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• Lokacija – Občina Vransko 

• Prebivalcev 2.614 

• Površina 53,3 km2 

 



• Zelo aktivni pri osveščanju varovanja 

okolja, 

• Osnovna šola Vransko vključena v sistem 

Eko šol, 

• dan je velik poudarek ekologiji v kraju, 

• Konvencija županov, 

• Biomasni center za Centralno Evropo. 

 



Izvedeni projekti na  

področju URE in OVE 

• Inovacijski center – center za razvoj alternativnih virov 

energije. 

• Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Vransko. 

• Pilotna naprava za termično obdelavo odpadkov. 

• Mala fotonapetostna elektrarna Energetike Vransko 

d.o.o. 

• Hibridna polnilna postaja za električna vozila. 

• Solarna svetilka z lastnim napajanjem. 

• Visokoučinkovita polnilna postaja za električna vozila. 

• Sistem sprejemnikov sončne energije.  

 

 

 



Inovacijski center Vransko 

• Inovacijski center Vransko kot celota, s 

promocijo in samo dejavnostjo centra prispeva k 

regionalnemu razvoju ter prepoznavnosti okolice 

v slovenskem prostoru in izven njega. 

 

• S projektom Inovacijskega centra Vransko 

želimo prenesti tuja spoznanja slovenskim 

ekspertom in širši javnosti o načinu reševanja 

energetske težave na sodoben način. 

 



DOLB Vransko 

• Julija 2004 smo pričeli z investicijo Izgradnja 

kotlovnice na lesno biomaso z daljinskim 

ogrevanjem kraja Vransko 

 



Sistem DOLB Vransko 

skupna moč kurilnih naprav  4,7 MW  

kotla na biomaso 3,2 MW  

kotel na kurilno olje  1,5 MW  

letne potrebe po toploti  6,6 GWh  

potrebna količina biomase  10.088 prm  

potrebna količina kurilnega 

olja  

4.000 litrov  

dolžina trase toplovoda  10.057 m  



število priključkov  134  

priključna moč  4,7 MW  

gospodinjstva  1.470 kW  

veliki porabniki  3.155 kW  

zmanjšanje emisij CO2  1.670 ton/leto  

vrednost investicije  2.22 mio EUR 

začetek obratovanja  maj 2005  



Viri financiranja 

• Kapitalski vložek RS (GEF) - 21 % 

• Nepovratna sredstva AURE  - 21 % 

• Eko sklad - 29 % 

• Lastna sredstva - 29 % 
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Pilotna naprava za termično 

obdelavo odpadkov 

• Pomembna pridobitev za 

raziskovalno področje 

snovne in toplotne izrabe 

odpadkov. 

 

Kurimo lahko: 

• velikost do 50 mm, 

• kurilne vrednosti od 0 do 

20 MJ/kg, 

• vlažnost 0 do 55 %. 



MFE Energetika Vransko 

Sestavljena iz 3 enot: 

 

• stacionarna, 

• fasadna,  

• sledilna, 

• skupna moč 35,26 

kW. 



• Izvrstna rešitev za odročne lokacije, kjer 

priklop na lokalo električno omrežje ni mogoč. 

• Možnost pozicioniranja solarnega panela na 

optimalni 0° azimut oz. čisti jug. 

• Za postavitev svetilk SLE 28 ni potrebno 

pridobivati gradbenega dovoljenja. 

• Svetilka ima dobro svetilnost, primerljivo s 

svetili za obstoječo konvencionalno javno 

razsvetljavo, ki jo napaja električno omrežje. 

 

 

 

 

 

SLE 28 Solarna svetilka 
Slovenski izdelek, zaščiten s patentno prijavo št. P-201000371 



Integracija SSE v sistem DOLB 

Vransko 
Cilj: 

• podpora nameščenim ogrevalnim kotlom in s tem prihranek pri 

biomasi. 

Pozitivni učinki solarnega sistema: 

 

• Prihranek pri količini biomase in kurilnega olja za ogrevanje. 

• Pokrivanje maksimalnih obremenitev s pomočjo zbiralnika – 

hranilnika. 

• Skrajševanje časa zmanjšane obremenitve sistema s solarnim 

sistemom, s čimer se podaljša življenjska doba kotlovnih 

sistemov. 

• Manjši stroški vzdrževanja kotlovnih sistemov in prihranek pri 

porabi električnega toka. 

• Sončna energija ni podvržena nihanjem cen olja oziroma lesa. 

 



• Za želeno količino energije bi bilo potrebnih pribl. 1500 

m² SSE. 

• Realizirano le 842,3 m², moči 370 kW. 

• Za zagotavljanje donosa energije tudi na tej temperaturni 

ravni smo uporabili pomembno izboljšane sprejemnike 

sončne energije – SSE imajo izboljšano stopnjo 

učinkovitosti v območju višjih temperatur.  

 



Visoko učinkovita polnilna postaja 

za električna vozila 

• Modularna zasnova, 

• omrežna povezava, 

• komunikacija z 

uporabniki in omrežjem 

preko GSM modula,  

• stalen samodejni 

nadzor.  



Novi projekti 

• Razširitev DOLB Vransko. 

• Izgradnja nove kotlovnice 

na LB v sosednjem kraju. 

• Raziskovalna vetrna 

elektrarna. 

• Izgradnja male 

hidroelektrarne. 

• Sušenje lesnih sekancev s 

pomočjo sončne energije. 



 

Hvala za pozornost! 

 

 


