
NA∞RTOVANJE IN GOSPODARJENJE 
Z ENERGIJO V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Phare

Stro∏ki za energijo in sanitarno vodo v zgradbah, 
ki so v lasti ob≠in, dolo≠eni na vzorcu 50 ob≠in.

21.3 % ELEKTRI∞NA ENERGIJA

21.3 % TEKO∞A GORIVA

14 % DALJINSKO OGREVANJE

9 % PLIN

6.1 % SANITARNA VODA

3.6 % PREMOG

0.2 % LES

0.2 % OSTALO

Samoupravne lokalne skupnosti naj bi v skladu z novim
energetskim zakonom, ki je bil sprejet septembra 1999,
izdelale ob≠inske energetske zasnove in v njih zajele svoje
celovite energetske in okoljske strategije. To pa, predvsem
zaradi pomanjkanja strokovnega kadra med upravnimi
delavci ob≠in, ni preprosta naloga. 

Z informacijsko dejavnostjo na podro≠ju u≠inkovite rabe
energije ∫elimo lokalnim skupnostim omogo≠iti
izoblikovanje u≠inkovitega pristopa k re∏evanju problemov
lokalne energetike in izdelavo kakovostnih ob≠inskih
energetskih zasnov. Izvedena energetska zasnova pomeni
uporabo ustreznej∏ih energetskih virov in ni∫je stro∏ke za
energijo, pa tudi zmanj∏anje ∏kodljivih vplivov na okolje.

STANJE ENERGETIKE 
V SLOVENSKIH OB∞INAH

Ve≠ina ob≠in nima ≠loveka, ki bi bil zadol∫en za izvajanje
dejavnosti na podro≠jih energetskega na≠rtovanja in
u≠inkovite rabe energije v zgradbah, ki so v njeni lasti. Ob
∏tevilnih drugih ob≠inskih obveznostih je energetika
pogosto potisnjena na stranski tir. Z vi∏anjem stro∏kov za
energijo pa se tak∏no gledanje postopoma spreminja.
Precej ob≠in je ∫e spoznalo, da bi lahko del denarja,
privar≠evanega z u≠inkovitej∏o rabo energije v zgradbah,
ki so v njihovi lasti, namenili za druge dejavnosti.

Stro∏ki za energijo in sanitarno vodo v zgradbah, ki so v
lasti ob≠ine, so v letu 1998 za 50 slovenskih ob≠in s skupaj
600.000 prebivalci zna∏ali  502 milijona tolarjev. ∞e bi
prihranili 10 odstotkov ...



KAJ JE ENERGETSKA ZASNOVA IN
KAKO JE SESTAVLJENA

Energetska zasnova omogo≠a samoupravni lokalni
skupnosti, da oblikuje primerno energetsko in okoljsko
politiko, ki je skladna z razvojno strategijo in prostorskim
na≠rtom ob≠ine, ter zmanj∏a stro∏ke za energijo v
zgradbah, ki so v njeni lasti. 
Ob≠insko energetsko zasnovo predstavljata izdelava
∏tudije in njena izvedba. πtudija energetske zasnove je
dokument, ki je predpogoj celostnega in dolgoro≠nega
na≠rtovanja ter vodenja energetske politike na ravni
ob≠ine. V njem so zajeti analiza energetskega stanja v
ob≠ini, predlagani ukrepi za u≠inkovitej∏o rabo energije v
zgradbah, ki so v lasti ob≠ine, in predlog celovite strategije
energetskega razvoja ob≠ine, s poudarkom na na≠rtovanju
oskrbe in rabe energije. Izdelavi energetske zasnove sledi
sistemati≠no izvajanje predlagane strategije in ukrepov.

ALI VESTE: Morda imate poleg premoga, kurilnega olja in
zemeljskega plina v ob≠ini na voljo tudi lastne energetske
vire? Poleg var≠evanja z energijo lahko energijo
pridobivamo tudi iz lesnih ostankov lokalne lesne industrije,
izvira tople vode in drugih obnovljivih virov energije, pa
tudi iz komunalnih odpadkov na bli∫nji deponiji....

ZAKAJ IZDELATI ENERGETSKO
ZASNOVO

Koristi izvedene energetske zasnove so ve≠plastne:
izbolj∏anje delovnih in bivalnih pogojev, zmanj∏anje
stro∏kov za energijo in ∏kodljivih vplivov na okolje, nove
razvojne mo∫nosti, po∫ivitev lokalnega gospodarstva,
odpiranje novih delovnih mest in ∏e bi lahko na∏tevali.
Seveda pa je lahko proces izdelave in izvedbe energetske
zasnove uspe∏en samo takrat, ko se ob≠ani zavedamo, da
oskrba in raba energije v ob≠ini nista samo stvar ob≠inske
uprave, ampak nas vseh.

SE SPRAπUJETE

•       s ≠im na naju≠inkovitej∏i na≠in ogrevati zgradbe?
•       kako zmanj∏ati stro∏ke za energijo?
•       kako re∏iti problem onesna∫enega zraka?
•       kam z odpadno toploto iz bli∫nje tovarne?
•       kak∏na naj bo energetska oskrba novogradenj?
•       kako izvajati dolgoro≠no energetsko in okoljsko  

politiko?

Na ta vpra∏anja vam pomaga odgovoriti energetska
zasnova.

KDO LAHKO PRI IZDELAVI ZASNOVE
SODELUJE

Projekt izdelave in izvedbe ob≠inske energetske zasnove
vodi delovna skupina, ki nadzoruje delo zunanjih
izvajalcev, v skladu s svojimi zmo∫nostmi pa lahko
sodelujemo vsi ob≠ani. Sodelovanje ob≠anov je
neprecenljive vrednosti v fazi zbiranja podatkov, ki je zato
kraj∏a in cenej∏a, predvsem pa smo ob≠ani tisti, ki lahko s
svojo osve∏≠enostjo na podro≠ju u≠inkovite rabe energije v
veliki meri prispevamo k uspe∏ni izvedbi v zasnovi
predlaganih ukrepov.

KDO VSE ΩE IMA ENERGETSKO
ZASNOVO

S pomo≠jo dr∫avne subvencije Agencije RS za u≠inkovito
rabo energije je bilo izdelanih okoli trideset energetskih
zasnov. Zanje so zna≠ilne razlike v kakovosti in, predvsem
zaradi te∫av s financiranjem, problemi pri prenosu
predlaganih ukrepov v prakso. Danes se kakovost
energetskih zasnov izbolj∏uje, z informacijsko dejavnostjo
na podro≠ju energetskega na≠rtovanja na ravni ob≠ine pa
bomo pripomogli, da bodo zasnove ∏e bolj∏e in tudi
uspe∏no izvedene.

KAJ PRINAπA ENERGETSKI ZAKON
LOKALNIM SKUPNOSTIM
4. ≠len 
- lokalni energetski koncept: je koncept razvoja lokalne   

skupnosti na podro≠ju oskrbe in rabe energije, ki poleg 
na≠inov bodo≠e oskrbe z energijo vklju≠uje tudi ukrepe 
za u≠inkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in 
elektri≠ne energije, uporabo obnovljivih virov energije in 
odpadkov;

17. ≠len
Izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti so dol∫ni v
svojih razvojnih dokumentih na≠rtovati obseg porabe in obseg ter
na≠in oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim
energetskim programom in energetsko politiko Republike
Slovenije. 

Poleg naloge iz prej∏njega odstavka, so lokalne skupnosti dol∫ne
usklajevati z nacionalnim energetskim programom tudi svoje
prostorske in druge plane razvoja. 

66. ≠len
Lokalne skupnosti izvajajo programe u≠inkovite rabe energije in
izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na
osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za izvajanje teh
programov lahko lokalna skupnost pridobi dr∫avne spodbude, ≠e
ima izdelan lokalni energetski koncept. 
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POTEK IZDELAVE IN IZVEDBE 
OB∞INSKE ENERGETSKE ZASNOVE



VODNIK ZA IZDELAVO IN IZVEDBO
ENERGETSKE ZASNOVE

Vodnik z naslovom Ob≠inska energetska zasnova -
vodenje projekta izdelave in izvedbe energetske
zasnove je namenjen upravnim delavcem ob≠in, ki
delujejo na podro≠ju okolja in energetike, in vsem tistim,
ki jih ti podro≠ji zanimata, pri izdelavi ∏tudije in izvedbi
ob≠inske energetske zasnove. V njem so podrobneje
obdelani pomen in koristi energetske zasnove za razvoj
samoupravnih lokalnih skupnosti, navedene pa so tudi
smernice za njeno izdelavo in izvedbo. Posebna
pozornost je namenjena nalogam, ki jih ima pri izdelavi
in izvedbi energetske zasnove ob≠ina, navedeni pa so
tudi primeri dobre prakse iz Italije in Slovenije. 

Vodnik lahko dobite pri Agenciji RS za u≠inkovito rabo
energije na Dimi≠evi 12 v Ljubljani.

Federazione Italiana per l’uso
razionale dell’energia

Informacijski list je bil izdelan v okviru projekta "Usposabljanje lokalne samouprave za energetsko na≠rtovanje", ki sta ga v okviru programa
Evropske unije PHARE Partnership in ob podpori Slu∫be za lokalno samoupravo pri Vladi Republike Slovenije v letu 1999 izvajala Center za
energetsko u≠inkovitost Instituta “Jo∫ef Stefan“ in FIRE, Italijanska federacija za racionalno rabo energije. Projekt sta sofinancirala Evropska
komisija in Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za u≠inkovito rabo energije.

Center za energetsko u≠inkovitost
Institut »Jo∫ef Stefan«

INFORMACIJE O IZDELAVI LOKALNIH
ENERGETSKIH ZASNOV

Informacije o izdelavi lokalnih energetskih zasnov lahko
dobite pri 

Center za energetsko u≠inkovitost
Institut »Jo∫ef Stefan«
Jamova 39
1000 Ljubljana
Tel:      01 5885 210
Faks:    01 5612 335
E-mail: ceu@ijs.si

FINANCIRANJE LOKALNIH
ENERGETSKIH ZASNOV

Izdelavo lokalnih energetskih zasnov na osnovi javnega
razpisa subvencionira Agencija RS za u≠inkovito rabo
energije. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za u≠inkovito rabo energije
Dimi≠eva 12
1000 Ljubljana
Tel.:     01 5888 355
Faks:    01 5888 367
E-mail: info.aure@gov.si

Za izvedbo ukrepov, ki izhajajo iz lokalne energetske
zasnove, lahko ob≠ine zaprosijo za sredstva iz Sklada za
u≠inkovito rabo energije.

OB∞INSKA ENERGETSKA ZASNOVA
VODENJE PROJEKTA IZDELAVE IN IZVEDBE ENERGETSKE ZASNOVE

INFORMATIVNI PROGRAM U∞INKOVITE RABE ENERGIJE

ENERGETSKO U∞INKOVITE TEHNOLOGIJE IN POSTOPKI VODNIK πT.  3
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