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Uporabljene kratice

AN URE
AN OVE
AN sNES
EU
EZ-1
GVŽ
OP EKP
OP TGP
OP PM10
DDV
DO
DOLB
OPN
OPPN
PIP
PM
PURES
RS
EPBD
ESD
MZI
URE
OVE
SPTE
TGP
UNP
ELKO
SODO
LEK
CNG
LPG

akcijski načrt za energetsko učinkovitost
akcijski načrt za obnovljive vire energije
akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe
Evropska Unija
Energetski zakon
glava velike živine (mera za oceno potenciala proizvodnje bioplina)
Evropski program za izvajanje Evropske Kohezijske politike
operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem z
delci velikosti manj kot 10 mikrometra,
davek na dodano vrednost,
daljinsko ogrevanje,
daljinsko ogrevanje na lesno biomaso,
občinski prostorski načrt,
občinski podrobni prostorski načrt,
prostorsko izvedbeni pogoji,
trdni delci (angl. particulate matter),
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah,
Republika Slovenija,
Direktiva o energetski učinkovitosti stavb,
Direktiva o energetskih storitvah,
Ministrstvo za infrastrukturo,
učinkovita raba energije,
obnovljivi viri energije,
soproizvodnja toplotne in električne energije,
toplogredni plini,
utekočinjen naftni plin,
ekstra lahko kurilno olje,
sistemski operater distribucijskega omrežja,
lokalni energetski koncept,
stisnjen zemeljski plin,
utekočinjen naftni plin.
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1 UVOD
Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovan razvoj
občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni, ne
samo odločilnega koraka k pripravi, ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje
ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni energetski koncept (LEK) je torej
dokument, ki lokalno skupnost in njene prebivalce usmerja k sistematskemu
oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, energetskih
rekonstrukcijah, nizko energijskih in pasivnih gradnjah, skrbnemu ravnanju z
energenti in energijo, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), poviševanju
energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). Odgovorni v
lokalni skupnosti (župan in občinska uprava ter energetski upravljalec-manager) se
namreč morajo zavedati, da je dolgoročno načrtovanje energetskega razvoja lokalne
skupnosti ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in osnova za
nižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje oz. zagotavljanja trajnostnega
razvoja.
Trajnostna energetska politika zahteva celoviti pristop, ki povezuje in usklajeno
obravnava tako področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem kot tudi
gospodarskega in regionalnega razvoja v povezavi s prostorskim načrtovanjem
okolja. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so zniževanje energijskih
stroškov ter emisij toplogrednih plinov, lokalno izboljšanje kvalitete zraka, upravljanje
z lokalnimi energijskimi obnovljivimi in neobnovljivimi viri. V dejavnosti in izvajanje
LEK naj bodo poleg župana vključeni vsi ključni akterji, kot so vodje oddelkov za
naložbe, gospodarske in družbene dejavnosti, direktorji občinskih uprav, javnih
zavodov, občinski svetniki, direktorji javnih in privatnih podjetij v lokalni skupnosti,
predstavniki obrti in malih podjetnikov, kmetov ter predstavniki občanov. Poleg
vplivanja na vsebino LEK imajo vsi deležniki še dolžnost osveščanja svojih
sodelavcev in občanov ter strokovne javnosti.
Lokalni energetski koncept je za lokalno skupnost osnovni dokument in strategija
oskrbe, rabe energije, uvajanja obnovljivih energetskih virov ter ukrepov za
zniževanje rabe energije in poviševanja energijske učinkovitosti v celotni lokalni
skupnosti z naslednjimi cilji:


znižanjem stroškov porabe energije ter stroškov vzdrževanja energetskih
naprav v javnih stavbah in zavodih kot so šole, vrtci, zdravstveni domovi,
domovi ostarelih občanov ipd. ter obvladovanje teh stroškov;
 uvajanje obnovljivih virov energije na področjih, na katerih je to smiselno,
tehnično izvedljivo, geografsko možno ter ekonomsko upravičeno;
 uvajanje energijske učinkovitosti v javne stavbe, javna podjetja in javne
zavode;
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spodbujanje energijske učinkovitosti v zasebni sektor (v industrijo in storitve);
zagotavljanje čim višje stopnje sonaravnega prometa, ter zmanjševanje
negativnih vplivov prometa na okolje;
uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja, soproizvodnje električne energije in
toplote ter tri-generacije, kjer je to možno in ekonomsko upravičeno;
nižanje rabe neobnovljivih virov na sprejemljiv nivo;
izvajanje energetskih pregledov javnih stavb, podjetij in stanovanjskih stavb;
uvajanje energetskega knjigovodstva, energetskega monitoringa in
managementa
(upravljanja)
vključno
s
preventivnim
energetskim
vzdrževanjem naprav in sistemov zagotavljanja ter rabe energije v javnih
stavbah, ustanovah ter podjetjih in zavodih;
zniževanje končne rabe energije vseh porabnikov v lokalni skupnosti vključno
z javno razsvetljavo;
promoviranje, izobraževanje ter osveščanje ustanov, zaposlenih v javnem
sektorju, občanov, učencev, dijakov in ostalih v smeri učinkovite rabe energije,
energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije;
vključevanje vseh akterjev v lokalni skupnosti v skupna prizadevanja za dvig
energijske učinkovitosti in rabo obnovljivih virov energije;
izpolnjevanje ciljev iz akcijskih načrtov AN-URE, AN-OVE, AN-sNES, OP EKP
2014-2020 in Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske
prenove stavb.
upoštevanje ciljev iz operativnih programov varstva zunanjega zraka pred
onesnaženjem s PM10 (OP PM10) in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
(OP TGP);
izpolnjevanje mednarodnih zavez iz Direktiv EU s področja URE in OVE.

Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v
nadaljevanju: EZ-1) LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo
prostorskih načrtov lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost je dolžna svoje prostorske
načrte usklajevati z LEK, ki velja na njihovem območju. V primeru neskladnosti med
LEK in prostorskim načrtom, lokalna skupnost neskladnosti upošteva v postopku
priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost v
času sprejema LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev
prostorskega načrta, začne ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK.
Lokalni energetski koncept je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije
lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo
lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne
energetske storitve v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih, podjetjih in javnih
ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost
lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK.
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Lokalni energetski koncept torej omogoča:






spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije in sprememb
energetskega in okoljskega stanja;
kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike lokalne skupnosti;
izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v
lokalni skupnosti;
oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega
energetskega in s tem povezanega gospodarskega razvoja;
pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi
stanja okolja.

1.1 Namen in cilji priročnika
Namen priročnika je podati izdelovalcem lokalnih energetskih konceptov poenotena
navodila glede obveznih vsebin lokalnih energetskih konceptov. S predpisano
vsebino in postopki izdelave lokalnih energetskih konceptov želimo doseči, da bodo
izdelani LEK-i čim bolj kakovostni in bodo kot takšni pripomogli k dejanski izvedbi
ukrepov v praksi. Kakovostni LEK-i bodo lokalnim skupnostim med ostalim tudi bolj
približali ukrepe s področij oskrbe, učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov
energije, prometa, prostorskega načrtovanja ter s področja izobraževanja in
osveščanja občanov.

1.2 Zakonske podlage
Pri izdelavi priročnika je bila upoštevana trenutno veljavna slovenska in evropska
zakonodaja. Ob vsaki uporabi priročnika je zakonodajo potrebno preveriti zaradi
možnih sprememb ali novosti.
Slovenska zakonodaja zajema predvsem naslednje veljavne zakone, pravilnike in
ostale nacionalne dokumente:
 Energetski zakon (EZ-1), Uradni list RS, št. 17/2014 in 81/2015;
 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1), Uradni list RS, št. 39/2016;
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F),
Uradni list RS, št. 92/2013;
 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Uradni list RS, št. 33/2007;
 Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov;
 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije, Uradni list RS, št. 89/2008;
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 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe
in rabe obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 25/2009 in 58/2012;
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, št. 52/2010;
 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb,
Uradni list RS, št. 92/2014;
 Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih
sistemov za oskrbo stavb z energijo, Uradni list RS, št. 35/2008;
 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij, Uradni list RS, št. 99/2007;
 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta, Uradni list RS, št. 33/2007;
 Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije, Uradni list RS, št.
67/2015;
 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni list
RS, št. 81/2007, 62/2010 in 46/2013.
 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje za 2014-2020 (AN URE
2020), maj 2015;
 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE)
Slovenija, julij 2010;
 Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN
sNES), april 2015;
 Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,
oktober 2015;
 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 (OP EKP 2014-2020), december 2014;
 Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10
(OP PM10), november 2009;
 Operativni program zmanjševanja emisij TGP do leta 2020 (OP TGP-2020),
december 2014;
Evropska zakonodaja zajema naslednje direktive:
 DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 23.
aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi
in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES, (UL L 140, z dne
5. 6. 2009, str. 16);
 DIREKTIVA 2012/27/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 25.
oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125ES in
2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES, (UL L 315, z
dne 14. 11. 2012, str. 1);
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 DIREKTIVA 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 19.
maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev), (UL L 153, z dne 18.
6. 2010, str. 13);
 DIREKTIVA 2006/32/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 5.
aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter
o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS, (UL L 114, z dne 27. 4. 2006, str.
64);
 DIREKTIVA 2004/8/EG EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 11.
februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne
toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS, (UL
L 52, z dne 21. 2. 2004, str. 50);
 DIREKTIVA 2009/73/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 13.
julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in
o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES, (UL L 211, z dne 14. 8. 2009, str. 94);
 DIREKTIVA 2009/72/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 13.
julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o
razveljavitvi Direktive 2003/54/ES, (UL L 211, z dne 14. 8. 2009, str. 55).
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2 PRVE AKTIVNOSTI PO PODPISU POGODBE O IZDELAVI
LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA
Običajna praksa je, da se lokalne skupnosti zaradi pomanjkanja ustreznega lastnega
kadra, ki bi bil usposobljen za pripravo dokumenta kakršen je lokalni energetski
koncept, odločijo za to delo poiskati zunanjega izdelovalca. Na osnovi 325. člena
EZ-1 je lahko lokalna energetska organizacija tista pravna oseba, ki prevzame
naloge za pripravo in izvajanje lokalnega energetskega koncepta.
V nadaljevanju na kratko opisujemo prve aktivnosti, ki jih mora izvesti lokalna
skupnost, v kolikor se odloči za izdelavo lokalnega energetskega koncepta preko
zunanjega izdelovalca. Prve potrebne aktivnosti po tem, ko je pogodba z zunanjim
izdelovalcem podpisana, so v tem primeru naslednje:
 Lokalna skupnost imenuje usmerjevalno skupino in vodjo projekta.
 Lokalna skupnost organizira uvodni sestanek usmerjevalne skupine z
izdelovalcem projekta lokalnega energetskega koncepta, na katerem:
o Izdelovalec predstavi usmerjevalni skupini nabor podatkov, ki jih bo
potreboval pri izdelavi lokalnega energetskega koncepta.
o Izdelovalec predstavi usmerjevalni skupini način dela: organizacijo
glede vseh potrebnih seznamov (seznam kurilnih naprav po energentih
v gospodinjstvih, seznami javnih stavb, podjetij, večjih kotlovnic, itd.),
vmesna in končna predstavitev poročila itd.
o Lokalna skupnost in izdelovalec se dogovorita za način zbiranja
potrebnih podatkov (pripravo in pošiljanje vprašalnikov, telefonsko
anketiranje, osebne obiske, naročilo ne plačljivih in plačljivih podatkov in
druge načine zbiranja podatkov).
 Lokalna skupnost poskrbi za vse potrebne kontakte, ki jih izdelovalec
potrebuje pri svojem delu, ter za organizacijo sestankov.
 Lokalna skupnost preda izdelovalcu v vpogled vse obstoječe študije, analize,
projekte s področja energetike, ter razvojne programe lokalne skupnosti za
prihodnje obdobje.
 Lokalna skupnost pripravi vse obstoječe prostorske akte in jih preda
izdelovalcu v vpogled.
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Ko so uvodne aktivnosti izpeljane se lahko prične z izdelavo lokalnega energetskega
koncepta.
Usmerjevalna skupina, ki jo imenuje lokalna skupnost, ima praviloma najmanj štiri
člane. Za člane skupine se imenujejo predstavniki gospodarstva, javne
infrastrukture, prostorskega načrtovanja, kmetijstva, energetike in drugih področij
delovanja lokalne skupnosti. Če je na območju samoupravne lokalne skupnosti
ustanovljena lokalna energetska agencija, naj bo en član skupine predstavnik
agencije. Usmerjevalna skupina praviloma izmed svojih članov imenuje vodjo
skupine.
Lokalna skupnost lahko poleg svojih angažira tudi zunanje strokovnjake, ki pokrivajo
različna področja energetike v lokalni skupnosti (distributerje plina, toplote, elektrike,
upravitelje zgradb ter javne razsvetljave, predstavnike komunalnega podjetja lokalne
skupnosti ipd.). Mešana sestava usmerjevalne skupine je prej prednost kot ovira.
Ključnega pomena je, da ima vsak posameznik, ki je del usmerjevalne skupine,
interes za pripravo tega dokumenta. Pasivna, nezainteresirana usmerjevalna
skupina lahko s svojim (ne)delovanjem oteži pripravo (dobrega) projekta (tudi
zaradi pridobivanja raznih podatkov, ki jih izvajalec potrebuje ipd.). Naloge
usmerjevalne skupine so, da vodi izdelovalca LEK skozi celotni proces izdelave,
aktivno spremlja izdelavo LEK v vseh fazah, usmerja izdelovalca pri pripravi
predlogov projektov za akcijski načrt, mu nudi popolno podporo pri pridobivanju vseh
potrebnih podatkov za izdelavo LEK, organizira sestanke, ter je aktivno in v celotni
sestavi udeležena na vseh sestankih/predstavitvah v času izdelave LEK.
Usmerjevalna skupina je temeljna povezava med izdelovalcem LEK in naročnikom
(lokalno skupnostjo), je imenovana s strani lokalne skupnosti in kot takšna deluje
v njenem interesu. Njen cilj je kakovostno izdelan lokalni energetski koncept.
V kolikor se lokalna skupnost odloči, da bo projekt LEK izdelala sama, je
usmerjevalna skupina tista, ki dejansko izdeluje LEK. V tem primeru naj se
usmerjevalna skupina ravna po postopku izdelave LEK, kot je predstavljen v tem
priročniku.
Lokalna skupnost naj pri pripravi lokalnega energetskega koncepta vključi tudi
zainteresirano javnost. Ustni oz. pisni predlogi in pripombe sodelovanja javnosti pri
javni obravnavi se skupaj z odgovori lokalne skupnosti priložijo kot obvezna priloga k
lokalnemu energetskemu konceptu.
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3 VSEBINA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA
V tem poglavju so opredeljene minimalne zahtevane vsebine lokalnega
energetskega koncepta. Gre predvsem za splošne vsebine, ki morajo biti
opredeljene v vsakem lokalnem energetskem konceptu. Tudi če določena vsebina v
lokalni skupnosti ni prisotna (na primer, da v neki lokalni skupnosti ni potenciala
bioplina za energetsko izkoriščanje ipd.), je to potrebno navesti. V takšnem primeru
se navede način pridobivanja podatkov ter končne ugotovitve.
V kolikor izdelovalec lokalnega energetskega koncepta pri kateri od lokalnih
skupnosti naleti na kakršnekoli posebnosti (torej na vsebine, ki tu niso navedene), jih
mora dodatno raziskati in opredeliti.
Lokalni energetski koncept mora vsebovati:
 Analizo rabe energije in energentov po posameznih področjih in za
samoupravno lokalno skupnost kot celoto.
 Analizo oskrbe z energijo; vključno z določitvijo območij omrežij in objektov.
 Analizo emisij povzročeno z porabo energije, energentov in goriv.
 Analizo možnosti učinkovite rabe energije in analizo potencialov
obnovljivih virov energije.
 Opredelitev šibkih točk oskrbe in rabe energije z vidika stabilnosti in okoljske
sprejemljivosti.
 Oceno predvidene porabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo.
 Določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti.
 Analizo možnih ukrepov za doseganje ciljev energetskega načrtovanja.
 Akcijski plan izvedbe ukrepov.
 Povzetek LEK.
 Napotke za izvajanje.
Slika 1 predstavlja shematski prikaz vsebine lokalnega energetskega koncepta.
Energetski koncept je obsežen dokument, zato je za bralca, ki ga zanimajo ključne
ugotovitve iz dokumenta pomemben še povzetek. Povzetek je uporabno gradivo za
občinski oziroma mestni svet, ko se koncept obravnava na občinskem oziroma
mestnem svetu. Prav tako mora izdelovalec lokalnega energetskega koncepta
podati lokalni skupnosti praktične napotke za izvajanje koncepta, saj le tako lahko
dosežemo dejansko izvajanje v akcijskih planov navedenih ukrepov. V nadaljevanju
so vse vsebine lokalnega energetskega koncepta podrobneje opisane.
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Slika 1: Priporočene vsebine lokalnega energetskega koncepta.
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3.1 Analiza porabe energije in energentov po posameznih področjih in za
samoupravno lokalno skupnost kot celoto
Rabo energije in goriv (energentov) je potrebno analizirati po posameznih skupinah
porabnikov in mora zajeti: stanovanjski sektor, javni sektor, podjetja in storitveni
sektor ter promet, saj nato tudi ukrepe pripravimo po teh skupinah. Posamezne
skupine se med seboj razlikujejo, zato ne smemo predlagati preveč posplošenih
ukrepov, pač pa morajo biti prilagojeni specifičnim značilnostim skupine. Le tako
lahko dosežemo zastavljeni cilj – da bo ukrep tudi izveden.
Analiza stanja rabe energije in energentov se izdeluje za zadnje zaključeno leto,
zato je vse podatke potrebno zbrati vsaj za eno leto (če je možno, naj bodo
podatki za zadnje zaključeno leto, če to ni možno, pa za predhodna leta).
Predvsem pri analizi javnih stavb je priporočljivo, da pridobimo podatke za zadnja
tri do pet let. Za javne stavbe je potrebno opredeliti konkretne ukrepe s
področja URE in OVE. V kolikor želimo, na podlagi analize stanja, podati ukrep za
konkretno stavbo, ne zadostujejo podatki o rabi energije zgolj za zadnje leto, ampak
opazujemo povprečje treh zadnjih koledarskih let, ker so kurilne sezone različno
dolge in intenzivne.
Analiza porabe energije in energentov vsebuje:
a) pregled in porabo energije po naslednjih skupinah porabnikov:
1) stanovanjski sektor,
2) javni sektor,
3) podjetja in storitveni sektor,
4) promet.
b) pregled porabe energije po vseh energentih v obravnavani samoupravni
lokalni skupnosti;
c) pregled in analizo porabe električne energije po posameznih skupinah
porabnikov (tarifnih odjemalcih - gospodinjskemu odjemu, upravičenih
odjemalcih - preostalemu odjemu in javni razsvetljavi);
d) prikaz strukture količin energentov in porabe energije za samoupravno
lokalno skupnost kot celoto.
Pristopi k zbiranju podatkov o rabi energije in energentov so lahko različni in
vsebinsko ni pomembno, s kakšnim pristopom se izdelovalec loti zbiranja in analize
podatkov. Izdelovalec ima lahko določene podatke že zbrane, lahko jih imajo zbrane
v lokalni skupnosti, za katero se izdeluje koncept, uporabi lahko statistične baze ipd.
Pred odločitvijo o anketiranju (ki je običajno dolgotrajno, stroškovno zahtevni in slabo
učinkovito ter slabo odzivno) pregledamo vse obstoječe baze podatkov ter njihovo
obsežnost, relevantnost, ažurnost ipd.
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Običajno lokalna skupnost ne razpolaga s podatki, ki bi bili v zadostni meri natančni,
da bi jih lahko neposredno uporabili za ugotavljanje trenutnega stanja na področju
rabe energije in energentov v lokalni skupnosti. Zato je tudi pogosto potrebno
pristopiti k zbiranju podatkov z anketiranjem ali se obrniti na koncesionarje
dimnikarskih storitev, kateri razpolagajo s podatki za stanovanjski sektor.
Ankete naj bodo čim bolj jasne in po obsegu čim krajše. Cilj je pridobiti ključne
podatke, ki jih lahko z nadaljnjim kontaktiranjem po potrebi dopolnimo.
Za podatke o porabi električne energije zaprosimo lokalnega distributerja električne
energije in koncesionarja vzdrževanja sistema javne razsvetljave. Za organizacijo
zbiranja potrebnih podatkov poskrbi izdelovalec LEK, usmerjevalna skupina mu
mora pri tem nuditi podporo: pomoč pri kontaktih, izdelavi potrebnih seznamov
(javnih stavb, podjetij, kotlovnic itd.).
Za vsako skupino porabnikov energije je potrebno izračunati vrednosti določenih
kazalnikov, ki omogočajo primerjave. Če želimo primerjati porabo končne energije
po različnih energentih, ki jih uporabljamo v posameznih stavbah, moramo le te,
zaradi različnih agregatnih stanj (trdega, tekočega, plinastega) in zaradi različnih
merskih enot (liter, kg, m3, kWh), postaviti na isto osnovo, oziroma energijsko enoto,
to je na kWh, MWh ali GWh. Pri tem je pomembno, da se izdelovalec odloči ali bo
upošteval zgornje ali spodnje kurilne vrednosti energentov, kot prikazuje
preglednica 1. V preglednici 1 so navedene kurilne vrednosti energentov za vsako
mersko enoto posebej.
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Preglednica 1: Spodnje in zgornje kurilne vrednosti energentov.
Vrsta
energenta/energije

Merska
enota

Zgornja kurilna
vrednost Hs

Spodnja kurilna
vrednost Hi

kWh/L

10,58

9,98

Zemeljski plin

kWh/Sm3

10,55

9,50

UNP - butan

kWh/m3

36,53

33,83

UNP - propan

kWh/m3

28,26

25,93

UNP - butan

kWh/kg

13,75

12,69

UNP - propan

kWh/kg

13,95

12,87

UNP - butan

kWh/L

8,26

7,65

UNP - propan

kWh/L

7,57

6,95

Daljinska toplota

kWh/kWh

1,00

1,00

Lesna polena (w 20 %)

kWh/prm

2.035

1.884

Lesna polena (w 20 %)

kWh/nm3

1.313

1.216

Lesna polena (w 20 %)

kWh/m3

2.627

2.432

Lesni peleti

kWh/kg

4,90

4,53

Lesni sekanci (w 35%)

kWh/nm3

799

740

Električna energija

kWh/kWh

1,00

1,00

ELKO

w - vsebnost vlage (%)
prm - prostorninski meter
Sm3 - prostornina plina pri standardnih pogojih
nm3 - prostornina nasutja lesnih sekancev (nasuti meter)
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3.1.1 Poraba energije v stanovanjskem sektorju
Stanovanjski sektor je največji uporabnik energije, zato mora biti zanj v akcijskem
načrtu opredeljena skupina ukrepov s področij URE in OVE. Predhodno je potrebno
opraviti analizo stanja porabe energije te skupine porabnikov. V lokalnih skupnostih,
kjer industrija ni prisotna ali je v zelo majhnem obsegu (običajno so to manjše
lokalne skupnosti), so stanovanja lahko količinsko največji porabniki energije.
Porabo toplotne energije v stanovanjskem sektorju izdelovalec opredeli z analizo
naslednjih podatkov za zadnje dosegljivo leto (slika 2):
1. strukturo energentov za ogrevanje stanovanj (lesno biomasa, ELKO,
zemeljski plin, UNP, električno energijo toplotnih črpalk (aerotermalne,
geotermalne, hidrotermalne 1) in drugo);
2. količino porabljenih energentov za ogrevanje stanovanj;
3. ogrevane površine stanovanj;
4. števila stanovanj, ki se ogrevajo s posameznimi energenti;
5. letno povprečno porabo energije za ogrevanje stanovanj in za gretje
sanitarne vode;
6. strukturo stanovanj glede na način ogrevanja (lokalno, centralno iz
individualne kurilne naprave, iz skupne kotlovnice, iz sistema daljinskega
ogrevanja).
Na podlagi pridobljenih podatkov izračunamo naslednje kazalnike in porazdelitve:






1

porabo končne energije na prebivalca v kWh ali MWh;
specifično porabo končne energije v kWh/m2;
strukturo stanovanj po energentih v %;
strukturo porabe končne energije po energentih v %;
stroške končne energije v EUR/a.

Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk:

Aerotermalna energija pomeni energijo, ki je shranjena v obliki toplote v okolišnem zraku.
Geotermalna energija pomeni energijo, ki je shranjena v obliki toplote pod trdnim zemeljskim površjem
(v podzemni vodi in v zemlji);
Hidrotermalna energija pomeni energijo, ki je shranjena v obliki toplote v površinski vodi.
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Slika 2: Analiza obstoječe rabe energije v stanovanjskem sektorju.
Na osnovi rezultatov analize porabe energije iz posameznih energentov sledi
izdelava energijskega računa na podlagi podatkov o trenutnih tržnih cenah
energentov. Energijski račun je okvirni izračun letnih stroškov ogrevanja stanovanj v
obravnavanem letu in ga prikažemo kot seštevek stroškov ogrevanja stanovanj za in
po vrstah energentov. Pri tej oceni upoštevamo višino cen energentov, ki že
vsebujejo DDV ter pripadajoče trošarine in druge dajatve.
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3.1.2 Poraba energije v javnem sektorju
V skupini javnega sektorja so zajete javne stavbe, ki so v lasti lokalne skupnosti kot
npr. šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi, domovi starejših občanov,
občinske stavbe itd. in javne stavbe državnih organov. Vse te stavbe so pomembni
porabniki različnih oblik energije in energentov. Visoki stroški za energijo in
onesnaževanje okolja nas silijo, da se analize učinkovite rabe energije v teh stavbah
lotimo celovito, ob upoštevanju tehničnih, finančnih in tudi vzgojno izobraževalnih
vidikov. Varčna raba energije ne znižuje bivalnega ugodja; zahteva le bolj učinkovito
rabo omejenih virov energije, uporabo sodobnih aparatov, ki porabijo bistveno manj
energije kot starejše naprave za enako opravljeno delo ipd.
Izdelovalec in naročnik skupaj določita nabor javnih stavb, za katere se bodo zbirali
podatki. Analizo stanja porabe energije delamo v lokalni skupnosti kot celoti, zato
strmimo k temu, da analiziramo porabo energije ter energentov vseh javnih stavb,
ki so v lasti lokalne skupnosti in vseh javnih stavbe, ki so v lasti države. V primeru
velikih lokalnih skupnosti je lahko taka celovita analiza zaradi prevelikega obsega
javnih stavb težko izvedljiva oziroma bi se za njo porabilo preveč časa. V tem
primeru se izdelovalec in naročnik dogovorita za nabor analiziranih stavb, vendar
morajo biti v analizo zajete vse največje javne stavbe z vidika uporabne
ogrevane površine in porabe energije. Izpustimo lahko le manjše stavbe, ki se
kontinuirano ne ogrevajo in s tem bistveno ne prispevajo k skupni bilanci porabe
energije.
Javne stavbe so skupina porabnikov na katere naj bi pri ukrepih usmerili največjo
pozornost, zato morajo biti analize dejanskega stanja čim bolj natančno izdelane. V
analizi lahko uporabimo izdelane energetske izkaznice stavb. V primeru, da so
energetske izkaznice starejše od 5 let ali se pri izdelovalcu poraja sum o
nezanesljivosti podatkov je potrebno izvesti ogled stavbe in opraviti preliminarni
energetski pregled. Poleg porabe energije za pretekla tri leta, moramo analizirati
še podatke o stanju stavbe. Te podatke potrebujemo za analizo možnih ukrepov
učinkovite rabe energije in analize potencialov obnovljivih virov energije za te
stavbe. Izdelovalec LEK naj se pri analizi stanja osredotoči predvsem na javne
stavbe, ki so v lasti lokalne skupnosti. Za stavbe državnih organov na osnovi
vprašalnikov pridobimo zgolj osnovne podatke za analizo energetskega stanja.
V tem poglavju obravnavamo zgolj porabo energije, zato navajamo le nabor podatkov,
ki jih potrebujemo za analizo porabe energije v javnih stavbah. Širši nabor potrebnih
podatkov za javne stavbe je naveden v poglavju o možnih ukrepih učinkovite rabe
energije v javnih stavbah. Za analizo porabe energije v javnih stavbah moramo
pridobiti vsaj naslednje podatke za najmanj zadnjo obravnavano leto, priporočljivo pa
je za obdobje zadnjih 3 let:
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1. ogrevano površino javne stavbe;
2. način ogrevanja (z individualno kotlovnico, s skupno centralno kotlovnico, s
sistemom daljinskega ogrevanja);
3. vrsto in količinsko porabo energenta in/ali toplotne energije;
4. porabo električne energije.
Na osnovi teh podatkov izračunamo kazalnike porabe energije; na podlagi katerih
lahko sklepamo o morebitni energetski potratnosti stavbe – (skupno energijsko
število v kWh/(m2∙a)). Poseben poudarek pri izračunu tega kazalnika velja za
stavbe, ki kontinuirano porabljajo toplotno energijo skozi celotno kurilno sezono, saj
imajo izvedeni ukrepi največji učinek prav na takšnih stavbah (slika 3).
V nadaljevanju mora izdelovalec študije ugotoviti vzroke visoke porabe energije (glej
poglavje šibke točke porabe in oskrbe z energijo (poglavje 6) in predpisati ukrepe in
možnosti za znižanje porabe energije oz. dvig energijske učinkovitosti (poglavje 11.2).

Slika 3: Analiza obstoječe porabe energije v stavbah javnega sektorja.
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3.1.3 Poraba energije v podjetniškem sektorju
Izdelovalec in naročnik določita, katera podjetja v lokalni skupnosti bodo predmet
analize. Če je obseg podjetij prevelik, pripravimo vzorec, ki predstavlja dovolj velik
delež celotne rabe energije v podjetjih na obravnavanem območju. Izdelovalec in
naročnik se lahko dogovorita, da bosta analizirala zgolj največja industrijska podjetja
(za večjo lokalno skupnost), saj ta podjetja običajno predstavljajo velik delež celotne
rabe energije. V manjših lokalnih skupnostih, kjer industrija ni prisotna, analiziramo
proizvodnja in tudi večja storitvena podjetja. V analizo vključimo le podjetja, ki imajo
lastne prostore, za potrebe izvajanja dejavnosti. Podjetij, ki opravljajo dejavnost v
sklopu svojih stanovanjskih stavb ne upoštevamo, ker bi porabo energije take stavbe
zajeli dvakrat - pri analizi stanovanj in pri analizi podjetij. Za podjetja, ki so predmet
analize, izdelovalec pridobi naslednje podatke za vsaj zadnje dosegljivo leto:
 vrsto in porabo energenta za ogrevanje in tehnološke procese;
 porabo električne energije.
Podatke o porabi energentov in električne energije v podjetjih pridobimo na podlagi
poslanih anketnih vprašalnikov ali s telefonskim pogovorom ali pa zajamemo druge
razpoložljive javne podatke (npr. okoljska poročila, študije, poročila o izvedenih
energetskih pregledih ipd.).
Na osnovi pridobljenih podatkov izračunamo strukturo porabe dovedene energije v
izbranih podjetjih po posameznih energentih, ki jih podjetja uporabljajo za ogrevanje
in tehnološke procese. Izdelovalec naj poskrbi za kratke opise karakteristik
energetskega stanja v izbranih podjetjih (npr.: naprave za proizvodnjo toplotne in
tehnološke energije, podatke o vgrajenih SPTE postrojev, ali j e opravljen
enostavni oz. razširjen energetski pregled, prisotnost energetskega upravljavca v
podjetju itd.). Za izbrana podjetja izdelovalec poskuša pridobiti informacije o
morebitnih problemih pri oskrbi z energijo. Celotni postopek prikazuje slika 4.
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Slika 4: Analiza rabe energije v podjetniškem sektorju.
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3.1.4 Poraba energije v prometu
Pri analizi podatkov o porabi energije v prometu za posamezno lokalno skupnost
je potrebno upoštevati, da se zaradi narave sektorja določeni del pogonskih goriv
porabi ali oskrbuje izven meja določene lokalne skupnosti. Zaradi tega je v okviru
LEK težko določiti oprijemljive indikatorje, na podlagi katerih bi merili učinkovitost
rabe energije v prometu v lokalni skupnosti.
Lokalne skupnosti, ki imajo na svojem območju organiziran javni mestni oziroma
krajevni in primestni oziroma medkrajevni javni potniški promet, morajo to dejavnost
vključiti v analizo. Analiza naj zajema podatke o število dnevnih avtobusnih linij
(redne linije za prevoz potnikov, linije šolskih prevozov), tehnično stanje vozil in
skupno povprečno letno porabo goriva za ta vozila. Podatke naj izdelovalec pridobi
od podjetij, ki izvajajo prevoze. Na podlagi teh podatkov lahko izračunamo porabo
goriva in emisije. Koristno bi bilo v analizo vključiti število prepeljanih potnikov in
poprečno daljavo na potnika na leto in s tem dobiti primerljivi indikator. Če ima
podjetje za prevoz potnikov v lasti in/ali uporabi vozila na električni ali na plinski
pogon oz. gorivne celice, je to potrebno posebej navesti vključno z deležem
prepeljanih potnikov s temi vozili.
Analiza cestnega prometa naj še:
 kategorizacijo cestnega omrežja z grafičnim prikazom in tranzitne tokove v lokalni
skupnosti;
 stanje kolesarskih poti na območju lokalne skupnosti. Potrebno je prikazati dolžine
in potek tras kolesarskih poti;
 opis sistemov za izposojo koles;
 opis parkirišč pred vstopom v mesta in sistem prevoza iz parkirišč v mesto (npr.
avtobusni prevoz, izposoja koles; angl. park and ride);
 število električnih, hibridnih in vozil na gorivne celice in plin v lokalni skupnosti;
 opis in število polnilnic za električna vozila.
Analiza železniškega potniškega prometa naj zajema število linij medkrajevnega
potniškega prometa in možne podatke o prepeljanih potnikih, če so ti podatki na
voljo. Prav tako je potrebno analizirati povezanost avtobusnih in železniških voznih
redov.
Temeljni poudarek na področju prometa je zmanjšanje avtomobilskega prometa
in razvoj trajnostnega in učinkovitega mestnega ter primestnega prometa. Pri tem
analiziramo obstoječe informacije o ozaveščenosti lokalnega prebivalstva ter
podatke, ki so posredno povezani s politiko trajnostne mobilnosti (kolesarske
steze, učinkovitost javnega transporta-avtobusnega in železniškega, poraba
metana, biogoriv ipd.).
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3.1.5 Poraba električne energije
Izdelovalec pridobi podatke o porabi električne energije na obravnavanem področju
po skupinah odjemalcev najmanj za zadnje dosegljivo leto (če je možno, naj pridobi
podatke za vsaj preteklih treh let z namenom ugotavljanja trenda rabe električne
energije na proučevanem območju). Najbolje je pridobiti podatke, ločene po vrsti
odjema: gospodinjski odjem, poslovni odjem (industrija, storitve), javne stavbe –
lokalne skupnosti, javne stavbe – državne in javna razsvetljava. S tako razdeljeno
rabo električne energije je najlažje podati predloge ukrepov. V kolikor od
distributerja električne energije ni možno pridobiti tako razvrščenih podatkov,
poskušamo pridobiti podatke, razdeljene vsaj po naslednjih skupinah:
gospodinjstvih, javni razsvetljavi in poslovnega odjema. Podatke o porabi električne
energije javnih stavb dobimo od naročnika, saj bi naj že izvajali energetsko
knjigovodstvo. Na podlagi pridobljenih podatkov izračunamo in prikažemo naslednje
kazalnike:








stopnje rasti rabe električne energije za obravnavano območje po
posameznih skupinah porabnikov ter za območje kot celoto; stopnjo rasti za
celotno obravnavano območje primerjamo s stopnjo rasti rabe električne
energije za Slovenijo;
deleže rabe električne energije posameznih skupinah porabnikov;
povprečno letno porabo električne energije na stanovanje za območje, za
katerega izdelujemo energetski koncept, ki ga primerjamo s kazalnikom za
Slovenijo;
poraba električne energije na prebivalca za območje, za katerega
izdelujemo energetski koncept, ki ga primerjamo s podatki za Slovenijo;
porabo električne energije javne razsvetljave na prebivalca, ki ga primerjamo z
vrednostmi iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

3.1.6 Poraba energije po skupinah porabnikov v lokalni skupnosti
V tem poglavju združujemo porabo energije in energentov za vse skupine
porabnikov v lokalni skupnosti. Najprej prikažemo strukturo porabe energentov in
energije za ogrevanje po posameznih skupinah porabnikov in nato še ločeno porabo
energije za toplotno in električno oskrbo po posameznih skupinah porabnikov v
lokalni skupnosti.
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4 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO
Poleg analize porabe energije je potrebno izdelati tudi analizo oskrbe z energijo,
ki vsebuje analizo skupnih kotlovnic, daljinskih sistemov ogrevanja, oskrbo z
električno energijo, oskrbo z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom,
oskrbo s tekočimi gorivi ter analizo oskrbe z energijo individualnih gradenj.
Izdelovalec naveže kontakte z upravitelji posameznih sistemov oskrbe z energijo
v obravnavani lokalni skupnosti: z distributerjem daljinske toplote, SODO
zemeljskega plina, distributerjem utekočinjenega naftnega plina, SODO električne
energije, upraviteljem skupnih centralnih kotlovnic v večstanovanjskih ali
stanovanjsko-poslovnih
objektih,
dobavitelji naftnih
derivatov,
upravniki
stanovanjskih blokov, koncesionarji daljinskega ogrevanja ipd.

4.1 Skupne kotlovnice
Najprej opredelimo porabo energije v skupnih kotlovnicah. Gre za analizo skupnih
kotlovnic, ki ogrevajo več objektov. Industrijske kotlovnice se opredelijo v poglavju o
analizi porabe energije v podjetjih. Izdelovalec lokalnega energetskega koncepta
presodi, na katerem mestu bo obravnaval posamezno kotlovnico. Pomembno je, da
so v analizi zajete vse skupne kotlovnice.
Za posamezno kotlovnico pridobimo vsaj naslednje podatke:






upravitelja kotlovnice (naslove in kontakte);
naslov lokacije kotlovnice in stavb priključenih na posamezno kotlovnico;
število stanovanj in ostalih subjektov, ki se ogrevajo iz kotlovnice;
ogrevane ploščine stavb iz posamezne kotlovnice;
tehnične podatke o kurilni napravi, ki oskrbuje sistem s toploto (proizvajalca,
tip, leto izdelave, nazivno toplotno moč);
 vrsto in letno porabo energenta v kotlovnici (vsaj za zadnje leto);
 letne količine prodane toplote iz posameznih kotlovnic (lahko za zadnja tri
koledarska leta).
Analiziramo strukturo porabe dovedene energije po posameznih energentih, ki jih
porabljajo kotlovnice. Opišemo stanje v kotlovnicah s podatki pridobljenimi na osnovi
ogleda kotlovnic. Lokacije posameznih kotlovnic in območje ogrevanih stavb
označimo na karti.
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Skupne kotlovnice so večji porabniki energentov, zato je potrebna njihova posebna
obravnava. S ciljem čim bolj natančne določitve potencialov URE in morebitne
možnosti izrabe OVE pri teh porabnikih, naj izdelovalec LEK po pridobitvi osnovnih
podatkov s vprašalniki izvede še kratke oglede kotlovnic. Industrijske kotlovnice so
lahko problematične, saj so v upravljanju podjetij, ki običajno ogledov ne želijo. Zato
naj izdelovalec koncepta opravi vsaj oglede večjih kotlovnic, iz katerih se
ogrevajo stanovanjski bloki in javne stavbe.

4.2 Daljinsko ogrevanje
V kolikor je na območju, za katerega izdelujemo energetski koncept, prisotno
daljinsko ogrevanje (DO) mora izdelovalec LEK pridobiti naslednje podatke:
 naziv in naslov podjetja, ki je proizvajalec in/ali distributer toplote;
 naslov lokacije kotlovnice in stavb priključenih na posamezno kotlovnico, ki
oskrbuje sistem daljinskega ogrevanja;
 tehnične podatke o kurilnih napravah, ki oskrbujejo sistem s toploto
(proizvajalca, tip, leto izdelave, nazivno toplotno moč);
 tehnične podatke o kogeneracijski napravi-SPTE (proizvajalca, tip, leto
izdelave, nazivno toplotno in električno moč);
 vrsto in letno porabo energenta, ki se uporablja v kotlovnici (vsaj za zadnje
leto);
 ločeno količino prodane toplote v sistem DO za stanovanjski odjem in ostali
odjem;
 količino proizvedene in prodane toplote iz SPTE;
 količino proizvedene in prodane električne energije iz SPTE;
 število stanovanj in ostalih subjektov, ki se ogrevajo iz sistema DO;
 število vgrajenih delilnikov stroškov ogrevanja v sistemu DO;
 ogrevalno ploščino za stanovanjski in nestanovanjski odjem za posamezno
stavbo. V kolikor ni možno pridobiti podatkov za vsako posamezno stavbo,
pridobimo podatke po skupinah odjemalcev (stanovanja, javne objekte,
podjetja);
 karakteristike daljinskega omrežja; pridobimo podatke o dolžini primarnih in
sekundarnih toplovodov in izkoristku daljinskega omrežja;
 podatke o trasah toplovodov sistema daljinskega ogrevanja, ki jih prikažemo
na karti s kotlovnicami.
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4.3

Oskrba z električno energijo

Od SODO električne energije na obravnavanem območju pridobimo podatke o
številu in karakteristikah transformatorskih postaj. SODO naj oceni stanje oskrbe na
osnovi podatkov o napovedanih in nenapovedanih prekinitvah. Poleg tega naj poda
podatke o povprečni starosti srednje napetostnega in nizko napetostnega omrežja,
podatke o zazankanosti srednje napetostnega omrežja, podatke o zabeleženih
nihanjih napetosti v omrežju ipd. Šibke točke oskrbe z električno energijo opišemo v
poglavju o šibkih točkah oskrbe in rabe energije. Načrte in možna izboljšanja
trenutnega stanja oskrbe (ki jih poda SODO) navedemo v poglavju o ukrepih na
področju oskrbe z energijo.

4.4

Oskrba z zemeljskim plinom in UNP

Izdelovalec poskrbi za pridobitev osnovnih podatkov o oskrbi obravnavanega
področja z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom. Pri tem mora pridobiti
naslednje podatke, vsaj za zadnje dosegljivo leto:
1. naziv in naslov SODO zemeljskega plina oziroma distributerja UNP na
obravnavanem območju;
2. dolžino plinovodnega omrežja;
3. dimenzije primarnega voda in podatke o možnih kompresorskih in reducirnih
postajah;
4. število stanovanj, priključenih na plinovodno omrežje in njihovo letno porabo
plina;
5. število ostalih stavb priključenih na plinovodno omrežje (podjetja in javne
stavbe) in njihovo letno porabo plina;
6. število neaktivnih priključkov (ocena prostih kapacitet);
7. trenutno plinificirana naselja na obravnavanem območju;
8. načrte o širitvi omrežja z definiranimi območji in načrti o priključevanju
porabnikov;
9. opredelimo še trend porabe plina in primerjamo s trendom priključevanja
odjemalcev na plinovodno omrežje za več zaporednih let;
10. kartografski prikaz trase plinovodnega omrežja.
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4.5 Oskrba s tekočimi gorivi
Za oskrbo lokalne skupnosti s tekočimi gorivi zlasti za potrebe prometa in ogrevanja
skrbijo podjetja, ki dobavljajo tekoča goriva. Podatkov o prodanih količinah pogonskih
goriv na bencinskih servisih, ki so na območju lokalne skupnosti je od dobaviteljev
težko pridobiti. Zaradi tega se v primeru, da ne dobimo željenih podatkov lahko
oprimemo na podatke o celostnih prometnih strategijah in na prometne študije.
Naročnik oz. lokalna skupnost lahko od dobaviteljev goriv zahteva, da jim posreduje
željene podatke v primeru sklepanja energetskega pogodbeništva, če so vključeni v
investicijske ukrepe URE in OVE.
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5 ANALIZA EMISIJ
Analiza emisij vsebuje izračun količin emisij v zrak (produktov zgorevanja
energentov, pogonskih goriv in iz proizvodnje električne energije), ki nastajajo v
samoupravni lokalni skupnosti kot posledica količin porabljenih energentov,
pogonskih goriv in električne energije v obravnavanem obdobju.
Iz podatkov o porabi energije izračunamo emisije vsaj naslednjih plinov: CO2, SO2,
NOx, CxHy, CO in prahu. Količine plinov in prahu izračunamo za vsako skupino
porabnikov, za katero je bila predhodno analizirana poraba energije. Izdelovalec
razloži vzroke nastajanja vsakega izmed plinov in prahu. Prikaže tudi strukturo
emisij plinov in prahu po posameznih porabnikih ter tako evidentira največje
onesnaževalce.
Skupnim emisijam, ki nastajajo na osnovi porabe toplotne in tehnološke energije,
je potrebno dodati še emisije, ki jih porabniki na določenem območju, za katerega
se izdeluje energetski koncept, povzročajo posredno preko porabe električne
energije. Velik delež električne energije v Sloveniji je proizvedene iz fosilnih
goriv, kar pomeni, da posredno z rabo električne energije vsak porabnik
povzroča emisije plinov in prahu.
V sklopu preučevanja emisij mora torej izdelovalec prikazati vsaj:
 izračun emisij dimnih plinov in prahu za vsako skupino porabnikov ter prikaz
strukture in ugotovitev največjih onesnaževalcev;
 izračun emisij, ki jih porabniki na obravnavanem območju povzročijo posredno
s porabljeno električno energijo;
 izračun skupnih emisij plinov in prahu.
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6 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN PORABE ENERGIJE
Opredelitev šibkih točk oskrbe z energijo in njene rabe pomeni ugotovitev šibkih
točk na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije, pri porabi energije po
posameznih področjih in oskrbi z energijo iz posameznih virov. Šibke točke
morajo biti opredeljene s kazalniki odmikov od trenutnega stanja od zaželenega
oziroma pričakovanega stanja. Določene kazalnike prikazuje preglednica 2.
Preglednica 2: Kazalniki šibkih točk oskrbe in rabe energije.
Področje
Stanovanjski sektor - ogrevanje

Kazalniki
Poraba
kurilnega
olja
(%),
priključenost
na
distribucijska
omrežja (plin, toploto) (%), delež
stanovanj, ki se ogrevajo z
električno energijo, raba končne
energije (kWh/(m2∙a)), izkoriščenost
OVE (%), ipd.

Javne stavbe

Energijsko število (kWh/(m2∙a)), tip in
starost
stavbnega
pohištva,
učinkovitost oz. debelina toplotne
izolacije na ovoju (v cm), termostatski
ventili (število in delež v celotnem
številu ogreval), starost kurilne
naprave, varčne svetilke (število in
delež v celotnem številu svetil),
izkoriščenost OVE ipd.

Večja podjetja

Razpoložljivost
odpadne
toplote
(MWh/a), temperatura in agregatno
stanje odpadnih tokov primernih za
rekuperacijo,
energetski
pregled
podjetja (delež podjetij, ki ima
opravljen
energetski
pregled),
prisotnost energetskega upravljalca v
podjetju (delež podjetij, ki ima
energetskega upravljalca), starost
kurilne naprave, vgrajena moč SPTE
(MW el), izkoriščenost OVE ipd.
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Javna razsvetljava

Specifična poraba električne energije na
prebivalca na leto, % odstopanja od
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja, vgrajena moč
svetilk, stanje svetilk glede na uredbo
ipd.

Električna energija

Poraba (v kWh na prebivalca), (v kWh
na
stanovanje),
odstopanje
od
slovenskega povprečja.

Oskrba s toploto iz večjih kotlovnic

Povprečna starost kurilnih naprav,
možnost zamenjave energenta za
kotlovnice, ki se ogrevajo z ELKO, UNP
ali ZP, izkoriščenost OVE, potencial
širitve omrežja v %, možnosti vgradnje
SPTE ipd.

Daljinski sistem ogrevanja

Toplotne izgube v omrežju (%),
prisotnost delilnikov stroškov ogrevanja
v stanovanjih (%), izvedeni projekti
SPTE, izkoriščenost OVE, možnost
širitve omrežja v % ali v moči, možnosti
vgradnje SPTE itd.

Plinovod

Število prostih oz. neaktivnih priključkov,
možnosti širitve plinovodnega omrežja,
možnosti dodajanja biometana ali
sinteznega plina.
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7 OCENA PREDVIDENE PRIHODNJE PORABE ENERGIJE IN
NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO
7.1 Usmeritve za načrtovanje prostorskih načrtov in območij gospodarskega
razvoja lokalne skupnosti
Na podlagi 2. odstavka in 10. odstavka 29. člena EZ-1, lokalne skupnosti načrtujejo
prostorske in gospodarske ureditve, katerim temelj načrtovanja predstavlja LEK kot
strokovna podlaga za prostorske načrte.
Organi lokalne skupnosti in izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva
LEK so po 9. odstavku 29. člena EZ-1, dolžni svoje razvojne dokumente in delovanje
uskladiti s cilji in ukrepi predvidenimi v LEK.
Samoupravna lokalna skupnost mora poskrbeti za celostno oskrbo z energijo za vse
porabnike. Opredeljene mora imeti usmeritve, koncepte in se jih pri urejanju tega
področja tudi držati. S tem zagotovi, da je oskrba načrtovana, nadzorovana in okoljsko
čim bolj sprejemljiva. Lokalna skupnost mora pri načrtovanju bodoče energetske
oskrbe upoštevati:
 trenutne načine oskrbe, ki temeljijo pretežno na individualnih konceptih;
 načine energijske samooskrbe gospodinjstev, predvsem individualnih ali ceč
stanovanjskih hiš;
 potencial lokalnih obnovljivih virov energije;
 možnosti uporabe novih tehnologij na področju URE in OVE;
 možnosti toplotne integracije javnega in zasebnega sektorja (npr. izrabe toplote
iz SPTE, odpadne toplote iz proizvodnih procesov);
 razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, predvsem na OVE;
 razvoj plinovodnega omrežja;
 vrste obstoječih porabnikov na posameznih območjih;
 predvidene novogradnje – glede na lokacijo, velikost in vrsto porabnikov.
Samoupravna lokalna skupnost lahko v skladu z 29. členom EZ-1, na podlagi
usmeritev iz LEK z upoštevanjem okoljskih kriterijev ter tehničnih karakteristik stavb z
odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. Pri tem upoštevamo
tip oskrbe, ki je že prisotna na tem območju, kakšni tipi porabnikov energije so na
obravnavanem območju, kakšne tipe porabnikov načrtujejo v prihodnosti na tem
območju itd.
V skladu z akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN
OVE, julij 2010) damo prednost obnovljivim virom energije, sledi plinovodno omrežje
in nato še ostali viri glede na škodo, ki jo povzročajo okolju.
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Lokalna skupnost lahko tak odlok sprejme za celotno območje, večkrat pa se odloči
za tak poseg na izbranih zaokroženih območjih (npr.: območja, ki so zavarovana,
poslovno - industrijske cone itd.). V odloku določi, v katerih primerih se mora
lastnik/investitor tega pravilnika držati (npr.: ob zamenjavi kotla, kurjave, gorilnikov
itd.). Za celotno območje lokalne skupnosti se lahko predvidijo načini oskrbe z
energijo.
LEK naj vsebuje napotke za pripravo ali kar načrte/strategijo izrabe obnovljivih virov.
Določi naj območja, kjer je mogoča oskrba, ki temelji na obnovljivih virih energije. Ta
oskrba upošteva spodbujanje prehoda od ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje z
obnovljivimi viri energije (z lesno biomaso, energijo okolja, bioplinom, soncem,
geotermalno ipd.), spodbujanje prehoda od individualnega ogrevanja k skupnemu,
zamenjavo dotrajanih kotlov na polena s tehnološko dovršenimi kotli na polena, lesne
sekance ali pelete z visokim izkoristkom. Na osnovi akcijskega načrta za energetsko
učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020, maj 2015) je potrebno
spodbujanje k uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in na ogrevalnih
sistemih ipd.
Seveda obnovljive vire energije za oskrbo z energijo uvajamo na območjih in pod
pogoji, ki omogočajo njihovo učinkovito izkoriščanje. Ogrevanje na lesno biomaso je
želeno, potrebno pa je poskrbeti, da se les uporablja čim bolj učinkovito s tehnološko
učinkovitimi napravami. Poleg tega je potrebno razmisliti o možnostih skupinskega
ogrevanja, to je o postavitvi tudi mikro ter malih sistemov ogrevanja na lesno biomaso.
Na takih lokacijah je smiselno razmišljati o ustanovitvi logističnega centra za lesno
biomaso z namenom oskrbe manjših ali večjih sistemov kot tudi individualnih sistemov
na lesno biomaso. Lokalna skupnost lahko pri takem projektu sodeluje kot sofinancer
in s tem spodbudi občane k moderni, predvsem pa učinkoviti izrabi lesne biomase.
Izraba bioplina v postrojenju SPTE za ogrevanje je možna ob ustreznem viru. Gre za
odpadno toploto, ki nastaja pri proizvodnji električne energije in jo lahko izkoristimo za
ogrevanje hiš, industrijskih objektov, rastlinjakov itd.
Individualno ogrevanje se zelo dobro dopolnjuje tudi z individualno izrabo sončne
energije proizvedene v sprejemnikih sončne energije. Pri novogradnjah je smiselno
upoštevati možnost ogrevanja na sončno energijo, še večkrat pa pride v poštev
priprava tople sanitarne vode. Prav tako je smiselno razmišljati o gradnji sončnih
elektrarn na strehah hiš ali poslovnih objektov, kjer obstaja tak potencial, da se lahko
izkorišča sončna energija v ta namen in se zagotavlja samozadostnost stavbe.
Potrebno je predvideti aktivnosti, ki bodo omogočale popolno samozadostnost,
ničelno porabo ali dodatno proizvodnjo električne energije, viški pa bodo usmerjeni v
obstoječo elektroenergetsko omrežje (npr. net metering, pametna omrežja, pametne
regije). Pri usmeritvah za načrtovanje prostorskih načrtov je potrebno upoštevati:
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 načelo usmerjanja poselitve: večje širitve (stanovanjska območja, nove
gospodarske cone ipd.) se usmerja v naselja s centralno vlogo v omrežju
naselij (merila za opredelitev centralnih naselij opredeljena v Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije - državnem strateškem prostorskem
aktu), razvoj poselitve v ostalih naseljih se izvede kot zaokrožitev in
zapolnitev znotraj okvirnih meja naselij, nove razpršene stanovanjske
gradnje izven naselij ne dopuščamo;
 pri načrtovanju poselitve upoštevamo možnosti navezovanja na omrežje
javnega potniškega prometa;
 zagotovimo učinkovito prepletanje dejavnosti in rabe znotraj poselitvenih
območij ob upoštevanju funkcionalne povezanosti, privlačnosti in
izključevanja med posameznimi rabami;
 pri načrtovanju pozidave z gostoto nad 40 stanovanjskih enot na ha
oziroma pri gradnji večstanovanjskih stavb (nad 1000 m2 neto
stanovanjske ploščine) se predvidi omrežje daljinskega ogrevanja,
prvenstveno z uporabo obnovljivih virov energije (povzeto iz Uredbe
Prostorskem redu Slovenije, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr.);
 območja proizvodnih dejavnosti se razmešča tako, da se v največji
možni meri izkoristijo prometne, energetske, komunalne in druge
prednosti lokacije;
 nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije je potrebno v
čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na
degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti. Pri načrtovanju
energetskih sistemov dajemo prednost sistemom, ki omogočajo hkratno
proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter
izrabo obnovljivih virov energije;
 Izkoriščanje geotermalne energije: plitva geotermalna energija je
prisotna povsod in stalno. Nobenih možnosti ni, da bi – npr. zaradi
vremenskih ali drugih razmer – prišlo do prekinitve v njeni dobavi. Glede
na podnebne, geološke in hidrogeološke danosti Slovenije je mogoča
uporaba različnih sistemov geotermalnih toplotnih črpalk skoraj povsod,
predvsem ugodne so razmere v večjih naseljih in gosto poseljenih
območjih. Zlasti je potrebno izkoristiti tista območja, ki imajo
nadpovprečno ugoden potencial (geotehnične ali geotermalne pogoje).
Prav tako je potrebno izkoristiti tista območja, kjer so ugodni pogoji za
skladiščenje toplote, shranjevanje viškov in kasnejša izraba ter območja
oz. stavbe, kjer taki viški nastajajo - to je še posebej tam, kjer
potrebujemo tudi hlajenje.
Poleg tega je treba izkoristiti te možnosti na območjih, kjer se je potrebno
izogibati lokalnim emisijam v zrak, zaradi podnebnih pogojev, v turističnih
krajih, območjih posebnih naravnih vrednot ipd.
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Za vsa obravnavana območja priprave prostorskih načrtov lokalnih skupnosti je
potrebno opredeliti in kartografsko prikazati:
 usmeritve na nivoju stavbe oziroma parcele morajo imeti opredeljene potenciale
uporabe sončne, geotermalne, vetrne, energije biomase in toploto okolja
(toplotne črpalke-aerotermalne, geotermalne, hidrotermalne).
Pri načrtovanju stavbnih zemljišč čim bolj upoštevamo možnosti uporabe sončne,
geotermalne, vetrne in energije biomase. Pri izdelavi PIP podamo splošne
usmeritve. Pri pripravi izhodišč za pripravo OPPN podamo analizo potencialov
kot obvezno strokovno podlago za OPPN, v kolikor gre za gradnjo stavb, za
katere je predvidena energetska oskrba – smiselno bi bilo določiti določen nivo
(npr. za paviljon v parku z ogrevanimi sanitarijami ta ni smiselna, za območje
industrije pa vsekakor; tudi glede na velikost območja).
 usmeritve na nivoju parcele z opredeljeno uporabo tehnologij (tehnologije za
izkoriščanje obnovljivih virov energije, net metering, pametna omrežja,
energetsko samozadostnost ipd.) z upoštevanjem kriterijev kot so: tehnične,
funkcionalne, okoljske in ekonomske izvedljivosti teh sistemov. Prednostno
preverimo možnost postavitve tehnologij na strehah in fasadah stavb večjih meril,
na degradiranih območjih, kot so opuščena proizvodna območja ipd., ne pa
posegamo na nestavbna, kmetijska in sorodna zemljišča).
 usmeritve za območja za katera je predvidena prioritetna uporaba energentov ali
sistemov za ogrevanje, kar mora biti analizirano tako s tehničnega,
funkcionalnega, okoljskega in drugih vidikov.
Za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij in območja z razpršeno poselitvijo
izven urbanih območij ter ničenergijske stavbe je mogoča alternativna možnost
komunalnega opremljanja (s sončno energijo za individualno oskrbo z električno
energijo, z malimi čistilnimi napravami in podobnimi novimi tehnologijami) kar
omogoča manjše posege v krajino in ekonomsko vzdržnost investicij.
Velika ovira za izvajanje akcijskih planov LEK je neusklajenost aktivnosti,
predlaganih v akcijskih planih, s prostorskimi akti lokalne skupnosti. Zato mora pri
podajanju napotkov za prihodnjo oskrbo posameznih območij obravnavane
lokalne skupnosti izdelovalec upoštevati, da ima lokalna skupnost verjetno že
sprejete posamezne prostorske akte, ki opredeljujejo prihodnje ureditve nekaterih
območij. Izdelovalec mora obstoječe akte predhodno pregledati in jih smiselno
upoštevati ter podati predloge prihodnjih aktivnosti v skladu z njimi. Ko pa bo
lokalna skupnost v prihodnosti pripravljala nove prostorske akte, bo morala
upoštevati določila iz LEK.
Študija alternativnega načina ogrevanja je obvezna vsebina projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi objektov in sicer za gradnjo
stavb, ki se lahko gradijo samo na gradbenih parcelah.
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Takšne študije v nekaterih primerih ni potrebno izdelati, med drugim tudi v primeru,
ko je za stavbe način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem
konceptu.
332. člen EZ-1, zahteva izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo
z energijo z naslednjimi usmeritvami:
(1) Pri graditvi nove stavbe in večji prenovi stavbe ali njenega posameznega dela, ki
po predpisih o graditvi objektov pomeni rekonstrukcijo, je potrebno izdelati študijo
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljnjem besedilu:
študija), pri čemer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska
izvedljivost teh sistemov. Za alternativne štejejo naslednji sistemi:





decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije;
soproizvodnja toplotne in električne energije z visokim izkoristkom;
daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo;
toplotne črpalke.

(2) Študija iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) Študije iz prvega odstavka tega člena ni potrebno izdelati za stavbe:
 za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem
konceptu iz 29. člena EZ-1;
 za katere je način oskrbe z energijo določen s predpisom;
 iz šestega odstavka 334. člena EZ-1;
 stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 industrijske stavbe in skladišča,
 nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za
zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 enostavne in nezahtevne objekte ter
 samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno ploščino, manjšo od 50
m2.
 če je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bosta več
kot dve tretjini potrebne končne energije za delovanje stavbe zagotovljeni iz
enega ali več alternativnih sistemov, se šteje, da je zahteva za izdelavo
študije izpolnjena;
 do velikosti 1000 m2, če za območje, na katerem stoji ali bo postavljena,
obstaja lokalni energetski koncept ali analiza zaokrožene prostorske enote z
opredeljenimi možnosti in zmogljivostmi uporabe obnovljivih virov energije.
Če bodo torej območja glede na predviden način prihodnje oskrbe z energijo v LEK
opredeljena dovolj natančno, se bo investitor lahko izognil izdelavi študije
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izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, ki bi jih sicer moral
izdelati.
Izdelovalec je dolžan v napotke za prihodnjo oskrbo lokalne skupnosti z energijo
umestiti tudi navodila lokalni skupnosti, da naj pri prihodnjem prostorskem
načrtovanju upošteva načelo trajnostnega prostorskega načrtovanja. Napotki
lokalni skupnosti morajo biti usmerjeni v prostorsko načrtovanje, ki bo v skladu
z možnostmi trajnostne energetske oskrbe teh območij. To pomeni, da lokalne
skupnosti spodbudimo k smiselnemu in preudarnemu načrtovanju novogradenj
glede učinkovite energetske oskrbe teh zazidav. Prioriteto naj imajo območja,
kjer je možna širitev obstoječih toplovodov/plinovodov, kjer je možna izraba
obnovljivih virov energije in kjer je možno graditi nova zgoščena območja. V novih
naseljih ne bi smela biti onemogočena izraba obnovljivih virov energije (na
primer, neprimerna je gradnja novih naselij na popolnoma senčnih območjih, kjer
ni možno izkoriščati sončne energije). Lokalni skupnosti je potrebno dati v
razmislek tudi pomen racionalnosti obstoječih omrežij, kar pomeni, da mora
lokalna skupnost načrtovati gostitev naselij in ne širitev navzven.

7.2 Predvidena količinsko opredeljena prihodnja poraba energije na podlagi
načrtov o novogradnjah iz veljavnih prostorskih aktov
Načrtovane novogradnje predvidimo na podlagi razpoložljivih zemljišč za gradnjo
stavb, ki so določena v veljavnih prostorskih aktih. Površino nepozidanih (prostih)
stavbnih zemljišč oz. razpoložljivih zemljišč za gradnjo stavb (okvirno število
gradbenih parcel) izvedemo na podlagi analize podrobne namenske rabe prostora
(namen gradnje), predvidenih vrst objektov (v prostorskem aktu določenih v skladu
z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov kot so npr.
enostanovanjske stavbe, večstanovanjske stavbe, stavbe za vzgojo in
izobraževanje itd.), predvidene velikosti objektov, prostorskih izvedbenih pogojev
glede predpisanih velikosti parcel, dopustne izrabe prostora (posredno pogojuje
velikost stavb), če je ta določena (npr. kot faktor izrabe, faktor pozidanosti, delež
odprtih bivalnih površin, delež minimalnih zelenih površin ipd.), morebitnih omejitev
v prostoru (poplavna ogroženost, erozijska ogroženost, status priobalnega
zemljišča, naravovarstveni status območja, kulturnovarstveni status območja,
varovalni in varnostni pas gospodarske javne infrastrukture). Za območja, kjer je
predviden OPPN v prostorskem aktu preverimo usmeritve za izdelavo OPPN
(velikost območja, namen in morfologijo gradnje), morebitne predhodno izdelane
strokovne podlage, javne natečaje ipd.
Bodoča raba energije temelji na sprejetih razvojnih načrtih, planiranem razvoju javne
porabe, predvidevanjih o rekonstrukcijah, novogradnjah, drugih sprejetih planih in
načrtih kot so npr. naložbe v javnem sektorju, prometu, podjetniškem sektorju, ipd.
Lokalna skupnost pripravi vse sprejete prostorske akte z opisom podrobne
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namenske rabe v prihodnosti in predvidenim načinom ogrevanja na osnovi katere
lahko ocenimo bodočo porabo energije (glejte preglednico 3). Na osnovi analize
izvedenih prostorskih aktov (PIP, OPPN, podrobni PIP) zberemo podatke o
predvideni uporabni ploščini novozgrajenih stavb (stanovanjske in nestanovanjske
rabe) in glede na Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list. RS, št.
52/2010) izračunamo potrebe po energiji. Izračuni morajo izkazovati, da bo potrebno
zagotoviti vsaj 50 % primarne energije iz obnovljivih virov glede na skupno dovedeno
energijo.
Preglednica 3: Podatki iz veljavnih prostorskih aktov lokalne skupnosti.
Št.

Prostorski
načrt

Površina
območja
(ha)

Namenska raba
območja

Stanje

Akti

Predvideno
ogrevanje
Kot npr.:
Lokalno
ogrevanje na
OVE,

Nepozidano,

1

OPPN za del
območja

xxx

Stanovanjska,
poslovna

Delno
pozidano,
Pozidano,

industrijska,…
.
.

Sprejeti
odlok

Priključitev na
plinovodno
omrežje,
Daljinsko
vročevodno
ogrevanje,

Izdelovalec zraven izpolnjene preglednice 2 za vsak prostorski načrt priloži grafično
podlago (slika 5) iz katere je razvidna površina območja, ki se obravnava za oceno
bodoče porabe energije.

Slika 5: Primer grafične podlage prostorskega načrta.
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EZ-1 je v 330. členu opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z
zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo nizko količino potrebne energije
za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz
obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.
Definicija skoraj nič-energijske stavbe v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi
energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010) obsega določitev minimalnih zahtev
glede največjih dovoljenih potreb za ogrevanje, hlajenje oziroma klimatiziranje,
pripravo tople vode in razsvetljavo v stavbi, določitev največje dovoljene rabe
primarne energije v stavbi in najmanjšega dovoljenega deleža obnovljivih virov
energije v skupni dovedeni energiji za delovanje stavbe. Navedena določila
energetskega zakona predstavljajo prenos zahtev glede skoraj nič-energijskih
stavb iz Direktive o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). Direktiva
določa, da morajo biti stavbe, zgrajene po 31. decembru 2020, ki za svoje
delovanje porabijo energijo za ogrevanje in/ali hlajenje, zgrajene kot skoraj ničenergijske; za nestanovanjske javne stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot
lastniki, zahteva začne veljati po 31. decembru 2018.
Z nacionalno definicijo skoraj nič-energijske stavbe zasledujemo cilj spodbujanja
čim širše uporabe tehnično uveljavljenih, a ekonomsko še ne upravičenih
tehnologij za proizvodnjo energije iz OVE na stavbi, lokaciji oziroma v bližini, kot tudi
spodbujanja tehnološkega razvoja in uporabe naprednih tehnologij za energijsko
učinkovito stavbo in uporabo OVE.
Mejna vrednost primarne energije pri skoraj nič-energijski stavbi je torej
postavljena na ekspertni ravni v okviru strokovnega sveta za energetsko
učinkovitost na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI), tako da dosega in presega
stroškovno optimalno raven in hkrati predvideva uporabo ključnih sodobnih
tehnologij za energijsko učinkovito stavbo in uporabo OVE.
Mejna vrednost za delež OVE je določena tako, da so dopustne vse energijske
zasnove, ki več kot polovico energije zagotavljajo z obnovljivimi viri.
Iz energetskega stališča so pomembne površine, kjer porabljamo energijo v različne
namene (za ogrevanje, industrijsko rabo itd.), torej stanovanjske površine, površine
za centralne in družbene dejavnosti, površine za proizvodnjo itd. Ta področja imajo
svoje značilnosti pri rabi energije, kar je potrebno upoštevati tudi v fazi načrtovanja
novogradenj. Prav tako pa je potrebno upoštevati zakonodajne zahteve.
Že v fazi sprejemanja načrtov za večje sklope novogradenj je potrebno predvideti
celostno oskrbo z energijo na posameznih območjih. To pomeni, da je potrebno
načrtovati skupne sisteme ogrevanja z eno kurilno napravo, ki bodo nadomestile
41

sicer morebitne številne posamezne kurilne naprave, ki so tako ekoljsko kot tudi
ekonomsko manj sprejemljiva rešitev. Pri večjih sklopih je potrebno preučiti tudi
možnosti SPTE (soproizvodnje toplote in električne energije) ali trigeneracije
(soproizvodnje toplote, hladu in električne energije). Predvsem pa je potrebno pred
odločitvijo o energetski oskrbi vsake novogradnje pretehtati ekonomske in tehnične
možnosti uvajanja obnovljivih virov energije, to je npr.: izrabo sončne energije,
uvajanje ogrevanja na lesno biomaso ipd.
Pri izgradnji in širjenju plinovodnega omrežja je smiselno, da se čim več porabnikov
priključi na sistem. Predvsem velja to za velike industrijske porabnike. Lokalna
skupnost lahko priklope tudi spodbudi z akcijo informiranja porabnikov energije o
prednostih, ki jih zemeljski plin prinaša. Porabnike energije je potrebno informirati
tudi o tem, da je nesmiselno na istem področju podvajati načine oskrbe. V teh
primerih lahko prihaja do zelo potratnega načina oskrbe enega objekta z dvema
različnima energentoma (npr. zemeljski plin je v objektu in ga uporabljamo samo za
kuhanje, medtem ko objekt ogrevamo na ELKO ipd.).
Na splošno mora veljati naslednji prioritetni vrstni red energentov in načinov
ogrevanja:






obnovljivi viri energije;
daljinska toplota;
zemeljski plin;
utekočinjeni naftni plin;
ekstra lahko kurilno olje.

7.3 Napotki in ocene za izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne
skupnosti
Napotki se osredotočajo na operativni program toplogrednih plinov (OP TGP 2020,
december 2014) in operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem
s PM10 (OP PM10 , november 2009) in sicer na ukrepe na področjih oz. sektorjih, ki
pomenijo največje deleže v emisijah toplogrednih plinov, to so energetska obnova
stavb in emisije iz prometa. Omenjene vsebine naj se opredelijo v strateškem delu
OPN, predvsem s področja poselitve in razvoja gospodarskih dejavnosti.
Energetska obnova stavb je priložnost za hitro gospodarsko rast in ponovni zagon
gospodarstva te znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Da bi izboljšali
učinkovitost obstoječih ukrepov in povečali obseg investicij na tem področju, je pri
spodbujanju energetske obnove stavb v javnem sektorju treba izboljšati finančni
vzvod (razmerje med subvencijami in spodbujenimi investicijami) z 1:1,2 v letu 2012
na najmanj 1:3 v letu 2020 tudi z okrepitvijo izvajanja energetskega pogodbeništva.
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S tem bo omogočen večji obseg energetske obnove stavb v vseh sektorjih in
posledično znižanje porabe energije in znižanje emisij toplogrednih plinov.
Ključni sektor pri doseganju državnih ciljev do leta 2020 je promet. Ukrepi na tem
področju bodo usmerjeni v obvladovanje emisij toplogrednih plinov, zato sta ključna
krepitev aktivnosti in dosledno izvajanje ukrepov, zlasti pa:
 vzpodbujanje trajnostne mobilnosti;
 promocije in konkurenčnost javnega potniškega prometa;
 spodbujanje trajnostnega tovornega prometa;
 povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil;
 uvajanje elektrifikacije prometa in
 vzpodbujanje peš migracij in kolesarskega prometa.
Predvsem je potrebno vzpodbujati elektrifikacijo prometa, predvsem v mestnih jedrih,
nato pa v primestnem območju ter na koncu tudi na podeželju. Razvoj novih
tehnologij, hitrega polnjenja baterij, pametnih omrežij in net meteringa bo omogočil,
da se bo elektrifikacija prometa še pospešila.
Onesnaževanje z delci je lokalni problem iz vidika primarnih delcev (neposredni
izpusti delcev iz virov onesnaževanja) in predvsem regionalni oziroma nacionalni
problem z vidika sekundarnih delcev, ki nastanejo iz predhodnikov (iz žveplovega
dioksida, dušikovih oksidov, amonijaka in hlapnih organskih snovi).
V okviru operativnega programa je podan seznam ukrepov zmanjševanja
onesnaženosti zunanjega zraka s PM10, za katere se predvideva, da imajo, glede na
vložena sredstva za njihovo izvedbo, največji učinek pri zmanjševanju emisij PM10. Ti
ekonomsko najbolj učinkoviti ukrepi zmanjševanja onesnaženosti zunanjega zraka s
PM10 se nanašajo na vse vrste virov onesnaževanja, in sicer:
 zamenjavo obstoječih malih kurilnih naprav na trdna goriva s kurilnimi
napravami na trdna goriva, katerih emisije PM10 ne presegajo 100 g/GJ;
 vgradnjo filtrov za trdne delce v obstoječa vozila na dizelski pogon;
 javne razpise za spodbujanje rabe:
• novih vozil z nizko emisijo delcev,
• okolju prijaznih vozil za opravljanje transportnih storitev,
• kurilnih naprav z nizko emisijo delcev,
• goriv z nizko emisijo delcev za stacionarne in mobilne vire
onesnaževanja;
 načrtovanje in upravljanje prometa;
• vzpostavljanje okoljskih con,
• uvajanje dajatev zaradi zgoščevanja prometa v okoljskih conah,
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uvajanje diferencirane parkirnine,
upravljanje s prostimi mesti na parkiriščih,
učinkovito omejevanje hitrosti vozil,
pospeševanje nemotoriziranega prometa,
izboljšanje učinkovitosti javnega transporta,
prostorsko načrtovanje, ki zagotavlja trajnostni transport,
drugo, kot na primer uvajanja sistemov za spodbujanje povečanja
zasedenosti osebnih vozil,
spodbujanje prehoda na uporabo drugih, bolj sonaravnih transportnih
sredstev;
rabo goriv z nizkimi emisijami delcev v stacionarnih in mobilnih virih
onesnaževanja;
gradnjo parkirnih hiš in parkirišč na obrobju mest in povezava z potniškim
prometom s centri mest;
uvajanje električnih vozil z gradnjo električnih polnilnic;
uvajanje zelenega prometa z uporabo pogonskih goriv na CNG, LPG in H2.

7.4 Kartografski prikaz območij plinovoda in sistema daljinskega
ogrevanja z vrisanimi načrti razvoja omrežja
Če v lokalni skupnosti obstaja plinovodno omrežje ali sistem daljinskega ogrevanja je
potrebno od upravljalcev in koncesionarjev, ki upravljajo s sistemi pridobiti načrte tras
toplovodnega in plinovodnega omrežja. V kolikor lokalna skupnost načrtuje razširitev
omrežij se to vriše v obstoječo omrežje.

7.5 Kartografski prikaz večjih kotlovnic in prikaz območij kjer je predvidena
izgradnja novih sistemov ogrevanja
Na osnovi analize porabe energije pri vseh porabnikih v lokalni skupnosti na karti
grafično prikažemo večje kotlovnice z vgrajenimi kurilnimi napravami skupne nazivne
toplotne moči nad 100 kW. Na območjih lokalne skupnosti kjer se predvideva
izgradnja novih sistemov ogrevanja jih je potrebno grafično prikazati.
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8 ANALIZA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Pred določitvijo ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti in
določitvijo ukrepov za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije
je potrebno pregledati stanje na teh dveh področjih. Analizirati je potrebno možnosti
za učinkovito rabo energije na vseh področjih rabe energije s poudarkom na javnem
sektorju, možnosti izkoriščanja vsakega posameznega obnovljivega vira energije in
tudi morebitne posebnosti samoupravne lokalne skupnosti, pomembnih za
energetsko načrtovanje.

Analiza možnosti učinkovite rabe energije

8.1

8.1.1 Stanovanjski sektor
Raba energije v stanovanjih je odvisna od različnih dejavnikov: lege bivališča, starosti
hiš, načina gradnje, vrste, debeline in učinkovitosti toplotne izolacije, načina ogrevanja
in vrste energijskih virov, števila porabnikov električne energije, življenjskega sloga itd.
Analiza energijske bilance povprečne enodružinske hiše pokaže, da se največ
energije dovaja v objekt zaradi ogrevanja, ostali del dovedene energije so sončni
pritoki (dobitki) skozi okna in notranji viri toplote.
V nadaljevanju navajamo nekaj investicijskih ukrepov, ki pomenijo povečanje
učinkovitosti rabe energije v stavbah:












Tesnjenje oken.
Toplotna izolacija podstrešja.
Pregled napeljav ogrevanja objektov.
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih
ventilov.
Ureditev centralne regulacije ogrevalnih sistemov.
Vgradnja delilnikov stroškov za porabljeno toploto v večstanovanjskih stavbah.
Zamenjava zastarelih in kurilnih naprav z nizkim izkoristkom.
Toplotna izolacija zunanjih sten.
Zamenjava stavbnega pohištva.
Zamenjava zastarele in neučinkovite razsvetljave.
Zniževanje porabe električne energije.

Ocene analiz opravljenih energetskih pregledov, sofinanciranih s strani Sektorja za
učinkovito rabo in obnovljive vire energije kažejo, da v Sloveniji znaša potencial
varčevanja z energijo v stavbah od 30 % do 60 %.
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Tako je mogoče na primer z ukrepi na ogrevalnem sistemu znižati rabo energije do 20
%, z dodatno toplotno izolacijo zunanjih sten 20 %, z izolacijo stropa stavbe pri
podstrešju do 12 % in z zamenjavo oken do 20 %. Deleži prihrankov pomenijo
prihranke po posameznih ukrepih. Če npr. izvedemo vse ukrepe naenkrat, dosežemo
skupne prihranke do 50 %. Zgolj z uvedbo ne investicijskih ukrepov povezanih z
energetskim gospodarjenjem v stavbah (uvedba energetskega knjigovodstva,
energetskega monitoringa in izobraževanje in osveščanje uporabnikov), pa je možno
doseči znižanje porabe energije tudi do 10 %.
Na področju rabe električne energije je kot prvi ukrep za znižanje stroškov izbira med
enotarifnim in dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja električne energije za
gospodinjski odjem. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati električne
naprave in aparate v času nižje tarife. Seveda z lastno sončno elektrarni in net
meteringom lahko preidemo na popolno lastno oskrbo in znižamo stroške električne
energije praktično na nič.
Poleg osveščanja porabnikov je smiselno vgraditi časovno preklopno avtomatiko, ki
vklaplja električne grelnike za pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife.
Sodobni električni aparati porabijo bistveno manj električne energije ob enakih
učinkih od starejših (npr. hladilniki, zamrzovalne omare, varčne sijalke itd.). Drugi taki
ukrep je vsekakor zamenjava klasičnih sijalk z energijsko varčnimi, npr. z LED
sijalkami. Znano je, da pri enaki svetilnosti energijsko varčna sijalka porabi vsaj 80 %
manj energije kot klasična.

8.1.2 Javni sektor
V tem poglavju so navedene smernice, ki lahko pripomorejo k uspešnemu izvajanju
energetskega upravljanja v javnem sektorju. Učinkovitejša raba energije v javnih
zgradbah pomeni predvsem zniževanje stroškov energije (električne in toplotne).
Pomembna oseba pri varčevanju z energijo v javnem sektorju je vodja inštitucije
(upravitelj stavbe), ki mora podpreti oziroma podati pobudo.
Pri izdelavi in izvedbi lokalnega energetskega koncepta je še posebej pomembno, da
so posamezni ukrepi, predvsem na področju učinkovite rabe energije, predvideni in
izvedeni v stavbah, ki so v lasti lokalne skupnosti. Izvedba teh ukrepov lahko služi kot
zgled prebivalstvu pri prikazu praktičnih možnosti za znižanje stroškov za energijo v
stavbah. Izkušnje, ki jih pri tem pridobi lokalna skupnost, pa so lahko kasneje v
pomoč tudi ostalim lastnikom javnih in stanovanjskih stavb, nenazadnje pa tudi pri
načrtovanju in gradnji novih stavb.
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8.1.2.1 Analiza dejanskega stanja javnih stavb
S ciljem podati konkretne potrebne ukrepe s področja URE v javnih stavbah je
potrebno predhodno podrobno analizirati dejansko stanje teh stavb. Prva faza
analize so vprašalniki, ki jih sestavi izdelovalec, lokalna skupnost pa jih pošlje na
vsako obravnavano javno stavbo. Vprašalniki morajo zajeti naslednje podatke:














Naslov stavbe.
Leto izgradnje.
Ogrevana površina.
Število uporabnikov.
Proizvajalca, tip in nazivno toplotno moč kurilne naprave.
Vrsto energenta za ogrevanje stavbe.
Podatke o ogrevalnem sistemu (način ogrevanja, vrsto regulacijskih ventilov,
vrsto obtočnih črpalk, toplotno izolacijo cevi v kotlovnici in v neogrevanih
prostorih).
Podatke o prezračevanju v stavbi (način prezračevanja, tehnični opis naprav
za prezračevanje).
Način priprave tople sanitarne vode s prostornino grelnika vode.
Podatke o razsvetljavi (učinkovitost, vrste svetilk).
Stavbno pohištvo (material, vrsto zasteklitve),
Toplotno izolacijo ovoja stavbe (vrsta materiala in debelino izolacije).

Naveden nabor podatkov velja za javne stavbe, ki so v lasti lokalne skupnosti.
Za javne stavbe, ki so v lasti države zadoščajo osnovni podatki in sicer:









Naslov stavbe.
Ogrevalna površina.
Proizvajalec, tip in nazivna toplotna moč kurilne naprave.
Vrsta energenta za ogrevanje stavbe.
Način prezračevanja v stavbi.
Varčna razsvetljava: da/ne.
Stavbno pohištvo (material, vrsta zasteklitve).
Toplotna izolacija ovoja stavbe: da/ne.

Po prejetju izpolnjenih vprašalnikov se izdelovalec dogovori za ogled javnih stavb
lokalnih skupnosti in opravi preliminarne (enostavne) energetske preglede stavb.
Gre za kratek ogled, pogovor s hišnikom ali upravljalcem stavbe, ki ima običajno
največ podatkov o stanju stavbe. Zraven tega na terenu preverimo ter dopolnimo
podatke iz izpolnjenega vprašalnika. Naročnik in izdelovalec se v primeru večjih
lokalnih skupnosti, kjer bi bilo pregledovanje vsake stavbe lahko zelo obsežen
projekt, lahko dogovorita za mejo, do katere se opravljajo energetski pregledi.
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Meja se lahko postavi pri določeni količini rabe energije ali pri določeni ogrevani
ploščini objektov ali kako drugače.
Na podlagi opravljenega preliminarnega energetskega pregleda za vsak objekt
opredelimo glavne šibke točke (glej poglavje 6). Za javne stavbe v državni lasti
šibke točke opredelimo na podlagi izpolnjenih vprašalnikov.

8.1.2.2 Razširjeni energetski pregledi stavb
Razširjeni energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju
energetskega stanja stavbe. Zajema analizo dejanskega stanja porabe vseh vrst
energije in energentov, energijsko (in vodno) bilanco, predloge ukrepov zniževanja
rabe energije, povečanja energetske učinkovitosti in uvajanja OVE, ki so okoljsko,
ekonomsko in, če je potrebno, tudi tehnično ovrednoteni (ocena tehnične
izvedljivosti). Obvezno ga moramo izvesti pred pripravo projektov za energetsko
obnovo stavb, saj da načrtovalcem in projektantom natančne napotke in idejne
rešitve, s čemer dosežemo optimalne prihranke na vložena sredstva ter realno oceno
višine investicije za investitorja.

8.1.2.3 Digitalni energetski monitoring
Energetski monitoring omogoča celovit pregled rabe energije v posameznih javnih
stavbah, hitro odpravljanje bistvenih odstopanj, optimiranje energetskih procesov in
učinkovito ovrednotenje podatkov o rabi energije. Posebej je potrebno navesti
možnosti za sprotno spremljanje rabe energije in daljinski nadzor nad sistemi s
primerno merilno opremo.
Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) zahteva, da morajo države
članice v mejah tehnične izvedljivosti, finančne sprejemljivosti in sorazmerno z
morebitnimi prihranki energije zagotoviti, da imajo končni odjemalci električne
energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja, daljinskega hlajenja in tople
sanitarne vode na voljo individualne merilnike po konkurenčnih cenah, ki natančno
prikazujejo dejansko količino porabljene energije končnega odjemalca in informacije o
dejanskem času njene porabe. Iz omenjene direktive so za učinkovito izvajanje
energetskega monitoringa pomembni naslednji postopki:
2. Kadar in v kolikor države članice uporabijo inteligentne merilne sisteme in uvedejo
inteligentne merilnike za zemeljski plin in/ali električno energijo v skladu z Direktivo o
skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo (Direktiva 2009/72/ES) in
Direktivo o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (Direktiva
2009/73/ES):
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 zagotovijo, da merilni sistemi končnim odjemalcem prikazujejo
informacije o dejanskem času porabe in da se pri določitvi minimalnih
funkcionalnosti merilnikov in obveznosti, ki jih imajo udeleženci na trgu,
v celoti upoštevajo cilji energetske učinkovitosti in koristi za končne
odjemalce;
 zagotovijo varnost inteligentnih merilnikov in sporočanja podatkov ter
zasebnost končnih odjemalcev v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o
varstvu podatkov in zasebnosti;
 v primeru električne energije od upravljavcev merilnikov na zahtevo
končnega odjemalca zahtevajo, da zagotovijo, da lahko merilnik
oziroma merilniki upoštevajo električno energijo, ki se dovaja v omrežje
iz prostorov končnega odjemalca;
 zagotovijo, da so končnemu odjemalcu ali tretji osebi, ki deluje v
njegovem imenu, na zahtevo končnega odjemalca dani na voljo podatki
o meritvah njegovega dovoda in odjema električne energije v lahko
razumljivi obliki, ki mu omogoča primerjavo ponudb na merilnikov dobijo
ustrezne nasvete in informacije, zlasti o vseh njihovih možnostih za
upravljanje odčitavanja merilnikov in spremljanje porabe energije.
3. Če se stavba pri ogrevanju in hlajenju ali pri dobavi tople vode oskrbuje iz omrežja
za daljinsko ogrevanje ali iz centralnega vira, ki oskrbuje več stavb, se merilnik
toplote ali merilnik za toplo vodo namestita pred toplotni izmenjevalnik ali na mesto
delitve vej na več porabnikov.
V večstanovanjskih in večnamenskih stavbah, ki imajo centralni vir ogrevanja/hlajenja
ali so oskrbovane iz omrežja za daljinsko ogrevanje ali iz centralnega vira, ki oskrbuje
več stavb, se do 31. decembra 2016 za merjenje porabe toplote ali hlajenja ali tople
vode v vsaki posamezni enoti, če je to tehnično izvedljivo in stroškovno učinkovito,
namestimo tudi individualne merilnike toplote. Če uporaba individualnih ni tehnično
izvedljiva ali stroškovno učinkovita, vgradimo individualne delilnike stroškov ogrevanja
za merjenje porabe toplote na posameznem radiatorju, razen če zadevna država
članica izkaže, da namestitev tovrstnih delilnikov stroškov ogrevanja ne bi bila
stroškovno učinkovita. V teh primerih razmislimo o alternativnih in stroškovno
učinkovitih načinih merjenja porabe toplote.
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8.1.2.4 Občinski energetski upravljalec
Pogoj za uspešno izvajanje lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih
oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov iz akcijskega plana.
Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbi:
 lokalna energetska agencija in/ali
 občinski energetski upravljalec.
V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za
izvajanje lokalnega energetskega koncepta zadolžen občinski energetski upravljalec,
ki ga na to funkcijo imenuje župan. Ta naredi na osnovi sprejetih ukrepov podrobnejši
načrt, kako doseči v energetskem konceptu opredeljene cilje občine na področju
energetike. Občinski energetski upravljalec organizira izvedbo zastavljenih projektov.
8.1.2.5 Pogodbeno znižanje stroškov za energijo
Lokalna skupnost lahko pri stavbah, kjer so potrebne celovitejše prenove in višje
vrednosti naložb v ukrepe učinkovite rabe energije, finančna sredstva pridobi s
pogodbenim zagotavljanjem prihrankov energije. Koncept pogodbenega financiranja
ima to prednost, da proračun lokalne skupnosti ni obremenjen z visokim stroški
naložbe, ampak lokalna skupnost investirana sredstva povrne izvajalcu s periodičnim
plačilom pogodbene cene. Plačila so lahko plačilo izvajalcu za dobavljeno energijo ali
pa njegov delež v privarčevanih stroških za energijo.
Poznamo dve osnovni vrsti pogodbenega znižanja:
 pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo, ki je namenjeno investicijam v
nove, nadomestne in dopolnilne naprave za oskrbo z energijo;
 pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, ki združuje investicije v ukrepe
učinkovite rabe energije na vseh področjih njene rabe v stavbah.
Pri tem se je potrebno zavedati, da takšni postopki trajajo eno do dve leti. Zato
zasebni in javni partner običajno uporabljata krajšo različico in sicer pogodbeno
prodajo energije. Pomembno je, da sta po sedanjih navodilih Ministrstva za finance
dovoljene le tiste oblike pogodbeništva, pri katerem odhodki javnega k zasebnemu
partnerju v okviru pogodbenega zagotavljanja energetskih prihrankov niso višji od
aktualnih. To pomeni, zasebni partner na račun daljše pogodbene dobe omogoča
zasebnemu partnerju takojšnje prihranke denarnih sredstev.
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8.1.3 Javna razsvetljava
Eno od področij, za katero je potrebno podati ukrepe učinkovitejše rabe energije je
tudi javna razsvetljava v posamezni lokalni skupnosti. Za pridobitev podatkov o
stanju javne razsvetljave na obravnavanem območju se izdelovalec obrne na
upravljalca javne razsvetljave. To je lahko lokalna skupnost ali komunalno, režijsko
podjetje oz. javno podjetje, ki je ustanovljeno za ta namen npr. tudi
elektrodistribucijsko podjetje ali podjetje, s katerim ima lokalna skupnost sklenjeno
pogodbo za upravljanje z javno razsvetljavo.
Osnovni podatki o javni razsvetljavi, ki jih mora izdelovalec pridobiti, so:
 število svetilk javne razsvetljave in ustreznost svetilk v skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja;
 strukturo svetilk glede na njihovo vrsto;
 strukturo svetilk glede na njihovo starost;
 število odjemnih mest;
 skupno električno moč vgrajenih svetilk vključno z močjo vžignih naprav;
 naselja, ki imajo/nimajo/imajo še načrtovano javno razsvetljavo;
 opredelitev največjih problemov z javno razsvetljavo;
 morebitne že sprejete ukrepe za varčevanje z električno energijo javne
razsvetljave;
 stroške javne razsvetljave (za porabljeno električno energijo s pripadajočimi
dajatvami, za popravila in vzdrževalna dela, za nove investicije).
Sprejetje strategije razvoja javne razsvetljave je za lokalno skupnost eden
najpomembnejših dokumentov, saj je podlaga za sprejemanje odločitev za
zmanjšanje rabe energije za javno razsvetljavo. Strategija podaja analizo
trenutnega stanja, ki je osnova za določitev ukrepov za upravljanje in vzdrževanje
javne razsvetljave, izdelavo načrta razsvetljave in obratovalnega monitoringa ter
akcijski plan z investicijskimi, organizacijskimi in tehničnimi ukrepi za optimiranje
obratovanja javne razsvetljave. Strategija upošteva tudi veljavno zakonodajo na
področju javne razsvetljave in sicer Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 62/2010 in 46/2013) in
najnovejše smernice-standarde na področju javne razsvetljave. Strategija je tudi
osnova za vgradnjo informacijsko nadzornega sistema javne razsvetljave, ki
omogoča ažuren pretok informacij o stanju javne razsvetljave tudi za širši krog
uporabnikov (tudi za občane). Namen strategije razvoja javne razsvetljave je dobiti
celostni pregled nad stanjem v javni razsvetljavi in dokument, ki ima začrtane
smernice s končnim ciljem; kakovostno ciljno upravljanje in energetsko učinkovito
javno razsvetljavo.
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Prihranki pri prenovi celotne javne razsvetljave znašajo od 20 % do 50 % električne
energije odvisno od trenutnega stanja. Dodatne prihranke električne energije
dosežemo z uporabo centralne regulacije javne razsvetljave, kjer ob določeni uri
znižamo električni tok sijalkam in s tem porabo električne energije. Za ustrezno
izbiro vrste regulacije je potrebno poznati vrsto in število obstoječih svetilk in
kabelski razvod. Dodatni prihranki električne energije z regulacijo so do 20 %. Ob
zamenjavi zastarelih svetilk z energetsko najučinkovitejšimi (LED svetilkami) ter z
zvezno regulacijo vsake svetilke, lahko prihranimo od 40 %, z regulacijo vred pa
maksimalno do 65 % električne energije.
8.1.4 Podjetniški sektor
Glavni problem pri analizi v industrijskem in storitvenem sektorju je pridobivanje
podatkov, kako jih zajeti in da potem lahko izdelamo krajšo analizo možnosti
energetskih prihrankov. Določena podjetja imajo že izveden razširjen energetski
pregled, ki pa običajno površno ali sploh ne zajema proizvodnega procesa,
predvsem, če govorimo o procesnih industrijah. Lahko nam pomaga njihov
energetski manager, ali pa je potrebno izvesti enostavni energetski pregled podjetja
(zbrati osnovne podatke o procesih in energetskih sistemih in obiskati ter si ogledati
podjetje in proizvodnjo, če je to mogoče). Prav tako si lahko pomagamo z okoljskimi
poročili, če ga podjetje ima izdelanega in z informacijami na njihovih spletnih straneh.
Podatke o manjših podjetjih, delavnicah ipd. lahko zberemo z anketo ali po telefonu.
Prav bi bilo, če bi takšno obvestilo/vlogo/prošnjo za podatke podpisal župan.
Težje je zbrati podatke o energetskem stanju, porabi energije in energetskih
prihrankih za storitvene dejavnosti: trgovskih centrov, veleblagovnic, trgovin, lokalov,
nakupovalnih centrov, bank, zavarovalnic ipd. Vendar si lahko tudi tukaj pomagamo z
anketami ali neposrednim kontaktom z upravniki in vzdrževalci stavb.
Za analizo potenciala učinkovite rabe energije v podjetniškem sektorju zberemo
razpoložljive podatke o obstoječi rabi energije večjih porabnikov, podatke o
morebitnih obstoječih sistemih SPTE ter poiščemo primerna podjetja v posamezni
obravnavani lokalni skupnosti, kjer bi bila uvedba soproizvodnje toplote in električne
energije možna. Zberemo tudi podatke o prisotnosti energetskih upravljalcev v
podjetjih ter o opravljenih energetskih pregledih večjih podjetij. Na podlagi zbranih
podatkov podamo predloge za učinkovitejšo rabo energije. Za stavbe, v katerih se
opravlja dejavnost majhnih podjetij veljajo podobni ukrepi učinkovitega ogrevanja in
varčevanja z energijo kot za javne zgradbe in gospodinjstva, saj se mnoge od teh
dejavnosti opravljajo kar v stanovanjskih stavbah ali v njihovih prizidkih.
V podjetjih, kjer še nimajo energetskega upravitelja, se lahko z energetskim
pregledom organiziramo energetsko upravljanje in postavimo prioritetne aktivnosti za
izboljšanje energetske učinkovitosti podjetja.
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Izhajajoč iz direktive o energetski učinkovitosti 2012/27/EU, je priporočljivo izvajati
naslednje ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti v podjetjih:
 države članice naj spodbujajo uvedbo ukrepov in postopkov, s katerimi bi
promovirali podjetja za soproizvodnjo, da bi tako spodbudili porazdeljeno
pridobivanje energije. Pri tem lahko računamo na možna nepovratna sredstva
ali vzpodbude za SPTE in za dvig energetske učinkovitosti;
 da izkoristimo možnosti prihrankov energije v nekaterih segmentih trga, v
katerih se energetski pregledi na splošno ne ponujajo komercialno (kot so
mala in srednja podjetja (MSP)), bi morale države članice razviti programe, s
katerimi bi spodbudile izvajanje energetskih pregledov v MSP. Energetski
pregledi so obvezni in redni za velika podjetja, ker je tu potencial prihrankov
energije znatno višji. Pri energetskih pregledih bi bilo treba upoštevati
ustrezne evropske ali mednarodne standarde npr. EN ISO 50001 (sistemi
upravljanja z energijo) ali EN 16247-1 (energetski pregledi) ali – kadar
zajemajo energetski pregled – EN ISO 14000 (sistemi upravljanja z okoljem).
8.1.5 Večje kotlovnice
Pregledamo možnosti učinkovitejše rabe energije v večjih kotlovnicah, predvsem
možnosti za postrojenja soproizvodnje toplotne in električne energije, zamenjavo
kotlov z nižjimi z onimi z višjimi izkoristki, zamenjavo energenta, dodatno toplotno
izolacijo, znižanje toplotnih izgub distribucijskega omrežja ipd.
8.1.6 Promet
Ocena možnosti prihrankov v prometu lahko temelji na osnovi izdelanih prometnih
študij, ki temeljijo na programu trajnostne mobilnosti. Potencial učinkovitejše oziroma
zmanjšane porabe energije v prometu lahko pričakujemo v izvedbi naslednjih
ukrepov:
 razvoj hibridnih vozil, to je kombiniran pogon na neobnovljiv vir in električno
energijo;
 nadaljnji razvoj popolnoma električnih vozil z izgradnjo električnih polnilnic;
 preboj vozil na zemeljski plin, bioplin ali vodik;
 pridelavo lastnih goriv na kmetijah za pogon kmetijske mehanizacije;
 preusmeritev težkega transporta na železnice, ki bodo v celoti elektrificirane;
 povečanje rabe avtobusnih prevozov;
 raba koles in motornih kolesa na električni pogon;
 povečevanje parkirnih mest izven mestnih središč in organiziran prevoz v
mestna središča;
 zapiranje prometa v mestnih središčih.
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8.2

Analiza potencialov obnovljivih virov energije

Za področje možnosti izrabe obnovljivih virov energije pregledamo možnosti
energetske izrabe naslednjih virov:
 lesne biomase;
 bioplina;
 sončne energije;
 geotermalne energije;
 vetrne energije;
 vodne energije.
Potencial posameznih obnovljivih virov energije obravnavamo različno podrobno
glede na stroške in kompleksnost ugotavljanja tega potenciala. Glede na ta kriterij
lahko razdelimo obnovljive vire energije v dve skupini:
 tiste z nizkimi stroški in manj zahtevno kompleksnostjo ugotavljanja
potenciala: lesno biomaso, bioplin, sončno energijo, toploto okolja (v
nadaljevanju: OVE-1);
 tiste z visokimi stroški in zahtevno kompleksnostjo ugotavljanja potenciala:
geotermalno energijo, vetrno energijo, vodno energijo, komunalno odpadko (v
nadaljevanju: OVE-2).
Za skupino OVE-1 je potrebna natančna analiza potenciala, določitev mikrolokacije
možnosti izrabe potenciala ter izračun osnovnih ekonomskih kazalcev
posameznega projekta.
Analizo potenciala za skupino OVE-1 izdelamo po naslednjem postopku:
 pregled predhodno izvedenih aktivnosti (če obstajajo);
 pregled potenciala, da določimo možne mikrolokacije:
o lesne
biomase
–
analizo
potenciala
po
posameznih
lesnopredelovalnih obratih (vrsto in količino lesnih ostankov), pregled
gozdnatosti območja;
o bioplina – analizo potenciala bioplina po največjih kmetijah na
obravnavanem območju z analizo števila živali in razpoložljivih
njivskih površin na kmetijah;
o sončno energijo – analizo potenciala v lokalni skupnosti; pregled
sončnega obsevanja, možne mikro lokacije za fotovoltaične
elektrarne, predvsem pa potencial samozadostnosti gospodinjstev, ki
so kasneje lahko vključeni v pametno omrežje.
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o toploto okolja: toplotne črpalke (aerotermalne, geotermalne,
hidrotermalne) – analizo potenciala izrabe toplote okolja vseh
sistemov okoljskih virov, ki jih lahko izkoriščajo toplotne črpalke;
Za projekte iz skupine OVE-1 je potrebno podati oceno potenciala za obravnavano
območje kot celoto ter za posamezno mikrolokacijo možnosti izrabe vira.
Za izrabo lesne biomase in bioplina je potrebno analizirati možnosti izrabe teh
dveh virov v vseh oblikah:





kot daljinski sistem ogrevanja;
kot mikro sistem ogrevanja;,
kot individualne sisteme ogrevanja;
druge možnosti.

V skupini OVE-2 pregledamo morebitne že obstoječe študije, analize, raziskave ipd.
Če obstajajo, se iz njih povzamejo ugotovitve. Če ne obstajajo, izdelovalec
skuša pridobiti kakršnekoli podatke o potencialu OVE-2 na območju
obravnavane lokalne skupnosti. Če podatkov ni možno pridobiti, se ravna glede na
interes lokalne skupnosti. Če s strani lokalne skupnosti obstaja interes za izrabo
določenega obnovljivega vira energije iz skupine OVE-2, izdelovalec lahko lokalni
skupnosti predlaga različne analize potenciala, npr. izdelavo študij analize
potenciala, izvajanje meritev (za vetrno energijo), analizo možnih mikrolokacij za
raziskovalno vrtino (za geotermalno energijo) ipd.
V nadaljevanju je opisanih nekaj napotkov za analizo posameznih obnovljivih virov
energije na območju lokalne skupnosti.
Lesna biomasa
Potencial izkoriščanja lesne biomase v lokalni skupnosti določimo na osnovi zbranih
podatkov s katerimi razpolaga Zavod za gozdove Slovenije. Oceno izrabe lesne
biomase izračunamo iz analize porabe energentov po posameznih sektorjih v lokalni
skupnosti, iz dovoljenega letnega poseka gozdov ter iz dela biomase, ki ga lahko
dodatno dobimo iz negozdnatih površin. Ta biomasa se lahko pridobiva pri
obsekovanju živih mej, s posekom posamičnih dreves ali dreves, ki rastejo v šopih ali
skupinah drevja zunaj gozda, s posekom starega sadnega drevja ali tudi z žaganjem
debelejših vej, obreznin sadnega drevja, vinogradov ipd.
Prikažemo tudi delež stanovanj v lokalni skupnosti po posameznih naseljih, ki se
ogrevajo z lesno biomaso.
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Bioplin
Potencial izkoriščanja bioplina v energetske namene v lokalni skupnosti določimo na
osnovi zbranih podatkov o količini zelene mase ter števila glav velike živine (GVŽ). S
temi podatki na osnovi računalniškega modeliranja izračunamo teoretični potencial
bioplina na območju lokalne skupnosti. Podatke o količini zelene biomase in GVŽ
pridobimo od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Izvedemo tudi
pregled in popis obstoječih bioplinarn v lokalni skupnosti. Pokazalo se je, da
obstoječe velike bioplinarne niso primerne za naše področje, saj jih veliko dela z
minimalno močjo ali pa so prenehale obratovati zaradi dolgov in pomanjkanja
surovin. Potrebno jih preusmeriti na druge substrate, predvsem so to gospodinjski in
odpadki iz restavracij ter piščančji in kurji gnoj. Potrebno pa je predlagati in podpreti
male bioplinarne, kot dopolnilno dejavnost kmetom in s tem pripadajočo gradnjo
mikro sistemov daljinskega ogrevanja.
Sončna energija
Ocena možnosti izrabe sončne energije temelji najprej na analizi količine sončnega
obsevanja v lokalni skupnosti s pomočjo podatkov iz najbližje meteorološke postaje.
Analiziramo trenutne razpoložljivosti izrabe sončne energije s popisom sončnih
elektrarn, sprejemnikov sončne energije iz razpoložljivih podatkov, ki so dostopni na
spletnih straneh Agencije za energijo ali pa jih pridobimo iz slovenskega okoljskega
javnega sklada - Eko sklada. Analiziramo tudi razpoložljivi potencial gradnje novih
sončnih elektrarn na strehe javnih stavb ali degradirana območja v lokalni skupnosti.
Ker je investiranje v sončne elektrarne odvisno od subvencijske politike države, je
potrebno zajeti področje energetske samooskrbe stavb z izkoriščanjem sončnega
potenciala. S tem ukrepom posegamo na skoraj nič energijske stavbe, ki bodo za
nestanovanjske stavbe obvezne z začetkom leta 2019, in za stanovanjske stavbe z
začetkom leta 2021 pa tudi na področje net meteringa in pametnih omrežij.
Energija vetra
Večina vetrnih elektrarn za obratovanje potrebuje veter s hitrostjo 5 m/s ali več.
Analizirati je potrebno meritve hitrosti vetra v lokalni skupnosti na osnovi podatkov iz
najbližje meteorološke postaje. Določitev potenciala vetra na določeni lokaciji je
mogoča tudi s pomočjo orodij za simulacijo vetrov. Na osnovi rezultatov simulacij
lahko določimo mikrolokacijo, kjer se predvideva najvišji vetrni potencial. Na osnovi
podatkov letnih meritev na mikrolokaciji lahko določimo smotrnost izkoriščanja vetrne
energije na danem mestu.
Ker je v Sloveniji z velikimi vetrnimi elektrarnami določen zastoj, predvsem zaradi
okoljevarstvenih zahtev, je smiselno podpirati male vetrnice, primerne za
gospodinjski sektor (npr. do 1 kW moči) na vetrovnih področjih s katerimi bi lahko
zadostili zahtevam samozadostnosti oskrbe stavb.
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Geotermalna energija
Predstavimo potencial geotermalne energije v Sloveniji z razpoložljivimi podatki o
letni proizvodnji geotermalne energije in grafično predstavitvijo delujočih vrtin.
Analiziramo trenutne razpoložljivosti izkoriščanja geotermalne energije s tehničnim
popisom geotermalnih vrtin in proizvodnjo energije na območju lokalne skupnosti.
Proučimo razpoložljivost potenciala izrabe geotermalne energije, ki lahko na željo
lokalne skupnosti pridobimo z teoretičnimi študijami, ki bi določile mikrolokacije za
raziskovalne vrtine na osnovi katerih bi pridobili točne podatke o geotermalnem
potencialu na določenem območju.
Vodna energija
Na osnovi podatkov o vodotokih analiziramo obstoječe večje ali manjše
hidroelektrarne s tehničnimi podatki in letno proizvodnjo električne energije. Grafično
predstavimo vse vodotoke v lokalni skupnosti na kartah, ki so dosegljive na spletnih
straneh Agencije RS za okolje. Na večjih vodotokih preko Agencije RS za okolje
preverimo in analiziramo morebitne lokacije, kjer bi lahko zgradili manjše HE za
proizvodnjo električne energije.
Skupna bilanca izrabe OVE v lokalni skupnosti
Na osnovi analize rabe toplotne in električne energije izračunamo deleže porabe
OVE vseh ključnih porabnikov v lokalni skupnosti.
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8.3 Energetsko upravljanje stavb
Sistem energetskega upravljanja je nabor medsebojno povezanih oz. medsebojno
delujočih elementov za vzpostavitev ciljev energetske politike in izvedbo procesov ter
postopkov za doseganje teh ciljev.
Energetsko upravljanje stavb predstavlja pomemben korak k doseganju ciljev
povečanja energetske učinkovitosti. Stopnje energetskega upravljanja stavb
(energetsko knjigovodstvo, energetski monitoring in centralni nadzorni sistemi),
omogočajo spremljanje in merjenje dovedene toplotne in električne energije ter
drugih relevantnih parametrov. Obenem vse stopnje energetskega upravljanja stavb
predstavljajo učinkovito orodje za optimiranje obratovanja in zniževanja porabe
energije v stavbah. Energetsko učinkovite stavbe namreč same po sebi ne
zagotavljajo nizke porabe energije. Zato je priporočljivo vzpostaviti sistem
energetskega upravljanja, ki identificira ključne probleme, prispeva k informiranju in
izobraževanju ter posledično k ustreznemu ravnanju uporabnikov stavb. Prav tako
priporočajo uvajanje enotne točke za energetsko upravljanje javnih stavb v lokalni
skupnosti in uvajanje ter certificiranje standarda ISO 50001 na katerem temelji sistem
upravljanja z energijo.
Cilj standarda ISO 50001 je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke,
ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistematsko upravljanje
energije vodi v zniževanje stroškov za energijo in v zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov. Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki
organizacijam omogočajo razviti in izvajati politike in cilje, ki upoštevajo zakonske
zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih.
Standard se nanaša samo na dejavnosti, ki so pod nadzorom organizacije in tem
organizacijam omogoča:
 zasnovati energetsko politiko;
 prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povišanje
energetske učinkovitosti;
 prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve;
 postaviti energetske cilje in zasnovati prioritetne akcije;
 zagotoviti vire, funkcije, odgovornosti in pristojnosti na področju upravljanja z
energijo;
 vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti za zagotavljanje
obratovanja sistema upravljanja z energijo, da dosežemo postavljene cilje;
 prilagajanje spreminjajočim se razmeram.
Na sliki 6 je prikazan model upravljanja energetskega sistema po standardu ISO
50001.
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Slika 6: Model upravljanja energetskega sistema (Vir: ISO 50001).
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9 DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA V
SAMOUPRAVNI LOKALNI SKUPNOSTI
Določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti je orodje
za spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov iz akcijskega plana lokalnega
energetskega koncepta.
Cilji samoupravne lokalne skupnosti morajo biti na osnovi 29. člena EZ-1 v skladu z
energetskim konceptom Slovenije in akcijskimi načrti iz 26. člena tega zakona in cilji
za izboljšanje kakovosti zraka (glejte alineje), kar potrjuje minister, pristojen za
energijo po predhodni izdaji soglasja k lokalnemu energetskemu konceptu.
 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje za 2014-2020 (AN
URE 2020), maj 2015;
 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE),
julij 2010;
 Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN
sNES), april 2015;
 Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,
oktober 2015;
 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014 -2020 (OP EKP 2014-2020), december 2014;
 Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10
(OP PM10), november 2009;
 Operativni program zmanjševanja emisij TGP do leta 2020, december 2014;
 Energetski koncept Slovenije (dokument je v javni obravnavi in ga bo MZI naknadno
objavil. V skladu z 5. odstavkom 29. člena EZ-1 so lokalne skupnosti dolžne uskladiti LEK z novo
sprejetim EKS ali akcijskim načrtom v roku enega leta od sprejetja EKS ali akcijskega načrta).

LEK vključuje posebne cilje in ukrepe za prihranke energije in za povečanje
energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter
načrte lokalnih skupnosti za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne
strategije za spodbujanje naložb prenove stavb in možnosti učinkovitega
individualnega ogrevanja in hlajenja.
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9.1 Cilji iz akcijskega načrta AN URE 2020
9.1.1 Pregled nacionalnih ciljev za povečanje energetske učinkovitosti za leto
2020
Z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 (AN URE
2020) si Slovenija, skladno z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti
(2012/27/EU), zastavlja nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za
20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla
7,125 mio toe/a (82,86 TWh/a). To pomeni, da se glede na leto 2012 ne bo povečala
za več kot 2 %. Ukrepi v akcijskem načrtu AN URE 2020 so načrtovani v sektorjih
gospodinjstev, javnem sektorju, gospodarstvu in prometu. Večina ukrepov vključuje
že obstoječe ukrepe, ki so v izvajanju in s katerimi so bili do sedaj vmesni cilji že
doseženi. Nov akcijski načrt predvsem v javnem sektorju pa prinaša še nekaj novih
ukrepov, saj je treba izpolniti obveznosti, da se vsako leto prenovi 3 % ploščine stavb
v lasti države.
Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje
prihrankov energije. Za doseganje ciljev ga bo potrebno do leta 2020 četrtino
energetsko obnoviti, kar predstavlja okrog 22 milijonov m2 stavbnih površin. S tem se
bo raba energije v stavbah znižala skoraj za 10 %. Poleg tega bomo s temi ukrepi
pospešili tudi gospodarsko rast, saj se z njimi generirajo investicije v višini 500
milijonov EUR letno. Da se bodo obstoječi in novi ukrepi izvajali pa je potrebno
zagotoviti potrebna sredstva, in sicer sredstva zbrana iz prispevka za učinkovito rabo
energije, sredstva Kohezijskih skladov in sredstva Podnebnega sklada.

9.1.2 Drugi cilji za povečanje energetske učinkovitosti
Cilj države je zagotoviti, da bodo vse nove stavbe, ki so v lasti in uporabi javnih
organov skoraj nič-energijske od leta 2018, v drugih sektorjih pa od leta 2020 kot je
razvidno iz preglednice 4.
Slovenija bo svoje vmesne nacionalne cilje za leto 2015 glede skoraj nič-energijskih
stavb za nove stavbe v skladu s členoma 9(1) in 9(3b) prenovljene Direktive o
energetski učinkovitosti stav (Direktiva 2010/31/EU) opredelila v okviru Akcijskega
načrta za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020, ki je bil aprila 2015
sprejet na Vladi RS.
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Preglednica 4: Nacionalni cilji glede skoraj nič-energijskih stavb.
Nove stavbe – cilj kot odstotek skupnega števila
na novo zgrajenih stavb
2016

16 %

2021

100 %

(Vir: AN URE 2020).

9.1.3 Doseženi in ciljni prihranki energije
Do leta 2012 so doseženi prihranki končne energije, ocenjeni po metodologiji
Direktive o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ( Direktiva
2006/32/ES) znašali 2.727 GWh/a. Ciljne prihranke energije za leti 2016 in 2020
izračunamo glede na leto 2012 in so prikazani v preglednici 6.
Preglednica 5: Prihranki končne energije – doseženo.
Prihranki končne energije
[GWh]
2012

2.727

(Vir: AN URE 2020).

Preglednica 6: Ciljni prihranki primarne in končne energije (napoved) glede na leto
2012.
Prihranki primarne energije
[GWh]

Prihranki končne energije
[GWh]

2016

2.740

2.303

2020

5.432

4.564

(Vir: AN URE 2020).

Prihranki končne energije so izračunani za sektorje končne rabe energije, in sicer
promet, gospodinjstva, ostalo rabo (storitve) ter industrijo. V prihrankih primarne
energije so poleg prihrankov končne energije dodatno upoštevani prihranki zaradi
proizvodnje električne energije iz negorljivih OVE.
Največji prihranki leta 2020 glede na leto 2012 bodo po projekcijah doseženi v
prometu, in sicer 1.674 GWh/a (37 % od skupnih prihrankov), sledijo gospodinjstva z
1.357 GWh/a (30 %), na tretjem mestu je industrija s 1.056 GWh/a (23 %), najnižji
prihranki v višini 478 GWh/a (10 %) pa bodo doseženi pri storitvah (preglednica 7).
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Prihranki energije za leti 2016 in 2020 vključujejo učinke vseh ukrepov, ne samo
ukrepov, predvidenih v tem načrtu, kar je korektno tudi z vidika doseganja cilja, ki je
določen na nivoju oskrbe z energijo.
Preglednica 7: Sektorska razdelitev prihrankov končne energije leta 2020.
Prihranki končne
energije
[GWh/a]
Industrija

1.056

Promet

1.674

Gospodinjstva

1.357

Storitve

478

Proizvodnja električne energije iz negorljivih OVE

868

(Vir: AN URE 2020).

9.2 Cilji iz osnutka akcijskega načrta AN OVE 2010 – 2020
9.2.1 Izhodišča in usmeritve nacionalne politike OVE
Slovenija mora na področju razvoja obnovljivih virov energije doseči ambiciozne cilje,
ki bodo prispevali tako k povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo, gospodarski rasti,
razvoju delovnih mest ter zaposlenosti in k zmanjšanju učinkov na okolje.
V letu 2005 je bil delež OVE v končni skupni rabi energije v Republiki Sloveniji 16,2
odstoten. Slovenija mora doseči vsaj 25-odstotni delež v bilanci končne energije do
leta 2020. Najpomembnejši obnovljiv vir energije v državi je lesna biomasa, sledi
vodna energija, v zadnjih letih je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne
energije in bioplina. K povečani porabi obnovljivih virov energije bodo prispevali
potenciali navedenih virov energije ter dodatno potenciali energije vetra in
geotermalne energije.
Pri izvajanju ukrepov upoštevamo okoljske cilje na področju voda, biotske
raznovrstnosti, okolja in kulturne dediščine, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju
namenske rabe prostora z državnimi in občinskimi prostorskimi akti.
Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so:
 zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 %
obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020, kar po trenutnih
predvidevanjih pomeni podvojitev proizvodnje energije iz obnovljivih virov
energije glede na izhodiščno leto 2005;
 ustaviti rast porabe končne energije;
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 uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete
gospodarskega razvoja;
 dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije
do leta 2030 in naprej.
Vlada Republike Slovenije bo za dosego ciljev obnovljivih virov energije zagotovila
ustrezno podporno okolje za:
 energetsko obnovo obstoječih stavb predvsem v javnem sektorju ter gradnjo
aktivnih stavb, ki predstavljajo tehnološko najbolj napredne objekte;
 nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi
obnovljivimi viri;
 izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in
soproizvodnjo toplote in električne energije;
 nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode s sončno
energijo in drugimi obnovljivimi viri;
 proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije;
 povečanje deleža železniškega in javnega prometa napram osebnemu;
 uvajanje biogoriv in ostalih obnovljivih virov v prometu in kmetijstvu ter
uvajanje električnih vozil;
 razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne
energije vključno z razvojem aktivnih/pametnih omrežij;
 razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije.
Ključne usmeritve so:
 razvoj trgov trajnostno pridelanih goriv (lesne biomase, bioplina in drugih
visoko učinkovitih tehnologij) kakovostnih storitev in zagotavljanje finančnih
spodbud za ta razvoj;
 uveljaviti obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije (zelene
energetske tehnologije) kot prioriteto strategije razvoja v Republiki Sloveniji ter
vzpostaviti tesno povezavo med razvojem obnovljivih virov energije in
gospodarskim razvojem;
 zagotavljanje vodilne vloge javnega sektorja pri uvajanju učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije;
 okrepitev izobraževanja in usposabljanja na področju ravnanja z energijo;
 zagotoviti večjo učinkovitost javne uprave na področjih, ki vplivajo na
izkoriščanje obnovljivih virov energije;
 dosledna izvedba načrtovanih ukrepov s področja obnovljivih virov energije v
sprejetih programskih dokumentih.
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Ključni elementi podpornega okolja do leta 2020 so:
 ekonomske spodbude (nadaljevanje uveljavljene sheme podpor za
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom, priprava sorodne sheme za
toploto), neposredne finančne spodbude in ustrezna davčna politika;
 predpisi za načine ogrevanja in hlajenja (uvedbo obveznega deleža obnovljivih
virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja, nadgradnja predpisov za rabo
obnovljivih virov energije v stavbah);
 izboljšanje načrtovanja: pospešena priprava strokovnih podlag za prostorsko
umeščanje obnovljivih virov energije na državnem ter lokalnem nivoju;
 preveritev možnosti za izboljšanje administrativnih postopkov za izvedbo
investicij ter preverjanje učinkovitosti postopkov z demonstracijskimi projekti;
 sistem upravljanja kakovosti pri načrtovanju in izvedbi projektov ter kakovosti
biogoriv;
 spodbude za razvoj finančnih trgov in ponudbe ustreznih finančnih
mehanizmov;
 podpore za vzpostavljanje trga z lesno biomaso;
 ukrepi na področju izobraževanja in usposabljanja, raziskav in razvoja ter
spodbujanja razvoja industrijske proizvodnje za obnovljive vire;
 sistematsko promocijo dobrih praks učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije ter zagotavljanje kvalitetnih informacij za vrednotenje pri vseh
odločitvah povezanih z rabo OVE.
9.2.2 Sektorski cilji OVE
V skladu z Direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Direktiva
2009/28/ES) so ukrepi v AN OVE zasnovani na podlagi ciljev glede deleža energije iz
obnovljivih virov v letu 2020 v naslednjih sektorjih:
(a)
(b)
(c)

ogrevanju in hlajenju;
električni energiji;
prometu.

Skupna vrednost vseh treh sektorskih ciljev, vključno z načrtovano uporabo
prožnostnih mehanizmov, mora biti najmanj enaka pričakovani količini energije iz
obnovljivih virov, katere delež je za Slovenijo v letu 2020 enak 25 %.
Sektorski cilji deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije in
izhodišča za oblikovanje sektorskih ciljev:
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(a)

ogrevanje in hlajenje: sektorski delež obnovljivih virov energije je znašal
18,9 % v referenčnem letu 2005 in 31,7 % v letu 2013. Na področju oskrbe
s toploto je opazen pozitiven dolgoročni trend izboljšanja deleža obnovljivih
virov energije. V tem sektorju so potenciali za izboljšanje deleža obnovljivih
virov energije največji in sicer za znižanje rabe energije in za povišanje
deleža OVE. Pričakujemo velik prodor trajnostnih stavb preko zaostrovanja
predpisov o energetskih lastnostih stavb in z odstranjevanjem ovir za
obnove stavb na vseh ravneh. Podobno velja za potenciale obnovljivih
virov energije pri ogrevanju in hlajenju v sistemih daljinskega ogrevanja in v
stavbah. Večina instrumentov je že vzpostavljenih. Sektorski cilj je
zastavljen na ravni 33,6 %, z dodatnimi ukrepi na področju obnovljivih virov
energije in učinkovite rabe energije pa bi bilo možno cilj za ta sektor celo
povečati. Sektorski cilj je po reviziji programa za 2,8 odstotne točke višji kot
v AN OVE-2010.

(b)

električna energija: v referenčnem letu 2005 je bilo 28,7 % vse porabljene
električne energije proizvedene iz OVE, leta 2013 pa 32,8 %. Izboljšanje je
povezano s povečanjem proizvodnje električne energije v velikih HE nad
10 MW, sončnih elektrarnah, bioplinskih elektrarnah ter elektrarnah na
lesno biomaso. K povečanju deleža je nekoliko prispevala tudi nižja raba
bruto končne električne energije. V tem sektorju bo zastavljen ciljni delež
obnovljivih virov energije v končni rabi energije na ravni 39,4 % kar je
ambiciozno in bo terjalo tako povečanje proizvodnje električne energije iz
obnovljivih virov energije kot tudi obvladovanje rabe električne energije.
Sektorski cilj je po reviziji programa enak kot v AN OVE-2010.

(c)

v prometu, ki je leta 2013 predstavljal 36 % raba bruto končne energije, je
delež obnovljivih virov energije v referenčnem letu 2005 znašal samo
0,35 % in leta 2013 3,4 %. Poleg nizke vrednosti v izhodišču in zelo hitre
rasti porabe energije v prometu v zadnjih letih (27 % rast porabe v obdobju
2005−2013) se cilj v letu 2020 zastavi na minimalni zahtevani vrednosti
10 %. Za pridelavo surovin v Sloveniji so majhne možnosti, potrebno je
preprečiti pritiske na cene pridelave hrane zaradi konkurence pri rabi
obdelovalnih površin in dosledno zagotoviti trajnostne kriterije za biogoriva.
Ta sektorski cilj bo ponovno preverjen ob prodoru biogoriv druge
generacije.
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9.3 Cilji iz akcijskega načrta za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta
2020 (AN sNES)
EZ-1 je v 330. členu opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« po EZ-1 pomeni stavbo z zelo
visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo nizko količino potrebne energije za
delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih
virov na kraju samem ali v bližini.
Prehodne določbe v 542. členu EZ-1 določajo, da se določba 330. člena tega
zakona začne uporabljati 31. decembra 2020. Za nove stavbe, ki so v lasti
Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporabljajo osebe
javnega sektorja, se 330. člen tega zakona začne uporabljati 31. decembra 2018.
Navedena določila e nergetskega zakona predstavljajo prenos zahtev glede skoraj
nič-energijskih stavb iz Direktive o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva
2010/31/EU). Direktiva določa, da morajo biti stavbe, zgrajene po 31. decembru
2020, ki za svoje delovanje porabijo energijo za ogrevanje in/ali hlajenje, zgrajene
kot skoraj nič-energijske; za nestanovanjske javne stavbe, ki jih javni organi
uporabljajo kot lastniki, zahteva začne veljati že dve leti prej. V skladu z 9. členom
Direktive 2010/31/EU morajo torej države članice zagotoviti, da:
 so do 31. decembra 2020 vse nove stavbe skoraj nič-energijske;
 so po 31. decembru 2018 nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot
lastniki, skoraj nič-energijske.
Države članice morajo pripraviti tudi nacionalne načrte za povečanje števila skoraj
nič-energijskih stavb. V te nacionalne načrte so lahko vključeni cilji, ki se razlikujejo
glede na kategorijo stavbe. Države članice nadalje po vodilnem zgledu javnega
sektorja oblikujejo politike in sprejmejo ukrepe, kot je določanje ciljev, da bi
spodbudile preoblikovanje stavb, ki se obnavljajo, v skoraj nič-energijske stavbe.
Slovenija je v prvi polovici leta 2014 pripravila analizo stroškovno optimalnih ravni
minimalnih zahtev za energijsko učinkovitost stavb, ki dajejo tudi strokovno podlago
za tehnično definicijo skoraj nič-energijske stavbe. Predvideno je, da bo tehnična
definicija skoraj nič-energijskih stavb predpisana v okviru posodobitve tehničnega
predpisa o energijski učinkovitosti stavb, načrtovane za leto 2015.
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Analizirani so bili trije tipi stavb:
 enostanovanjska stavba (zajema stavbe uvrščene v podrazrede standardne
klasifikacije stavb ali delov stavb z naslednjimi oznakami: CC-SI 1110
Enostanovanjske stavbe in CC-SI 1121 Dvostanovanjske stavbe);
 večstanovanjska stavba;
 nestanovanjska stavba (pisarniška oziroma administrativno-upravna stavba).
Strokovne podlage za oblikovanje tehnične definicije skoraj nič-energijske stavbe
zajemajo tako novogradnje kot celovito prenovo obstoječih tipskih stavb.
Definicija skoraj nič-energijske stavbe obsega določitev minimalnih zahtev glede
največjih dovoljenih potreb za ogrevanje, hlajenje oziroma klimatizacijo, pripravo
tople vode in razsvetljavo v stavbi v skladu z gradbeno-tehnično zakonodajo
(PURES 2010), določitev najvišje dovoljene rabe primarne energije v stavbi in
minimalnega dovoljenega deleža obnovljivih virov energije v skupni dovedeni energiji
za delovanje stavbe.
Najvišja dovoljena potrebna toplota za ogrevanje stavbe je za primer
enostanovanjske stavbe z oblikovnim faktorjem (ploščina ovoja/prostornina) 0,6 m-1
po zahtevah Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št.
52/2010) do konca leta 2014 omejena na 48 kWh/(m2∙a), ta omejitev se z začetkom
leta 2015 znižuje na 38 kWh/(m2∙a), z uvedbo minimalnih zahtev za skoraj ničenergijsko stavbo pa se predvideva dodatno znižanje največje potrebne toplote za
ogrevanje stavbe na 25 kWh/(m2∙a). Preglednica 8 prikazuje največje dovoljene
vrednosti primarne energije za posamezne vrste stavb.
Preglednica 8: Največje dovoljene vrednosti primarne energije za posamezne vrste
stavb 2.

(Vir: AN sNES).

* na podlagi analize stroškovno optimalnih ravni za pisarniške stavbe kot najmočneje zastopano
skupino nestanovanjskih stavb; izjeme za druge vrste nestanovanjskih stavb bo opredelil predpis,
ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.
** RER je delež obnovljivih virov glede na skupno dovedeno energijo, po definiciji REHVA.
# kondicionirana ploščina stavbe (Ak) je ogrevana oziroma hlajena zaprta neto površina stavbe,
določena v skladu s standardom SIST EN ISO 13789 in pravilnikom, ki ureja metodologijo
učinkovite rabe energije v stavbah.

2
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Vmesni cilji na področju skoraj nič-energijskih stavb do leta 2020 na področju skoraj
nič-energijskih novogradenj in celovitih prenov so prikazani v preglednici 9.
Preglednica 9: Vmesni cilji na področju skoraj nič-energijskih stavb do leta 2020.

(Vir: AN sNES).

Akcijski načrt za skoraj nič energijske stavbe predstavlja osnovo tudi za Dolgoročno
strategijo spodbujanja naložb v prenovo nacionalnega fonda javnih ter zasebnih
stanovanjskih in poslovnih stavb, kot je opredeljeno v 348. členu EZ-1, kjer pa bodo
ukrepi in viri financiranja za izvedbo prenov tudi natančneje konkretizirani.
9.4 Cilji iz dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove
stavb
Strategija za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda javnih ter zasebnih
stanovanjskih in poslovnih stavb je v skladu s 348. členom EZ-1izdelana po strukturi,
ki jo zahteva Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU).
Poseben poudarek je namenjen stavbam v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja,
saj direktiva zahteva tudi, da država od 1.1.2014 vsako leto prenovi 3 % skupne
uporabne tlorisne ploščine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja, ki se
ogrevajo in/ali ohlajajo, in da izpolnimo vsaj minimalne zahteve glede energetske
učinkovitosti po Direktivi 2010/31/EU. Stopnja 3 % se izračuna na podlagi skupne
tlorisne ploščine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja ter upravnih
oddelkov, ki imajo skupno uporabno tlorisno ploščino več kot 500 m² oziroma od 9.
julija 2015 več kot 250 m² in ki 1. januarja vsakega leta ne izpolnjujejo nacionalnih
minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti, določenih v skladu s 4. členom
Direktive 2010/31/EU. Direktiva 2012/27/EU v 4. členu od držav članic zahteva, da
vzpostavijo dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega
stavbnega fonda tako javnih kot zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb.
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Obstoječi stavbni fond je sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov
energije, saj se v stavbah porabi dobra tretjina vse energije. Poleg tega so stavbe
ključne za doseganje cilja znižanja emisij toplogrednih plinov za 80 % - 95 % do leta
2050. Zato direktiva o energetski učinkovitosti določa, da morajo države članice
pripraviti dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda
stavb, s katero bodo povečale stopnjo prenove stavb. Strateški cilj tega dokumenta je
pri stavbah do leta 2050 doseči brezogljično rabo energije. To bomo dosegli z
znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem izkoriščanja obnovljivih
virov energije v stavbah. S tem se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije drugih
škodljivih snovi v zrak. Poleg tega je cilj tudi, da Slovenija postane prepoznavna na
področju trajnostne gradnje. Kar 70 % skupnih ploščin stanovanjskih stavb in 60 %
skupnih površin nestanovanjskih stavb je zgrajenih pred letom 1985 in te
predstavljajo znatni potencial za prenovo. V osnovnem scenariju strategije je
predvidena stopnja celovitih energetskih prenov stanovanjskih stavb na ravni 2 % (v
tem do leta 2030 enodružinskih stavb okrog 1,75 %, večstanovanjskih 2,5 %), v
javnem sektorju pa 3 %.
Vmesni cilji Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenove stavb do leta
2030 so:
 znižati rabo končne energije v stavbah za 15 % do leta 2020 in za 30 % do
leta 2030 glede na leto 2005;
 zagotoviti vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije;
 znižati emisije toplogrednih plinov v stavbah za 60 % do leta 2020 in vsaj za
70 % do leta 2030 glede na leto 2005;
 energetsko prenoviti skoraj 26 milijonov m2 ploščin stavb oz. 1,3–1,7 milijonov
m2 letno, od tega dobro tretjino v standardu skoraj nič-energijskih stavb (AN
sNES).
Operativni cilji strategije do leta 2020 oz. 2030 so:
 prenova 3 % javnih stavb v lasti ali uporabi oseb ožjega javnega sektorja
letno (med 15.000 in 25.000 m2);
 prenova 1,8 milijonov m2 stavb v širšem javnem sektorju v obdobju
2014−2023 (OP EKP);
 izboljšanje razmerja med vloženimi javnimi sredstvi in spodbujenimi
naložbami v javnem sektorju na 1:3;
 izvedba petih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov
stavb.
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9.5 Cilji iz Operativnega program zmanjševanja emisij TGP do leta 2020
(OP TGP-2020)
V okviru podnebno-energetskega zakonodajnega paketa, ki je bil sprejet konec
leta 2008, je Slovenija sprejela nove pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje
emisij toplogrednih plinov do leta 2020. V skladu z Odločbo 406/2009/ES 3 se
obveznost zmanjšanja (omejevanja) emisij toplogrednih plinov nanaša samo na
emisije sektorjev, ki niso vključeni v shemo trgovanja s pravicami do emisije
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo o spodbujanju uporabe energije iz
obnovljivih virov (Direktiva 2009/29/ES).
Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz Odločbe 406/2009/ES se
nanaša na:









emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju;
emisije iz rabe goriv v prometu;
emisije iz rabe goriv (v malih in srednje velikih podjetjih v industriji in
energetiki);
ubežne emisije iz energetike;
procesne emisije iz industrijskih postopkov;
raba topil in drugih proizvodov;
emisije iz kmetijstva;
emisije iz ravnanja z odpadki.

Cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo povišale
za več kakor 4 % glede na leto 2005 oziroma da bodo leta 2020 nižje od
vrednosti 12.117 kt CO2 ekv . Obveznost znižanja emisij toplogrednih plinov se
ne nanaša na obdobje do leta 2020, ampak ima Slovenija tudi pravno obvezujoče
letne cilje, saj emisije toplogrednih plinov v obdobju 2013−2020 ne smejo biti višje
od ciljnih letnih emisij določenih z linearno trajektorijo do ciljev v letu 2020.
Indikativni sektorski cilji znižanja emisij toplogrednih plinov so:
 v prometu zaustaviti hitro rast emisij, da se ne bodo poviševale za več
kakor 18 % do leta 2030 glede na leto 2005 (kar pomeni zniževanje za 15
% do leta 2030 glede na leto 2008) s ciljem znižanja emisij do leta 2050 za
90 %;

3

Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5.6.2009).
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 v široki rabi znižanje za 66 % do 2030 glede na leto 2005 s ciljem
brezogljične rabe energije v sektorju do leta 2050;
 v industriji znižanje emisij za 32 % do 2030 glede na leto 2005 s ciljem
zniževanja do leta 2050 za 90 %;
 v energetiki (prevladujejo ubežne emisije) cilj, da se emisije znižujejo za 16
% do leta 2030 s ciljem brezogljične oskrbe z energijo do leta 2050.
Glede na ugotovitve ocene lokalnih energetskih virov, ocene predvidene oskrbe in
rabe energije ter napotkov glede prihodnje oskrbe z energijo in šibkih točk oskrbe in
rabe energije ter ob upoštevanju ciljev energetske politike Republike Slovenije
oblikujemo konkretne cilje lokalne skupnosti, ki bodo doseženi v času veljavnosti
LEK. Cilji, ki si jih postavi samoupravna lokalna skupnost, morajo biti usklajeni z
možnostmi učinkovite rabe energije in obnovljivih virov na njenem območju.
Postavljene cilje lahko skupnost doseže samostojno ali v sodelovanju z eno ali več
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Cilje na predlog izdelovalca obravnava in
določi usmerjevalna skupina.
Posamezna lokalna skupnost si mora postaviti cilje v skladu s svojim potencialom
URE in izrabe OVE. Prav tako mora cilje oblikovati tako, da bo odpravila največje
šibke točke na posameznih področjih:
 Lokalna skupnost, v kateri je bil ugotovljen visok potencial prihrankov v javnih
stavbah z ukrepi URE, si mora postaviti za cilj izkoriščenje čim višjega
obstoječega potenciala prihrankov. V takšni lokalni skupnosti bodo na
seznamu ukrepov v akcijskem planu velik delež ukrepov nosili ukrepi s
področja URE v javnih stavbah.
 Lokalna skupnost, ki ima na daljinski sistem ogrevanja priključenih veliko
večstanovanjskih stavb, v katerih je bila ugotovljena visoka specifična raba
energije, si postavi cilj povečati učinkovitost v teh stavbah.
 Lokalna skupnost, ki je zelo gozdnata in ima močno lesno predelovalno
industrijo, si postavi cilj izrabe lesne biomase. V akcijskem planu
lokalne skupnosti morajo biti ukrepi s področja individualne izrabe lesne
biomase s področja uvajanja mikro sistemov, daljinskih sistemov ogrevanja
ter SPTE. V takšnih primerih mora biti med cilji lokalne skupnosti tudi cilj s
področja izrabe lesne biomase v javnih stavbah.
 Lokalna skupnost ki leži na območju višjega potenciala geotermalne
energije, bi morala v akcijskem planu nujno sprejeti aktivnost izdelave
analize potenciala tega vira energije na njenem območju in njenega
izkoriščanja.
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 Lokalna skupnost z intenzivno kmetijsko pridelavo (predvsem govedorejo in
prašičerejo), mora imeti v akcijskem planu določene aktivnosti s področja
izrabe bioplina.
V nadaljevanju je podan nabor možnih ciljev lokalne skupnosti, ki jih je potrebno
izraziti kvantitativno.
Stanovanja:
 povečanje izrabe lesne biomase;
 povečanje izrabe obnovljivih virov za pripravo tople vode;
 znižanje specifične rabe energije v stanovanjih z različnimi ukrepi učinkovite
rabe energije;
 zagotavljanje samozadostnosti stavbe z obnovljivimi viri energije.
Javna razsvetljava:
 znižanje stroškov za javno razsvetljavo;
 povišanje deleža varčnih svetil in posodobitev sistema z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Javne stavbe:
 znižanje stroškov za energijo;
 znižanje specifične rabe energije v stavbah z različnimi ukrepi učinkovite
rabe energije;
 povečanje izrabe obnovljivih virov energije.
Večja podjetja:
 zniževanje emisij;
 povečanje oskrbe z energijo izven podjetij.
Oskrba energije iz skupnih kotlovnic:
 zmanjšanje toplotnih izgub na sistemih;
 zniževanje emisij;
 prehod ogrevanja na obnovljive vire energije.
Poraba električne energije:
 znižanje specifične porabe električne energije na stanovanje;
 znižanje števila stanovanj, ki se ogrevajo z električno energijo.
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Promet:
 povečanje rabe javnega transporta;
 povečanje rabe biogoriv v javnem transportu.
Cilji naj se opredelijo čim bolj natančno, saj se bo uspešnost izvajanja lokalnega
energetskega koncepta ugotavljala glede na postavljene cilje. Zato mora biti vsak cilj
merljiv. Na primer: ugotovljeno je bilo, da povprečna specifična raba energije v
osnovnih šolah v lokalni skupnosti znaša 150 kWh/(m2∙a). Lokalna skupnost si
lahko postavi cilj, da bo v naslednjih treh letih znižala vrednost tega kazalnika na
100 kWh/(m2∙a).

9.6 Določitev kazalnikov
Za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov določimo kazalnike, s katerimi
samoupravna lokalna skupnost spremlja izvajanje posameznega ukrepa.
Vsi kazalniki morajo biti razumljivi, predvsem pa v neposredni povezavi z
zastavljenimi cilji lokalne skupnosti in posredno s cilji energetskega koncepta
Slovenije, akcijskimi načrti in operativnimi programi za oskrbo oziroma rabo energije
kot je npr. prikazano na modelu za merjenje uspešnosti ciljev v lokalni skupnosti
(slika 7).
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Slika 7: Primer modela za merjenje uspešnosti ciljev v lokalni skupnosti.
Z izvedbo projektov povečujemo izrabo obnovljivih virov energije v javnih stavbah.
S povečanjem izrabe obnovljivih virov energije v javnih stavbah lokalna skupnost
prispeva k povišanju rabe OVE Slovenije na 25 % do leta 2020.
Z uresničitvijo nacionalnih okvirnih ciljev, lokalna skupnost pripomore k
uresničevanju ciljev EU. Izvedbo vsakega projekta lokalne skupnosti merimo s
stopnjo kazalnikov doseganja načrtovanih stanj. Kazalnik nam pove, na kakšen
način bomo lahko preverjali uresničevanje zastavljenega cilja. Podatki bodo
pridobljeni na nivoju posameznega projekta, njihove vrednosti pa bodo izračunane
za nivo lokalne skupnosti.
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Stanje posameznega kazalnika na nivoju posameznega projekta se odraža v
stanju kazalnika na nivoju lokalne skupnosti. Glavni kazalniki, ki bodo
pridobljeni z zbiranjem podatkov načrtovanega in dejanskega stanja doseganja
zastavljenih ciljev, bomo preverjali in označevali na naslednji način: deleži stanja
prikazujejo, kakšen nivo mora doseči glavni kazalnik glede na načrtovano stanje.
Nesprejemljivo stanje odraža situacijo, ko se dejansko stanje glede na načrtovano
doseže le v določenem deležu (delež x), ki ga določijo pristojni. Sprejemljivo
stanje je, da so načrtovani cilji v primerjavi z dejanskimi, uresničeni v več, kot je
delež x. Odlično stanje je, da je preseženo načrtovano stanje.
Priporočljivo je, da izdelovalec v okviru priprave LEK organizira delavnico, kjer se
določijo kazalniki. Delavnice se udeleži usmerjevalna skupina in po potrebi dodaten
član, ki razmere v lokalni skupnosti dobro pozna. Udeleženci delavnice naj bodo
predhodno seznanjeni z LEK in s cilji delavnice.
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10 ANALIZA MOŽNIH UKREPOV ZA DOSEGANJE CILJEV
ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA
V nadaljevanju so podani ukrepi, ki lahko prispevajo k večji zanesljivosti oskrbe z
energijo, učinkovitejši rabi energije ter povečani izrabi obnovljivih virov energije
v lokalni skupnosti. Na osnovi zastavljenih ciljev energetskega načrtovanja v lokalni
skupnosti za posamezni sektor porabnikov energije predlagamo ukrepe le na
podlagi trenutne porabe in oskrbe z energijo ter analiziranih možnosti za učinkovito
rabo energije in rabo obnovljivih virov. Vsi predlagani ukrepi morajo biti konkretno
opredeljeni (prostorsko, časovno, vrednostno, za večje projekte pa tudi njihova
rentabilnost).
Potrebno je analizirati možne ukrepe za:






oskrbo z energijo;
učinkovito rabo energije;
rabo obnovljivih virov energije;
zniževanje porabe goriv in emisij v prometu;
druge ukrepe za prihranke energije in za povišanje energetske učinkovitosti
stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne načrte za
energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje
naložb prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in
hlajenja;
 ozaveščanje, izobraževanje, obveščanje.

Na koncu vsake skupine ukrepov so navedena priporočila oziroma napotki, ki
izdelovalcem služijo kot pomoč pri presojanju, katere ukrepe umestiti v akcijski
plan obravnavane lokalne skupnosti. Prav tako so na koncu vsake skupine
navedene spletne povezave do nabora vseh možnih ukrepov za doseganje ciljev
energetskega načrtovanja v lokalni skupnosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta za
energetsko učinkovitost za obdobje 2014- 2020 (AN URE 2020), iz akcijskega
načrta za skoraj nič energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), iz
osnutka akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 (AN
OVE) in dolgoročne strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb.
10.1

Ukrepi na področju oskrbe z energijo

Ukrepi na področju oskrbe z energijo so osredotočeni na tri segmente:
 povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje njene
kakovosti v okviru predpisov in standardov;
 povišanje učinkovitosti distribucijskih sistemov;
 povišanje učinkovitosti skupnih centralnih kotlovnic.
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10.1.1 Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje
njene kakovosti v okviru predpisov in standardov
Razpoložljivost energije za lokalno oskrbo v Sloveniji je zadovoljiva. Elektrodistribucijsko omrežje pokriva vsa strnjeno naseljena območja. Ni pa povsod
rešeno vprašanje (javne) oskrbe z električno energijo za oddaljene objekte. Nizko
in srednje napetostno elektroenergetsko (distribucijsko) omrežje je potrebno
dopolnjevati zaradi povečanja zanesljivosti dobav, premikov obremenitev in novih
lokalnih virov električne energije ter novih tehnologij kot npr. net meteringa,
pametnih omrežij. Ker je distribucija električne energije v pristojnosti podjetij,
katerih lastništvo je pretežno v državni lasti, lahko lokalni energetski koncept z
ukrepi le opozarja na določene šibke točke v oskrbi z električno energijo.
Napotki za izdelovalca
Izdelovalec opozori na potencialne probleme pri zanesljivosti in zagotavljanju kakovosti
distribucije električne energije ter jih strokovno argumentira. Strokovni izsledki
izdelovalca so nato podlaga lokalni skupnosti za opozarjanje SODO o potrebnih ukrepih.

10.1.2 Povečanje učinkovitosti distribucijskih sistemov
Učinkovitost distribucijskih sistemov (daljinsko ogrevanje in zemeljski plin)
povečujemo z večjim številom priključkov na določenem geografskem območju. S
spodbujanjem priključevanja na omrežja hkrati tudi izboljšamo okoljske posledice,
ki jih prinaša oskrba z energijo.
Za ureditev stanja na območjih že obstoječih daljinskih omrežij, ima lokalna
skupnost možnost sprejeti odlok o načinu ogrevanja, s katerim predpiše prioritetni
vrstni red pri izbiranju načina ogrevanja. V skladu z energetsko politiko Slovenije,
da bo spodbujala izrabo obnovljivih virov energije, tako na prvo mesto postavi
obnovljive vire energije, nato toplovod/vročevod, plinovod in nato rangira še
preostale energente glede na količino polutantov v vsakem izmed njih po
naraščajočem vrstnem redu. Toplovod/vročevod se rangira pred plinovod, saj gre v
primeru daljinskega ogrevanja še vedno za večji nadzor nad sistemom ogrevanja in
s tem nad emisijami.
Zemeljski plin je v primerjavi s kurilnim oljem, ki je poleg zemeljskega plina
najpogostejši energent na urbanih območjih, bolj »prijazen« energent; še vedno pa
je to fosilno gorivo, ki povzroča emisije toplogrednih plinov, ki pa so precej nižje kot
pri uporabi kurilnega olja.
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Napotki za izdelovalca
Izdelovalec po analizi obstoječega stanja distribucijskih sistemov poda predloge
morebitnih potrebnih ukrepov za povišanje učinkovitosti sistemov. Cilj lokalne skupnosti je
čim večja stopnja priključenosti, zato mora sprejeti ustrezne ukrepe. Izdelovalec lahko
predlaga lokalni skupnosti sprejetje odloka o načinu ogrevanja oziroma o obvezni
priključitvi na distribucijske sisteme. Naslednji predlog ukrepa je izvedba akcij za promocijo
ogrevanja iz distribucijskih sistemov, preko katerih se občanom približajo prednosti
tovrstnega načina ogrevanja.

10.1.3 Povečanje učinkovitosti skupnih kotlovnic
Za večje kotlovnice je potrebo preveriti izvedljivost naslednjih ukrepov:
 če kotlovnice uporabljajo kot vhodni energent ELKO ali mazut in se nahajajo
na območju, kjer obstaja plinovod/toplovod, je te kotlovnice potrebno priključiti
na eno od teh omrežij.
 Če kotlovnice uporabljajo kot vhodni energent ELKO ali mazut in na območju,
kjer se posamezna kotlovnica nahaja, ni plinovoda/toplovoda, je potrebno
preveriti možnosti vpeljave lesne biomase kot vhodnega energenta; če je to
mogoče, naj se ukrep izvede ob potrebni zamenjavi kurilne naprave.
 Za vse obstoječe skupne kotlovnice je potrebno preveriti možnosti za
vgradnjo SPTE postroja.
 Vse nove večje kotlovnice naj se načrtujejo tako, da bodo odprte možnosti za
SPTE postroje.
Napotki za izdelovalca
Izdelovalec po prejemu vprašalnika za posamezno skupno kotlovnico organizira ogled
kotlovnice, ki ga opravi skupaj s predstavnikom upravitelja kotlovnic in/ali hišnikom in/ali
upraviteljem stavbe, ki ima splošen pregled nad stanjem kotlovnice. Nato na podlagi
vprašalnikov in ogledov pripravi nabor ukrepov za kotlovnice: priključitev na plinovod,
priključitev na toplovod, zamenjava kurilnih naprav, naložba v SPTE, zamenjava fosilnega
energenta za obnovljiv vir energije ipd.
Za industrijske kotlovnice, ki so v lasti in/ali upravljanju podjetij, ogledi običajno niso možni.
Za te kotlovnice na podlagi prejetih vprašalnikov opredelimo glavne usmeritve: priključitev
na plinovod, priključitev na toplovod, zamenjava kurilnih naprav, naložba v SPTE,
zamenjava fosilnega energenta za obnovljiv vir energije ipd.
Seveda gre v vseh primerih, kjer kotlovnice ne ogrevajo izključno javnih stavb, zgolj za
usmeritve, za katere je prav, da se analizirajo (ugotavljamo namreč potencial URE in
možnosti izrabe OVE na območju lokalne skupnosti in ne zgolj v javnih stavbah). V zvezi z
ukrepi, ki ne zadevajo lokalne skupnosti neposredno izdelovalec LEK zato pripravi zgolj
napotke za lokalne skupnosti v smeri osveščanja in izobraževanja porabnikov energije.
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10.2 Ukrepi na področju učinkovite rabe energije 4
Glede na šibke točke in posamezne kazalnike je potrebno ukrepe na področju URE
določiti po naslednjih področjih:
 stanovanjski sektor;
 javni sektor;
 podjetniški sektor.

10.2.1 Stanovanjski sektor
Lokalna skupnost mora svojim občanom biti vzgled pri upravljanju z in v rabi
energije. Z naložbami in projekti energijske učinkovitosti, URE in OVE tako posredno
vpliva na spreminjanje navad in razmišljanja občanov. Ukrepe energijske
učinkovitosti tako delimo po prioritetah in sicer:








toplotne izgube stavbe oziroma ustrezna toplotna izolacija ovoja stavbe;
zamenjavi zastarelega stavbnega pohištva z energijsko učinkovitejšim;
sistemu ogrevanja s ciljem povišati energetsko učinkovitost;
učinkovitejšem prezračevanju in hlajenju stavbe;
razsvetljavi in električnih napravah, ki jih v stavbi uporabljajo;
optimiranju priprave sanitarne tople vode;
prehodu na OVE, kjer je to mogoče;

 gradnji nič ali skoraj nič energijskih stavb.
Napotki za izdelovalca
Lokalna skupnost lahko pri stanovanjih/gospodinjstvih izvaja vrsto ukrepov, ki vodijo do
učinkovitejše rabe energije ter do večje izrabe obnovljivih virov energije. Izdelovalec pripravi
nabor ukrepov, ki segajo od izobraževanja, informiranja in osveščanja do subvencioniranja
posameznih ukrepov URE in OVE v stanovanjskem sektorju.

4

Nabor ukrepov na področju učinkovite rabe energije in gradnje skoraj nič energijskih stavb je podan
v akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 (AN URE 2020) in akcijskem
načrtu za skoraj nič energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES) in je dostopno na spletni
strani Ministrstva za infrastrukturo RS.
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetskoucinkovitost/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-skoraj-nicenergijske-stavbe/
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Preglednica 10: Pomembnejši ukrepi URE in OVE v stanovanjskem sektorju.
Področje
Ogrevanje

Vrsta ukrepa
-

Prezračevanje

-

-

Električna
energija

-

Redno preverjanje in kontrola delovanja peči in sistemov avtomatizacije,
merilnikov in delovanja črpalk.
Nastavitve temperature po prostorih. To dosežemo z vgradnjo
termostatskih ventilov.
Uporaba nizko temperaturnih sistemov, kot so talno, stensko in stropno
ogrevanje.
Prostorov, ki jih ne uporabljamo, ne ogrevamo.
Redno vzdrževanje in čiščenje kurilnih naprav in dimnikov.
Prehod na OVE, kjer je to mogoče.
Toplotna izolacija stropov in oboda stavbe.
Zamenjava energijsko neučinkovitih oken in vrat z energijsko
učinkovitejšimi.
Primerna razporeditev grelnih teles. Posebej pazimo pri vgradnji
sistemov v lastni režiji, da so grelna telesa in peč pravilno
dimenzionirani in vgrajeni.
Sanitarno vodo ogrevajmo z obnovljivim virom, če je tehnično izvedljivo
ali z istim virom kot ogrevamo prostore.
Kontrolirano prezračevanje prostorov. Prezračujemo kratek in intenziven
čas, takrat zapremo ogrevanje. Pravilno prezračevanje pomeni na stežaj
odprtje oken in vrat za nekaj minut.
Okna in vrata zatesnimo.
V primeru nizko energijske ali pasivne stavbe je potrebno vgraditi
prisilno prezračevanje z rekuperatorjem toplote z najmanj 80 %
izkoristkom.
Razsvetljavo prižgemo, ko na voljo ni dovolj naravne svetlobe.
Svetlobna telesa in okna redno čistimo.
Svetila z žarilno nitko zamenjamo z energijsko varčnejšimi.
Luči ugašamo, če prostora ne uporabljamo.
Izklapljanje električnih aparatov, če jih ne uporabljamo. Izklopimo
aparate iz stanja pripravljenosti.
Pri nakupih izberemo energijsko učinkovite aparate ter naprave (z
ustrezno energijsko nalepko).
Delovanje naprav prilagodimo tarifnemu sistemu in uporabljamo cenejšo
električno energijo (npr. za pranje).
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10.2.2 Javni sektor
Poudarek na ukrepih na področju javnega sektorja so ukrepi v javnih stavbah v lasti
lokalne skupnosti in ukrepi na področju javne razsvetljave. Podlage za določitev
potrebnih ukrepov v posameznih skupinah javnih stavb so:
 javne stavbe lokalne skupnosti: opravljeni preliminarni energetski
pregledi;
 državne javne stavbe: izpolnjeni vprašalniki o rabi energije in splošnem
stanju objektov;
 javna razsvetljava: izpolnjeni vprašalniki o porabi električne energije za
javno razsvetljavo, o stroških za javno razsvetljavo ter katastru o stanju
javne razsvetljave.

10.2.2.1 Javne stavbe
V celotnem sklopu stavb javnega sektorja se pri navajanju konkretnih ukrepov za
posamezno stavbo osredotočamo predvsem na javne stavbe v lasti lokalne
skupnosti. Odločanje je v neposredni pristojnosti lokalnih skupnosti, zato lahko
za stavbe sprejme konkretne ukrepe. Akcijski plan, ki ga sprejme občinski oziroma
mestni svet, nalaga ukrepe neposredno lokalni skupnosti, zato je pomembno, da
ima za izvajanje vseh ukrepov lokalna skupnost tudi pristojnost izvajanja. Zato v
akcijski plan ne navajamo ukrepov za državne javne stavbe, saj za njihovo
izvajanje lokalna skupnost nima pristojnosti. Lokalna skupnost lahko v tem
primeru državnim institucijam daje le usmeritve in jih pozove k izboljšanju
obstoječega stanja stavb.
Na osnovi ugotovljenega in analiziranega stanja rabe energije, na osnovi
identificiranih šibkih točk ter na osnovi postavljenih ciljev določimo ukrepe na
naslednjih elementih posamezne javne stavbe lokalne skupnosti:
 povišanje energetske učinkovitosti ogrevalnega sistema in posredno znižati
porabo energentov;
 znižati toplotne izgube na stavbi – prenova stavb na standard skoraj nič
energijsko stavbo;
 priprava sanitarne tople vode;
 sistem prezračevanja in hlajenja: optimiranje prezračevanja poleg ustrezne
klime v prostoru lahko prinese tudi prihranke energije za ogrevanje;
 razsvetljava in električne naprave: zmanjšanje porabe električne energije;
 izobraževanje in osveščanje.
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Pri vsakem od predlaganih ukrepov morajo biti izračunani tudi letni prihranki
energije in stroškov za energijo ter znižane emisij, če je posamezen ukrep v javnih
stavbah izveden.
Nekateri ukrepi s področja URE v javnih stavbah nimajo neposrednega učinka na
prihranke pri rabi energije. Neposredni učinek ima npr. zamenjava dotrajanih
oken, kjer so prihranki vidni takoj po izvedenem ukrepu. Ukrepi kot so uvedba
energetskega knjigovodstva v javne stavbe, uvedba energetskega upravljanja,
razširjeni energetski pregledi na prihranke nimajo neposrednih, ampak posredne
učinke, ki jih je težje ovrednotiti in spremljati ter jih pripisati določenemu ukrepu.
Za državne javne stavbe podamo splošne ugotovitve na podlagi vprašalnikov o
rabi energije in stanju objektov. Na sliki 8 je prikazan potek od analize stanja do
predlogov ukrepov URE in izrabe OVE.

Slika 8: Metodologija analize stanja do predlogov ukrepov URE in izrabe OVE za
javne stavbe v lasti lokalnih skupnosti.
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Napotki za izdelovalca
Izdelovalec po opravljenih preliminarnih energetskih pregledih stavb sestavi seznam
priporočenih ukrepov za znižanje rabe energije v posamezni stavbi. Kot prioritetne ukrepe
postavi tiste ukrepe, ki bodo imeli največji prispevek k učinkovitejši rabi energije, nato
rangira še ostale. Za javne stavbe, ki se nahajajo na območjih toplovoda/plinovoda, pa nanj
niso priključene, podamo predlog za priključitev. Pregledamo tudi možnosti zamenjave
fosilnih goriv za OVE v javnih stavbah.

10.2.2.2 Javna razsvetljava
Na osnovi šibkih točk in stanja javne razsvetljave je potrebno določiti ukrepe za
izboljšanje stanja javne razsvetljave in znižanje stroškov električne energije in
stroškov vzdrževanja celotne infrastrukture javne razsvetljave ter hkrati zmanjšanje
svetlobnega onesnaževanja okolja v skladu z uredbo.
Lokalne skupnosti so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 62/10 in 46/13) dolžne izdelati načrt
javne razsvetljave. Uredba v 5. členu določa, da letna poraba električne energije
vseh svetilk, ki so na območju posamezne lokalne skupnosti vgrajene v razsvetljavo
cest lokalne skupnosti in razsvetljavo javnih površin, ki jih lokalna skupnost
upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej
lokalni skupnosti, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh/a.
Za lokalno skupnost je eden najpomembnejših dokumentov Strategija razvoja
javne razsvetljave, ki je podlaga za sprejemanje odločitev za znižanje rabe
energije za javno razsvetljavo. Strategija podaja analizo trenutnega stanja, ki je
osnova za določitev ukrepov za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave,
izdelavo načrta razsvetljave in obratovalnega monitoringa ter akcijski plan z
investicijskimi, organizacijskimi in tehničnimi ukrepi za optimiranje javne
razsvetljave.
Strategija upošteva tudi veljavno zakonodajo in novejše smernice na področju
javne razsvetljave. Strategija je osnova za izvedbo informacijsko nadzornega
sistema javne razsvetljave, ki omogoča ažuren pretok informacij o stanju javne
razsvetljave tudi za širši krog uporabnikov. Namen strategije razvoja javne
razsvetljave je dobiti celostni pregled nad stanjem v javni razsvetljavi in dokument,
ki ima začrtane smernice s končnim ciljem: kakovostno ciljno upravljanje in
energetsko učinkovito javno razsvetljavo.
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Napotki za izdelovalca
Potrebno je preveriti, ali ima lokalna skupnost izdelane vse potrebne dokumente. V primeru,
da jih nima, je v okviru LEK potrebno predlagati njihovo pripravo.
Če lokalna skupnost še nima opravljenega popisa svetil javne razsvetljave oziroma
opravljenega energetskega pregleda, je potrebno opraviti celovit energetski pregled javne
razsvetljave - izdelovalec v akcijskem planu poda aktivnost »energetski pregled javne
razsvetljave«. Če je pregled že opravljen, izdelovalec pridobi izdelan projekt ter poda
ukrepe v skladu z ugotovitvami iz opravljenega energetskega pregleda. Če je opravljen
energetski pregled zastarel, izdelovalec predlaga lokalni skupnosti novelacijo energetskega
pregleda javne razsvetljave. Izdelovalec v akcijskem planu poda tudi aktivnost »izdelava
strategije javne razsvetljave«, če je lokalna skupnost še nima izdelane.

10.2.3 Podjetniški sektor
Ukrepi na področju podjetniškega sektorja so usmerjeni k čim nižji specifični rabi
energije v podjetjih.
Lokalna skupnost ne more neposredno vplivati na strateške odločitve podjetij (ne
more jim zapovedovati varčevalnih ukrepov), zato so ukrepi v akcijskem planu
usmerjeni predvsem v spodbujanje podjetij k URE, njihovo osveščanje ipd.
Podobno kot pri javnih stavbah v pristojnosti države je tudi v tem primeru
nesmiselno umeščati v akcijski plan ukrepe, za katere lokalna skupnost nima
pristojnosti. Lokalna skupnost si lahko zada nalogo, da bo spodbujala podjetja k
priklopu na plinovod, k osveščanju o ukrepih učinkovite rabe energije ter
spodbujala k izrabi lokalnih obnovljivih virov energije. Potencialni prihranki v
podjetjih so običajno nižji kot v javnem sektorju, saj so najnižji možni stroški
vir konkurenčnosti podjetij na trgu.
Ukrepi za področje tega sektorja morajo biti v skladu z njihovo prisotnostjo v
lokalni skupnosti. V večjih lokalnih skupnostih, kjer je prisotna industrija, naj bodo
ukrepi usmerjeni predvsem na področje industrije. Zaradi velike koncentracije rabe
energije so prihranki lahko znatni že ob minimalnih izvedenih ukrepih. V manjših
lokalnih skupnosti oziroma v lokalnih skupnostih, kjer industrija ni prisotna, so
ukrepi naravnani na obrt in storitve.
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V okviru podjetij mora izdelovalec LEK preveriti vsaj naslednje:
 Ali

je v katerem od večjih podjetij v lokalni skupnosti možen sistem SPTE?

je v lokalni skupnosti več večjih podjetij, ki nimajo opravljenega energetskega
pregleda?

 Ali

je v lokalni skupnosti več večjih podjetij, ki nimajo zaposlenega energetskega
upravljalca?

 Ali

 Ali

so v lokalni skupnosti podjetja, ki se nahajajo na območju plinovodnega
omrežja, vendar nanj niso priključena?

 Ali

obstajajo v lokalni skupnosti lesno predelovalna podjetja, ki bi lahko
zagotovila dovolj velike količine lesne biomase za oskrbo novega sistema
daljinskega ogrevanja z lesno biomaso (DOLB)?

 Ali

obstajajo v lokalni skupnosti podjetja, ki so zainteresirana za investicije v
ukrepe URE in OVE na območju lokalne skupnosti?

Pri vprašanjih, kjer je odgovor pritrdilen, naj izdelovalec LEK lokalni skupnosti
predlaga aktivnosti (te so predvsem izobraževalne narave, lahko tudi v obliki
sofinanciranja s strani lokalne skupnosti – predvsem pri projektih izrabe OVE), ki bi
pripomogle k izvedbi ukrepov URE in OVE v podjetjih.
Napotki za izdelovalca
Izdelovalec lokalni skupnosti ne more predlagati izvedbe ukrepov v sektorju industrije, obrti
in storitev, za katere ni pristojna. Naloga izdelovalca je predvsem, da izdela čim
podrobnejšo analizo stanja – katera so največja podjetja po porabi energije, kateri energent
uporabljajo podjetja za ogrevanje in tehnološke procese, ali imajo energetskega upravljalca,
opravljene energetske preglede objektov, kakšni so načrti podjetij glede ukrepov URE in
OVE, kakšne so možnosti za kogeneracijo v posameznih podjetjih, ali je možno višek
odpadne toplote uporabiti za ogrevanje drugih stavb itd. Izdelovalec lokalni skupnosti
predlaga, naj pri podjetjih predvsem aktivno izvaja funkcijo izobraževanja, informiranja,
osveščanja ipd. V kolikor se pokaže interes s strani podjetij za sodelovanje pri investicijah v
javni sektor, se tem podjetjem preda seznam ukrepov, pri katerih bo lokalna skupnost
potrebovala zunanjega investitorja ter se z njimi pogovori o morebitnem sodelovanju že v
času izdelovanja LEK.
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10.3 Ukrepi na področju obnovljivih virov energije 5
Za skupino OVE-1 (glej poglavje 8.2) je potrebno izvesti natančno analizo
potencialov ter določitev mikrolokacije možnosti izrabe ugotovljenih potencialov
in izračun osnovnih ekonomskih kazalnikov posameznega projekta.
Določitev mikrolokacije: na podlagi analiziranega potenciala določimo konkretno
mikrolokacijo možnosti izrabe določenega obnovljivega vira energije. Pred
dokončnim predlogom projekta na neki lokaciji, analiziramo geografsko ustreznost
lokacije in pregledamo vsaj:
 razpoložljivost prostora za infrastrukturo za izrabo lesne biomase ali
bioplina;
 gostoto odjema za nove daljinske sisteme ogrevanja;
 razdalje med potencialnimi odjemalci za mikrosisteme ogrevanja z lesno
biomaso ali bioplinom;
 lego objekta za izrabo sončne energije;
 lego objekta za izrabo plitve geotermalne energije;
 interes lokalnih akterjev (prebivalstva, lokalne skupnosti, podjetnikov).
Izračun osnovnih ekonomskih kazalnikov posameznega projekta: na podlagi ocene
investicije, prihrankov energije za posamezen projekt izračunamo osnovne
ekonomske kazalnike (dobo vračila, interno stopnjo donosa, neto sedanjo vrednost
donosa) posameznega predlaganega projekta. Na sliki 9 in sliki 10 je prikazano
odločitveno drevo za projekte iz skupine OVE-1 in OVE-2.

5

Nabor ukrepov na področju obnovljivih virov energije je podan v akcijskem načrtu za obnovljive vire
energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE) in je dostopen na spletni strani Ministrstva za
infrastrukturo RS.
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-obnovljivoenergijo/
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Slika 9: Odločitveno drevo za projekte iz skupine OVE-1.
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Slika 10: Odločitveno drevo za projekte iz skupine OVE-2.
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Napotki izdelovalcu
Lokalna skupnost ima različne potenciale posameznih obnovljivih virov energije. Ukrepi
izrabe OVE naj bodo v skladu z možnostmi, ki jih ima lokalna skupnost. Če je lokalna
skupnost gozdnata in ima določen potencial lesa in lesnih ostankov v lesnopredelovalnih
obratih, potem naj bodo ukrepi usmerjeni v čim več različnih možnosti izrabe tega
energenta. Če ima lokalna skupnost velik potencial bioplina, bodo ukrepi v večji meri
usmerjeni na izrabo bioplina itd. Prav tako se naj razmišlja o izkoriščanju sončnih leg za
izgradnjo SSE ali sončnih elektrarn, kot tudi na izrabo toplote okolja katero izkoriščajo
toplotne črpalke vseh vrst sistemov.

Poleg tega obstajajo pri izrabi nekaterih OVE tudi omejitve oziroma minimalne
zahteve, ki jih mora izdelovalec pri podajanju ukrepov upoštevati:
 Za vse vrste daljinskega ogrevanja (npr. na lesno biomaso, bioplin) morajo
biti izpolnjeni naslednji robni pogoji:
•
•
•
•
•

dovolj veliko število odjemalcev;
strnjeno naselje;
prisotnost večjih porabnikov energije;
lokalna dostopnost do energenta;
ustrezen prostor za postavitev postroja ter celotne infrastrukture.

 Pri daljinskem ogrevanju je pomembna dovolj visoka gostota odjema. Pri
povprečnih pogojih (torej pri investiciji brez posebnosti, ki bi lahko investicijo
bistveno podražile) se ekonomsko upravičena gostota odjema prične pri
najmanj 1.100 kWh/m toplovoda. Pri nizkem odjemu bi bila potrebna visoka
cena toplote, posledično bi bilo odjemalcev manj ter potreba po višji ceni
toplote večja.
 Ko izdelovalec lokalni skupnosti predlaga morebitni nov daljinski sistem
ogrevanja, mora narediti tudi okvirno oceno možnosti SPTE.
 Ko izdelovalec predlaga ukrepe za izrabo sončne energije, mora biti pozoren
na lego objektov oziroma lokacijo, za katero podaja predloge. V senčnih
legah ni smiselno predlagati izrabe sončne energije.
Zraven omenjenih možnosti izrabe obnovljivih virov energije je smiselno zajeti v
projekte, ki podpirajo nove tehnologije izrabe OVE in se komercialno že postavljajo:






visokotemperaturne toplotne črpalke;
uplinjanje biomase;
pirolizo biomase in muljev iz komunalnih čistilnih naprav;
suho fermentacijo gospodinjskih odpadkov;
izkoriščanje bioplina iz odlagališč komunalnih odpadkov;
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 prehod s točkovnega zajemanja do sistematskega in organiziranega
izkoriščanja (npr. kombinacija različnih sistemov obnovljivih virov energije, še
zlasti z daljinskimi sistemi ogrevanja in hlajenja);
 sisteme za geotermalno skladiščenje toplote, še zlasti sončne energije, toplote
iz industrijskih postopkov ipd.;
 izkoriščanje plitve geotermalne energije v kombinaciji s konstrukcijskimi
elementi (iz tunelov, kanalizacije…).

10.4

Ukrepi za zniževanje porabe goriv in proizvodnje emisij v prometu

Promet predstavlja najhitreje rastoči sektor pri porabi energije. V okviru tega je
potrebno sprejeti smernice za povečanje energetske učinkovitosti in vpeljavo
trajnostne mobilnosti. Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi
po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, posledično onesnaževanje, emisije
toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati
okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. Promet je
kljub velikemu napredku in dvigu življenjske ravni postal resna grožnja okolja in
kakovosti življenja v mestih. V Sloveniji so se emisije iz prometa od osamosvojitve
podvojile in predstavljajo okoli 30 % vseh emisij toplogrednih plinov. V urbanih okoljih
je postal promet glavni onesnaževalec ozračja (s prašnimi delci, dušikovimi oksidi in
ozonom) in zelo pomemben dejavnik preoblikovanja prostora. Z ukrepi prometne
politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar
ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov.
Glavne usmeritve za prihodnost so vzpodbujanje javnega potniškega prometa,
izboljšanje pogojev za dejavnost prevozov in za varnost v prometu ter promocija
intermodalnosti: torej kombiniranja različnih prevoznih sredstev na poti od točke A do
točke B. V sklop kombiniranja sodi koncept »park&ride«, pri katerem kombiniramo
uporabo avtomobila in mestnega avtobusa ali kolesa. V zadnjem času pa se pojavlja
tudi projekt »car sharing«, ki predstavlja obliko kratko časovnega najema avtomobilov
(časovni interval: ena ura) in zmanjšuje število avtomobilov v mestih. Ljudje se
odločajo za delitev avtomobilov, ker je vzdrževanje lastnega avtomobila drago, ker si
s tem lahko privoščijo več različnih modelov ter ker se z generacijami spreminja tudi
razmišljanje glede lastništva avtomobila. Avtomobili so dostopni na istih lokacijah kot
javni prevoz. Dolgoročni projekti in ukrepi s področja trajnostne mobilnosti, ki se lahko
izvajajo tudi na nivoju lokalne skupnosti so naslednji:
 izdelava celostnih prometnih strategij;
 ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP (pločniki,
kolesarske steze);
 ureditev parkirišč za kolesa;
 ureditev JPP postajališč;
 ukrepi trajnostne parkirne politike;
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izobraževalno ozaveščevalne aktivnosti o trajnostni mobilnosti;
izdelava mobilnostih načrtov;
sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti;
vzpostavitev okoljskih con;
sistemi park&ride (P+R);
nakup voznih sredstev za prevoz potnikov po železnici;
nakup električnih vozil za JPP;
postavitev polnilnih postaj na zemeljski plin in električnih polnilnic.

Napotki za izdelovalca
Izdelovalec naj se pri ukrepih s področja prometa osredotoči predvsem na področje zniževanja
onesnaženosti zraka in na izvajanje ukrepov v okviru trajnostne mobilnosti.

10.5 Ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja
Eden od investicijsko manj zahtevnih ukrepov, ki ima lahko velik učinek na ravnanje z
energijo med občani je program ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja. Projekt
obveščanja in ozaveščanja javnosti naj bo zastavljen tako, da bo dosegel prav vse
skupine porabnikov energije v lokalni skupnosti. V nadaljevanju navajamo aktivnosti,
ki bi pripomogle k večjemu ozaveščanju in izobraževanju občanov in sicer:
 redno poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih v medijih, ki so
dostopni čim večjemu številu občanov;
 uvajanje informacijskih sistemov za stalno (on-line) predstavljanje informacij
o porabi energije, doseganju ciljev in nasvetov za učinkovito rabo energije;
 organiziranje delavnic, okroglih miz, predstavitev na temo URE in OVE za
širšo javnost;
 organiziranje seminarjev za ravnatelje šol in vrtcev na temo URE;
 organiziranje ogledov primerov dobrih praks na terenu;
 organiziranje seminarjev na temo URE za predstavnike večjih podjetij;
 redno poročanje o učinkih izvedenih ukrepov s področij URE in OVE v
medijih, ki so dostopni čim večjemu številu občanov;
 izdelava in distribucija informativnih brošur na temo URE in OVE;
 izdelava naprednih informacijskih rešitev za ozaveščanje (spletni forumi,
družabna omrežja, aplikacije za mobilne naprave, pametna omrežja, zajem
in prikaz energetskih podatkov);
 uvajanje standarda Sistemi upravljanja z energijo SIST EN ISO 50.001;
 svetovanja skozi EU projekte;
 svetovanja EnSVET;
 svetovanja alternativne mreže energetskih svetovalcev;
 svetovanja LEAs;
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 ozaveščanja velikih zavezancev;
 ozaveščanja BORZEN-a.
Napotki za izdelovalca
Aktivno obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti ima lahko velik vpliv na ravnanje
posameznikov. Zato mora izdelovalec v akcijskem načrtu predvideti tudi aktivnosti s tega
področja. Lokalni skupnosti mora dati konkretne napotke, na kakšen način naj pripravi
projekt informiranja javnosti. Izdelovalec pripravi tudi načrt delavnic z vsebino in okvirno
udeležbo: opredeli število delavnic, njihovo vsebino, predvideno udeležbo.
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11 AKCIJSKI PLAN IZVAJANJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA
11.1 Nabor ukrepov
Akcijski plan lokalnega energetskega koncepta določa dejavnosti samoupravne
lokalne skupnosti namenjene izvedbi lokalnega energetskega koncepta s časovnim
in finančnim načrtom. Za vsako dejavnost morajo biti določeni:






nosilec;
oseba, odgovorna za usklajevanje s strani lokalne skupnosti;
rok predvidene izvedbe (časovni načrt izvajanja) ;
pričakovani dosežki (kratek opis projekta in njegovih učinkov);
celotna vrednost (finančni načrt izvajanja dejavnosti), pri čemer
določimo financiranje, ki ga zagotovi samoupravna lokalna skupnost in
druge predvidene vire financiranja;
 kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost izvajanja dejavnosti;
 informacijski sistem, ki bo podpora spremljanju (preglednice,
knjigovodstvo, monitoring ipd.).
Akcijski plan mora določati dejavnosti za doseganje učinkovite rabe energije v
javnem sektorju (na primer energetsko knjigovodstvo, energetski monitoring,
učinkovitejšo javno razsvetljavo, energetske preglede občinskih javnih stavb,
državnih stavb, novogradnje itd.) ter ukrepe in usmeritve za doseganje učinkovite
rabe v zasebnem sektorju. Akcijski plan mora določati rabo obnovljivih virov energije
v stavbah javnega sektorja. Vsebovati mora tudi projekte namenjene ozaveščanju in
izobraževanju prebivalstva.
Akcijski plan mora biti prikazan za vsako predlagano dejavnost na obrazcu,
določenem v prilogi 2.

11.2 Terminski plan
Dejavnosti, povezane z učinkovito rabo energije in uvajanjem obnovljivih virov
energije je potrebno v akcijskem planu določiti za prvih pet let po sprejetju lokalnega
energetskega koncepta na letni ravni. Akcijski plan mora vsebovati tudi dejavnosti, ki
se stalno izvajajo, torej celotno obdobje veljavnosti koncepta. Za naslednjih pet let je
treba opredeliti dejavnosti, ki predvidoma trajajo dlje (na primer infrastrukturni projekti
ter projekti, ki imajo trajno naravo in se stalno izvajajo).
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11.3 Finančni načrt
Finančni načrt izvajanja dejavnosti določa:
 približni obseg finančnih sredstev, potrebnih za posamezno aktivnost;
 možne vire financiranja posamezne dejavnosti z opredelitvijo deleža
samoupravne lokalne skupnosti in opredelitvijo drugih finančnih virov.
Preglednica 11: Primer finančnega načrta po ukrepih.
Vrednost
projekta
(EUR)

Predlog ukrepa

Financiranje
s strani
občine
(EUR)

Drugi viri
financiranja
(EUR)

LETO xxxx

Preglednica 12: Primer finančnega načrta vseh predlaganih ukrepov za obdobje
veljavnosti LEK-a.

Leto

Celotna
vrednost
projekta
(EUR)

Aktivnosti, ki se izvajajo več let
Aktivnosti, ki se izvajajo
kontinuirano
Skupaj
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Financiranje s
strani občine
(EUR)

Drugi viri
financiranja
(EUR)

12

POVZETEK LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Povzetek lokalnega energetskega koncepta je njegova priloga in mora vsebovati
naslednja poglavja:
1. namen in cilje;
2. povzetek analize sedanjega stanja rabe energije in oskrbe z njo;
3. povzetek možnosti uporabe obnovljivih virov energije in učinkovitejše rabe
energije;
4. opredelitev prostorskih območij primernih za postavitev elektrarn na
obnovljive vire energije;
5. finančne obveznosti za samoupravno lokalno skupnost;
6. prikaz območja oskrbe z sistemi daljinskega ogrevanja in plina.
V poglavju št. 2 mora izdelovalec vključiti zbirne preglednice uporabljene v LEK iz
naslednjih vsebin:
 stanje porabe energije in energentov vseh porabnikov v lokalni skupnosti;
Preglednica 13: Poraba končne energije in energentov za ogrevanje stavb v lokalni
skupnosti.
ENERGENT

ELKO

MERSKA
ENOTA

STANOVANJSKI
SEKTOR

L/a
kWh/a
3

UNP

(L/m /kg)/a
kWha
3

ZEMELJSKI PLIN
LESNA BIOMASA
(polena, peleti, sekanci)
ELEKTRIČNA ENERGIJA IZ
TOPLOTNIH ČRPALK
SKUPAJ

Sm /a
kWh/a
3

(prm/kg/nm )/a
kWh/a
kWh/a
kWh
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JAVNI
SEKTOR

PODJETNIŠKI
SEKTOR

SKUPAJ

Preglednica 14: Skupna poraba končne energije v lokalni skupnosti.

TOPLOTNA ENERGIJA

STANOVANJSKI
SEKTOR

JAVNI SEKTOR

PODJETNIŠKI
SEKTOR

SKUPAJ

STANOVANJSKI
SEKTOR

POSLOVNI
ODJEM

JAVNA
RAZSVETLJAVA

SKUPAJ

kWh/a
%

ELEKTRIČNA ENERGIJA kWh/a
%

PROMET

kWh/a

SKUPNA PORABA
ENERGIJE

kWh/a

 analiza emisij dimnih plinov;
Preglednica 15: Proizvedene emisije dimnih plinov v lokalni skupnosti.
CO2
(kg/a)

SO2
(kg/a)

NOX
(kg/a)

Stanovanjski sektor
Javni sektor
Podjetniški sektor
Promet
Električna energija
Skupaj
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CXHY
(kg/a)

CO
(kg/a)

Prah
(kg/a)

V poglavju št. 3 mora izdelovalec vključiti preglednico analize porabe obnovljivih virov
energije v lokalni skupnosti
Preglednica 16: Poraba obnovljivih virov energije v lokalni skupnosti.
Toplotna energija (kWh/a)
fosilna goriva

OVE

Električna energija (kWh/a)
fosilna goriva

Delež OVE
(%)

OVE

Stanovanjski sektor
Javni sektor
Podjetniški sektor
Promet
Javna razsvetljava
Skupaj

Povzetek energetskega koncepta lahko uporabimo tudi kot gradivo za obravnavo
koncepta na občinskem oziroma mestnem svetu. Svetnikom mora biti na vpogled
tudi celotna študija lokalnega energetskega koncepta.
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13 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA
Lokalni energetski koncept mora vsebovati tudi napotke za izvajanje, in sicer glede
nosilcev njegove izvedbe, financiranja posameznih ukrepov ter glede spremljanja
izvajanja ukrepov in njihovih učinkov.
Izdelovalec naj samoupravni lokalni skupnosti poda napotke vsaj glede naslednjih
vprašanj:
 Kdo so nosilci izvajanja energetskega koncepta?
 Kje je možno pridobivati finančne vire za izvajanje ukrepov?
 Na kakšen način naj se spremlja izvajanje ukrepov?

13.1 Nosilci izvajanja lokalnega energetskega koncepta
Pogoj za uspešno izvajanje lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih
oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov iz akcijskega plana. Za izvajanje lokalnega
energetskega koncepta skrbi:
 lokalna energetska agencija in/ali
 občinski energetski upravljalec.
Na podlagi 325. člena EZ -1:
(1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko za izvajanje nalog iz tega zakona, ki so v
pristojnosti lokalnih skupnosti, ustanovi oziroma pooblasti lokalno energetsko
organizacijo.
(2) Naloge, ki jih lokalne energetske organizacije izvajajo v javnem interesu, so:
-

priprava in izvajanje lokalnih energetskih konceptov;
naloge povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z
energijo;
izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije.

(3) Lokalne energetske organizacije vodijo ločene računovodske evidence za
sredstva, namenjena opravljanju nalog v javnem interesu iz prejšnjega odstavka.
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Lokalni energetski koncept je po sprejetju na občinskem svetu zavezujoč dokument
na področju načrtovanja, rabe, upravljanja energije ter planiranja in izvedbe investicij
v javnem in tudi privatnem sektorju (npr. pri projektnih pogojih vezave na javno
infrastrukturo). To pomeni, da je lokalna skupnost dolžna izvajati ukrepe navedene v
akcijskem planu, ter upoštevati napotke iz LEK pri razvoju energetske oskrbe in rabe
energije. Ob tem mora lokalna skupnost po sprejetju LEK imenovati energetskega
upravitelja, ki enkrat letno pripravi poročilo o izvajanju ukrepov iz akcijskega načrta in
ga posreduje Ministrstvu za infrastrukturo in predstavi na občinskem svetu. Rezultate
izvajanja LEK ter posamezne zaključene projekte iz akcijskega plana je potrebno
javno promovirati, objaviti v lokalnih medijih ter po možnosti, če je to smiselno,
izdelati informacijske brošure. Najboljši način informiranja občanov je objava teh
informacij v lokalnem občinskem glasilu, ki ga prejme vsako gospodinjstvo ter vsi
pravni subjekti v lokalni skupnosti. Za sistematsko in sprotno izvajanje ukrepov je
potrebno spremljanje doseženih rezultatov, ter vzpostavitev stalne kontrole
uspešnosti.
V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske organizacije
(agencije), je za izvajanje lokalnega energetskega koncepta zadolžen občinski
energetski upravljalec, ki ga na to funkcijo imenuje župan. Ta naredi podrobnejši
načrt, kako doseči v energetskem konceptu opredeljene cilje občine na področju
energetike in ga je potrebno dosledno izvajati. Občinski energetski upravljalec zadolži
posamezne osebe z nalogami in organizira izvedbo zastavljenih projektov.
Naloge občinskega energetskega upravljavca potekajo na dveh ravneh:
 Učinkovita raba energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju lokalne
skupnosti, kjer je poleg optimiranja rabe energije v obstoječih stavbah
naloga občinskega energetskega upravljalca tudi optimalno načrtovanje na
področju energije v predvidenih novih stavbah, ker lahko na tem področju
dosežemo boljše rezultate z manj investicijskimi stroški ravno v stopnji
načrtovanja stavbe.
 Občinski energetski upravljalec je strokovnjak za energetske zadeve, ki
sodeluje pri načrtovanju energetske politike lokalne skupnosti, obenem pa je
odgovoren za tehnične in administrativne preglede ukrepov učinkovite rabe
energije in njihovo skladnost s tehničnimi, ekonomskimi in zakonskimi
omejitvami na energetskem področju.
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13.2 Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov
Državne institucije podpirajo sofinanciranje na področju ukrepov URE in OVE in sicer
s subvencijami za izvajanje lokalnih energetskih konceptov, energetske preglede,
študije izvedljivosti, pripravo investicijske dokumentacije, ki jih morajo za ta namen
pridobiti lokalne skupnosti, javne ustanove in podjetja. Državne institucije prav tako
podpirajo sofinanciranje spodbujanja izrabe URE in OVE. Državne in mednarodne
institucije nudijo podporo projektom daljinskega ogrevanja na lesno biomaso zaradi
ekoloških prednosti, ki jih ima tovrstna proizvodnja toplote in zaradi spodbujanja
trajnostne energetske oskrbe, ki jih lahko zagotovi samo z večjo izrabo OVE, med
katerimi je v Sloveniji les eden najpomembnejših. Za okoljske naložbe je možno
pridobiti tudi ugodne kredite Eko sklada, ki ponuja kredite občanom ter lokalnim
skupnostim, podjetjem in drugim pravnim osebam za dela in nakup opreme za
okoljske naložbe. Za učinkovitejše črpanje finančnih sredstev za izvajanje ukrepov iz
LEK bi bilo smiselno povezovanje razvojnih agencij z lokalnimi energetskimi
agencijami.
Načini financiranja ukrepov na področju URE in OVE so naslednji:
 Pogodbeno financiranje, energetsko pogodbeništvo, ESCO.
 Subvencije iz državnih in EU razpisov na področju URE in OVE.
 Prihodki iz ciljnih EU projektov, ki jih izvaja lokalna skupnost pa tudi
druge inštitucije (zasebni zavodi, podjetja ipd.).
 Eko sklad.

13.3 Napotki za spremljanje izvajanja ukrepov
Sistematska izvedba lokalnega energetskega koncepta zahteva spremljanje
rezultatov in uspešnosti.
Za spremljanje izvajanja ukrepov se praviloma zadolži nosilca izvajanja LEK.
Njegove naloge so vsaj naslednje:
 analiza učinkov vsakega izvedenega ukrepa;
 objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v sredstvih javnega obveščanja
lokalne skupnosti;
 enkrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju LEK in ga predstaviti
občinskemu oziroma mestnemu svetu in posredovati resornemu ministrstvu.
V nadaljevanju je prikazana organizacijska shema izvajanja projektov, ki bi jo
predlagali vsem samoupravnim lokalnim skupnostim.
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Slika 11: Organizacijska shema izvajanja ukrepov.
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14 PREDLOG VSEBINE REGIJSKEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA
Na podlagi 29. člena EZ-1 lahko več lokalnih skupnosti sprejme skupen LEK iz
katerega morajo biti razvidni cilji in ukrepi posamezne lokalne skupnosti. Vsebina
skupnega (regijskega) energetskega koncepta naj zajema za območje celotne regije
naslednje teme:





analiza porabe energije in energentov po posameznih skupinah porabnikov;
analiza oskrbe z energijo; vključno z določitvijo območij omrežij in objektov;
analiza emisij;
opredelitev šibkih točk oskrbe in porabe energije z vidika stabilnosti in okoljske
sprejemljivosti;
 ocena predvidene porabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo;
 analiza možnosti učinkovite rabe energije in analizo potencialov obnovljivih
virov energije.

Prve aktivnosti pred izdelavo lokalnega energetskega koncepta
Običajna praksa je, da se lokalne skupnosti zaradi pomanjkanja ustreznega lastnega
kadra, ki bi bil usposobljen za pripravo dokumenta, kakršen je lokalni energetski
koncept, odločijo za to delo poiskati zunanjega izdelovalca. Na osnovi 325. člena
EZ-1 je lokalna energetska organizacija tista pravna oseba, ki prevzame naloge za
pripravo in izvajanje lokalnega energetskega koncepta,
Izvedbo dokumenta za obravnavano regijo prevzame tista lokalna energetska
agencija, ki deluje na tistem območju.
Ko je pogodba z zunanjim izdelovalcem podpisana, predstavniki vseh lokalnih
skupnosti imenujejo usmerjevalno skupino. Za člane skupine imenujejo predstavnike
gospodarstva, javne infrastrukture, prostorskega načrtovanja, kmetijstva, energetike
in drugih področij delovanja lokalne skupnosti. Usmerjevalna skupina praviloma
izmed svojih članov imenuje vodjo skupine.
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Analiza porabe energije in energentov po posameznih področjih za celotno
regijo.
Rabo energije in goriv (energentov) je potrebno analizirati po posameznih skupinah
porabnikov (stanovanjski sektor, javni sektor, podjetja in storitveni sektor ter promet),
saj nato tudi ukrepe pripravimo po teh skupinah.
Analizo stanja rabe energije in energentov izvedemo za zadnje zaključeno leto, zato
je vse podatke potrebno zbrati vsaj za eno leto (če je možno, naj bodo podatki za
zadnje zaključeno leto, če to ni možno, pa za predhodna leta).
Poraba energije v stanovanjskem sektorju
Stanovanjski sektor je največji uporabnik energije, zato mora biti zanj v akcijskem
načrtu opredeljena skupina ukrepov s področij URE in OVE. Predhodno je potrebno
opraviti analizo stanja porabe energije te skupine porabnikov. V lokalnih skupnostih,
kjer industrija ni prisotna ali je v zelo majhnem obsegu (običajno so to manjše lokalne
skupnosti), so stanovanja lahko količinsko največji porabniki energije. Za pridobivanje
podatkov zaprosimo koncesionarje dimnikarskih storitev, ki delujejo v regiji.
Elemente porabe toplotne energije v stanovanjskem sektorju izdelovalec izdela po
enakih navodilih, kot je to opisano za posamezno lokalno skupnost (glej poglavje
3.1.1).
Poraba energije v javnem sektorju
Izdelovalec in naročnik skupaj določita nabor javnih stavb, za katere bomo zbirali
podatke. V analizo porabe energije v regiji vkljućimo tiste javne stavbe, ki so v lasti
lokalnih skupnosti. V primeru regije je lahko taka celovita analiza zaradi prevelikega
obsega javnih stavb težko izvedljiva oziroma bi se za njo porabilo preveč časa. V
tem primeru se izdelovalec in naročnik dogovorita za nabor tistih analiziranih stavb,
ki se ogrevajo kontinuirano in s tem največ prispevajo k bilanci porabe energije.
Analizo in kazalnike porabe energije izvedemo kot je opisano v poglavju 3.1.2.
Poraba energije v podjetniškem sektorju
Izdelovalec in naročnik določita, katera podjetja v regiji bodo predmet analize. Če je
obseg podjetij prevelik, lahko pripravimo vzorec, ki predstavlja dovolj velik delež
celotne rabe energije v podjetjih na obravnavanem območju. Izdelovalec in naročnik
se lahko dogovorita, da bomo analizirali zgolj največja industrijska podjetja, saj ta
podjetja predstavljajo velik delež celotne rabe energije. V analizo vključimo le
podjetja, ki imajo lastne prostore za izvajanje dejavnosti.
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Podjetij, ki opravljajo dejavnost v sklopu svojih stanovanjskih stavb, ne upoštevamo,
ker bi porabo energije take stavbe zajeli dvakrat - pri analizi stanovanj in pri analizi
podjetij.
Analizo in kazalnike porabe energije pripravimo kot je opisano v poglavju 3.1.3.
Poraba energije v prometu
Analiza porabe energije v prometu naj zajema podatke o število dnevnih avtobusnih
linij (redne linije za prevoz potnikov, linije šolskih prevozov), tehnično stanje vozil in
skupno povprečno letno porabo goriva za ta vozila. Podatke naj izdelovalec pridobi od
podjetij, ki izvajajo javne prevoze. Na podlagi teh podatkov lahko izračunamo porabo
goriva in emisije v obravnavani regiji.
Analiza cestnega prometa naj vključuje tudi kategorizacijo cestnega omrežja z
grafičnim prikazom le tega in tranzitne tokove v lokalni skupnosti.
K analizi prometa je potrebno vključiti tudi stanje kolesarskih poti na obravnavanem
območju. Potrebno je prikazati dolžine in potek tras kolesarskih poti, ki so zgrajene
in/ali označene na področjih posameznih lokalnih skupnosti.
Temeljni poudarek na področju prometa je zmanjšanje avtomobilskega prometa in
razvoj trajnostnega in učinkovitega mestnega prometa. Pri tem analiziramo obstoječe
informacije o ozaveščenosti lokalnega prebivalstva ter podatke, ki so posredno
povezani s politiko trajnostne mobilnosti (kolesarske steze, učinkovitost javnega
transporta, uporaba biogoriv itd.).

Poraba električne energije
Izdelovalec pridobi podatke o porabi električne energije na obravnavanem področju
regije po skupinah odjemalcev najmanj za zadnje dosegljivo leto. Na podlagi
pridobljenih podatkov izračunamo in prikažemo enake kazalnike na način, kot je že
opisano v poglavju 3.1.5.

Poraba energije po skupinah porabnikov v lokalni skupnosti
V tem poglavju združujemo porabo energije in energentov za vse skupine porabnikov
v obravnavani regiji. Najprej prikažemo strukturo porabe energentov in energije za
ogrevanje po posameznih skupinah porabnikov in nato še ločeno porabo energije za
toplotno in električno oskrbo po posameznih skupinah porabnikov v regiji.
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Na osnovi analize porabe energije in energentov pristopimo k enaki obravnavi
ostalih poglavij LEK kot so opisane v priročniku s tem da obravnavamo
celotne regijo:
 analizi oskrbe z energijo; vključno z določitvijo območij omrežij in objektov;
 analizi emisij;
 opredelitvi šibkih točk oskrbe in porabe energije z vidika stabilnosti in okoljske
sprejemljivosti;
 oceni predvidene porabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo;
 analizi možnosti učinkovite rabe energije in analizo potencialov obnovljivih
virov energije.
Na osnovi analize porabe energije, oskrbe z energijo in šibkih točk za
posamezno lokalno skupnost predvidimo naslednje teme:






določitev ciljev energetskega načrtovanja;
analizo možnih ukrepov za doseganje ciljev energetskega načrtovanja;
akcijski plan;
napotke za izvajanje;
poročanje, spremljanje in vrednotenje dejavnosti.

Povzetek lokalnega energetskega koncepta
Povzetek regijskega energetskega koncepta je njegova priloga in mora vsebovati
naslednja poglavja:
1. namen in cilje;
2. povzetek analize sedanjega stanja rabe energije in oskrbe z njo;
3. povzetek možnosti uporabe obnovljivih virov energije in učinkovitejše rabe
energije;
4. opredelitev prostorskih območij primernih za postavitev elektrarn na
obnovljive vire energije;
5. finančne obveznosti za posamezno samoupravno lokalno skupnost;
6. prikaz območja oskrbe z sistemi daljinskega ogrevanja in plina.
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15 NAČIN POROČANJA IN SPREMLJANJA TER VREDNOTENJA
DEJAVNOSTI
Izvajalec lokalnega energetskega koncepta mora najmanj enkrat letno pripraviti pisno
poročilo o njegovem izvajanju in ga predložiti pristojnemu organu samoupravne
lokalne skupnosti.
Samoupravna lokalna skupnost mora enkrat letno elektronsko poročati o izvajanju
lokalnega energetskega koncepta ministrstvu, pristojnemu za energijo, na
elektronskem obrazcu določenem v PRILOGI 3, ki je sestavni del tega priročnika.
Samoupravna lokalna skupnost mora poročilo za preteklo leto oddati do 31. marca
naslednjega leta.
Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko v primeru nejasnosti ali v primeru, ko
potrebuje še druge podatke za pripravo poročil in analiz, od samoupravne lokalne
skupnosti zahteva dodatna ali vmesna poročila.
Elektronskemu obrazcu iz Priloge 3 morajo biti priloženi skenirani izpiski iz zapisnikov
tistega dela sej, na katerih je občinski ali mestni svet obravnaval poročila o izvajanju
lokalnega energetskega koncepta.
Podatki PRILOGE 1 se zbirajo v elektronski obliki neposredno preko spletnega
portala za e-poročanje, ki je dostopen na naslovu: https://epos.de.gov.si/.
Zavezancem oz. drugim zavezancem ministrstvo dodeli uporabniško ime in geslo, s
katerim je omogočen dostop do spletnega portala za poročanje.
Poročanje elektronskega obrazca iz PRILOGE 3 poteka posredno preko spletnega
portala iz prejšnjega odstavka in sicer z funkcionalnostjo portala UVOZ/IZVOZ
standardnih elektronskih datotek.
V kolikor poročanje preko spletnega portala iz prejšnjega odstavka tehnično ni
mogoče, se podatki pošljejo v elektronski obliki na uradni elektronski naslov organa,
ki izdela in pošlje ali javno objavi tudi vsa potrebna metodološka pojasnila in navodila
za izpolnjevanje in pošiljanje obrazcev s podatki.
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16 OBVEŠČANJE O SPREJEMU LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA
Samoupravna lokalna skupnost mora po sprejemu soglasja iz drugega odstavka 12.
člena pravilnika sprejeti lokalni energetski koncept na občinskem svetu.
Na podlagi 29. člena EZ-1 velja:
 LEK sprejmemo na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z EKS ali
akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za
urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.
 Lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljnjem besedilu:
LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem
soglasju ministra, pristojnega za energijo, in ga objavi na svojih spletnih
straneh.
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17 PRISTOJNOSTI IN NAČIN ZBIRANJA PODATKOV ZA IZDELAVO
LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA
Izdelovalec lokalnega energetskega koncepta sam izbere način zbiranja
podatkov, ki mu ustreza. Osredotoči se naj na takšen način zbiranja podatkov, ki mu
zagotavlja čim več kvalitetnih podatkov za posamezno skupino porabnikov energije.
Usmerjevalni skupini predstavi predviden način zbiranja podatkov ter ga po potrebi
prilagodi lokalnim razmeram. Možno je, da določeni podatki že obstajajo in jih
zato ni potrebno ponovno zbirati z vprašalniki ali drugimi načini. Naloga
izdelovalca lokalnega energetskega koncepta je predvsem, da usmerjevalni
skupini predstavi nabor podatkov, ki jih bo potreboval pri izdelavi lokalnega
energetskega koncepta. Na podlagi tega usmerjevalna skupina posreduje morebitne
obstoječe podatke oziroma poskrbi za pripravo potrebnih seznamov, ki bodo
izdelovalcu služili kot osnova za nadaljnje zbiranje podatkov. Cilj so čim popolnejši
podatki, saj izdelovalec lokalnega energetskega koncepta le tako lahko pripravi
ustrezne usmeritve samoupravni lokalni skupnosti
326. člen EZ-1 govori naslednje glede podatkov za pripravo lokalnih energetskih
konceptov:
 Končni odjemalci energije, ki niso gospodinjski odjemalci in so locirani na
območju posamezne lokalne skupnosti morajo tej lokalni skupnosti na zahtevo
posredovati podatke o porabi energije, ki so potrebni za pripravo in izvajanje
lokalnega energetskega koncepta.
 Podatki iz prejšnjega odstavka so podatki o porabi energentov za proizvodnjo
toplote, o proizvedeni toploti, o potrebni toploti in o odvečni toploti ter ocene za
prihodnje pet letno obdobje.
Osnovne skupine, od katerih mora izdelovalec lokalnega energetskega koncepta
pridobiti energetske podatke, so v prikazani v preglednici 17. Pri vsaki skupini so
navedeni najverjetnejši načini in viri pridobivanja podatkov:
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Preglednica 17: Skupine, za katere je potrebno pridobiti podatke, z navedenimi
najpogostejšimi viri pridobivanja podatkov za posamezno skupino.
SKUPINA

VIRI ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV

Stanovanjski sektor

Koncesionarji dimnikarskih storitev, SURS,
vprašalniki

Javne stavbe lokalne skupnosti

Lokalna skupnost, ogledi na terenu

Javne stavbe v državni lasti

Vprašalniki

Podjetniški sektor

Vprašalniki, telefonski razgovori

Poraba električne energije

SODO električne energije, lokalna skupnost,
vprašalniki, SURS

Javna razsvetljava

Upravitelj javne razsvetljave

Distribucija zemeljskega plina

SODO zemeljskega plina

Distribucija daljinske toplote

Distributer, koncesionar daljinske toplote

Skupne kotlovnice

Upravljalec skupnih kotlovnic, lokalna
skupnost, ogledi na terenu

Obnovljivi viri energije v lokalni skupnosti

Zavod za gozdove, koncesionarji
dimnikarskih storitev, SURS, lokalna
skupnost, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Agencija RS za okolje,
Agencija za energijo
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PRILOGE

Priloga 1: Posebni cilji
1. Končna raba energije v lokalni skupnosti.
[kWh/a]/[%]

t (leto LEK)
kWh/a

%

t+2
kWh/a

t+4
%

kWh/a

t+6
%

kWh/a

t+8
%

kWh/a

t+10
%

kWh/a

%

1. Ogrevanje in hlajenje
2. Električna energija
3. Promet v skladu s členom 3(4)a
4. Raba bruto končne energije

2. Ciljni deleži OVE za leto 2020, ocenjeni deleži OVE ter najnižji zahtevani deleži OVE
za obdobje 10 let za ogrevanje in hlajenje, električno energijo in promet.
[%]

t (leto LEK)

t+2

t+4

t+6

t+8

OVE - Ogrevanje in hlajenje

t+10

Ciljni deleži OVE za leto 2030 za RS Slovenijo

OVE - Električna energija

Leto
LEK

OVE - Promet
Delež OVE
- iz mehanizma sodelovanja
- presežek za mehanizem sodelovanja
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2014

201
6

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

O+H

32

32,6

33,1

33,6

33,1

32,5

32,5

32,1

31,6

E

34,4

35

35,5

39,4

41,2

42,9

44,7

46,4

48,2

P

3,7

5,4

7,7

10

10,1

10,3

10,6

11,1

11,4

Skup
no

21,8

22,4

23,3

25,1

25,5

25,9

26,2

26,6

27

3. Ocenjeni deleži obnovljivih virov energije v stavbah.
[%]

t (leto LEK)

t+2

t+4

t+6

t+8

t+10

Stanovanjski sektor: eno in dvo s.s.
Stanovanjski sektor: večstanov s.
Komercialni sektor
Javni sektor
Industrija
Skupaj

4. Prihranki energije in zmanjšanje TGP.
Kazalniki

Ciljni učinki načrtovanih ukrepov v 10 letih

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (%)
Prihranek končne energije (kWh)
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5. Proizvodnja električne energije iz OVE v
samoupravni lokalni skupnosti (na leto).
t (leto LEK)
MW

GWh

t+1
MW

GWh

t+2
MW

GWh

t+3
MW

Hidroenergija
< 1 MW
1 MW – 10 MW
> 10 MW
Geotermalna energija
Sončna energija
Fotovoltaična
Koncentrirana sončna energija
Energija plimovanja, valov
Vetrna energija
Na kopnem
Na morju
Biomasa
Trdna
Bioplin
Tekoča biogoriva
SKUPAJ
Od tega SPTE
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GWh

t+4
MW

GWh

t+5
MW

GWh

t+6
MW

GWh

t+7
MW

GWh

t+8
MW

GWh

t+9
MW

GWh

t+10
MW

GWh

6. Tehnologije za ogrevanje in hlajenje
ocena skupnega prispevka zavezujočim OVE ciljem za obdobje veljave LEK.
(MWh/a)

t (leko LEK)

t+2

t+4

t+6

Geotermalna energija
Sončna energija
Biomasa
Trdna
Bioplin
Tekoča biogoriva
Obnov. energija iz toplotnih črpalk
Aerotermalna
Geotermalna
Hidrotermalna
SKUPAJ
Ostali viri
Daljinsko ogrevanje
Daljinsko hlajenje
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t+8

t+10

Priloga 2: Akcijski plan
Akcijski plan Samoupravne lokalne skupnosti __________________ za obdobje _______________

Za vsako predlagano aktivnost se v akcijskem načrtu opredelijo naslednji parametri:

Zaporedna številka ukrepa; Naziv ukrepa:
Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:
Način spremljanja rezultatov:
Celotna vrednost projekta:
Financiranje s strani občine:
Ostali viri financiranja:
Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa:
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Priloga 3: Obrazec letnega poročila
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih
(3. člen: 9., 10. in 11. alinea pravilnika LEK)

Samoupravna lokalna skupnost:________________________________________________
Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov):__________________________________
Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta:____________
Datum poročanja:___________
1. Občina …………………... IMA / NIMA energetskega managerja oziroma osebo, ki je zadolžena za izvajanje
projektov s področja energetike. (OBKROŽITE)
2. Občina …………………….. JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo. (OBKROŽITE)
3. Če JE, v katero? __________________________________________________________

4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:
- učinkovite rabe energije:
- izrabe obnovljivih virov energije ter
- oskrbe z energijo.
Izvedena aktivnost

Investicijska vrednost
oz. stroški aktivnosti

Struktura financiranja
izvedene aktivnosti glede
na vir financiranja

Učinek aktivnosti

1

(Vpišite tudi morebitne izdelane študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za
pripravo izvedbe posameznih projektov).

1

Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.
Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih.
Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno znižanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna količina
porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje na
katerega se ta količina nanaša).
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5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini …………….… na temi
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje
aktivnosti (navedite):
- okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov;
- število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala;
- število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh srečanj;
- število uporabnikov spletnih strani, družabnih omrežji, forumov, aplikacij in drugi elektronskih virov s
predmetnega področja;
- število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine…..;
- druge morebitne aktivnosti :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:
Predvidena aktivnost

Predvidena investicijska
vrednost oz. stroški
aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti glede
na vir financiranja

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo
izvedbe posameznih projektov).

Priloge:

-

Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju).
Fotokopije zapisnikov sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema »izvajanje lokalnega energetskega
koncepta«.
Ostale morebitne priloge.
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