


Informativni program učinkovite rabe energije

OBČINSKA ENERGETSKA ZASNOVA
Vodenje projekta izdelave in izvedbe

energetske zasnove

Federazione Italiana per l'uso
razionale dell'energia

Center za energetsko učinkovitost
Institut "Jožef Stefan"

Ta vodnik je sofinanciran v okviru Phare Partnership programa Evropske unije.



Občinska energetska zasnova - Vodenje projekta izdelave in izvedbe energetske zasnove

Vodnik je tretji iz serije Energetsko varčne tehnologije in postopki. Izdan je bil v okviru projekta
"Usposabljanje lokalne samouprave za energetsko načrtovanje", ki smo ga v v okviru Phare - Partnership
programa Evropske unije izvajali na Centru za energetsko učinkovitost, Institut "Jožef Stefan", v sodelovanju
z Italijansko federacijo za učinkovito rabo energije iz Rima. Namenjen je kot pomoč upravnim delavcem
občin, ki delujejo na področju okolja in energetike, in vsem tistim, ki jih ti področji zanimata, pri izdelavi
študije in izvedbi občinske energetske zasnove. V vodniku 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 občina, navedeni pa so tudi primeri dobre prakse iz Italije in Slovenije.

Institut "Jožef Stefan"
Center za energetsko učinkovitost
Jamova 39, 1001 Ljubljana
Tel.: (01) 5885 210
Faks: (01) 5612 335
E-pošta: ceu@ijs.si

Vodnik so pripravili:
• Barbara PETELIN, univ. dipl. inž.
• Matjaž MALOVRH, univ. dipl. inž.
• Dr. Mitja KOŽUH, univ. dipl. inž.

Oblikovanje naslovnice: INFORMA ECHO d.o.o., Ljubljana
Založnik in izdajatelj: Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko učinkovitost
Tiskarna: Tiskarna Ozimek s.p., Ljubljana Črnuče
Naklada: 500 izvodov

2., popravljena izdaja
Ljubljana, november 2000

Izid druge, popravljene izdaje vodnika je omogočilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za
učinkovito rabo energije.

© Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko učinkovitost, 1999
Nadaljnja uporaba vsebine vodnika je dovoljena z navedbo vira.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

620.9:352/354(036)

PETELIN, Barbara
Občinska energetska zasnova : vodenje projekta izdelave in izvedbe energetske

zasnove / [pripravili Barbara Petelin, Matjaž Malovrh, Mitja Kožuh]. - 2., popravljena izd. -
Ljubljana : Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko učinkovitost, 2000. - (Energetsko
učinkovite tehnologije in postopki : informativni program učinkovite rabe energije ; št. 3)

ISBN 961-6303-28-7
1. Gl. stv. nasl. 2. Malovrh, Matjaž 3. Kožuh, Mitja
109949184

mailto:ceu@ijs.si


Stran 1

KAZALO

1. KOMU JE VODNIK NAMENJEN  3
Končni recept?

2. ENERGETSKO NAČRTOVANJE  5
3. ENERGETSKA ZASNOVA  7

3.1 Zakonski okviri  7
3.2 Izhodišča za energetsko zasnovo  7
3.3 Cilji energetske zasnove  9
3.4 Koristi energetske zasnove 11
3.5 Zahteve za pripravo zasnove 12
3.6 Priprava energetske zasnove 15
3.7 Pregled dosedanjih aktivnosti 16

Priprava in začetek izdelave občinske energetske zasnove 17
1. Cilji, viri in struktura projekta 17
2. Pripravljalni razgovori 18
3. Delovna skupina 19
4. Odgovorni vodja projekta v občini 21
5. Sklepi občinskega sveta in pooblastila zunanjemu svetovalcu 21
6. Proces sodelovanja 23
7. Obveščanje in motivacija 24

 Obveščanje in priprava poročil
 Usposabljanje in izmenjava izkušenj
 Izvajanje dejavnosti za večanje motivacije
 Spodbude za izvajanje ukrepov

Analiza obstoječega stanja, priprava scenarijev in predlog ukrepov 29
1. Zbiranje podatkov in analiza obstoječega energetskega stanja 29

 Zbiranje podatkov
 Analiza podatkov
 Določitev šibkih točk
 Scenarij strategije razvoja porabe energije in emisij škodljivih snovi

2. Groba analiza predlaganih ukrepov 32
3. Predstavitev rezultatov analize 34
4. Izbira ciljnih skupin in težišč delovanja v občini 34

Težišča delovanja: instrumenti in pilotni projekti 37
1. Izbira težišč delovanja 37
2. Določitev ciljev 37
3. Priprava instrumentov za izvajanje ukrepov 38
4. Priprava in izvedba pilotnih projektov 40
5. Predstavitev rezultatov 41



Stran 2

Program aktivnosti in zaključek izdelave študije energetske zasnove 43
1. Izdelava programa aktivnosti 43
2. Predstavitev v občinskem svetu 44
3. Izdelava končnega poročila 44
4. Javna predstavitev rezultatov 45

Sistematična izvedba energetska zasnove 47
1. Vodenje izvedbe zasnove 47
2. Energetski management 47

Cilji občinskega energetskega managementa
Kako izvajamo energetski management
Naloge energetskega managerja
Opis dela
Človeški in materialni viri

3. Proces sodelovanja 52
4. Izvajanje programa aktivnosti 52
5. Spremljanje uspešnosti izvajanja občinske energetske zasnove 53
6. Redna izdelava poročil 54

4. DIAGRAM POTEKA IZDELAVE IN IZVEDBE OBČINSKE ENERGETSKE ZASNOVE 55

5. NALOGE OBČINE PRI IZDELAVI IN IZVEDBI ENERGETSKE ZASNOVE 57
5.1 Izbira vodje projekta 57
5.2 Ustanovitev delovne skupine 57
5.3 Izbira težišč delovanja 58
5.4 Priprava razpisa 58
5.5 Izbira izvajalcev študije 59
5.6 Dejavnost delovne skupine med izdelavo študije energetske zasnove 60
5.7 Zahtevana dokumentacija 60
5.8 Izvedba energetske zasnove 60
5.9 Stavbe v lasti ali upravljanju občine 61

6. FINANCIRANJE 65
6.1 Izdelava študije energetske zasnove 65

Merila za vrednotenje opravljenega dela
6.2 Izvedba energetske zasnove 67

7. PRIMERI DOBRE PRAKSE 69
7.1 Energetski manager v občinski upravi; občina Modena, Italija 69
7.2 Ukrepi učinkovite rabe energije; občina Ascoli Piceno, Italija 71
7.3 Izdelava energetske zasnove v Mežiški dolini 72

DODATEK 75
A - Smernice za izbiro težišč delovanja na energetskem področju v občini 75
B - Smernice za pripravo razpisa za izvajalca študije energetske zasnove 79
C - Seznam pomembnejše zakonodaje 88
D - Definicije 89
E - Literatura 91



Stran 3

KOMU JE VODNIK NAMENJEN 1

Vodnik je namenjen upravnim delavcem občin, ki delujejo na področju
okolja in energetike, in vsem tistim, ki jih ti področji zanimata. Z njim
vam želimo:

• posredovati, kako je sestavljena energetska zasnova in katere so
koristi, ki jih lahko od nje pričakuje občina,

• zbuditi vaše zanimanje za energetsko zasnovo in vas spodbuditi k
njeni izdelavi in izvedbi,

• ponuditi ustrezen pristop za oblikovanje dolgoročnega in k izvedbi
usmerjenega energetskega načrtovanja v občini.

V tem vodniku vam predstavljamo potek in sestavne dele dolgoročno
usmerjene občinske energetske zasnove. Skozi proces izdelave in
izvedbe energetske zasnove vas spremljamo z vrsto navodil in
opozoril, posebno pozornost pa smo namenili prav izdelavi energetske
zasnove. S pomočjo tega vodnika si boste olajšali načrtovanje vaše
energetske zasnove. Izdelava občinske energetske zasnove je
smiselna, če v občini obstaja politična pripravljenost za reševanje
energetskih in okoljevarstvenih problemov, in pa seveda možnost
financiranja izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove.

Končni recept?

Obstajajo različni načini in metode za izdelavo energetske zasnove. V
tem vodniku naveden delovni postopek izdelave in izvedbe
energetske zasnove zato ni končni ali izključno veljavni recept, temveč
mora biti vsakokrat prilagojen specifičnim lokalnim okoliščinam. Z njim
zato ne moremo nadomestiti koristi, ki jih prinese sodelovanje s
strokovnjakom, ki je dober poznavalec lokalnih razmer.

Predstavljamo vam model, ki je primeren za izdelavo in izvedbo
praktično usmerjene energetske zasnove, in povezuje strokovno delo
z njeno dejansko izvedbo. Namen izdelane energetske zasnove
namreč ni, da konča nekje na polici, temveč da tudi dejansko privede
do njene izvedbe.

Tuje izkušnje z energetskimi zasnovami kažejo, da lahko dosežemo
ustrezno kakovost energetske zasnove in njeno sprejemanje med
prebivalstvom samo z visoko stopnjo sodelovanja med različnimi
ljudmi in organizacijami v in izven občinske uprave. Omenjeno
sodelovanje že v začetni stopnji priprave energetske zasnove ima
bistven vpliv na razvoj novega odnosa do učinkovite rabe energije,
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varovanja okolja in virov energije, ki je dolgoročen in zajema širok
krog prebivalstva in gospodarstva v občini.

Ob tem naj predvsem poudarimo, da je smiselno za vodjo projekta
izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove imenovati člana
občinske uprave, ki mu pomaga ustrezno sestavljena delovna
skupina, strokovno delo pa naj opravi primerno usposobljen in izkušen
zunanji sodelavec. Zaradi velikega števila občin z relativno malo
prebivalci v slovenskem prostoru naj omenimo še, da lahko manjše
občine izdelajo in izvedejo energetsko zasnovo tudi v sodelovanju s
sosednjimi občinami, s katerimi jih vežejo skupne značilnosti. Občine
naj se pri tem sporazumno dogovorijo kdo, spet pa naj bo to član ene
izmed občinskih uprav, bo vodja projekta, ter kako bodo sestavili
delovno skupino, strokovno delo pa je zopet potrebno prepustiti
zunanjim strokovnjakom.

Ob tem pa tudi ne smemo pozabiti, da ima občina vlogo vzornika na
energetskem področju, in je zato njen zgled izrednega pomena za
uspeh energetske zasnove. Učinkovita raba energije v stavbah, ki so v
lasti ali upravljanju občine, bo gotovo pripomogla k temu, da bodo o
njej začeli razmišljati tudi prebivalci občine.

Izkušnje na tem področju kažejo, da lahko s prizadevnim ravnanjem,
dobrim načrtovanjem in ustrezno podporo nosilcev odločitev
dosežemo zelo veliko.
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ENERGETSKO NAČRTOVANJE 2

Energetska politika in načrtovanje sta dva izmed osnovnih elementov
dolgoročno usmerjenega razvoja občine, saj sledita pomembnim
energetsko političnim in okoljskim ciljem, kot so: izboljšanje kakovosti
zraka, stalen razvoj občine in, v smislu globalne odgovornosti,
učinkovito varovanje podnebja. Omenjeni cilji tudi bistveno prispevajo
k poživitvi lokalnega gospodarstva, zato jih je v razvojnih perspektivah
občine smiselno upoštevati.

Izdelava občinske energetske zasnove je pogosto odločilen korak v
pripravi ustrezne občinske energetske in okoljske politike. Uspešnost
njenega izvajanja pa je odvisna tako od kakovosti izdelane energetske
zasnove in načrtovanega programa aktivnosti kot tudi od pripravljalnih
del za izvedbo zasnove, ki potekajo med njenim nastajanjem.
Pomembna je tudi izbira primernih izvajalcev. In kaj sploh je občinska
energetska zasnova?

Občinsko energetsko zasnovo predstavljata izdelava študije ter
izvajanje v njej določene strategije energetskega razvoja. Študija
energetske zasnove je dokument, ki je predpogoj celostnega in
dolgoročnega načrtovanja ter vodenja energetske politike na ravni
občine. Dokument mora občine usmerjati k sistematičnemu
oblikovanju osnovne baze podatkov o oskrbi in rabi vseh vrst energije
na območju posamezne občine oziroma na območju več občin, ki jih
povezuje medsebojna odvisnost in se zato odločajo za izdelavo
skupnega dokumenta.

Učinkovitejša raba energije v občini je običajno povezana z
investicijskimi, pa tudi neinvesticijskimi ukrepi. V študiji je tako zajeta
celovita presoja možnih scenarijev energetskega in okoljskega razvoja
občine ter možnosti za njihovo srednje in kratkoročno izvedbo, kar
omogoča pripravo seznama investicijskih in organizacijskih ukrepov
ter prodor energetsko in stroškovno učinkovitih rešitev, ki prinašajo
znižanje rabe energije, zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje ter
stroškov za energijo, s tem pa tudi zmanjšanje potrebnih sredstev iz
občinskega proračuna. Izdelavi študije sledi še izvajanje v njej
določene strategije energetskega razvoja ali drugače, izvedba v
dokumentu predvidenih investicijskih in organizacijskih ukrepov.

Energetska politika občine zahteva celovit pristop, ki mora povezovati
in usklajeno obravnavati področja energetike, varstva okolja in
podnebja, gospodarskega in regionalnega razvoja ter upoštevati tudi
druge dejavnike, kot so: zmanjševanje količine emisij toplogrednih
plinov, lokalno izboljšanje kakovosti zraka, uvajanje in upravljanje z
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viri energije, ki so razpoložljivi na področju občine itd. Med dejavnosti
samoupravnih lokalnih skupnosti spada po energetskem zakonu tudi
energetsko načrtovanje in organizacija javnih služb za področje
energetike, minister, pristojen za energetiko, pa lahko pri tem v
soglasju z ministrom za okolje, določi način ogrevanja na posameznih
zaokroženih območjih lokalnih skupnosti, če je s tem zagotovljena
smotrnejša izraba energije.
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ENERGETSKA ZASNOVA 3

Zakonski okviri 3.1

Državni zbor RS je januarja 1996 sprejel osnove energetske politike in
jih zajel v "Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo", ki
vključuje, v skladu z energetsko politiko EU, tržno usmerjenost in
zanesljivost oskrbe z energijo, pokriva pa tudi področja učinkovitejše
rabe energije, varstva okolja in uporabe obnovljivih virov energije. S
pripravo in izvajanjem programov učinkovite rabe energije na državni
ravni sodeluje pri izpolnjevanju nalog, zastavljenih v Resoluciji, tudi
Agencija RS za učinkovito rabo energije Ministrstva za gospodarske
dejavnosti, samoupravne lokalne skupnosti pa morajo v skladu z
Resolucijo izdelati občinske energetske zasnove1. Septembra leta
1999 pa je bil sprejet tudi energetski zakon, v skladu s katerim so
občine dolžne v svojih dokumentih načrtovati obseg porabe ter obseg
in način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim
energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.

Izhodišča za energetsko zasnovo 3.2

Razlogi za pripravo in izvajanje občinske energetske politike in
načrtovanja so lahko zelo različni. Si tudi v vaši občini prizadevate
odgovoriti na eno ali več izmed naslednjih vprašanj?

• Želite vedeti, ali je za rešitev problema centralnega ogrevanja v
občini primernejša oskrba s plinom ali daljinsko ogrevanje, oz.
želite podrobnejše nasvete za izdelavo strategije za uporabo
daljinske toplote?

• Želite zmanjšati stroške za energijo v stavbah in ustanovah, ki so
v lasti ali upravljanju občine?

• Želite zmanjšati vpliv škodljivih emisij na okolje ter doseči boljšo
kakovost zraka in s tem čistejšo občino?

• Želite posvetiti več pozornosti oskrbi z energijo v vaši občini in
potrebujete zato strategijo za vodenje občinske energetske
politike?

• Načrtujete novogradnjo ali obnovo stanovanjskega naselja in
želite vidike učinkovite rabe energije in zmanjšanja stroškov za
energijo upoštevati že v začetni stopnji projekta?

1 V Resoluciji uporabljen izraz občinska energetska zasnova je v
energetskem zakonu nadomestil izraz lokalni energetski koncept.
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• Želite uporabljati sončno energijo v javnih ustanovah kot primer, s
pomočjo katerega boste prepričali prebivalstvo o prednostih njene
uporabe?

• Želite veliko količino odpadne toplote iz lokalnega podjetja dovajati
porabnikom?

• Želite vašo občino, ki je znana po nedotaknjeni naravi in
primernosti za rekreacijo, z zmanjšanjem hrupa in zastojev v
prometu narediti privlačnejšo za turiste?

• Želite zmanjšati emisijo CO2 in s tem na lokalni ravni prispevati k
ohranitvi globalnega podnebnega ravnotežja?

Izhodišče za izdelavo občinske energetske zasnove je pogosto
povsem konkreten okoljsko ali energetsko političen problem, ki
zahteva rešitev na občinski ravni. S pomočjo razprav o razlogih za
izdelavo in izvedbo občinske energetske zasnove lahko med ljudmi
dosežemo tako zavedanje o potrebnosti takšnega projekta, kot tudi
pripravljenost za njegovo izvedbo, pomagajo pa nam lahko tudi pri
zbiranju denarnih sredstev.

Razlogov za učinkovito rabo energije, uporabo lokalnih in obnovljivih
virov energije, okolju prijaznejših načinih prevoza in na splošno po
prijaznejšem odnosu do okolja, je v okviru občinske energetske
politike veliko:

• bivalno in gospodarsko privlačna občina,

• čistejši ter človeku in okolju prijaznejši prevoz,

• izboljšanje kakovosti bivanja, delovnih pogojev in zdravja
prebivalcev občine,

• poživitev gospodarstva in zmanjšanje brezposelnosti,

• stalen razvoj občine.

Pri tem se moramo zavedati, da občine delujejo na področju
energetike in okolja v različnih vlogah:

• kot porabniki energije: občinske stavbe, kot so: osnovne šole,
občinski uradi, dvorane za prireditve, zdravstveni domovi in
domovi za ostarele, športne dvorane, kopališča, javna
razsvetljava, vozni park itd., potrebujejo energijo za ogrevanje,
pripravo tople vode, hlajenje, razsvetljavo, pogon električnih
aparatov, javni transport in drugo,

• kot proizvajalci in distributerji energije: občinska podjetja za
oskrbo z energijo,

• kot koncesionarji: naloga občine je tudi dodeljevanje koncesij
podjetjem za oskrbo z energijo,

• kot občinski planerji: občine so odgovorne za razvoj, prostorsko
načrtovanje, industrijski in stanovanjski razvoj občine, prometno
ter komunalno ureditev in drugo,
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• kot usmerjevalci lokalnega razvoja: odpiranje svetovalnih pisarn
za občane, organiziranje različnih delovnih teles, ki so pobudniki
novih usmeritev in programov ter pilotnih in drugih projektov.

V vseh navedenih vlogah vplivajo občine na rabo energije in na s tem
povezane emisije. Pomembno je, da so pri vseh odločitvah v občini
vključeni tudi energetski in okoljski vidiki. Občine lahko z zmanjšanjem
rabe energije v javnih in drugih stavbah zmanjšajo stroške za energijo
in s tem tudi emisije. Z izrabo lesne biomase in drugih lokalnih
obnovljivih virov energije lahko občine rešujejo probleme v
gospodarskih sektorjih in odpirajo nova delovna mesta. Uspešni
energetski programi dajejo politikom boljše možnosti za uspeh na
volitvah. Navedene možnosti odpirajo občinam nove priložnosti in
pomemben manevrski prostor za prihranke proračunskega denarja,
potrebnega za druge nujne investicije in občinske potrebe. Domače in
tuje analize kažejo, da je mogoče z organizacijskimi pristopi, kot so
osveščanje, informiranje, in izobraževanje, zmanjšati stroške za
energijo od 10 do 15 %!

Cilji energetske zasnove 3.3

Cilj izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove je oblikovanje
temeljnega dokumenta za energetsko strategijo, povezano z uglašeno
energetsko in okoljsko politiko občine, ki je osnova za delovanje na
energetskem področju v občini. Omenjeni projekt je še posebej
pomemben za pripravo izvajanja konkretnih ukrepov tako na področju
učinkovite rabe energije, uvajanja oz. večje izrabe obnovljivih virov
energije kot tudi decentralizirane oskrbe z energijo. Energetska
zasnova omogoča:

• izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini,

• pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo ter
okolja, vključno z oblikovanjem baze podatkov,

• pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja
(raba, proizvodnja in distribucija energije) in s tem tudi stanja
okolja (lokalno in globalno),

• oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev
možnega razvoja,

• izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike,

• spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb
energetskega in okoljskega stanja.

Glavni namen priprave zasnove je soočanje z različnimi alternativami
razvoja in različnimi interesi ter dogovor o dolgoročno naravnani
skupni zasnovi rabe in oskrbe z energijo. Pri določitvi ciljev morajo
zato sodelovati vsi bodoči udeleženci projekta izdelave in izvedbe
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občinske energetske zasnove, ki opredelijo robne pogoje,
razpoložljivost podatkov, potek izdelave in izvedbe občinske
energetske zasnove ter časovni načrt. Osnove za energetsko politične
cilje so cilji in napotki iz Resolucije, nacionalnega energetskega
programa, energetskega zakona in drugih dokumentov Republike
Slovenije (Državni zbor, MGD, MOP itd.), Agencije RS za učinkovito rabo
energije in občinskega programa na področju energetike in okolja.

PRIMER

Možni cilji dolgoročno naravnane in k izvajanju usmerjene občinske
energetske zasnove:

Kvantitativni cilji:
• zmanjšanje emisije CO2,
• zmanjšanje emisij klasičnih škodljivih snovi (SO2, NOx itd.),
• povečanje rabe obnovljivih virov energije,
• zmanjšanje stroškov za energijo v stavbah, ki so v lasti ali

upravljanju občine itd.

Kvalitativni cilji:
• stalen razvoj občine (varstvo okolja, varstvo podnebja itd.),
• stroškovno ugodna oskrba z energijo,
• socialno sprejemljiva in človeku prijazna energetska oskrba,
• pozitivni gospodarski vplivi energetske zasnove,
• pozitivni vplivi energetske zasnove na zaposlovanje,
• zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšanje odvisnosti od oskrbe iz

tujine itd.

Cilji procesa izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove:
• izdelava občinske energetske zasnove, usmerjene k izvajanju, ki

temelji na sodelovanju različnih ljudi in organizacij,
• spodbujanje pobud, ki prihajajo s strani prebivalstva (npr. vgradnja

sprejemnikov sončne energije),
• sodelovanje kar največjega dela občinske uprave pri izdelavi

energetske zasnove itd.

Cilji izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove so tako lahko:
• učinkovita raba energije na vseh področjih,
• povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije

(lesna biomasa, sončna energija),
• zmanjšanje obremenitev okolja,
• spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,
• uvajanje daljinskega ogrevanja,
• zamenjava fosilnih goriv,
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• izraba vodne energije do okoljsko in prostorsko sprejemljivega
obsega,

• zmanjšanje rabe končne energije za 2 % letno,
• uvedba energetskih pregledov javnih stavb,
• uvedba energetskih pregledov stanovanjskih stavb,
• uvedba energetskega knjigovodstva in energetskega

managementa za javne stavbe,
• informiranje uporabnikov javnih stavb, hišnikov in drugih o vlogi in

pomenu učinkovite rabe energije,
• zmanjšanje stroškov za energijo v občinskih javnih stavbah,
• akcija postavitve sprejemnikov sončne energije na javne stavbe,
• zmanjšanje rabe energije v industriji za npr. 20 %,
• zmanjšanje rabe energije v široki rabi za npr. 30 %,
• zmanjšanje rabe energije v prometu za npr. 10 %,
• uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja,
• prednostna izvedba neinvesticijskih ukrepov in drugi.

Koristi energetske zasnove 3.4

Občinska energetska zasnova je pomemben pripomoček pri
načrtovanju strategije občinske energetske politike. V njej so zajeti
načini, s pomočjo katerih lahko uresničimo občini prilagojene rešitve
za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v
gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. Navedeni so tudi učinki,
ki jih lahko s tem dosežemo.

V nasprotju z energetsko politiko načrtovanja in izvajanja posameznih
ukrepov, sta za energetsko zasnovo značilna medsebojna uskladitev
in optimiranje predlaganih ukrepov in željenih ciljev, kar v prizadevanju
za dosego izbranih ciljev prispeva k učinkovitejši uporabi občinskih
denarnih sredstev.

PRIMER

V želji, da bi zmanjšali emisijo CO2 iz šol v občini, želimo šole opremiti
s sprejemniki sončne energije. Ker pa šole poleti, v času
najmočnejšega sončnega sevanja, niso zasedene, bi bilo morda bolj
smiselno razpoložljiva denarna sredstva porabiti za nakup sončnih
kolektorjev za lokalno kopališče ali pa za subvencije pri nakupu
sončnih kolektorjev za potrebe široke rabe. Morda bi bilo celo bolj
učinkovito, če bi ta denar vložili v boljšo toplotno zaščito šol. Namen
energetske zasnove je, da odgovori na takšna vprašanja.
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Po drugi strani pa lahko z izdelavo energetske zasnove začnemo
dolgoročen in k izvajanju usmerjen proces energetskega načrtovanja,
katerega osnova je sodelovanje različnih ljudi in organizacij v in izven
občinske uprave. Učinkovita raba energije, uporaba obnovljivih virov
energije in okolju prijazno vedenje bi morali biti samoumevni sestavni
deli načrtovanja in delovanja občinskih oblasti, gospodarstva in
prebivalstva. Sam proces izdelave občinske energetske zasnove
lahko, ob njenem ustreznem načrtovanju, služi kot osnova za nove
dejavnosti in projekte, obenem pa lahko prispeva tudi k medsebojni
izmenjavi izkušenj in vzpostavitvi nove ravni sodelovanja.

Rezultati integrirane, dolgoročne in k izvajanju usmerjene občinske
energetske zasnove so lahko tako naslednji:

 Pripomoček pri načrtovanju občinske energetske politike:
• smernice za občinsko energetsko politiko,
• program aktivnosti kot delovni program občinskih oblasti in

njihovih sodelavcev s konkretnimi cilji, pripomočki,
pristojnostmi in časovnim načrtom.

 Učinkovita uporaba denarnih sredstev:
• konkretne osnove za odločanje pri nastalih vprašanjih (npr.: katera

so področja občine, ki bodo prednostno opremljena s plinovodnim
ali toplovodnim omrežjem, program obnove javnih stavb),

• določitev prednostnih ciljev.

 Začetek dolgoročnega, k izvajanju usmerjenega procesa
energetskega načrtovanja, ki temelji na sodelovanju različnih ljudi
in organizacij:
• uporaba različnih instrumentov pri izvajanju projektov,
• začetek dolgoročnega sodelovanja različnih ljudi v in izven

občinske uprave z namenom doseči cilje občinske energetske
zasnove,

• dvig ravni zavesti in sprememba vedenja na energetskem
področju v in izven občinske uprave.

3.5 Zahteve za pripravo zasnove

Zahteve, ki jim mora danes ustrezati občinska energetska zasnova, so
drugačne kot pred nekaj leti. Pri izdelavi in izvedbi sodobne občinske
energetske zasnove zato uporabljamo nove pristope in metode,
spremenila pa so se tudi izhodišča zanjo. Kot vprašanja, ki so danes
najpomembnejša, bi lahko tako našteli:
• razvoj občine ter varstvo okolja in podnebja,
• vključevanje energetskih vprašanj v druga področja občinske

uprave in politike,
• izdelava občinske energetske zasnove kot prvi korak k njenemu

izvajanju.
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1. Razvoj občine ter varstvo okolja in podnebja

Zmanjšanje uporabe fosilnih goriv tako na strani energetske
oskrbe, pri pretvorbi in distribuciji energije, kot tudi na strani
povpraševanja pri porabnikih energije, predstavlja učinkovito in
gospodarno možnost za zmanjšanje emisije škodljivih snovi in
toplogrednih plinov.

Tudi promet predstavlja problematiko, ki vse bolj pridobiva na
veljavi, saj je pogosto eden izmed glavnih vzrokov za nastanek
emisij škodljivih snovi in hrupa.

2. Vključevanje energetskih vprašanj v druga področja občinske
uprave in politike

Na energetskem področju se občini ponujajo številni izzivi, pa tudi
možnosti. Obstoječe možnosti bomo dobro izrabili in izzive
uspešno obvladovali takrat, ko bo energetska politika del
dolgoročnega načrtovanja v občini in bo postala njen važni
sestavni del. V občinskem energetskem načrtovanju je zato
potrebno združiti prizadevanja in razvojne perspektive različnih
življenjskih, upravnih in gospodarskih področij ter jih uskladiti z
razvojnimi zasnovami drugih področij.

Učinkovita in dolgoročno naravnana občinska energetska politika
potrebuje z vidika politike varstva okolja in podnebja politično
sodelovanje in podporo. Za to pa, po pravilu, potrebujemo pomoč
župana.

3. Izdelava občinske energetske zasnove kot prvi korak k
njenemu izvajanju

Tehnične možnosti za učinkovitejšo rabo energije in večjo uporabo
obnovljivih virov energije so danes poznane: toplotna izolacija
stavb, učinkoviti ogrevalni sistemi, uporaba sončne energije,
lokalna omrežja za ogrevanje na biomaso, učinkoviti električni
aparati, dober javni prevoz itd.

Seveda pa samo volja še ne bo pričarala toplotne zaščite na
šolske zidove ali sončnih kolektorjev na kopališče. Tuje izkušnje
kažejo, da je bilo veliko izdelanih energetskih zasnov uresničenih
samo v majhnem obsegu. Na poti od znanja do izvedbe je
potrebno vedno odstraniti celo vrsto ovir in si pridobiti zaveznike.

Načrtovanje izdelave energetske zasnove s tem pridobiva na
pomembnosti. Zanj je še posebej važno dobro sodelovanje
predstavnikov občinske uprave, predstavnikov različnih interesnih
skupin, podjetij za oskrbo z energijo, gospodarskih in javnih
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institucij, zunanjih strokovnjakov, gradbenih podjetij, projektantov,
predstavnikov tehničnih trgovin itd. Tisti, ki bodo v naslednjih letih
odgovorni za izvedbo energetske zasnove, bodo tako sodelovali v
procesu izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove že v
stopnji priprave najpomembnejših ukrepov in instrumentov za
dolgoročno naravnano in k izvajanju usmerjeno energetsko
načrtovanje.

Omenjeno sodelovanje je še posebej važno zaradi naslednjih
razlogov:

• Energetske zasnove ne smemo načrtovati brez upoštevanja
potreb tistih, ki jim je namenjena. S tem je zagotovljena tudi
večja kakovost občinske energetske zasnove.

• Predstavnik občinske uprave, ki je odgovoren za energetska
vprašanja, potrebuje za uspešno izvajanje energetske politike
primerne sodelavce.

• Vzpostavi se primerna osnova za doseganje soglasja o
najpomembnejših energetskih vprašanjih.

• Omogoča manjše nasprotovanje in večjo pripravljenost
prebivalstva sprejeti izdelavo in izvajanje energetske zasnove.

• Spodbuja motiviranje in aktiviranje kar najširšega dela
prebivalstva in gospodarstva.

V nadaljevanju navajamo šest značilnosti izdelave energetske
zasnove, ki so bistvene za njeno izvedbo.

Značilnosti dolgoročno naravnane in k izvajanju usmerjene
občinske energetske zasnove

Sodelovanje

Sodelovanje ustreznega števila predstavnikov različnih organizacij,
ustanov in interesnih skupin, kar pomeni večjo pripravljenost
prebivalcev sprejeti izdelavo in izvedbo energetske zasnove ter večje
možnosti za izvedbo energetske zasnove.

Proces usposabljanja

Začetek dolgoročno naravnanega procesa usposabljanja: tako v
organizacijski strukturi občinske uprave kot tudi v zavesti in vedenju
vseh, ki sodelujejo pri izdelavi in izvedbi energetske zasnove.

Primerno mesto v občinski upravi

Odgovorno mesto v občinski upravi; za izdelavo in izvedbo
energetske zasnove potrebujem primerno gonilno silo!

Določitev ciljev

Jasni cilji občinske energetske zasnove in ustrezna politična podpora.
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Uresničitev projekta

Izvedba prvega projekta že v stopnji izdelave energetske zasnove. V
tej stopnji se ne smemo omejiti samo na teoretične tehnične opise.

Strokovno svetovanje

Strokovno svetovanje, ne samo na tehničnem področju, temveč tudi
na področjih organizacije, vodenja in sporazumevanja.

Priprava energetske zasnove 3.6

V tem vodniku vam bomo predstavili enega izmed možnih idealnih
potekov integrirane in k izvajanju usmerjene energetske zasnove ter
pojasnili njene posamezne korake. Pri tem naj poudarimo, da
predstavljeni potek ni končni recept, ampak samo ena od možnih poti
za izdelavo in izvedbo energetske zasnove. Ob dejanski izdelavi
energetske zasnove je potrebno predstavljene elemente prilagoditi
značilnostim vaše občine in za njihovo osnovo uporabiti že izvedena
dela, uresničen energetski program in izkušnje.

Naj omenimo še, da je občinska energetska zasnova običajno
izdelana za področje ene občine. Včasih je smiselno, da se pri izdelavi
in izvedbi občinske energetske zasnove poveže med seboj več občin.
To pride v poštev npr. kadar povpraševanje po ali oskrba z energijo
presegata občinske meje kot v primeru izrabe lesnih ostankov na
določenem gozdnem področju, ki sega v različne občine, ali pa kadar
govorimo o občinah z relativno malo prebivalci, kar je značilnost
slovenskega prostora.

Za boljšo preglednost smo potek energetske zasnove, ki je osnova k
izvajanju usmerjenega občinskega energetskega načrtovanja, razdelili
na 5 stopenj:

Stopenj dolgoročno naravnane in k izvajanju usmerjene
občinske energetske zasnove

Priprava in začetek procesa izdelave občinske energetske
zasnove z določitvijo njenega obsega in ciljev.

Analiza obstoječega stanja, priprava scenarijev in predlog
ukrepov.

Težišča delovanja: izbira ukrepov, instrumenti za izvedbo
energetske zasnove ter pilotni projekti.

Program aktivnosti: izdelava energetske zasnove je zaključena.

Sistematična izvedba energetske zasnove.
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3.7 Pregled dosedanjih aktivnosti

Agencija RS za učinkovito rabo energije (AURE) Ministrstva za
gospodarske dejavnosti finančno spodbuja izdelavo občinskih
energetskih zasnov. Do sedaj je prispevala denarna sredstva za
izdelavo, poleg dveh pilotnih projektov v Novi Gorici in Kamniku
(1993), še 16-ih občinskih energetskih zasnov. Od tega je bila
zasnova Mežiške doline izdelana za občine Črna na Koroškem,
Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica, zasnova za Velenje je
vključila tudi občino Šoštanj, za občine Kočevje, Ribnica, Sevnica,
Mozirje, Brežice, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Bohinj, Borovnica,
Cerkno, Jesenice, Kranjska gora, Loška dolina in Nazarje pa so bile
zasnove izdelane za vsako občino posebej. Skupna značilnost
izdelanih zasnov je, da je bilo težišče na zbiranju podatkov o stanju
energetske oskrbe. Sorazmerno kakovostni so podatki o rabi energije
v industriji, kar je zaradi njihove urejenosti povsem razumljivo, slabše
je obdelana raba energije v javnem sektorju in obrti, medtem ko je
raba v gospodinjstvih ocenjena predvsem na osnovi izpeljanih
vzorčnih anket. Dobro so obdelani podatki o obstoječih večjih
kotlovnicah, rabi električne energije in o emisijah, posebno če je v
občini postavljena postaja za spremljanje onesnaženosti zraka.
Pomanjkljivost že izdelanih zasnov se kaže v skoraj popolni odsotnosti
razvojnih načrtov občin in v ozki usmerjenosti v reševanje že
načrtovanih rešitev za oskrbo z energijo. Tako služijo energetske
zasnove predvsem v podporo načrtovanim plinifikacijam in v zadnjem
času poskusom uvajanja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso z
vključevanjem že obstoječih kapacitet lokalne lesno predelovalne
dejavnosti, premalo pozornosti pa je še vedno posvečeno učinkoviti
rabi energije, uporabi obnovljivih virov energije ter sistemom za
soproizvodnjo toplote in električne energije.

Značilno za že izdelane zasnove je tudi, da je pobuda za njihovo
izdelavo prišla večinoma s strani posameznih izdelovalcev zasnov.
Občine so pri nastajanju sodelovale večinoma pasivno, kar ima za
posledico, da nastajajo pri večini energetskih zasnov težave pri
izvajanju predlaganih ukrepov. Večina zasnov je izdelanih na
“inženirsko tehnični ravni“, ki je obdelana strokovno kakovostno.
Slabše ali pa sploh ne, pa je obdelano področje navodil za izvajanje
zasnove ter napotkov občini, kako naj vključi dokument v izvajanje
mnogih drugih aktivnostih, kjer so zmanjševanje rabe in zagotavljanje
oskrbe z energijo ter varovanje okolja pomembni elementi za
odločanje (turizem, načrtovanje novih naselij, industrijske cone,
splošni razvojni programi, načrtovanje gradnje sistemov za oskrbo z
energijo itd.). Za večino že izdelanih energetskih zasnov AURE tudi ne
dobiva povratnih informacij o realizaciji predlaganih ukrepov oziroma o
dopolnjevanju in spremljanju baz podatkov, ki so bile oblikovane med
izdelavo energetskih zasnov.
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PRIPRAVA IN ZAČETEK IZDELAVE
ENERGETSKE ZASNOVE

CILJI 1. STOPNJE
Določitev ciljev, virov ter strukture projekta izdelave in izvedbe
občinske energetske zasnove

Vodenje pripravljalnih razgovorov

Ustanovitev delovne skupine

Določitev odgovornega vodje projekta v občini

Oblikovanje sklepov občinskega sveta in pooblastil zunanjemu
svetovalcu

Proces izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove, ki
temelji na sodelovanju različnih ljudi in organizacij

Spremljevalne dejavnosti na področju obveščanja in motivacije
ljudi, ki so posredno ali pa neposredno vključeni v projekt

TRAJANJE 1. STOPNJE
Odvisno od pripravljenosti občine za pripravo projekta izdelave
in izvedbe občinske energetske zasnove

Cilji, viri in struktura projekta 1

Prvi korak je vedno najtežji. Tudi načrtovanje izdelave in izvedbe
občinske energetske zasnove, v katerem sodeluje cela vrsta ljudi, je
na prvi pogled neprijetno delo, ki povzroča negotovost tistih, ki projekt
vodijo.

Za pripravo integrirane, dolgoročne in k izvajanju usmerjene občinske
energetske zasnove je priporočljivo, da se najprej pozanimamo o
robnih pogojih njene izdelave in izvedbe, si priskrbimo izkušnje drugih
občin in izdelamo podroben načrt poteka projekta. Na podlagi
temeljitega razmisleka o tem, katere cilje bi z občinsko energetsko
zasnovo radi dosegli in kakšne koristi od nje pričakujemo, bomo lahko
razvili strukturo in prvi načrt poteka projekta. Z opravljenim začetnim
delom si bomo pridobili samozaupanje, tako da bomo lahko projekt
nosilcem odločitev zares dobro predstavili. Uspešen začetek projekta
je izrednega pomena za njegov nadaljni potek.

Že v tej stopnji je smiselno, da vzpostavimo stike z ljudmi, ki so na
državni in regionalni ravni zadolženi za energetiko in varstvo okolja, in
si priskrbimo informacije o izkušnjah drugih občin.
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Pri pripravi energetske zasnove občine si zastavimo predvsem
naslednja vprašanja:

• Ali v občini že obstajajo energetsko politični cilji, ki so zajeti npr. v
sklepih občinskega sveta itd. Ali morda obstaja kakšna starejša
energetska zasnova ali njej primerljiv energetski načrt? In če je
odgovor da, kakšen status ima ta zasnova ali načrt (veljavnost
itd.)? Na kakšni osnovi so bile doslej sprejete energetsko politične
odločitve?

• Ali v vaši občini trenutno poteka ali pa bo v bližnji prihodnosti
potekala izvedba drugih zasnov, ki imajo vpliv na energetska
vprašanja, npr. zazidalni načrti, smernice za gospodarski razvoj,
zasnova prometa itd?

• Katere osebe oz. ustanove v občini so trenutno pristojne za
oskrbo z energijo oz. energetska vprašanja? Katere osebe oz.
ustanove imajo interese na področju energetskega načrtovanja
(npr. podjetja za oskrbo z energijo, obrtniki, različna združenja,
veliki porabniki itd.) oz. bo nanje energetska zasnova vplivala v
večji meri?

• Zakaj je za občino potrebno izdelati energetsko zasnovo? Katere
cilje oz. razvojne perspektive želimo z njeno izdelavo in izvedbo
izpolniti? Kakšne predstave imamo o poteku izdelave občinske
energetske zasnove?

• Koliko časa, finančnih sredstev in osebja imamo trenutno na voljo
za to delo? In koliko jih še lahko dobimo?

• Kakšna naj bi bila struktura projekta? Kdo je za kaj odgovoren?
Kdo kaj dela? Koga bomo v projekt vključili?

• Kdaj in kako dolgo lahko projekt poteka? Kakšen je njegov
časovni načrt vključno z najpomembnejšimi časovnimi mejniki?

Do tega trenutka moramo izdelati samo prvi osnutek za izdelavo
energetske zasnove, ki pa mora biti dovolj konkreten, da lahko projekt
izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove dovolj dobro
predstavimo tudi drugim ljudem. Podrobno načrtovanje lahko sledi šele
takrat, ko so sprejeti sklepi o dejanski izdelavi energetske zasnove.

2 Pripravljalni razgovori

Predstavitve osnutka izdelave in izvedbe občinske energetske
zasnove so izrednega pomena, saj si lahko z njihovo pomočjo
pridobimo zaveznike in politično podporo, kar je lahko v nadaljevanju
projekta ključnega pomena.

Postopka izdelave in izvedbe k izvajanju usmerjene energetske
zasnove ne more začeti ena sama oseba, ampak je zanj potrebno
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ustanoviti posebno delovno skupino, ki jo lahko sestavimo na
naslednji način:

• Najprej izdelamo seznam ljudi, ki bi lahko imeli interes za
sodelovanje pri takšnem projektu, ali pa naj bi bili v delovno
skupino vključeni zaradi pomembnosti svojega položaja.

• Pripravimo teme za razgovore s temi osebami. Predstavimo jim
cilje, ki jih želimo doseči z izdelavo in izvedbo občinske
energetske zasnove, pozitivne primere drugih občin, predlog
strukture projekta, predlagamo datum ustanovitvenega sestanka
delovne skupine itd.

• Povabimo osebe s seznama na osebne razgovore.

• Na osnovi rezultatov razgovorov razširimo seznam ljudi in po
potrebi preoblikujemo trenutni osnutek projekta.

Za podporo potrebno izvedbi projekta je pomembno, da sodelujočim
kar najbolj nazorno pojasnimo številne koristi integrirane, dolgoročne
in k izvajanju usmerjene energetske zasnove. Posebnega pomena pri
tem je politična podpora župana, občine in pa za energijo in okolje
pristojnega člana občinskega sveta. V nadaljevanju navajamo nekaj
koristi energetske zasnove, ki jih lahko v predstavitvah omenimo:

• Pozitivne razvojne perspektive občine npr. privlačna in človeku
prijazna občina, poživitev gospodarstva itd.

• Pomembnost energetskega načrtovanja za prebivalstvo.

• V občini obstaja vsaj en konkreten razlog za izdelavo in izvedbo
občinske energetske zasnove.

• Konkretne pozitivne izkušnje izvedenih energetskih zasnov v
drugih občinah ali pa morda že prvih konkretnih projektov s tega
področja.

Če je okvir izdelave in izvedbe energetske zasnove dovolj dobro in
jasno pripravljen, in ko ljudje, ki jih želimo vključiti v delovno skupino,
vidijo, da lahko na nek način kot pionirji sodelujejo pri pripravi
energetske zasnove, jih bomo za sodelovanje veliko lažje pridobili.
Pomembno je, da pravočasno govorimo tudi s tistimi, pri katerih
predvidevamo, da bomo naleteli na odpor in neodobravanje projekta.

Delovna skupina 3

Delovna skupina skrbi za to, da je občinska energetska zasnova
uspešno izdelana in izvedena. V njej naj bi bili zastopani vsi, ki so
pomembni na energetsko političnem področju občine. Delovna
skupina:

• predstavlja vezni člen med vodenjem projekta, nosilci odločitev in
pomembnejšimi ustanovami,
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• sprejema temeljne odločitve za izdelavo in izvedbo občinske
energetske zasnove (cilji, časovni načrt, predvideni projekti itd.),

• predstavlja projekt v javnosti in na politični ravni,

• prispeva k dvigu ravni zavesti na energetskem področju in s tem
ustvari potreben predpogoj za uspešno sodelovanje in izvedbo
konkretnih projektov itd.

Seznam nalog delovne skupine se lahko od občine do občine zelo
razlikuje. Odvisen je od velikosti občine, strukture občinske uprave,
političnega položaja in izbranih težišč za izdelavo in izvedbo
energetske zasnove.

• Skladno z načrtovano občinsko energetsko zasnovo določimo
tako vlogo in naloge delovne skupine, kot tudi njeno primerno
velikost in sestavo.

• Povabimo izbrane ljudi na prvo srečanje delovne skupine.
Predhodno jim pošljemo tudi, na kar najbolj profesionalen način
pripravljeno, gradivo.

• Na prvih sestankih delovne skupine je potrebno:

- Predstaviti projekt izdelave in izvedbe občinske energetske
zasnove in njegove koristi članom skupine ter pridobiti njihova
mnenja o projektu.

- Doseči soglasje delovne skupine o temeljni usmeritvi projekta.

- Pojasniti naloge in način dela delovne skupine: katere odločitve
bo potrebno sprejeti, koliko časa bo posameznik porabil za
sodelovanje v projektu, kako pogosto se bo skupina srečevala
itd.

- Pripraviti predloge in sklepe prvega osnutka projekta (časovni
načrt, stroški, človeški in materialni viri, vmesna poročila itd.).

⌦ POZOR

Za prvo srečanje delovne skupine se je pokazalo kot
najugodnejše:
a) da prihaja povabilo z dovolj visokega položaja v občini, npr.

s strani župana,
b) da pogovor vodi nevtralna oseba, ki v projektu ne sodeluje.
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Odgovorni vodja projekta v občini 4

Pri izdelavi in izvedbi energetske zasnove mora prevzeti vodilno vlogo
občina. Ljudje, ki so odgovorni za energetska vprašanja oz. pristojni
za energetiko v občinski upravi, vodijo ter usklajujejo izdelavo
občinske energetske zasnove, v naslednjih letih pa imajo tudi vlogo
nosilcev pri njenem izvajanju. Odgovornega vodjo projekta v lokalni
skupnosti, ki naj bo vsekakor član občinske uprave, je zato potrebno
pravočasno imenovati.

Naloge vodje projekta so:

• Usklajevanje sklepov občinskega sveta in nalog pooblaščenega
zunanjega svetovalca.

• Razdelitev del in nalog s pooblaščanjem posameznih izvajalcev,
eventuelno tudi priprava razpisov in vrednotenje prispelih ponudb.

• Vodenje in sprejemanje odločitev med izdelavo energetske
zasnove.

• Predstavitve projekta, motivacija ostalih uslužbencev občinske
uprave, spremljajoča dela na področju stikov z javnostmi.

• Sodelovanje pri pripravi različnih projektov v okviru izvedbe in
izvajanja občinske energetske zasnove.

• Spremljanje rezultatov izvedenih projektov.

• Priprava sklepov občinskega sveta za končno obliko in vsebino
občinske energetske zasnove.

• Usklajevanje izvedbe občinske energetske zasnove.

Sklepi občinskega sveta in
pooblastila zunanjemu svetovalcu 5

Za uspešno izdelavo in izvedbo občinske energetske zasnove mora
občinski svet že v začetku sprejeti sklep, ki naj vsebuje:
• energetsko politične cilje oz. smernice za izdelavo in izvedbo

energetske zasnove,
• imenovanje odgovornega vodje projekta,
• vabilo za sodelovanje vsem uslužbencem občinske uprave,
• podatke o človeških, materialnih in finančnih virih, ki so na voljo,
• pooblastilo za sodelovanje ustreznega zunanjega svetovalca.

Profesionalna podpora izkušenega zunanjega strokovnjaka je pri
izdelavi in izvedbi energetske zasnove v vsakem primeru smiselna.
Od trenutka, ko je bil svetovalec s sklepom pooblaščen za
sodelovanje, moramo vse temeljne odločitve o načrtovanju naslednjih
stopenj izdelave energetske zasnove sprejemati v dogovoru z njim
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(npr. podrobnost in natančnost analize podatkov itd.). Le na takšen
način lahko svetovalec pripravi izračun stroškov in potrebnega časa.
Že takoj v začetku pa je potrebno razjasniti tudi način organizacije
projekta ter razdelitev odgovornosti in nalog med vodjo projekta in
zunanjim svetovalcem.

Izdelavo in izvedbo energetske zasnove naj bi občine običajno
financirale iz lastnih sredstev in ob pomoči Agencije RS za učinkovito
rabo energije Ministrstva za gospodarske dejavnosti, ki subvencionira
do 50 % stroškov izdelave energetske zasnove, za podporo pa lahko
zaprosite tudi pri lokalnih oz. regionalnih podjetjih za oskrbo z
energijo.

Seveda pa morajo biti za izdelavo in izvedbo energetske zasnove
zagotovljeni tudi potrebni človeški in materialni viri znotraj občinske
uprave.

PRIMER

Vloga zunanjega svetovalca:

Izkušnje kažejo, da bo občinska energetska zasnova dejansko
izvedena najverjetneje takrat, kadar že od samega začetka njene
izdelave v projektu sodelujejo vsi, ki so na energetsko političnem
področju občine najpomembnejši, ne pa, da občini predložijo zasnovo
zunanji strokovnjaki. Z novim gledanjem na pripravo energetske
zasnove se je spremenil tudi način svetovanja zunanjih svetovalcev, ki
ga danes lahko še najbolje opišemo s pojmom "strokovno in
organizacijsko svetovanje".

Danes je izdelavo zgolj tehnično ekonomske študije nadomestil
proces stalnega političnega svetovanja. Strokovna usposobljenost
mora hoditi z roko v roki s poznavanjem odnosov v družbi,
sposobnosti sporazumevanja, vodenja ter reševanja konfliktnih situacij
pa prispevajo k uspešnemu začetku procesa izdelave in izvedbe
občinske energetske zasnove. Zunanji svetovalec lahko zadolženim
za energetsko načrtovanje v občini svetuje v vseh stopnjah izdelave
energetske zasnove:

• z načrtovanjem procesa izdelave energetske zasnove in
njegovega poteka, s pomočjo pri vodenju projekta,

• s posnetkom stanja na področjih oskrbe in rabe energije ter
škodljivih emisij (programska oprema, izobraževanje, vrednotenje
in analiza možnih ukrepov),

• s pripravo neodvisnih pripravljalnih študij (študije izvedljivosti,
grobi gospodarski izračuni itd.) in primernim strokovnim
svetovanjem,
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• s strokovno podporo pri izdelavi občini primernih ukrepov ter
prenosom znanja in izkušenj, ki so jih imele pri pripravi energetske
zasnove druge občine,

• z moderiranjem delovne skupine, pri čemer je položaj svetovalca
nevtralen, z organizacijo in morda tudi sodelovanjem v razgovorih,
kar pa se običajno ne izvaja.

⌦ POZOR

Z izdelavo občinske energetske zasnove lahko začnemo samo
takrat, kadar imamo v občini zanjo dovolj močno politično
podporo. Soglasne odločitve o izpeljavi in najpomembnejših
ciljih energetske zasnove so v nadaljevanju projekta izjemnega
pomena za uspeh k izvajanju usmerjenega procesa
načrtovanja.

Proces sodelovanja 6

V imenu delovne skupine moramo sedaj nagovoriti še vse ostale, ki
imajo v občini pomemben vpliv na dogajanje na energetsko političnem
področju, in jih pridobiti za sodelovanje. Smiselno se je vprašati:

• Kateri ljudje so v občini na energetsko političnem področju in
področju prometa še pomembni?

• Kaj omenjeni ljudje oz. organizacije pričakujejo od občinske
energetske zasnove?

• Kako jih lahko motiviramo za sodelovanje?

Glede na posamezne ciljne skupine, cilje, ki jih želimo doseči, in
razpoložljiva sredstva, lahko proces sodelovanja različnih ljudi in
organizacij izpeljemo na različne načine. V nadaljevanju
predstavljamo tri možnosti, za katere je značilna različna stopnja
sodelovanja v procesu izdelave in izvedbe občinske energetske
zasnove:

• Izbrani predstavniki so o projektu samo obveščeni.

• Izbrani predstavniki so o projektu obveščeni, povabljeni pa so tudi,
da o njem izrazijo svoje mnenje.

• Izbrani predstavniki lahko v projektu aktivno sodelujejo.
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Pomembno je tudi, da javnost z informacijskimi prireditvami, poročili v
medijih in drugimi akcijami stalno obveščamo o poteku projekta ter jih
spodbujamo k sodelovanju.

7 Obveščanje in motivacija

Sodelovanje z različnimi ljudmi je odločilno za uspešno izdelavo in
izvedbo občinske energetske zasnove. Člani delovne skupine lahko
tako razbremenijo vodjo projekta velikega deleža njegovega dela,
sodelovanje s prebivalstvom v času izvajanja energetske zasnove pa
je bistvenega pomena za njeno uspešnost.

Predvsem pri sodelovanju s tistimi, od katerih je odvisna uspešnost
izvajanja posameznih ukrepov v okviru občinske energetske zasnove,
pa pogosto naletimo na nezadostno poznavanje problematike
energetike in energetskega načrtovanja v občini. Za to, da
prebivalstvo najprej sprejme in nato tudi sodeluje pri izdelavi in izvedbi
občinske energetske zasnove, pa je poznavanje omenjene
problematike, v nadaljevanju projekta pa tudi redno obveščanje o
zastavljenih ciljih in trenutnem poteku projekta, bistvenega pomena.
Pogosto je lahko občina s svojim zgledom npr. učinkovito rabo
energije v stavbah, ki so v njeni lasti ali upravljanju, tudi zgled ostalim
prebivalcem.

Spremembo vedenja in navad ljudi na energetskem področju, kar je
pogosto osnovna predpostavka za uspešno izdelavo in izvedbo
občinske energetske zasnove, lahko dosežemo z uporabo ustreznih
metod. Metode, ki jih pri tem napogosteje uporabljamo so:

• obveščanje in priprava poročil,

• usposabljanje in izmenjava izkušenj,

• izvajanje dejavnosti za večanje motivacije,

• spodbude za izvajanje ukrepov.

Obveščanje in priprava poročil

Prebivalce občine je potrebno v zadostni meri obveščati o poteku
izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove. Predstaviti jim je
potrebno njen namen in cilje ter jih še posebej opozoriti na koristi, ki
jih lahko na področju varstva okolja in zmanjšanja stroškov za energijo
dosežemo z učinkovito rabo energije. Prebivalce lahko obveščamo s
članki v lokalnih časopisih, pa tudi s primerno energetsko in okoljsko
propagandno akcijo. Šele takrat, ko so ljudje s specifično tematiko
dovolj dobro seznanjeni, bodo morda pripravljeni spremeniti tudi svoje
obnašanje in navade.
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Med potekom projekta pa je za njegovo uspešnost izjemnega pomena
tudi priprava poročil in z njo povezane predstavitve opravljenega dela,
doseženih rezultatov in predvidenih projektov tako občinskemu svetu,
nosilcem odločitev itd., kot tudi ostali javnosti.

Vodja projekta namreč želi sodelovanje, informacije, pa tudi denarna
sredstva od drugih, ki morajo biti vedno obveščeni o tem, zakaj in
kako uspešno je bilo neko delo opravljeno, zato je pomembno, da o
opravljenem delu redno poroča občinskemu svetu in nosilcem
odločitev. Obenem lahko vodja projekta s poročilom o opravljenem
delu upraviči tudi njegove stroške, kar je gotovo eno izmed
pogostejših vprašanj, na katera bo naletel. Ob opravljenem delu je
smiselno predstaviti tudi nadaljni potek projekta, vključno z našo vizijo
ciljev in koristi, ki jih bomo s tem dosegli. Pomembno je, da je projekt
izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove sprejet kot
dogloročno naravnan proces.

Poročila namenjena občinskemu svetu in nosilcem odločitev naj bi bila
napisana enkrat letno, vsebovala pa naj bi naslednje točke:

• Pregled opravljenega dela, doseženih rezultatov in njihovega
izpolnjevanja zahtevanih ciljev v zadnjem letu in od začetka
projekta.

• Pregled stroškov opravljenega dela v zadnjem letu in od začetka
projekta, v primeru pa, da so bili v okviru projekta izvedeni tudi
posamezni ukrepi učinkovite rabe energije, je smiselno predstaviti
tudi dosežene prihranke.

• Predstavitev posameznih primerov najuspešneje izvedenih
ukrepov.

• Načrt nadaljnega poteka projekta, vključno z zastavljenimi cilji in
koristmi, ki jih želimo doseči v prihodnjem letu.

Namen poročila, ki je predvideno za predstavitev javnosti, je, seveda,
drugačen. Predstavitev opravljenega dela in primerov uspešno
izvedenih projektov je lahko dodatna motivacija občanom za
sodelovanje v projektu, uporabimo pa jo lahko tudi za graditev ugleda
občinskih oblasti in utrjevanje položaja vodje projekta.

Takšna poročila naj bi, poleg dobro pripravljenega energetskega
poročila, vsebovala tudi izjave za tisk.

Usposabljanje in izmenjava izkušenj

Pogosto se različne občine pri izdelavi in izvedbi občinske energetske
zasnove srečujejo s podobnimi nalogami in problemi, zato je smiselna
vzpostavitev medsebojnih stikov vodij projektov v različnih občinah z
namenom izmenjave izkušenj in informacij, po potrebi pa tudi
skupnega usposabljanja. Srečanja vodij projektov so smiselna tudi
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zato, ker v razmeroma dolgem procesu izdelave in izvedbe občinske
energetske zasnove obstaja nevarnost, da se izgubi začetna
perspektiva.

Dodatno usposabljanje na energetskem področju in področju varstva
okolja pa je pomembno tudi za vse, ki so na kakršenkoli način
vključeni v izvajanje ukrepov v okviru energetske zasnove, pa tudi
tiste, ki so deležni njihovih rezultatov in morajo npr. ravnati z novimi
kotli, vgrajenimi termostatskimi ventili itd. Prebivalstvo je potrebno
seznaniti s koristmi, ki jih občini prinaša energetsko načrtovanje, ter
ukrepi, s katerimi lahko zmanjšajo rabo energije in s tem prispevajo k
čistejšemu okolju in manjšim stroškom zanjo.

Izvajanje dejavnosti za večanje motivacije

Obveščanje je samo prvi korak na poti k energetsko zavednim in
motiviranim prebivalcem. Dolgoročno gledano pa je za dosego
željenih sprememb vedenja in navad prebivalstva smiselno izpeljati
propagandno akcijo z namenom motivacije ljudi, pri kateri nam lahko
pomagajo tudi zunanji strokovnjaki (novinarji, ljudje za stike z
javnostmi itd.), ki naj vsebuje naslednje korake:

• Izboljšanje poznavanja problematike občinske energetike in
energetskega načrtovanja med prebivalci.

• Večanje pripravljenosti ljudi za razumevanje in izvedbo potrebnih
sprememb npr. sodelovanje prebivalcev pri organizaciji
preostalega dela propagandne akcije, predstavitev pozitivnih
izkušenj drugih občin pri izdelavi in izvedbi občinske energetske
zasnove, zbiranje primerov neučinkovite rabe energije ter prikaz
preprostih, a učinkovitih možnosti za izboljšanje položaja.

• Vključevanje med propagandno akcijo zbranih mnenj in idej
prebivalstva v osnutek za izdelavo in izvedbo občinske energetske
zasnove. Pomembno je, da se ljudje začnejo zavedati, da si
želimo njihovega sodelovanja, njihovih mnenj in idej. Takrat dobijo
tudi občutek, da imajo vpliv na potek procesa, kar je pogosto
dobra motivacija za sodelovanje, pa tudi osnova za spremembo
njihovega obnašanja in navad na področjih učinkovite rabe
energije in onesnaževanja okolja. Omenjene spremembe lahko
dosežemo tudi z ustreznimi finančnimi spodbudami.

• Izvedba različnih projektov v okviru propagandne akcije. V
izbranem časovnem obdobju lahko za prebivalce pripravimo
akcije, v okviru katerih npr. javno pokažejo svoje poznavanje
problematike energetike in energetskega načrtovanja v občini, z
učinkovito rabo energije zmanjšajo stroške zanjo v svojih bivališčih
na zahtevano raven in so zato deležni posebnih nagrad itd.
Prebivalce moramo vseskozi nazorno seznanjati s potekom in
rezultati propagandne akcije.
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• Prizadevanje za stalen dvig ravni zavesti prebivalstva na
energetskem področju. Prebivalstvo moramo redno obveščati o
poteku in trenutnih rezultatih izdelave in izvedbe občinske
energetske zasnove ter jih vedno znova spodbujati h sodelovanju.
Ravno sodelovanje končnih porabnikov energije je namreč
odločilno za dolgoročen uspeh projekta. Energetska zasnova
mora postati tematika, o kateri ljudje razmišljajo in govorijo.
Zavedati pa se moramo, da je dvig ravni zavesti stalen proces, ki
ga je potrebno ravno v pripravljalni in začetni stopnji projekta voditi
še posebno intenzivno.

Seveda pa moramo za promocijo projekta pri njegovem načrtovanju
predvideti tudi ustrezne človeške, materialne in finančne vire.
Smiselno je, da v proces promocije vključimo tudi različne skupine
npr. šole, različna energetska in ekološka društva itd., ki so nosilci
promocijske dejavnosti zunaj delovne skupine.

Spodbude za izvajanje ukrepov

Zato, da bodo tisti ukrepi v okviru občinske energetske zasnove, ki
zahtevajo sodelovanje večjega števila ljudi, ki drugače sicer niso
neposredno vključeni v samo pripravo projekta, v praksi tudi dejansko
izvedeni, je z namenom, da dosežemo željeno sodelovanje, pogosto
smiselno razmišljati tudi o dodatnih spodbudah in načinih motivacije.
Nekatere izmed njih v nadaljevanju tudi navajamo:

• V primeru privarčevanega denarja zaradi zmanjšanja stroškov za
energijo, se lahko del prihrankov da na razpolago organizaciji, ki
jih je dosegla z izvajanjem določenega ukrepa.

• Vodja projekta mora ustvariti medsebojno zaupanje tako znotraj
delovne skupine, kot tudi z vsemi tistimi, katerih sodelovanje
potrebuje za uspešno izpeljavo projekta.

• Smiselno je tudi, da vključimo v projekt ljudi iz občinske uprave, ki
so že delali na področju energetike in energetskega načrtovanja.
Pri izdelavi in izvedbi občinske energetske zasnove bomo lahko
tako izkoristili njihovo znanje in izkušnje, obenem pa se bomo tako
izognili tudi nepotrebnim nasprotovanjem, ki bi upočasnila proces.

• Iz istega razloga je priporočljivo tudi, da se pri pripravi projekta ne
osredotočamo na vprašanje, kdo je kriv, da se predhodno na tem
področju v občini ni nič naredilo.
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ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA, PRIPRAVA
SCENARIJEV IN PREDLOG UKREPOV

CILJI 2. STOPNJE
Zbiranje podatkov in analiza obstoječega energetskega stanja

Groba analiza predlaganih ukrepov

Predstavitev rezultatov analize obstoječega energetskega
stanja

Izbira ciljnih skupin in težišč delovanja v občini

TRAJANJE 2. STOPNJE
6 do 8 mesecev

Zbiranje podatkov in analiza
obstoječega energetskega stanja 1

Potem, ko smo si organizacijsko zamislili potek projekta izdelave in
izvedbe občinske energetske zasnove, ter za sodelovanje pridobili
zadostno število ljudi, sledi prvi korak samega projekta: zbiranje
podatkov in analiza obstoječega energetskega stanja občine, ki ga
sestavljajo naslednji koraki:

• zbiranje podatkov,

• analiza obstoječega stanja,

• določitev šibkih točk obstoječe oskrbe in rabe energije,

• priprava scenarija strategije razvoja porabe energije in emisije
škodljivih snovi.

Podrobnost in natančnost zbiranja ter obdelave podatkov sta določeni
s cilji občinske energetske zasnove, z že zbranimi in obdelanimi
podatki o energetskih sistemih v občini ter časovnimi in finančnimi viri,
ki so na razpolago.

Ob tem naj še enkrat poudarimo, da naj bo vodja projekta izdelave in
izvedbe občinske energetske zasnove član občinske uprave, ki mu
pomaga ustrezno sestavljena delovna skupina, strokovno delo, torej
tudi stopnjo zbiranja podatkov in analize obstoječega energetskega
stanja, pa naj opravi primerno usposobljen in izkušen zunanji
sodelavec. Seveda pa je pri tem potrebno stalno usklajevanje z vodjo
projekta v občini, nujna pa je tudi podpora občinskih služb, podjetij za
oskrbo z energijo in gospodarstva pri zbiranju podatkov.
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Zbiranje podatkov

Podatki, ki jih potrebujemo v okviru projekta izdelave in izvedbe
občinske energetske zasnove, so:

• Podatki o energetskem stanju v občini. Sem prištevamo podatke o
infrastrukturnih energetskih objektih in potencialnih lokalnih virih
energije, vzpostavitev baze energetskih podatkov po sektorjih in
lokacijah ter baze emisijskih podatkov, pa tudi opis dejanske rabe
in oskrbe z energijo v občini.

• Podatki o občini. To so podatki, ki so pomembni za energetsko
načrtovanje npr. predvidena rast prebivalstva, značilne dejavnosti
v občini, struktura gospodarstva, vrste stavb, zakonodaja, pregled
razvojnih programov in prostorskih načrtov za nove in razširjene
dejavnosti itd.

• Dejavnosti na področju energije v prometu. Kdo v občini kaj dela?
Pristojnosti, struktura odločanja, organizacijske možnosti, partnerji
itd.

Analiza podatkov

Na osnovi zbranih podatkov izvedemo analizo obstoječega
energetskega stanja v občini. Tukaj bi omenili predvsem:

• Energetsko bilanco občine. Določiti je potrebno energetske
bilance glede na energetske vire, ki se porabljajo v občini, skupine
porabnikov (gospodinjstva, javne ustanove, obrt, industrija) in
namene porabe oz. vrste končne energije, tako za tekoče leto kot
tudi za leto, ki smo ga izbrali kot primerjalno leto za vrednotenje
doseženih rezultatov. Omenjene energetske bilance predstavljajo
osnovo analize varčevalnih potencialov na področju rabe energije.

• Bilance emisij škodljivih snovi. Te bilance določimo glede na
posamezne škodljive snovi (SO2, NOx, prah, CO2 itd.), energetske
vire in skupine porabnikov.

• Ponudba, povpraševanje in struktura oskrbe z energijo. V občini
nas zanima tudi, kakšno energijo imamo na voljo (industrijska
odpadna toplota, elektrarne, lokalni obnovljivi viri energije itd.) ter
kakšna sta povpraševanje in struktura oskrbe z njo (npr. področja
oskrbe z daljinskim ogrevanjem, zemeljskim plinom itd.).

Določitev šibkih točk

Na osnovi analize obstoječega stanja dobimo prva opozorila o
energetsko šibkih točkah, o področjih s povečanimi emisijami
škodljivih snovi, pa tudi o možnostih učinkovite rabe energije.
Omenjene energetske bilance tvorijo tudi osnovo standardiziranega in
računalniško vodenega energetskega poročila, ki je eden izmed
izdelkov izdelave študije občinske energetske zasnove. Omenjeno
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poročilo predstavlja tudi še kasneje osnovo za sprejemanje odločitev
na področju energetskega načrtovanja v občini, zato ga je potrebno
redno dopolnjevati in vanj vnašati vse nastale spremembe.

PRIMER

Zmanjšanje stroškov zbiranja podatkov

Zbiranje podatkov in njihova analiza predstavljata pomembno osnovo
za vrednotenje ukrepov, ki jih izvajamo v okviru projekta izdelave in
izvedbe občinske energetske zasnove. Dosedanje izkušnje kažejo, da
omenjena stopnja projekta zahteva veliko časa in denarja, tudi do 90
% celotne zaloge projekta. Z namenom, da bi ta delež zmanjšali in
imeli na razpolago dovolj časa in denarnih sredstev za izdelavo in
izvedbo konkretnih projektov, je priporočljivo izvesti zbiranje in analizo
podatkov v dveh korakih.

• V 2. stopnji naredimo grob posnetek stanja, na osnovi katerega
določimo ciljne skupine in težišča delovanja v občini. Pri tem npr.
uporabimo rezultate že obstoječih študij, namesto da bi podatke
neposredno zbirali. V tej stopnji naj bo zbiranje podatkov samo
toliko natančno, da bomo lahko na njihovi podlagi ovrednotili
ukrepe in določili prioritete našega delovanja.

• V 3. stopnji pa, primerno velikosti in značilnostim občine,
podrobno obdelamo izbrana področja delovanja, vključno z
možnostmi, stroški, ovirami, načini itd., za učinkovitejšo rabo
energije in čistejše okolje.

Scenarij strategije razvoja porabe
energije in emisije škodljivih snovi

Omenjeni scenarij je namenjen predstavitvi verjetnega razvoja porabe
energije in emisij škodljivih snovi v občini v obdobju do nekega
izbranega ciljnega leta, npr. do leta 2010, brez da bi pri tem upoštevali
izvajanje kakršnihkoli dodatnih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije
ali zamenjavo energetskih virov. Omenjeno projekcijo razvoja običajno
izvedemo na osnovi tehnologij, ki so trenutno v uporabi, npr. na
osnovi tipične specifične porabe energije naprav, ki so bile nove v
tekočem letu, in predvidenih potreb po energiji zaradi rasti
prebivalstva, spremembe stanja stavb in življenjskega standarda,
velikosti stanovanj, zmogljivosti prometa, razvoja gospodarskih
sektorjev itd.

S pomočjo scenarija razvoja porabe energije in emisije škodljivih snovi
lažje predvidimo tako na katerih področjih moramo računati z znatnim
povečanjem porabe energije ali škodljivih emisij, kot tudi katere
ukrepe moramo prednostno izvesti, obenem pa nam daje tudi
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možnost ocene potencialov za zmanjšanje porabe energije v obdobju
do izbranega ciljnega leta.

Vsekakor pa se je o potrebnosti takšnega scenarija smiselno najprej
posvetovati z zunanjimi svetovalci. Za dober scenarij, ki ga lahko
uporabimo tudi kot osnovo za sprejemanje odločitev, potrebujemo
obširno bazo podatkov, ki jo lahko izdelajo samo strokovnjaki, s čimer
pa je seveda povezana tudi določena poraba denarnih sredstev, o
kateri se je pametno predhodno dogovoriti z zunanjimi svetovalci.

2 Groba analiza predlaganih ukrepov

Na podlagi analize obstoječega energetskega stanja v občini in
primerjalnega scenarija pa že lahko pripravimo seznam ukrepov, ki jih
želimo izvesti, da bi dosegli v okviru občinske energetske zasnove
zastavljene cilje. Preden pa se zanje dokončno odločimo, moramo
predlagane ukrepe skupaj s člani delovne skupine in zunanjimi
svetovalci najprej ovrednotiti. Merila, ki jih lahko uporabimo za prvo
vrednotenje ukrepov, so:
1. Potencial ukrepa za učinkovitejšo rabo energije in zmanjšanje

emisije škodljivih snovi.
2. Gospodarnost ukrepa. Ukrepe lahko razvrstimo tudi glede na

njihove specifične stroške npr. glede na stroške ukrepa na enoto
privarčevane energije.

3. Izvedljivost ukrepa, npr. kakšne so pristojnosti občine za izvedbo
posameznega ukrepa, na kakšna nasprotovanja lahko naletimo ob
izvajanju, ali je časovni okvir za izvedbo ukrepa realno dosegljiv
itd.

4. Uporabnost ukrepa z ozirom na nadaljnje cilje. Ali dosežemo z
njim spremembo obnašanja prebivalstva, poživitev gospodarstva,
večje udobje v stavbah, boljši življenjski standarda itd.

Izbira najpomembnejših področij za izvajanje ukrepov je seveda
odvisna tudi od ciljev energetske zasnove in dejanskih pogojev občine
(visok/nizek delež industrije in obrti, struktura ogrevanja, naselitvena
struktura itd.). Na osnovi izkušenj iz tujine pa lahko vendarle
naštejemo nekaj področij za izvajanje ukrepov, ki so v občinah v veliko
primerih najpomembnejša:
• energetska obnova stavb in starih ogrevalnih naprav,
• energetsko učinkovite novogradnje (nizko energetske hiše),
• preusmeritev na daljinsko ogrevanje,
• uporaba obnovljivih virov energije, predvsem sončne energije in

biomase, tako za pripravo tople vode in toplote za ogrevanje
prostorov pri končnih porabnikih, kot tudi za pripravo daljinske
toplote,
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• prometni in urbanistični ukrepi za zmanjšanje porabe pogonskih
goriv na področju prometa,

• učinkovita raba električne energije v gospodinjstvih in pisarnah,

• učinkovita raba energije v industriji in obrti;

• decentralizirane naprave za soproizvodnjo toplote in električne
energije v industrijskih podjetjih, kotlovnice za ogrevanje
stanovanjskih naselij itd.,

• dvig ravni zavesti in sprememba obnašanja prebivalstva na
energetskem področju.

⌦ POZOR

Integriran pristop h izvajanju ukrepov

VEDENJE

OR
GA

NI
ZA

CI
JA

TEHNOLOGIJA

Uspeh izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove ni
odvisen samo od kakovosti tehničnih rešitev, temveč v veliki
meri tudi od izvedbe organizacijskih ukrepov in vedenja
porabnikov energije.

Priprava toplote za ogrevanje prostorov in tople vode, pa tudi ureditev
prometa v občini, praviloma predstavljajo prednostna področja
delovanja pri izvajanju ukrepov v okviru občinske energetske zasnove.

Kot posebej pomembne naj omenimo še ukrepe izvedene v stavbah,
ki so v lasti ali upravljanju občine, saj so zaradi direktnih pristojnosti
občine pogosto najlažje izvedljivi, obenem pa služijo kot zgled
prebivalstvu pri prikazu praktičnih možnosti za zmanjšanje stroškov za
energijo v stavbah.

Dolgoročno gledano pa so za uspeh izdelave in izvedbe občinske
energetske zasnove odločilni predvsem dvig ravni zavesti in
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sprememba obnašanja prebivalstva, zaposlenih v gospodarstvu in
nosilcev odločitev na energetskem področju.

3 Predstavitev rezultatov analize

Dobljene rezultate analize obstoječega energetskega stanja morajo
izvajalci, običajno so to zunanji svetovalci, zbrati v poročilu in ga
predstaviti širši javnosti.

O omenjenem poročilu se posvetujemo tudi v delovni skupini in iz
njega izluščimo sklepe o svojem nadaljnem delovanju. Na osnovi
dobljenih rezultatov analize obstoječega stanja lahko namreč
določimo dela, ki so nujna v naslednji stopnji. Potrebno dodatno
zbiranje in analizo podatkov lahko tako zaradi poznanih ciljev
izvedemo bolj strukturirano, ali pa zanjo najamemo zunanjega
sodelavca, v obeh primerih pa bomo zmanjšali tako potreben čas kot
tudi stroške zbiranja in obdelave podatkov.

4 Izbira ciljnih skupin in težišč
delovanja v občini

Rezultate analize obstoječega energetskega stanja predstavimo in o
njih izmenjamo mnenja seveda tudi z vsemi, ki pri pripravi energetske
zasnove sicer niso neposredno udeleženi, imajo pa v občini
pomemben vpliv na dogajanje na energetsko političnem področju. Na
kakšen način izpeljemo predstavitev in razgovor, pisno, v obliki
delavnice ali srečanja, pa je pogojeno z izbranim organizacijskim
pristopom h projektu in razpoložljivim proračunom.

V okviru projekta predlagane ukrepe nato razvrstimo glede na njihov
pomen za dosego ciljev občinske energetske zasnove. Na vsak način
moramo določiti prednostna področja delovanja, saj vseh ukrepov ne
moremo uresničiti istočasno, obenem pa naj bi tudi denarna sredstva
uporabili kar najbolj učinkovito.

Pomembna merila pri oblikovanju prednostnega seznama ukrepov so:

• čimvišje predvideno razmerje med privarčevano energijo in stroški
izvedbe ukrepa, npr. prihranek energije na investirano denarno
enoto,

• pripravljenost posamezne ciljne skupine za sodelovanje pri
pripravi in izvajanju ukrepa,

• pristojnosti in možnosti delovanja občine, tudi s finančnega
stališča, pri izpeljavi posameznega ukrepa npr. pri stavbah, ki so v
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lasti ali upravljanju občine, so te možnosti velike, pri razvoju
učinkovitejših motorjev z notranjim zgorevanjem pa majhne,

• konkretna potreba po delovanju na energetskem področju npr. pri
načrtovani obnovi občinskih šolskih stavb, določitvi namembnosti
področij novogradenj itd.,

• ugodni tehnični pogoji npr. istočasna potreba po elektriki in toploti,
pridobivanje odpadne toplote višje temperature itd.

Delovna skupina mora izbirati ciljne skupine in težišča delovanja v
občini v sodelovanju z vsemi, od katerih je odvisna uspešna izpeljava
projekta, saj izbrani ukrepi predstavljajo osnovo občinskega delovanja
na energetskem področju v naslednjih letih.
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TEŽIŠČA DELOVANJA:
INSTRUMENTI IN PILOTNI PROJEKTI

CILJI 3. STOPNJE
Izbira težišč delovanja

Določitev ciljev

Priprava instrumentov za izvajanje ukrepov

Priprava in izvedba pilotnih projektov

Predstavitev doseženih rezultatov

TRAJANJE 3. STOPNJE
8 do 10 mesecev

Izbira težišč delovanja 1

V okviru energetske zasnove izbrana težišča delovanja v občini,
moramo sedaj dopolniti s podrobnejšimi informacijami in podatki, ki jih
lahko zagotovijo pogodbeni zunanji strokovnjaki, predstavniki
občinske uprave, podjetij za oskrbo z energijo ali ostalih organizacij, ki
sodelujejo pri pripravi projekta.

Zavedati pa se moramo, da so stroški za podrobno analizo izbranih
težišč delovanja veliki, in zato smiselni samo takrat, kadar za
odločanje potrebujemo podrobnejše informacije in so tudi neposredno
udeleženi pripravljeni opraviti potrebno delo. V dodatku A tega
vodnika zato navajamo tudi nekatere smernice, kdaj se je sploh
smiselno odločiti za določeno področje delovanja, predstavljena pa
so, seveda, samo nekatera izmed možnih težišč delovanja na
energetskem področju v občini.

Določitev ciljev 2

Medtem ko so bile v začetku izdelave energetske zasnove določene
samo grobe smernice delovanja na energetskem področju, pa
moramo sedaj za težiščna področja delovanja določiti specifične in
preprosto merljive delne cilje, ki morajo biti seveda usklajeni s cilji,
zastavljenimi v okviru občinske energetske zasnove.
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3 Priprava instrumentov za
izvajanje ukrepov

Pogosto se zgodi, da zaradi različnih ovir, na katere naletimo, npr.
zaradi pomanjkanja informacij in motivacije, previsokih stroškov itd.,
izbranih ukrepov sploh ne izvedemo. Za premagovanje ovir in
uresničitev izbranih ciljev moramo zato za težišča delovanja razviti kar
najbolj učinkovite instrumente. Pri tem moramo upoštevati predvsem
naslednja vidika:

• Gospodarnost ukrepa. Kje je izbrana denarna enota najbolj
učinkovito uporabljena?

• Sprejemljivost ukrepa. Katere ukrepe bodo izbrane ciljne skupine
najbolje sprejele, s čimer se bomo izognili problemom zaradi
prevelikega nasprotovanja?

⌦ POZOR

Ukrepi so tehnično organizacijska sredstva, ki neposredno
vplivajo na rabo energije, npr. namestitev sprejemnikov sončne
energije, prehod s centralnega ogrevanja na premog na
daljinsko ogrevanje, izboljšanje javnega prometa itd.
Instrumenti pa so, nasprotno, konkretne dejavnosti in sklepi
nosilcev političnih odločitev, ki so potrebni za uresničenje
posameznega ukrepa, npr. spodbude za namestitev
sprejemnikov sončne energije, obveznost prebivalcev za
priključitev na daljinsko ogrevanje, oblikovanje primernega
tarifnega sistema za izboljšanje javnega prometa itd.

Instrumente je potrebno pripraviti kar najbolj podrobno:

• Kako bomo posamezni instrument pripravili v praksi?

• Kakšen je predviden časovni načrt od zamisli do izvedbe
posameznega ukrepa?

• Kdo je pristojen za izvedbo posameznega ukrepa in kdo bo v njej
neposredno udeležen?

• Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izvedbo ukrepa? (Npr.
odločbe občinskega sveta, potrebni prostori itd.)

• Koliko denarnih sredstev bo morala za izvedbo ukrepa prispevati
občina in koliko drugi neposredno udeleženi?
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Možnosti samostojnega načrtovanja in posredovanja, ki jih ima občina
v okviru izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove, so sicer še
posebno važne, ne zadoščajo pa za dosego dolgoročnih ciljev.
Njihovo smiselno dopolnilo so na državo naslovljeni predlogi za
ustrezno oblikovanje zakonodaje v okviru politike učinkovite rabe
energije ter varstva podnebja in okolja. V nekaterih primerih je
pametno, da pri oblikovanju omenjenih predlogov sodeluje več občin.

PRIMER

Možnosti delovanja občine na področju energetike in energetskega
načrtovanja

1. Možnost samostojnega načrtovanja: načrti namembnosti površin,
zazidalni načrti itd.

2. Področje zasebnega gospodarstva: nakupi energetsko učinkovitih
naprav, obnova občinskih stanovanj, demonstracijski projekti itd.

3. Izboljšanje izvajanja različnih dejavnosti: gradbeni nadzor itd.

4. Izboljšanje obveščenosti prebivalstva: energetsko svetovanje,
dodatno usposabljanje, trženje energetsko učinkovitih aparatov
itd.

5. Sistem spodbud: različni modeli financiranja, finančne spodbude,
energetska spričevala za energetsko učinkovite stavbe itd.

6. Oblikovanje predlogov za gradbene zakone, odmero davkov na
energetskem področju, finančne spodbude za gradnjo energetsko
učinkovitih stanovanjskih stavb itd.

Instrumente za izvedbo ukrepov v okviru občinske energetske
zasnove moramo pripraviti v sodelovanju z vsemi, ki bodo v projektu
neposredno udeleženi, saj so oni tisti, ki bodo morali z njihovo
pomočjo posamezne ukrepe kasneje tudi izvesti ali pa izbrane
instrumente in ukrepe vsaj sprejeti. Sodelovanje v tej stopnji projekta
je za njegov potek še posebej važno.

Na podlagi sodelovanja z neposredno udeleženimi v projektu lahko
ugotovimo, kateri instrumenti bodo med prebivalstvom verjetno
sprejeti z odobravanjem in kje bomo že takoj naleteli na
nasprotovanje. Na osnovi dobljenih mnenj lahko tako izvedemo
potrebne spremembe ali prilagoditve posameznih instrumentov še
preden jih vključimo v program aktivnosti. Na ta način se izognemo
popravkom in s tem dodatnim stroškom v kasnejših stopnjah izvedbe
projekta, ki ga bomo na takšen način tudi uspešneje izvedli.
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PRIMER

Cilji, ukrepi, instrumenti, ...?

Smernica: Večanje uporabe obnovljivih virov energije.

Ukrep: Namestitev sprejemnikov sončne energije za pripravo
tople sanitarne vode, v prehodnih obdobjih pa tudi za
centralno ogrevanje.

Specifični cilj: Namestitev 15000 m2 sončnih kolektorjev do leta
2000 in 80000 m2 do leta 2010.

Instrumenti:
• spodbuda v višini 3.500,00 SIT na m2 površine kolektorjev,
• prebivalstvu namenjene informacijske dejavnosti,
• določitev primernih gradbenih smernic v zazidalnem načrtu itd.

4 Priprava in izvedba
pilotnih projektov

"Čakamo na energetsko zasnovo!" Tako se naš odgovor oz. odgovor
občinskih politikov na vprašanje o dejavnosti na področju
energetskega načrtovanja in varstva okolja ne sme glasiti. Poteka
projekta ne smemo zadrževati z dolgimi pogovori o dosegljivosti ali
nedosegljivosti ciljev določenih v okviru občinske energetske zasnove,
ampak moramo slediti prvotno zastavljeni strategiji.

Projektov, s katerimi se že v začetku strinja večina pri izdelavi in
izvedbi občinske energetske zasnove neposredno udeleženih
sodelujočih, se lahko lotimo takoj, ne da bi čakali na pripravo
programa aktivnosti. Izvedba takšnih pilotnih projektov ima na potek
projekta občinske energetske zasnove celo vrsto pozitivnih učinkov:

• S pilotnimi projekti lahko pokažemo smiselnost in učinkovitost
posameznih ukrepov, kar je učinkovita predpriprava za pripravo
podobnih obsežnejših projektov v okviru občinske energetske
zasnove.

• Z izvedbo konkretnih projektov med samim procesom izdelave
občinske energetske zasnove narašča tudi pripravljenost
prebivalstva, da energetsko zasnovo sprejme. S pilotnimi projekti
lahko prebivalstvu nazorno pokažemo, da izdelana energetska
zasnova ne bo ostala samo na papirju, ampak bodo zastavljeni
cilji doseženi tudi v praksi.

• Sodelovanje pri izvedbi pilotnih projektov je bistvenega pomena za
motivacijo udeležencev. Poveča pripravljenost podjetij za oskrbo z
energijo ter drugih organizacij in ustanov, da pri izdelavi in izvedbi
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občinske energetske zasnove sodelujejo zaradi lastnih interesov,
gospodarskih koristi, uresničitve različnih projektov, zunanje
podobe podjetja itd.

Za pilotne projekte so priporočljivi majhni projekti, ki jih je mogoče
izvesti hitro in poceni. Zahtevni in obširni projekti v ta namen niso
primerni.

Pomembno je, da pravočasno razmislimo tudi o tem, s katerimi
sredstvi bomo motivirali neposredno udeležene za sodelovanje pri
pilotnih projektih. Tako lahko razmišljamo npr. o stikih z javnostmi,
posebnih spodbudah za izvajanje pilotnih projektov, poenostavljenih
upravnih postopkih zanje itd. Z vključitvijo različnih ljudi in organizacij
v pripravo in izvedbo pilotnih projektov, npr. v obliki nekakšnih
samostojnih projektnih skupin, želimo z njimi deliti uspeh ob uspešno
izvedenih projektih in jih na takšen način spodbuditi tudi za
sodelovanje v nadaljevanju izvajanja ukrepov v okviru občinske
energetske zasnove.

Izvedbi teh pilotnih projektov moramo nameniti dovolj časa, projektnim
skupinam pa zagotoviti zadostna materialna in finančna sredstva.

Posebne projektne skupine ustanavljamo na podoben način kot
delovno skupino, ki je odgovorna za potek celotnega projekta izdelave
in izvedbe občinske energetske zasnove:

• oblikovanje in vrednotenje projektne ideje,

• iskanje zaveznikov,

• oblikovanje projektne skupine,

• dvig ravni zavesti in motivacije za sodelovanje pri izvedbi
pilotnega projekta,

• izdelava načrta projekta.

⌦ POZOR

Projektna skupina naj bo velika ravno toliko, kot je to potrebno,
in tako majhna, kot je le mogoče. Kadar smo v dvomih, pa je
vseeno bolje povabiti koga preveč kot premalo.

Predstavitev rezultatov 5

Tako rezultate izbora težišč delovanja na energetskem področju v
občini ter instrumentov za izvajanje ukrepov v okviru občinske
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energetske zasnove, kot tudi izkušnje in uspešnost izvedenih pilotnih
projektov dokumentiramo v vmesnem poročilu.

O dobljenih rezultatih moramo razpravljati v delovni skupini ter jih
predstaviti tako nosilcem političnih odločitev v občini kot tudi širši
javnosti.

PRIMER

Možnosti za uspeh projektov na energetskem področju večajo
pristopi, v katerih imajo koristi vse sodelujoče strani - primer mesta
Graz, Avstrija

Od leta 1987 so v več kot 70-ih stavbah, ki jih upravlja mesto Graz,
stavbe z uradi, šole itd., nadomestili stara centralna ogrevanja na
premog ali kurilno olje z daljinskim ogrevanjem ali modernimi plinskimi
gorilci. Graško komunalno podjetje je pri tem prevzelo načrtovanje,
izvedbo in predfinanciranje omenjenih sprememb centralnega
ogrevanja. Emisije škodljivih snovi v zrak v mestu so se zaradi
izvedenega projekta zmanjšale za nekaj odstotkov, emisija CO2 iz
stavb, ki so v lasti ali upravljanju mesta, pa se je zmanjšala za več kot
40 %.

Neposredne koristi tega projekta so bile za vse sodelujoče strani
očitne:

• mesto Graz je v stavbah, ki so v njegovi lasti ali upravljanju, dobilo
moderno in stroškovno ugodno oskrbo s toploto, ne da bi s tem
obremenilo svoj proračun,

• Graško komunalno podjetje je povečalo prodajo energije iz svojih
omrežij za oskrbo z daljinsko toploto in zemeljskim plinom ter
obenem sodelovalo pri vzorčnem projektu za povečanje
učinkovitosti rabe energije in zmanjšanje emisije škodljivih snovi,

• graško prebivalstvo pa ima koristi zaradi boljše kakovosti zraka v
mestu.

Projekti, v katerih imajo koristi vse sodelujoče strani, imajo večje
možnosti za uspeh, saj udeleženci v njih sodelujejo zaradi lastnih
interesov.
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PROGRAM AKTIVNOSTI IN ZAKLJUČEK
IZDELAVE ŠTUDIJE ENERGETSKE ZASNOVE

CILJI 4. STOPNJE
Izdelava programa aktivnosti

Izdelavo študije energetske zasnove zaključimo s predstavitvijo
v občinskem svetu

Izdelava končnega poročila

Javna predstavitev končnih rezultatov izdelave študije občinske
energetske zasnove

TRAJANJE 4. STOPNJE
4 do 8 mesecev

Izdelava programa aktivnosti 1

V programu aktivnosti, ki predstavlja dolgoročni program delovanja na
energetskem področju v občini, so zajeti vsi ukrepi, ki bodo izvedeni v
okviru občinske energetske zasnove, njihov obseg ter instrumenti s
pomočjo katerih jih bomo uresničili. V njem so vsa izbrana težišča
delovanja podrobno obdelana po naslednjih stopnjah:

• kvantitativni cilji,

• konkretne aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru ukrepa,

• pričakovane koristi realizacije ukrepa,

• sodelujoči pri izvedbi ukrepa in njihove pristojnosti,

• pričakovani stroški,

• finančni in časovni načrt,

• izbrani postopek za spremljanje uspešnosti izvedenega ukrepa.

V programu aktivnosti so torej združeni rezultati prejšnjih stopenj
projekta izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove, dopolnjeni
z nekaterimi dodatnimi deli npr. z organizacijskimi in osebnostnimi
dejavniki, ki omogočajo uspešno izpeljavo projekta, izbranim
pristopom za zbiranje denarnih sredstev, podatki za izdelavo rednih
energetskih poročil ter poročil o varstvu podnebja in okolja, postopki
za redno spremljanje uspešnosti izvajanja projekta itd.

Seveda je za uspešno izpeljavo projekta odločilnega pomena, da
pripravimo program aktivnosti v sodelovanju z organizacijami in ljudmi,
ki so pomembni na energetskem področju v občini. Smiselno je, da jim
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najprej predstavimo predlog programa aktivnosti, potem pa v
razgovoru z njimi izmenjamo mnenja, ki jih kasneje upoštevamo pri
pripravi končne verzije programa aktivnosti v delovni skupini.

2 Predstavitev v občinskem svetu

Na osnovi končne verzije programa aktivnosti izdelamo sedaj samo še
končne predloge za predstavitev v občinskem svetu. Predstavitev je
smiselno pripraviti v sodelovanju z različnimi političnimi odbori in
strankami. Pogosto je pametno, da predstavnike političnih strank
vključimo že v sam proces izdelave občinske energetske zasnove, ker
to pogosto pospeši omenjeni korak. Izkušnje pa kažejo, da zahteva
usklajevanje mnenj z različnimi ljudmi in organizacijami v občini ter
političnimi odbori in strankami, s tem pa tudi končna priprava
programa aktivnosti, relativno veliko časa.

Zaključna predstavitev programa aktivnosti v občinskem svetu
predstavlja izhodišče za izvedbo občinske energetske zasnove v
praksi in zato pomemben mejnik v prihodnost usmerjenega
energetskega načrtovanja v občini.

3 Izdelava končnega poročila

V končnem poročilu o izdelavi občinske energetske zasnove so
dokumentirana vsa doslej izvedena dela. Seveda je to poročilo
končno samo za stopnjo izdelave študije občinske energetske
zasnove, v okviru celotnega projekta izdelave in izvedbe občinske
energetske zasnove pa predstavlja samo prvi korak.

Poleg rezultatov dosedanjega dela in analize obstoječega
energetskega stanja v občini zajema končno poročilo tudi pregled
izbranih ukrepov, vključno z instrumenti za njihovo izvedbo in podatki
o morda že uresničenih pilotnih projektih. Končno poročilo je tako
običajno sestavljeno iz naslednjih delov:

• kratek povzetek rezultatov izdelave energetske zasnove: analiza
obstoječega energetskega stanja v občini, program aktivnosti,
pregled izbranih ukrepov, vključno z instrumenti za njihovo
izvedbo in podatki o morda že uresničenih pilotnih projektih itd.,

• dokumentacija procesa izdelave občinske energetske zasnove,

• zbiranje gradiva: povzetki vseh vsebinskih prispevkov, opisi
ukrepov, gradivo za stike z javnostmi itd.
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Javna predstavitev rezultatov 4

Končne sklepe o izvedbi energetske zasnove, ki jih je sprejel občinski
svet, predstavimo tudi širši javnosti. Predstavitev lahko istočasno
izrabimo tudi kot povabilo prebivalcem za aktivno sodelovanje pri
izvajanju programa aktivnosti. V teku izdelave energetske zasnove
pripravljeno gradivo pa lahko v nadaljevanju projekta uporabimo tudi
kot podlago za nadaljnje tržne dejavnosti.

Za uspešnost projekta je odločilnega pomena njegova izvedba, zato je
smiselno, da kar najhitreje po zaključku prvega dela projekta, izdelavi
občinske energetske zasnove, začnemo tudi z njegovim praktičnim
izvajanjem.
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SISTEMATIČNA IZVEDBA
ENERGETSKE ZASNOVE

CILJI 5. STOPNJE
Vodenje izvedbe energetske zasnove

Uvedba energetskega managementa

Sodelovanje z različnimi ljudmi in organizacijami med
izvajanjem energetske zasnove

Izvajanje programa aktivnosti

Spremljanje in vrednotenje uspešnosti izvajanja občinske
energetske zasnove

Redna izdelava energetskega poročila ter poročila o varstvu
okolja in podnebja

TRAJANJE 5. STOPNJE
Več let

Vodenje izvedbe zasnove 1

Energetsko načrtovanje ter varstvo okolja in podnebja ne predstavljajo
nalog, ki bi jih lahko izvajali poleg rednih delovnih obveznosti.
Neprestano moramo skrbeti za pretok informacij, odpravljati ovire, na
katere naletimo ob izvajanju ukrepov, pripravljati podlage, na osnovi
katerih lahko občinski svet sprejema odločitve, spremljati in vrednotiti
dobljene rezultate itd.

Zaradi obsežnosti in dolgoročnosti izvedbe energetske zasnove je
smiselno razmišljati o novem delovnem mestu z jasno določenimi
pristojnostmi in primerno oblikovano organizacijsko strukturo. Za
nadaljne delo moramo namreč zbrati ustrezne ljudi in vzpostaviti
primerno strukturo za vodenje projekta, ki za svoje delo ne bo več
potrebovala intenzivnega sodelovanja zunanjih svetovalcev. Govorimo
tudi o občinskem energetskem managementu.

Energetski management 2

Kot smo že omenili, je smiselno, da ima občina človeka, ki je zadolžen
za izvajanje dejavnosti tako na področju občinskega energetskega
načrtovanja, torej pri pripravi občinske energetske zasnove, kot tudi
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na področju učinkovite rabe energije v stavbah, ki so v lasti ali
upravljanju občine, občinskega energetskega managerja. In kateri so
razlogi za uvedbo občinskega energetskega managementa?

a) Zmanjšanje stroškov za energijo. Varčevanje z energijo pomeni
varčevanje z denarjem. Učinkovitejšo rabo energije lahko običajno
dosežemo brez posebno dragih ukrepov. Primer: s spremljanjem
porabe energije lahko hitro zaznamo prisotnost okvar na
instalacijah, jih odpravimo in s tem zmanjšamo izgube energije.
Pa tudi velika vlaganja naj ne bi bila prevelika ovira za varčevanje
z energijo, saj so prihranki običajno tolikšni, da se investicije
poplačajo že v kratkem času.

b) Izboljšanje kakovosti okolja. Ustrezno energetsko načrtovanje
in učinkovita raba energije pomenita tudi izboljšanje kakovosti
okolja. Po eni strani tako pozitivno vplivata na naše privatno in
delovno življenjsko okolje, po drugi strani pa pomenita tudi
zmanjšanje emisij škodljivih in toplogrednih plinov, npr. SO2 in
CO2, in s tem izboljšanje kakovosti okolja na lokalni, regionalni, pa
tudi globalni ravni.

c) Zdravje prebivalstva. Varčevanje z energijo vpliva zelo pozitivno
tudi na počutje ljudi, saj smo že omenili tako izboljšanje
privatnega in delovnega življenjskega okolja, kot tudi manj
onesnaženo okolje.

d) Splošna odgovornost. Živimo v globalni vasi. Načini, ki jih
trenutno uporabljamo za proizvodnjo in rabo energije, vplivajo
tako na druge regije v svetu kot tudi na prihodnje generacije, zato
je naša dolžnost, da skrbimo za zmanjšanje onesnaževanja vode,
zemlje in zraka.

e) Odgovornost občinskih oblasti. Naloga občinskih oblasti je, da
delujejo na področju energetskega načrtovanja v občini, v okviru
katerega določajo cilje za zmanjšanje rabe energije ter emisij
toplogrednih in ostalih škodljivih plinov v okolico, si prizadevajo za
spremembo vedenja in odnosa javnosti do energetske
problematike ter promocijo obnovljivih virov energije.

Občinske oblasti imajo osrednje mesto pri energetskem
načrtovanju v občini ter uresničevanju ciljev za povečanje
učinkovite rabe energije in zmanjšanje učinkov uporabe energije
na okolje.

Cilji občinskega
energetskega managementa

V občini je potrebno cilje, ki jih želimo doseči z uvedbo energetskega
managementa, pa tudi merila, s pomočjo katerih bomo te cilje
oblikovali, natančno določiti. In zakaj je potrebno določiti cilje
energetskega managementa?
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• Energetski management naj bi predstavljal eno izmed delovnih
področij občinske uprave. Brez natančne določitve ciljev pa
dejavnosti na področju energetskega načrtovanja in učinkovite
rabe energije niso sprejete v zadostni meri in nimajo potrebne
podpore.

• Iz izbranih ciljev izpeljemo tudi konkretna merila za odločanje o
tem, katere dejavnosti bomo sploh izvajali. S pomočjo teh meril so
odločitve lažje in hitrejše.

• Končno pa lahko rezultate našega dela glede na izbrane cilje tudi
najbolj primerno ovrednotimo in, če je to potrebno, tudi izboljšamo.

Določitev ciljev vpliva tako na srednje in dolgoročno energetsko
načrtovanje, kot tudi na vsakodnevni energetski management.

Kako izvajamo
energetski management

Uvajanje energetskega managementa v občini običajno privede do
določenih sprememb na področju pristojnosti znotraj občinske uprave,
zato lahko v začetku vodi k odporu ljudi. Najpomembnejši predpogoj
za uvajanje energetskega managementa pa je pripravljenost vodje
občinske uprave, da zanj ustvari potrebno strukturo.

Pri uvajanju energetskega managementa je najbolj smiselno in
stroškovno sprejemljivo, da osnovno strukturo za njegovo izvajanje
razvijemo znotraj že obstoječih lokalnih struktur. Pri tem je
pomembno, da je, vsaj v velikih in srednje velikih občinah, energetski
manager uslužbenec občinske uprave. Poleg tehnične
usposobljenosti mora namreč energetski manager, da lahko
učinkovito usklajuje dela in naloge na tem področju, dovolj dobro
poznati tudi strukturo občinske uprave, kar za zunanje sodelavce ni
značilno.

Za uspešnost dela občinskega energetskega managerja je
pomembno tudi, da ga na predlog vodje občinske uprave imenuje
župan in potrdi občinski svet. V resoluciji o imenovanju naj ne bodo
navedene samo naloge energetskega managerja, ampak tudi seznam
občinskih oddelkov in njihovih vodij, s katerimi mora biti občinski
energetski manager v povezavi pri izvajanju svojih nalog.
Energetskemu managerju morajo biti dodeljeni tudi ustrezni človeški
viri, še najbolje je ustanoviti posebno delovno skupino, ter materialna
in denarna sredstva.

Delovna skupina nato razvije zasnovo za izvajanje energetskega
managementa, v kateri določi cilje energetskega managementa ter
razdeli naloge in pristojnosti vsem, ki bodo v projektu sodelovali.
Obenem določi tudi časovne okvire posameznih korakov uvajanja
energetskega managementa.
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V majhnih občinah pa lahko kot občinski energetski manager deluje
tudi zunanji svetovalec. Obstaja tudi možnost, da več manjših občin
zaposli skupnega občinskega energetskega managerja.

Naloge energetskega managerja

Naloge občinskega energetskega managerja potekajo na dveh
ravneh:

• Učinkovita raba energija v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju
občine, kjer je poleg optimizacije porabe energije v obstoječih
stavbah naloga energetskega managerja 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. Zahteve
s področja oskrbe z in rabe energije naj bi bile vključene tudi kot
merila v natečajih za projektiranje novih stavb.

• Energetski manager je občinski strokovnjak za energetske
zadeve, ki sodeluje pri načrtovanju občinske energetske politike,
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.
V področje njegovih pristojnosti spada tudi izdelava in izvedba
občinske energetske zasnove. Energetska zasnova naj bi
odgovorila na vprašanja, katere vrste stavb, energetskih tehnologij
in virov energije najbolje odgovarjajo potrebam posameznih
porabnikov energije in na kakšen način lahko najbolje izkoristimo
potenciale razpoložljivih virov energij.

Po vsakem koraku je potrebno narediti pregled opravljenega dela. To
po potrebi omogoča tudi nadaljna prilagajanja znotraj občinske
uprave. Energetski management je in ostaja naloga, ki vključuje
celotno občinsko upravo.

Opis dela

V majhnih občinah delajo energetski managerji bolj ali manj sami, kar
pomeni, da morajo sami opraviti tudi veliko praktičnega dela. V večjih
občinah pa je osnovna naloga energetskega managerja vodenje, to je
usklajevanje nalog in dejavnosti na področju energetskega
managementa.

Poleg omenjenega usklajevanja dela se mora energetski manager
običajno ukvarjati tudi z nekaj značilnimi nalogami energetskega
managementa, vključno s spremljanjem razvoja rabe energije, njeno
optimizacijo in pripravo poročil o opravljenem delu. V praksi pa sodijo
v področje delovanja energetskega managerja tudi druge naloge npr.
analiza stavb, tehnična podpora, priprava finančne sheme itd.
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Koliko nalog lahko energetski manager dejansko izpolni, je odvisno od
obsega njegovih delovnih obveznosti. V primeru, da je obseg njegovih
nalog velik, mora imeti v skladu s tem na razpolago tudi primerno
število ljudi.

Energetski manager ima pri svojem delu na razpolago naslednje
pripomočke:

• tehnične ukrepe na področjih proizvodnje, distribucije ali rabe
energije,

• organizacijske in vedenjske ukrepe, ki se nanašajo na način
obnašanja proizvajalcev in porabnikov energije, pa tudi na
izboljšanje organizacije dela in kakovosti delovnih sredstev,

• zakonodajne ukrepe, s katerimi lahko doseže zakonske
spremembe, ki spodbujajo učinkovito rabo energije in uporabo
obnovljivih virov energije,

• demonstracijske projekte, ki imajo pomemben vpliv predvsem pri
prikazu novih energetsko učinkovitih tehnologij npr. soproizvodnje
toplote in električne energije ali fotovoltaičnih celic, širši javnosti,

• informiranje javnosti, saj bodo samo primerno obveščeni ljudje
morda pripravljeni spremeniti svoje dosedanje navade in
obnašanje,

• izobraževanje ključnih oseb na področju energetskega
načrtovanja in učinkovite rabe energije,

• večanje motivacije z namenom doseči višjo energetsko zavest
med prebivalstvom,

• finančne spodbude za izvajanje ukrepov učinkovite in okolju
prijazne rabe energije.

Človeški in materialni viri

Uspeha na področju energetskega managementa ne moremo doseči
brez določenih dodatnih stroškov zaradi potrebnega števila ljudi in
investicijskih stroškov. Zaradi gospodarske učinkovitosti ukrepov
učinkovite rabe energije pa so v večini primerov prihranki pri stroških
za energijo nekajkrat višji kot izdatki potrebni za učinkovit energetski
management, ki je te prihranke omogočil.

Določitev nalog in ocena varčevalnega potenciala sta osnovi za
določitev potrebnih človeških in materialnih virov.

• V občinah z več kot 10000 prebivalci, je zaradi raznolikosti nalog,
ki jih je potrebno opravljati, smiselno odpreti delovno mesto
energetskega managerja.

• Energetski manager mora vedno imeti na razpolago določeno
količino materialnih sredstev, tako da lahko izvede majhne, a
nujne ukrepe hitro in brez birokratskih ovir.
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• Materialna sredstva, npr. računalniško opremo in nekaj merilnih
naprav, je potrebno priskrbeti že v času pripravljalnih del za
uvajanje energetskega managementa, saj lahko energetskemu
managerju samo na takšen način omogočimo, da že od samega
začetka učinkovito dela.

3 Proces sodelovanja

Za uspešno izvedbo energetske zasnove je bistvenega pomena
aktivno sodelovanje končnih porabnikov energije ter ljudi, ki igrajo
pomembno vlogo na energetsko političnem področju občine. S
pomočjo različnih informacijskih dejavnosti namenjenih dvigu ravni
zavesti in spremembi vedenja, si moramo prizadevati pridobiti
prebivalstvo in gospodarstvo za sodelovanje v projektu, in jih
vzpodbujati, da v okviru ciljev občinske energetske zasnove razvijajo
lastne ideje in projekte, ki jih lahko nato ob aktivni podpori občine tudi
uresničijo.

Podobno kot naj bi že pri pripravi in izdelavi občinske energetske
zasnove sodelovali različni posamezniki in organizacije, ki so
pomembni na energetsko političnem področju občine, je smiselno, da
sodelovanje z njimi nadaljujemo tudi med izvajanjem energetske
zasnove, seveda pa moramo za to ustvariti tudi primerno
organizacijsko strukturo.

4 Izvajanje programa aktivnosti

Izdelavi energetske zasnove sledi obsežno izvajanje izbranih ukrepov
in projektov, za katero morajo občinski politični organi in občinska
uprava ustvariti primerno organizacijsko strukturo. Za uspešno
izvedbo energetske zasnove je bistveno, da je občinska uprava na
področju doseganja ciljev energetske zasnove dejavna v okviru svojih
pristojnosti in s svojim delovanjem daje zgled tudi ostalemu
prebivalstvu. Delovna skupina, ki vodi projekt izdelave in izvedbe
občinske energetske zasnove, je tudi tista, ki pripravlja razpise in
izbira izvajalce posameznih projektov.

Ob vsem tem pa seveda ne smemo pozabiti, da je izdelava in izvedba
energetske zasnove dolgoročen proces. V okviru večine danes
izdelanih zasnov v tujini je predvideno, da bodo zastavljeni cilji
doseženi nekje v obdobju do leta 2015. V tako dolgem časovnem
obdobju pa zagotovo pride na vseh področjih do najrazličnejših
sprememb, ki vplivajo tudi na potek izvedbe energetske zasnove.
Zaradi njih tudi nikakor ne moremo pričakovati, da bodo vsi, ob
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začetku izdelave energetske zasnove predlagani ukrepi, kasneje v
praksi tudi dejansko izvedeni.

Pred desetimi leti je bila tako v javnosti vroča tema npr. namen
priključitve in uporabe daljinskega ogrevanja ali zemeljskega plina
namesto premoga ali tekočih goriv, danes pa je v ospredju vprašanje
prehoda podjetij za oskrbo z energijo v podjetja za energetske storitve
kot partnerjev občine in porabnikov energije, saj marsikdo namreč
šele danes prihaja do spoznanja, da je osnovna naloga sistemov za
oskrbo z energijo zadovoljitev potreb porabnikov, ne pa izpolnjevanje
različnih tehnoloških zahtev. Seveda pa se moramo zavedati tega tudi
pri načrtovanju energetske zasnove. Zanjo namreč ni dovolj samo, da
je usmerjena h dolgoročnemu energetskemu načrtovanju v občini ter
varstvu okolja in podnebja, temveč je bistvenega pomena tudi, da je
pripravljena in izvedena v skladu z interesi prebivalstva.

Relativno kratkoročno gledano lahko uresničimo neinvesticijske
ukrepe, kot so dejavnosti na področju informiranja in energetskega
svetovanja ali pa obvezna vključitev energetskega v prostorsko
načrtovanje. Ukrepi, ki zahtevajo investiranje, pa so odvisni od
razpoložljivih finančnih sredstev občine, podjetij za oskrbo z energijo
itd., ter pripravljenosti prebivalcev občine za njihovo sofinanciranje in
sodelovanje pri njihovi izvedbi. In ravno neugoden finančni položaj
gospodinjstev je pogosta ovira pri izvajanju omenjenih ukrepov.

Pri izvedbi ukrepov v okviru občinske energetske zasnove si lahko
pomagamo z različnimi sredstvi:

• informiranje, svetovanje, razprave,

• trženje,

• spodbude,

• načrtovanje,

• nadzor,

• pravica razporejanja,

• prepovedi, zahteve.

Blažji ukrepi, kot so informiranje, svetovanje in trženje morajo imeti pri
izvajanju energetske zasnove prednost pred ostrejšimi ukrepi, ki
segajo vse tja do zahtev in prepovedi. V praksi se je takšen pristop
uveljavil v veliki meri.

Spremljanje uspešnosti izvajanja
občinske energetske zasnove 5

Ob izvajanju občinske energetske zasnove moramo neprestano
spremljati dosežene rezultate ter vrednotiti njihovo uspešnost.
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Konkretno zastavljeni cilji imajo pravo vrednost namreč samo takrat,
kadar lahko preverimo, v kolikšni meri so bili doseženi, in po potrebi
izvedemo dodatne popravke.

6 Redna izdelava poročil

Energetsko poročilo predstavlja sredstvo za spremljanje uspešnosti
izvajanja občinske energetske zasnove, saj omogoča pregled nad
učinkovitostjo izvedenih ukrepov. Poročilo moramo redno dopolnjevati
s podatki o nastalih spremembah na energetskem področju v občini.
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NALOGE OBČINE PRI IZDELAVI IN
IZVEDBI ENERGETSKE ZASNOVE 5

Izbira vodje projekta 5.1

Brez sodelovanja občine energetske zasnove ni mogoče uspešno
izdelati in izvesti, zato je potrebno znotraj občinske uprave imenovati
odgovornega vodjo projekta za nadzor projekta izdelave in izvedbe
občinske energetske zasnove. Njegove naloge so:

• usklajevanje pri določevanju ciljev energetskega načrtovanja v
občini pred pripravo razpisa za občinsko energetsko zasnovo,

• izdelava podlag za razpis,

• izbira kandidatov za izvajanje projekta,

• usklajevanje zbiranja in obdelave podatkov,

• povezava sodelujočih strokovnjakov in drugih upravnih služb,

• nadzor nad potekom izdelave projekta in določitev rokov za
predstavitev doseženih rezultatov,

• organizacija dejavnosti na področju stikov z javnostmi.

Vodja projekta mora paziti tudi, da projekt izdelave in izvedbe
občinske energetske zasnove ni omejen samo na reševanje
tehnoloških vprašanj, ampak so vanj vključene tudi ustrezne
organizacijske rešitve ter potrebne dejavnosti na področju spremembe
vedenja ljudi. V okviru občinske energetske politike mora vodja z
vključitvijo zunanjih strokovnjakov kot neodvisnih svetovalcev
vzpostaviti tudi proces stalnega svetovanja nosilcem političnih
odločitev.

Ustanovitev delovne skupine 5.2

Za pripravo, izdelavo in izvedbo občinske energetske zasnove je
pogosto smiselno ustanoviti posebno delovno skupino, v kateri naj bi
bili zastopani vsi, ki imajo v občini pomemben vpliv na dogajanje na
energetsko političnem področju:

• člani občinskega sveta,

• predstavniki pristojnih uradov občinske uprave npr. urad za okolje,
urad za razvoj občine, uradi za gradnjo, pospeševanje
gospodarstva itd.,

• podjetja za oskrbo z energijo,
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• industrijska  in obrtna združenja,

• zastopniki lokalnih interesov in nevladnih organizacij npr. občinska
iniciativa, ekološko društvo, društvo najemnikov stanovanj itd.

Delovna skupina svetuje in odloča zlasti ob naslednjih priložnostih:

• določitev ciljev in zahtev za občinsko energetsko zasnovo,

• določitev meril za vrednotenje predlaganih ukrepov,

• razpis in izbira izvajalca študije občinske energetske zasnove,

• svetovanje ob vmesnih in končnih rezultatih izdelave študije
energetske zasnove,

• izpeljava dejavnosti na področju stikov z javnostmi,

• vodenje projekta izvedbe občinske energetske zasnove.

5.3 Izbira težišč delovanja

Izbira težišč delovanja za občinsko energetsko zasnovo je odvisna od
značilnosti in potreb posamezne občine ter njenih finančnih
zmožnosti, izvedemo pa jo na podlagi analize obstoječega
energetskega stanja.

5.4 Priprava razpisa

Ko pripravljamo razpis in iščemo nekoga, ki bo opravil prvi del projekta
izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove, to je zbiranje
podatkov vključno z analizo obstoječega energetskega stanja v občini
ter izbiro težišč delovanja, ukrepov in instrumentov za njihovo
izpeljavo, moramo točno vedeti, kaj od izvajalca želimo. Samo na
takšen način lahko namreč pripravimo ustrezen razpis, katerega
rezultat bo izdelava uporabne in razmeram občine prilagojene študije
energetske zasnove, ki bo kar nekaj naslednjih let osnova izvajanja
ukrepov na energetskem področju v občini.

Pri pripravi razpisa si lahko pomagamo z osnovnimi smernicami
navedenimi v dodatku B tega vodnika, ki jih seveda prilagodimo
potrebam svoje občine. Ugodno je, če se na razpis prijavijo vsaj trije
različni izvajalci, saj nam to daje možnost izbire najustreznejšega,
sicer pa je potrebno pri pripravi razpisa in izbiri ponudnika ustrezno
upoštevati določila zakona o javnih naročilih.

Izbrani izvajalec se mora obvezati, da bo vse podatke, na katere bo
naletel med analizo obstoječega energetskega stanja v občini,
obravnaval zaupno. Pred prevzemom del mora razkriti vse svoje
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povezave s podjetji za oskrbo in distribucijo energije, proizvajalci
energetske opreme ter ostalimi ustanovami in združenji.

Izbira izvajalcev študije 5.5

Izbiro pooblaščenih izvajalcev izvedemo na podlagi razgovorov s
svetovalnimi podjetji. Proces izbire je zaradi slabe primerljivosti
prispelih ponudb in težav pri določanju usposobljenosti posameznih
izvajalcev pogosto težko izvedljiv. Pri primerjavi prispelih ponudb
moramo poleg časa, predvidenega za izdelavo posameznih stopenj
projekta, obsega ur in priporočil paziti tudi na:

• spoštovanje pogojev iz razpisa,

• upoštevanje krajevnih posebnosti,

• stopnjo razdelanosti težišč delovanja,

• pogostnost prisotnosti na terenu,

• nadzor nad pripravami za izvedbo posameznih projektov po oddaji
končnega poročila,

• pogostnost udeležbe na sejah občinskega sveta in delovne
skupine,

• pripravljenost za prenos znanja in nadaljne usposabljanje vodje
projekta na terenu,

• podroben časovni načrt in okvir za izdelavo študije energetske
zasnove,

• obračun potnih in dodatnih stroškov,

• prilagodljivost spremembam obsega študije energetske zasnove,

• držanje rokov,

• imenovanje odgovornega partnerja ter ustrezno usposobljenih in
izkušenih strokovnjakov za razgovore,

• obseg vključenosti pomožnih sodelavcev,

• že izvedene ali predlagane ukrepe na področju energetskega
načrtovanja v občini.

Analizi prispelih ponudb sledijo osebni pogovori z najmanj dvema
ponudnikoma. Ne glede na število študij energetskih zasnov, ki jih je
posamezni izvajalec že izdelal, in ostalih priporočil, imajo pri izbiri
izvajalca pomembno vlogo merila kot so zavzetost za sodelovanje,
prilagodljivost, osebni odnos, sposobnost sporazumevanja itd.
Pogosto je smiselno vzpostaviti stik tudi s katerim izmed prejšnjih
naročnikov izbranih izvajalcev, saj lahko na takšen način pridemo do
dragocenih informacij o izkušnjah, ki se tičejo medsebojnega
sodelovanja naročnika in izvajalca.
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5.6 Dejavnost delovne skupine med
izdelavo študije energetske zasnove

Med izdelavo študije energetske zasnove izvajalec in odgovorni vodja
projekta na osnovi sprejetega časovnega načrta vseskozi sodelujeta.
Kakovost opravljenega dela stalno strokovno spremlja tudi delovna
skupina, neustrezna kakovost pa vodi k izgubi pravice do povračila
stroškov opravljenega dela. Ob koncu analize obstoječega
energetskega stanja v občini izvajalec dobljene rezultate tudi
predstavi ter sodeluje pri razpravi za določitev težišč delovanja na
energetskem področju v občini, ki jo pripravi delovna skupina.

Občinske energetske zasnove naj bi, poleg priprave in izvedbe
posameznih ukrepov na energetskem področju, spodbujale tudi
učinkovito rabo energije na področju gospodinjstev in obrti, zato je v
njihovem okviru še posebno pomembno aktivno delovanje na
področju stikov z javnostmi npr. v obliki tiskovnih konferenc, radijskih
oddaj, časopisnih člankov, različnih razgovorov, zaključnih prireditev z
namenom predstavitve končnega poročila o izdelavi občinske
energetske zasnove itd.

5.7 Zahtevana dokumentacija

Končno poročilo o izdelavi študije občinske energetske zasnove naj bi
vsebovalo:

1. Zastavljene naloge in določitev ciljev.

2. Omejitev področja raziskovanja.

3 Pregled obstoječega energetskega stanja v občini in analizo šibkih
točk.

4. Zakonske in pravne okvire.

5. Predloge ukrepov za izboljšanje položaja in podatke o možnih
prihrankih energije.

6. Določitev stroškov in analizo gospodarnosti.

7. Predvideno razbremenitev okolja.

8. Priporočila za izvedbo občinske energetske zasnove.

5.8 Izvedba energetske zasnove

Na osnovi poročila o izdelavi študije energetske zasnove pripravi
delovna skupina v sodelovanju z zunanjimi svetovalci strategijo za
njeno postopno izvedbo, ki jo sprejme občinski svet. Pomembno je, da
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občina skupaj z izvajalci pripravi tudi program predstavitev energetske
zasnove za različne ciljne skupine in organizira dejavnosti na
področjih osveščanja, informiranja in izobraževanja ter objavo v lokalih
medijih. Poleg tega je potrebno:

• pripraviti izbor možnih izvajalcev posameznih projektov iz
energetske zasnove,

• oblikovati program za vključevanje občanov v izvajanje zasnove,

• zagotoviti vodenje občinskega energetskega poročila in vnašanja
novih podatkov. S pomočjo poročila lahko stalno spremljamo
energetski položaj občine ter nadzorujemo uspešnost izvajanja
izbranih ukrepov. Zaradi stroškov in primerne usposobljenosti
sodelavca za vodenje takšnega poročila je smiselno, da se zanj
odločimo že v stopnji priprave občinske energetske zasnove.

Stavbe v lasti ali
upravljanju občine 5.9

Pri izdelavi in izvedbi občinske energetske zasnove je še posebej
pomembno, da so posamezni ukrepi, predvsem na področju
učinkovite rabe energije, predvideni in izvedeni tudi v stavbah, ki so v
lasti ali upravljanju občine. Izvedba teh ukrepov lahko služi kot zgled
prebivalstvu pri prikazu praktičnih možnosti za zmanjšanje stroškov za
energijo v stavbah. Izkušnje, ki jih pri tem pridobi občina, pa so lahko
kasneje v pomoč tudi ostalim lastnikom javnih in stanovanjskih stavb.

Kako pa pravzaprav pristopimo k izvajanju ukrepov učinkovite rabe
energije v stavbah? Uvajanje učinkovite rabe energije v stavbah lahko
razdelimo na naslednje stopnje:

• energetski pregled stavbe,

• načrt energetske obnove stavbe (načrt investicij),

• priprava projektnih nalog in izdelava projektne dokumentacije,

• izbira najugodnejšega izvajalca,

• izvedba ukrepov,

• spremljanje uspešnosti izvedenih ukrepov.

Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju
energetskega stanja stavbe. Za njegovo izvedbo je običajno najbolj
smiselno pooblastiti zunanjega strokovnjaka, naše izkušnje pa kažejo,
da moramo za dejansko uresničitev v okviru energetskega pregleda
predlaganih ukrepov ustvariti primerne pogoje. Poleg nujno potrebnih
pogojev, kot je zagotavljanje finančnih sredstev za naložbe, mednje
sodijo še naslednje spremljevalne aktivnosti:
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• redna komunikacija z lastnikom, upravnikom in uporabniki stavbe
pri sami pripravi izvedbe energetskega pregleda pa tudi med
njegovim izvajanjem,

• predstavitev rezultatov energetskega pregleda vsem ključnim
udeleženim,

• stalno spremljanje uspešnosti izvedenih ukrepov predlaganih v
energetskem pregledu ter podpora investitorju med izvajanjem
začrtanega scenarija energetske obnove stavbe.

V Sloveniji potekajo energetski pregledi javnih in večstanovanjskih
stavb po ustaljeni metodologiji Agencije RS za učinkovito rabo
energije Ministrstva za gospodarske dejavnosti. Energetski pregled
stavbe tako zajema:

• analizo rabe energije po posameznih energentih,

• pregled stanja stavbe in glavnih porabnikov energije,

• analizo organiziranosti upravljanja z energijo,

• razgovor z uporabnikom stavbe (režim uporabe stavbe, toplotno
ugodje, predvideni načrti za investiranje v ukrepe učinkovite rabe
energije ter pristojnosti in motiviranost ključnih sodelujočih za
odločanje o njihovi izvedbi itd.),

• analizo energetskih tokov v stavbi.

• pregled možnih ukrepov učinkovite rabe energije,

• oceno sprejemljivosti predstavljenih ukrepov učinkovite rabe
energije,

• predlog ukrepov učinkovite rabe energije za pregledano stavbo,

• oceno energetske učinkovitosti predlaganih ukrepov,

• izdelavo tabele predlaganih ukrepov razporejenih glede na njihovo
energetsko učinkovitost,

• izdelavo končnega poročila,

• izdelavo povzetka za poslovno odločanje,

• predstavitev energetskega pregleda naročniku in uporabniku.

Obseg energetskega pregleda, in s tem tudi njegova cena, je odvisen
od kompleksnosti stavbe, rabe energije in stroškov zanjo ter
pričakovanih energetskih prihrankov. V Sloveniji lahko naročnik
energetskega pregleda, torej tudi občina, zaprosi za njegovo
sofinanciranje pri Agenciji RS za učinkovito rabo energije, vendarle pa
mora energetski pregled v tem primeru vsebovati vse bistvene
elemente, ki jih narekuje predpisana in zgoraj omenjena metodologija
za izvajanje energetskih pregledov.

Izdelavi študije energetskega pregleda mora, podobno kot pri izdelavi
in izvedbi občinske energetske zasnove, slediti še sistematično
izvajanje predlaganih ukrepov učinkovite rabe energije. Pri tem se,
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predvsem v večstanovanjskih, pa tudi občinskih javnih stavbah,
pogosto pojavijo težave. Običajno je energetska osveščenost
lastnikov in uporabnikov stavb še vedno prenizka, zaradi sorazmerno
nizkih cen energije pa se še vedno prednostno investira predvsem na
drugih prodročjih. Zato je tudi med izdelavo energetskega pregleda in
izvedbo predlaganih ukrepov bistvenega pomena stalno sodelovanje
vseh, ki so udeleženi v proces odločanja, tako lastnikov kot tudi
uporabnikov stavbe.
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FINANCIRANJE 6

Izdelava študije
energetske zasnove 6.1

Izdelavo študije energetske zasnove naj bi občine običajno financirale
iz lastnih sredstev in ob pomoči Agencije RS za učinkovito rabo
energije (AURE) Ministrstva za gospodarske dejavnosti, ki
subvencionira do 50 % stroškov izdelave študije energetske zasnove,
za podporo pa lahko občine zaprosijo tudi pri lokalnih oz. regionalnih
podjetjih za oskrbo z energijo.

Merila za vrednotenje
opravljenega dela

V tem poglavju podajamo za posamezne stopnje projekta izdelave
študije občinske energetske zasnove merila za vrednotenje prispelih
prijav, ki jih pri svojem delu potrebuje razpisna komisija Agencije RS
za učinkovito rabo energije, ter merila za vrednotenje opravljenega
dela, ki so v oporo recenzentom pri njihovem delu.

a) Oblikovanje projektne naloge in izbira izvajalcev

V tej stopnji so navedena merila, ki jih potrebuje razpisna komisija
za ocenjevanje primernosti prijave na razpis. Poleg meril za
ocenjevanje vlog in odobritev subvencije, ki so prikazana v
razpisni dokumentaciji, komisija upošteva še naslednje:

• Sestavo delovne skupine za spremljanje izdelave energetske
zasnove, predvsem z vidika vključevanja odgovornih ustanov
v občini, ki lahko izvajalcu zagotavljajo kakovostno podporo.

• Vsebino projektne naloge, ki jo je delovna skupina pripravila
za razpis za izbiro izvajalca oziroma za pripravo ponudbe za
izvajanje.

• Vsebino sprejete odločitve občinskega sveta za izdelavo
energetske zasnove.

b) Analiza obstoječega stanja

Za potrditev poročila o izdelani 2. stopnji, ki ga mora prijavitelj
skupaj z izvajalcem predložiti AURE, naj poročilo vsebuje vsebino
in rezultate javne predstavitve 2. stopnje izdelave študije
energetske zasnove. Druga stopnja mora tako vsebovati:
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• Energetsko bilanco po energentih, skupinah uporabnikov,
namenu rabe energije za izhodiščno leto, za katerega se
zbirajo podatki.

• Bilanco emisij škodljivih snovi (SO2, NOx, CO2, prah itd.) po
energentih in skupinah porabnikov.

• Način in vire obstoječe oskrbe z energijo (odpadna toplota iz
industrije, razpoložljive kapacitete industrije za uporabo v
lokalni energetiki, lokalni energetski viri), strukturo obstoječe
oskrbe (omrežja za daljinsko ogrevanje, plinska omrežja).

• Podatke pomembne za načrtovanje enegetike v občini kot so:
število prebivalcev v občinskem središču in ostalih naseljih v
občini, opis strukture gospodarskih dejavnosti, stanje
obstoječih stavb, ureditev občine, obstoječa zakonodaja
(odloki, ureditveni načrti itd.).

• Pregled obstoječega sistema porazdelitve pristojnosti in
odgovornosti ter načina sprejemanja odločitev in obstoječe
organizacijske oblike na področju energetike.

c) Priprava scenarijev, predlog ukrepov

Za potrditev poročila o izdelani 3. stopnji, ki ga mora prijavitelj
skupaj z izvajalcem predložiti AURE, naj poročilo obsega vsebino
in rezultate javne predstavitve 3. stopnje izdelave študije
energetske zasnove in mora vsebovati:

• Pregled in predlog ukrepov za učinkovitejšo rabo energije in
hitrejše uvajanje uporabe lokalnih, predvsem obnovljivih, virov
energije.

• Napoved bodoče rabe in oskrbe z energijo.

• Težišča delovanja za posamezne ciljne skupine porabnikov.

• Predvidene scenarije rabe in oskrbe z energijo.

• Predloge za pilotne projekte in ukrepe.

d) Izbira ukrepov, program aktivnosti

Za ocenitev uspešnosti 4. stopnje mora študija občinske
energetske zasnove vsebovati:

• Zasnovo bodočega energetskega programa občine.

• Predloge za ustreznejšo organiziranost občinske uprave, ki bo
omogočala lažje spremljanje izvajanja energetske zasnove.

e) Napotki za sistematično izvajanje energetske zasnove

Merilo za izvajanje 5. stopnje je vsakoletno poročilo o izvedenih
aktivnostih navedenih v študiji energetske zasnove in neprestano
dopolnjevanje baze podatkov o obstoječem stanju iz 1. stopnje za
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tekoče leto. Občina je Agenciji RS za učinkovito rabo energije
obvezana posredovati letna poročila za obdobje 5 let.

Izvedba energetske zasnove 6.2

Izvedbo energetske zasnove naj bi občine običajno financirale iz
lastnih sredstev in ob pomoči Agencije RS za učinkovito rabo energije
(AURE) Ministrstva za gospodarske dejavnosti, za podporo pa lahko
občine zaprosijo tudi pri lokalnih oz. regionalnih podjetjih za oskrbo z
energijo. Obstajajo tudi možnosti pridobitve posojil iz Eko sklada in
Sklada za učinkovito rabo energije, financiranje s strani tretje stranke
itd.
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PRIMERI DOBRE PRAKSE 7

Energetski manager v občinski
upravi; občina Modena, Italija 7.1

Politika občine Modena je že dvajset let usmerjena v okolju prijazno
rabo energije, s poudarkom na uvedbi in izvajanju občinskega
enegetskega managementa ter izvajanju večjega števila
okoljevarstvenih ukrepov. Občinska uprava in oblast delujeta danes
predvsem v smeri učinkovitejše rabe energije, v svojih strukturah pa
prehajata iz vloge organa oblasti in nadzora v vlogo, kjer je osnovna
naloga ponudnika storitev, da zadovolji potrebe uporabnikov. Za
izvajanje omenjene politike pa mora biti tisti, ki je v občini odgovoren
za področji varstva okolja in učinkovite rabe energije sposoben
usklajevati dejavnosti tako na področju javnega kot tudi zasebnega
sektorja.

V občini Modena so se tako najprej odločili za uvedbo občinskega
energetskega managementa. Energetski manager deluje v sklopu
občinskega Sektorja za energetiko in varstvo okolja, kar mu omogoča
sporazumevanje z različnimi občinskimi organi in pa vodenje
projektov, za katere se odločijo njegovi nadrejeni. V novi strukturi
občinske uprave energetski manager ni več samo nadzornik
tehnologije, temveč je postal stična točka med občinskimi javnimi
ustanovami, uporabniki in tržiščem ponujenih storitev. V uvajalni
stopnji energetskega managementa so v Modeni naleteli na nekatere
težave, ki pa so jih s pomočjo predstavnikov oblasti na občinski in
regionalni ravni, ki so podprli dejavnosti učinkovite rabe energije
uspešno premagali.

V sklopu okoljevarstvenih projektov, za katere je pristojen energetski
manager, je občina Modena tako z odlokom sprejela tudi projekt
"Učinkovitejše pridobivanje in raba energije v stavbah in proizvodnih
objektih, ki so v lasti ali upravljanju občine". Kasneje so začeli izvajati
še projekt "Zanesljivost oskrbe, učinkovita raba energije in varstvo
okolja v toplarnah namenjenih za oskrbo gospodinjstev v občini z
daljinsko toploto", v okviru programa "Premio ENEA - Energija in
okolje" pa si je občina zadala nalogo pospešiti izvajanje aktivnosti,
raziskav in projektov ter pridobivanje izkušenj, s katerimi je mogoče
zmanjšati rabo energije proizvedene iz fosilnih goriv ter pospešiti rabo
obnovljvih virov energije.
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Del analize rezultatov omenjenih projektov je bil opravljen na osnovi
vzorca kotlov. Pokazal je naslednje:
• 7,5 % povečanje povprečnega izkoristka kotlov od prejšnjih 82,1

na 89,6 %,
• 5 % zmanjšanje porabe mestnega plina za ogrevanje glede na

izhodiščno leto 1995/96,
• 5 % zmanjšanje emisij CO2 v istem obdobju,
• 72 % zmanjšanje povprečne vrednosti emisij CO iz izbranega

vzorca kotlov itd.

Ocena razmerja med stroški izvedbe ukrepov in s pomočjo ciljnega
spremljanja delovanja kotlov doseženimi prihranki je pokazala, da je
čisti dobiček za uporabnike znašal 3300 mio ITL. Prihranjena denarna
sredstva so povzročila povečanje prihodka v storitveno obrtni
dejavnosti in pa odprtje novih delovnih mest, stalno pa narašča tudi
strokovna usposobljenost kadrov v tej panogi. Tako lahko vidimo, da
rezultat takšne energetske politike ni le privarčevana energija, temveč
tudi večja strokovnost in boljša kakovost storitev.

Izkušnje dobljene z uvedbo občinskega energetskega managementa
so predstavili na lokalni ravni, pa tudi ostalim občinskim upravam.

Poleg uvedbe energetskega managementa pa so se v občini Modena
odločili tudi za izvedbo projekta "Modena v gibanju - ukrepi za
zmanjšanje škodljivih vplivov, ki jih okolju povzroča promet z osebnimi
avtomobili". V okviru projekta so predvideli:

• izboljšanje mreže mestnega potniškega prometa s pomočjo
spremembe voznega reda in preusmeritve linij,

• uporabo magnetnih vozovnic po principu bančnih kartic,

• preusmeritev nočnega prevoza z lastnimi vozili na prevoze s
taksiji,

• izboljšanje kolesarskih stez,

• projektiranje in preskus hibridnega elektro kolesa.

Pred začetkom izvajanja projekta "Modena v gibanju" je bilo v Modeni
dnevno registriranih več kot 600.000 prevozov, od tega so prevozi z
avtomobili predstavljali kar 47 % skupnega števila, kolesarjenje 43 %,
uporaba mestnega potniškega prometa pa le okoli 10 %. Danes je
položaj bistveno drugačen. Z uporabo magnetnih kartic se je število
kilometrov prevoženih z osebnimi vozili v enem letu zmanjšalo za 1
mio kilometrov, kar je približno 8 %, število prevoženih kilometrov vozil
mestnega potniškega prometa pa se je povečalo iz 3,5 na 4,6 mio
kilometrov letno. Poleg tega lahko uporabniki storitev potniškega
prometa uporabljajo ponoči tudi taksije po znižanih tarifah. V okviru
programa SAVE II so razvili tudi kolo opremljeno z dodatnim
električnim motorjem.
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Omenjeni projekt je prispeval pomemben delež tudi na področju
varstva podnebja in zmanjšanja učinkov tople grede, saj je, v celoti
gledano, povzročil zmanjšanje emisije CO2 za približno 900 ton letno.

Ukrepi učinkovite rabe energije;
občina Ascoli Piceno, Italija 7.2

Ascoli Piceno je občina s 55.000 prebivalci na 158 km2 površine. Nima
posebnih podjetij, pa tudi v družbah, ki opravljajo različne storitve, ni
udeležena. Je pa zato občinska uprava aktivna na področju
upravljanja s storitvami, in sicer tako na področju oskrbe z zemeljskim
plinom, kakor tudi pri prevozih, šolah, socialni pomoči, urejanju in
graditvi cest, zbiranju in predelavi tekočih in trdnih odpadkov itd.

V začetku 90-tih let je bilo skoraj nerazumljivo, da je občina prodajala
zemeljski plin, pri tem pa sama ni imela možnosti, da bi z njim
oskrbovala kotlovnice v stavbah, ki so bile v njeni lasti ali upravljanju,
saj jih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni mogla ustrezno
preurediti. Ker pa je zemeljski plin v primerjavi s kurilnim oljem
cenejše gorivo, so se v občini Ascoli Piceno na koncu vendarle odločili
in naročili izdelavo projekta za izvedbo preureditve kotlovnic, vključno
z izdelavo vrste ekonomsko finančnih načrtov, s katerimi bi bilo
mogoče pridobiti potrebna finančna sredstva. Izračuni so pokazali, da
naj bi se investicija povrnila v devetih letih, denarna sredstva pa so se
odločili pridobiti na podlagi razpisa koncesije. Izvajalci, ki so se prijavili
na razpis, so morali določiti časovno obdobje, v katerem naj bi jim
občinska uprava plačevala pavšale, s katerimi bi bila povrnjena
investicija, istočasno pa dosežen tudi dobiček. Zaslužek koncesionarja
naj bi bil pri tem zagotovljen z optimizacijo vodenja kotlovnic ter
ustrezno izbiro projektnih rešitev za učinkovitejšo rabo energije.

Izbrani izvajalec je ponudil podaljšanje predhodno uradno določene
koncesije za 1 leto, skupaj torej 10 let, in izvedbo projektov v 75-ih
kotlovnicah, kot zanj ugodne rešitve pa je navedel naslednje ukrepe:

• zmanjšanje instalirane moči iz 22,7 na 14,1 MW,

• namestitev kotlov z atmosferskim zgorevanjem ali modularnih
kondenzacijskih kotlov z visokimi izkoristki,

• izvedbo šestih centralnih kotlovnic, z namenom oskrbovanja s
toploto posameznih sklopov šol in javnih stavb,

• vse kotlovnice moči več kot 290 kW naj bi bile opremljene z
napravami za daljinsko spremljanje in vodenje delovanja.
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Na takšen način je bilo mogoče:

• nuditi zakonsko določeno storitev brez dodatnih obremenitev
občinskega proračuna,

• izvesti investicijo z istimi stroški, kot jih zahteva že samo
upravljanje kotlovnic,

• oplemenititi občinsko premoženje,

• pridobiti dodatne prihodke od prodaje zemeljskega plina,

• izboljšati kakovost okolja.

Z energetskega vidika je bilo z ukrepi koncesionarja doseženo 20 %
zmanjšanje porabe goriva, emisije CO2 pa so se znižale za 46 %. V
okviru projekta so tri stare kotlovnice za enega izmed sklopov objektov
nadomestili s sistemom soproizvodnje toplote in električne energije,
odvečno električno energijo, ki je matični objekti ne potrebujejo, pa
uporabljajo za razsvetljavo starega mestnega jedra.

Koristi tega projekta so tako večstranske:

• dobiček v občinski blagajni,

• obnovitev celotnega sistema naprav,

• izboljšanje kakovosti ponudbe storitev porabnikom,

• učinkovitejša raba energije,

• zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje.

7.3 Izdelava študije energetske
zasnove v Mežiški dolini

Kraji v Mežiški dolini so še nedolgo tega spadali v eno občino, z
nastankom novih samoupravnih lokalnih skupnosti pa so danes
razdeljeni med občine Ravne - Prevalje, Mežica in Črna. Zaradi
skupnih geografskih značilnosti pa je bilo območje Mežiške doline pri
izdelavi študije energetske zasnove obravnavano kot celota. Pri
izdelavi so bile upoštevane takratne usmeritve republiške energetske
politike in pa specifične lokalne razmere.

Študija je bila izdelana s ciljema zagotoviti zanesljivo energetsko
oskrbo povezano z lokalnimi ponudbenimi možnostmi, ter povečati
energetsko učinkovitost na področju komunalne energetike v Mežiški
dolini.

Za uresničitev začrtanega cilja je bilo najprej potrebno analizirati
obstoječe stanje na energetskem in ekološkem področju ter načrtovati
izbiro ogrevalnih sistemov za prihodnjo uporabo na takšen način, da
so izbrani sistemi, ob upoštevanju lokalnih razmer v posameznih krajih
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oziroma naseljih, najprimernejši tako iz tehnoloških, kot tudi ekoloških
in ekonomskih vidikov.

Za dosego omenjenih ciljev pa je bilo, poleg strokovnega načrtovanja
bodoče lokalne energetske oskrbe in rabe energije, potrebno
zagotoviti tudi reševanje problematike v okviru naslednjih področij:

• osveščanje in usposabljanje javnosti,

• energetsko svetovanje,

• reorganizacija podjetij za oskrbo z energijo na področju
komunalne energetike,

• cene energentov,

• poltika varstva okolja,

• energetski informacijski sistem,

• uvajanje energetskega managementa na področju komunalne
energetike.

Scenariji bodoče energetske oskrbe so bili načrtovani na osnovi
popisa obstoječega stanja objektov v Mežiški dolini. Za obstoječe
stanje je bila nato izdelana energetska bilanca na področju komunalne
energetike, analizirane pa so bile tudi obstoječe ekološke razmere.
Analiza obstoječega energetskega stanja je skupaj s sprejetim
zazidalnim načrtom in predvidenimi dozidavami objektov na tem
področju v prihodnjem obdobju služila tudi kot osnova za določitev
bodočih energetskih potreb na področju komunalne energetike. Ob
upoštevanju obstoječih lokalnih ponudbenih možnosti ter rezultatov
analiz obstoječega stanja so bili za posamezne kraje izdelani idejni
scenariji bodoče energetske oskrbe in pa njihov vpliv na ekološke
razmere v dolini. V okviru izdelave študije energetske zasnove je bila
poleg končne zbirne ocene bodoče rabe goriv za potrebe komunalne
energetike v Mežiški dolini izdelana tudi razvrstitev posameznih
scenarijev z opisom prednosti in slabosti ter izbor najučinkovitejših
rešitev za posamezne kraje.

Kot pomemben energetski vir prihodnosti je bilo predstavljeno tudi
izkoriščanje obnovljivih virov energije. V Mežiški dolini bi lahko imela v
prihodnosti tako pomembno vlogo biomasa, in sicer tako pri oskrbi s
toploto za razseljene kmetije, kot tudi pri izgradnji centralnih kotlovnic
na biomaso sistemov daljinskega ogrevanja v večjih naseljih. Vendarle
pa sta bili v okviru študije v ospredju predvsem naslednji dve težišči
delovanja:

• daljinski sistemi oskrbe s toploto, kjer je bila predlagana enovita
organizacija sistema daljinskega ogrevanja za celotno dolino
(kotlarna, omrežje in priključne postaje z vso pripadajočo strojno in
merilno regulacijsko opremo),

• daljinski sistemi oskrbe z zemeljskim plinom, kjer je bil poudarek
na dokončanju izgradnje plinovodnega omrežja v Mežiški dolini in
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pridobitvi čimvečjega števila odjemalcev, kar naj bi vplivalo na
rentabilnejše obratovanje že zgrajenega omrežja in izboljšanje
ekoloških razmer v dolini tako z vidika izboljšanja kakovosti zraka
kakor tudi učinkovite rabe energije.

Kot glavni ukrep na področju energetike in energetskega načrtovanja
v dolini je bila tako izbrana reorganizacija podjetij pristojnih za
proizvodnjo in distribucijo toplote in zemeljskega plina v novo javno
podjetje, ki bi bilo v prihodnje pristojno za problematiko oskrbe z gorivi
in energijo za komunalno ogrevanje ter njeno učinkovito rabo na
celotnem področju doline. Predlagana ustanovitev novega podjetja je
bila pri tem obdelana tako z organizacijske kot tudi finančne in
storitvene plati.
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SMERNICE ZA IZBIRO TEŽIŠČ DELOVANJA
NA ENERGETSKEM PODROČJU V OBČINI A

Stroški za podrobno analizo izbranih težišč delovanja na energetskem
področju v občini so običajno visoki, zato v nadaljevanju navajamo
nekatere smernice, s katerimi si lahko pomagamo pri izbiri težišč
delovanja pomembnih za našo občino, predstavljena pa so seveda
samo nekatera izmed možnih področij.

1. Zmanjšanje stroškov za energijo pri javni razsvetljavi

Pri obratovanju in vzdrževanju naprav za javno razsvetljavo lahko,
npr. z nameščanjem energetsko varčnih žarnic ali spremembo
obratovalnih časov, pogosto znatno zmanjšamo stroške za
električno energijo. Podrobnejša študija tega ukrepa je praviloma
smiselna, če znaša delež letnih obratovalnih in vzdrževalnih
stroškov za javno razsvetljavo več kot en odstotek proračuna
občine.

2. Oskrba z energijo v področjih novogradenj

V področjih novogradenj lahko z ustreznim prostorskim
načrtovanjem, arhitektonskim oblikovanjem, toplotno zaščito stavb
in izborom oskrbe z energijo dosežemo učinkovitejšo rabo
energije in nižje stroške zanjo. Podrobnejša študija na področju
novogradenj, ki imajo več kot 50 stanovanjskih enot, je
priporočljiva takrat, kadar so ukrepi za varčevanje z energijo
določeni v okviru prostorskega načrtovanja ali v prodajnih
pogodbah.

3. Izvajanje obnovitvenih del in varčevanje z energijo

Za stanovanjske soseske v občini, v katerih previdevamo obsežno
obnovo stavb, je na izbranih vzorčnih stavbah vedno priporočljivo
izdelati študijo, v kateri opredelimo možnosti za vključevanje in
izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije istočasno z
obnovitvenimi deli.

4. Energetsko svetovanje za gospodinjstva

Pomembno oviro na področju učinkovite rabe energije in uporabe
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih predstavlja tudi stalno
prisotno pomanjkanje informacij. V takšni študiji je zato, v
sodelovanju z občinsko upravo in različnimi svetovalnimi
ustanovami v občini, smiselno opredeliti možnosti za stalno in
kakovostno energetsko svetovanje.
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5. Izraba odpadne toplote iz industrijskih procesov

Odpadno toploto iz industrijskega procesa, ki ni interno
izkoriščena, lahko npr. izkoristimo v bližnji javni ustanovi ali
stanovanjskem naselju. Zato je potrebna:

• pripravljenost podjetja, da to toploto prodaja,

• čimvečja usklajenost med časovno in količinsko ponudbo ter
potrebo po toploti, izraba dobavljene toplote mora biti mogoča
najmanj 200 dni v letu,

• zadostna temperaturna raven odpadne toplote, najmanj 50° C,

• ustrezni porabnik v neposredni bližini vira odpadne toplote,
največ od 300 do 2000 m daleč, odvisno od zmogljivosti
prenosa.

6. Soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE)

Za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) v tako
imenovanih kogeneracijskih napravah je značilen visok izkoristek
in s tem izraba energentov, največkrat zemeljskega plina. O SPTE
v občini je smiselno razmišljati:

• pri objektih, ki imajo enakomerno in hkratno potrebo po toploti
in električni energiji, npr. pokriti bazeni, bolnice, obrt in
industrija,

• pri objektih, pri katerih tudi poleti poleg elektrike potrebujemo
toploto, npr. pri objektih s centralno pripravo tople vode, kjer je
potreba po topli vodi velika,

• pri obnovi kotlovnice, ki za lastno delovanje potrebuje veliko
elektrike, npr. obrat v komunalnem podjetju,

• pri povezovanju več stavb v lokalno daljinsko mrežo z eno
kotlovnico, če so stavbe razporejene v krogu s polmerom
največ 400 m, in so za izgradnjo kogeneracijske naprave
izpolnjeni tudi ostali zgoraj omenjeni pogoji.

7. Obnova ali izgradnja daljinskega ogrevanja

Študije za izgradnjo daljinskega ogrevanja so praviloma smiselne,
če:

• je na razpolago stroškovno ugoden vir toplote, npr. odpadna
toplota v toplarni ali velikem industrijskem obratu, in

• uporabniki s svojimi potrebami po toploti zagotavljajo visoko
izkoriščenost omrežja.

Študija ekonomičnosti obnove omrežja daljinskega ogrevanja pa
je smiselna, če:

• je obnova delov naprav potrebna za nadaljnje varno in
gospodarno obratovanje,
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• odjemalci razmišljajo o prehodu na konkurenčnejša goriva,
npr. lahko kurilno olje, les itd.,

• stroškov obstoječega daljinskega omrežja ni možno več
pokrivati, pa bi lahko z njegovo obnovo stroške optimirali.

8. Uporaba obnovljivih virov energije

Morda bi bilo v občini smiselno uporabljati tudi enega ali več
izmed naslednjih obnovljivih virov energije:

• Plin iz čistilnih naprav

Izraba plina, ki nastaja v čistilnih napravah, je smiselna pri že
obstoječih napravah namenjenih področjem z vsaj 20.000
prebivalci.

• Deponijski plin

Izraba deponijskega plina z odlagališč gospodinjskih
odpadkov je smiselna takrat, kadar znaša njihova prostornina
več kot 500.000 m3, in deponija še vedno obratuje oziroma od
njenega zaprtja ni minilo več kot pet let.

• Sončna energija

Namestitev sprejemnikov sončne energije za pripravo tople
sanitarne vode je smiselna v stavbah z obstoječo ali
načrtovano centralno pripravo tople vode ter njeno povprečno
porabo poleti vsaj 300 l/dan, npr. bolnice, domovi za ostarele,
telovadnice.

Sprejemnike sončne energije je smiselno uporabljati tudi za
ogrevanje tople vode v kopališčih, če imamo za to na
razpolago površino velikosti najmanj 40% površine bazena,
obenem pa naprava za ogrevanje vode v bazenu v zadnjih
treh letih ni bila obnovljena. Sprejemniki sončne energije so v
toplicah in kopališčih primerni tudi za pripravo tople vode za
tuširanje.

• Energija vetra

Izgradnja naprav za izkoriščanje energije vetra je smiselna v
področjih, kjer so povprečne hitrosti vetra na višini deset
metrov večje od 4,5 m/sek. Obenem pa mora v krogu s
polmerom do 1000 m obstojati tudi odjemalec z veliko in
enakomerno potrebo po električni energiji ter možnostjo
napajanja javnega električnega omrežja.

• Vodna energija

Usposobitev starih vodnih naprav, npr. nekdanjih mlinov ali
žag, je smiselna, če obstajajo vodni deli teh naprav, dovodni
kanal, zajezitev itd., in če je mogoča visoka lastna raba
proizvedene električne energije.
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• Gnojevka/bioplin

Izgradnja lastne naprave na bioplin je smiselna, če imamo
stalno na razpolago gnoj več kot 60 velikih živali, obenem pa
znaša poraba kurilnega olja za ogrevanje več kot 10.000 l na
leto.

Novogradnja serijskih naprav na bioplin v poljedelskih podjetjih
pa je smiselna takrat, kadar je v hlevu stalno najmanj 250
velikih živali, in je stalež živine zagotavljen za najmanj 10 let.

Dodatni ugodni pogoji so tudi:

• v neposredni soseščini obstaja več manjših obratov, ki so
priključeni na skupno napravo za centralno ogrevanje ali
plinsko omrežje,

• bližina komunalnih ali gospodarskih porabnikov toplote,
npr. bolnice, kopališča, klavnice, mlekarne, žganjarne,
pralnice itd., ali novega stanovanjskega naselja,

• bližina predelovalnic kmetijskih pridelkov ali odpadkov iz
klavnic ter prehrambene industrije,

• bližina obstoječega daljinskega ogrevanja,

• težave sosedov s smradom gnoja.

• Lesni ostanki

Gradnja naprav za sežiganje ostankov lesa ali lesnih
odpadkov za oskrbovanje velikih porabnikov toplote, npr
bolnice, šole, obrtnega obrata itd., je smiselna takrat, kadar je
v bližini porabnikov na razpolago najmanj 30 kubičnih metrov
lesnih ostankov na leto.

• Slama

Gradnja naprave za sežiganje odvečne slame za oskrbo
porabnikov s priključno močjo najmanj 400 kW, npr. bolnice,
šole, obrtnega obrata itd., je smiselna, če je slama na
razpolago na površini velikosti najmanj 200 hektarov in se
nahaja v bližini odjemalca v obliki prešanih ali velikih bal.
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SMERNICE ZA PRIPRAVO RAZPISA ZA
IZVAJALCA ŠTUDIJE ENERGETSKE ZASNOVE B

Pred pripravo razpisa za izvajalca študije energetske zasnove
moramo točno vedeti, kaj od izvajalca želimo. Samo na takšen način
lahko namreč pripravimo ustrezen razpis, katerega rezultat bo
izdelava uporabne in razmeram občine prilagojene energetske
zasnove, ki bo kar nekaj naslednjih let osnova izvajanja ukrepov na
energetskem področju v občini. V nadaljevanju zato navajamo
osnovne smernice, ki jih seveda prilagodimo potrebam svoje občine, s
katerimi si lahko pomagamo pri pripravi razpisa.

1. Analiza obstoječega energetskega stanja v občini

Izvajalec občinske energetske zasnove mora pri analizi
obstoječega energetskega stanja v občini opraviti najmanj
naslednje:

a) Določitev ciljev

• Razgovor o ciljih energetske zasnove in izmenjava
informacij s člani delovne skupine, ki je odgovorna za
projekt izdelave in izvedbe občinske energetske zasnove,
pred prevzemom del.

b) Zbiranje podatkov in analiza obstoječega energetskega stanja
v občini

• Iskanje morda že obstoječih podatkov z energetskega
področja v občini: komunalna statistika, podatki o strankah
pri podjetjih za oskrbo z energijo, kartoteke dimnikarskih
služb in stanovanjskih podjetij itd.

• Razdelitev občinskih območij v predele s čimbolj
enakomerno poselitvijo in strukturo oskrbe z energijo.

• Določitev obsega potreb po električni energiji in toploti,
ločeno po sektorjih gospodinjstva, mali porabniki, obrt in
industrija, za posamezne energente in ogrevalne sisteme.
V okviru tega dela izdelave občinske energetske zasnove
si lahko pomagamo z že razpoložljivimi statističnimi
podatki, v primeru pa, če ti ne zadostujejo, jih je potrebno
dodatno zbrati.

• Priprava pregleda na omrežja vezane oskrbe z energijo v
občini, npr. zemeljski plin, daljinsko ogrevanje, blokovne
kotlovnice, manjši daljinski sistemi, izgradnje novih delov
omrežij, ki jih predvidevajo podjetja za oskrbo z energijo,
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koncesijske pogodbe itd., ter naprav za pridobivanje
toplote, npr. toplarn, vključno s podatki o moči,
izkoriščenosti, porabi goriv, izkoristki itd.

• Predstavitev dobljenih rezultatov, različnih razvojnih
perspektiv ter obstoječe in predvidene strukture rabe in
oskrbe z energijo.

c) Poročilo o rezultatih analize obstoječega energetskega stanja
v občini

• Izdelava poročila o rezultatih analize obstoječega
energetskega stanja v občini za tekoče leto, ki je osnova za
izbiro ukrepov v nadaljevanju projekta, in se ga skladno z
nastalimi spremembami tudi neprestano dopolnjuje.

• Priprava računalniškega programa za vodenje
energetskega poročila, vključno s podatki potrebnimi za
izračun ponudbe in porabe energije v občini ter emisijsko
bilanco.

• Usposabljanje sodelavca v občinski upravi za vodenje
energetskega poročila.

d) Izbira težišč delovanja

• Izbira smiselnih težišč delovanja ter groba ocena njihovih
učinkov na rabo energije in emisijo škodljivih snovi v občini.

e) Ostale zahteve

• Stroške delimo na stroške dela ter potne in materialne
stroške.

• Izvajalec se mora obvezati, da bo vse podatke, na katere
bo naletel med analizo obstoječega energetskega stanja v
občini, obravnaval zaupno. Pred prevzemom del mora
razkriti vse svoje povezave s podjetji za oskrbo in
distribucijo energije, proizvajalci energetske opreme ter
ostalimi ustanovami in združenji.

2. Težišča delovanja v občinski energetski zasnovi

Izvajalec izdelave občinske energetske zasnove mora pri pripravi
podrobnejših študij za določitev težišč delovanja opraviti najmanj
naslednje:

a) Zmanjšanje stroškov za energijo pri javni razsvetljavi

 Zbiranje podatkov in analiza obstoječega stanja

• Zbiranje podatkov o javni razsvetljavi: opremljenost s
svetilkami, pogodbe s podjetji, ki skrbijo za javno
razsvetljavo, koledar obratovanja, podjetja za izgradnjo
javne razsvetljave itd.



Stran 81

• Analiza letnih stroškov za razsvetljavo: obratovalni in
vzdrževalni stroški, stroški za energijo, redni servisi itd.

• Preverjanje opremljenosti s svetilkami, podatki o
vklopnih časih, razporeditev skupin glede na čase
vklopov, različne možnosti vklapljanja itd.

 Ukrepi za zmanjšanje stroškov za energijo

• Izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, npr. s
premikom časa vklopov, nočnim zniževanjem stopnje
osvetljenosti, modernizacijo svetilk itd.

 Vrednotenje in izbor priporočljivih ukrepov za zmanjšanje
stroškov za energijo

• Izbor priporočljivih ukrepov učinkovite rabe energije in
predstavitev korakov potrebnih za njihovo izvedbo.

b) Oskrba z energijo v področjih novogradenj

 Zbiranje podatkov in analiza obstoječega stanja

• Določitev okvirnih podatkov zazidalnega področja: vrsta
in obseg načrtovane gradbene pozidave, potrebna
letna količina toplote za ogrevanje, toplotna zaščita
stavb, energetsko varčne hiše itd.

 Osnovna načela gradbenega načrtovanja z upoštevanjem
učinkovite rabe energije

• Upoštevanje osnovnih načel učinkovite rabe energije
pri pripravi gradbenih načrtov pozidave, še posebej
možnosti pasivnega in aktivnega izkoriščanja sončne
energije.

 Centralna in decentralizirana oskrba z energijo

• Opredelitev bistvenih obratovalnih parametrov in
stroškov različnih sistemov decentralizirane in
centralne oskrbe področij novogradenj s toploto, npr.
nizkotemperaturni kotli, kotli z visokimi izkoristki,
soproizvodnja toplote in električne energije itd.,
vključno s pripravo tople vode in primerjavo uporabe
različnih vrst toplotne izolacije.

 Vrednotenje in izbor ukrepov učinkovite rabe energije

• Seznam različnih možnosti decentralizirane in
centralne oskrbe z energijo v kombinaciji z različnimi
vrstami toplotne izolacije.

• Izračun gospodarnosti ukrepov učinkovite rabe energije
na podlagi letnih investicijskih, obratovalnih in
vzdrževalnih stroškov, stroškov porabe energije itd.

• Izbor priporočljivih ukrepov učinkovite rabe energije.
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 Priprava izvedbe ukrepov

• Prikaz pravnih možnosti in občinskih pristojnosti za
načrtovanje in izvedbo izbranih ukrepov.

• Razvoj strategije izvajanja izbranih ukrepov.

c) Izvajanje obnovitvenih del in varčevanje z energijo

 Zbiranje podatkov in analiza obstoječega stanja

• Izbor od ene do treh stavb, katerih stanje je značilno za
področje, kjer bodo potekala obnovitvena dela.

• Ogled stavbe in predstavitev njenega gradbeno
fizikalnega stanja ter stanja tehnologije centralnega
ogrevanja in priprave tople vode.

 Vrednotenje in izbor ukrepov učinkovite rabe energije

• Seznam gradbeno fizikalnih ukrepov učinkovite rabe
energije in izračun potrebne letne količine toplote ob
upoštevanju uporabe različnih vrst toplotne izolacije.

• Ocena potrebne toplotne moči za ogrevanje celotnega
področja, kjer bodo potekala obnovitvena dela,
določena na osnovi stanja izbrane primerjalne stavbe in
ob upoštevanju izvedbe gradbeno fizikalnih ukrepov.

• Primerjalna študija centralne in decentralizirane oskrbe
s toploto, v kombinaciji z različnimi gradbeno fizikalnimi
ukrepi učinkovite rabe energije, npr. etažno centralno
ogrevanje, blokovne kotlovnice, toplarna za celotno
območje obnovitvenih del, priključitev na obstoječe
daljinsko ogrevanje itd.

 Priprava izvedbe ukrepov

• Prikaz pravnih možnosti in občinskih pristojnosti za
načrtovanje in izvedbo izbranih ukrepov.

• Razvoj strategije izvajanja izbranih ukrepov.

d) Energetsko svetovanje za gospodinjstva

 Določitev ciljev

• Določitev kakovosti in obsega lokalnega energetskega
svetovanja v prihodnosti.

 Zasnova energetskega svetovanja

• Analiza možnosti za razvoj energetskega svetovanja v
občini, vključno z izbiro ciljnih skupin, tematik,
pogostosti svetovanja itd.

• Razvoj zasnove za stalno energetsko svetovanje v
občini za ciljno skupino gospodinjstev.

• Upoštevanje različnih oblik in organizacije svetovanja.
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• Predstavitev letnih stroškov osebja ter materialnih
stroškov energetskega svetovanja, vključno s prikazom
deleža, ki ga ima v njih občina.

 Usposabljanje sodelavca v občinski upravi

• Usposabljanje sodelavca v občinski upravi za izvajanje
osnovnega enegetskega svetovanja za gospodinjstva.

• Seznam informacijskega gradiva o učinkoviti rabi
energije v gopodinjstvih za potrebe osnovnega
enegetskega svetovanja.

 Izbor in priprava izvedbe izbrane zasnove energetskega
svetovanja

• Izbor zasnove energetskega svetovanja.

• Razvoj modela financiranja.

• Predstavitev možnosti za vključitev energetskega
svetovanja v delo občinske uprave.

e) Izraba odpadne toplote iz industrijskih procesov

 Zbiranje podatkov in analiza obstoječega stanja

• Pregled razpoložljive odpadne toplote iz industrijskih
procesov, ki interno ni izkoriščena, tako glede na vrsto
medija in temperaturno raven, kot tudi glede na letno,
tedensko in dnevno razpoložljive količine.

• Upoštevanje sprememb v razpoložljivosti odpadne
toplote v prihodnosti.

• Predstavitev pomanjkljive letne oskrbe s toploto.

• Pregled primernih odjemalcev razpoložljive odpadne
toplote, npr. javne stavbe, sosednji obrati, področja
novogradenj, rastlinjaki itd.

• Predstavitev krivulje letne porabe toplote za vse
primerne odjemalce. Primerjava z letno krivuljo
ponudbe odpadne toplote ter določitev njenega
odjema.

 Zasnova izrabe odpadne toplote

• Pokrivanje koničnih potreb po toploti.

• Določitev različnih možnosti oskrbe z odpadno toploto.

• Ocena stroškov nakupa naprav potrebnih za izrabo
odpadne toplote, npr. toplotna črpalka za dvig
temperaturne ravni, potrebe po dodatni opremi v
toplarni ali razvodnem omrežju itd.
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 Vrednotenje in izbor primerne zasnove

• Izračun gospodarnosti različnih zasnov na podlagi
letnih investicijskih, obratovalnih in vzdrževalnih
stroškov, stroškov porabe energije itd.

• Ocena začetnih izgub in kasnejšega potencialnega
dohodka.

• Izbor zasnove za izrabo odpadne toplote.

 Priprava izvedbe izbrane zasnove

• Oblikovanje predlogov namenjenih podjetjem, ki
proizvajajo energijo ali upravljajo razvodna omrežja,
npr. dobavitelji odpadne toplote, podjetja za oskrbo z
energijo, stanovanjska podjetja itd.

• Osnutek pogodbenih pravil z upoštevanjem stroškov za
delo in cen storitev, vključno z dodatnimi pripombami o
spremljanju cene odpadne toplote.

• Predstavitev možnih modelov financiranja.

• Razvoj strategije izvedbe izbrane zasnove za izrabo
odpadne toplote.

f) Soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE)

 Zbiranje podatkov in analiza obstoječega stanja

• Analiza gradbeno fizikalnega stanja objektov, ki jih
želimo oskrbovati s toploto, vključno z analizo
obstoječih šibkih točk.

• Ocena obstoječega sistema za oskrbo s toploto glede
na stanje, starost, dimenzioniranje, strukturo stroškov,
obremenitev okolja itd.

 Ukrepi za učinkovitejšo rabo energije

• Študija ukrepov učinkovite rabe energije, ki jih je
mogoče doseči s spremembo obnašanja odjemalcev,
optimizacijo regulacijske tehnike in toplotno zaščito
stavb.

• Izbira primernih ukrepov učinkovite rabe energije glede
na njihovo gospodarnost in stopnjo razbremenitve
okolja.

• Določitev nadaljnega postopka priprave in izvedbe
izbranih ukrepov.

 Načrtovanje naprave za soproizvodnjo toplote in električne
energije

• Ocena dnevnega diagrama porabe električne energije
ter letne krivulje potreb po toploti.
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• Načrtovanje različnih naprav za soproizvodnjo toplote
in električne energije, vključno z razvodnim omrežjem
in vključitvijo obstoječega kotla.

 Vrednotenje in izbira primerne naprave za SPTE

• Izračun gospodarnosti različnih naprav za SPTE na
podlagi letnih investicijskih, obratovalnih in vzdrževalnih
stroškov, stroškov porabe energije itd.

• Analiza občutljivosti specifičnih proizvodnih stroškov
toplote glede na ceno plina in višino plačila za dobavo
električne energije.

• Izbira naprave za SPTE v soglasju z naročnikom.

 Priprava projekta SPTE

• Prikaz tehničnih in organizacijskih razvojnih možnosti in
ovir, npr. pogodbe, dovoljenja, modeli financiranja,
oblike upravljanja itd.

• Razvoj strategije za izvedbo projekta SPTE.

g) Obnova in izgradnja sistema za daljinsko ogrevanje

 Obnova sistema za daljinsko ogrevanje

• Študija obstoječih naprav za proizvodnjo in razvod
daljinske toplote, vključno s podatki o stroških
vzdrževanja, oceno potreb po obnovi, upoštevanjem
pravnih norm in doseganjem mejnih vrednosti emisij
škodljivih snovi.

• Ocena srednjeročnega razvoja potreb po priključitvi na
sistem daljinskega ogrevanja.

• Tehnična zasnova remonta toplarne in razvodnega
omrežja.

• Študija možnosti prehoda s parnega na vročevodni
sistem daljinskega ogrevanja in s štiricevnega na
dvocevni sistem.

• Preskus potrebe po preureditvi hišnih priključnih postaj.

• Ocena investicijskih stroškov predlaganih ukrepov,
vključno z možnostmi subvencioniranja.

• Izračun gospodarnosti različnih zasnov obnove sistema
za daljinsko ogrevanje na podlagi letnih investicijskih,
obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, stroškov porabe
energije itd.

• Določitev specifičnih cen toplote za končne porabnike.

• Povzetek rezultatov v obliki poročila.

• Razvoj strategije za izvedbo obnove sistema
daljinskega ogrevanja.
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 Izgradnja sistema za daljinsko ogrevanje

• Analiza obstoječih virov toplote in odpadne toplote
glede na njihovo moč, temperaturo, dnevno in letno
razpoložljivost, stroške proizvodnje in razvojne
možnosti.

• Pregled potreb po priključitvi na sistem za daljinsko
ogrevanje, vključno s posebnostmi potencialnih
odjemalcev. Omejitev območij za priključitev na sistem
za daljinsko ogrevanje.

• Določitev trase in dimenzioniranje omrežja daljinskega
ogrevanja. Ocena stroškov razvoda daljinske toplote
glede na število in gostoto priključkov.

• Ocena stroškov predlaganih sistemov za daljinsko
ogrevanje na podlagi letnih investicijskih, obratovalnih
in vzdrževalnih stroškov, stroškov porabe energije itd.

• Določitev specifičnih cen toplote za končne porabnike.

• Ocena predvidenega dohodka glede na predlagane
cene ali veljavne tarife dobavitelja daljinske toplote, z
upoštevanjem predvidenega števila priključkov in
oceno tveganja.

• Ocena investicijskih stroškov za izgradnjo sistema
daljinskega ogrevanja, vključno z možnostmi
subvencioniranja.

• Predstavitev različnih modelov upravljanja sistema
daljinskega ogrevanja.

• Uskladitev predvidene izgradnje sistema daljinskega
ogrevanja tako s podjetji za oskrbo z daljinsko toploto
kot tudi s potencialnimi odjemalci kot so javne stavbe,
stanovanjska združenja in večji industrijski obrati.

• Razvoj strategije za izgradnjo sistema daljinskega
ogrevanja, vključno s pravnimi možnostmi in občinskimi
pristojnostmi za sodelovanje pri energetskem
načrtovanju.

h) Uporaba obnovljivih virov energije

 Zbiranje podatkov in analiza obstoječega stanja

• Zbiranje podatkov o razpoložljivih obnovljivih virih
energije.

• Analiza časovne razpoložljivosti energije v obliki letnih
diagramov za sončno in vodno energijo ter energijo
vetra.

• Pregled povpraševanja potencialnih porabnikov po
energiji v časovnem obdobju, v katerem je na
razpolago energija posameznega obnovljivega vira.
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 Zasnova izrabe obnovljivih virov energije

• Ogled kraja uporabe obnovljivih virov energije. Bo
mogoče uporabiti že obstoječe naprave? Obstajajo
zaradi bližine sosedov ali premajhnega zemljišča
kakršnekoli omejitve za uporabo obnovljivih virov
energije? Kako kakovostni in natančni so zbrani
podatki?

• Tehnični razvoj različnih naprav za proizvodnjo
električne energije ali toplote.

• Rešitev skladiščnih in logističnih problemov pri uvajanju
lesnih ostankov, slame in gnojevke.

• Upoštevanje stroškov odlaganja pri izrabi odpadnih
snovi.

 Izbira in priprava uporabe izbranih obnovljivih virov
energije

• Ocena stroškov in izračun gopodarnosti uporabe
različnih obnovljivih virov energije.

• Študija občutljivosti uporabe posameznih obnovljivih
virov energije.

• Izbira primernih obnovljivih virov energije, vključno z
možnostmi subvencioniranja ter modeli financiranja in
upravljanja novih energetskih sistemov.

• Razvoj strategije za izgradnjo sistemov za uporabo
obnovljivih virov energije.

i) Ostale zahteve

• Stroške delimo na stroške dela ter potne in materialne
stroške.

• Izvajalec se mora obvezati, da bo vse podatke, na katere
bo naletel med analizo obstoječega energetskega stanja v
občini, obravnaval zaupno. Pred prevzemom del mora
razkriti vse svoje povezave s podjetji za oskrbo in
distribucijo energije, proizvajalci energetske opreme ter
ostalimi ustanovami in združenji.
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C SEZNAM POMEMBNEJŠE ZAKONODAJE

 Energetski zakon, Uradni list RS št. 79/99.

 Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo,
Uradni list RS št. 9/96.

 Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, štev. 32/93 in 1/96.

 Zakon o javnih naročilih, Uradni list RS št. 39/00.

 Predpisi o lokalni samoupravi z uvodnimi pojasnili mag. Staneta
Vlaja in Vesne Juvan Gotovac, Uradni list Republike Slovenije,
Ljubljana 1999.
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DEFINICIJE D

 Biomasa so biološko organski materiali npr. les, lesni in kmetijski
odpadki, odpadki prehrambene industrije, živalski ter človeški
odpadki itd., iz katerih lahko s pomočjo biokemičnih procesov ali
pa z zgorevanjem pridobivamo koristno energijo.

 Daljinska toplota je centralno, v toplarni, sistemu soproizvodnje
toplote in električne energije, ali kot odpadna toplota v
industrijskem procesu, proizvedena toplota. Daljinska toplota je
porabnikom dostopna preko omrežja daljinskega ogrevanja.

 Elektrarna je namenjena proizvodnji električne energije. Glede na
vrsto uporabljenega primarnega energetskega vira ločimo
hidroelektrarne, termoelektrarne, jedrske elektrarne itd.

 Emisija je prehajanje škodljive snovi iz vira onesnaževanja v
atmosfero. Emisija je pojem za onesnaževanje zraka.

 Imisija je mera za onesnaženost zraka. Ena od mer za imisijo
škodljive snovi je njena koncentracija.

 Izkoristek je razmerje med koristno energijo oziroma delom, ki ga
odda neka naprava, in energijo, ki jo prejme. Lahko je tudi
razmerje med koristno močjo naprave in močjo, ki jo naprava
prejema.

 Končna energija je energija, ki je na razpolago končnim
uporabnikom, gospodinjstvom, industrijskim podjetjem itd. To je
npr. električna energija, ki jo dobimo iz vtičnice, potem ko je v
elektrarni najprej prišlo do pretvorbe primarne v koristno energijo,
ta pa je bila nato preko električnega omrežja razdeljena
porabnikom, ali pa toplota radiatorja, kjer je prišlo do pretvorbe
koristne energije v obliki toplote dimnih plinov v toploto vode v
sistemu centralnega ogrevanja.

 Koristna energija je energija pridobljena iz primarnih energetskih
virov s pretvorbo ene oblike energije v drugo. Primer koristne
energije je npr. mehanska energija, ki jo dobimo na pogonski
gredi elektromotorja s pretvorbo iz vodne energije, ali toplota
dimnih plinov, ki smo jo dobili z zgorevanjem premoga v kotlu.

 Kotlovnica je prostor, v katerem so nameščeni kotli namenjeni
proizvodnji toplote za potrebe oskrbe stavbe ali sklopa bližnjih
stavb s toploto.
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Občinska energetska zasnova1. Občinsko energetsko zasnovo
predstavljata izdelava študije ter izvajanje v njej določene
strategije energetskega razvoja.

 Študija energetske zasnove je dokument v katerem je zajeta
celovita presoja možnih scenarijev energetskega in okoljskega
razvoja občine ter možnosti za njihovo srednje in kratkoročno
izvedbo.

 Izvedba energetske zasnove je izvajanje v študiji določene
strategije energetskega razvoja ali drugače, izvedba v
dokumentu predvidenih investicijskih in organizacijskih
ukrepov.

 Primarna energija je energija, ki je vsebovana v primarnih
energetskih virih.

 Primarni energetski viri so nosilci energije, kot se pojavljajo v
naravi. Ločimo dve skupini primarnih energetskih virov:

 Obnovljivi viri energije so viri, ki se v naravi obnavljajo, in jih
lahko zato neprestano izkoriščamo, npr. biomasa, vodna,
sončna in geotermična energija, energija vetra itd.

 Neobnovljivi viri energije pa se, gledano s stališča človeškega
življenja, ne obnavljajo, in jih zato lahko izkoriščamo samo
dokler ne porabimo obstoječih zalog. Primeri neobnovljivih
virov energije so uran, premog ter tekoča in plinasta goriva.

 Soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE) ali
kogeneracija. Kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz
istega primarnega energetskega vira hkrati električno ali pa
mehansko energijo in toploto. Za sisteme soproizvodnje toplote in
električne energije je značilen visok izkoristek.

 Sprejemniki sončne energije so namenjeni pretvorbi sončne
energije v toploto. Običajno jih uporabljamo za ogrevanje
sanitarne vode in vode v bazenih, v prehodnih obdobjih pa tudi za
centralno ogrevanje.

 Toplarna je namenjena proizvodnji toplote za potrebe oskrbe
večjega področja s toploto. Proizvedena toplota je porabnikom
dostopna preko omrežja daljinskega ogrevanja.

 Toplogredni plini so plini, npr. CO2, ki preprečujejo sevanje
toplote iz Zemlje v vesolje, in zato povzročajo segrevanje ozračja
in s tem učinek tople grede.

1 V Resoluciji uporabljen izraz občinska energetska zasnova je v
energetskem zakonu nadomestil izraz lokalni energetski koncept.
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BELEŽKE



Vse dodatne informacije dobite pri:

Institut "Jožef Stefan"
Center za energetsko učinkovitost
Jamova 39, 1001 Ljubljana
Tel.: (01) 5885 210
Faks: (01) 5612 335
E-pošta: ceu@ijs.si

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo energije
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 5888 355
Faks: (01) 5888 367
E-pošta: info.aure@gov.si
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