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Gradiščansko je kmetijska pokrajina, najvzhodnejša in 
hkrati najmlajša zvezna dežela Avstrije. S svojo bogato 

ponudbo kulture, narave, vina, wellnessa in športa navdu-
šuje skozi celo leto na tisoče svojih gostov. V zadnjih letih 
se je v južnem Gradiščanskem razvilo avstrijsko biomasno 
središče. Po konceptu energetske samozadostnosti so v 
občini postavili vrsto vzorčnih sistemov. V občini Güssing, 
biseru južne Gradiščanske, ki ima 4.000 prebivalcev, so leta 
1990 izdelali energetski koncept, ki je slonel na nadome-
stitvi fosilnih goriv z obnovljivimi domačimi viri energije.  

Danes je v Güssingu postavljen Evropski center za ob-
novljive vire energije (Europäisches Zentrum für erneuerbare 
Energie, dalje v tekstu EEE). V občini pridelan les, oljna ogr-
ščica, koruza, trave in sončnice so surovina za proizvodnjo 
toplote, goriva in elektrike. Raznovrstni energetski obrati v 
krogu desetih kilometrov z inovativnimi tehničnimi postopki 
proizvajajo energijo za občinske energetske potrebe. 

Še nekaj podatkov, ki se slišijo kot v pravljici: 
• mesto Güssing proizvaja toliko pogonskega goriva, kot 

ga prebivalci potrebujejo (1.500.000 litrov letno),
• v mestu Güssing je proizvodnja toplote večja od porabe 

(57,5 GWh letno),
• v mestu Güssing je proizvodnja elektrike večja od porabe 

(14 GWh letno),
• področje Güssing je 40 % gozdnato,
• v področju Güssing zrasete letno 105.000 t lesa, eno 

petino ga pretvorijo v toploto in elektriko,
• uporaba regionalnih surovin z ustvarjanjem vrednosti 

skupaj z gospodarskim razvojem zmanjšuje odvisnost 
od uvoza energije.

Lepo bi bilo, če bi se iz primera energetske samozados-
tnosti občine Güssing učili vsi, in to zaradi ohranjanja okolja, 
gospodarskega razvoja in izboljšane kvalitete bivanja nas 
vseh. Primer Güssing ni recept, ki bi ga bilo možno pre-
kopirati, je kazalec in vzpodbuda. Vsaka lokalna skupnost 
mora poiskati svojo pot do energetske samozadostnosti. 

Kapljica pelina

Vendar ne živimo v pravljicah, zato je treba razkriti tudi 
manj lepo plat energije iz obnovljivih virov. Ta energija 
ni poceni. Čeprav je cena kuriva nizka, so investicijski 
stroški, vzdrževanje in obratovalni stroški precejšnji. Zato 
je pomembno, da bodočim uporabnikom predstavimo re-
alno kalkulacijo in jim svetujemo, kako znižati investicijo 
in ohraniti zmerne obratovalne stroške.

Energetska oskrba občine Güssing:
• toplarna na lesno biomaso z mrežo za daljinsko ogre-

vanje,
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Avstrijski zgledi

ENERGETSKA SAMOZADOSTNOST 
OBČINE: VIZIJA ALI RESNIČNOST

Pred skoraj dvema desetletjema so 
prebivalci avstrijske občine Güssing 
v južnem Gradiščanskem z nejevero 

poslušali napovedi o energetski 
samozadostnosti. Danes je mesto 

energetsko neodvisno, z energetsko 
izrabo biomase pa  je pridobilo dodatnih 

400 delovnih mest. Celotna dodana 
vrednost ostaja v regiji. Mesto oskrbuje 
svoje prebivalce z energijo iz biomase 
in sonca, viške energije pa oddaja v 

sosednja mesta. Nekaj časa že deluje 
Sončna šola, ki jo obiskujejo bodoči 
strokovnjaki s področja učinkovite 

rabe obnovljivih virov energije. Krog 
je zaključen. Ekologija in ekonomija si 

nista nasprotni, kar dokazujejo pozitivne 
izkušnje te sredine. Te izkušnje posreduje 
na vse konce sveta preko 300 ekoturistov 

tedensko. 

• elektrarna na lesno biomaso (soproizvodnja toplote in 
elektrike z uplinjanjem biomase, batni motor),

• elektrarna na lesno biomaso (soproizvodnja toplote in 
elektrike, parni stroj),

• elektrarna na rastlinsko biomaso (soproizvodnja toplote 
in elektrike, batni motor),

• proizvodnja biogoriva iz oljne ogrščice,
• več lokalnih toplarn na lesno biomaso.

Ekoenergijski turizem 

Zaradi velikega zanimanja obiskovalcev za energetsko 
izrabo biomase je EEE Güssing pripravil projekt ekoener-
gijskega turizma. Projekt sofinancirata EU in Gradiščansko. 
Predstavlja razvoj regije s skupnim delom na področju 
obnovljivih virov energije, tehnike in kmetovanja. Projekt 
obsega:
• promocijo varovanja okolja,
• učinkovito rabo in varčevanje energije,
• predstavitev vzorčnih postrojenj,
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Proizvedeni plin

zgoreli plini

lesna biomasa zrak
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ra
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• energetsko okoljsko vzgojo prebivalcev in obiskovalcev 
od blizu in daleč,

• ustvarjanje delovnih mest,
• razvoj regije in ustvarjanje dodatne vrednosti,
• ustvarjanje vodilne regije na področju učinkovite izrabe 

biomase.

Predstavitev pomembnejših biomasnih postrojenj:
V energetski oskrbi občine so uporabljeni različni si-

stemi za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, iz lesne 
biomase,  zelene biomase in sončne energije.  
1. Biomasna toplarna Güssing, uplinjanje lesa: poraba lesa 

1760 kg/h, proizvodnja toplote 4500 kWh, proizvodnja 
elektrike 2000 kWh. Srce sistema je vrtinčni parni upli-
njevalnik, sestavljen iz dveh povezanih vrtinčnih plasti. 
Lesna biomasa se pri temperaturi 850 °C ob dodatku 
vodne pare uplini. Zaradi odsotnosti zraka nastane gorilni 
plin z visoko kurilno vrednostjo, brez dušika in z malim 
deležem katrana. Gorilni plin se ohladi, očisti in vodi v 
plinski motor. Plinski motor proizvaja električno energijo 
z izkoristkom 25 do 28 %, vsa pridobljena toplota pa 
se vodi v daljinski toplovodni sistem. Skupni izkoristek 
postrojenja je preko 85 %.

Slika 1
Uplinjevalna enota biomasne toplarne

2. Kotlarna Güssing, ki je največja avstrijska kotlarna na 
lesno biomaso, obratuje od leta 1996. Obsega dva kotla 
na biomaso moči 3 in 5 MW in oljni kotel za konično moč 
6 MW. Vročevodna mreža je dolga 30 km, v mrežo sta 
priključeni še biomasna toplarna 4,5 MW in 3 MW kotel 
kotlarne II. Priključenih je 350 objektov, letna dobava 
toplote je 45.500.000 kWh (leta 2005). 

3. Mlin oljne ogrščice: proizvodnja biodizla iz oljne ogr-
ščice poteka od leta 1991 dalje. Biodizel je kvalitetna 
zamenjava za fosilno gorivo. Pri proizvodnji biodizla ni 
odpadkov,  iz zrnja iztisnejo olje, iz preostalih tropin pa 
delajo živinsko krmo, bogato s proteini. Poleg biodizla 
proizvajajo še  hladno stiskano jedilno olje, oljne premaze 
za les in kovino, olja za verižne žage in čistilna olja na 
rastlinski osnovi. 

4. Sušilnica lesa z lastno kotlarno za proizvodnjo toplote za 
proizvodnjo. Energent je žaganje in lesni prah. Sušilnica je 
priključena na vročevod in je v letnem času velik porabnik 
toplote, tako omogoča biomasni toplarni soproizvodnjo 
tudi poleti. 

5. Postrojenje za proizvodnjo lesnih peletov: proizvodnja 
1000 kg peletov/h, kapaciteta silosa 325 t. 

Slika 2
Shema 
bioplinske 
toplarne Strem

6. Več postrojenj lokalnega in mikro daljinskega ogrevanja 
na lesne sekance, na katere je priključenih od 10 do 50 
objektov, toplovodne mreže dolžine med 500 in 5000 
m, moč posameznega kotla 100 do 1000 kW. Nekateri 
sistemi imajo vgrajene sprejemnike sončne energije za 
poletno pripravo sanitarne vode. 

7. Bioplinska toplarna Strem, surovine so: trava, detelja, 
koruza, sončnice. Elektrogenerator ima moč 500 kWel, 
toplotna moč je 600 kWto, letna proizvodnja znaša 4.350 
MWh elektrike in  5.220 MWh toplote, kar zadošča za 
električno oskrbo 1.200 gospodinjstev in toplotno oskrbo 
40 gospodinjstev. Zajamčena odkupna cena elektrike je 
14,5 Cent/kWh. Potrebna letna količina biomase je 11.000 
t (250 ha), pogodbeno jo dobavlja en kmet. Investicija je 
bila vredna 2,25 mio €, pričetek obratovanja 2005. 

8. Pomembna je povezanost med uporabniki toplote in 
dobavitelji lesne biomase. Pri večini lokalnih postrojenj 
dobavljajo les uporabniki, večja postrojenja pa oskrbuje 
lesna industrija s svojimi lesnimi ostanki in združenje 
lastnikov gozdov (Burgenlandische Waldverband)  z le-
som iz svojih gozdov. Treba je poudariti, da energetski 
les prihaja iz bližnjih gozdov, kar je temelj za razvoj 
regije. Gradiščanska zveza lastnikov Burgenlandische 
Waldverband je v letu 2004 štela 5000 članov, ki so 
proizvedli na 15.000 ha 82.800 pm energetskega lesa. 

Slika 3
Na demonstracijskih 
objektih so predstavljeni 
tudi dobavitelji lesne 
biomase

9. Toplarna Güssing: soproizvodni proces pretvorbe bi-
omase v toplotno in električno energijo poteka preko 
zgorevanja, uparjanja vode in proizvodnje elektrike s 
kondenzacijsko parno turbino z direktno priključenim 
generatorjem, z vmesnim odjemom ekspandirane pare za 
dovod toplote v obstoječe omrežje daljinskega ogrevanja. 
Gorivo je suho žaganje in lesni prah iz dveh sosednjih 
lesnopredelovalnih obratov. 

Slika 4
Delovni ciklus 
parne turbine
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Tehnični podatki:
• tip kurišča: vpihovanje
• toplotna moč: 9,6 MW
• turbina/generator: MT4S7/G315
• pretok pare: 9600 kg/h
• tlak pare: 28 bar 
• temperatura pregrete pare: 425 °C
• specifična poraba pare: 5,65 kg/kWh
• električna moč: 2,0 MW 

V regiji poteka tudi precej razvojnih projektov:
• Proizvodnja elektrike s pomočjo gorivnih celic iz plina, 

pridobljenega iz lesne biomase, zagotavlja večji izkoristek 
v primerjavi s sedanjimi tehnologijami (plinski motor, 
parna turbina, stirlingov motor, ORC postopek) in nižje 
emisije. Visokotemperaturne gorivne celice obetajo elek-
trični izkoristek preko 40 %. 

• Izdelava zelenega dizla iz lesa: plin, pridobljen z upli-
njanjem lesa, ima tako kemijsko sestavo (malo inertnih 
plinov, velik delež vodika), ki omogoča izdelavo raznih 
produktov na način sintetiziranja: pridobivanje Fischer-
Tropsch dizla, bencina in maziv. 

• Solarno hlajenje.
• Proizvodnja metana iz lesa.
• Poligeneracija.

Viri:

www.eee-info.net

www.fischer-tropsch.org

www.burgenland.at

www.aure.si

www.ape.si

www.gi-zrmk.si

www.pacificrenewables.com/fischer-tropsch.htm

www.waldverband.at

http://www.gov.si/zgs/biomasa1

realne informacije. Na lokacijah 1 in 2 sta kotla na polena 
moči 30 kW, na lokacijah 3, 4, 5 in 6 pa kotli na lesne 
sekance, moči 25-55 kW.

Primeri dobre prakse pridobivanja, predelave in ener-
getske rabe lesa:

Zgledi vlečejo. To je bilo tudi vodilo pri izbiri primerov 
dobre prakse in povezovanju v biomasno pot. Posamezni 
primeri dobre prakse so točke na tej poti. Ogledi biomasnih 
točk so možni po predhodnem dogovoru z lastniki. Javnosti 
so predstavljene biomasne točke:
1. Kmetija Zalokar, 8820 Šmarješke toplice. Imajo kotel 

na lesne sekance 48 kW za lastno uporabo in sekalnik 
za pripravo lesnih sekancev. Lesne sekance pripravljajo 
in prodajajo. 

2. Kmetija Prodnik, 3333 Ljubno ob Savinji,  je eden prvih 
primerov uvajanja mikro sistema ogrevanja na les, ki s 
toploto oskrbuje več objektov. Z vgradnjo sodobnega 
kotla na sekance moči 220 kW in izgradnjo toplotnega 
omrežja so si zagotovili trajno oskrbo s toploto v treh 
ločenih objektih. 

3. Kmetija Slapnik v Novi Štifti pri Gornjem Gradu (3342 
Gornji Grad) velja za vzor sodobnega gospodarjenja z 
lesnimi ostanki z lastnega gozda. Imajo avtomatiziran 
kotel na lesne sekance 25 kW za lastno uporabo in 
sekalnik za pripravo lesnih sekancev. Lesne sekance 
pripravljajo in prodajajo. 

4. Daljinsko ogrevanje Vranskega predstavlja primer sodob-
ne energetske rabe lesne biomase. Toplotno omrežje v 
skupni dolžini 3600 m omogoča priključitev 125 porab-
nikov. Poleg individualnih hiš in stanovanjskih blokov so 
na sistem priključeni vsi večji porabniki. 

5. Kočevje si je z zamenjavo kurilnega olja z lesno bio-
maso v sistemu daljinskega ogrevanja zagotovilo trajen, 
obnovljiv, okolju prijazen in lokalno dosegljiv vir energije. 
Predvidena je priključitev 160 stanovanj, osnovne in sred-
nje šole, vrtca, zdravstvenega doma, knjižnice, športnega 
objekta ter lokalov v središču mesta. 

6. Ogrevanje hiše družine Krapša (2250 Ptuj), ki se ukvarja 
s turistično dejavnostjo (oddajanje sob), je primer sodob-
ne rabe polen v urbanem središču. 

Dokončanih je še precej drugih projektov energetske 
rabe obnovljivih virov energije. Energetska raba bioplina, 
sončna elektrarna, proizvodnja biodizla in podobni uspeš-
ni projekti kažejo, da smo na pravi poti. Z združevanjem 
proizvajalcev lesne biomase, animacijo uporabnikov in 
namenskim zagotavljanjem finančnih sredstev vidim tudi 
v naši energetski oskrbi svetlo prihodnost.

Št. Kraj

1. 4244 Podnart

2 8351 Straža

3 4260 Bled

4. 1330 Kočevje

5. 8230 Mokronog

6. 2394 Kotlje 

Slika 6
Lokacije majhnih kotlov na lesno biomaso (INCO COPERNICUS)

Fischer-Tropschov postopek za pridobivanje biodizelskog goriva
1) sinteza plinskih spojin
 CHn + O2 → 1/2 n H2 + CO
2) Fischer-Tropschova reakcija
 2n H2 + CO → - (CH2-)n- + H2O
2) čiščenje
 - (CH2-)n- → Goriva, maziva in drugo

Slika 5
Prikaz 

sintetiziranja 

Stanje v Sloveniji

Kaj pa pri nas, kje smo? Res je, o energetski samoza-
dostnosti naših pokrajin ne moremo govoriti. Vendar pa je 
izvedenih precej uspešnih projektov, ki imajo močan zlasti 
promocijski učinek.

V okviru projekta INCO COPERNICUS so bili v letu 2000 
postavljeni majhni kotli na lesno biomaso (slika 6).

Občani si lahko ogledajo delovanje majhnih kotlov na 
lesno biomaso, pridobijo informativne materiale o ener-
getski rabi lesne biomase in v pogovoru z lastnikom kotla 
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