke stroške proizvodnje, ki je sicer enostavna 
in ni problematična. Za primerjavo je navedel, da je cena brez 
trošarine za 1000 litrov biodizla okoli 500 evrov, za dizel iz nafte 
pa okoli 250 do 300 evrov. Dogovarjajo se z ministrstvom za 
okolje in prostor in ministrstvom za finance, da bi domačo 
proizvodnjo biodizla oprostili trošarine, ker bo samo v tem primeru 
njegova cena primerna in primerljiva z navadnim dizlom. Opozoril 
je, da predstavlja proizvodnja biodizla proračunsko izgubo zaradi 
izpada proračuna na račun subvencij in izpad dohodka na račun 
trošarin. Po drugi strani pa prinaša pozitivne posledice v smislu 
dodatnih delovnih mest in okoljske prednosti. Dejal je še, da tudi 
evropske direktive dajejo navodila o celotni ali delni oprostitvi 
trošarin; v Italiji, Avstriji in Nemčiji imajo 100 % oprostitev. 

Če bi biodzel v čisti obliki uporabljali namensko za javni transport, 
v kmetijstvu in za pogonsko gorivo v rečnem in morskem prometu, 
bi po njegovem lažje dosegli oprostitev trošarine. Dejal je, da se 
države različno odločajo o tem, koliko biodizla dodati navadnemu. 
Francozi, Italijani in Španci ga prodajajo v obliki mešanice (5 %, 
10 % ali 30 %), Nemci in Avstrijci pa ga prodajajo v čisti obliki. 

Predvideva se, da bi v Sloveniji znašala začetna letna proizvodnja 
15.000 ton biodizla, ki bi bil za omenjene uporabnike cenejši. 

Projekt za proizvodnjo biodizla je samo eden od nadomestnih 
razvojnih projektov in se pripravlja že dobri dve leti; praktično je 
že narejen in ima realne možnosti za izvedbo. Investitorja 
načrtujeta, da bo stiskalnica za proizvodnjo olja postavljena v 
bližini Murske Sobote, kjer so že danes locirane sušilnice. Olje bi 
prevažali v rafinerijo Nafta Lendava za nadaljnjo predelavo v 
biodizel. 

Biodizel se proizvaja ne samo iz oljne ogrščice, ampak tudi iz 
odpadnih jedilnih olj in živalskih maščob, za katere je znano, da 
predstavljajo v Sloveniji velik problem. Vse te surovine so primerne 
za pridelavo ustrezno kvalitetnega goriva. Z začetno letno 
kapaciteto bi pokrili 1-2% porabljenega dizla v Sloveniji. Če bi bile 
proizvodne kapacitete okoli 70.000 ton, kar je evropski trend, bi 
to predstavljalo 10 %. 

Kurt Berngruber, vodja prodaje, Vlallt Asphalt, Avstrija, je 
dejal, da je danes možno tudi obnovljive surovine, kot je oljna 
ogrščica, uporabiti pri gradnji oziroma obnovi cest. Zgornja plast 
ceste mora omogočiti varno vožnjo - neprepustnost in oprijem- 
ljivost ceste. Najboljši rezultati se dosežejo s sistematično obdelavo 
te plasti, in sicer z uporabo veziva. V nadaljevanju je predstavil 
postopek priprave repičnega asfalta RapsAsphaita, kateremu se 
vedno doda repično olje. Prednost tega olja v vezivu je v tem, da 
je možno podaljšati gradbeno sezono, od zgodaj spomladi do 
pozne jeseni. Zagotavlja tudi tehnično izboljšanje gradbenih 
postopkov in omogoča uporabo obnovljive surovine za vzdrže- 
vanje cest. Poleg tega pa je repično olje bolj trdno kot naftni produkt 
bitumen, ki se tradicionalno uporablja pri izgradnji cest kot vezivo. 

Poudaril je, da so z uporabo repičnega olja v vezivu ceste varnejše 
in pravočasno obnovljene, poleg tega pa ima tudi kmetijstvo 
možnost vstopiti kot dobavitelj surovin na tržno področje, ki mu je 
bilo doslej nedostopno. Če obnovl|iva surovina v večji meri 
nadomesti bitumen, se zmanjša odvisnost od uvoza nafte. S tem 
se torej zagotovijo dodatne možnosti za domače kmetijstvo in 
gospodarstvo. 

Kvadratni meter polja oljne replce zadostuje za kvadratni meter 
repičnega asfalta. V primeru Avstrije to pomeni, da bi vsako leto 
potrebovali za vzdrževanje 160.000 km podeželskih in občinskih 

cest (640 milijonov kvadratnih metrov) 6.000 hektarjev polj oljne 
repice. Za Slovenijo bi to pomenilo, je dejal, okoli 1.500 hektarjev 
polj oljne repice. 

Uporaba oljne ogrščice pri površinski obdelavi cestišča je po- 
membna tudi zato, ker prispeva k razgradnji ogljikovega dioksida 
v ozračju in zmanjšuje učinek tople grede, to pa je tudi cilj Kjot- 
skega protokola. Z uporabo olja oljne ogrščice ostane namreč 
ogljik vezan v asfaltu. 

Na hektar pridelka oljne repice se iz atmosfere porabi približno 
6.000 kg ogljikovega dioksida. To bi pomenilo v desetletnem 
obdobju in na določeni površini oljne repice 36 milijonov kg 
ogljikovega dioksida. Na podlagi Kjotskega protokola bi morala 
Avstrija zmanjšati količino ogljikovega dioksida za približno 13 %, 
od 77 milijonov na 67 milijonov ton. Z nasadom oljne repice bi tako 
lahko zmanjšali emisije C02 kar za 2,6 %. 

V nadaljevanju razprave je bilo izpostavljenih več vprašanj, ki 
so se nanašala na domačo ponudbo OVE, oskrbo z njimi, nadalje 
pridobivanje in uporabo biomase, zaraščanje kmetijskih površin, 
delovanje bioelektrarn, možnosti sofinanciranja sistemov z OVE. 
Na večino vprašanj je bilo odgovorjeno. Med drugim je Janez 
Bedenk poudaril, da v Sloveniji imamo znanje, so surovine in 
kapacitete, tako za proizvodnjo naprav za kurjenje kot za 
proizvodnjo goriv. Pri vsem tem pa zasebni kapital nima nobenih 
pomislekov glede vključevanja v te projekte, čeprav ne more da- 
jati subvencij. Državljanom Slovenije bo morala subvencije dati 
država, je zaključil. 

Dr. Heinz Kopetz5, podpredsednik Evropske zveze za blo- 
maso, je spregovoril o razvoju obnovljivih virov energije v Evropi. 
Evropska komisija si že nekaj časa prizadeva za večjo uporabo 
obnovljivih virov energije. Zato obstajata vsaj dva bistvena razloga. 
Eden je zadostna oskrba z energijo, saj nekateri strokovnjaki 
menijo, da se bo črpanje nafte po letu 2010 zmanjšalo, cene v 
naslednjih 10 letih pa naj bi se gibale navzgor. Drugi razlog so 
klimatske spremembe in povišane emisije C02. Če primerjamo 
stopnjo emisije ogljikovega dioksida glede na uporabljeno kurivo, 
podatki (za kurilno olje, zemeljski plin in les) kažejo, da le pri 
kurjenju z lesom ne prispevamo k povišanju emisije C02. 

V EU se je delež biomase med letoma 1989 in 1998 povečal za 
cca 30 % in predstavlja, poleg vodne energije in vetra kot vira 
energije, najpomembnejši obnovljivi vir energije. 

Evropska agencija za okolje je pred kratkim izdala študijo o razvoju 
obnovljivih virov energije po posameznih članicah Evropske unije 
v obdobju od 1993 do 1999. Študija je pokazala, da je prišlo do 
povečanja OVE - biomasa, voda in ostali viri - le v treh ali štirih 
državah, v drugih državah na tem področju ni večjega napredka. 
Finska In švedska sta vodilni evropski državi v pridobivanju 
električne energije iz biomase, saj iz nje pridobita okoli 60 % 
povečane proizvodnje električne energije. Na področju uporabe 
biomase za ogrevanje sta vodilni Švedska in Avstrija, ki prispevata 
kar 80 % k celotnemu porastu uporabe biomase. Nad evropskim 
povprečjem sta tudi Francija in Italija. Biogoriva so uporabljali le v 
Avstriji, Franciji, Nemčiji in Italiji. 

V zvezi z razvojem OVE v posameznih državah je študija poka- 
zala, da obstajajo ključni faktorji, ki ta razvoj pospešujejo oziroma 
ga zavirajo. Na prvem mestu je politični faktor-politična motivacija 
in podpora za razvoj obnovljivih virov energije na vseh ravneh 
administracije, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Drugi faktor 
je zakonodaja - tarife pri električni energiji, minimalne kvote za 
biogoriva in elektriko iz OVE, možnost dostopa do električnega 
omrežja, ki ga napajajo OVE. Na tretjem mestu je finančna pomoč 

14 



(10 do 40 %). Nadalje je pomemben faktor fiskalna politika - veliki 
davki na fosilna goriva ter davčne olajšave pri uporabi OVE. V 
skandinavskih državah je prišlo do velikega napredka na tem 
področju ravno zaradi ustrezne fiskalne politike. 

Pomembno je tudi sodelovanje med znanstveniki in praktiki ter 
izobraževanje na tem področju. 

Da bi Evropska unija lahko sledila Kjotskemu protokolu, bi se 
morala proizvodnja OVE celo podvojiti. Zato se pripravljajo novi 
zakoni za pridobivanje električne energije iz OVE. Jeseni leta 
2001 je bilo za vsako državo članico posebej določeno, za koliko 
se mora povečati odstotek električne energije, pridobljene iz OVE. 
Cilj je, da bo leta 2010 22 % proizvedene električne energije iz 
OVE. Avstrija je tako že sprejela nov zakon, ki določa, da naj bi do 
leta 2007 pridobili 4 % električne energije iz obnovljivih virov 
energije (veter in biomasa). 

Evropska komisija je objavila osnutek direktive o biogorivih, ki 
predvideva minimalni odstotek goriv iz obnovljivih virov energije ( 
5,75 % leta 2010). 

V nadaljevanju je predstavil podatke za vire energije v Avstriji: 41 
% nafta, 11 % premog, 22 % plin, 14 % vodna energija in 12 % 
drugi viri energije, predvsem biomasa. V Avstriji so kontinuirano 
razvijali elektrarne za daljinsko ogrevanje s pomočjo biomase; 
trenutno imajo 87 elektrarn z močjo 730 kilovatov. Zaradi 
dinamičnega razvoja na področju kotlov, ki jih kurijo s pomočjo 
peletov, se je povečala tudi potreba po njihovi večji proizvodnji. 
Predvidevajo, da bodo leta 2010 potrebovali letno okoli 100.000 
ton peletov. 

Dotaknil se je tudi biološkega plina in pospešenega razvoja na 
področju naprav z biološkim plinom. 

Zaradi obveznosti iz Kjotskega protokola bo treba do leta 2010 
povečati uporabo biomase za približno 40 do 50 %, to pa bo 
pripomoglo tudi k varstvu okolja. Pridobivanje energije iz obnovljivih 
virov energije je dolgotrajen in ne lahek proces, ki doživlja vzpone 
in padce, povezane s ceno nafte. Prepričan je, da se bo v 
naslednjih letih na tem področju v Evropi veliko dogajalo. 

Jože Strle, državni sekretar za gozdarstvo v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano, je dejal, da se v zvezi z 
biomaso postavljata dve ključni vprašanji, in sicer, kakšna je 
surovinska baza za pridobivanje biomase na področju kmetijstva 
in gozdarstva v Sloveniji in katere ukrepe je Ministrstvo za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano že uvedlo (posredno prek drugih 
programov ali neposredno) za pospeševanje in ekonomsko bolj 
zanimivo pridobivanje biomase. 

Slovenija s svojo gozdnatostjo spada na tretje mesto v Evropi, 
takoj za Finsko in Švedsko. Poudaril je, da praktično ne izkorišča- 
mo vse biomase, ki jo nudijo gozdovi. Po podatkih gozdno- 
gospodarskih načrtov imamo trenutno v Sloveniji okrog 7 milijonov 
kubičnih metrov prirastka lesne mase, od tega posekamo od 2,5 
do 3 milijone, kar pomeni približno 40 % možnega prirastka. 
Ugotavljamo, je dejal, da do teh izpadov prihaja zlasti v zasebnem 
sektorju, za to pa obstaja dokaj utemeljen razlog. Povprečna 
gozdna posest v Sloveniji meri okoli 2 hektarja, kar pomeni, da je 
ekonomska odvisnost lastnikov gozdov od dohodkov iz gozda 
razmeroma majhna. Zato je tudi interes za sečnjo v zasebnih 
gozdovih manjši kakor drugje po Evropi. 

Vsi gozdovi še zdaleč niso takšni, kakršne bi si želeli gozdarji, saj 
je več kot 200.000 hektarjev tako imenovanih zaraščajočih se 
površin, kjer je kvaliteta lesa na zelo nizkem nivoju in bi bil ta les 
bolj primeren za biomaso. Zadnji gozdnogospodarski načrti, ki se 

izdelujejo vsakih 10 let, kažejo, da se je v Sloveniji dodatno zaraslo 
prek 8.000 hektarjev kmetijskih površin. Trend zaraščanja kme- 
tijskih površin je zaskrbljujoč tudi iz demografskih razlogov. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s sofinancira- 
njem nekaterih ukrepov spodbuja izkoriščanje biomase. V 
preteklem letu so v okviru okoljskih programov izvajali ukrep za 
odpravljanje zaraščanja kmetijskih površin, za kar je bilo 
porabljenih 5,7 milijona tolarjev. Ta ukrep je izvedlo 48 kmetijskih 
gospodarstev, povprečna velikost pa je bila 2,8 hektarja. 

Na področju gozdarstva spodbujajo s sofinanciranjem stroškov 
različnih del v zasebnih gozdovih večjo aktivnost lastnikov gozdov. 
S temi ukrepi želijo spodbuditi nego v gozdovih, ki ima naslednje 
kratkoročne in dolgoročne učinke: pridobivanje biomase ter 
proizvodnjo kvalitetnejšega lesa. 

Za drugo redčenje je njihovo ministrstvo lani za cca 800 hektarjev 
gozdov namenilo okoli 30 do 40 milijonov tolarjev. Pri tem gre za 
redčenje dreves manjših dimenzij, ki nimajo nekega gospodar- 
skega interesa za lastnike gozdov, ker so manjvredni asortimenti. 
Če izhajamo iz dejstva, da se pri drugem redčenju v povprečju 
poseka 30 kubičnih metrov na hektar, to pomeni, da ministrstvo 
sofinancira pridobivanje okoli 24.000 kubičnih metrov lesne mase 
na leto. Zaenkrat je sofinanciranje tega ukrepa še razmeroma 
razpršeno, sčasoma pa bi ga lahko usmerjali v posamezne 
predele, kjer bi bilo več interesa za izkoriščanje biomase. 

V okviru neposrednih plačil za izravnavo stroškov pridelave polj- 
ščin ministrstvo subvencionira pridelavo oljne ogrščice v višini 
70.500 tolarjev na hektar. V letu 2001 je bilo za to porabljeno okoli 
29 milijonov tolarjev na površini 4I7 hektarjev. S tem ukrepom se 
zagotavlja surovinska baza za proizvodnjo biodizla. Po ocenah 
Zadružne kmetijske družbe in po podatkih, zbranih v posameznih 
kmetijskih podjetjih, je bilo v letu 2001 posejanih okoli 2.000 
hektarjev oljne ogrščice kot potencialne surovine za pridelavo 
biodizla. 

V okviru programa prestrukturiranja kmetijstva načrtujejo podporo 
investicijam na kmetijskih gospodarstvih, s čimer bo dana možnost 
sofinanciranja izrabe lesne, zelene (trava, koruza in kar ostane 
po pridelavi) in organske (odpadne maščobe in drugi organski 
ostanki) biomase za proizvodnjo bioplina in električne energije. 

Dejal je, da bo ministrstvo v prihodnjih dneh predlagalo vladi v 
sprejem uredbo o programih kmetijske strukturne politike in 
kmetijske politike razvoja podeželja. Zaradi prilagajanja zakonodaje 
EU bo dan v parlamentarni postopek predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gozdovih, ki tudi predvideva, da 
se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo sredstva za 
sofinanciranje vlaganj za izboljšanje pogojev pridobivanja in trženja 
gozdnih proizvodov. Prav tako bi bila s sprejetjem dopolnila zakona 
dana možnost za pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov 
Evropske unije za področje gozdarstva. 

V zvezi s spodbujanjem izkoriščanja lesne biomase v energetske 
namene je v teku tudi Pharov projekt o čezmejnem sodelovanju. 
V razvojni strategiji slovenskega kmetijstva In gozdarstva je vidik 
biomase zagotovo upoštevan, je poudaril, vendar bo za odločnejše 
korake pri pospeševanju izrabe biomase potrebno zagotoviti večja 
finančna sredstva. 

Mag. Janez Kopač, minister za okolje In prostor, je govoril o 
spodbujanju izrabe obnovljivih virov energije, predvsem biomase, 
kot ukrepu za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Vlada RS je 
marca 2002 sprejela predlog zakona o ratifikaciji Kjotskega 
protokola, okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja. Protokol 
predvideva, da morajo države EU, enako tudi Slovenija, zmanjšati 
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emisije vseh toplogrednih plinov povprečno za 8 % v prvem ciljnem 
obdobju (2008-2012) glede na izhodiščno leto 1986, ko je bilo 
okoli 20.150.000 ton emisij ogljikovega dioksida. 

Po deležu OVE v primarni energetski bilanci in proizvodnji 
električne energije spada Slovenije med najrazviteše evropske 
države. K temu največ prispevajo hidroelektrarne in uporaba lesa 
in lesnih ostankov (biomasa). V primerjavi z Evropsko unijo je 
Slovenija z 9,2 % deležem obnovljivih virov v primarni energetski 
bilanci na 5. mestu; povprečje EU je 5,5 %. Pri proizvodnji električne 
energije prispevajo obnovljivi viri 30,6 %, kar uvršča Slovenijo na 
4. mesto v Evropi, kjer je povprečje 13,9 %. 

Kljub temu imamo še veliko neizrabljenih potencialov pri uporabi 
obnovljivih virov energije. Največji potenciali so pri izrabi lesne 
biomase, saj bi po naših ocenah, je dejal, lahko zmanjšali za 120- 
320 tisoč ton ogljikovega dioksida. Male hidroelektrarne bi lahko 
prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, in sicer za 90- 
320 tisoč ton ogljikovega dioksida, sončna energija pa za 10-250 
tisoč ton. Če bi nam uspelo zmanjšati emisije v maksimalnih 
količinah, bi lahko že samo z uporabo biomase skoraj v celoti 
izpolnili obveznosti Kjotskega protokola. 

Uporaba OVE je včasih tudi draga, je dejal, zato jo je treba 
spodbujati, ker je to v splošno korist. Slovenija spodbuja obnovljive 
vire energije že od leta 1991 dalje. V tem času je finančno podprla 
približno 100 programov in 350 investicijskih projektov v skupni 
vrednosti cca 10 milijonov evrov. Sredstva so bila predvsem 
porabljena za investicije, v manjšem obsegu pa tudi za študije 
izvedljivosti za pripravo investicij, analize potencialov, informativne 
in izobraževalne dejavnosti. Nepovratne spodbude so bile 
investitorjem na razpolago prek javnih razpisov enkrat na leto. 

V nadaljevanju je prikazal gibanje proračunskih sredstev in 
sredstev tujih donacij od leta 1992 dalje. Na začetku 90. let je bilo 
še veliko entuziazma, v vladi so bili tudi Zeleni Slovenije, zato je 
bilo takrat temu namenjenih več sredstev. Potem je sledil skorajda 
popoln upad, v letu 2000 ni bilo nobenih sredstev, leta 2001, prvo 
leto nove vlade, pa so sredstva precej narasla in v letu 2002 je na 
voljo največ sredstev doslej. 

V letu 2001 je ministrstvo za okolje in prostor objavilo javni razpis 
za sofinanciranje več programov: 

nepovratne subvencije za investicijske projekte za izrabo 
OVE, in sicer: male hidroelektrarne do 1 MW v enkratni višini 
do maksimalno 20.000 tolarjev/kW; daljinsko ogrevanje s 
pomočjo lesne biomase v enkratni višini do maksimalno 20% 
investicijske vrednosti tehničnega dela projekta; kurilne 
naprave na lesno biomaso, ki imajo vgrajeno avtomatsko 
dozirno napravo, v enkratni višini do maksimalno 20 % 
investicijske vrednosti itd. 

Na podlagi tega razpisa je bilo dodeljenih 7 subvencij za kurilne 
naprave na biomaso, 3 subvencije za male hidroelektrarne in 
3 subvencije za pridobivanje elektrike s sončnimi celicami v 
skupni višini 109,3 milijona tolarjev; 

nepovratne subvencije za investicijske projekte OVE v 
gospodinjstvih, in sicer solarni sistemi za toplo vodo, toplotne 
črpalke za pripravo tople vode, zimski vrtovi, individualni 
fotovoltaični sistemi, individualni sistemi na lesno biomaso. 

V okviru tega je bilo dodeljenih 139 subvencij za solarne 
sisteme za pripravo tople vode, 165 subvencij za toplotne 
črpalke, 9 subvencij za zimske vrtove, 8 subvencij za male 
kotle na biomaso v skupni vrednosti 28,1 milijona tolarjev; 

nepovratne subvencije za investicijske projekte daljinskega 
ogrevanja s pomočjo lesne biomase, ki so za tri izbrane in 
financirane projekte, znašale skupaj 30 milijonov tolarjev; 

- sofinanciranje izdelave investicijske dokumentacije za 
planirane projekte za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Sofinanciranih je bilo 27 projektov v skupni višini 43,1 milijona 
tolarjev. 

Ministrstvo za okolje in prostor v letošnjem letu načrtuje tudi nove 
programe. Najbolj obsežen projekt je projekt GEF z naslovom 
Odstranjevanje ovir za povečano izrabo biomase v energetske 
namene.M decembru 2001 je bil ta projekt uradno potrjen, s katerim 
GEF (Svetovni sklad za okolje) namenja Republiki Sloveniji 4,3 
milijona dolarjev za spodbujanje rabe lesne biomase. Del sredstev 
v višini 1,8 milijona USD je namenjenih za strokovno-tehnično 
pomoč, 2,5 milijona USD pa za kapitalske vložke v podjetja za 
energetsko izrabo lesne biomase. Ker se pri nas dajejo nepovratne 
subvencije iz proračuna, Svetovni sklad za okolje pa je zahteval 
kapitalska sovlaganja v sisteme daljinskega ogrevanja, je bilo kar 
nekaj težav pri umeščanju teh sredstev v proračun. 

Pogoj za pridobitev teh sredstev je bil, da smo iz proračuna 
zagotovili 2,5 milijona USD v tolarski protivrednosti nepovratnih 
sredstev, ki se delijo v obliki navadnih subvencij, in še 2,5 milijona 
USD ugodnih kreditov iz Ekološko razvojnega sklada RS, je 
pojasnil minister. Predvidevajo, da se bo s temi sredstvi, ki se 
bodo delno porabila letos, delno pa v naslednjih dveh letih, 
sofinanciralo 3 do 5 projektov daljinskega ogrevanja v večjih krajih. 

Druga pomembna novost je sprejetje Uredbe o pravilih za določitev 
cen za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev 
električne energije. Dejal je, da je to v bistvu "slovenski zakon o 
obnovljivih virih energije". Energetski zakon, sprejet leta 1999, 
ima nekaj določb, ki so predvidele podzakonski akt, s katerim bo 
omogočeno subvencioniranje elektrike, ki se proizvaja z OVE. Ta 
podzakonski akt, ki ga je vlada sprejela letos, predstavlja pravila 
igre za obdobje desetih let, ko naj bi se investicija povrnila. Zato ta 
sistem zagotavlja stabilne pogoje za investitorje. Poleg uredbe je 
bil sprejet tudi sklep o cenah in premijah za odkup električne 
energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije. 
Prepričani smo, je dejal, da bomo s temi ukrepi povečali proi- 
zvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. 

Ta hip se, če odštejemo velike HE in velike kogeneracije* (na 
primer TE Toplarna Ljubljana), iz OVE in malih kogeneracij 
proizvede 3,6 % vse elektrike, kar pa je malo. Zato se danes, po 
predhodnem sistemu subvencioniranja, ki ta hip še velja (ome- 
njena uredba še ni bila objavljena v uradnem listu), iz omrežnine 
izplačuje približno 2,1 milijarde tolarjev subvencij. Računajo, da 
bodo subvencije s sprejetim ukrepom poskočile na 6,5 milijarde 
tolarjev, ker naj bi se tudi delež omrežnine, s katerim se bodo 
subvencionirali 1.1, kvalificirani proizvajalci elektrike, ki proizvajajo 
elektriko iz OVE, s sedanjih 0,2 tolarja dvignil na 0,6 tolarja. Po 
njegovem mnenju bo to povzročilo večji interes za vlaganja v 
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Ocenjujejo, da 
se bo delež proizvedene električne energije Iz tovrstnih virov 
(sedaj 3,6 %) dvignil na 12 % do leta 2010. 

Poleg omenjenih dveh ukrepov, ki sta bila načrtovana za letos, 
imajo v mislih še dva ukrepa za večjo uporabo biomase oziroma 
OVE. Prvi ukrep predvideva spremembo uredbe o taksi za obre- 
menjevanje zraka z ogljikovim dioksidom. Taksa, ki |o danes 
plačujemo vsi potrošniki fosilnih goriv, prinese v proračun 7 milijard 
tolarjev, vendar ta sredstva ne učinkujejo na zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov. Ker gre za velik vir državnega proračuna, 
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ministrstvo za finance ni dopustilo, da bi se ga kaj dotikalo, čeprav 
je po izvoru okoljski. Dogovorili so se, da se bo taksa še povečala, 
hkrati pa bodo vnesli določbe za oprostitev plačila takse na račun 
zamenjave fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. Pričakujejo,' 
da bodo od Petrola, Istrabenza in drugih dobili kar nekaj dodatnih 
milijard tolarjev, ki bodo usmerjeni v projekte za zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov in v projekte za večjo uporabo biomase. 
Ob koncu je omenil še drugi ukrep, ki pa se nanaša na predlog 
sprememb zakona o rudarstvu. 

Na vprašanje gospoda Šublca Iz Agencije za prestrukturiranje 
energetike, v kateri fazi je priprava nacionalnega programa 
energetske izrabe biomase v Sloveniji, je minister Janez Kopač 
dejal, da je bil nacionalni program pripravljen že spomladi 2001, 
vendar so se kasneje odločili, da bodo najprej spremenili takse 
za obremenjevanje zraka z ogljikovim dioksidom, ker računajo, 
da bo to instrument za realizacijo nacionalnega programa. 

Naslednji razpravljalec je vprašal, ali so že v okviru pogajanj r 
EU, določene kvote za oljno repico. Jože Sterle je dejal, da po 
njegovih informacijah oljna repica ni predmet kvot. Minister Janez 
Kopač je v zvezi s tem vprašanjem povedal, da Evropska unija 
predpisuje kvote, ki pomenijo prepoved pridelovanja, samo za tri 
kmetijske proizvode, za ostale proizvode pa ostaja samo limit za 
subvencioniranje. Po dostopnih informacijah je ministrstvo za fi- 
nance pripravljeno pristati na stopnjo trošarine 0 v primeru, da se 
biodizel izdeluje iz domače oljne repice. Zdaj čakajo na povratno 
informacijo iz kmetijskega ministrstva, in dodal, da ima občutek, 
da je tam zdaj nekoliko manj navdušenja nad biodizlom. Ministrstvo 
za finance in Ministrstvo za okolje in prostor sta glede tega 
usklajena. 

Nasledn|ega razpravljalca je zanimalo, kako je z novo ceno 
električne energije iz obnovljivih virov oziroma kako je zajamčena. 
Ima slabe izkušnje iz prejšnjih let, ko se cena električne energije 
ni dvigala oziroma je ostala na isti ravni in je s tem zaradi inflacije 
praktično padla za 35%. Minister Janez Kopač je odgovoril, da 
uredba predvideva usklajevanje cen enkrat letno. Ne piše, da se 
natančno giblje po inflaciji, vendar misli, da ni bojazni, da bi, v 
času nizke inflacije, morebitna premajhna usklajevanja privedla 
do podobne situacije. 

Ali so, glede na trend prehoda na kurišča na lesno bimaso v 
Avstriji, kjer nakup pospešujejo s 40 % subvencijami, tudi pri nas 
v tem letu predvidene kakšne subvencije za nakup teh kurilnih 
naprav, je zanimalo naslednjega razpravljalca. Minister Janez 
Kopač je pojasnil, da se to pri nas že subvencionira, Franc 
Beravs pa je dodal, da bodo letošnja proračunska sredstva za 
spodbujanje OVE v višini 143 miljonov tolarjev namenjena 
Individualnim porabnikom za nakup kotlov na biomaso In za 
sisteme za pripravo tople vode s soncem. Za naložbe, ki so 
povezano z elektriko, letos ne bo spodbud. Dejal je še, da bo 
treba natančno analizirati stare razpise in na novo vzpostaviti 
enoten model spodbud, da ne bi prihajalo do podobne situacije 
kot lani, ko je za isto moč kotla samostojni podjetnik dobil drugačno 
subvencijo kot gospodinjstvo. 

Janez Bedenk je imel vprašanje za ministra Kopača, ki je v 
svojem prispevku omenil, da bosta pri taksah za obremenjevanje 
zraka s C02 prispevala nekaj tudi Petrol in Istrabenz. Dejal je, da 
ga ni čisto dobro razumel. Imel je priložnost pogledati si spremembe 
te uredbe, katere glavni namen je, da bo tisti, ki ne bo nič naredil 
za zmanjšanje emisije toplogrednih plinov, plačal višjo takso.Tisti. 

ki bodo pripravili programe za zmanjševanje porabe energije in s 
tem posredno zmanjševanje emisij C02 (bodo fosilna goriva 
zamenjali za OVE) bodo upravičeni do nižje takse. Dejal je, da 
smatra Petrol in druge prodajalce goriv za zbiralce te takse, ne da 
bi kaj prispevali, oziroma za zbiralce trošarine za državni proračun. 

Marko Gospodjlnačkl, predsednik Društva malih hidroelek- 
trarn Slovenije, je opozoril, da uredba o pravilih za določitev cen 
za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev elek- 
trične energije ni zakon, zato je veliko bolj labilen instrument, saj 
vlada lahko teoretično na vsaki seji spremeni vsebino uredbe. 
Zato bi bilo treba vsebino te uredbe, deloma tudi sklepa o cenah, 
vključiti v energetski zakon ali v poseben zakon o obnovljivih virih 
energije. 

Dejal je, da se mu zdi uredba pregledna, enostavna in razvojna, 
predvsem kar se tiče premij, s katerimi se uresničuje tisti del 
energetskega zakona, ki dopušča, da tarifni odjemalci lahko 
odkupujejo električno energijo od kvalificiranih proizvajalcev z 
močjo do 1 MW. Vendar, je poudaril, ostala dva akta, ki sta bila 
nedavno objavljena, Elesov pravilnik in Navodilo o sistemskem 
obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo, 
praktično onemogočata tarifnim odjemalcem, tudi veliki večini 
upravičenih odjemalcev, da bi kupovali električno energijo od 
kvalificiranih proizvajalcev do 1MW. Zanimalo ga je, ali namerava 
ministrstvo kaj spremeniti oziroma biti za spremembe pravilnika 
in navodila o sistemskem obratovanju ter ali bo imelo posluh, ko 
bodo to predlagali. Minister Janez Kopač je povedal, da ni vedel 
za to morebitno neskladje, zato pričakuje pisno obvestilo. Elesov 
pravilnik ni "ministrski", res pa je, da navsezadnje nismo brez 
vpliva na Eles, je še dodal. 

Franc Zalokar je med drugim opozoril, da državni sekretar Jože 
Sterle ni omenil nobene možnosti razpisa za kotle za gospodinj- 
stvo. Spraševal se je, kam s 24.000 kubičnih metrov odpadnega, 
manj vrednega lesa, če ne v peč? Pojasnjeno je bilo, da je o teh 
vprašanjih natančno govoril Franc Beravs. 

Andreja Seljčana Iz Furnirnice Merkscha Iz Celja je zanimalo, 
ali se biomasa razume kot odpadek ali sodi v skupino, kamor 
sodijo tudi lesno lubje in sekanci ter ali je lahko nabavljena kot 
gorivo. 

Marjan Dolenšek je želel zvedeti, ali je letošnji razpis predviden 
do porabe sredstev ali se sredstva razdelijo med vse prijavljane 
vloge. Dodal je še, da podeželski ljudje ob vseh subvencijah, ki se 
dajejo v obnovo oziroma vzdrževanje gozdov, pričakujejo od 
kmetijskega ministrstva vsaj kakšno simbolično gesto. 

Franc Beravs je poudaril, da se bodo pri razpisu za individualne 
kotle in solarne kolektorje držali principa, ki ga agencija že vsa leta 
uporablja: določili bodo fiksno višino sredstev za konkreten produkt, 
ki mora zadovoljevati kriterijem. Naš razpis je vedno takšen, da 
kdor prvi pride, prvi dobi; ko denarja ni več, tudi ni več subvencij. Za 
nas ni sprejemljiv način, da sprejmemo vse vloge, potem pa 
ugotovimo, da je vlog glede na razpoložljiva sredstva preveč, in 
vsem proporcionalno znižamo subvencijo. Ta princip se nam zdi 
nepravilen, ker ne daje prave spodbude, je dejal. Bolje odkloniti 
tiste, ki so prepozno vložili, kot pa zmanjšati višino subvencije. 

Pobuda, da bi moralo tudi kmetijsko ministrstvo dajati spodbude 
za kotle, se mu je zdela nesmiselna, saj morajo spodbude za 
energetsko izrabo lesne biomase prihajati samo iz enega organa, 
ki razpolaga z državnimi sredstvi. 
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Naslednjega razpravljalca je zanimalo, ali obstaja kakšna stimu- 
lacija za ljudi, če površine, ki niso gozd ali travnik, ampak 
neprehodne "puščave", ponovno kultivirajo. Odgovorjeno je bilo, 
da za to obstajajo določena sredstva, vendar glede na obseg 
zaraščanja teh sredstev ni veliko. Zato samo s temi sredstvi ne 
bo možno zaraščajočih se površin spremeniti v travnik ali pašnik, 
ampak bo treba, če bomo želeli oživiti podeželje, izvesti še druge 
ukrepe, ne samo kmetijske. 

V nadaljevanju posveta je mag. Martina Šumenjak napovedala 
podpis ljubljanske deklaracije, ki jo je pripravila Zveza društev 
za biomaso Slovenije v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije. 
Njen cilj je oblikovanje jugovzhodne regije in sodelovanje na 
področju uvajanja obnovljivih virov energije. Menila je, da ima 
Slovenija, tretja najbolj gozdnata dežela v Evropi, dobro osnovo, 
da prevzame iniciativo za človeku in okolju prijazen razvoj. 

Ljubljansko deklaracijo je že podpisal avstrijski minister za 
kmetijstvo in okolje mag. VVilhelm Molterer v Linzu7. Danes jo 
bosta podpisala minister za okolje in prostor mag. Janez Kopač in 
v imenu ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 
Franca Buta državni sekretar Jože Sterle. 

Deklaracija - v nadaljevanju jo objavljamo v celotnem besedilu - ki 
jo bodo posredovali v podpis še v Budimpešto, Zagreb in Sarajevo, 
bo osnova za oblikovanje memoranduma o sodelovanju držav 
jugovzhodne evropske regije. Memorandum bodo podpisali ministri 
Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske in Slovenije 
na 4. mednarodni konferenci v Ljubljani. 

"Mi ministri kmetijstva in okolja Avstrije, Bosne in Hercegovine, 
Hrvaške, Madžarske in Slovenije podpiramo deklaracijo 3. 
mednarodne konference z naslovom Biomasa in drugi obnov- 
ljivi viri energije za 21. stoletje, ki je bila 3. in 4. septembra v 
Ljubljani, in s tem z vso resnostjo ugotavljamo, da bodo imeli 
v bodoče obnovljivi viri energije pomembno vlogo v okviru 
regionalnega razvoja, posebno glede naraščanja odvisnosti 
od uvoza energije, kakor tudi pri doseganju splošnih ciljev 
razvoja in ciljev na področju ekologije. 

Prepoznavamo, da je bila v preteklih letih oblikovana vrsta 
pomembnih aktivnosti na področju energetske oskrbe in 
stabilizacije globalne klime v okviru mednarodnega sodelo- 
vanja. 

Ugotavljamo, da je Evropska unija že opravila pomembno 
delo na tem področju, in sicer z Belo knjigo o skupni transportni 
politiki, sprejeto leta 1997, in z Zeleno knjigo o vami oskrbi z 
energijo, ki jo je izdala leta 2000, ter z vsemi drugimi predlogi 
za odpravljanje problemov toplogrednih plinov. 

Podčrtujemo, da imata problem varne oskrbe z energijo in 
problem visoke emisije ogljikovega dioksida in toplogrednih 
plinov iste korenine, to je naraščajoča poraba fosilnih virov 
energije. 

Poudarjamo sklepe klimatske konference, kije bila julija 2001 
v Bonnu, da nuklearna energija ne spada v obnovljive vire 
energije. 

Prepoznavamo, da je sonaravni razvoj na področju energe- 
tike pomemben, ne samo za članice Evropske unije, ampak 
za vse dežele, ki resno obravnavajo lastno odgovornost na 
področju bodočega razvoja. 

Izražamo trdno namero, da bomo upoštevali probleme varne 
oskrbe z energijo in cilje zniževanja toplogrednih plinov in 
uveljavljali planiranje v nacionalni politiki v smeri okolju prijazne 
energije in da bomo razvili obstoječi sistem, ki v glavnem 
temelji na uporabi fosilnih virov energije, v smeri postopnega 
prehajanja k izkoriščanju obnovljivih virov energije, učinkoviti 
in racionalni rabi energije. 

Izražamo namero po naraščanju obnovljivih virov energije za 
6 %, glede na leto 1995, do leta 2010, tako kot je predstavljeno 
v Beli knjigi. 

Poudarjamo, da so zniževanje toplogrednih plinov in povečana 
varnost oskrbe z energijo ter preprečitev kmetijskih viškov 
po širitvi Evropske unije odločilnega pomena za bodočo sožitje 
med narodi Evrope. 

Podčrtujemo, da so področja okolja, energije in kmetijstva 
med seboj tesno povezana in verjamemo, da so nujno 
potrebne nove iniciative na področju vladnih institucij in instru- 
mentov ekonomske politike. Da bomo to dosegli, moramo 
imeti vladno podporo za obnovljive vire energije, prav tako pa 
moramo uvesti različne instrumente na področju ekonomske, 
davčne in kreditne politike ter drugih sistemov. Poleg ome- 
njenega pa je treba izoblikovati učinkovit sistem informiranja. 

Izražamo namero o intenzivnejšem sodelovanju na področju 
uvajanja obnovljivih virov energije in učinkovite izrabe energije, 
s čimer bomo prispevali svoj delež svetovnih naporov k 
stabilizaciji klimatskih razmer na našem planetu, učinkoviti 
oskrbi z energijo in stabilizaciji lokalne in nacionalne ekonomije. 

Odločili smo se, da bomo izoblikovali multilateralni memoran- 
dum o sodelovanju med omenjenimi deželami na področju 
obnovljivih virov energije, ki ga bomo predstavili na 4. medna- 
rodni konferenci 31. septembra in 1. oktobra v Ljubljani." 

Mag. Šumenjakova je pojasnila, da pri teh prizadevanjih sodeluje 
tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj se 
vloga kmetijstva povečuje in postaja strateško pomembna. Poleg 
pridelave hrane in skrbi za zdravo okolje je pomembna tudi skrb 
za individualno lokalno energijo, ki omogoča, da bo naše ruralno 
področje postalo bogatejše, razvila pa se bosta tudi obrt in 
industrija. Z zadovoljstvom je ugotavljala, da je vedno več 
zainteresiranih za sodelovanje, ki bodo obogatili našo logistiko na 
področju obnovljivih virov in racionalne rabe energije. 

Minister Janez Kopač je dejal, da je ljubljanska deklaracija nastala 
predvsem na pobudo mag. Martine šumenjak, ki ima s svojim 
entuziazmom veliko zaslug za promocijo večje uporabe obnovljivih 
virov energije, predvsem biomase. Upam, je dejal, da bo ta med- 
narodna akcija obrodila sadove, da bomo postali bolj prepoznavni 
ter da bo prispevalo k večji uporabi obnovljivih virov energije v 
Sloveniji. Uporabi tovrstne energije se obetajo boljši časi, je dodaal 
in izrazil prepričanje, da bomo čez nekaj let tudi mi tam, kjer je 
danes Avstrija. 

Jože Sterle se je pridružil mnenju ministra Kopača glede zavzetega 
dela in zaslug mag. Šumenjakove za deklaracijo. Še enkrat je 
poudaril, da predstavljajo slovenski gozdovi, gozdarstvo in kme- 
tijstvo dokaj neizrabljen vir biomase. Če bomo na tem področju 
naredili sistemske poteze v zvezi z OVE, bo to lahko tudi dodatni 
prihodek za naše podeželje. 
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Marko Gospodjinački, predsednik Društva malih hidroelek- 
trarn Slovenije, je dejal, da ima Zveza društev kot enotno društvo, 
ustanovljeno leta 1988, že 335 članov. So tudi člani evropskega 
združenja za male hidroelektrarne (v nadaljevanju: HE). 

V svojem prispevku je predstavil zasebne male HE in njihove 
značilnosti, zlasti z okoljskega vidika. Poudaril je, da imamo danes 
na tem področju veliko domačega znanja, ki smo ga dobili od 
Avstrijcev. Dejal je, da je treba danes v energetske objekte vnesti 
precej več estetskega čuta, zato da bodo sprejemljivi za javnost; 
tega pred desetimi leti ni bilo. Problem, s katerim se srečujejo, so 
dolgotrajni in preštevilni upravni postopki. Od ideje do izgradnje je 
potrebnih npr. 26 korakov. 

V nadaljevanju je predstavil prednosti in prihodnost OVE. Največje 
ovire za prehod na OVE so stroški, infrastruktura, raziskave, 
tehnološki razvoj. Največja pomanjkljivost je neupoštevanje eks- 
ternih stroškov pri večjih objektih. Omenil je, da je treba pri 
načrtovanju in pridobivanju soglasij, dovoljenj in pri priključevanju 
na omrežje nameniti veliko pozornost infrastrukturi. Že evropska 
direktiva je natančno določila, kdo plača določene stroške; pri 
nas še vedno plača vse stroške investitor. 

Po njegovem mnenju bi morali poenostaviti in skrajšati upravne 
postopke, uvesti celovit sistem podpor za obnovljive vire (finančne, 
davčne), nadzor nad gradnjo in obratovanjem. 

Opozoril je na amandma, ki ga je dala poslanka Evropskega par- 
lamenta k direktivi (sprejeta septembra 2001) o pospeševanju 
rabe električne energije iz obnovljivih virov. Države članice zago- 
tavljajo direktne podpore rabi fosilnega in jedrskega goriva, tako 
da so podpore za obnovljive vire samo izenačevanje pogojev. V 
zvezi s stroški omrežnine je povedal, da naj stroški za priklop 
bremenijo kvalificiranega proizvajalca, stroški za ojačitev omrežja 
zaradi novega priklopa pa naj bremenijo lastnika omrežja. 

V nadaljevanju je omenil, da energetski zakon določa, da tarifni 
odjemalci lahko kupujejo energijo od kvalificiranih proizvajalcev z 
močjo do 1MW; energetski zakon omogoča to novost v principu, 
podzakonski akti pa to onemogočajo. Po njegovem mnenju Elesov 
pravilnik in sistemskoobratovalna navodila za distribucijska 
omrežja onemogočajo omenjeno novost, ker zahtevajo, da ima 
tarifni odjemalec vgrajene 15-minutne meritve; to velja za 
proizvajalca in upravičene odjemalce. Distribucija danes povsod 
po svetu uporablja obremenilne diagrame - predvidevanje, kakšna 
bo poraba v določenem mesecu, dnevu, itd. 

Opozoril je, da predlog zakona o vodah med drugim predvideva 
protiustavne ukrepe, saj posega v že pridobljene pravice brez 
odškodnine; poleg tega je nejasen in dvoumen. Po njegovem 
mnenju zakon o vodah deluje zaviralno na gospodarski razvoj. 
Opozoril je tudi na koncesijske pogodbe, s katerimi se koncesija 
podeli za 30 let in se lahko podaljša samo enkrat za 10 let. 

Proizvajalci energije bi se lahko že danes dogovorili z bližnjo 
tovarno, gostilno, bolnico in drugimi, vendar so distribucijska 
podjetja pohitel in že vnaprej sklenila pogodbe za letošnje leto z 
upravičenimi odjemalci. Menil je, da bi morale tudi za odjemalce 
veljati davčne olajšave, saj bodo le tako začeli razmišljati o zeleni 
elektriki, tako kot so začeli razmišljati npr. o zamenjavi oken ali 
izolaciji podstrešij. 

Nihče ni omenil nacionalnega energetskega programa, čeprav 
se mu zdi ključnega pomena. Do začetka poletja naj bi bil v grobem 
zaključen, v začetku jeseni naj bi bila širša obravnava in recenzija, 
temu bi sledilo sprejetje v parlamentu. V njem bo zapisano tisto, 
kar se bo v naslednjih desetih letih dogajalo na področju energetike. 

Ob koncu je dejal, da pričakuje pravičen zakon o vodah, da se 

opravi javna obravnava in strokovna izdelava metodologij in drugih 
strokovnih osnov ter podzakonskih aktov. Poleg tega naj bi zakon 
vključeval določbe o gospodarnem razvoju. Pričakuje tudi sočasen 
pričetek koncesijskih dajatev in koncesijsko dobo brez končnih 
časovnih omejitev, tako kot je to urejeno v svetu, oziroma da se 
koncesija podaljšuje po nekem normalnem in enostavnem po- 
stopku. 

Mag. Bojko Jerman, predsednik Slovenskega društva za son- 
čno energijo, je dejal, da sončna energija ne predstavlja samo 
direktnega sončnega sevanja, ampak vse energetske vire z izje- 
mo jedrske in geotermalne energije ter energije plimovanja. Vsak 
dan pade na naš planet 10.000-krat več energije, kot je potre- 
bujemo, in samo 0,05 % tega ostane na planetu. To predstavlja 
izjemno velik potencial. Sončna energija ima veliko razpršenost 
in majhno gostoto, kar je v energetiki slabo, vendar ima obenem 
velik in trajen potencial, kar pa je strateška, dolgoročna in trajna 
prednost. 

Stopnje izkoriščenja sončne energije so zelo različne in so odvisne 
od več pogojev. Pogoji niso optimalni tam, kjer je največ sonca, 
ampak kjer je sončna energija, ki je na voljo, v ustreznem razmerju 
s potrebami po energiji. 

V zvezi s tehnološkim stanjem in ekonomičnostjo sistemov je 
povedal, da so najbolj ekonomični in zanimivi pasivni solarni sistemi. 
Pri gradnji objektov skoraj ni dodatnih stroškov, njihova energetska 
učinkovitost pa je tudi prek 80 %. Vendar pa se pasivna solarna 
gradnja masovno ne uporablja, ker ni pravega interesa med 
načrtovalci in kupci. Aktivni solarni sistemi, to so kolektorji 
(sprejemniki sončne energije na strehah in bojlerji za sanitarno 
toplo vodo), so v Sloveniji najbolj znani in jih delamo že 20, 25 let. 
Investicija v te sisteme se povrne v 8 do 10 letih; pri individualnih 
objektih je doba daljša, za bolnice, hotele bistveno krajša. Sončne 
celice, ki pretvarjajo sončno sevanje v električno energijo, so najmanj 
ekonomična, vendar najbolj perspektivna tehnologija, saj poleg 
toplote nujno potrebujemo tudi električno energijo. Sončne celice 
so izredno stabilne in trajne. V EU, kjer so sprejeli in že izvajajo 
projekt milijon solarnih fotovoltnih elektrarn, ki naj bi povečal 
ekonomičnost te tehnologije, se sončne celice masovno vgrajujejo. 

V zvezi z izkoriščanjem sončne energije je npr. navedel, da ima v 
Izraelu vsaka streha solarni sistem; v arabskem svetu se za 
sončno energijo ne navdušujejo, vedno bolj pa se solarni sistemi 
uveljavljajo v Grčiji. V sosednji Avstriji imajo vgrajenih milijon solarnih 
kolektorjev, saj država s finančnimi in fiskalnimi mehanizmi 
spodbuja uporabo sončne energije. 

Tudi naša država se je odločila, da bo spodbujala uporabo sončne 
energije, vendar to spodbuja na deklarativni ravni. Dejal je, da so 
sredstva, ki se vlagajo v te projekte, smešno nizka v primerjavi z 
denarjem, ki se vlaga v drugo energetiko. 

Pohvalil je projekt biomase, za katerega država namenja sora- 
zmerno visoke subvencije. Ob tem pa je opozoril, da do tega ni 
prišlo zaradi zavednosti MOP-a, ekosklada ali agencije, ampak 
je GEF prispeval sredstva pod pogojem, da prispeva nekaj 
sredstev tudi država. To pomeni, da nas morajo tujci prisiliti v 
tisto, kar bi morali že zdavnaj delati. Opozoril je tudi na ekološke 
takse, ki po besedah okoljskega ministra letno prinesejo 7 milijard 
tolarjev. Čeprav se sredstva zbirajo v ekološke namene, jih zelo 
malo pride v ekosklad. 

Poudaril je, da sta v EU izkoriščanje sončne energije in energetska 
učinkovitost politična prioriteta. Ugotovili so, da je to edina možna 
in dolgoročno sprejemljiva pot v energetiki. Če tudi mi na tem 
področju ne bomo naredili bistevno več, nas bo v to prisililo 
približevanje Evropski uniji. 
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Dr. Peter Kralj, direktor, Gejzir d.o.o. - Raziskovalna enota 
EON, Ljubljana, je predstavil potenciale in rabo geotermalne 
energije. Dejal je, da je rentabilnost toplotnih postaj večja kot 
rentabilnost ekvivalentnih kotlovnic na ekstra lahko kurilno olje ali 
zemeljski plin. V zadnjih petih letih (1995- 2000) se je v svetu 
najbolj povečal delež geotermičnih toplotnih črpalk predvsem v 
Severni Ameriki in Zahodni Evropi (Švedska, Švica, Nemčija in 
Avstrija). V Zgornji Avstriji uporablja toplotno črpalko kot vir ogre- 
vanja že vsaka tretja novogradnja, Islandija pa za ogrevanje 
zagotavlja 86 % delež iz geotermalnih virov. Turčija danes ogreva 
51.600 stanovanj, do leta 2010 pa načrtuje ogrevanje iz geoter- 
malnih virov že 30 % vseh stanovanj v državi. V zvezi z ogrevanjem 
rastlinjakov pa so v zadnjih letih najbolj uspešni v Tuniziji. 

Franc Kekec, župan občine Markovci, je dejal, da so v občini 
Markovci podprli projekt za ohranitev obnovljivih virov energije, 
poleg tega pa se pripravljajo na projekt z bioplinom, ki je za njihovo 
nižinsko področje najbolj primeren. 

Slovenija je s porabljenimi 42 megavati praktično na enakem nivoju 
kot Avstrija. Vendar, je poudaril, če leži kar 3/4 Avstrije v alpskem 
svetu, kjer so pogoji bistveno slabši kot pri nas, je ta zadeva že 
bolj vprašljiva. Slovenija danes še nima zgrajene geotermalne 
elektrarne, kljub temu, da razpolaga s primernimi geotermalnimi 
viri. Ocenjuje se, da znašajo zaloge geotermalne energije v seve- 
rovzhodni Sloveniji, primerne za proizvodnjo električne energije, 
643 milijonov GJ. 

Mag. Martina Šumenjak je v zvezi z oblikovanjem ciljev za 
pospešitev razvoja rabe biomase in drugih obnovljivih virov 
energije predlagala, da vsi zainteresirani pripravijo konkretne 
predloge in ideje, ki bi jih posredovali Vladi Republike Slovenije. 
Obenem je vse prisotne povabila, da sodelujejo pri nadaljnjih 
aktivnostih za preobrazbo razvoja na področju energetike. Svoje 
nacionalne vire moramo izkoristili tako, kot jih po naravnih danostih 
lahko izkoristimo, je posebej poudarila. 

Povzetek uvodnih referatov 
in razprav /e pripravljen po 
dobesednem zapisu (magnetogramu) 
posveta. 

Vsem, ki so sodelovali na posvetu, se je zahvalila in izrazila 
upanje, da bodo srečanje, ki bo konec septembra v Ljubljani, 
zopet obogatili z novimi izkušnjami in jih predstavili na medna- 
rodnem nivoju. Povedala je, da je predsednik italijanske zveze za 
biomaso oblikoval predlog za evropsko mrežo povezav med 
podeželskim prebivalstvom, prek katerega naj bi spodbujali 
kvalitetni razvoj tudi vseh drugih področij podeželja. 

Zveza je skupaj z županom občine Markovci Francem Kekcem 
so oblikovali pismo o nameri širitve mreže čistih mest in naselij v 
Sloveniji, ki se glasi: 

"Program alternativnih virov energije in okolju prijaznega 
razvoja so osnova za dober in kakovosten življenjski stand- 
ard prebivalcev Slovenije in za razvoj vrhunskega turizma. 
Zato naj bodo začetki uresničevanja tega programa pred- 
nostno usmerjeni v turistično najbolj izpostavljene predele 
Slovenije, med katere sodi tudi območje občine Markovci s 
svojo folkloro, za katere obstoj je značilno, da je specifika v 
evropskem prostoru. V ta namen podpisujeta župan občine 
Markovci in predsednica Zveze društev za biomaso Slovenije 
pismo o nameri širitve mreže čistih mest in naselij v Sloveniji. 
S tem se pospešuje dejavnost uveljavitve ogrevanja in drugih 
načinov izkoriščanja biomase za energetske namene v smislu 
proizvodnje elektrike, bioplina, biodizla in uporabe drugih okolju 
prijaznih obnovljivih virov energije. Prav tako bomo s tem 
podpisom spodbujali širjenje biološkega kmetovanja, temelje 
zdravega načina življenja, vrhunske turistične ponudbe in 
drugih kakovostnih vidikov razvoja Slovenije." 

' Zveza društev za biomaso Slovenije je v sodelovanju z Držav- 
nim svetom Republike Slovenije organizirala v letu 2001 
regijske posvete z naslovom Biomasa - vir energije, in sicer 
29. januarja v Novem mestu za Dolenjsko, 19. marca v Ribnici 
za občine kočevsko - ribniške regije, 14. maja v Ilirski Bistrici 
za južno primorske občine, 2. julija v Novi Gorici za občine 
severno primorske regije ter 3. septembra v Ljubljani medna- 
rodno konferenco z naslovom Biomasa in drugi obnovljivi viri 
energije za 21. stoletje. 

2 Državni zbor je na seji, dne 10. 7. 2002, sprejel zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gozdovih. 

3 Skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za 
okolje in prostor. 

4 V okviru tega projekta je Republika Slovenija leta 1995 
podpisala z Mednarodno banko za obnovo in razvoj sporazum 
o dodelitvi prek 1 miljarde tolarjev nepovratnih sredstev iz 
sklada GEF. 

5 Pionir ustanavljanja avstrijske in evropske zveze za biomaso, 
kateri je dolga leta predsedoval. Je eden glavnih pogajalcev v 
Evropski uniji v smislu pripravljanja predlogov bodoče evrop- 
ske ekonomske politike za pospešeno uporabo obnovljivih 
virov energije. Poleg tega je eden glavnih akterjev v okviru 
sodelovanja Slovenije in Avstrije na področju biomase in v 
okviru širjenja iniciativ v evropskem prostoru, v katerem 
postaja Slovenija vse bolj aktivna in prepoznavna. 

' Sočasna proizvodnja toplote in elektrike. 
1 Na srečanju "VVorld Sustainable Energy Day 2002" v Linzu, 

Avstrija, kjer so podelili svetovne nagrade za obnovljive vire 
energije in učinkovito rabo energije. 

Spletna stran Državnega sveta Republike Slovenije: http://www.sigov.si/dsvet/ 
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