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2 UVOD 

Lokalni energetski koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju 
energetske oskrbe lokalne skupnosti. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj lokalne skupnosti 
na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. Lokalni energetski koncept je 
namenjen povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi 
ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Obsega 
analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi 
analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje 
učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe itd). 
Pregledajo se možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost 
oskrbe s toploto in električno energijo v lokalni skupnosti. Predlagani projekti sočasno 
prinesejo tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Lokalni energetski koncept 
zajema akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko ovrednoteni, ter terminski načrt. 
Določijo se potencialni nosilci projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki 
jih lokalni energetski koncept začrta.  
Lokalni energetski koncept tako omogoča: 

o izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v lokalni skupnosti, 
o pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo, 
o pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja 

okolja, 
o oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja, 
o izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike, pri čemer je s 

kratkoročno energetsko politiko definirano obdobje petih let, z dolgoročno pa obdobje 
desetih let, 

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

Lokalni energetski koncept je pomemben pripomoček pri načrtovanju strategije energetske 
politike lokalne skupnosti. V njem so zajeti načini, s pomočjo katerih se lahko uresničijo 
lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske 
storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi 
konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko s tem doseže. 
Cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so lahko: 

o učinkovita raba energije na vseh področjih, 
o povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, 

sončna energije, bioplin itd.), 
o zmanjšanje obremenitve okolja, 
o spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije, 
o uvajanje daljinskega ogrevanja, 
o zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije, 
o zmanjšanje rabe končne energije pri vseh skupinah porabnikov, 
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o uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb, 
o uvedba energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe, 
o uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja. 

2.1 UPORABLJENE KRATICE 

Kratice, uporabljene v tem priročniku pomenijo: 
URE  učinkovita raba energije 
OVE  obnovljivi viri energije 
SPTE  soproizvodnja toplotne in električne energije 
UNP  utekočinjeni naftni plin 
ELKO  ekstra lahko kurilno olje 
ZP   zemeljski plin 
NEP  Nacionalni energetski program 
ReNEP    Resolucija o nacionalnem energetskem programu 
MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 
MG  Ministrstvo za gospodarstvo 
LEA  Lokalna energetska agencija 
SODO  sistemski operater distribucijskega omrežja 
SOPO  sistemski operater prenosnega omrežja 
DOLB  daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
LEK  lokalni energetski koncept 

2.2 DEFINICIJA IZRAZOV 

Izrazi, uporabljeni v tem priročniku pomenijo: 
- Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju: LEK) je koncept razvoja samoupravne 
lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih skupnosti pri oskrbi in rabi energije, ki 
poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, 
soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. 
- Energetski pregled je sistematični postopek za ugotavljanje rabe energije stavbe ali 
skupine javnih stavb, tehnološkega procesa in/ali industrijskega obrata ali pri izvajanju 
zasebnih ali javnih storitev, s katerim se opredeli in oceni gospodarne možnosti za 
varčevanje z energijo ter pripravi poročilo o ugotovitvah. 
- Lokalna energetska agencija je pravna oseba, ki jo samoupravna lokalna skupnost 
ustanovi ali za določeno obdobje pooblasti, da na zaokroženem območju najmanj ene 
lokalne skupnosti skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncpeta, za uveljavljanje in 
spodbujanje energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije. 
- Občinski energetski upravljavec je odgovorna oseba v lokalni skupnosti, ki je 
določena kot nosilec izvajanja akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, če v 
samoupravni lokalni skupnosti ni lokalne energetske agencije. 
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- Usmerjevalna skupina je skupina, ki pripravlja lokalni energetski koncept, če ga 
samoupravna lokalna skupnost pripravlja sama, oziroma skupina, ki usmerja dela, če 
samoupravna lokalna skupnost sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem. 
- Akcijski načrt je načrt dejavnosti samoupravne lokalne skupnosti pri učinkoviti rabi 
energije, uporabi obnovljivih virov energije, oskrbi z energijo ter ozaveščanju širše 
javnosti, ko velja lokalni energetski koncept. 
- Samoupravna lokalna skupnost je tista teritorialna skupnost, v kateri se na najnižji 
ravni pojavljajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le 
skupno. Lokalne skupnosti so naravne skupnosti, ki so nastale s svojim zgodovinskim 
razvojem. Lokalne skupnosti ločimo na temeljne lokalne skupnosti (občine) ter širše 
lokalne skupnosti, ki se po svetu različno imenujejo (province, okrožja, pokrajine, deželni 
okraji, regije). Po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/2005) so občine 
temeljne samoupravne lokalne skupnosti. 
- Koordinator projektov OVE in URE: oseba, ki je zadolžena je za pomoč LEA pri 
izvajanju posameznih projektov iz akcijskega načrta lokalne skupnosti. 
- Delovna skupina: skupina, ki sodeluje z lokalnim energetskim upravljavcem pri 
izvajanju LEK. Oblikuje se v primeru, ko na območju lokalne skupnosti ni lokalne 
energetske agencije. 
- Glavni nosilec izvajanja LEK: oseba/institucija, ki je odgovorna za izvajanje 
akcijskega načrta LEK. To je lokalna energetska agencija ali lokalni energetski 
upravljavec. Prevzame izvajanje LEK, ko je le-ta izdelan. 
- Raba energije pomeni pridobivanje, pretvorbo, prenos in distrubucijo ter uporabo 
vseh vrste energije. 
- Ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti: je ukrep, ki običajno vodi k 
preverljivemu in merljivemu ali ocenljivemu izboljšanju energetske učinkovitosti. 
- Obnovljivi viri energije: obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sončna energija, 
geotermalna energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa, 
odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin). 
- Biomasa: je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva 
(vključujoč rastlinske in živalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi 
biorazgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo 
dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki.  
- Lesna biomasa: k lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke (vejevje, krošnje, debla 
majhnih premerov ter manj kakovosten les, ki ni primeren za nadaljnjo industrijsko 
predelavo), ostanke pri industrijski predelavi lesa (žaganje, krajniki, lubje, prah itd.) in 
kemično neobdelan les (produkti kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter že 
uporabljen les in njegovi izdelki). 
- 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. 
- Kotlovnica: prostor, v katerem so nameščeni kotli, namenjeni proizvodnji toplote za 
potrebe oskrbe stavbe ali sklopa bližnjih stavb s toploto. 
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- Primarna energija: je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni 
koli vrsti energije v naravi, ki vstopa v procese transformacije v električno, toplotno ali 
mehansko energijo. 
- Sekundarna energija: je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne energije 
(na primer, električna energija iz premoga v termoelektrarni). Upoštevane so izgube pri 
pretvorbi.  
- Končna energija: je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube pri 
prenosu. 
- Koristna energija: je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer 
toplota na električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne energije 
v toplotno. 
- Soproizvodnja toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) ali 
kogeneracija: kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz istega primernega 
energetskega vira hkrati električno in toplotno energijo. Za te sisteme je značilen visok 
izkoristek. 
- Toplogredni plini: so plini, ki preprečujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in zato 
povzročajo segrevanje ozračja in s tem učinek tople grede. Toplogredni plin je na primer 
ogljikov dioksid (CO2).  
- Izvajanje LEK, izvajalec LEK: se nanaša na realizacijo ukrepov, predlogov in 
projektov, ki so definirani v akcijskem programu LEK. 
- Izdelovanje LEK, izdelovalec LEK: se nanaša na izdelovanje LEK, na organizacijo, 
ki posname, analizira stanje v lokalni skupnosti ter izdela končno poročilo oziroma 
elaborat LEK. 
- Energijski račun: predstavlja stroške porabe energentov za ogrevanje gospodinjstev 
v določenem časovnem obdobju. 

2.3 NAMEN IN CILJI PRIROČNIKA 

Namen priročnika je pripraviti izdelovalcem lokalnih energetskih konceptov poenotena 
navodila glede obveznih vsebin lokalnih energetskih konceptov. S predpisano vsebino in 
postopki izdelave lokalnih energetskih konceptov želimo doseči, da bodo izdelani lokalni 
energetski koncepti kakovostni in bodo pripomogli k izvedbi ukrepov v praksi.  
Cilj priročnika so kakovostni lokalni energetski koncepti, ki bodo lokalnim skupnostim čim 
bolj približali ukrepe s področij oskrbe, učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov 
energije, prometa ter s področja izobraževanja in osveščanja občanov.  
LEK se v skladu s 17. členom Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 27/2007) izdela vsaj 
vsakih deset let. Aktivnosti v akcijskem načrtu naj se ažurirajo vsaj vsakih pet let oziroma, 
ko pride do sprememb, ki vplivajo na njihovo izvajanje. Aktivnosti je potrebno ažurirati 
vsakič, ko se pojavijo nove možnosti izvajanja ukrepov na območju lokalne skupnosti, ki jih v 
času izdelave LEK ni bilo mogoče predvideti. Za sprotno ažuriranje akcijskega načrta je 
odgovoren glavni nosilec izvajanja LEK.  

2.4 REFERENČNA ZAKONODAJA  

Priročnik upošteva skladnost vsebine s slovensko in evropsko zakonodajo. V Priročniku je 
navedena zakonodaja, ki je v veljavi v trenutku objave Priročnika. Ob vsaki uporabi je 
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zakonodajo potrebno preveriti zaradi možnih sprememb ali novosti. Referenčna zakonodaja 
je podrobneje navedena v Prilogi tega Priročnika. 
 
ZAKONI 

• Energetski zakon (EZ-UPB2); Uradni list RS, št. 27/2007; 26.3.2007 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah EZ (EZ-C), Uradni list RS, št. 70/2008; 

11.07.2008 
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1); Uradni list RS, št. 39/2006; 13.4.2006 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B); Uradni 
list RS, št. 70/2008; 11. 7. 2008 

• Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt); Uradni list RS, št. 33/2007;13.4.2007 
 
PRAVILNIKI 

• Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov; 
Uradni list RS 74/2009; 25.9.2009 

• Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije; Uradni list RS 93/2008; 19.9.2008 

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe 
in rabe obnovljivih virov energije; Uradni list RS 25/2009; 3.4.2009 

• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni list RS 93/2008; 30.9.2008 

• Pravilnik o spremembah pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni 
list RS 47/2009: 23.6.2009 

• Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; Uradni list 
RS 77/2009; 2.10.2008 

• Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo stavb z energijo; Uradni list RS 35/2008; 9.4.2008 

• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta 
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj 
in širitev naselij; Uradni list RS 99/2007; 30.10.2007 

• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta; Uradni list RS 33/2007; 30.10.2007 

 
NACIONALNI DOKUMENTI 

• Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije 
• Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje za 2008 -2016 

(AN-URE) 
• Operativni program zmanjševanja emisij TGP do 2012 
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• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO); 
Uradni list RS, št. 2/2006, 6.1.2006 

• Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP); Uradni list RS, št. 
57/2004; 27.5.2004 

• Občinski programi varstva okolja (OPVO)  
DIREKTIVE 

• Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in 
poznejši razveljavitvi direktive 2001/77/ES in 2003/30/ES (2009/28/ES) 

• Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Energy Performance of Buildings 
Directive); 2002/91/ES 

• Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter o 
razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS; 2006/32/ES 

• Direktiva o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na 
notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS; 2004/8/ES 
 

OSTALA EVROPSKA ZAKONODAJA S PODROČJA ENERGETIKE: 
• Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o 

skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 
96/92/ES, 

• Direktiva 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o 
skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 
98/30/ES, 

• Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, 

• Uredba (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o 
pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Besedilo 
velja za EGP), 

• Sklep Komisije 2006/770/ES z dne 9. novembra 2006 o spremembi Priloge k Uredbi 
(ES) št. 1228/2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije (Besedilo velja za EGP), 

• Uredba Sveta (ES) št. 1223/2004 z dne 28. junija 2004 o spremembah Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih 
določb za Slovenijo, 

• Direktiva Sveta 2004/67/ES o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z 
zemeljskim plinom, 

• Uredba (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 
2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (Besedilo velja za 
EGP). 
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3 PRVE AKTIVNOSTI  PO PODPISU POGODBE O IZDELAVI  LOKALNEGA 
ENERGETSKEGA KONCEPTA 

Običajna praksa je, da se lokalne skupnosti zaradi pomanjkanja ustreznega lastnega kadra, 
ki bi bil usposobljen za pripravo dokumenta, kakršen je lokalni energetski koncept, odločijo 
za to delo poiskati zunanjega izdelovalca, ki ga izberejo preko javnega razpisa. Lokalna 
slupnost pa se lahko odloči tudi, da bo projekt izdelala sama.   
V nadaljevanju na kratko opisujemo prve aktivnosti, ki jih mora izvesti lokalna skupnost, v 
kolikor se odloči za pripravo lokalnega energetskega koncepta preko zunanjega izdelovalca. 
Prve potrebne aktivnosti po tem, ko je pogodba z zunanjim izdelovalcem podpisana, so v 
tem primeru naslednje:  

• Lokalna skupnost imenuje usmerjevalno skupino in vodjo projekta.  

• Lokalna skupnost organizira uvodni sestanek usmerjevalne skupine z izdelovalcem 
projekta lokalnega energetskega koncepta, na katerem: 

o Izdelovalec predstavi usmerjevalni skupini nabor podatkov, ki jih bo potreboval 
pri izdelavi lokalnega energetskega koncepta. 

o Izdelovalec predstavi usmerjevalni skupini način dela: organizacijo glede vseh 
potrebnih seznamov (seznami javnih stavb, podjetij, kotlovnic itd.), 
razpošiljanja vprašalnikov, vmesnih predstavitev ipd.. 

o Lokalna skupnost in izdelovalec se dogovorita za način zbiranja potrebnih 
podatkov. 

• Lokalna skupnost poskrbi za vse potrebne kontakte, ki jih izdelovalec potrebuje pri 
svojem delu, ter za organizacijo vseh potrebnih sestankov. 

• Lokalna skupnost preda izdelovalcu v vpogled vse obstoječe študije, analize, projekte 
s področja energetike ter morebitne razvojne programe lokalne skupnosti za 
prihodnje obdobje. 

• Lokalna skupnost pripravi vse obstoječe prostorske akte in jih preda izdelovalcu v 
vpogled. 

Ko so navedene uvodne aktivnosti izpeljane, se lahko dejansko prične izdelava lokalnega 
energetskega koncepta. 
USMERJEVALNA SKUPINA, ki jo imenuje samoupravna lokalna skupnost, ima praviloma 
najmanj štiri člane. Za člane skupine se imenujejo predstavniki gospodarstva, javne 
infrastrukture, prostorskega načrtovanja, kmetijstva, energetike in drugih področij delovanja 
lokalne skupnosti. Če je na območju samoupravne lokalne skupnosti ustanovljena lokalna 
energetska agencija, je lahko en član skupine predstavnik agencije. Usmerjevalna skupina 
praviloma izmed svojih članov imenuje vodjo skupine in sprejme poslovnik o svojem delu. 
Lokalna skupnost lahko poleg svojih angažira tudi zunanje ljudi, ki pokrivajo različna 
področja energetike v lokalni skupnosti (distributerji plina, toplote, elektrike, upravitelji 
zgradb, javne razsvetljave, predstavniki komunalnega podjetja lokalne skupnosti ipd.). 
Mešana sestava usmerjevalne skupine je prej prednost kot ovira. Ključnega pomena je, da 
ima vsak posameznik, ki je del usmerjevalne skupine, interes za pripravo tega dokumenta. 
Pasivna, nezainteresirana usmerjevalna skupina lahko s svojim (ne)delovanjem oteži 
pripravo (dobrega) projekta (tudi zaradi pridobivanja raznih podatkov, ki jih izvajalec 
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potrebuje itd.). Naloge usmerjevalne skupine so, da skozi proces izdelave LEK vodi 
izdelovalca, aktivno spremlja izdelavo LEK v vseh fazah, usmerja izdelovalca pri pripravi 
projektov za akcijski načrt, mu nudi popolno podporo pri pridobivanju vseh potrebnih 
podatkov, ki jih potrebuje za izdelavo LEK, organizira sestanke, ter je aktivno in v celotni 
sestavi udeležena na vseh sestankih/predstavitvah v času izdelave LEK. Usmerjevalna 
skupina je temeljna povezava med izdelovalcem LEK in naročnikom (lokalno skupnostjo), je 
imenovana s strani lokalne skupnosti in kot takšna deluje v njenem interesu. Njen cilj je 
kakovostno izdelan lokalni energetski koncept. 
V kolikor se lokalna skupnost odloči, da bo projekt LEK izdelala sama, je usmerjevalna 
skupina tista, ki dejansko izdeluje projekt. V tem primeru naj se usmerjevalna skupina ravna 
po postopku izdelave LEK, kakršen je predstavljen v tem Priročniku. 
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4 VSEBINA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

V tem poglavju so opredeljene minimalne zahtevane vsebine lokalnega energetskega 
koncepta. Gre predvsem za splošne vsebine, ki morajo biti opredeljene v vsakem lokalnem 
energetskem konceptu. Tudi če nek pojav v določeni lokalni skupnosti ni prisoten (na 
primer, da v neki lokalni skupnosti ni potenciala bioplina za energetsko izkoriščanje ipd.), je 
to potrebno navesti. V takšnem primeru se navede način pridobivanja podatkov ter končne 
ugotovitve. 
V kolikor izdelovalec lokalnega energetskega koncepta pri kateri od lokalnih skupnosti naleti 
na kakršnekoli posebnosti (torej na vsebine, ki tu niso navedene), jih mora dodatno raziskati 
in opredeliti.  
Lokalni energetski koncept mora vsebovati: 

1. analizo rabe energije in energentov po posameznih področjih in za samoupravno 
lokalno skupnost kot celoto; 

2. analizo oskrbe z energijo; 
3. analizo emisij; 
4. opredelitev šibkih točk oskrbe in rabe energije z vidika stabilnosti in okoljske 

sprejemljivosti; 
5. oceno predvidene rabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo; 
6. analizo možnosti učinkovite rabe energije in analizo potencialov obnovljivih virov 

energije; 
7. določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti; 
8. analizo možnih ukrepov; 
9. akcijski načrt; 
10. povzetek; 
11. napotke za izvajanje. 

Naslednja shema predstavlja shematičen prikaz okvirnega postopka izdelave lokalnega 
energetskega koncepta: 
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Shema 1: Okvirni postopek izdelave lokalnega energetskega koncepta 

 
 ANALIZA RABE 

ENERGIJE IN 
ENERGENTOV   

ANALIZA OSKRBE Z 
ENERGIJO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poleg v shemi prikazanih elementov energetskega koncepta sta obvezna še dva predhodno 
že našteta elementa, to sta povzetek ter napotki za izvajanje.  
Energetski koncept je obsežen projekt, zato je za bralca, ki ga zanimajo ključne ugotovitve 
projekta pomemben povzetek. Povzetek je uporabno gradivo za občinski oziroma mestni 
svet, ko se koncept obravnava na občinskem oziroma mestnem svetu.  
Prav tako mora izdelovalec lokalnega energetskega koncepta podati lokalni skupnosti 
praktične napotke za izvajanje koncepta, saj le tako lahko dosežemo dejansko izvajanje v 
akcijskih načrtih nanizanih ukrepov. 

ANALIZA EMISIJ 

OPREDELITEV  
ŠIBKIH TOČK OSKRBE 

IN RABE ENERGIJE 

ANALIZA MOŽNOSTI 
URE IN POTENCIALOV 

OVE 

OCENA PREDVIDENE 
RABE ENERGIJE, 

NAPOTKI ZA 
PRIHODNJO OSKRBO 

Z ENERGIJO 

DOLOČITEV CILJEV 
ENERGETSKEGA 
NAČRTOVANJA 

ANALIZA MOŽNIH 
UKREPOV 

AKCIJSKI NAČRT 
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V nadaljevanju je vsak od elementov podrobneje opisan. 

4.1 ANALIZA RABE ENERGIJE IN ENERGENTOV PO POSAMEZNIH 
PODROČJIH IN ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST KOT CELOTO 

Rabo energije in goriv (energentov) je smiselno analizirati po posameznih skupinah 
porabnikov (stanovanjski odjem, javne stavbe, industrija in storitve ter promet), saj nato tudi 
ukrepe pripravimo po teh skupinah. Posamezne skupine se med seboj razlikujejo, zato ne 
smemo predlagati preveč posplošenih ukrepov, pač pa morajo biti prilagojeni specifičnim 
značilnostim skupine. Le tako lahko dosežemo zastavljeni cilj – da bo ukrep tudi izveden.  
Analiza stanja rabe energije in energentov se izdeluje za zadnje zaključeno leto, zato je vse 
podatke potrebno zbrati vsaj za eno leto (če je možno, naj bodo podatki za zadnje 
zaključeno leto, če to ni možno, pa za predhodna leta). Predvsem pri analizi javnih stavb je 
priporočljivo, da se pridobi serija podatkov za zadnjih tri do pet let. Za javne stavbe je 
potrebno opredeliti konkretne ukrepe s področja URE in OVE. V kolikor želimo podati na 
podlagi analize stanja ukrep za konkretno stavbo, ne zadostuje podatek o rabi energije zgolj 
za zadnje leto, ampak opazujemo povprečje. Kurilne sezone so različno dolge in intenzivne, 
zato je ukrepe potrebno predlagati na podlagi daljše serije podatkov o rabi energije. 
Analiza rabe energije in porabe goriv (energentov) vsebuje: 
a) pregled in raba energije po posameznih skupinah porabnikov:  

1. stanovanjski odjem, 
2. javne stavbe, 
3. industrija in storitve, 
4. promet. 

b) pregled rabe energije po energentih v obravnavani samoupravni lokalni skupnosti; 
c) poseben pregled in analiza prabe električne energije po posameznih skupinah porabnikov 
(gospodinjski odjem, javna razsvetljava in preostali odjem); 
d) prikaz količin in strukture po področjih (strnjena poselitev, razpršena poselitev) in za 
samoupravno lokalno skupnost kot celoto. 
Pristopi k zbiranju podatkov o rabi energije in energentov so lahko različni in vsebinsko ni 
pomembno, s kakšnim pristopom se izdelovalec loti zbiranja in analize podatkov. 
Izdelovalec ima lahko določene podatke že zbrane, lahko jih imajo zbrane v lokalni 
skupnosti, za katero se izdeluje koncept, v kakšni statistični bazi ipd.. Pred odločitvijo za 
anketiranje se pregledajo vse obstoječe baze podatkov – njihova obsežnost, relevantnost, 
ažurnost ipd.. Običajno lokalna skupnost ne razpolaga s podatki, ki bi bili dovolj natančno 
opredeljeni, da bi jih lahko neposredno uporabili za ugotavljanje trenutnega stanja na 
področju rabe energije v lokalni skupnosti. Zato je največkrat potrebno pristopiti k zbiranju 
podatkov z anketami. Ankete naj bodo čim bolj jasne, izpolnjevalcu čim prijaznejše in po 
obsegu čim krajše. Cilj je pridobiti ključne podatke, ki jih lahko z nadaljnjim kontaktiranjem 
po potrebi dopolnimo. 
Za podatke o rabi električne energije zaprosimo lokalnega distributerja električne energije 
ter se obrnemo na porabnike energije s posebnimi vprašalniki (razen, če so podatki že 
zbrani drugje). 
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Za organizacijo zbiranja potrebnih podatkov poskrbi izdelovalec LEK, usmerjevalna skupina 
mu mora pri tem nuditi podporo: pomoč pri kontaktih, izdelavi potrebnih seznamov (javnih 
objektov, podjetij, kotlovnic itd.). 

Shema 2: Potek analize rabe energije in energentov 

 
- pregled obstoječih baz podatkov (pri 

izvajalcu, v lokalni skupnosti, po 
statističnih virih, bazah podatkov…) 1 

 - priprava vprašalnikov in anketiranje 

 
 

OPREDELITEV SKUPIN: 

      2 - stanovanja 

- industrija, obrt, storitve 
 - javni sektor:  

  javne stavbe lokalne samouprave 

  javne stavbe – državne 

- promet  
- raba električne energije: 

 
 stanovanjski odjem 

  poslovni odjem (industrija, obrt) 

  javne stavbe lokalne samouprave 

 javne stavbe – državne  
 javna razsvetljava  

 
 
 RABA ENERGIJE IN ENERGENTOV PO 

SKUPINAH IN ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE 
KOT CELOTO  

 
PRETVORNIKI ZA PRERAČUN V MWh  

 
 RABA PRIMARNE ENERGIJE  PO SKUPINAH IN 

ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE KOT CELOTO  
 
Za vsako skupino je potrebno izračunati vrednosti določenih kazalnikov, ki omogočajo 
primerjave. V nadaljevanju za vsako obravnavano skupino navajamo nabor kazalnikov, ki jih 
je potrebno izračunati. Gre za osnovni nabor, izdelovalec ga lahko dopolni z dodatnimi 
kazalniki. 
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4.1.1 RABA ENERGIJE V STANOVANJIH 

Stanovanja so najštevilčnejši uporabniki energije, zato mora biti zanje v akcijskem načrtu 
opredeljena skupina ukrepov s področij URE in OVE. Predhodno je potrebno opraviti analizo 
stanja rabe energije te skupine porabnikov. V lokalnih skupnostih, kjer industrija ni prisotna 
(običajno so to manjše lokalne skupnosti), so stanovanja lahko številčno in količinsko 
največji porabniki energije. Zato je to skupino potrebno obravnavati posebej.  
Področje rabe toplotne energije v stanovanjih izdelovalec opredeli preko naslednjih 
podatkov za zadnje dosegljivo leto:  

• struktura stanovanj glede na energent ogrevanja (lesna biomasa, ELKO, zemeljski 
plin, UNP itd.), 

• količine porabljenih energentov za ogrevanje stanovanj, 

• ogrevalne površine stanovanj, 

• struktura stanovanj glede na način ogrevanja (lokalno, etažno, centralno; iz 
individualne kurilne naprave, iz centralne kotlovnice, preko daljinskega sistema 
ogrevanja). 

Na podlagi pridobljenih podatkov se izračunajo v naslednji shemi navedeni kazalniki. 

Shema 3: Analiza obstoječe rabe energije v stanovanjih 

 
Za stanovanja pridobimo naslednje podatke: 

 
- vrsta energenta za ogrevanje (ELKO, 

ZP,…)  
- letna raba energenta za ogrevanje  
- ogrevana površina 

 
- način ogrevanja (lokalno, etažno, 

centralno; iz individualne kotlovnice, 
preko skupne centralne kotlovnice, 
preko daljinskega sistema ogrevanja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsaki analizi rabe energije v stanovanjih sledi izdelava energijskega računa za stanovanja 
na podlagi pridobljenih podatkov o rabi posameznih energentov ter podatkov o trenutnih 
tržnih cenah energentov. Energijski račun prikaže okvirni letni strošek oskrbe stanovanj s 
toplotno energijo v obravnavanem letu. Prikaže se kot seštevek stroškov stanovanj za 
posamezne vrste uporabljenih energentov. 

KOLIČINSKA RABA ENERGENTOV 

PRETVORNIKI ZA PRERAČUN V MWh

RABA PRIMARNE ENERGIJE V STANOVANJIH 

IZRAČUN KAZALNIKOV: 

- raba primarne energije / prebivalca 

- raba primarne energije / m2 ogrevane 
površine 

- struktura stanovanj glede na energent 
za ogrevanje 

- struktura stanovanj glede na način 
ogrevanja 

- struktura rabe primarne energije glede 
na energent 

- izdelava energijskega računa za 
stanovanja 
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4.1.2 RABA ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH 

Analizira se raba energije v javnih stavbah v lokalni skupnosti, kamor spadajo osnovne šole, 
vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi, domovi starejših občanov itd. Izdelovalec in 
naročnik skupaj določita nabor javnih stavb, za katere se bodo zbirali podatki. Analizo stanja 
rabe energije delamo v lokalni skupnosti kot celoti, zato je priporočljivo, da se analizirajo vse 
javne stavbe, vendar je to včasih, predvsem pri večjih lokalnih skupnostih, zaradi 
prevelikega obsega težko izvedljivo. V tem primeru se izdelovalec in naročnik dogovorita za 
nabor analiziranih stavb, vendar morajo biti v analizo zajete vse največje javne stavbe 
(izpustijo se lahko manjše podružnične šole velikosti stanovanjskih hiš ali manjše 
zdravstvene postaje, stavbe krajevnih skupnosti, manjših kulturnih domov ipd.). 
Javne stavbe so skupina porabnikov, na katere naj bi pri ukrepih usmerili največjo 
pozornost, zato morajo biti vprašalniki, predvsem za javne stavbe lokalne skupnosti, precej 
široko zastavljeni. Poleg rabe energije moramo namreč v tem primeru analizirati še podatke 
o stanju objekta. Te podatke potrebujemo za analizo možnih ukrepov URE in vpeljave OVE 
v te stavbe. Izdelovalec LEK naj se pri analizi stanja stavb osredotoči predvsem na javne 
stavbe lokalne skupnosti, za ostale lahko pridobi zgolj osnovne podatke za analizo 
energetskega stanja.  
V tem poglavju obravnavamo zgolj rabo energije, zato navajamo le nabor podatkov, ki jih 
potrebujemo za analizo rabe energije v javnih stavbah. Širši nabor podatkov za javne stavbe 
je naveden v poglavju o možnih ukrepih URE v javnih stavbah.   
Za ustrezno analizo rabe energije v javnih stavbah se pridobi vsaj naslednje podatke 
(najmanj za zadnje dosegljivo leto, priporočljivo je za obdobje zadnjih 3-5 let, da so možne 
primerjave):  

• ogrevalna površina javne stavbe,  

• način ogrevanja (iz individualne kotlovnice, preko skupne centralne kotlovnice, preko 
daljinskega sistema ogrevanja)  

• vrsta in količinska raba energenta,  

• raba električne energije.  
Na osnovi pridobljenih podatkov se izračuna najosnovnejši kazalec za merjenje rabe 
energije, na podlagi katerega že lahko sklepamo o morebitni energetski potratnosti stavbe – 
specifična raba energije na enoto ogrevalne površine javne zgradbe na leto (energijsko 
število). Poseben poudarek pri izračunu tega kazalca je dan osnovnim šolam (v 
nadaljevanju: OŠ) in vrtcem (v nadaljevanju: VVZ), ker so to javne stavbe lokalne skupnosti, 
kjer imajo izvedeni ukrepi največji učinek. Izračunani kazalec za posamezno OŠ in VVZ, ki 
je na območju priprave lokalnega energetskega koncepta, se primerja s povprečnim 
energijskim številom za OŠ in VVZ za to območje in s povprečnim energijskim številom za 
OŠ in VVZ v Sloveniji. Podobna analiza se lahko naredi tudi za preostale skupine javnih 
stavb (npr: ZD, upravne stavbe itd.). Ugotovi se, koliko in katere javne stavbe na območju, 
za katerega se pripravlja energetski koncept, presegajo lokalno in slovensko povprečje. Pri 
opredelitvi kritičnih in zaželenih vrednosti se upoštevajo veljavni predpisi o rabi energije v 
stavbah. Izdelovalec mora v nadaljevanju študije ugotoviti vzroke visoke rabe energije (glej 
šibke točke rabe in oskrbe z energijo, poglavje 4.4) in predpisati načine in možnosti za 
zmanjšanje (glej ukrepe URE in OVE v javnih stavbah, poglavji 4.8.2 in 4.8.3).  
Prikaže se struktura rabe primarne energije v javnih stavbah po posameznih energentih (v 
MWh), s katerimi se analizirane javne stavbe ogrevajo. 
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Shema 4: Analiza obstoječe rabe energije v javnih stavbah 

 

 

 

LOKALNA SKUPNOST: pripravi 
seznam javnih stavb 

IZVAJALEC: pregleda obstoječe baze 
podatkov, pripravi vprašalnike

 
 JAVNE STAVBE – podatki za analizo rabe energije: 

 - način ogrevanja 

- vrsta energenta za ogrevanje  
- letna raba energenta za ogrevanje – serija podatkov za 

zadnjih 3-5 let (količinsko, stroškovno)  
 - ogrevalna površina 

- letna raba električne energije (količinsko, stroškovno)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 OBSTOJEČA RABA ENERGIJE V PODJETJIH 

Izdelovalec in naročnik določita, katera podjetja v lokalni skupnosti bodo predmet analize. 
Če je obseg podjetij prevelik, se lahko pripravi vzorec, ki predstavlja dovolj velik delež 
celotne rabe energije v podjetjih na obravnavanem območju. Izdelovalec in naročnik se 
lahko dogovorita, da se bodo analizirala zgolj največja industrijska podjetja (za večjo lokalni 
skupnost), saj ta podjetja običajno predstavljajo velik delež celotne rabe podjetij. V manjših 
lokalnih skupnostih, kjer industrija ni prisotna, se analizira nabor največjih storitvenih 
podjetij. V teh primerih se podjetij, ki opravljajo dejavnost v sklopu svojih stanovanjskih 
objektov ne upošteva – rabo energije tega objekta bi tako zajeli dvakrat –pri analizi 
stanovanj in pri analizi podjetij. 
Za podjetja, ki so predmet analize, izdelovalec pridobi vsaj naslednje podatke za zadnje 
dosegljivo leto:  

• vrsta in raba energenta za ogrevanje in tehnološke procese (prikazano ločeno) in 

• raba električne energije (v MWh).  

RABA ENERGENTOV ZA OGREVANJE 

RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

STROŠKI OGREVANJA 

STROŠKI OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

IZRAČUN KAZALNIKOV: 

- energijsko število: za vsako stavbo 
posebej in povprečje 

- struktura rabe primarne energije v 
stavbah glede na energent 

- skupni stroški ogrevanja po skupinah 
stavb (npr. šole, vrtci,…) 

- skupni stroški električne energije po 
skupinah stavb PRETVORNIKI ZA PRERAČUN V MWh

RABA PRIMARNE ENERGIJE 
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Izdela se struktura rabe primarne energije v izbranih podjetjih po posameznih energentih (v 
MWh), ki jih podjetja uporabljajo za ogrevanje in tehnološke procese. Izdelovalec poskrbi za 
kratke opise karakteristik energetskega stanja v izbranih podjetjih (npr.: naprave za 
proizvodnjo toplotne in tehnološke energije, delež stroškov za energijo v celotnih stroških, 
že inštalirana SPTE postrojenja, možnosti in načrti za nova SPTE postrojenja, opravljeni 
energetski pregledi, prisotnost energetskega upravljavca v podjetju itd.). Za izbrana podjetja 
izdelovalec pridobi informacije o morebitnih problemih pri oskrbi z energijo (šibke točke 
oskrbe in rabe energije, poglavje 4.4). 

Shema 5: Analiza rabe energije v industriji in storitvenem sektorju 

 
 LOKALNA SKUPNOST: pripravi 

seznam večjih podjetij v lokalni 
skupnosti  

 IZVAJALEC: pregleda obstoječe baze 
podatkov, pripravi vprašalnike 

 
 

PODJETJA – podatki za analizo rabe energije:  
- vrsta energenta za ogrevanje in tehnološko rabo (ločen 

prikaz)  
 - letna raba energenta za ogrevanje in tehnološke procese 

(ločen prikaz) 
 - letna raba električne energije  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 RABA ENERGIJE V PROMETU 

Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu za posamezno lokalno skupnost je potrebno 
upoštevati, da se zaradi narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven 
meja določene lokalne skunosti. Zaradi tega je nemogoče v okviru LEK določiti oprijemljive 
energetske indikatorje, na podlagi katerih bi merili učinkovitost rabe energije v prometu v 
lokalni skupnosti.  
Lokalne samoupravne skupnosti, ki imajo na svojem območju organiziran javni mestni 
oziroma krajevni in primestni oziroma medkrajevni javni promet, morajo to dejavnost vključiti  
v analizo. Če je analizi dodana tudi raba energije v prometu, analiza vsebuje mestni oziroma 
krajevni in primestni oziroma medkrajevni javni promet, če obstaja. Zajema število vozil 
javnega cestnega prometa, njihovo stanje ter letno porabo goriva za ta vozila. 

RABA ENERGENTOV ZA OGREVANJE 

RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

PRETVORNIKI ZA PRERAČUN V MWh

RABA PRIMARNE ENERGIJE 

IZRAČUN KAZALNIKOV: 

- struktura rabe primarne 
energije glede na energent 

- delež izkoriščenega potenciala 
za SPTE v podjetjih (podjetja, 
ki imajo SPTE / podjetja, ki bi 
glede na svoj proizvodni 
proces lahko imela SPTE) 

 21



 
 
Na podlagi teh podatkov izračunamo emisije in damo predloge, kako jih zmanjšati (npr.: 
prehod na biodizel). 
Temeljni poudarek na področju prometa je zmanjšanje avtomobilskega prometa in razvoj 
trajnostnega in učinkovitega mestnega prometa. Pri tem se analizira obstoječe informacije o 
ozaveščenosti lokalnega prebivalstva ter podatke, ki so posredno povezani s politiko 
trajnostne mobilnosti (kolesarske steze, učinkovitost javnega transporta, uporaba biogoriv 
itd.). 

4.1.5 ELEKTRIČNA ENERGIJA 

Izdelovalec pridobi podatke o rabi električne energije na obravnavanem področju po 
skupinah odjemalcev najmanj za zadnje dosegljivo leto (če je možno, naj pridobi podatke za 
nekaj zadnjih let z namenom ugotavljanja trenda rabe električne energije na proučevanem 
območju). Najbolje je pridobiti podatke, ločene po vrsti odjema: stanovanjski odjem, poslovni 
odjem (industrija, storitve), javne stavbe – lokalne skupnosti, javne stavbe – državne, javna 
razsvetljava. S tako razdeljeno rabo električne energije je najlažje podati predloge ukrepov. 
V kolikor od distributerja električne energije ni možno pridobiti tako razvrščenih podatkov, 
poskušamo pridobiti podatke, razdeljene vsaj po naslednjih skupinah: stanovanja, javna 
razsvetljava, ostali odjem električne energije. Na podlagi pridobljenih podatkov se izračunajo 
in prikažejo vsaj naslednji kazalci:  

• stopnje rasti rabe električne energije za obravnavano območje po posameznih 
skupinah porabnikov ter za območje kot celoto; stopnjo rasti za celotno obravnavano 
območje primerjamo s stopnjo rasti rabe električne energije za Slovenijo; 

• deleži rabe električne energije posameznih skupin porabnikov;  

• povprečna letna raba električne energije na gospodinjstvo za območje, za katerega 
se izdeluje energetski koncept, ki se primerja s kazalcem za Slovenijo; 

• raba električne energije na prebivalca za območje, za katerega se dela energetski 
koncept, ki se primerja s podatkom za Slovenijo.  

Posamezni večji porabniki električne energije morajo biti identificirani in opisani v poglavju o 
obstoječi rabi energije v podjetjih in javnih stavbah. 

4.2 OSKRBA Z ENERGIJO IN OPIS PROIZVODNIH IN DISTRIBUCIJSKIH 
ENERGETSKIH SISTEMOV 

Poleg analize rabe energije je potrebno izdelati tudi analizo oskrbe z energijo, ki vsebuje 
analizo večjih kotlovnic, daljinskih sistemov ogrevanja, oskrbe z električno energijo, oskrbe z 
zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom ter analizo oskrbe z energijo v 
individualnih gradnjah. 
Izdelovalec naveže kontakte z upravitelji posameznih sistemov oskrbe z energijo v 
obravnavani lokalni skupnosti: z distributerjem daljinske toplote, SODO zemeljskega plina, 
distributerjem utekočinjenega naftnega plina, SODO električne energije, upraviteljem 
skupnih centralnih kotlovnic v večstanovanjskih ali stanovanjsko-poslovnih objektih ipd..  

4.2.1 VEČJE KOTLOVNICE 

Opredeli se raba energije v večjih kotlovnicah. Gre za analizo skupnih kotlovnic, ki ogrevajo 
več objektov. Industrijske kotlovnice se opredelijo v poglavju o analizi rabe energije v 
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podjetjih. Izdelovalec koncepta presodi, na katerem mestu bo obravnaval posamezno 
kotlovnico. Pomembno je, da so v analizi zajete vse večje kotlovnice.  
Za posamezno kotlovnico se pridobi vsaj naslednje podatke: 

• upravitelj kotlovnice (naslovi in kontakti); 

• vrsta in letna poraba energenta v kotlovnici (vsaj za zadnje leto); 

• lokacija kotlovnice in objekti, priključeni na posamezno kotlovnico (naslovi objektov); 

• število stanovanj in ostalih subjektov, ki se ogrevajo iz kotlovnice; 

• pridobi se podatke o ogrevalni površini za posamezno kotlovnico in izračuna kazalec 
– specifična raba energije na m2 površine (energijsko število); kazalec pokaže 
morebitne visoke izgube v omrežju oziroma energetsko potratne stavbe (izdelovalec 
v nadaljevanju poišče vzroke visoke rabe – glej poglavje 4.4 šibke točke oskrbe in 
rabe energije); kazalec se računa za kotlovnice, iz katerih se ogrevajo stanovanja in 
javne stavbe; 

• oceni se struktura rabe primarne energije (MWh) v kotlovnicah po posameznih 
energentih, ki jih uporabljajo kotlovnice za proizvodnjo toplote. 

Opiše se stanje v kotlovnicah: podatki o: lastništvu kotlovnice, moči in starosti kotlovskih 
naprav, številu vej, toplotnih podpostaj, vrsti regulacije, načinu priprave sanitarne tople vode, 
starosti in dolžini toplovoda itd.. Lokacije posameznih kotlovnic se označijo na karti - 
grafična priloga je osnova za načrtovanje organizirane energetske oskrbe.  
Kotlovnice so običajno večji porabniki energentov, zato je potrebna njihova posebna 
obravnava. S ciljem čim bolj natančno definirati potenciale URE in morebitne možnosti 
izrabe OVE pri teh porabnikih, naj izdelovalec LEK po pridobitvi osnovnih podatkov preko 
vprašalnikov organizira še kratke oglede čim večjega števila kotlovnic. Industrijske 
kotlovnice so lahko problematične, saj so v upravljanju podjetij, ki običajno ogledov ne želijo. 
Zato naj izdelovalec koncepta opravi vsaj oglede večjih kotlovnic, iz katerih se ogrevajo 
stanovanjski bloki in javne stavbe.    

4.2.2 DALJINSKO OGREVANJE 

V kolikor je na območju, za katerega se izdeluje energetski koncept, prisotno daljinsko 
ogrevanje, mora izdelovalec študije pridobiti vsaj naslednje informacije: 

• naziv in naslov podjetja, ki je distributer toplote, 

• opis kotlovnice (oz. kotlovnic), ki oskrbuje sistem s toploto (moč in starost kotlovske 
naprave), 

• vrsta in količina energenta, ki se uporablja v kotlovnici, vsaj za zadnje dosegljivo leto, 

• število stanovanj, ki se ogrevajo preko daljinskega ogrevanja in raba energije teh 
stanovanj (v MWh) za zadnje dosegljivo leto, 

• identifikacija in raba energije nestanovanjskega odjema za zadnje dosegljivo leto: 
največji porabniki toplote, ki ne spadajo v stanovanjski odjem (večja podjetja in javne 
stavbe, priklopljene na toplovod), 

• ogrevalna površina za stanovanjski in nestanovanjski odjem, na osnovi katerega se 
izračuna kazalec – specifična raba energije na m2 ogrevalne površine; kazalec 
pokaže na morebitne visoke izgube v omrežju oziroma energetsko potratne stavbe 
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(izdelovalec v nadaljevanju poišče vzroke visoke rabe; poglavje 4.4 o šibkih točkah 
oskrbe in rabe energije), 

• pridobi se podatke o ogrevalni površini in rabi energije za vsak objekt, priključen na 
toplovod; na osnovi tega se izračuna specifična raba energije za vsak objekt posebej 
in naredi primerjalna analiza med objekti; v kolikor ni možno pridobiti podatkov za 
vsak posamezen objekt, se pridobijo podatki po skupinah odjemalcev (stanovanja, 
javni objekti, podjetja); 

• karakteristike daljinskega omrežja; pridobi se podatek o dolžini primarnih in 
sekundarnih vodov in izkoristku daljinskega omrežja, 

• pridobi se trase toplovodov sistema daljinskega ogrevanja in se jih prikaže na karti s 
kotlovnicami.  

4.2.3 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Od SODO električne energije na obravnavanem območju se pridobijo podatki o številu in 
karakteristikah transformatorskih postaj. SODO naj oceni stanje oskrbe na osnovi podatka o 
napovedanih in nenapovedanih prekinitvah. Poleg tega naj poda podatke o povprečni 
starosti srednjenapetostnega in nizkonapetostnega omrežja, podatke o zazankanosti 
srednjenapetostnega omrežja, podatke o zabeleženih nihanjih napetosti v omrežju itd.. 
Šibke točke oskrbe z električno energijo se opišejo v poglavju o šibkih točkah oskrbe in rabe 
energije (poglavje 4.4). Načrti in možna izboljšanja trenutnega stanja oskrbe (ki jih poda 
SODO) se določijo v poglavju o ukrepih na področju oskrbe z energijo (poglavje 4.8.1). 

4.2.4 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM IN UNP 

Izdelovalec poskrbi za pridobitev osnovnih podatkov o oskrbi obravnavanega področja z 
zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom. Pri tem mora pridobiti najmanj naslednje 
podatke, vsaj za zadnje dosegljivo leto: 

• naziv in naslov SODO zemeljskega plina oziroma distributerja UNP na 
obravnavanem območju, 

• trenutna dolžina plinovodnega omrežja, 

• število stanovanj, priključenih na plinovodno omrežje in njihova letna poraba plina, 

• število ostalih objektov priključenih na plinovodno omrežje (večja podjetja in javne 
stavbe z večjo rabo energije) in njihova letna poraba plina, 

• ogrevane površine stanovanj in javnih stavb, 

• število neaktivnih priključkov (ocena prostih kapacitet), 

• trenutno plinificirana naselja na obravnavanem območju, 

• načrti o širitvi omrežja z definiranimi območji in načrti o priključevanju porabnikov, 

• opredeli se trend porabe plina in primerja s trendom priključevanja odjemalcev na 
plinovodno omrežje za več zaporednih let, 

• pridobi se trase plinovodnega omrežja in se jih prikaže na karti s kotlovnicami in 
sistemom daljinskega ogrevanja. 

Potrebno je analizirati tudi izkoriščenost omrežja, ki ga izražamo z indikatorjem: število 
dejanskih priključkov / število tehnično možnih priključkov. 
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4.2.5 OSKRBA S TEKOČIMI GORIVI 

Opredeli se morebitne probleme oskrbe s tekočimi gorivi. 

4.3 ANALIZA EMISIJ 

Analiza emisij vsebuje analizo količin emisij plinov, ki nastajajo v obravnavani samoupravni 
lokalni skupnosti kot posledica ugotovljenih količin porabljenih goriv v obravnavanem 
obdobju. 
Na osnovi pridobljenih podatkov o rabi energije se izračunajo emisije plinov: CO2, SO2, NOx, 
CxHy, CO in prahu. Količine plinov in prahu se izračunajo za vsako skupino porabnikov, za 
katero je bila predhodno analizirana raba energije: stanovanja, javne stavbe, podjetja, 
promet (javni promet). Izdelovalec razloži vzroke nastajanja vsakega izmed plinov in jih 
poveže z razmerami na obravnavanem področju. Prikaže se tudi struktura emisij plinov in 
prahu po posameznih porabnikih ter tako evidentira najmočnejše onesnaževalce.  
Skupnim emisijam, ki nastajajo na osnovi rabe toplotne in tehnološke energije, je potrebno 
dodati še emisije, ki jih porabniki na določenem območju, za katerega se izdeluje energetski 
koncept, povzročajo posredno preko rabe električne energije. Velik delež električne energije 
v Sloveniji je proizvedene iz fosilnih goriv, kar pomeni, da posredno z rabo električne 
energije vsak porabnik povzroča emisije plinov in prahu.  
V sklopu preučevanja emisij mora torej izdelovalec prikazati vsaj: 

• izračun emisij plinov in prahu za vsako skupino porabnikov ter prikaz strukture in 
ugotovitev največjih onesnaževalcev, 

• izračun skupnih emisij plinov in prahu, 

• analizo vzrokov nastajanja posameznih plinov in prahu glede na razmere na 
obravnavanem območju, 

• izračun emisij, ki jih porabniki na obravnavanem območju povzročijo posredno preko 
porabe električne energije. 

4.4 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE 

Opredelitev šibkih točk oskrbe z energijo in njene rabe pomeni ugotovitev šibkih točk na 
podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije, pri porabi energije po posameznih 
področjih in oskrbi z energijo iz posameznih virov. Šibke točke morajo biti opredeljene s 
kazalniki odmikov od trenutnega stanja od zaželenega oziroma pričakovanega stanja. 
Nekateri kazalniki so prikazani v naslednji tabeli. 
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Tabela 1: Kazalniki šibkih točk oskrbe in rabe energije  

Področje Kazalniki 

Stanovanja – ogrevanje raba kurilnega olja [%], priključenost na distribucijska omrežja 
(plin, toplota) [%], raba električne energije za ogrevanje [delež 
gospodinjstev, ki se ogrevajo z električno energijo], raba 
primarne energije/m2 ogrevane površine [kWh/m2] itd. 

Javna razsvetljava povprečna starost svetil [let], število klasičnih svetil [%] itd. 

Javne stavbe energijsko število [kWh/m2/leto], tip in starost oken [let], izolacija 
[cm], termostatski ventili [število in delež v celotnem številu 
ogreval], starost kurilne naprave [let], varčne žarnice [število in 
delež v celotnem številu svetil] itd. 

Večja podjetja razpoložljivost odpadne toplote [MWh], energetski pregled 
podjetja [delež podjetij, ki ima opravljen energetski pregled], 
prisotnost energetskega upravljavca v podjetju [delež podjetij, ki 
ima energetskega upravljavca], inštalirana moč kogeneracije 
[MWel], itd. 

Oskrba s toploto iz kotlovnic povprečna starost kurilnih naprav [let], možnost zamenjave 
energenta za kotlovnice, ki se ogrevajo z ELKO [MW] itd. 

Poraba električne energije - 
gospodinjstva 

poraba [kWh/prebivalca], [kWh/gospodinjstvo] 

Promet dolžina kolesarskih stez [km], zasedenost javnega transporta 
[%], stroški javnega transporta [mio SIT] itd. 

Daljinski sistem ogrevanja toplotne izgube v omrežju [%], specifična raba energije v 
stanovanjih [kWh/m2/leto], prisotnost delilnikov stroškov v 
stanovanjih [%], izvedeni projekti kogeneracije / ekonomsko 
upravičen potencial [Mwe/Mwe] 

Plinovod število prostih, neaktivnih priključkov [število] 

 

4.5 OCENA PREDVIDENE PRIHODNJE RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA 
PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO 

Ocena predvidene prihodnje rabe energije in napotki za prihodnjo oskrbo z energijo 
vsebujejo: 

- predvideno količinsko opredeljeno prihodnjo porabo energije na podlagi načrtov o 
novogradnjah iz veljavnih prostorskih aktov; 

- napotke za oskrbo z energijo v novogradnjah v skladu s podzakonskim predpisom, ki 
določa učinkovito rabo energije v stavbah in uporabo obnovljivih virov energije; 

- kartografski prikaz  tras plinovoda in toplovoda (če obstajajo) z vrisanimi načrti 
razvoja omrežja; 

- kartografski prikaz večjih kotlovnic; 

 26



 
 

- določitev prostorskih območij, primernih za postavitev elektrarn na obnovljive vire 
energije; 

- izsledke analize o možnosti uvedbe posameznih novih sistemov daljinskega 
ogrevanja in hlajenja z lesno biomaso in/ali bioplinom ter oskrbe z električno in drugo 
energijoiz drugih obnovljivih virov energije; 

- usmeritve za območja, ki jih ni mogoče oskrbovati z energijo iz lokalnih energetskih 
sistemov, pri čemer je potrebno za ta območja konkretno opredeliti možnosti oskrbe: 
spodbujanje kotlov na lesno biomaso, mikrosistemov na lesno biomaso ali bioplin, 
uporabe geotermalne, sončne energije in podobno; 

- rezultate študij izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, ki se morajo 
izdelati pred graditvijo novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 
m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 in 
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo.  

Če samoupravna lokalna skupnost še nima toplovoda, ima pa v razvojnih dokumentih 
opredeljene načrte v zvezi s tem, je treba vrisati tudi načrte, ki naj bi bili izvedeni po 
uveljavitvi lokalnega energetskega koncepta in vključujejo obnovljive vire energije ali 
kogeneracijo. 

Velika ovira za izvajanje akcijskih načrtov LEK je neusklajenost aktivnosti, predlaganih v 
akcijskih načrtih LEK s prostorskimi akti lokalne skupnosti. Zato mora pri podajanju 
napotkov za prihodnjo oskrbo posameznih območij obravnavane lokalne skupnosti 
izdelovalec upoštevati, da ima lokalna skupnost verjetno že sprejete posamezne prostorske 
akte, ki opredeljujejo prihodnje ureditve nekaterih območij. Izdelovalec mora obstoječe akte 
predhodno pregledati in jih smiselno upoštevati ter podati predloge prihodnjih aktivnosti v 
skladu z njimi. Ko pa bo lokalna skupnost v prihodnosti pripravljala nove prostorske akte, bo 
morala upoštevati določila iz LEK.  
Študija izvedljivosti je obvezna vsebina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v 
skladu s predpisi objektov. Študije izvedljivosti v nekaterih primerih ni potrebno izdelati, med 
drugim tudi v primeru, ko je za stavbe način oskrbe z energijo določen v lokalnem 
energetskem konceptu.« 
Če bodo torej območja glede na predviden način prihodnje oskrbe z energijo v LEK 
opredeljena dovolj natančno, se bo investitor lahko izognil študijam izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo stavb z energijo , ki bi jih sicer moral izdelati.  
Izdelovalec je dolžan v napotke za prihodnjo oskrbo lokalne skupnosti z energijo umestiti 
tudi navodila lokalni skupnosti, da naj pri prihodnjem prostorskem načrtovanju upošteva 
načelo trajnostnega prostorskega načrtovanja. Napotki lokalni skupnosti morajo biti 
usmerjeni v prostorsko načrtovanje, ki bo v skladu z možnostmi trajnostne energetske 
oskrbe teh območij. To pomeni, da se lokalne skupnosti spodbudi k smiselnemu in 
preudarnemu načrtovanju novogradenj glede učinkovite energetske oskrbe teh zazidav. 
Prioriteto naj imajo območja, kjer je možna širitev obstoječih toplovodov/plinovodov, kjer je 
možna izraba obnovljivih virov energije in kjer je možno graditi nova zgoščena območja. V 
novih naseljih ne bi smela biti onemogočena izraba obnovljivih virov energije (na primer, 
neprimerna je gradnja novih naselij na popolnoma senčnih območjih, kjer ni možno 
izkoriščati sončne energije ). Lokalni skupnosti je potrebno dati v razmislek tudi pomen 
racionalnosti obstoječih omrežij, kar pomeni, da mora lokalna skupnost načrtovati gostitev 
naselij in ne širitev navzven.  
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4.6 ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN OBNOVLJIVIH 

VIROV ENERGIJE 

Pred določitvijo ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti in 
določitvijo ukrepov za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije, je treba 
pregledati stanje na teh dveh področjih. Analizirati je potrebno možnosti za učinkovito rabo 
energije na področjih s poudarkom na javnem sektorju, možnosti izkoriščanja vsakega 
posameznega obnovljivega vira energije in tudi morebitne posebnosti samoupravne lokalne 
skupnosti, pomembne za energetsko načrtovanje. 

4.6.1 ANALIZA POTENCIALA UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

JAVNE STAVBE. S ciljem podati konkretne potrebne ukrepe s področja URE v javnih 
stavbah je potrebno predhodno podrobno analizirati stanje teh stavb. Prva faza analize so 
vprašalniki, ki jih izdelovalec (ali lokalna skupnost) pošlje vsaki javni stavbi. Vprašalniki 
morajo zajeti vsaj naslednje podatke: 

- podatki o oknih, 
- podatki o izolaciji, 
- podatki o strehi, 
- podatki o ogrevalnem sistemu (izolacija cevi v kotlovnici, ventili na ogrevalih), 
- podatki o prezračevanju v objektu, 
- podatki o načinu priprave sanitarne tople vode, 
- podatki o načinu priprave hrane, 
- podatki o uporabi vode v sanitarijah, 
- podatki o razsvetljavi, 
- podatki o kotlovnici, 
- podatki o zasedenosti objekta. 

Naveden nabor podatkov velja za javne stavbe lokalne skupnosti, za republiške javne 
stavbe zadoščajo najosnovnejši podatki: poleg podatkov o porabljenem energentu za 
ogrevanje in ogrevani površini še podatki o oknih in izolaciji ter strehi, o prisotnosti 
termostatskih ventilov na ogrevalih, o razsvetljavi ter kotlovnici.    
Po prejetju izpolnjenih vprašalnikov se izdelovalec dogovori za ogled javnih stavb lokalnih 
skupnosti – PRELIMINARNI ENERGETSKI PREGLED STAVB. Gre za kratek ogled, 
pogovor s hišnikom objekta (ki ima običajno največ podatkov o stanju objekta), poleg tega 
se na terenu preverijo ter dopolnijo podatki iz izpolnjenega vprašalnika. Naročnik in 
izdelovalec se v primeru večjih lokalnih skupnosti, kjer bi bilo pregledovanje vsake stavbe 
lahko zelo obsežen projekt, lahko dogovorita za mejo, do katere se opravljajo pregledi. Meja 
se lahko postavi pri določeni količini rabe energije (na primer, preliminarni energetski 
pregled se opravi za vse javne stavbe lokalne skupnosti, ki presegajo letno rabo toplotne 
energije 50.000 kWh), pri določeni površini objektov (na primer, preliminarni energetski 
pregled se opravi za vse javne stavbe lokalne skupnosti, ki presegajo ogrevano površino 
300 m2), pri določeni izračunani specifični rabi energije (na primer, preliminarni energetski 
pregled se opravi za vse javne stavbe lokalne skupnosti, ki presegajo povprečno specifično 
rabo energije javnih stavb v lokalni skupnosti) ali kako drugače. 
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Na podlagi opravljenega preliminarnega energetskega pregleda se za vsak objekt opredelijo 
glavne šibke točke (glej poglavje 4.4). Za republiške javne stavbe se šibke točke opredelijo 
na podlagi izpolnjenih vprašalnikov. 
JAVNA RAZSVETLJAVA. Eno od področij, za katero je potrebno podati ukrepe 
učinkovitejše rabe energije je tudi javna razsvetljava v posamezni lokalni skupnosti. Za 
pridobitev podatkov o stanju javne razsvetljave na obravnavanem območju se izdelovalec 
obrne na upravljavca javne razsvetljave. To je lahko lokaln skupnost ali komunalno podjetje 
lokalne skupnosti, elektrodistribucijsko podjetje ali podjetje, s katerim ima lokalna skupnost 
sklenjeno pogodbo za upravljanje z javno razsvetljavo. 
Osnovni podatki o javni razsvetljavi, ki jih mora izdelovalec pridobiti, so: 

- število svetil javne razsvetljave, 
- struktura svetil javne razsvetljave glede na njihovo vrsto, 
- struktura svetil javne razsvetljave glede na njihovo starost, 
- naselja, ki imajo/nimajo/imajo še načrtovano javno razsvetljavo, 
- opredelitev največjih problemov z javno razsvetljavo, 
- morebitni že sprejeti ukrepi za varčevanje z električno energijo pri javni razsvetljavi, 
- stroški javne razsvetljave (za porabljeno električno energijo, za popravila in 

vzdrževalna dela, za nove investicije). 
Vse podatke se pridobi v seriji za nekaj zadnjih let, da se na podlagi trenda lažje podajo 
potrebni ukrepi s področja javne razsvetljave. 
INDUSTRIJA IN STORITVE: Za analizo potenciala učinkovite rabe energije v sektorju 
industrije in storitev se zberejo podatki o obstoječi rabi energije v tem sektorju porabnikov, 
podatki o morebitnih obstoječih sistemih soproizvodnje ter poiščejo primeri podjetij v 
posamezni obravnavani lokalni skupnosti, kjer bi bila uvedba soproizvodnje toplote in 
električne energije možna. Zberejo se tudi podatki o prisotnosti energetskih upravljavcev v 
podjetjih ter o opravljenih energetskih pregledih večjih podjetij. Na podlagi zbranih podatkov 
se podajo predlogi za učinkovitejšo rabo energije v sektorju industrije in storitev. 
STANOVANJA: Zberejo in analizirajo se podatki o obstoječi rabi energije v stanovanjih, t. j. 
analiza stanovanjskega odjema energije. Zberejo se podatki o morebitni prisotnosti 
delilnikov stroškov za porabljeno toploto v večstanovanjskih zgradbah, ki se ogrevajo iz 
skupnih kurilnih naprav.   
VEČJE KOTLOVNICE: Pregledajo se možnosti učinkovitejše rabe energije v večjih 
kotlovnicah, predvsem možnosti za postrojenja soproizvodnje toplote in električne energije. 

4.6.2 ANALIZA POTENCIALA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

Za področje možnosti izrabe obnovljivih virov energije se pregledajo možnosti energetske 
izrabe naslednjih virov: 

- lesna biomasa, 
- bioplin, 
- sončna energija, 
- geotermalna energija, 
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- vetrna energija, 
- vodna energija, 
- komunalni odpadki. 

Potencial posameznih obnovljivih virov energije se obravnava različno podrobno glede na 
stroške in kompleksnost ugotavljanja tega potenciala. Glede na ta kriterij lahko razdelimo 
obnovljive vire energije v dve skupini: 

- nizki stroški in majhna kompleksnost ugotavljanja potenciala: lesna biomasa, bioplin, 
sončna energija (v nadaljevanju: OVE-1); 

- visoki stroški in velika kompleksnost ugotavljanja potenciala: geotermalna energija, 
vetrna energija, vodna energija, komunalni odpadki (v nadaljevanju: OVE-2). 

Za skupino OVE-1 je potrebna natančna analiza potenciala, določitev mikrolokacije 
možnosti izrabe potenciala ter izračun osnovnih ekonomskih kazalcev posameznega 
projekta. 
Analizo potenciala za skupino OVE-1 izdelamo po naslednjem postopku: 

- pregled predhodno izvedenih aktivnosti (če obstajajo); 
- pregled potenciala, da se določi možne mikrolokacije: 

o lesna biomasa – analiza potenciala po posameznih lesnopredelovalnih obratih 
(vrsta in količina lesnih ostankov), pregled gozdnatosti območja;  

o bioplin – analiza potenciala bioplina po največjih kmetijah na obravnavanem 
območju z analizo števila živali na kmetijah. 

o sončna energija – analiza potenciala v lokalni skupnosti; pregled sončnega 
obsevanja 

Za projekte iz skupine OVE-1 je potrebno podati oceno potenciala za obravnavano območje 
kot celoto ter za posamezno mikrolokacijo možnosti izrabe vira. 
Za izrabo lesne biomase in bioplina je potrebno analizirati možnosti izrabe teh dveh virov v 
vseh oblikah: 

- daljinski sistem ogrevanja, 
- mikrosistem ogrevanja, 
- individualni sistemi ogrevanja, 
- ostale možnosti. 

Za skupino OVE-2 se pregledajo morebitne že obstoječe študije, analize, raziskave ipd.. Če 
obstajajo, se iz njih povzamejo ugotovitve. Če ne obstajajo, izdelovalec skuša pridobiti 
kakršnekoli podatke o potencialu OVE-2 na območju obravnavane lokalne skupnosti. Če 
podatkov ni možno pridobiti, se ravna glede na interes lokalne skupnosti. Če s strani lokalne 
skupnosti obstaja interes za izrabo določenega obnovljivega vira energije iz skupine OVE-2, 
izdelovalec lahko lokalni skupnosti predlaga različne analize potenciala, npr. izdelava študij 
analize potenciala, izvajanje meritev (za vetrno energijo), analiza možnih mikrolokacij za 
raziskovalno vrtino (za geotermalno energijo) ipd.. 
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4.7 DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA V SAMOUPRAVNI 

LOKALNI SKUPNOSTI 

Določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti je orodje za 
spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 
koncepta. Cilji samoupravne lokalne skupnosti morajo biti usklajeni s cilji Nacionalnega 
energetskega programa, Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 2012, 
Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, 
nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene iz obnovljivih 
virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, 
proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.  
Omeniti je potrebno, da so navedeni trenutno veljavni in sprejeti cilji. Vedno je potrebno 
upoštevati zadnje aktualne cilje, torej poleg omenjenih še cilje, ki so aktualni v času izdelave 
LEK. 
Cilji, ki si jih postavi samoupravna lokalna skupnost, morajo biti usklajeni z možnostmi 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov na njenem območju. Postavljene cilje lahko 
skupnost doseže samostojno ali v sodelovanju z drugo samoupravno lokalno skupnostjo. 

4.7.1 CILJI NACIONALNEGA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ENERGETSKO 
UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2008-2016 

Cilj Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 je 
skladno s 4. členom Direktive 2006/32/ES doseči 9 % prihranek končne energije (ali najmanj 
4.261 GWh) z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo ukrepe za učinkovito rabo 
energije in energetske storitve. Cilji so usklajeni z Resolucijo o Nacionalnem energetskem 
programu ter Direktivo 2006/32/ES in podpirajo doseganje zastavljenih ciljev v zvezi z 
okoljem in zanesljivostjo oskrbe z energijo.  
Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti so predvideni za sektorje: gospodinjstva, 
terciarni sektor, industrijo in promet. 
Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih 

1. Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo 
stanovanjskih stavb. 

2. Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme. 
3. Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije. 
4. Shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki. 
5. Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav. 
6. Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah 

po dejanski rabi. 
7. Energetskosvetovalna mreža za občane. 

Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v terciarnem sektorju (javni 
sektor, storitveni sektor, obrt in kmetijstvo) 

1. Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb. 
2. Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne in prezračevalne sisteme. 
3. Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije. 
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4. Zelena javna naročila. 
Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji 

1. Finančne spodbude za učinkovito rabo energije. 
Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v prometu 

1. Promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa. 
2. Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa. 
3. Povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil. 
4. Gradnja kolesarskih stez in promocija kolesarjenja. 

Večsektorski in horizontalni instrumenti v široki rabi in industriji 
1. Zakonodajni instrumenti (dopolnitev zakonodaje). 
2. Finančni instrumenti (okoljska dajatev, trošarina in odkupne cene električne energije). 
3. Drugi instrumenti (informiranje, ozaveščanej in svetovanje, izobraževanje, raziskave 

in razvoj, izvajanje energetskih pregledov,...). 
4. Oprostitev plačila okoljske dajatve. 

4.7.2 CILJI OPERATIVNEGA PROGRAMA ZMANJŠEVANJA EMISIJ TGP DO 2012 

Cilj operativnega programa TGP: Slovenija mora zmanjšati emisije vseh toplogrednih plinov 
za 8 % v prvem ciljnem 5-letnem obdobju glede na izhodiščne emisije. 
Operativni program TGP vključuje cilje ReNEP: spodbujanje znanstvenega in tehničnega 
razvoja na področju proizvodnje in rabe energije, izboljšanje učinkovite rabe energije ter 
dvig deleža obnovljivih virov energije v primarni energetski bilanci. 

4.7.3 CILJI PODNEBNO-ENERGETSKEGA PAKETA 

Podnebno-energetski paket, ki ga je Evropska komisija sprejela 23. januarja 2008, je 
predložil načine za dosego zavezujočih ciljev, ki jih je določil Akcijski načrt Energetske 
politike za Evropo 2007-2009. Temeljni elementi podnebno-energetskega paketa so:  

- predlog o spremembi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
275, 25.10.2003) in s tem razširitev sedanjega sistema trgovanja z emisijami, ki bo 
vključeval vse največje industrijske onesnaževalce in tudi več toplogrednih plinov; 

- zmanjševanje emisij za sektorje, ki jih evropski sistem trgovanja z emisijami (ETS) ne 
vključuje, pri čemer se upoštevajo razlike med državami; 

- pravno zavezujoč cilj za vsako državo članico EU glede povečanja deležev 
obnovljivih virov energije v celotni porabi energije, skladno s predlogom Direktive o 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov; 

- nov pravni okvir za zajemanje in skladiščenje ogljika. 
Implementacija paketa naj bi zagotovila: 

- zmanjšanje toplogrednih emisij za 20 % do leta 2020 glede na leto 1990,  
- 20 % delež obnovljivih virov energije v skupni porabi energije v EU do leta 2020,  
- 20 % večjo energetsko učinkovitost,  
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- 10 % delež biogoriv, ki ga mora doseči vsaka država članica v gorivih za transport. 
Glede na to, da se možnosti za doseganje zastavljenih ciljev razlikujejo od ene do druge 
države članice, je Evropska komisija predlagala nacionalne akcijske načrte za 
povečevanje deleža obnovljivih virov energije.  
Iz predloga energetsko-podnebnega paketa je razvidno, da mora Slovenija do leta 2020 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov za okoli 6 % glede na emisije v letu 2005, in sicer tako, 
da:  
- za 21 % zmanjša emisije iz sektorjev, ki so vključeni v evropsko shemo trgovanja z 

emisijskimi pravicami (EU ETS sektorji). Ker ti sektorji povzročajo za okoli 40 % vseh 
slovenskih emisij toplogrednih plinov, zahtevani ukrep pomeni 8,4 % zmanjšanje 
celotnih slovenskih emisij, 

- lahko za največ 4 % poveča emisije iz sektorjev, ki niso vključeni v evropsko shemo 
trgovanja z emisijskimi pravicami (ne ETS sektorji), glede na emisije iz teh sektorjev v 
letu 2005. Ker ti sektorji povzročajo za okoli 60 % vseh slovenskih emisij toplogrednih 
plinov, taka možnost dopušča povečanje celotnih slovenskih emisij za okoli 2,4 %. 

V energetsko-podnebnem paketu je Evropska komisija zapisala, da mora Slovenija do leta 
2020 povečati rabo obnovljivih virov energije iz trenutnih 16 % končne energije na 25 % 
končne energije v letu 2020.  

V predlogu zakonodajnega paketa je način izbora obnovljivih virov prepuščen državi članici, 
zato si bo Slovenija prizadevala v največji možni meri izrabiti razpoložljiv energetski 
potencial rek (predvsem srednja in spodnja Sava ter male hidroelektrarne na nižinskih 
vodotokih, kot je Savinja) ter spodbuditi uporabo gozdne biomase tako, da se bo uporabljeni 
energetski potencial biomase do leta 2020 najmanj podvojil. Predvsem mora Slovenija 
zmanjšati porabo končne energije, saj se bo v nasprotnem primeru cilj glede obnovljivih 
virov oddaljeval. Slovenija si bo prizadevala za čim manjše stroške pri izpolnjevanju zahtev 
energetsko-podnebnega paketa, zato bo v ospredje postavila ukrepe učinkovite rabe 
energije, podprte s finančnimi spodbudami.  

4.7.4 CILJI NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA 

Potrebno je opozoriti, da je v izdelavi novi NEP, in da bodo takoj po njegovem dokončanju 
relevantni cilji iz novega dokumenta. Navedeni cilji, ki izhajajo iz trenutno obstoječega NEP, 
v nekaterih primerih niti niso več aktualni in jih navajamo zgolj zato, ker so še vedno zadnji 
veljavni. 
Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre: 

• zanesljivost oskrbe z energijo, 

• konkurenčnost oskrbe z energijo, 

• varovanje okolja. 
Glavni cilji z vidika zanesljivosti oskrbe z energijo so: 

1. Dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov na nivoju, ki je primerljiv 
današnjemu nivoju: 

• s konkurenčno oskrbo Republike Slovenije z električno energijo iz 
domačih energetskih virov, najmanj v obsegu 75 % sedanje porabe. 
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Poraba električne energije energetsko intenzivne industrijske 
proizvodnje je odvisna od mednarodnih pogojev poslovanja. 
Inštalirana moč elektrarn v elektroenergetskem sistemu na ozemlju 
Republike Slovenije mora biti pri tem dolgoročno vsaj 45 % višja od 
največje končne moči porabe;  

• z izboljšanjem dolgoročne konkurenčnosti proizvajalcev električne 
energije v Republiki Sloveniji; 

• z zagotavljanjem vsaj 60-odstotne sistemske rezerve pri oskrbi z 
električno energijo na območju, ki nima omejitev daljnovodnih 
povezav; 

• z zagotavljanjem večine devetdesetdnevnih rezerv nafte in naftnih 
derivatov na lokacijah v Republiki Sloveniji. 

2. Stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetskih omrežij 
(infrastrukture) in kakovosti oskrbe. 

3. Uvajanje ukrepov URE in rabe OVE. 
4. Ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža države v vseh 

energetskih podjetjih nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo in pri vseh obveznih 
republiških gospodarskih javnih službah. 

5. Doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z 
mednarodnimi standardi. 

6. Znižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev na trgu 
energije udeleženih podjetij. 

Glavni cilji na področju zagotavljanja konkurenčnosti oskrbe z energijo so: 
1. Zagotoviti pospešeno odpiranje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom z: 

• ločitvijo cenovne politike od ukrepov spodbujanja; 

• razvoja energetskih podjetij. 
2. Zagotoviti učinkovito in pregledno delovanje reguliranih energetskih dejavnosti s: 

• strokovno, učinkovito, neodvisno in pregledno regulacijo energetskih 
trgov; 

• ekonomsko učinkovitim delovanjem gospodarskih javnih služb; 

• zagotavljanjem pogojev za pregledno, varno in učinkovito delovanje 
organiziranih trgov energije. 

3. Spodbujati znanstveni in tehnološki razvoj na področju proizvodnje in rabe energije. 
Cilji s področja okolja 

1. Izboljšanje učinkovitosti rabe energije, in sicer: 

• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v industriji in 
storitvenem sektorju za 10 % glede na leto 2004; 

• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v stavbah za 10 % 
glede na leto 2004; 
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• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v javnem sektorju za 
15 % glede na leto 2004; 

• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v prometu za 10 % 
glede na leto 2004; 

• podvojiti delež električne energije iz soproizvodnje z 800 GWh v letu 
2000 na 1.600 GWh v letu 2010. 

2. Dvig deleža OVE v primarni energetski bilanci z 8,8 % v letu 2001 na 12 % do leta 
2010: 

• povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22 % v letu 2002 na 25 % 
do leta 2010; 

• dvig deleža električne energije iz OVE z 32% v letu 2002 na 33,6 % 
do leta 2010; 

4.7.5 DOLOČITEV CILJEV LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

Glede na ugotovitve poglavij 4.4 (Šibke točke oskrbe in rabe energije), 4.5 (Ocena prihodnje 
rabe energije in napotki glede prihodnje oskrbe z energijo) in 4.6 (Analiza potencialov 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije) ter ob upoštevanju ciljev Nacionalnega 
energetskega programa, Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 2012, 
Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, 
nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene iz obnovljivih 
virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, 
proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom se pristopi k 
oblikovanju konkretnih ciljev lokalne skupnosti. Cilje na predlog izdelovalca obravnava in 
določi usmerjevalna skupina.  
Posamezna lokalna skupnost si mora postaviti cilje v skladu s svojim potencialom URE in 
izrabe OVE. Prav tako mora cilje oblikovati tako, da bo odpravila največje šibke točke na 
posameznih področjih. To pomeni naslednje: 

- Lokalna skupnost, v kateri je bil ugotovljen velik potencial prihrankov v javnih stavbah 
preko ukrepov URE, si mora postaviti za cilj izkoriščenje čim večjega obstoječega 
potenciala. V takšni lokalni skupnosti bodo na seznamu ukrepov v akcijskem načrtu 
velik delež ukrepov nosili ukrepi s področja URE v javnih stavbah. 

- Lokalna skupnost, ki ima na daljinski sistem ogrevanja priključenih veliko 
stanovanjskih blokov, v katerih je bila ugotovljena visoka specifična raba energije, si 
postavi cilj povečati učinkovitost v teh objektih. 

- Lokalna skupnost, ki je zelo gozdnata in ima poleg močno lesnopredelovalno 
industrijo, si postavi cilj glede izrabe lesne biomase. V akcijskem načrtu lokalne 
skupnosti morajo biti ukrepi s področja individualne izrabe lesne biomase, s področja 
uvajanja mikrosistemov, daljinskih sistemov ogrevanja ter morebitne kogeneracije. V 
takšnih primerih mora biti med cilji lokalne skupnosti tudi cilj s področja izrabe lesne 
biomase v javnih stavbah. 

- Lokalna skupnost ki leži na območju večjega potenciala geotermalne energije, bi 
morala v akcijskem načrtu nujno sprejeti aktivnost izdelave analize potenciala tega 
vira energije na njenem območju. 
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- Lokalna skupnost z intenzivno kmetijsko pridelavo (predvsem govedorejo in 
prašičerejo), mora imeti v akcijskem načrtu določene aktivnosti s področja izrabe 
bioplina. 

V nadaljevanju so podani možni cilji lokalne skupnosti, ki jih je potrebno izraziti kvantitativno: 
Stanovanja – ogrevanje: 
- povečanje izrabe lesne biomase; 
- povečanje izrabe obnovljivih virov za pripravo tople vode; 
- zmanjšanje specifične rabe energije v stanovanjih z različnimi ukrepi učinkovite rabe 

energije. 
Javna razsvetljava: 
- zmanjšanje stroškov za javno razsvetljavo; 
- povečanje deleža varčnih svetil. 
Javne stavbe: 
- zmanjšanje stroškov za energijo; 
- povečanje izrabe obnovljivih virov. 
Večja podjetja: 
- zmanjšanje emisij; 
- povečanje oskrbe z energijo izven podjetij. 
Oskrba energije iz kotlovnic: 
- zmanjšanje izgub; 
- zmanjšanje emisij. 
Poraba električne energije – gospodinjstva: 
- zmanjšanje specifične porabe električne energije na gospodinjstvo; 
- zmanjšanje števila stanovanj, ki se ogrevajo z električno energijo. 
Promet: 
- povečanje uporabe javnega transporta; 
- povečanje rabe biogoriv v javnem transportu. 

Cilji naj se opredelijo čim bolj natančno, saj se bo uspešnost izvajanja lokalnega 
energetskega koncepta ugotavljala glede na postavljene cilje. Zato mora biti vsak cilj merljiv. 
Na primer: Ugotovljeno je bilo, da povprečna specifična raba energije v osnovnih šolah v 
lokalni skupnosti znaša 150 kWh/m2/leto. Lokalna skupnost si lahko postavi cilj, da bo v 
naslednjih treh letih zmanjšala vrednost tega kazalnika na 100 kWh/m2/leto.  

4.7.6 DOLOČITEV KAZALNIKOV 

Za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov se določijo kazalniki, s katerimi samoupravna 
lokalna skupnost spremlja izvajanje posameznega ukrepa. 
Vsi kazalniki morajo biti razumljivi, predvsem pa v neposredni povezavi s cilji lokalne 
skupnosti in posredno s cilji Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa 
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zmanjševanja emisij TGP do 2012, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost za obdobje 2008-2016, nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo rabo električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo 
rabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom. 
 

Shema 6: Model merjenja uspešnosti ciljev lokalnih skupnosti 

 

 
CILJ EU 

 
Povečanje deleža obnovljivih virov energije v skupni 

porabi energije v EU na 20 % do leta 2020.  
 
 
 
 
 

NACIONALNI OKVIRNI CILJ ZA PRIHODNJO RABO ELEKTRIČNE ENERGIJE, PROIZVEDENE IZ OVE 

Slovenija mora do leta 2020 povečati rabo obnovljivih virov energije iz trenutnih 16 % končne energije na 
25 % končne energije. 

 
 USMERITVENI CILJ LOKALNE SKUPNOSTI 

 Povečanje izrabe obnovljivih virov energije v javnih stavbah za x % do leta xxxx. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z uresničitvijo projektov (vgradnjo alternativnih sistemov, kotla na lesno biomaso, pripravo 
delavnic osveščanja, informiranja in izobraževanja) povečujemo izrabo obnovljivih virov 
energije v javnih stavbah. Z uresničitvijo povečanja izrabe obnovljivih virov energije v javnih 
stavbah, lokalna skupnost prispeva k povečanju rabe OVE Slovenije na 25 % do leta 2020. 

 

 

 

 
Merilo: 

Ciljno stanje v 
primerjavi z 
dejanskim. 

Projekt: Vgradnja x alternativnih 
sistemov priprave sanitarne tople 
vode v javne stavbe do leta xxxx. 

Kazalnik: Zmanjšanje porabe 
fosilnih goriv in EE s pripravo tople 
vode s sprejemniki sončne 
energije.

Projekt: Vgradnja kotla na lesno 
biomaso v OŠ x do leta xxxx. 

Projekt: x delavnic osveščanja, 
informiranja, izobraževanja o 
možnostih izrabe OVE v OŠ do leta 
xxxx. 

Kazalnik: Dvig deleža 
proizvedene toplote iz lesne 
biomase v celotni porabi toplote v 
javnih stavbah za x %.

Kazalnik: Število opravljenih 
razgovorov z ravnatelji in hišniki 
OŠ in VVZ. 
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Z uresničitvijo nacionalnih okvirnih ciljev, lokalna skupnost pripomore k uresničevanju ciljev 
EU. 
Realizacijo vsakega projekta lokalne skupnosti merimo s pomočjo doseganja načrtovanih 
stanj kazalnikov. Kazalnik nam pove, na kakšen način bomo lahko preverjali uresničevanje 
zastavljenega cilja. Podatki bodo pridobljeni na nivoju posameznega projekta, njihove 
vrednosti pa bodo izračunane za nivo lokalne skupnosti. 
Stanje posameznega kazalnika na nivoju posameznega projekta se odraža v stanju 
kazalnika na nivoju lokalne skupnosti. Glavni kazalniki, ki bodo pridobljeni z zbiranjem 
načrotvanega in dejanskega stanja doseganja zastavljenih ciljev, se bodo na nivoju lokalne 
skupnosti preverjali in označevali na naslednji način: deleži stanja prikazujejo, kakšen nivo 
mora doseči glavni kazalnik glede na načrtovano stanje.  
Nesprejemljivo stanje odraža situacijo, ko se dejansko stanje glede na načrtovano doseže le 
v določenem deležu (delež x), ki ga določijo pristojni. Sprejemljivo stanje je, da so 
načrtovani cilji v primerjavi z dejanskimi, uresničeni v več, kot je delež x. Odlično stanje je, 
da je preseženo načrtovano stanje. 
Priporočljivo je, da izdelovalec v okviru priprave LEK organizira delavnico, kjer se določijo 
kazalniki. Delavnice se udeleži usmerjevalna skupina in po potrebi dodaten član, ki razmere 
v lokalni skupnosti dobro pozna. Udeleženci delavnice naj bodo predhodno seznanjeni z 
LEK in s cilji delavnice.  

4.8 ANALIZA UKREPOV 

V nadaljevanju so podani ukrepi, ki lahko prispevajo k večji zanesljivosti oskrbe z energijo, 
učinkovitejši rabi energije ter povečani izrabi obnovljivih virov energije na obravnavanih 
območjih. Pred umeščanjem posameznih ukrepov v akcijski načrt lokalnega energetskega 
načrta lokalne skupnosti mora izdelovalec preveriti obstoječe stanje rabe in oskrbe z 
energijo, analizirati potenciale URE in OVE, ugotoviti šibke točke, opredeliti cilje, ki jih 
lokalna skupnost želi doseči, in na podlagi ugotovitev predlagati ukrepe za izboljšanje 
obstoječega stanja. 
Ukrepi se zaradi preglednosti razdelijo v pet osnovnih skupin: 

- ukrepi na področju oskrbe z energijo; 
- ukrepi na področju učinkovite rabe energije; 
- ukrepi na področju večje izrabe obnovljivih virov energije; 
- ukrepi na področju prometa; 
- ukrepi na področju osveščanja, izobraževanja, informiranja ipd..  

Na koncu vsakega sklopa ukrepov so navedena priporočila oziroma napotki, ki izdelovalcem 
služijo kot pomoč pri presojanju, katere ukrepe umestiti v akcijski načrt LEK obravnavane 
lokalne skupnosti. 

4.8.1 UKREPI NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO 

Ukrepi na področju oskrbe z energijo so osredotočeni na tri segmente: 
- povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje njene kakovosti v 

okviru predpisov in standardov, 
- povečanje učinkovitosti distribucijskih sistemov, 
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- povečanje učinkovitosti skupnih centralnih kotlovnic. 

4.8.1.1 Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje njene 
kakovosti v okviru predpisov in standardov 

Razpoložljivost energije za lokalno oskrbo v Sloveniji je zadovoljiva. Elektro-distribucijsko 
omrežje pokriva vsa strnjeno naseljena območja. Ni pa povsod rešeno vprašanje (javne) 
oskrbe z električno energijo za oddaljene objekte. Nizko in srednje napetostno 
elektroenergetsko (distribucijsko) omrežje je potrebno dopolnjevati zaradi povečanja 
zanesljivosti dobav, premikov obremenitev in novih lokalnih virov električne energije. Ker je 
distribucija električne energije v pristojnosti podjetij, katerih lastništvo je pretežno v državni 
lasti, lahko lokalni energetski koncept z ukrepi le opozarja na določene šibke točke v oskrbi 
z električno energijo. 
Napotki za izdelovalca: 
Izdelovalec opozori na potencialne probleme pri zanesljivosti in zagotavljanju kakovosti distribucije 
električne energije ter jih strokovno argumentira. Strokovni izsledki izdelovalca so nato podlaga 
lokalni skupnosti za opozarjanje SODO in SOPO o potrebnih ukrepih. 

4.8.1.2 Povečanje učinkovitosti distribucijskih sistemov 

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

4.8.1.3 Povečanje učinkovitosti večjih kotlovnic 

Za večje kotlovnice je potrebo preveriti izvedljivost naslednjih ukrepov: 
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- Če kotlovnice uporabljajo kot vhodni energent ELKO ali mazut in se nahajajo na 
območju, kjer obstaja plinovod/toplovod, je te kotlovnice potrebno priključiti na eno od 
teh omrežij. 

- Če kotlovnice uporabljajo kot vhodni energent ELKO ali mazut in na območju, kjer se 
posamezna kotlovnica nahaja, ni plinovoda/toplovoda, je potrebno preveriti možnosti 
vpeljave lesne biomase kot vhodnega energenta; če je to mogoče, naj se ukrep 
izvede ob potrebni zamenjavi kurilne naprave. 

- Za vse obstoječe večje kotlovnice je potrebno preveriti možnosti za SPTE 
postrojenje. 

- Vse nove večje kotlovnice naj se načrtujejo tako, da bodo odprte možnosti za SPTE 
postrojenja. 

Napotki za izdelovalca: 
Izdelovalec po prejemu vprašalnika za posamezno skupno centralno kotlovnico organizira ogled 
kotlovnice, ki ga opravi skupaj s predstavnikom upravitelja kotlovnic in/ali hišnikom in/ali upraviteljem 
stavbe, ki ima splošen pregled nad stanjem kotlovnice. Nato na podlagi vprašalnikov in ogledov 
pripravi nabor ukrepov za kotlovnice: priključitev na plinovod, priključitev na toplovod, zamenjava 
kurilnih naprav, naložba v kogeneracijo, zamenjava fosilnega energenta za obnovljiv vir energije ipd.. 

Za industrijske kotlovnice, ki so v lasti in/ali upravljanju podjetij, ogledi običajno niso možni. Za te 
kotlovnice se zato na podlagi prejetih vprašalnikov opredelijo glavne usmeritve: priključitev na 
plinovod, priključitev na toplovod, zamenjava kurilnih naprav, naložba v kogeneracijo, zamenjava 
fosilnega energenta za obnovljiv vir energije ipd.. 

Seveda gre v vseh primerih, kjer kotlovnice ne ogrevajo izključno javnih stavb, zgolj za usmeritve, za 
katere je prav, da se analizirajo (ugotavljamo namreč potencial URE in možnosti izrabe OVE na 
območju lokalne skupnosti in ne zgolj v javnih stavbah). V zvezi z ukrepi, ki ne zadevajo lokalne 
skupnosti neposredno, izdelovalec LEK zato pripravi zgolj napotke za lokalne skupnosti v smeri 
osveščanja in izobraževanja porabnikov energije.  

4.8.2 UKREPI NA PODROČJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

Glede na šibke točke in posamezne kazalnike je potrebno ukrepe na področju URE določiti 
na naslednjih področjih: 

- javni sektor, 
- industrija in storitveni sektor, 
- stanovanja. 

4.8.2.1 Javni sektor 

Poudarek na ukrepih na področju javnega sektorja so ukrepi v javnih objektih v lasti lokalne 
skupnosti in ukrepi na področju javne razsvetljave. Podlage za določitev potrebnih ukrepov v 
posameznih skupinah javnih objektov so:  

- javne stavbe lokalne skupnossti: opravljeni preliminarni energetski pregledi, ki so 
podrobneje opredeljeni v poglavju 4.6.1 Analiza potenciala učinkovite rabe energije; 

- republiške javne stavbe: izpolnjeni vprašalniki o rabi energije in splošnem stanju 
objektov; 

- javna razsvetljava: izpolnjeni vprašalniki o porabi električne energije za javno 
razsvetljavo, o stroških za javno razsvetljavo ter o splošnem stanju javne 
razsvetljave.  
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4.8.2.1.1 Javni objekti 
V celotnem sklopu stavb javnega sektorja se pri navajanju konkretnih ukrepov za 
posamezno stavbo osredotočamo predvsem na javne stavbe v lasti lokalne skupnosti. 
Odločanje je v neposredni pristojnosti lokalnih skupnosti, zato lahko za stavbe sprejme 
konkretne ukrepe. Akcijski načrt, ki ga sprejme občinski oziroma mestni svet, nalaga ukrepe 
neposredno lokalni skupnosti, zato je pomembno, da ima za izvajanje vseh ukrepov lokalna 
skupnost tudi pristojnost izvajanja. Zato v akcijski načrt ne navajamo ukrepov za državne 
javne stavbe, saj za njihovo izvajanje lokalna skupnost nima pristojnosti. Lokalna skupnost 
lahko v tem primeru državnim institucijam daje le usmeritve in jih pozove k izboljšanju 
obstoječega stanja stavb. 
Na osnovi ugotovljenega in analiziranega stanja rabe energije (poglavji 4.1 in 4.6), na osnovi 
identificiranih šibkih točk (4.4) ter na osnovi postavljenih ciljev s področja javnih objektov 
(poglavje 4.7) se določijo ukrepi na naslednjih elementih posameznega javnega objekta 
lokalne skupnosti: 

- ogrevalni sistem. povečati energetsko učinkovitost ogrevalnega sistema in posredno 
zmanjšati porabo energentov; 

- zmanjšati toplotne izgube javnega objekta; 
- priprava sanitarne tople vode; 
- sistem prezračevanja in hlajenja: optimizacija prezračevanja poleg ustrezne klime v 

prostoru lahko prinese tudi prihranek energije za ogrevanje; 
- razsvetljava in električne naprave: zmanjšanje porabe električne energije; 
- sanitarna hladna voda: manjša poraba hladne vode in nižji stroški; 
- izobraževanje in osveščanje. 

Pri vsakem od predlaganih ukrepov mora biti izračunan tudi letni prihranek energije in 
stroškov za energijo ter zmanjšanje emisij, če je posamezen ukrep v javnih objektih izveden. 
Nekateri ukrepi s področja URE v javnih stavbah nimajo neposrednega učinka na prihranke 
pri rabi energije. Neposredni učinek ima zamenjava dotrajanih oken, kjer so prihranki vidni 
takoj po izvedeni investiciji. Ukrepi kot so uvedba energetskega knjigovodstva v javne 
stavbe, uvedba energetskega upravljanja, energetski pregledi javnih stavb,…na prihranke 
nimajo neposrednega, ampak posredne učinke, ki jih je zaradi težje ovrednotiti in spremljati 
ter jih pripisati določenemu ukrepu. 
Za republiške javne objekte se podajo splošne ugotovitve na podlagi vprašalnikov o rabi 
energije in stanju objektov. 
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Shema 7: Javne stavbe lokalne skupnosti – od analize stanja do predlogov ukrepov URE in izrabe OVE 

 
 Pregled obstoječih baz 

podatkov 
I. Analiza rabe energije (glej poglavje 4.1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napotki za izdelovalca: 
Izdelovalec po opravljenih preliminarnih energetskih pregledih stavb sestavi seznam priporočenih 
ukrepov za znižanje rabe energije v posamezni stavbi. Kot prioritetne ukrepe postavi tiste ukrepe, ki 
bodo imeli največji prispevek k učinkovitejši rabi energije, nato rangira še ostale. Za javne stavbe, ki 
se nahajajo na območjih toplovoda/plinovoda, pa nanj niso priključene, se poda predlog za 
priključitev. Pregledajo se tudi možnosti zamenjave fosilnih goriv za OVE v javnih stavbah.  

4.8.2.1.2 Javna razsvetljava 
Na osnovi šibkih točk in stanja javne razsvetljave je potrebno določiti ukrepe za izboljšanje 
stanja javne razsvetljave in zmanjšanje stroškov porabe električne energije in stroškov 
vzdrževanja celotne infrastrukture javne razsvetljave ter hkrati zmanjšanje svetlobnega 
onesnaževanja. 

II. Analiza stanja stavbe in možnosti prihrankov v 
okviru ukrepov URE (glej poglavje 4.6.1) 

III. Analiza možnosti vpeljave OVE v posamezne 
javne stavbe (glej poglavji 4.6.1 in 4.6.2) Vprašalniki o rabi energije 

in stanju objektov 

I. Pogovor s hišnikom stavbe 
Preliminarni energetski 
pregledi stavb II. Pridobitev manjkajočih podatkov 

III. Preverjanje podatkov 

IV. Pridobitev splošnega vtisa o 
stavbi 

Predlagani ukrepi URE in 
OVE v javnih stavbah 

Za vsak ukrep URE je potrebno 
opredeliti: 

- izračun letnih prihrankov energije 

- izračun znižanja stroškov za 
energijo 

- zmanjšanje emisij 

Za vsak ukrep vpeljave OVE v javne 
stavbe je potrebno opredeliti: 

- zmanjšanje porabe fosilnih goriv v 
javnih stavbah 

- zmanjšanje emisij 

- morebitno znižanje stroškov ogrevanja 
zaradi zamenjave energenta 
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Lokalne skupnosti so v skladu z Uredbo o o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Uradni list RS, št. 81/2007) in Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št 109/2007) dolžne izdelati 
načrt javne razsvetljave. Uredba v 5. členu določa, da letna poraba električne energije vseh 
svetilk, ki so na območju posamezne lokalne skupnosti vgrajene v razsvetljavo cest lokalne 
skupnosti in razsvetljavo javnih površin, ki jih lokalna skupnost upravlja, izračunana na 
prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej lokalni skupnosti, ne sme presegati 
ciljne vrednosti 44,5 kWh. 
Za lokalno skupnost je eden najpomembnejših dokumentov Strategija razvoja javne 
razsvetljave, ki je podlaga za sprejemanje odločitev za zmanjšanje rabe energije za javno 
razsvetljavo. Strategija podaja analizo trenutnega stanja, ki je osnova za določitev ukrepov 
za upravljanje in vzdževanje javne razsvetljave, izdelavo načrta razsvetljave in 
obratovalnega monitoringa ter akcijski načrt z investicijskimi, organizacijskimi in tehničnimi 
ukrepi za optimizacijo stanja javne razsvetljave. 
Strategija upošteva tudi veljavno zakonodajo na področju javne razsvetljave in novejše 
smernice na področju javne razsvetljave. Strategija je osnova za implementacijo 
informacijsko nadzornega sistema javne razsvetljave, ki omogoča ažuren pretok informacij o 
stanju javne razsvetljave tudi za širši krog uporabnikov. Namen strategije razvoja javne 
razsvetljave je dobiti celostni pregled nad stanjem v javni razsvetljavi in dokument, ki ima 
začrtane smernice s končnim ciljem: kakovostno ciljno upravljanje in energetsko učinkovita 
javna razsvetljava. 
 
Napotki za izdelovalca: 
Potrebno je preveriti, ali ima lokalna skupnost izdelane vse potrebne dokumente. V primeru, da jih 
nima, je v okviru LEK potrebno predlagati njihovo pripravo. 

Če lokalna skupnost še nima opravljenega popisa svetil javne razsvetljave oziroma opravljenega 
energetskega pregleda, je potrebno opraviti celovit energetski pregled javne razsvetljave - 
izdelovalec v akcijskem načrtu poda aktivnost »energetski pregled javne razsvetljave«. Če je pregled 
že opravljen, izdelovalec pridobi izdelan projekt ter poda ukrepe v skladu z ugotovitvami iz 
opravljenega energetskega pregleda. Če je opravljen energetski pregled zastarel, izdelovalec 
predlaga lokalni skupnosti novelacijo energetskega pregleda javne razsvetljave.  

Izdelovalec v akcijskem načrtu poda tudi aktivnost »izdelava strategije javne razsvetljave«, če je 
lokalna skupnost še nima izdelane.  

4.8.2.2 Industrija in storitve 

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

- Ali je v katerem od večjih podjetij v lokalni skupnosti možen sistem kogeneracije? 
- Ali je v lokalni skupnosti veliko večjih podjetij, ki nimajo opravljenega energetskega 

pregleda objektov? 
- Ali je v lokalni skupnosti veliko večjih podjetij, ki nimajo zaposlenega energetskega 

upravljavca? 
- Ali so v lokalni skupnosti podjetja, ki se nahajajo na območju plinovodnega omrežja, 

vendar nanj niso priključena? 
- Ali obstajajo v lokalni skupnosti lesnopredelovalna podjetja, ki bi lahko zagotovila 

dovolj velike količine lesne biomase za oskrbo novega sistema daljinskega ogrevanja 
z lesno biomaso? 

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

Pri vprašanjih, kjer je odgovor pritrdilen, naj izdelovalec LEK lokalni skuposti predlaga 
aktivnosti (te so predvsem izobraževalne narave, lahko tudi v obliki sofinanciranja s strani 
lokalne skupnosti – predvsem pri projektih izrabe OVE), ki bi pripomogle k izvedbi ukrepov 
URE in OVE v podjetjih.   
Napotki za izdelovalca: 
Izdelovalec lokalni skupnosti ne more predlagati izvedbe ukrepov v sektorju industrije, obrti in 
storitev, za katere ni pristojna. Naloga izdelovalca je predvsem, da izdela čim podrobnejšo analizo 
stanja – katera so največja podjetja po porabi energije, kateri energent uporabljajo podjetja za 
ogrevanje in tehnološke procese, ali imajo energetskega upravljavca, opravljene energetske 
preglede objektov, kakšni so načrti podjetij glede ukrepov URE in OVE, kakšne so možnosti za 
kogeneracijo v posameznih podjetjih itd.. Izdelovalec lokalni skupnosti predlaga, naj pri podjetjih 
predvsem aktivno izvaja funkcijo izobraževanja, informiranja, osveščanja ipd..V kolikor se pokaže 
interes s strani podjetij za sodelovanje pri investicijah v javni sektor, se tem podjetjem preda seznam 
ukrepov, pri katerih bo lokalna skupnost potrebovala zunanjega investitorja ter se z njimi pogovori o 
morebitnem sodelovanju že v času nastajanja LEK. 

4.8.2.3 Stanovanja 

Na osnovi analize šibkih točk in posameznih kazalnikov je v sektorju stanovanj potrebno 
opredeliti ukrepe na naslednjih glavnih področjih: 

- toplotne izgube objekta oziroma ustrezna toplotna izolacija objekta; 
- sistem ogrevanja s ciljem povečati energetsko učinkovitost; 
- učinkovitejše prezračevanje in hlajenje objekta; 
- razsvetljava in električne naprave, ki se jih uporablja v objektu; 
- optimizacija priprave sanitarne tople vode; 
- poraba sanitarne hladne vode. 
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Napotki za izdelovalca: 
Lokalna skupnost lahko pri gospodinjstvih izvaja vrsto ukrepov, ki vodijo do učinkovitejše rabe 
energije ter do večje izrabe obnovljivih virov energije. Izdelovalec pripravi nabor ukrepov za 
gospodinjstva, ki segajo od izobraževanja, informiranja in osveščanja do subvencioniranja 
posameznih ukrepov URE in OVE v gospodinjstvih. 

4.8.3 UKREPI NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

Za skupino OVE-1 je potrebna natančna analiza potenciala (poglavje 4.6.2) ter določitev 
mikrolokacije možnosti izrabe ugotovljenega potenciala in izračun osnovnih ekonomskih 
kazalcev posameznega projekta. 
Določitev mikrolokacije: na podlagi analiziranega potenciala se določi konkretna 
mikrolokacija možnosti izrabe določenega obnovljivega vira energije. Pred dokončnim 
predlogom projekta na neki lokaciji, se analizira geografsko ustreznost lokacije in pregleda 
vsaj: 

- razpoložljivost prostora za infrastrukturo za izrabo lesne biomase ali bioplina; 
- gostota odjema za nove daljinske sisteme ogrevanja; 
- razdalje med potencialnimi odjemalci za mikrosisteme ogrevanja z lesno biomaso 

ali bioplinom;  
- lego objekta za izrabo sončne energije; 
- interes lokalnih akterjev (prebivalstvo, lokalna skupnost, podjetniki). 

Izračun osnovnih ekonomskih kazalcev posameznega projekta: na podlagi ocene investicije, 
letnih prilivov in odlivov za posamezen projekt se izračunajo osnovni ekonomski kazalci 
(interna stopnja donosa, neto sedanja vrednost, doba vračila) posameznega predlaganega 
projekta. 
Odločitveno drevo za projekte iz skupine OVE-1: 

 45



 
 

OVE-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za vsako aktivnost s področja izrabe obnovljivih virov energije, ki se predlaga za izvedbo, je 
potrebno opredeliti predvidene učinke (zmanjšanje količin fosilnih goriv, zmanjšanje emisij 
ipd.). 
Odločitveno drevo za projekte iz skupine OVE-2 je naslednje: 

lesna biomasa, bioplin 

Predhodno izvedene aktivnosti 
(študije, raziskave, analize) 

Analiza potenciala OVE-1 z 
namenom ugotoviti 

mikrolokacijo možne izrabe 

Obstajajo 

Ne obstajajo 

Baza podatkov 

Vprašalniki 

Definiranje mikrolokacij 
možnosti izrabe OVE-1 

Ali je lokacija geografsko 
primerna in izpolnjuje 

tehnične kriterije 

Da NeIzračun osnovnih 
ekonomskih kazalcev 

Izračunani ekonomski 
kazalci so ugodni Da

Ne 

Projekta ne predlagamo

Projekt uvrstimo v 
AKCIJSKI NAČRT 

Projekta ne 
predlagamo

Proučitev obstoječih 
podatkov 

Povzetek ugotovitev 

Kaj to pomeni? 

- opredelitev možnih virov financiranja 

- opredelitev odgovornih nosilcev za izvedbo 
projekta 

-terminski predlog izvedbe projekta Lokalna skupnost se v skladu 
s svojimi interesi lahko kljub 
temu odloči za izvedbo 
projekta

- opredelitev pričakovanih rezultatov projekta 

- opredelitev nadaljnjih potrebnih aktivnosti v 
zvezi s projektom 

- opredelitev kazalnikov, s katerimi se bo 
spremljal napredek pri izvajanju projekta 
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 OVE-2 

 Vetrna energija, geotermalna energija 

 
 

Predhodno izvedene aktivnosti 
(študije, raziskave, analize)  

 
 
 Obstajajo Ne obstajajo 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Napotki za izdelovalca: 
Lokalna skupnost ima različne potenciale posameznih obnovljivih virov energije. Ukrepi izrabe OVE 
naj bodo v skladu z možnostmi, ki jih ima lokalna skupnost. Če je lokalna skupnost zelo gozdnata in 
ima velik potencial lesnih ostankov v lesnopredelovalnih obratih, potem naj bodo ukrepi usmerjeni v 
čim več različnih možnosti izrabe tega energenta. Če ima lokalna skupnost velik potencial bioplina, 
bodo ukrepi v večji meri usmerjeni na izrabo bioplina itd.. 

Pregled in 
povzetek 

ugotovitev 

Pregledati, če je možno 
dobiti podatke o 

potencialu 

Predlog lokalni 
skupnosti za 

nadaljnje 
aktivnosti 

Da Ne

Predlog lokalni skupnosti glede 
na pridobljene podatke 

Ali obstaja interes s 
strani lokalne 
skupnosti za 

izkoriščanje tega 
OVE? 

Da 
Izvajalec v akcijskem načrtu predlaga lokalni 

skupnosti aktivnosti, kot so izdelava študij 
analize potenciala, meritve, raziskave ipd.. 

Ne 

Izdelovalec lokalni skupnosti 
ne predlaga aktivnosti, 
povezane s tem OVE 
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Poleg tega obstajajo pri izrabi nekaterih OVE tudi omejitve oziroma minimalne zahteve, ki jih mora 
izdelovalec pri podajanju ukrepov upoštevati: 

- Za vse vrste daljinskega ogrevanja (lesna biomasa, bioplin) morajo biti izpolnjeni naslednji 
robni pogoji: 

 dovolj veliko število odjemalcev, 

 strnjeno naselje,  

 prisotnost večjih porabnikov energije, 

 lokalna dostopnost do energenta, 

 ustrezen prostor za postavitev postrojenja ter celotne infrastrukture. 

Pri daljinskem ogrevanju je pomembna dovolj visoka gostota odjema. Pri povprečnih pogojih 
(torej pri investiciji brez posebnosti, ki bi lahko investicijo bistveno podražile) se ekonomsko 
upravičena gostota odjema prične pri najmanj 1.200 kWh/m toplovoda. Pri nizkem odjemu bi 
bila potrebna visoka cena toplote, posledično bi bilo odjemalcev manj ter potreba po višji ceni 
toplote večja. 

- Ko izdelovalec lokalni skupnosti predlaga morebiten nov daljinski sistem ogrevanja, mora 
narediti tudi okvirno oceno možnosti kogeneracije.  

- Ko izdelovalec predlaga ukrepe za izrabo sončne energije, mora biti pozoren na lego 
objektov oziroma lokacijo, za katero podaja predloge. V senčnih legah ni smiselno predlagati 
izrabe sončne energije. 

4.8.4 UKREPI NA PODROČJU PROMETA 

Pri analizi ukrepov na področju prometa je potrebno oceniti potencialne učinke ukrepov, ki 
izhajajo iz politike trajnostne mobilnosti. Ukrepi na področju prometa morajo biti usmerjeni 
predvsem na naslednja področja: 

- izgradnja in označevanje kolesarskih stez, 
- izboljšanje varnosti pešpoti, 
- lokalni izobraževalni programi o trajnostni mobilnosti, 
- spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev, 
- spodbujanje uporabe biogoriv, 
- popularizacija javnega prometa. 
 

Napotki za izdelovalca: 
Izdelovalec naj se pri ukrepih s področja prometa osredotoči predvsem na dve vprašanji:  
1) S katerimi ukrepi je možno zmanjšati gostoto prometa? 

2) Na kakšen način je možno povečati porabo biogoriv? Izdelovalec pripravi konkretne napotke o 
aktivnostih na področju prometa. 

4.8.5 UKREPI NA PODROČJU OSVEŠČANJA, IZOBRAŽEVANJA, INFORMIRANJA 

Eden od investicijsko najmanj zahtevnih ukrepov, ki ima velik učinek na posameznike, je 
program osveščanja, izobraževanja in informiranja. Zato mora izdelovalec v okviru LEK 
pripraviti tudi nabor predlogov za lokalno skupnost. 
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Aktivnosti lokalne skupnosti lahko zajemajo naslednje: 

- organiziranje delavnic, okroglih miz, predstavitev na temo URE in OVE za širšo 
javnost, 

- organiziranje seminarjev za ravnatelje šol in vrtcev na temo URE, 
- organiziranje ogledov dobrih praks na terenu, 
- objavljanje člankov na temo URE in OVE v sredstvih javnega obveščanja lokalne 

skupnosti, 
- redno poročanje o učinkih izvedenih ukrepov s področij URE in OVE v medijih, ki so 

dostopni čim večjemu številu občanov, 
- organiziranje seminarjev na temo URE za predstavnike večjih podjetij, 
- izdelava informativnih brošur na temo URE in OVE. 

Napotki za izdelovalca: 
Aktivno informiranje, osveščanje, izobraževanje javnosti ima lahko velik vpliv na ravnanje 
posameznikov. Zato mora izdelovalec v akcijskem načrtu predvideti tudi aktivnosti s tega področja. 
Lokalni skupnosti mora dati konkretne napotke, na kakšen način naj pripravi projekt informiranja 
javnosti. Izdelovalec pripravi tudi načrt delavnic z vsebino in okvirno udeležbo: opredeli število 
delavnic, njihovo vsebino, predvideno udeležbo. 

4.9 AKCIJSKI NAČRT 

Akcijski načrt lokalnega energetskega koncepta določa dejavnosti samoupravne lokalne 
skupnosti namenjene izvedbi lokalnega energetskega koncepta s časovnim in finančnim 
načrtom. Za vsako dejavnost morajo biti določeni: 

- nosilec, 
- oseba, odgovorna za usklajevanje, 
- rok predvidene izvedbe (časovni načrt izvajanja), 
- pričakovani dosežki (kratek opis projekta in njegovih učinkov), 
- celotna vrednost (finančni načrt izvajanja dejavnosti), pri čemer se določijo 

financiranje, ki ga zagotovi samoupravna lokalna skupnost in drugi predvideni viri 
financiranja ter 

- kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost izvajanja dejavnosti. 
Akcijski načrt mora biti prikazan za vsako predlagano dejavnost na spodnjem obrazcu: 
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Zaporedna št. ukrepa in njegovo poimenovanje 
1. Nosilec:  

2. Odgovorni:   

3. Rok izvedbe:  

4. Pričakovani dosežki: 

5. Celotna vrednost projekta:   

6. Financiranje, ki ga zagotavlja lokalna skupnost: 

7. Drugi viri financiranja:   

8. Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: 

Vsi, v akcijski načrt umeščeni projekti so konkretni projekti, na primer: 
- Izraba obnovljivih virov energije: 

o Študija izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v kraju: 
o Vgradnja kolektorjev za ogrevanje tople sanitarne vode v osnovni šoli:  
o Vključitev lokalne skupnosti pri projektu individualne izrabe bioplina na kmetiji: 

- Ukrepi učinkovite rabe energije: 
o Energetski pregled objektov: 
o Energetski pregled javne razsvetljave 
o Spodbujanje za kogeneracijo v podjetju: 

Akcijski načrt mora določati dejavnosti za doseganje učinkovite rabe energije v javnem 
sektorju (primer energetsko knjigovodstvo, učinkovitejšo javno razsvetljavo, energetske 
pregled javnih stavb lokalnih skupnosti itd.) ter ukrepe in usmeritve za doseganje učinkovite 
rabe v zasebnem sektorju. Akcijski načrt mora določati uporabo obnovljivih virov energije v 
stavbah javnega sektorja. Vsebovati mora tudi projekte, namenjene osveščanju in 
izobraževanju prebivalstva ter načrt vnašanja usmeritev iz lokalnega energetskega koncepta 
v prostorske akte samoupravne lokalne skupnosti. 
Dejavnosti, povezane z učinkovito rabo energije in uvajanjem obnovljivih virov energije, je 
treba v akcijskem načrtu določiti za prvih pet let po sprejetju lokalnega energetskega 
koncepta. V prvih dveh letih je treba izvajanje dejavnosti v časovnem načrtu določiti 
mesečno, v naslednjih treh letih pa letno. Akcijski načrt mora vsebovati tudi dejavnosti, ki se 
izvajajo stalno, torej celotno obdobje veljavnosti koncepta. Za naslednjih pet let je treba 
opredeliti dejavnosti, ki predvidoma trajajo dlje (na primer infrastrukturni projekti ter projekti, 
ki imajo trajno naravo in se izvajajo stalno). 
Pri pripravi časovnega načrta izvajanja lokalnega energetskega koncepta mora 
samoupravna lokalna skupnost upoštevati posebnosti posameznih letnih časov, kadar 
vplivajo na izvajanje posameznih dejavnosti. 
Finančni načrt izvajanja dejavnosti določa: 

- Približen obseg finančnih sredstev, potrebnih za posamezno dejavnost; 
- Možne vire financiranja posamezne dejavnosti z opredelitvijo deleža samoupravne 

lokalne skupnosti in opredelitvijo drugih finančnih virov. 
Samoupravna lokalna skupnost mora najkasneje po petih letih od sprejetja lokalnega 
energetskega koncepta pripraviti njegove spremembe. 
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4.10 POVZETEK LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

Povzetek lokalnega energetskega koncepta je njegova priloga. Vsebuje: 
- namen in cilje, 
- povzetek analize sedanjega stanja rabe energije in oskrbe z njo, 
- povzetek možnosti uporabe obnovljivih virov energije in osrkbe z njo, 
- opredelitev prostorskih območij, primernih za postavitev elektrarn na  
- finančne obveznosti za samoupravno lokalno skupnost. 

Finančne obveznosti za lokalne skupnosti se prikažejo v obliki naslednje tabele: 

Tabela ___: Finančni načrt predlaganih projektov za obdobje ____ – ____ 

LETO  CELOTNA VREDNOST 
PROJEKTOV (EUR) 

FINANCIRANJE S STRANI 
LOKALNE SKUPNOSTI 

(EUR) 

DRUGI VIRI FINANCIRANJA 
(EUR) 

    

    

    

    

    

SKUPAJ  OBDOBJE ____ - ____    

Povzetek energetskega koncepta se lahko uporabi tudi kot gradivo za obravnavo koncepta 
na občinskem oziroma mestnem svetu. Svetnikom mora biti na vpogled tudi celotna študija 
energetskega koncepta. 

4.11 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

Lokalni energetski koncept mora vsebovati tudi napotke za izvajanje, in sicer glede nosilcev 
njegove izvedbe, financiranja posameznih ukrepov ter glede spremljanja izvajanja ukrepov 
in njihovih učinkov. 
Izdelovalec naj samoupravni lokalni skupnosti poda napotke vsaj glede naslednjih vprašanj: 

- Kdo so ključni nosilci izvajanja energetskega koncepta? 
- Kje je možno pridobivati finančne vire za izvajanje ukrepov? 
- Na kakšen način naj se spremlja izvajanje ukrepov? 

4.11.1 NOSILCI IZVAJANJA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

Pogoj za uspešno implementacijo lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih 
oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta.  
Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbita: 

- lokalna energetska agencija ali 
- občinski energetski upravljavec. 
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Lokalna energetska agencija je specializirana organizacijska oblika, ki je v EU uveljavljena 
in predstavlja srednji nivo med deželnim/regijskim in lokalnim nivojem.  

Glavni cilji energetskih agencij so:  

- uvajanje EU direktiv in nacionalne zakonodaje na področju energetike,  
- izvajanje trajnostne energetske politike lokalne skupnosti,  
- izvajanje EU akcijskega načrta, to je zmanjšanje porabe energije za 20% do leta 

2020, 
- izvajanje Zelene knjige – večja izraba obnovljivih virov energije. 

 

Naloge lokalnih energetskih agencij so: 

- izvajanje in pomoč lokalnim skupnostim pri oblikovanju lokalnih energetskih 
konceptov, 

- promocija in pospeševanje izboljševanja energetske učinkovitosti ter pospeševanje 
uvajanja obnovljivih virov energije, 

- priprava projektov in kandidatura za pridobitev finančnih pomoči iz strukturnih 
skladov, 

- širjenje pozitivnih izkušenj in znanja znotraj omrežja, 
- iskanje skupnih rešitev,  
- organizacija izobraževanj in posredovanje informacij, 
- vpliv na nacionalno in evropsko zakonodajo ob zagotavljanju trajnostne politike, 
- izvajanje analiz stanja in priprava predlogov rešitev problemov. 

V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za izvajanje 
lokalnega energetskega načrta zadolžen občinski energetski upravljavec, ki ga na to 
funkcijo imenuje župan. 
Naloge občinskega energetskega upravljavca potekajo na dveh ravneh: 

- Učinkovita raba energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju lokalne skupnosti, kjer 
je poleg optimizacije rabe energije v obstoječih stavbah naloga občinskega 
energetskega upravljavca tudi optimalno načrtovanje na področju energije v 
predvidenih novih stavbah, ker lahko na tem področju dosežemo boljše rezultate z 
manj investicijskimi stroški ravno v stopnji načrtovanja stavbe. 

- Občinski energetski upravljavec je strokovnjak za energetske zadeve, ki sodeluje pri 
načrtovanju energetske politike lokalne skupnosti, obenem pa je odgovoren za 
tehnične in administrativne preglede ukrepov učinkovite rabe energije in njihovo 
skladnost s tehničnimi, ekonomskimi in zakonskimi omejitvami na energetskem 
področju. 

V majhnih lokalnih skupnostih delajo občinski energetski upravljavci bolj ali manj sami, kar 
pomeni, da morajo sami opraviti tudi veliko praktičnega dela. V večjih lokalnih skupnostih pa 
je osnovna naloga občinskega energetskega upravljavca vodenje, to je usklajevanje nalog 
in dejavnosti na področju energetskega upravljanja. Poleg omenjenega usklajevanja dela se 
mora občinski energetski upravljavec običajno ukvarjati tudi z nekaj značilnimi nalogami 
energetskega upravljanja, vključno s spremljanjem razvoja rabe energije, njeno optimizacijo 
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in pripravo poročil o opravljenem delu. V praksi pa sodijo v področje delovanja občinskega 
energetskega upravljavca tudi druge naloge, na primer analiza stavb, tehnična podpora, 
priprava finančne sheme itd. 

4.11.2 NAPOTKI ZA PRIDOBIVANJE FINANČNIH VIROV ZA IZVAJANJE UKREPOV 

Opredeliti je potrebno različne možnosti pridobivanja finančnih virov za izvedbo ukrepov, 
navedenih v akcijskem načrtu. Pregledajo se možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev 
preko različnih razpisov, možnosti črpanja sredstev iz evropskih skladov, ugodnega 
kreditiranja ter ostali potencialni viri financiranja. Izdelovalec poda naročniku pri vsaki 
predlagani aktivnosti okvirne možnosti financiranja. Za vsako predlagano aktivnost je 
potrebno navesti predvideno finančno soudeležbo samoupravne lokalne skupnosti ter 
opredeliti druge možne vire financiranja.  

4.11.3 NAPOTKI ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV 

Sistematična izvedba lokalnega energetskega koncepta zahteva spremljanje rezultatov in 
njihove uspešnosti. Zato samoupravna lokalna skupnost potrebuje osnovne napotke, kako 
naj izvaja aktivnost, na primer, z rednim uvrščanjem tematike na seje občinskega sveta, 
redno izdelavo letnih poročil o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih, objavljanjem učinkov 
izvedenih ukrepov v medijih javnega obveščanja itd.. 
Za spremljanje izvajanja ukrepov se praviloma zadolži glavnega nosilca izvajanja LEK. 
Njegove naloge so vsaj naslednje: 

- analiza učinkov vsakega izvedenega ukrepa; 
- objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v sredstvih javnega obveščanja lokalne 

skupnosti; 
- dvakrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju LEK in ga predstaviti občinskemu 

oziroma mestnemu svetu. 
- lokalna skupnost mora enkrat letno poročati ministrstvu, pristojnemu za energijo o 

izvedenih ukrepih in njihovih učinkih. Poročilo pripravi glavni nosilec izvajanja LEK na 
obrazcu, določenem v prilogi Pravilnika. 

V nadaljevanju je prikazana organizacijska shema izvajanja projektov, ki bi jo predlagali 
vsem samoupravnim lokalnim skupnostim: 
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Shema 8: Predlog organizacijske sheme izvajanja projektov iz akcijskih načrtov lokalnih energetskih konceptov 

 
Lokalna 
skupnost 

Koordinator projektov 
OVE in URE  

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velik poudarek pri predlagani shemi je na poročanju o izvajanju projektov. Predvidevamo tri 
ravni poročanja:  

- prva raven: lokalna energetska agencija poroča občinskemu oziroma 
mestnemu svetu; 

- druga raven: lokalna skupnost poroča ministrstvu, pristojnemu za energijo; 
- tretja raven: lokalna energetska agencija (oziroma glavni nosilec izvajanja 

lokalnega energetskega koncepta) obvešča širšo javnost preko medijev 
javnega obveščanja in organizacije delavnic. 

  

LOKALNA 
ENERGETSKA 

AGENCIJA 

(izvajalec)

Izvajalci Izvajalci Izvajalci 

POROČANJE 

Poročanje: objavljanje 
kratkih poročil o 
izvedenih projektih in 
njihovih učinkov v medijih 
javnega obveščanja, 
organizacija delavnic. 

POROČANJE 

Ministrstvo, pristojno za energijo 
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5 PRISTOJNOSTI  IN NAČ IN ZBIRANJA PODATKOV ZA IZDELAVO LOKALNEGA 
ENERGETSKEGA KONCEPTA 

Izdelovalec lokalnega energetskega koncepta sam izbere način zbiranja podatkov, ki mu 
ustreza. Usmerjevalni skupini predstavi predviden način zbiranja podatkov ter ga po potrebi 
prilagodi lokalnim razmeram. Možno je, da določeni podatki že obstajajo in jih zato ni 
potrebno ponovno zbirati preko vprašalnikov ali drugih sredstev. Naloga izdelovalca 
lokalnega energetskega koncepta je predvsem, da usmerjevalni skupini predstavi nabor 
podatkov, ki jih bo potreboval pri izdelavi lokalnega energetskega koncepta. Na podlagi tega 
usmerjevalna skupina posreduje morebitne obstoječe podatke oziroma poskrbi za pripravo 
potrebnih seznamov, ki bodo izdelovalcu služili kot osnova za nadaljnje zbiranje podatkov. 
Cilj so čim popolnejši podatki, saj izdelovalec lokalnega energetskega koncepta le tako 
lahko pripravi ustrezne usmeritve samoupravni lokalni skupnosti.  
Osnovne skupine, od katerih mora izdelovalec lokalnega energetskega koncepta pridobiti 
energetske podatke, so v naslednji tabeli. Pri vsaki skupini so navedeni najverjetnejši načini 
in viri pridobivanja podatkov: 

Tabela 2: Skupine, za katere je potrebno pridobiti podatke, z navedenimi najpogostejšimi viri pridobivanja 
podatkov za posamezno skupino 

SKUPINA VIRI ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV 

1. Stanovanja SURS, vprašalniki, lokalna skupnost 

2. Podjetja Vprašalniki 

3. Javne stavbe lokalne skupnosti Vprašalniki, lokalna skupnost + obvezni ogledi na terenu 

4. Državne javne stavbe Vprašalniki 

5. Distribucija zemeljskega plina SODO zemeljskega plina 

6. Distribucija daljinske toplote Distributer daljinske toplote 

7. Javna razsvetljava – stanje svetil javne razsvetljave Upravitelj javne razsvetljave 

8. Poraba električne energije SODO električne energije, lokalna skupnost, SURS, vprašalniki 

9. Večje kotlovnice Upravitelji centralnih kotlovnic + obvezni ogledi na terenu 

10. Kmetije Vprašalniki 

11. Lesni obrati Vprašalniki 

12. Rastlinjaki Vprašalniki 
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6 AKTIVNOSTI  SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI PO SPREJETJU LEK 

Lokalni energetski koncept mora sprejeti občinski oziroma mestni svet in po sprejetju 
postane za lokalno skupnost zavezujoč. Samoupravna lokalna skupnost mora po sprejemu 
lokalnega energetskega koncepta obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, 
pristojno za okolje in prostor. 
Samoupravna lokalna skupnost imenuje izvajalca lokalnega energetskega koncepta, to je 
lokalna energetska agencija ali energetski upravljavec, ki ga imenuje župan občine. 
Izvajalec lokalnega energetskega koncepta izdela načrt izvajanja, in poišče finančne vire in 
zunanje izvajalce, če je potrebno. Za pomoč pri izvajanju ukrepov si izbere ustrezno ekipo. 
V primeru, ko izvajanje prevzame lokalna energetska agencija, je priporočljivo, da župan na 
predlog usmerjevalne skupine imenuje t. i. koordinatorja izvajanja LEK, ki bo pomagal 
lokalni energetski agenciji. Glavni nosilec je zadolžen za redno spremljanje učinkov 
posameznih ukrepov, poskrbeti mora za objavo člankov o izvedenih ukrepih v sredstvih 
javnega obveščanja lokalne skupnosti. Vsaj dvakrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju 
ukrepov in ga predstaviti občinskemu oziroma mestnemu svetu.  
Samoupravna lokalna skupnost mora enkrat letno poročati o izvajanju lokalnega 
energetskega koncepta ministrstvu, pristojnem za energijo. Obrazci za poročanje so 
določeni s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov 
(UL št. 74/ 2009). 
Obrazcu iz prejšnjega odstavka morajo biti priloženi izpiski iz zapisnikov tistega dela sej, na 
katerih je občinski ali mestni svet obravnaval poročila o izvajanju lokalnega energetskega 
koncepta. 
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7 PRILOGE 

PRILOGA: Referenčna zakonodaja 
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PRILOGA: 

 

REFERENČNA ZAKONODAJA 
 
ZAKONI 

• Energetski zakon (EZ-UPB2); Uradni list RS, št. 27/2007; 26.3.2007 
17. člen: Izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti so dolžni v svojih razvojnih 
dokumentih načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente 
usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike 
Slovenije. 
Lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept, s 
katerim določi način prihodnje oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, 
soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije, vsaj 
vsakih deset let. 
Metodologijo in obvezne vsebine lokalnih energetskih konceptov predpiše minister, pristojen 
za energijo. 
Skladnost lokalnega energetskega koncepta z nacionalnim energetskim programom in 
energetsko politiko potrjuje minister, pristojen za energijo z izdajo soglasja. 
Poleg naloge iz prvega odstavka, so lokalne skupnosti dolžne usklajevati z nacionalnim 
energetskim programom tudi svoje prostorske in druge plane razvoja. 
65. člen: Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije 
izvaja država s programi: izobraževanja, informiranja, osveščanja javnosti, energetskim 
svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov, spodbujanjem lokalnih energetskih 
konceptov, pripravo standardov in tehničnih predpisov, fiskalnimi ukrepi, finančnimi 
spodbudami in drugimi oblikami spodbud. 
66. člen: Lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih 
virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. 
Za izvajanje teh programov lahko lokalna skupnost pridobi državne spodbude, če ima 
izdelan lokalni energetski koncept. 
68.a člen: Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2, in 
pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 in se 
zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in 
ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi 
se štejejo: 
- decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije; 
- soproizvodnja; 
- daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo; 
- toplotne črpalke. 
Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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Obstajajo pa izjeme, v katerih omenjene študije izvedljivosti ni potrebno izdelati. Ena od 
izjem so tudi stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem 
konceptu.  
113.a člen: Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba lokalne 
skupnosti, če lokalna skupnost pravočasno ne sprejme energetskega koncepta (drugi 
odstavek 17. člena). 
Prehodne in končne določbe iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona 
- EZ-B (Uradni list RS, št. 118/06) – 41. člen: Lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti 
skupaj sprejme lokalni energetski koncept iz 17. člena zakona  najpozneje do 1. januarja 
2011. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sprejme mestna občina ali več mestnih 
občin skupaj lokalni energetski koncept najpozneje do 1. januarja 2009. 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah EZ (EZ-C), Uradni list RS, št. 70/2008; 
11.07.2008 

6. člen: V lokalnih energetskih konceptih se določi, da za investitorja oziroma lastnika, ki 
izbere kot vir oskrbe z energijo, ki presega dve tretjini potreb, obnovljive vire energije, ne 
velja obveznost priklopa objekta na distribucijsko omrežje daljinskega ogrevanja oziroma na 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega plina. 

• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1); Uradni list RS, št. 39/2006; 13.4.2006 
Eden izmed ciljev varstva okolja, ki so zapisani v 2. členu tega zakona, je tudi zmanjšanje 
rabe energije in večja izraba obnovljivih virov energije, kar je tudi osrednja tematika 
lokalnega energetskega koncepta. Posreden vstop te tematike je tudi v 12. členu, po 
katerem morata država in lokalna samoupravna skupnost spodbujati dejavnosti varstva 
okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in tiste posege v okolje, ki 
zmanjšujejo porabo snovi in rabo energije. 
Konkretneje vstopa tematika lokalnega energetskega koncepta v ZVO preko programov in 
načrtov s področja varstva okolja, ki so opredeljeni v tretjem delu zakona, in sicer v 38. 
členu ZVO je opredeljene program varstva okolja občine ali občinski program varstva okolja 
(OPVO): 
»Program varstva okolja in operativne programe za svoje območje sprejme mestna občina, 
lahko pa tudi občina ali širša samoupravna lokalna skupnost, ob smiselni uporabi določb 
35., 36. in 37. člena tega zakona.« 
»Programi iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in 
operativnimi programi varstva okolja.« 
Sestavine lokalnega energetskega koncepta vstopajo v občinski program varstva okolja. 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B); Uradni 
list RS, št. 70/2008; 11. 7. 2008 

• Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt); Uradni list RS, št. 33/2007;13.4.2007 
Zakon o prostorskem načrtovanju na novo ureja naslednje vsebinske sklope: 
- sistem prostorskih aktov države in občin, 
- postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov, 
- vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema, 
- opremljanje stavbnih zemljišč z ustrezno gospodarsko javno infrastrukturo. 
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V povezavi z lokalnimi energetskimi koncepti velja izpostaviti predvsem naslednje člene 
Zakona o prostorskem načrtovanju: 
4. člen: načelo trajnostnega prostorskega razvoja 
Država in samoupravna lokalna skupnost morata s prostorskim načrtovanjem omogočiti 
kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega 
varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostni rabi naravnih dobrin in drugih virov ter 
celostno ohranjanje kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije 
ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. 
Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi 
zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in 
drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba 
prostora za posamezne dejavnosti. 
6. člen: načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij 
Prostorski razvoj se usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih 
površinah znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo. 
Z razvojem naselij se ne smejo slabšati kakovost življenjskega okolja in se mora v čim večji 
meri ohranjati zelene površine naselja. 
Širitev naselja je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni 
možen. 
Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe 
naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva 
kulturne dediščine manj pomembna in so funkcionalno povezana z obstoječim naseljem. 
11. člen: pristojnosti države in občin 
Država je pristojna za: 
- določanje ciljev prostorskega razvoja države, 
- določanje izhodišč in usmeritev za načrtovanje prostorskih ureditev na vseh ravneh, 
- načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena, 
- izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načrtovanja na ravni občin. 
Lokalna skupnost je pristojna za: 
- določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, 
- določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor, 
- načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. 
14. člen: prostorski akti 
Prostorske ureditve se načrtujejo s prostorskimi akti. 
S prostorskimi akti se določajo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v 
prostor ter pogoji in merila za njihovo izvedbo. 
Prostorski akti so državni, občinski in medobčinski prostorski akti. 
Državna prostorska akta sta državni strateški prostorski načrt in državni prostorski načrt. 
Občinska prostorska akta sta občinski prostorski načrt ter občinski podrobni prostorski načrt. 
Občina lahko sprejme strateški del občinskega prostorskega načrta kot občinski strateški 
prostorski načrt, ki je v tem primeru samostojen občinski prostorski akt. 
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Medobčinski prostorski akt je regionalni prostorski načrt. 
Prostorske akte občine podrobno opredeljujejo členi 37 – 61 Zakona o prostorskem 
načrtovanju. 
71. člen: komunalna oprema 
Komunalna oprema so: 
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po 
predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 
površine. 
 
PRAVILNIKI 

• Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov; 
Uradni list RS 74/2009; 25.9.2009 

Ta pravilnik določa obvezne vsebine lokalnega energetskega koncepta, način njegove 
priprave in načine spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega 
energetskega koncepta. 

• Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije; Uradni list RS 93/2008; 19.9.2008 

Ta pravilnik določa vrste sppodbud za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov 
energije, ki jih dodeljuje Ministrstvo za okolje in prostor, pogoje in merila za njihovo dodelitev 
in upravičence do spodbud. 
Spodbude za izvedbo investicijskih projektov in za naročilo svetovalnih storitev s področja 
učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije, ki se ne dodeljujejo kot državne pomoči ali 
»de minimis« pomoči, se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev (subvencij). 
Po 26.členu so upravičenci za pridobitev subvencij: 

- za svetovalne storitve in projekte, naštete v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika, 
samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) sprejete lokalni 
energetski koncept. 

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe 
in rabe obnovljivih virov energije; Uradni list RS 25/2009; 3.4.2009 

• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni list RS 93/2008; 30.9.2008 
Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v 
stavbah na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave 
tople pitne vode in razsvetljave v stavbah, ter način izračuna projektih energijskih 
karakteristik stavbe v skladu z Direktivo 2002/91 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
december 2002 o energetski učinkovitosti stavb.  
Ta pravilnik se uporablja za projektiranje in gradnjo novih stavb ter prenovo obstoječih 
stavb. 
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Pravilnik določa tehnične zahteve za učinkovito rabo energije, v 8. členu pa tudi uporabo 
obnovljivih virov energije, in sicer: V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za 
gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, določene v osmem in devetem odstavku  
7. člena tega pravilnika, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več 
virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, 
geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje 
toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe. 

• Pravilnik o spremembah pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni 
list RS 47/2009: 23.6.2009 

V Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08) se v prvem 
odstavku 34. člena besedilo »1. julija 2009« nadomesti z besedilom »1. julija 2010«. 

• Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; Uradni list 
RS 77/2009; 2.10.2008 

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo 
za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, načinov vodenja registra energetskih 
izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register. 
V 21. členu določa, da mora biti energetska izkaznica nameščena na vidnem mestu v 
stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 1.000 m2, ki so v lastni države ali lokalnih 
skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije. 

• Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo stavb z energijo; Uradni list RS 35/2008; 9.4.2008 

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb določa metodologijo izdelave in obvezno 
vsebino pri izdelavi študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo za stavbe 
z uporabno tlorisno površino nad 1.000 m2, če gre za graditev novih stavb ali rekonstrukcijo 
stavb, pri kateri se zamenjuje sistem oskrbe z energijo. 
V 4. členu pravilnik določa, da morajo biti predlogi variant usklajeni z lokalnim energetskim 
konceptom in predpisi samoupravne lokalne skupnosti. 
Nekatere stavbe so iz obveznosti izdelave študije izvedjlivosti izvzete, med drugim tudi 
stabe, za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem konceptu, kar 
določa zgoraj citirani Energetski zakon z 68.a členom.  

• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta 
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj 
in širitev naselij; Uradni list RS 99/2007; 30.10.2007 

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega 
načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in 
širitev naselij. 
7. člen: V zasnovi gospodarske javne infrastrukture se, upoštevajoč usmeritve prostorskega 
razvoja občine, prikažejo obstoječa omrežja in objekti državnega in regionalnega pomena 
ter prikažejo pomembnejša obstoječa in načrtovana omrežja in objekti lokalnega pomena, 
med drugim tudi s področja energetike, skladno z lokalnim energetskim konceptom. 
23. člen: Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo določajo, med drugim tudi način oskrbe z energijo, vključno z usmeritvami iz 
lokalnih energetskih konceptov. 
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39. člen: Konceptualni del urbanističnega načrta se opredeli kot koncept razvoja naselja na 
podlagi izhodišč in ciljev prostorskega razvoja občine in nasejla. Koncept razvoja naselja 
med drugim vsebuje tudi lokalni energetski koncept. 

• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta; Uradni list RS 33/2007; 30.10.2007 

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. 
 
NACIONALNI DOKUMENTI 

• Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije 
Z Zeleno knjigo se začenja priprava novega Nacionalnega energetskega programa za 
Slovenijo. Njen namen je spodbuditi javno razpravo o strateških vprašanjih razvoja 
energetike v Sloveniji do leta 2030 za oblikovanje kvalitetnih izhodišč novega nacionalnega 
energetskega programa (NEP). Priprava novega NEP je nujna, saj vrsta novih okoliščin v 
globalnem okolju zahteva ponoven razmislek o razvoju energetskih dejavnosti in storitev, 
potrebna pa je tudi poglobljena razprava o tem, kako preseči šibko izvajanje Resolucije o 
NEP iz leta 2004 (ReNEP 2004).  

 
Z Zeleno knjigo se uvaja novost, saj je prvič uporabljen posvetovalni dokument v oporo pri 
oblikovanju izhodišč sektorskega programskega dokumenta. Zelena knjiga še ne daje 
odgovorov na vsa vprašanja, na katera bo odgovorjeno v Nacionalnem energetskem 
programu – njena naloga je zastaviti prava vprašanja. Kot osnova za razpravo je v Zeleni 
knjigi za NEP podan logični in kvalitativni model prostora odločanja energetske politike: 
navedeni so okvir, cilji in kriteriji, zunanje okoliščine ter instrumenti energetske politike. 
Predstavljena  je razvojna vizija za ključne razvojne dileme  –  v javni razpravi bo dopolnjena 
in preoblikovana. Za razvoj energetike pa bodo pomembni tudi razvoj v drugih sektorjih, 
zlasti v prometu, in ukrepi horizontalnih politik, kot sta davčna ter seveda splošna razvojna 
politika države. 
 
Nadaljnja priprava predloga NEP bo potekala v treh korakih:  

1. Oblikovanje podprogramov. Na podlagi izhodišč (iz Zelene knjige in drugih) bodo 
oblikovani podsektorski in horizontalni podprogrami (oskrba z električno energijo, 
oskrba z gorivi, raba energije, lokalne energetske storitve, davčna in cenovna politika, 
izobraževanje in usposabljanje, raziskave in razvoj),  

2. Ocene in presoje učinkov. Ocenjeni bodo skupni učinki podprogramov pri 
doseganju ciljev energetske politike, učinki na okolje (skladno z zahtevami postopka 
celovite  presoje vplivov na okolje – CPVO), na javne finance in makroekonomski 
učinki ter pripravljen predlog NEP, 

3. Odločanje. NEP sprejema državni zbor. Pred potrditvijo predloga NEP v  vladi bosta 
v javni obravnavi medresorsko usklajen dokument in okoljska ocena NEP.   

Novi Nacionalni energetski program naj bi bil sprejet v letu 2010. 

• Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje za 2008 -2016 
(AN-URE) 
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Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje za 2008-2016 (v 
nadaljevanju: AN-URE) je bil izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkoviti rabi končne energije in energetskih 
storitvah ter razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS. To je prvi od treh akcijskih načrtov. 
Ostala dva je potrebno izdelati v letu 2011 oziroma 2014. 
Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008-2016 dosegla kumulativne prihranke v višini 
najmanj 9 % glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4.261 GWh. Prihranki 
bodo doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi v 
vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). Dejansko bodo doseženi 
večji kumulativni prihranki končne energije, saj se bo v okviru AN-URE izvajala tudi vrsta 
ukrepov URE, predvsem v horizontalnih, katerih učinke bo mogoče enoznačno ovrednotiti  
na osnovi enotne metodologije, ki bo pripravljena na nivoju EU. 
AN-URE sloni na izvajanju 29 sektorskih, večsektorskih oziroma horizontalnih instrumentov, 
ki bodo zagotovili izvajanje ukrepov, predlaganih v Direktivi 2006/32/ES, priloga III. 
Z AN-URE se poleg ukrepov za učinkovito rabo energije spodbuja tudi izkoriščanje 
obnovljivih virov energije in soproizvodnjo toplote ter električne energije. 

• Operativni program zmanjševanja emisij TGP do 2012 
Temeljna usmeritev Operativnega programa je, da bomo z doslednim uresničevanjem 
pravnega reda EU na vseh segmentih, ki imajo vpliv na emisije TGP dosegli izpolnitev 
obveznosti Kjotskega protokola. Operativni program opredeljuje: ukrepe za zmanjšanje 
emisij, instrumente za dosego teh ukrepov, nosilce, odgovornosti za izvedbo teh ukrepov, 
roke za izvedbo posameznih ukrepov, oceno stroškov in identificirani so finančni viri.  
Predvideni ukrepi po sektorjih, predvsem tistih, ki so največji vir emisij toplogrednih plinov 
(TGP): 

1. Proizvodnja električne energije in toplote. Na tem področju so emisije TGP v letu 
2004 predstavljale kar 32 % nacionalnih emisij TGP. Med potencialne ukrepe uvrščamo 
predvsem:  

- tehnološka prenova termoelektrarn, potrebna zaradi izteka življenjske dobe 
enot in izpolnjevanja okoljskih zahtev (IPPC), z glavnim ciljem zmanjšanja 
specifičnih emisij pri proizvodnji električne energije. Gre za nove enote (npr. 
novi blok 6 v TE Šoštanj) z bistveno  višjimi izkoristki ob delnem prehodu na 
zemeljski plin.  

- Povečanje obsega soproizvodnje toplote in električne energije v sistemih 
daljinskega ogrevanja s tehnološko posodobitvijo in zamenjavo goriva. 

- Povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov – možno doseči 
predvsem z obnovo in izgradnjo velikih hidroelektrarn (Drava, Sava) ter 
manjših enot (male HE, izraba biomase in vetrne energije). 

- Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.  

2. Promet. Promet je drugi največji vir emisij TGP in predstavlja kar četrino vseh emisij 
CO2. Za zmanjšanje teh emisij predvidevamo naslednje ukrepe: 

- Izvajanje strategije EU za zmanjševanje emisij iz osebnih vozil. Gre za 
nadaljevanje postopnega zmanjševanja specifičnih emisij novih osebnih 
motornih vozil, kar je obveznost proizvajalcev avtomobilov. 

- Spodbujanje javnega potniškega prometa, za kar bo potreben razvoj ustrezne 
infrastrukture za javni potniški promet, predvsem v večjih aglomeracijah. 

 64



 
 

- Izvajanje ukrepov Resolucije o prometni politiki za prehod tranzita iz cest na 
železnice, za kar je potrebno posodobiti železniško omrežje. 

- Nadomeščanje fosilnih goriv z biogorivi. Zagotavljanje minimalnih vsebnosti 
biogoriv je obveznost distributerjev motornih goriv, določena minimalna letna 
povprečna vsebnost pa je za leto 2007 najmanj 2 %, leta 2010 pa najmanj 5 
%. 

3. Industrija in gradbeništvo. Emisije TGP so na tem področju leta 2004 predstavljale 14 
% skupnih emisij. Predvideni so naslednji ukrepi: 

- Znižanje energetske intenzivnosti v industriji, ki jo spodbujajo fiskalni 
instrumenti (trošarina, okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo 
CO2), ekonomski instrumenti (finančne spodbude, ugodni krediti), zakonodaja 
(prilagajanje najboljšim razpoložljivim tehnikam po IPPC direktivi), prostovoljni 
programi (npr. uvajanje energetskega menedžmenta). 

- Spodbujanje soproizvodnje električne energije in toplote prek zagotovljenih 
fiksnih odkupnih cene električne energije, za kar se pripravlja nova shema. 

- Povečanje deleža obnovljivih virov energije in zamenjava goriv – doseženo 
prek finančnih spodbud in ugodnega kreditiranja. 

4. Raba energije v široki rabi. Leta 2004 so te emisije predstavljale 14 % skupnih emisij 
TGP. Predvideni ukrepi v Operativnem programu so: 

- Izboljšanje energetskih lastnosti stavb ter delovanja hladilnih in ogrevalnih 
sistemov. Ti ukrepi se spodbujajo s subvencioniranjem investicij  ter ugodnim 
kreditiranjem, v javnem sektorju pa še s pogodbenim zagotavljanjem prihranka 
energije. Ukrep upošteva tudi gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih stavb. 

- Povečanje rabe obnovljivih virov energije in zamenjava goriv v gospodinjstvih 
in v storitvenem sektorju za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Ti 
ukrepi se spodbujajo s subvencioniranjem investicij  ter ugodnim kreditiranjem. 

- Večja energetska učinkovitost rabe električne energije v gospodinjstvih in 
storitvenih dejavnostih. V storitvenem sektorju  je potencial prihrankov največji 
pri razsvetljavi (varčne sijalke) ter pri sistemih klimatizacije  in prezračevanja. 
Pomemben potencial je tudi v javni razsvetljavi. 

• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO); 
Uradni list RS, št. 2/2006, 6.1.2006 

NPVO je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno 
izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program 
določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge 
ter ukrepe za dosego teh ciljev. Cilji in ukrepi so opredeljeni v okviru štirih področij, in sicer: 
podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, kakovost življenja ter odpadki in 
industrijsko onesnaževanje.  

• Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP); Uradni list RS, št. 
57/2004; 27.5.2004 

Nacionalni energetski program (v nadaljnjem besedilu: NEP) je dokument koordiniranja 
prihodnjega delovanja ustanov, ki se ukvarjajo z oskrbo z energijo ter postavlja cilje in 
določa mehanizme za prehod od zagotavljanja oskrbe z energenti in električno energijo k 
zanesljivi, konkurenčni in okolju prijazni oskrbi z energijskimi storitvami. Postavlja tudi cilje in 
mehanizme za spremembo razumevanja vloge in pomena energije pri dvigu blaginje.  

 65



 
 
Cilji in mehanizmi energetske politike Slovenije so združeni v tri stebre trajnostnega razvoja: 
zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo ter vplive ravnanja z 
energenti in energijo na okolje. 
ReNEP opredeljuje lokalni energetski koncept kot temeljni planski dokument, ki v skladu z 
nacionalnim energetskim programom opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v 
lokalni skupnosti, učinkovito ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov 
(obnovljivi viri, odpadna toplota iz industrijskih procesov, odpadki ipd.), zagotavlja 
zmanjšanje vplivov na okolje in ne nazadnje zmanjšuje javne izdatke. V pripravo in izvajanje 
lokalnih energetskih konceptov je vključena vrsta akterjev, od lokalnih skupnosti, izvajalcev 
javnih služb, podjetij za oskrbo z energijo do občanov, nevladnih organizacij in drugi.  
ReNEP navaja, da večina večjih mest nima izdelanih oziroma posodobljenih lokalnih 
energetskih konceptov. Lokalne energetske koncepte večinoma pripravijo pred večjimi 
odločitvami (izgradnja plinskega omrežja, daljinskega ogrevanja na biomaso). Nedosledno 
pa je izvajanje, spremljanje izvajanja in dopolnjevanje programov. Zato je nujno, da izdelava 
lokalnih energetskih konceptov postane obvezna.  

• Občinski programi varstva okolja (OPVO)  
Zakon o varstvu okolja v 106. členu določa, da mora mestna občina, lahko pa tudi občina ali 
širša samoupravna lokalna skupnost, vsaj vsako četrto leto pripraviti in javno objaviti 
poročilo o stanju okolja.  
V dokumentu, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo občinam v pomoč priprave 
poročila o stanju okolja (Priporočila ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja 
(OPVO), 2006), je natančneje opredeljena zahtevana vsebina teh poročil. Poročilo o stanju 
okolja je osnova za pripravo OPVO. Eden od sestavnih delov OPVO je tudi povzetek analize 
stanja z oceno trendov. V analizo stanja in oceno trendov pa vstopa tudi lokalna energetska 
zasnova, ki je navedena kot eden o sestavnih delov dokumenta v poglavju o energetiki.   
DIREKTIVE 

• Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in 
poznejši razveljavitvi direktive 2001/77/ES in 2003/30/ES (2009/28/ES) 

Direktiva določa skupen okvir za spodbujanje energije iz obnovljivih virov. Določena sta 
obvezna nacionalna cilja za skupni delež energije iz obnovljivih virov v končni bruto porabi 
energije in za delež energije iz obnovljivih virov v prometu. Določena so pravila glede 
statističnih prenosov med državami članicami, skupnih projektov držav članic ter skupnih 
projektov držav članic in tretjih držav, potrdil o izvoru, upravnih postopkov, informacij in 
usposabljanja ter dostopa do elektroenergetskega omrežja za energijo iz obnovljivih virov. 
Določena so trajnostna merila za pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva. Direktiva je 
bila v Evopskem parlamentu in Svetu evropske unije sprejeta 23. aprila 2009; veljati je 
začela 25. junija 2009. Rok za prenos zahtev direktive v pravni red držav članic je 5. 12. 
2010. 
Vsaka država članica zagotovi, da je delež energije iz obnovljivih virov, izračunan v skladu s 
členi 5 do 11, v končni bruto porabi energije v letu 2020 najmanj enak njenemu 
nacionalnemu splošnemu cilju za delež energije iz obnovljivih virov v tem letu, določenemu 
v tretjem stolpcu razpredelnice v delu A Priloge I. Takšni obvezni nacionalni splošni cilji so 
skladni s ciljem najmanj 20-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v končni bruto 
porabi energije Skupnosti leta 2020. Države članice širijo in spodbujajo energetsko 
učinkovitost in varčevanje z energijo, da bodo lažje dosegle navedene cilje iz tega člena. 
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Države članice uvedejo učinkovito oblikovane ukrepe, da bi zagotovile, da je delež energije 
iz obnovljivih virov enak ali večji od deleža iz okvirne usmeritve iz dela B Priloge I. 
Vsaka država članica zagotovi, da je delež energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah 
prometa v letu 2020 najmanj enak 10 % končne porabe energije v prometu v tej državi 
članici. Vsaka država članica sprejme nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo. 

• Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Energy Performance of Buildings 
Directive); 2002/91/ES 

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb zajema zahteve, ki bodo vodile do zagotavljanja 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter do doseganja ciljev iz Kyotskega protokola, kar se v 
velikem delu pokriva tudi s cilji lokalnih energetskih konceptov. Direktiva je bila v Evropskem 
parlamentu in Svetu evropske unije sprejeta 16. decembra 2002; veljati je pričela 4. januarja 
2003, 4. januar 2006 pa je bil rok za prenos zahtev direktive v pravni red držav članic. Velja 
dodatno 3-letno obdobje za popolno uveljavitev  nekaterih zahtev (izdajanje energetskih 
izkaznic, pregledi kotlov in klimatskih sistemov) pod določenimi pogoji. 
Cilj direktive je energetska učinkovitost zgradb ob upoštevanju zunanjih klimatskih in 
lokalnih pogojev ter notranjih klimatskih zahtev in stroškovne učinkovitosti spodbujati 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb v Skupnosti. 
Glavne zahteve direktive so naslednje: izračun celovite energetske učinkovitosti stavb, 
določitev minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti za nove stavbe in večje 
obstoječe stavbe v primeru večje prenove, energetsko certificiranje stavb ter redne preglede 
kotlov in klimatskih sistemov v stavbah. 
Eden od pomembnejših členov te direktive je prav gotovo 5. člen, ki je z zadnjim Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 118/2006) že prenesen v 
slovensko zakonodajo. Člen govori o tem, da morajo pri novih stavbah s celotno uporabno 
tlorisno površino nad 1000 m2 države članice zagotoviti, da se pred začetkom gradnje prouči 
in upošteva tehnična, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov.  
Zaradi kompleksnosti celotne direktive jo v slovenski pravni red prenašamo kar s tremi 
zakoni: z zakonom o varstvu okolja glede rednih pregledov kotlov, z zakonom o graditvi 
objektov glede metodologije izračuna minimalnih zahtev o energetski učinkovitosti stavb ter 
z energetskim zakonom glede preostalih zahtev. 

• Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter o 
razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS; 2006/32/ES 

Direktiva je bila v Evropskem parlamentu in Svetu evropske unije sprejeta 5. aprila 2006; 
veljati je pričela 25. aprila 2006, države članice pa jo morajo v celoti prenesti v svoj pravni 
red najkasneje do 17. maja 2008, nekatera določila pa so morale že prenesti do 17. maja 
2006. 
Direktiva zahteva od držav članic sprejetje stroškovno učinkovitih, izvedljivih in razumnih 
ukrepov za varčevanje z energijo. Direktiva določa, da države članice sprejmejo in imajo za 
cilj doseči splošen nacionalni okvirni cilj varčevanja z energijo, ki za deveto leto uporabe te 
direktive znaša 9%, doseže pa se prek energetskih storitev in drugih ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti.  
Države članice morajo zagotoviti, da bo javni sektor v okviru te direktive služil kot zgled. 
Javni sektor mora prevzeti izvedbo enega ali več ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, s poudarkom na gospodarskih ukrepih, ki zagotavljajo največje prihranke 
energije v najkrajšem obdobju. 
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Vsaka država članica mora v skladu s to direktivo prvi akcijski načrt energetske učinkovitosti 
(EEAP) predložiti najkasneje do 30. junija 2007, drugega najkasneje do 30. junija 2011 ter 
tretjega najkasneje do 30. junija 2014. 

• Direktiva o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na 
notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS; 2004/8/ES 

Ob upoštevanju možnih koristi soproizvodnje v smislu varčevanja s primarno energijo, 
preprečevanja izgub v omrežju, zmanjšanja emisij, zlasti toplogrednih plinov, je spodbujanje 
soproizvodnje z visokim izkoristkom, ki temelji na rabi koristne toplote, prednostna naloga 
Skupnosti. Zato sta Evropski parlament in Svet Evropske skupnosti sprejela Direktivo 
2004/8/ES Evropskega parlamenta in sveta govori o spodbujanju soproizvodnje električne 
energije in toplote ter o ustreznih ukrepov za zagotovitev boljše izkoriščenosti soproizvodnje 
električne energije in toplote. 
Namen te direktive je povečati energetsko učinkovitost in izboljšati zanesljivost oskrbe z 
oblikovanjem okvira za spodbujanje in razvoj soproizvodnje toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom, ki temelji na rabi koristne toplote in prihrankih primarne energije na 
notranjem energetskem trgu ob upoštevanju posebnih nacionalnih okoliščin, zlasti glede 
podnebnih in gospodarskih razmer. 
Direktiva določa, da je soproizvodnja električne energije in toplote deluje z visokim 
izkoristkom, če je prihranek primarne energije večji od 10%. 
Splošni cilj te direktive je določitev metode za izračunavanje količine električne energije iz 
soproizvodnje in potrebnih smernic za njeno izvajanje. 
Direktiva nalaga državam članicam izdelavo analize o nacionalnem potencialu za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom, vključno z mikro soproizvodnjo z visokim izkoristkom. 
Analiza mora identificirati celotni potencial porabe koristne toplote in hladu, ki je ustrezen za 
uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom, kakor tudi razpoložljivost goriv ter drugih 
energijskih virov za uporabo v soproizvodnji. Vključevati mora tudi ločeno analizo ovir, ki bi 
lahko preprečile realizacijo nacionalnega potenciala za soproizvodnjo z visokim izkoristkom. 
V skladu z Direktivo morajo države članice prvič najpozneje do 21. februarja 2007, nato pa 
vsake štiri leta oceniti napredek pri povečanju deleža soproizvodnje z visokim izkoristkom. 
 
Ostala evropska zakonodaja s področja energetike: 

• Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o 
skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 
96/92/ES, 

• Direktiva 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o 
skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 
98/30/ES, 

• Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, 

• Uredba (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o 
pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Besedilo 
velja za EGP), 
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• Sklep Komisije 2006/770/ES z dne 9. novembra 2006 o spremembi Priloge k Uredbi 
(ES) št. 1228/2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije (Besedilo velja za EGP), 

• Uredba Sveta (ES) št. 1223/2004 z dne 28. junija 2004 o spremembah Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih 
določb za Slovenijo, 

• Direktiva Sveta 2004/67/ES o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z 
zemeljskim plinom, 

• Uredba (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 
2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (Besedilo velja za 
EGP). 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:312:0059:01:SL:HTML
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=SL&numdoc=32004R1223&model=guichett
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0067:EN:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sl/oj/2005/l_289/l_28920051103sl00010013.pdf
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2 UVOD

Lokalni energetski koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe lokalne skupnosti. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj lokalne skupnosti na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. Lokalni energetski koncept je namenjen povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe itd). Pregledajo se možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v lokalni skupnosti. Predlagani projekti sočasno prinesejo tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Lokalni energetski koncept zajema akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko ovrednoteni, ter terminski načrt. Določijo se potencialni nosilci projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih lokalni energetski koncept začrta. 

Lokalni energetski koncept tako omogoča:


· izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v lokalni skupnosti,


· pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo,


· pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja,


· oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja,


· izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike, pri čemer je s kratkoročno energetsko politiko definirano obdobje petih let, z dolgoročno pa obdobje desetih let,

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


Lokalni energetski koncept je pomemben pripomoček pri načrtovanju strategije energetske politike lokalne skupnosti. V njem so zajeti načini, s pomočjo katerih se lahko uresničijo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko s tem doseže.

Cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so lahko:


· učinkovita raba energije na vseh področjih,

· povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energije, bioplin itd.),

· zmanjšanje obremenitve okolja,

· spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,

· uvajanje daljinskega ogrevanja,

· zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije,

· zmanjšanje rabe končne energije pri vseh skupinah porabnikov,

· uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,

· uvedba energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe,

· uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja.

2.1 UPORABLJENE KRATICE


Kratice, uporabljene v tem priročniku pomenijo:

URE

učinkovita raba energije


OVE

obnovljivi viri energije


SPTE

soproizvodnja toplotne in električne energije


UNP

utekočinjeni naftni plin


ELKO

ekstra lahko kurilno olje


ZP


zemeljski plin


NEP

Nacionalni energetski program


ReNEP    Resolucija o nacionalnem energetskem programu


MOP

Ministrstvo za okolje in prostor


MG

Ministrstvo za gospodarstvo


LEA

Lokalna energetska agencija


SODO

sistemski operater distribucijskega omrežja


SOPO

sistemski operater prenosnega omrežja


DOLB

daljinsko ogrevanje na lesno biomaso


LEK

lokalni energetski koncept


2.2 DEFINICIJA IZRAZOV

Izrazi, uporabljeni v tem priročniku pomenijo:

· Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju: LEK) je koncept razvoja samoupravne lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih skupnosti pri oskrbi in rabi energije, ki poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

· Energetski pregled je sistematični postopek za ugotavljanje rabe energije stavbe ali skupine javnih stavb, tehnološkega procesa in/ali industrijskega obrata ali pri izvajanju zasebnih ali javnih storitev, s katerim se opredeli in oceni gospodarne možnosti za varčevanje z energijo ter pripravi poročilo o ugotovitvah.

· Lokalna energetska agencija je pravna oseba, ki jo samoupravna lokalna skupnost ustanovi ali za določeno obdobje pooblasti, da na zaokroženem območju najmanj ene lokalne skupnosti skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncpeta, za uveljavljanje in spodbujanje energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije.

· Občinski energetski upravljavec je odgovorna oseba v lokalni skupnosti, ki je določena kot nosilec izvajanja akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, če v samoupravni lokalni skupnosti ni lokalne energetske agencije.

· Usmerjevalna skupina je skupina, ki pripravlja lokalni energetski koncept, če ga samoupravna lokalna skupnost pripravlja sama, oziroma skupina, ki usmerja dela, če samoupravna lokalna skupnost sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem.

· Akcijski načrt je načrt dejavnosti samoupravne lokalne skupnosti pri učinkoviti rabi energije, uporabi obnovljivih virov energije, oskrbi z energijo ter ozaveščanju širše javnosti, ko velja lokalni energetski koncept.

· Samoupravna lokalna skupnost je tista teritorialna skupnost, v kateri se na najnižji ravni pojavljajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le skupno. Lokalne skupnosti so naravne skupnosti, ki so nastale s svojim zgodovinskim razvojem. Lokalne skupnosti ločimo na temeljne lokalne skupnosti (občine) ter širše lokalne skupnosti, ki se po svetu različno imenujejo (province, okrožja, pokrajine, deželni okraji, regije). Po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/2005) so občine temeljne samoupravne lokalne skupnosti.

· Koordinator projektov OVE in URE: oseba, ki je zadolžena je za pomoč LEA pri izvajanju posameznih projektov iz akcijskega načrta lokalne skupnosti.

· Delovna skupina: skupina, ki sodeluje z lokalnim energetskim upravljavcem pri izvajanju LEK. Oblikuje se v primeru, ko na območju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije.

· Glavni nosilec izvajanja LEK: oseba/institucija, ki je odgovorna za izvajanje akcijskega načrta LEK. To je lokalna energetska agencija ali lokalni energetski upravljavec. Prevzame izvajanje LEK, ko je le-ta izdelan.

· Raba energije pomeni pridobivanje, pretvorbo, prenos in distrubucijo ter uporabo vseh vrste energije.

· Ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti: je ukrep, ki običajno vodi k preverljivemu in merljivemu ali ocenljivemu izboljšanju energetske učinkovitosti.

· Obnovljivi viri energije: obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sončna energija, geotermalna energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa, odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin).

· Biomasa: je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva (vključujoč rastlinske in živalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi biorazgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki. 

· Lesna biomasa: k lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke (vejevje, krošnje, debla majhnih premerov ter manj kakovosten les, ki ni primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo), ostanke pri industrijski predelavi lesa (žaganje, krajniki, lubje, prah itd.) in kemično neobdelan les (produkti kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter že uporabljen les in njegovi izdelki).

· 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.

· Kotlovnica: prostor, v katerem so nameščeni kotli, namenjeni proizvodnji toplote za potrebe oskrbe stavbe ali sklopa bližnjih stavb s toploto.

· Primarna energija: je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni koli vrsti energije v naravi, ki vstopa v procese transformacije v električno, toplotno ali mehansko energijo.

· Sekundarna energija: je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne energije (na primer, električna energija iz premoga v termoelektrarni). Upoštevane so izgube pri pretvorbi. 

· Končna energija: je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube pri prenosu.

· Koristna energija: je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer toplota na električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne energije v toplotno.

· Soproizvodnja toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) ali kogeneracija: kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz istega primernega energetskega vira hkrati električno in toplotno energijo. Za te sisteme je značilen visok izkoristek.

· Toplogredni plini: so plini, ki preprečujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in zato povzročajo segrevanje ozračja in s tem učinek tople grede. Toplogredni plin je na primer ogljikov dioksid (CO2). 

· Izvajanje LEK, izvajalec LEK: se nanaša na realizacijo ukrepov, predlogov in projektov, ki so definirani v akcijskem programu LEK.

· Izdelovanje LEK, izdelovalec LEK: se nanaša na izdelovanje LEK, na organizacijo, ki posname, analizira stanje v lokalni skupnosti ter izdela končno poročilo oziroma elaborat LEK.

· Energijski račun: predstavlja stroške porabe energentov za ogrevanje gospodinjstev v določenem časovnem obdobju.

2.3 NAMEN IN CILJI PRIROČNIKA

Namen priročnika je pripraviti izdelovalcem lokalnih energetskih konceptov poenotena navodila glede obveznih vsebin lokalnih energetskih konceptov. S predpisano vsebino in postopki izdelave lokalnih energetskih konceptov želimo doseči, da bodo izdelani lokalni energetski koncepti kakovostni in bodo pripomogli k izvedbi ukrepov v praksi. 

Cilj priročnika so kakovostni lokalni energetski koncepti, ki bodo lokalnim skupnostim čim bolj približali ukrepe s področij oskrbe, učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije, prometa ter s področja izobraževanja in osveščanja občanov. 


LEK se v skladu s 17. členom Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 27/2007) izdela vsaj vsakih deset let. Aktivnosti v akcijskem načrtu naj se ažurirajo vsaj vsakih pet let oziroma, ko pride do sprememb, ki vplivajo na njihovo izvajanje. Aktivnosti je potrebno ažurirati vsakič, ko se pojavijo nove možnosti izvajanja ukrepov na območju lokalne skupnosti, ki jih v času izdelave LEK ni bilo mogoče predvideti. Za sprotno ažuriranje akcijskega načrta je odgovoren glavni nosilec izvajanja LEK. 

2.4 REFERENČNA ZAKONODAJA 

Priročnik upošteva skladnost vsebine s slovensko in evropsko zakonodajo. V Priročniku je navedena zakonodaja, ki je v veljavi v trenutku objave Priročnika. Ob vsaki uporabi je zakonodajo potrebno preveriti zaradi možnih sprememb ali novosti. Referenčna zakonodaja je podrobneje navedena v Prilogi tega Priročnika.


ZAKONI


· Energetski zakon (EZ-UPB2); Uradni list RS, št. 27/2007; 26.3.2007

· Zakon o spremembah in dopolnitvah EZ (EZ-C), Uradni list RS, št. 70/2008; 11.07.2008

· Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1); Uradni list RS, št. 39/2006; 13.4.2006

· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B); Uradni list RS, št. 70/2008; 11. 7. 2008

· Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt); Uradni list RS, št. 33/2007;13.4.2007

PRAVILNIKI


· Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov; Uradni list RS 74/2009; 25.9.2009

· Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; Uradni list RS 93/2008; 19.9.2008


· Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije; Uradni list RS 25/2009; 3.4.2009


· Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni list RS 93/2008; 30.9.2008


· Pravilnik o spremembah pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni list RS 47/2009: 23.6.2009


· Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; Uradni list RS 77/2009; 2.10.2008

· Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo; Uradni list RS 35/2008; 9.4.2008

· Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij; Uradni list RS 99/2007; 30.10.2007


· Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta; Uradni list RS 33/2007; 30.10.2007

NACIONALNI DOKUMENTI


· Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije

· Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje za 2008 -2016 (AN-URE)


· Operativni program zmanjševanja emisij TGP do 2012

· Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO); Uradni list RS, št. 2/2006, 6.1.2006

· Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP); Uradni list RS, št. 57/2004; 27.5.2004

· Občinski programi varstva okolja (OPVO) 

DIREKTIVE

· Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktive 2001/77/ES in 2003/30/ES (2009/28/ES)

· Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Energy Performance of Buildings Directive); 2002/91/ES


· Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS; 2006/32/ES


· Direktiva o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS; 2004/8/ES

OSTALA EVROPSKA ZAKONODAJA S PODROČJA ENERGETIKE:

· Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES,

· Direktiva 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES,

· Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES,

· Uredba (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Besedilo velja za EGP),

· Sklep Komisije 2006/770/ES z dne 9. novembra 2006 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 1228/2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Besedilo velja za EGP),

· Uredba Sveta (ES) št. 1223/2004 z dne 28. junija 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih določb za Slovenijo,

· Direktiva Sveta 2004/67/ES o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom,

· Uredba (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (Besedilo velja za EGP).

3 PRVE AKTIVNOSTI PO PODPISU POGODBE O IZDELAVI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA


Običajna praksa je, da se lokalne skupnosti zaradi pomanjkanja ustreznega lastnega kadra, ki bi bil usposobljen za pripravo dokumenta, kakršen je lokalni energetski koncept, odločijo za to delo poiskati zunanjega izdelovalca, ki ga izberejo preko javnega razpisa. Lokalna slupnost pa se lahko odloči tudi, da bo projekt izdelala sama.  


V nadaljevanju na kratko opisujemo prve aktivnosti, ki jih mora izvesti lokalna skupnost, v kolikor se odloči za pripravo lokalnega energetskega koncepta preko zunanjega izdelovalca. Prve potrebne aktivnosti po tem, ko je pogodba z zunanjim izdelovalcem podpisana, so v tem primeru naslednje: 


· Lokalna skupnost imenuje usmerjevalno skupino in vodjo projekta. 

· Lokalna skupnost organizira uvodni sestanek usmerjevalne skupine z izdelovalcem projekta lokalnega energetskega koncepta, na katerem:


· Izdelovalec predstavi usmerjevalni skupini nabor podatkov, ki jih bo potreboval pri izdelavi lokalnega energetskega koncepta.

· Izdelovalec predstavi usmerjevalni skupini način dela: organizacijo glede vseh potrebnih seznamov (seznami javnih stavb, podjetij, kotlovnic itd.), razpošiljanja vprašalnikov, vmesnih predstavitev ipd..

· Lokalna skupnost in izdelovalec se dogovorita za način zbiranja potrebnih podatkov.


· Lokalna skupnost poskrbi za vse potrebne kontakte, ki jih izdelovalec potrebuje pri svojem delu, ter za organizacijo vseh potrebnih sestankov.

· Lokalna skupnost preda izdelovalcu v vpogled vse obstoječe študije, analize, projekte s področja energetike ter morebitne razvojne programe lokalne skupnosti za prihodnje obdobje.

· Lokalna skupnost pripravi vse obstoječe prostorske akte in jih preda izdelovalcu v vpogled.

Ko so navedene uvodne aktivnosti izpeljane, se lahko dejansko prične izdelava lokalnega energetskega koncepta.


USMERJEVALNA SKUPINA, ki jo imenuje samoupravna lokalna skupnost, ima praviloma najmanj štiri člane. Za člane skupine se imenujejo predstavniki gospodarstva, javne infrastrukture, prostorskega načrtovanja, kmetijstva, energetike in drugih področij delovanja lokalne skupnosti. Če je na območju samoupravne lokalne skupnosti ustanovljena lokalna energetska agencija, je lahko en član skupine predstavnik agencije. Usmerjevalna skupina praviloma izmed svojih članov imenuje vodjo skupine in sprejme poslovnik o svojem delu.


Lokalna skupnost lahko poleg svojih angažira tudi zunanje ljudi, ki pokrivajo različna področja energetike v lokalni skupnosti (distributerji plina, toplote, elektrike, upravitelji zgradb, javne razsvetljave, predstavniki komunalnega podjetja lokalne skupnosti ipd.). Mešana sestava usmerjevalne skupine je prej prednost kot ovira. Ključnega pomena je, da ima vsak posameznik, ki je del usmerjevalne skupine, interes za pripravo tega dokumenta. Pasivna, nezainteresirana usmerjevalna skupina lahko s svojim (ne)delovanjem oteži pripravo (dobrega) projekta (tudi zaradi pridobivanja raznih podatkov, ki jih izvajalec potrebuje itd.). Naloge usmerjevalne skupine so, da skozi proces izdelave LEK vodi izdelovalca, aktivno spremlja izdelavo LEK v vseh fazah, usmerja izdelovalca pri pripravi projektov za akcijski načrt, mu nudi popolno podporo pri pridobivanju vseh potrebnih podatkov, ki jih potrebuje za izdelavo LEK, organizira sestanke, ter je aktivno in v celotni sestavi udeležena na vseh sestankih/predstavitvah v času izdelave LEK. Usmerjevalna skupina je temeljna povezava med izdelovalcem LEK in naročnikom (lokalno skupnostjo), je imenovana s strani lokalne skupnosti in kot takšna deluje v njenem interesu. Njen cilj je kakovostno izdelan lokalni energetski koncept.

V kolikor se lokalna skupnost odloči, da bo projekt LEK izdelala sama, je usmerjevalna skupina tista, ki dejansko izdeluje projekt. V tem primeru naj se usmerjevalna skupina ravna po postopku izdelave LEK, kakršen je predstavljen v tem Priročniku.


4 VSEBINA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

V tem poglavju so opredeljene minimalne zahtevane vsebine lokalnega energetskega koncepta. Gre predvsem za splošne vsebine, ki morajo biti opredeljene v vsakem lokalnem energetskem konceptu. Tudi če nek pojav v določeni lokalni skupnosti ni prisoten (na primer, da v neki lokalni skupnosti ni potenciala bioplina za energetsko izkoriščanje ipd.), je to potrebno navesti. V takšnem primeru se navede način pridobivanja podatkov ter končne ugotovitve.


V kolikor izdelovalec lokalnega energetskega koncepta pri kateri od lokalnih skupnosti naleti na kakršnekoli posebnosti (torej na vsebine, ki tu niso navedene), jih mora dodatno raziskati in opredeliti. 


Lokalni energetski koncept mora vsebovati:

1. analizo rabe energije in energentov po posameznih področjih in za samoupravno lokalno skupnost kot celoto;

2. analizo oskrbe z energijo;

3. analizo emisij;

4. opredelitev šibkih točk oskrbe in rabe energije z vidika stabilnosti in okoljske sprejemljivosti;

5. oceno predvidene rabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo;

6. analizo možnosti učinkovite rabe energije in analizo potencialov obnovljivih virov energije;

7. določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti;

8. analizo možnih ukrepov;

9. akcijski načrt;

10. povzetek;

11. napotke za izvajanje.

Naslednja shema predstavlja shematičen prikaz okvirnega postopka izdelave lokalnega energetskega koncepta:

Shema 1: Okvirni postopek izdelave lokalnega energetskega koncepta





























Poleg v shemi prikazanih elementov energetskega koncepta sta obvezna še dva predhodno že našteta elementa, to sta povzetek ter napotki za izvajanje. 


Energetski koncept je obsežen projekt, zato je za bralca, ki ga zanimajo ključne ugotovitve projekta pomemben povzetek. Povzetek je uporabno gradivo za občinski oziroma mestni svet, ko se koncept obravnava na občinskem oziroma mestnem svetu. 


Prav tako mora izdelovalec lokalnega energetskega koncepta podati lokalni skupnosti praktične napotke za izvajanje koncepta, saj le tako lahko dosežemo dejansko izvajanje v akcijskih načrtih nanizanih ukrepov.

V nadaljevanju je vsak od elementov podrobneje opisan.


4.1 ANALIZA RABE ENERGIJE IN ENERGENTOV PO POSAMEZNIH PODROČJIH IN ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST KOT CELOTO

Rabo energije in goriv (energentov) je smiselno analizirati po posameznih skupinah porabnikov (stanovanjski odjem, javne stavbe, industrija in storitve ter promet), saj nato tudi ukrepe pripravimo po teh skupinah. Posamezne skupine se med seboj razlikujejo, zato ne smemo predlagati preveč posplošenih ukrepov, pač pa morajo biti prilagojeni specifičnim značilnostim skupine. Le tako lahko dosežemo zastavljeni cilj – da bo ukrep tudi izveden. 


Analiza stanja rabe energije in energentov se izdeluje za zadnje zaključeno leto, zato je vse podatke potrebno zbrati vsaj za eno leto (če je možno, naj bodo podatki za zadnje zaključeno leto, če to ni možno, pa za predhodna leta). Predvsem pri analizi javnih stavb je priporočljivo, da se pridobi serija podatkov za zadnjih tri do pet let. Za javne stavbe je potrebno opredeliti konkretne ukrepe s področja URE in OVE. V kolikor želimo podati na podlagi analize stanja ukrep za konkretno stavbo, ne zadostuje podatek o rabi energije zgolj za zadnje leto, ampak opazujemo povprečje. Kurilne sezone so različno dolge in intenzivne, zato je ukrepe potrebno predlagati na podlagi daljše serije podatkov o rabi energije.


Analiza rabe energije in porabe goriv (energentov) vsebuje:


a) pregled in raba energije po posameznih skupinah porabnikov: 


1. stanovanjski odjem,

2. javne stavbe,

3. industrija in storitve,

4. promet.

b) pregled rabe energije po energentih v obravnavani samoupravni lokalni skupnosti;

c) poseben pregled in analiza prabe električne energije po posameznih skupinah porabnikov (gospodinjski odjem, javna razsvetljava in preostali odjem);

d) prikaz količin in strukture po področjih (strnjena poselitev, razpršena poselitev) in za samoupravno lokalno skupnost kot celoto.

Pristopi k zbiranju podatkov o rabi energije in energentov so lahko različni in vsebinsko ni pomembno, s kakšnim pristopom se izdelovalec loti zbiranja in analize podatkov. Izdelovalec ima lahko določene podatke že zbrane, lahko jih imajo zbrane v lokalni skupnosti, za katero se izdeluje koncept, v kakšni statistični bazi ipd.. Pred odločitvijo za anketiranje se pregledajo vse obstoječe baze podatkov – njihova obsežnost, relevantnost, ažurnost ipd.. Običajno lokalna skupnost ne razpolaga s podatki, ki bi bili dovolj natančno opredeljeni, da bi jih lahko neposredno uporabili za ugotavljanje trenutnega stanja na področju rabe energije v lokalni skupnosti. Zato je največkrat potrebno pristopiti k zbiranju podatkov z anketami. Ankete naj bodo čim bolj jasne, izpolnjevalcu čim prijaznejše in po obsegu čim krajše. Cilj je pridobiti ključne podatke, ki jih lahko z nadaljnjim kontaktiranjem po potrebi dopolnimo.

Za podatke o rabi električne energije zaprosimo lokalnega distributerja električne energije ter se obrnemo na porabnike energije s posebnimi vprašalniki (razen, če so podatki že zbrani drugje).

Za organizacijo zbiranja potrebnih podatkov poskrbi izdelovalec LEK, usmerjevalna skupina mu mora pri tem nuditi podporo: pomoč pri kontaktih, izdelavi potrebnih seznamov (javnih objektov, podjetij, kotlovnic itd.).

Shema 2: Potek analize rabe energije in energentov
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Za vsako skupino je potrebno izračunati vrednosti določenih kazalnikov, ki omogočajo primerjave. V nadaljevanju za vsako obravnavano skupino navajamo nabor kazalnikov, ki jih je potrebno izračunati. Gre za osnovni nabor, izdelovalec ga lahko dopolni z dodatnimi kazalniki.

4.1.1 RABA ENERGIJE V STANOVANJIH

Stanovanja so najštevilčnejši uporabniki energije, zato mora biti zanje v akcijskem načrtu opredeljena skupina ukrepov s področij URE in OVE. Predhodno je potrebno opraviti analizo stanja rabe energije te skupine porabnikov. V lokalnih skupnostih, kjer industrija ni prisotna (običajno so to manjše lokalne skupnosti), so stanovanja lahko številčno in količinsko največji porabniki energije. Zato je to skupino potrebno obravnavati posebej. 


Področje rabe toplotne energije v stanovanjih izdelovalec opredeli preko naslednjih podatkov za zadnje dosegljivo leto: 


· struktura stanovanj glede na energent ogrevanja (lesna biomasa, ELKO, zemeljski plin, UNP itd.),

· količine porabljenih energentov za ogrevanje stanovanj,


· ogrevalne površine stanovanj,


· struktura stanovanj glede na način ogrevanja (lokalno, etažno, centralno; iz individualne kurilne naprave, iz centralne kotlovnice, preko daljinskega sistema ogrevanja).

Na podlagi pridobljenih podatkov se izračunajo v naslednji shemi navedeni kazalniki.


Shema 3: Analiza obstoječe rabe energije v stanovanjih




















Vsaki analizi rabe energije v stanovanjih sledi izdelava energijskega računa za stanovanja na podlagi pridobljenih podatkov o rabi posameznih energentov ter podatkov o trenutnih tržnih cenah energentov. Energijski račun prikaže okvirni letni strošek oskrbe stanovanj s toplotno energijo v obravnavanem letu. Prikaže se kot seštevek stroškov stanovanj za posamezne vrste uporabljenih energentov.

4.1.2 RABA ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH

Analizira se raba energije v javnih stavbah v lokalni skupnosti, kamor spadajo osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi, domovi starejših občanov itd. Izdelovalec in naročnik skupaj določita nabor javnih stavb, za katere se bodo zbirali podatki. Analizo stanja rabe energije delamo v lokalni skupnosti kot celoti, zato je priporočljivo, da se analizirajo vse javne stavbe, vendar je to včasih, predvsem pri večjih lokalnih skupnostih, zaradi prevelikega obsega težko izvedljivo. V tem primeru se izdelovalec in naročnik dogovorita za nabor analiziranih stavb, vendar morajo biti v analizo zajete vse največje javne stavbe (izpustijo se lahko manjše podružnične šole velikosti stanovanjskih hiš ali manjše zdravstvene postaje, stavbe krajevnih skupnosti, manjših kulturnih domov ipd.).

Javne stavbe so skupina porabnikov, na katere naj bi pri ukrepih usmerili največjo pozornost, zato morajo biti vprašalniki, predvsem za javne stavbe lokalne skupnosti, precej široko zastavljeni. Poleg rabe energije moramo namreč v tem primeru analizirati še podatke o stanju objekta. Te podatke potrebujemo za analizo možnih ukrepov URE in vpeljave OVE v te stavbe. Izdelovalec LEK naj se pri analizi stanja stavb osredotoči predvsem na javne stavbe lokalne skupnosti, za ostale lahko pridobi zgolj osnovne podatke za analizo energetskega stanja. 

V tem poglavju obravnavamo zgolj rabo energije, zato navajamo le nabor podatkov, ki jih potrebujemo za analizo rabe energije v javnih stavbah. Širši nabor podatkov za javne stavbe je naveden v poglavju o možnih ukrepih URE v javnih stavbah.  


Za ustrezno analizo rabe energije v javnih stavbah se pridobi vsaj naslednje podatke (najmanj za zadnje dosegljivo leto, priporočljivo je za obdobje zadnjih 3-5 let, da so možne primerjave): 


· ogrevalna površina javne stavbe, 


· način ogrevanja (iz individualne kotlovnice, preko skupne centralne kotlovnice, preko daljinskega sistema ogrevanja) 


· vrsta in količinska raba energenta, 


· raba električne energije. 


Na osnovi pridobljenih podatkov se izračuna najosnovnejši kazalec za merjenje rabe energije, na podlagi katerega že lahko sklepamo o morebitni energetski potratnosti stavbe – specifična raba energije na enoto ogrevalne površine javne zgradbe na leto (energijsko število). Poseben poudarek pri izračunu tega kazalca je dan osnovnim šolam (v nadaljevanju: OŠ) in vrtcem (v nadaljevanju: VVZ), ker so to javne stavbe lokalne skupnosti, kjer imajo izvedeni ukrepi največji učinek. Izračunani kazalec za posamezno OŠ in VVZ, ki je na območju priprave lokalnega energetskega koncepta, se primerja s povprečnim energijskim številom za OŠ in VVZ za to območje in s povprečnim energijskim številom za OŠ in VVZ v Sloveniji. Podobna analiza se lahko naredi tudi za preostale skupine javnih stavb (npr: ZD, upravne stavbe itd.). Ugotovi se, koliko in katere javne stavbe na območju, za katerega se pripravlja energetski koncept, presegajo lokalno in slovensko povprečje. Pri opredelitvi kritičnih in zaželenih vrednosti se upoštevajo veljavni predpisi o rabi energije v stavbah. Izdelovalec mora v nadaljevanju študije ugotoviti vzroke visoke rabe energije (glej šibke točke rabe in oskrbe z energijo, poglavje 4.4) in predpisati načine in možnosti za zmanjšanje (glej ukrepe URE in OVE v javnih stavbah, poglavji 4.8.2 in 4.8.3). 


Prikaže se struktura rabe primarne energije v javnih stavbah po posameznih energentih (v MWh), s katerimi se analizirane javne stavbe ogrevajo.


Shema 4: Analiza obstoječe rabe energije v javnih stavbah




















4.1.3 OBSTOJEČA RABA ENERGIJE V PODJETJIH

Izdelovalec in naročnik določita, katera podjetja v lokalni skupnosti bodo predmet analize. Če je obseg podjetij prevelik, se lahko pripravi vzorec, ki predstavlja dovolj velik delež celotne rabe energije v podjetjih na obravnavanem območju. Izdelovalec in naročnik se lahko dogovorita, da se bodo analizirala zgolj največja industrijska podjetja (za večjo lokalni skupnost), saj ta podjetja običajno predstavljajo velik delež celotne rabe podjetij. V manjših lokalnih skupnostih, kjer industrija ni prisotna, se analizira nabor največjih storitvenih podjetij. V teh primerih se podjetij, ki opravljajo dejavnost v sklopu svojih stanovanjskih objektov ne upošteva – rabo energije tega objekta bi tako zajeli dvakrat –pri analizi stanovanj in pri analizi podjetij.


Za podjetja, ki so predmet analize, izdelovalec pridobi vsaj naslednje podatke za zadnje dosegljivo leto: 


· vrsta in raba energenta za ogrevanje in tehnološke procese (prikazano ločeno) in


· raba električne energije (v MWh). 


Izdela se struktura rabe primarne energije v izbranih podjetjih po posameznih energentih (v MWh), ki jih podjetja uporabljajo za ogrevanje in tehnološke procese. Izdelovalec poskrbi za kratke opise karakteristik energetskega stanja v izbranih podjetjih (npr.: naprave za proizvodnjo toplotne in tehnološke energije, delež stroškov za energijo v celotnih stroških, že inštalirana SPTE postrojenja, možnosti in načrti za nova SPTE postrojenja, opravljeni energetski pregledi, prisotnost energetskega upravljavca v podjetju itd.). Za izbrana podjetja izdelovalec pridobi informacije o morebitnih problemih pri oskrbi z energijo (šibke točke oskrbe in rabe energije, poglavje 4.4).


Shema 5: Analiza rabe energije v industriji in storitvenem sektorju


























4.1.4 RABA ENERGIJE V PROMETU

Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu za posamezno lokalno skupnost je potrebno upoštevati, da se zaradi narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja določene lokalne skunosti. Zaradi tega je nemogoče v okviru LEK določiti oprijemljive energetske indikatorje, na podlagi katerih bi merili učinkovitost rabe energije v prometu v lokalni skupnosti. 

Lokalne samoupravne skupnosti, ki imajo na svojem območju organiziran javni mestni oziroma krajevni in primestni oziroma medkrajevni javni promet, morajo to dejavnost vključiti  v analizo. Če je analizi dodana tudi raba energije v prometu, analiza vsebuje mestni oziroma krajevni in primestni oziroma medkrajevni javni promet, če obstaja. Zajema število vozil javnega cestnega prometa, njihovo stanje ter letno porabo goriva za ta vozila.

Na podlagi teh podatkov izračunamo emisije in damo predloge, kako jih zmanjšati (npr.: prehod na biodizel).

Temeljni poudarek na področju prometa je zmanjšanje avtomobilskega prometa in razvoj trajnostnega in učinkovitega mestnega prometa. Pri tem se analizira obstoječe informacije o ozaveščenosti lokalnega prebivalstva ter podatke, ki so posredno povezani s politiko trajnostne mobilnosti (kolesarske steze, učinkovitost javnega transporta, uporaba biogoriv itd.).

4.1.5 ELEKTRIČNA ENERGIJA


Izdelovalec pridobi podatke o rabi električne energije na obravnavanem področju po skupinah odjemalcev najmanj za zadnje dosegljivo leto (če je možno, naj pridobi podatke za nekaj zadnjih let z namenom ugotavljanja trenda rabe električne energije na proučevanem območju). Najbolje je pridobiti podatke, ločene po vrsti odjema: stanovanjski odjem, poslovni odjem (industrija, storitve), javne stavbe – lokalne skupnosti, javne stavbe – državne, javna razsvetljava. S tako razdeljeno rabo električne energije je najlažje podati predloge ukrepov. V kolikor od distributerja električne energije ni možno pridobiti tako razvrščenih podatkov, poskušamo pridobiti podatke, razdeljene vsaj po naslednjih skupinah: stanovanja, javna razsvetljava, ostali odjem električne energije. Na podlagi pridobljenih podatkov se izračunajo in prikažejo vsaj naslednji kazalci: 


· stopnje rasti rabe električne energije za obravnavano območje po posameznih skupinah porabnikov ter za območje kot celoto; stopnjo rasti za celotno obravnavano območje primerjamo s stopnjo rasti rabe električne energije za Slovenijo;


· deleži rabe električne energije posameznih skupin porabnikov; 


· povprečna letna raba električne energije na gospodinjstvo za območje, za katerega se izdeluje energetski koncept, ki se primerja s kazalcem za Slovenijo;


· raba električne energije na prebivalca za območje, za katerega se dela energetski koncept, ki se primerja s podatkom za Slovenijo. 


Posamezni večji porabniki električne energije morajo biti identificirani in opisani v poglavju o obstoječi rabi energije v podjetjih in javnih stavbah.

4.2 OSKRBA Z ENERGIJO IN OPIS PROIZVODNIH IN DISTRIBUCIJSKIH ENERGETSKIH SISTEMOV

Poleg analize rabe energije je potrebno izdelati tudi analizo oskrbe z energijo, ki vsebuje analizo večjih kotlovnic, daljinskih sistemov ogrevanja, oskrbe z električno energijo, oskrbe z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom ter analizo oskrbe z energijo v individualnih gradnjah.


Izdelovalec naveže kontakte z upravitelji posameznih sistemov oskrbe z energijo v obravnavani lokalni skupnosti: z distributerjem daljinske toplote, SODO zemeljskega plina, distributerjem utekočinjenega naftnega plina, SODO električne energije, upraviteljem skupnih centralnih kotlovnic v večstanovanjskih ali stanovanjsko-poslovnih objektih ipd.. 


4.2.1 VEČJE KOTLOVNICE

Opredeli se raba energije v večjih kotlovnicah. Gre za analizo skupnih kotlovnic, ki ogrevajo več objektov. Industrijske kotlovnice se opredelijo v poglavju o analizi rabe energije v podjetjih. Izdelovalec koncepta presodi, na katerem mestu bo obravnaval posamezno kotlovnico. Pomembno je, da so v analizi zajete vse večje kotlovnice. 

Za posamezno kotlovnico se pridobi vsaj naslednje podatke:


· upravitelj kotlovnice (naslovi in kontakti);

· vrsta in letna poraba energenta v kotlovnici (vsaj za zadnje leto);

· lokacija kotlovnice in objekti, priključeni na posamezno kotlovnico (naslovi objektov);

· število stanovanj in ostalih subjektov, ki se ogrevajo iz kotlovnice;

· pridobi se podatke o ogrevalni površini za posamezno kotlovnico in izračuna kazalec – specifična raba energije na m2 površine (energijsko število); kazalec pokaže morebitne visoke izgube v omrežju oziroma energetsko potratne stavbe (izdelovalec v nadaljevanju poišče vzroke visoke rabe – glej poglavje 4.4 šibke točke oskrbe in rabe energije); kazalec se računa za kotlovnice, iz katerih se ogrevajo stanovanja in javne stavbe;

· oceni se struktura rabe primarne energije (MWh) v kotlovnicah po posameznih energentih, ki jih uporabljajo kotlovnice za proizvodnjo toplote.

Opiše se stanje v kotlovnicah: podatki o: lastništvu kotlovnice, moči in starosti kotlovskih naprav, številu vej, toplotnih podpostaj, vrsti regulacije, načinu priprave sanitarne tople vode, starosti in dolžini toplovoda itd.. Lokacije posameznih kotlovnic se označijo na karti - grafična priloga je osnova za načrtovanje organizirane energetske oskrbe. 

Kotlovnice so običajno večji porabniki energentov, zato je potrebna njihova posebna obravnava. S ciljem čim bolj natančno definirati potenciale URE in morebitne možnosti izrabe OVE pri teh porabnikih, naj izdelovalec LEK po pridobitvi osnovnih podatkov preko vprašalnikov organizira še kratke oglede čim večjega števila kotlovnic. Industrijske kotlovnice so lahko problematične, saj so v upravljanju podjetij, ki običajno ogledov ne želijo. Zato naj izdelovalec koncepta opravi vsaj oglede večjih kotlovnic, iz katerih se ogrevajo stanovanjski bloki in javne stavbe.   


4.2.2 DALJINSKO OGREVANJE

V kolikor je na območju, za katerega se izdeluje energetski koncept, prisotno daljinsko ogrevanje, mora izdelovalec študije pridobiti vsaj naslednje informacije:


· naziv in naslov podjetja, ki je distributer toplote,


· opis kotlovnice (oz. kotlovnic), ki oskrbuje sistem s toploto (moč in starost kotlovske naprave),


· vrsta in količina energenta, ki se uporablja v kotlovnici, vsaj za zadnje dosegljivo leto,


· število stanovanj, ki se ogrevajo preko daljinskega ogrevanja in raba energije teh stanovanj (v MWh) za zadnje dosegljivo leto,


· identifikacija in raba energije nestanovanjskega odjema za zadnje dosegljivo leto: največji porabniki toplote, ki ne spadajo v stanovanjski odjem (večja podjetja in javne stavbe, priklopljene na toplovod),


· ogrevalna površina za stanovanjski in nestanovanjski odjem, na osnovi katerega se izračuna kazalec – specifična raba energije na m2 ogrevalne površine; kazalec pokaže na morebitne visoke izgube v omrežju oziroma energetsko potratne stavbe (izdelovalec v nadaljevanju poišče vzroke visoke rabe; poglavje 4.4 o šibkih točkah oskrbe in rabe energije),


· pridobi se podatke o ogrevalni površini in rabi energije za vsak objekt, priključen na toplovod; na osnovi tega se izračuna specifična raba energije za vsak objekt posebej in naredi primerjalna analiza med objekti; v kolikor ni možno pridobiti podatkov za vsak posamezen objekt, se pridobijo podatki po skupinah odjemalcev (stanovanja, javni objekti, podjetja);

· karakteristike daljinskega omrežja; pridobi se podatek o dolžini primarnih in sekundarnih vodov in izkoristku daljinskega omrežja,


· pridobi se trase toplovodov sistema daljinskega ogrevanja in se jih prikaže na karti s kotlovnicami. 

4.2.3 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Od SODO električne energije na obravnavanem območju se pridobijo podatki o številu in karakteristikah transformatorskih postaj. SODO naj oceni stanje oskrbe na osnovi podatka o napovedanih in nenapovedanih prekinitvah. Poleg tega naj poda podatke o povprečni starosti srednjenapetostnega in nizkonapetostnega omrežja, podatke o zazankanosti srednjenapetostnega omrežja, podatke o zabeleženih nihanjih napetosti v omrežju itd.. Šibke točke oskrbe z električno energijo se opišejo v poglavju o šibkih točkah oskrbe in rabe energije (poglavje 4.4). Načrti in možna izboljšanja trenutnega stanja oskrbe (ki jih poda SODO) se določijo v poglavju o ukrepih na področju oskrbe z energijo (poglavje 4.8.1).

4.2.4 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM IN UNP

Izdelovalec poskrbi za pridobitev osnovnih podatkov o oskrbi obravnavanega področja z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom. Pri tem mora pridobiti najmanj naslednje podatke, vsaj za zadnje dosegljivo leto:


· naziv in naslov SODO zemeljskega plina oziroma distributerja UNP na obravnavanem območju,


· trenutna dolžina plinovodnega omrežja,


· število stanovanj, priključenih na plinovodno omrežje in njihova letna poraba plina,


· število ostalih objektov priključenih na plinovodno omrežje (večja podjetja in javne stavbe z večjo rabo energije) in njihova letna poraba plina,


· ogrevane površine stanovanj in javnih stavb,


· število neaktivnih priključkov (ocena prostih kapacitet),


· trenutno plinificirana naselja na obravnavanem območju,


· načrti o širitvi omrežja z definiranimi območji in načrti o priključevanju porabnikov,


· opredeli se trend porabe plina in primerja s trendom priključevanja odjemalcev na plinovodno omrežje za več zaporednih let,

· pridobi se trase plinovodnega omrežja in se jih prikaže na karti s kotlovnicami in sistemom daljinskega ogrevanja.


Potrebno je analizirati tudi izkoriščenost omrežja, ki ga izražamo z indikatorjem: število dejanskih priključkov / število tehnično možnih priključkov.


4.2.5 OSKRBA S TEKOČIMI GORIVI

Opredeli se morebitne probleme oskrbe s tekočimi gorivi.


4.3 ANALIZA EMISIJ

Analiza emisij vsebuje analizo količin emisij plinov, ki nastajajo v obravnavani samoupravni lokalni skupnosti kot posledica ugotovljenih količin porabljenih goriv v obravnavanem obdobju.


Na osnovi pridobljenih podatkov o rabi energije se izračunajo emisije plinov: CO2, SO2, NOx, CxHy, CO in prahu. Količine plinov in prahu se izračunajo za vsako skupino porabnikov, za katero je bila predhodno analizirana raba energije: stanovanja, javne stavbe, podjetja, promet (javni promet). Izdelovalec razloži vzroke nastajanja vsakega izmed plinov in jih poveže z razmerami na obravnavanem področju. Prikaže se tudi struktura emisij plinov in prahu po posameznih porabnikih ter tako evidentira najmočnejše onesnaževalce. 


Skupnim emisijam, ki nastajajo na osnovi rabe toplotne in tehnološke energije, je potrebno dodati še emisije, ki jih porabniki na določenem območju, za katerega se izdeluje energetski koncept, povzročajo posredno preko rabe električne energije. Velik delež električne energije v Sloveniji je proizvedene iz fosilnih goriv, kar pomeni, da posredno z rabo električne energije vsak porabnik povzroča emisije plinov in prahu. 


V sklopu preučevanja emisij mora torej izdelovalec prikazati vsaj:

· izračun emisij plinov in prahu za vsako skupino porabnikov ter prikaz strukture in ugotovitev največjih onesnaževalcev,


· izračun skupnih emisij plinov in prahu,


· analizo vzrokov nastajanja posameznih plinov in prahu glede na razmere na obravnavanem območju,


· izračun emisij, ki jih porabniki na obravnavanem območju povzročijo posredno preko porabe električne energije.


4.4 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE


Opredelitev šibkih točk oskrbe z energijo in njene rabe pomeni ugotovitev šibkih točk na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije, pri porabi energije po posameznih področjih in oskrbi z energijo iz posameznih virov. Šibke točke morajo biti opredeljene s kazalniki odmikov od trenutnega stanja od zaželenega oziroma pričakovanega stanja.


Nekateri kazalniki so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 1: Kazalniki šibkih točk oskrbe in rabe energije 


		Področje

		Kazalniki



		Stanovanja – ogrevanje

		raba kurilnega olja [%], priključenost na distribucijska omrežja (plin, toplota) [%], raba električne energije za ogrevanje [delež gospodinjstev, ki se ogrevajo z električno energijo], raba primarne energije/m2 ogrevane površine [kWh/m2] itd.



		Javna razsvetljava

		povprečna starost svetil [let], število klasičnih svetil [%] itd.



		Javne stavbe

		energijsko število [kWh/m2/leto], tip in starost oken [let], izolacija [cm], termostatski ventili [število in delež v celotnem številu ogreval], starost kurilne naprave [let], varčne žarnice [število in delež v celotnem številu svetil] itd.



		Večja podjetja

		razpoložljivost odpadne toplote [MWh], energetski pregled podjetja [delež podjetij, ki ima opravljen energetski pregled], prisotnost energetskega upravljavca v podjetju [delež podjetij, ki ima energetskega upravljavca], inštalirana moč kogeneracije [MWel], itd.



		Oskrba s toploto iz kotlovnic

		povprečna starost kurilnih naprav [let], možnost zamenjave energenta za kotlovnice, ki se ogrevajo z ELKO [MW] itd.



		Poraba električne energije - gospodinjstva

		poraba [kWh/prebivalca], [kWh/gospodinjstvo]



		Promet

		dolžina kolesarskih stez [km], zasedenost javnega transporta [%], stroški javnega transporta [mio SIT] itd.



		Daljinski sistem ogrevanja

		toplotne izgube v omrežju [%], specifična raba energije v stanovanjih [kWh/m2/leto], prisotnost delilnikov stroškov v stanovanjih [%], izvedeni projekti kogeneracije / ekonomsko upravičen potencial [Mwe/Mwe]



		Plinovod

		število prostih, neaktivnih priključkov [število]





4.5 OCENA PREDVIDENE PRIHODNJE RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO


Ocena predvidene prihodnje rabe energije in napotki za prihodnjo oskrbo z energijo vsebujejo:

· predvideno količinsko opredeljeno prihodnjo porabo energije na podlagi načrtov o novogradnjah iz veljavnih prostorskih aktov;


· napotke za oskrbo z energijo v novogradnjah v skladu s podzakonskim predpisom, ki določa učinkovito rabo energije v stavbah in uporabo obnovljivih virov energije;


· kartografski prikaz  tras plinovoda in toplovoda (če obstajajo) z vrisanimi načrti razvoja omrežja;


· kartografski prikaz večjih kotlovnic;


· določitev prostorskih območij, primernih za postavitev elektrarn na obnovljive vire energije;


· izsledke analize o možnosti uvedbe posameznih novih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja z lesno biomaso in/ali bioplinom ter oskrbe z električno in drugo energijoiz drugih obnovljivih virov energije;


· usmeritve za območja, ki jih ni mogoče oskrbovati z energijo iz lokalnih energetskih sistemov, pri čemer je potrebno za ta območja konkretno opredeliti možnosti oskrbe: spodbujanje kotlov na lesno biomaso, mikrosistemov na lesno biomaso ali bioplin, uporabe geotermalne, sončne energije in podobno;


· rezultate študij izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, ki se morajo izdelati pred graditvijo novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo. 


Če samoupravna lokalna skupnost še nima toplovoda, ima pa v razvojnih dokumentih opredeljene načrte v zvezi s tem, je treba vrisati tudi načrte, ki naj bi bili izvedeni po uveljavitvi lokalnega energetskega koncepta in vključujejo obnovljive vire energije ali kogeneracijo.

Velika ovira za izvajanje akcijskih načrtov LEK je neusklajenost aktivnosti, predlaganih v akcijskih načrtih LEK s prostorskimi akti lokalne skupnosti. Zato mora pri podajanju napotkov za prihodnjo oskrbo posameznih območij obravnavane lokalne skupnosti izdelovalec upoštevati, da ima lokalna skupnost verjetno že sprejete posamezne prostorske akte, ki opredeljujejo prihodnje ureditve nekaterih območij. Izdelovalec mora obstoječe akte predhodno pregledati in jih smiselno upoštevati ter podati predloge prihodnjih aktivnosti v skladu z njimi. Ko pa bo lokalna skupnost v prihodnosti pripravljala nove prostorske akte, bo morala upoštevati določila iz LEK. 

Študija izvedljivosti je obvezna vsebina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi objektov. Študije izvedljivosti v nekaterih primerih ni potrebno izdelati, med drugim tudi v primeru, ko je za stavbe način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem konceptu.«


Če bodo torej območja glede na predviden način prihodnje oskrbe z energijo v LEK opredeljena dovolj natančno, se bo investitor lahko izognil študijam izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo , ki bi jih sicer moral izdelati. 

Izdelovalec je dolžan v napotke za prihodnjo oskrbo lokalne skupnosti z energijo umestiti tudi navodila lokalni skupnosti, da naj pri prihodnjem prostorskem načrtovanju upošteva načelo trajnostnega prostorskega načrtovanja. Napotki lokalni skupnosti morajo biti usmerjeni v prostorsko načrtovanje, ki bo v skladu z možnostmi trajnostne energetske oskrbe teh območij. To pomeni, da se lokalne skupnosti spodbudi k smiselnemu in preudarnemu načrtovanju novogradenj glede učinkovite energetske oskrbe teh zazidav. Prioriteto naj imajo območja, kjer je možna širitev obstoječih toplovodov/plinovodov, kjer je možna izraba obnovljivih virov energije in kjer je možno graditi nova zgoščena območja. V novih naseljih ne bi smela biti onemogočena izraba obnovljivih virov energije (na primer, neprimerna je gradnja novih naselij na popolnoma senčnih območjih, kjer ni možno izkoriščati sončne energije ). Lokalni skupnosti je potrebno dati v razmislek tudi pomen racionalnosti obstoječih omrežij, kar pomeni, da mora lokalna skupnost načrtovati gostitev naselij in ne širitev navzven. 

4.6 ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Pred določitvijo ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti in določitvijo ukrepov za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije, je treba pregledati stanje na teh dveh področjih. Analizirati je potrebno možnosti za učinkovito rabo energije na področjih s poudarkom na javnem sektorju, možnosti izkoriščanja vsakega posameznega obnovljivega vira energije in tudi morebitne posebnosti samoupravne lokalne skupnosti, pomembne za energetsko načrtovanje.

4.6.1 ANALIZA POTENCIALA UČINKOVITE RABE ENERGIJE

JAVNE STAVBE. S ciljem podati konkretne potrebne ukrepe s področja URE v javnih stavbah je potrebno predhodno podrobno analizirati stanje teh stavb. Prva faza analize so vprašalniki, ki jih izdelovalec (ali lokalna skupnost) pošlje vsaki javni stavbi. Vprašalniki morajo zajeti vsaj naslednje podatke:


· podatki o oknih,


· podatki o izolaciji,


· podatki o strehi,


· podatki o ogrevalnem sistemu (izolacija cevi v kotlovnici, ventili na ogrevalih),


· podatki o prezračevanju v objektu,


· podatki o načinu priprave sanitarne tople vode,


· podatki o načinu priprave hrane,


· podatki o uporabi vode v sanitarijah,


· podatki o razsvetljavi,


· podatki o kotlovnici,


· podatki o zasedenosti objekta.


Naveden nabor podatkov velja za javne stavbe lokalne skupnosti, za republiške javne stavbe zadoščajo najosnovnejši podatki: poleg podatkov o porabljenem energentu za ogrevanje in ogrevani površini še podatki o oknih in izolaciji ter strehi, o prisotnosti termostatskih ventilov na ogrevalih, o razsvetljavi ter kotlovnici.   


Po prejetju izpolnjenih vprašalnikov se izdelovalec dogovori za ogled javnih stavb lokalnih skupnosti – PRELIMINARNI ENERGETSKI PREGLED STAVB. Gre za kratek ogled, pogovor s hišnikom objekta (ki ima običajno največ podatkov o stanju objekta), poleg tega se na terenu preverijo ter dopolnijo podatki iz izpolnjenega vprašalnika. Naročnik in izdelovalec se v primeru večjih lokalnih skupnosti, kjer bi bilo pregledovanje vsake stavbe lahko zelo obsežen projekt, lahko dogovorita za mejo, do katere se opravljajo pregledi. Meja se lahko postavi pri določeni količini rabe energije (na primer, preliminarni energetski pregled se opravi za vse javne stavbe lokalne skupnosti, ki presegajo letno rabo toplotne energije 50.000 kWh), pri določeni površini objektov (na primer, preliminarni energetski pregled se opravi za vse javne stavbe lokalne skupnosti, ki presegajo ogrevano površino 300 m2), pri določeni izračunani specifični rabi energije (na primer, preliminarni energetski pregled se opravi za vse javne stavbe lokalne skupnosti, ki presegajo povprečno specifično rabo energije javnih stavb v lokalni skupnosti) ali kako drugače.

Na podlagi opravljenega preliminarnega energetskega pregleda se za vsak objekt opredelijo glavne šibke točke (glej poglavje 4.4). Za republiške javne stavbe se šibke točke opredelijo na podlagi izpolnjenih vprašalnikov.

JAVNA RAZSVETLJAVA. Eno od področij, za katero je potrebno podati ukrepe učinkovitejše rabe energije je tudi javna razsvetljava v posamezni lokalni skupnosti. Za pridobitev podatkov o stanju javne razsvetljave na obravnavanem območju se izdelovalec obrne na upravljavca javne razsvetljave. To je lahko lokaln skupnost ali komunalno podjetje lokalne skupnosti, elektrodistribucijsko podjetje ali podjetje, s katerim ima lokalna skupnost sklenjeno pogodbo za upravljanje z javno razsvetljavo.


Osnovni podatki o javni razsvetljavi, ki jih mora izdelovalec pridobiti, so:


· število svetil javne razsvetljave,


· struktura svetil javne razsvetljave glede na njihovo vrsto,


· struktura svetil javne razsvetljave glede na njihovo starost,


· naselja, ki imajo/nimajo/imajo še načrtovano javno razsvetljavo,


· opredelitev največjih problemov z javno razsvetljavo,


· morebitni že sprejeti ukrepi za varčevanje z električno energijo pri javni razsvetljavi,


· stroški javne razsvetljave (za porabljeno električno energijo, za popravila in vzdrževalna dela, za nove investicije).


Vse podatke se pridobi v seriji za nekaj zadnjih let, da se na podlagi trenda lažje podajo potrebni ukrepi s področja javne razsvetljave.


INDUSTRIJA IN STORITVE: Za analizo potenciala učinkovite rabe energije v sektorju industrije in storitev se zberejo podatki o obstoječi rabi energije v tem sektorju porabnikov, podatki o morebitnih obstoječih sistemih soproizvodnje ter poiščejo primeri podjetij v posamezni obravnavani lokalni skupnosti, kjer bi bila uvedba soproizvodnje toplote in električne energije možna. Zberejo se tudi podatki o prisotnosti energetskih upravljavcev v podjetjih ter o opravljenih energetskih pregledih večjih podjetij. Na podlagi zbranih podatkov se podajo predlogi za učinkovitejšo rabo energije v sektorju industrije in storitev.


STANOVANJA: Zberejo in analizirajo se podatki o obstoječi rabi energije v stanovanjih, t. j. analiza stanovanjskega odjema energije. Zberejo se podatki o morebitni prisotnosti delilnikov stroškov za porabljeno toploto v večstanovanjskih zgradbah, ki se ogrevajo iz skupnih kurilnih naprav.  


VEČJE KOTLOVNICE: Pregledajo se možnosti učinkovitejše rabe energije v večjih kotlovnicah, predvsem možnosti za postrojenja soproizvodnje toplote in električne energije.

4.6.2 ANALIZA POTENCIALA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Za področje možnosti izrabe obnovljivih virov energije se pregledajo možnosti energetske izrabe naslednjih virov:


· lesna biomasa,


· bioplin,


· sončna energija,


· geotermalna energija,


· vetrna energija,


· vodna energija,

· komunalni odpadki.

Potencial posameznih obnovljivih virov energije se obravnava različno podrobno glede na stroške in kompleksnost ugotavljanja tega potenciala. Glede na ta kriterij lahko razdelimo obnovljive vire energije v dve skupini:


· nizki stroški in majhna kompleksnost ugotavljanja potenciala: lesna biomasa, bioplin, sončna energija (v nadaljevanju: OVE-1);

· visoki stroški in velika kompleksnost ugotavljanja potenciala: geotermalna energija, vetrna energija, vodna energija, komunalni odpadki (v nadaljevanju: OVE-2).


Za skupino OVE-1 je potrebna natančna analiza potenciala, določitev mikrolokacije možnosti izrabe potenciala ter izračun osnovnih ekonomskih kazalcev posameznega projekta.


Analizo potenciala za skupino OVE-1 izdelamo po naslednjem postopku:


· pregled predhodno izvedenih aktivnosti (če obstajajo);

· pregled potenciala, da se določi možne mikrolokacije:


· lesna biomasa – analiza potenciala po posameznih lesnopredelovalnih obratih (vrsta in količina lesnih ostankov), pregled gozdnatosti območja; 


· bioplin – analiza potenciala bioplina po največjih kmetijah na obravnavanem območju z analizo števila živali na kmetijah.

· sončna energija – analiza potenciala v lokalni skupnosti; pregled sončnega obsevanja

Za projekte iz skupine OVE-1 je potrebno podati oceno potenciala za obravnavano območje kot celoto ter za posamezno mikrolokacijo možnosti izrabe vira.


Za izrabo lesne biomase in bioplina je potrebno analizirati možnosti izrabe teh dveh virov v vseh oblikah:


· daljinski sistem ogrevanja,


· mikrosistem ogrevanja,


· individualni sistemi ogrevanja,


· ostale možnosti.


Za skupino OVE-2 se pregledajo morebitne že obstoječe študije, analize, raziskave ipd.. Če obstajajo, se iz njih povzamejo ugotovitve. Če ne obstajajo, izdelovalec skuša pridobiti kakršnekoli podatke o potencialu OVE-2 na območju obravnavane lokalne skupnosti. Če podatkov ni možno pridobiti, se ravna glede na interes lokalne skupnosti. Če s strani lokalne skupnosti obstaja interes za izrabo določenega obnovljivega vira energije iz skupine OVE-2, izdelovalec lahko lokalni skupnosti predlaga različne analize potenciala, npr. izdelava študij analize potenciala, izvajanje meritev (za vetrno energijo), analiza možnih mikrolokacij za raziskovalno vrtino (za geotermalno energijo) ipd..

4.7 DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA V SAMOUPRAVNI LOKALNI SKUPNOSTI

Določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti je orodje za spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta. Cilji samoupravne lokalne skupnosti morajo biti usklajeni s cilji Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 2012, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom. 

Omeniti je potrebno, da so navedeni trenutno veljavni in sprejeti cilji. Vedno je potrebno upoštevati zadnje aktualne cilje, torej poleg omenjenih še cilje, ki so aktualni v času izdelave LEK.

Cilji, ki si jih postavi samoupravna lokalna skupnost, morajo biti usklajeni z možnostmi učinkovite rabe energije in obnovljivih virov na njenem območju. Postavljene cilje lahko skupnost doseže samostojno ali v sodelovanju z drugo samoupravno lokalno skupnostjo.

4.7.1 Cilji nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016


Cilj Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 je skladno s 4. členom Direktive 2006/32/ES doseči 9 % prihranek končne energije (ali najmanj 4.261 GWh) z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo ukrepe za učinkovito rabo energije in energetske storitve. Cilji so usklajeni z Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu ter Direktivo 2006/32/ES in podpirajo doseganje zastavljenih ciljev v zvezi z okoljem in zanesljivostjo oskrbe z energijo. 


Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti so predvideni za sektorje: gospodinjstva, terciarni sektor, industrijo in promet.


Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih

1. Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stanovanjskih stavb.

2. Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme.

3. Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije.

4. Shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki.

5. Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav.

6. Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah po dejanski rabi.

7. Energetskosvetovalna mreža za občane.

Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v terciarnem sektorju (javni sektor, storitveni sektor, obrt in kmetijstvo)

1. Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb.

2. Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne in prezračevalne sisteme.

3. Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije.

4. Zelena javna naročila.

Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji

1. Finančne spodbude za učinkovito rabo energije.

Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v prometu

1. Promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa.

2. Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa.

3. Povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil.

4. Gradnja kolesarskih stez in promocija kolesarjenja.

Večsektorski in horizontalni instrumenti v široki rabi in industriji


1. Zakonodajni instrumenti (dopolnitev zakonodaje).

2. Finančni instrumenti (okoljska dajatev, trošarina in odkupne cene električne energije).

3. Drugi instrumenti (informiranje, ozaveščanej in svetovanje, izobraževanje, raziskave in razvoj, izvajanje energetskih pregledov,...).

4. Oprostitev plačila okoljske dajatve.

4.7.2 CIlji Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 2012


Cilj operativnega programa TGP: Slovenija mora zmanjšati emisije vseh toplogrednih plinov za 8 % v prvem ciljnem 5-letnem obdobju glede na izhodiščne emisije.


Operativni program TGP vključuje cilje ReNEP: spodbujanje znanstvenega in tehničnega razvoja na področju proizvodnje in rabe energije, izboljšanje učinkovite rabe energije ter dvig deleža obnovljivih virov energije v primarni energetski bilanci.


4.7.3 CILJI PODNEBNO-ENERGETSKEGA PAKETA

Podnebno-energetski paket, ki ga je Evropska komisija sprejela 23. januarja 2008, je predložil načine za dosego zavezujočih ciljev, ki jih je določil Akcijski načrt Energetske politike za Evropo 2007-2009. Temeljni elementi podnebno-energetskega paketa so: 

· predlog o spremembi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 275, 25.10.2003) in s tem razširitev sedanjega sistema trgovanja z emisijami, ki bo vključeval vse največje industrijske onesnaževalce in tudi več toplogrednih plinov;


· zmanjševanje emisij za sektorje, ki jih evropski sistem trgovanja z emisijami (ETS) ne vključuje, pri čemer se upoštevajo razlike med državami;


· pravno zavezujoč cilj za vsako državo članico EU glede povečanja deležev obnovljivih virov energije v celotni porabi energije, skladno s predlogom Direktive o spodbujanju energije iz obnovljivih virov;


· nov pravni okvir za zajemanje in skladiščenje ogljika.

Implementacija paketa naj bi zagotovila:


· zmanjšanje toplogrednih emisij za 20 % do leta 2020 glede na leto 1990, 


· 20 % delež obnovljivih virov energije v skupni porabi energije v EU do leta 2020, 


· 20 % večjo energetsko učinkovitost, 


· 10 % delež biogoriv, ki ga mora doseči vsaka država članica v gorivih za transport.


Glede na to, da se možnosti za doseganje zastavljenih ciljev razlikujejo od ene do druge države članice, je Evropska komisija predlagala nacionalne akcijske načrte za povečevanje deleža obnovljivih virov energije. 


Iz predloga energetsko-podnebnega paketa je razvidno, da mora Slovenija do leta 2020 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za okoli 6 % glede na emisije v letu 2005, in sicer tako, da: 


· za 21 % zmanjša emisije iz sektorjev, ki so vključeni v evropsko shemo trgovanja z emisijskimi pravicami (EU ETS sektorji). Ker ti sektorji povzročajo za okoli 40 % vseh slovenskih emisij toplogrednih plinov, zahtevani ukrep pomeni 8,4 % zmanjšanje celotnih slovenskih emisij,


· lahko za največ 4 % poveča emisije iz sektorjev, ki niso vključeni v evropsko shemo trgovanja z emisijskimi pravicami (ne ETS sektorji), glede na emisije iz teh sektorjev v letu 2005. Ker ti sektorji povzročajo za okoli 60 % vseh slovenskih emisij toplogrednih plinov, taka možnost dopušča povečanje celotnih slovenskih emisij za okoli 2,4 %.


V energetsko-podnebnem paketu je Evropska komisija zapisala, da mora Slovenija do leta 2020 povečati rabo obnovljivih virov energije iz trenutnih 16 % končne energije na 25 % končne energije v letu 2020. 


V predlogu zakonodajnega paketa je način izbora obnovljivih virov prepuščen državi članici, zato si bo Slovenija prizadevala v največji možni meri izrabiti razpoložljiv energetski potencial rek (predvsem srednja in spodnja Sava ter male hidroelektrarne na nižinskih vodotokih, kot je Savinja) ter spodbuditi uporabo gozdne biomase tako, da se bo uporabljeni energetski potencial biomase do leta 2020 najmanj podvojil. Predvsem mora Slovenija zmanjšati porabo končne energije, saj se bo v nasprotnem primeru cilj glede obnovljivih virov oddaljeval. Slovenija si bo prizadevala za čim manjše stroške pri izpolnjevanju zahtev energetsko-podnebnega paketa, zato bo v ospredje postavila ukrepe učinkovite rabe energije, podprte s finančnimi spodbudami. 

4.7.4 CILJI NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA


Potrebno je opozoriti, da je v izdelavi novi NEP, in da bodo takoj po njegovem dokončanju relevantni cilji iz novega dokumenta. Navedeni cilji, ki izhajajo iz trenutno obstoječega NEP, v nekaterih primerih niti niso več aktualni in jih navajamo zgolj zato, ker so še vedno zadnji veljavni.


Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre:


· zanesljivost oskrbe z energijo,


· konkurenčnost oskrbe z energijo,


· varovanje okolja.


Glavni cilji z vidika zanesljivosti oskrbe z energijo so:


1. Dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov na nivoju, ki je primerljiv današnjemu nivoju:


· s konkurenčno oskrbo Republike Slovenije z električno energijo iz domačih energetskih virov, najmanj v obsegu 75 % sedanje porabe. Poraba električne energije energetsko intenzivne industrijske proizvodnje je odvisna od mednarodnih pogojev poslovanja. Inštalirana moč elektrarn v elektroenergetskem sistemu na ozemlju Republike Slovenije mora biti pri tem dolgoročno vsaj 45 % višja od največje končne moči porabe; 


· z izboljšanjem dolgoročne konkurenčnosti proizvajalcev električne energije v Republiki Sloveniji;

· z zagotavljanjem vsaj 60-odstotne sistemske rezerve pri oskrbi z električno energijo na območju, ki nima omejitev daljnovodnih povezav;

· z zagotavljanjem večine devetdesetdnevnih rezerv nafte in naftnih derivatov na lokacijah v Republiki Sloveniji.


2. Stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetskih omrežij (infrastrukture) in kakovosti oskrbe.


3. Uvajanje ukrepov URE in rabe OVE.


4. Ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža države v vseh energetskih podjetjih nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo in pri vseh obveznih republiških gospodarskih javnih službah.


5. Doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z mednarodnimi standardi.


6. Znižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev na trgu energije udeleženih podjetij.


Glavni cilji na področju zagotavljanja konkurenčnosti oskrbe z energijo so:


1. Zagotoviti pospešeno odpiranje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom z:


· ločitvijo cenovne politike od ukrepov spodbujanja;

· razvoja energetskih podjetij.


2. Zagotoviti učinkovito in pregledno delovanje reguliranih energetskih dejavnosti s:


· strokovno, učinkovito, neodvisno in pregledno regulacijo energetskih trgov;

· ekonomsko učinkovitim delovanjem gospodarskih javnih služb;

· zagotavljanjem pogojev za pregledno, varno in učinkovito delovanje organiziranih trgov energije.


3. Spodbujati znanstveni in tehnološki razvoj na področju proizvodnje in rabe energije.


Cilji s področja okolja


1. Izboljšanje učinkovitosti rabe energije, in sicer:


· do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v industriji in storitvenem sektorju za 10 % glede na leto 2004;

· do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v stavbah za 10 % glede na leto 2004;

· do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v javnem sektorju za 15 % glede na leto 2004;

· do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v prometu za 10 % glede na leto 2004;

· podvojiti delež električne energije iz soproizvodnje z 800 GWh v letu 2000 na 1.600 GWh v letu 2010.


2. Dvig deleža OVE v primarni energetski bilanci z 8,8 % v letu 2001 na 12 % do leta 2010:


· povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22 % v letu 2002 na 25 % do leta 2010;

· dvig deleža električne energije iz OVE z 32% v letu 2002 na 33,6 % do leta 2010;

4.7.5 DOLOČITEV CILJEV LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Glede na ugotovitve poglavij 4.4 (Šibke točke oskrbe in rabe energije), 4.5 (Ocena prihodnje rabe energije in napotki glede prihodnje oskrbe z energijo) in 4.6 (Analiza potencialov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije) ter ob upoštevanju ciljev Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 2012, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom se pristopi k oblikovanju konkretnih ciljev lokalne skupnosti. Cilje na predlog izdelovalca obravnava in določi usmerjevalna skupina. 


Posamezna lokalna skupnost si mora postaviti cilje v skladu s svojim potencialom URE in izrabe OVE. Prav tako mora cilje oblikovati tako, da bo odpravila največje šibke točke na posameznih področjih. To pomeni naslednje:


· Lokalna skupnost, v kateri je bil ugotovljen velik potencial prihrankov v javnih stavbah preko ukrepov URE, si mora postaviti za cilj izkoriščenje čim večjega obstoječega potenciala. V takšni lokalni skupnosti bodo na seznamu ukrepov v akcijskem načrtu velik delež ukrepov nosili ukrepi s področja URE v javnih stavbah.


· Lokalna skupnost, ki ima na daljinski sistem ogrevanja priključenih veliko stanovanjskih blokov, v katerih je bila ugotovljena visoka specifična raba energije, si postavi cilj povečati učinkovitost v teh objektih.


· Lokalna skupnost, ki je zelo gozdnata in ima poleg močno lesnopredelovalno industrijo, si postavi cilj glede izrabe lesne biomase. V akcijskem načrtu lokalne skupnosti morajo biti ukrepi s področja individualne izrabe lesne biomase, s področja uvajanja mikrosistemov, daljinskih sistemov ogrevanja ter morebitne kogeneracije. V takšnih primerih mora biti med cilji lokalne skupnosti tudi cilj s področja izrabe lesne biomase v javnih stavbah.


· Lokalna skupnost ki leži na območju večjega potenciala geotermalne energije, bi morala v akcijskem načrtu nujno sprejeti aktivnost izdelave analize potenciala tega vira energije na njenem območju.


· Lokalna skupnost z intenzivno kmetijsko pridelavo (predvsem govedorejo in prašičerejo), mora imeti v akcijskem načrtu določene aktivnosti s področja izrabe bioplina.


V nadaljevanju so podani možni cilji lokalne skupnosti, ki jih je potrebno izraziti kvantitativno:

Stanovanja – ogrevanje:

· povečanje izrabe lesne biomase;

· povečanje izrabe obnovljivih virov za pripravo tople vode;

· zmanjšanje specifične rabe energije v stanovanjih z različnimi ukrepi učinkovite rabe energije.

Javna razsvetljava:

· zmanjšanje stroškov za javno razsvetljavo;

· povečanje deleža varčnih svetil.

Javne stavbe:

· zmanjšanje stroškov za energijo;

· povečanje izrabe obnovljivih virov.

Večja podjetja:

· zmanjšanje emisij;

· povečanje oskrbe z energijo izven podjetij.

Oskrba energije iz kotlovnic:

· zmanjšanje izgub;

· zmanjšanje emisij.

Poraba električne energije – gospodinjstva:

· zmanjšanje specifične porabe električne energije na gospodinjstvo;

· zmanjšanje števila stanovanj, ki se ogrevajo z električno energijo.

Promet:

· povečanje uporabe javnega transporta;

· povečanje rabe biogoriv v javnem transportu.

Cilji naj se opredelijo čim bolj natančno, saj se bo uspešnost izvajanja lokalnega energetskega koncepta ugotavljala glede na postavljene cilje. Zato mora biti vsak cilj merljiv. Na primer: Ugotovljeno je bilo, da povprečna specifična raba energije v osnovnih šolah v lokalni skupnosti znaša 150 kWh/m2/leto. Lokalna skupnost si lahko postavi cilj, da bo v naslednjih treh letih zmanjšala vrednost tega kazalnika na 100 kWh/m2/leto. 

4.7.6 DOLOČITEV KAZALNIKOV

Za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov se določijo kazalniki, s katerimi samoupravna lokalna skupnost spremlja izvajanje posameznega ukrepa.

Vsi kazalniki morajo biti razumljivi, predvsem pa v neposredni povezavi s cilji lokalne skupnosti in posredno s cilji Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 2012, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo rabo električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo rabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Shema 6: Model merjenja uspešnosti ciljev lokalnih skupnosti

























Z uresničitvijo projektov (vgradnjo alternativnih sistemov, kotla na lesno biomaso, pripravo delavnic osveščanja, informiranja in izobraževanja) povečujemo izrabo obnovljivih virov energije v javnih stavbah. Z uresničitvijo povečanja izrabe obnovljivih virov energije v javnih stavbah, lokalna skupnost prispeva k povečanju rabe OVE Slovenije na 25 % do leta 2020. Z uresničitvijo nacionalnih okvirnih ciljev, lokalna skupnost pripomore k uresničevanju ciljev EU.

Realizacijo vsakega projekta lokalne skupnosti merimo s pomočjo doseganja načrtovanih stanj kazalnikov. Kazalnik nam pove, na kakšen način bomo lahko preverjali uresničevanje zastavljenega cilja. Podatki bodo pridobljeni na nivoju posameznega projekta, njihove vrednosti pa bodo izračunane za nivo lokalne skupnosti.


Stanje posameznega kazalnika na nivoju posameznega projekta se odraža v stanju kazalnika na nivoju lokalne skupnosti. Glavni kazalniki, ki bodo pridobljeni z zbiranjem načrotvanega in dejanskega stanja doseganja zastavljenih ciljev, se bodo na nivoju lokalne skupnosti preverjali in označevali na naslednji način: deleži stanja prikazujejo, kakšen nivo mora doseči glavni kazalnik glede na načrtovano stanje. 


Nesprejemljivo stanje odraža situacijo, ko se dejansko stanje glede na načrtovano doseže le v določenem deležu (delež x), ki ga določijo pristojni. Sprejemljivo stanje je, da so načrtovani cilji v primerjavi z dejanskimi, uresničeni v več, kot je delež x. Odlično stanje je, da je preseženo načrtovano stanje.

Priporočljivo je, da izdelovalec v okviru priprave LEK organizira delavnico, kjer se določijo kazalniki. Delavnice se udeleži usmerjevalna skupina in po potrebi dodaten član, ki razmere v lokalni skupnosti dobro pozna. Udeleženci delavnice naj bodo predhodno seznanjeni z LEK in s cilji delavnice. 

4.8 ANALIZA UKREPOV

V nadaljevanju so podani ukrepi, ki lahko prispevajo k večji zanesljivosti oskrbe z energijo, učinkovitejši rabi energije ter povečani izrabi obnovljivih virov energije na obravnavanih območjih. Pred umeščanjem posameznih ukrepov v akcijski načrt lokalnega energetskega načrta lokalne skupnosti mora izdelovalec preveriti obstoječe stanje rabe in oskrbe z energijo, analizirati potenciale URE in OVE, ugotoviti šibke točke, opredeliti cilje, ki jih lokalna skupnost želi doseči, in na podlagi ugotovitev predlagati ukrepe za izboljšanje obstoječega stanja.

Ukrepi se zaradi preglednosti razdelijo v pet osnovnih skupin:


· ukrepi na področju oskrbe z energijo;

· ukrepi na področju učinkovite rabe energije;

· ukrepi na področju večje izrabe obnovljivih virov energije;

· ukrepi na področju prometa;

· ukrepi na področju osveščanja, izobraževanja, informiranja ipd.. 


Na koncu vsakega sklopa ukrepov so navedena priporočila oziroma napotki, ki izdelovalcem služijo kot pomoč pri presojanju, katere ukrepe umestiti v akcijski načrt LEK obravnavane lokalne skupnosti.

4.8.1 UKREPI NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO


Ukrepi na področju oskrbe z energijo so osredotočeni na tri segmente:


· povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje njene kakovosti v okviru predpisov in standardov,

· povečanje učinkovitosti distribucijskih sistemov,


· povečanje učinkovitosti skupnih centralnih kotlovnic.

4.8.1.1 Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje njene kakovosti v okviru predpisov in standardov

Razpoložljivost energije za lokalno oskrbo v Sloveniji je zadovoljiva. Elektro-distribucijsko omrežje pokriva vsa strnjeno naseljena območja. Ni pa povsod rešeno vprašanje (javne) oskrbe z električno energijo za oddaljene objekte. Nizko in srednje napetostno elektroenergetsko (distribucijsko) omrežje je potrebno dopolnjevati zaradi povečanja zanesljivosti dobav, premikov obremenitev in novih lokalnih virov električne energije. Ker je distribucija električne energije v pristojnosti podjetij, katerih lastništvo je pretežno v državni lasti, lahko lokalni energetski koncept z ukrepi le opozarja na določene šibke točke v oskrbi z električno energijo.

Napotki za izdelovalca:


Izdelovalec opozori na potencialne probleme pri zanesljivosti in zagotavljanju kakovosti distribucije električne energije ter jih strokovno argumentira. Strokovni izsledki izdelovalca so nato podlaga lokalni skupnosti za opozarjanje SODO in SOPO o potrebnih ukrepih.


4.8.1.2 Povečanje učinkovitosti distribucijskih sistemov


Učinkovitost distribucijskih sistemov (daljinsko ogrevanje in zemeljski plin) povečujemo z večjim številom priključkov na določenem geografskem območju. S spodbujanjem priključevanja na omrežja hkrati tudi izboljšamo okoljske posledice, ki jih prinaša oskrba z energijo.


Za ureditev situacije na območjih že obstoječih omrežij, ima lokalna skupnost možnost sprejeti odlok o načinu ogrevanja, s katerim predpiše prioritetni vrstni red pri izbiranju načina ogrevanja. V skladu z usmeritvami Slovenije, da bo spodbujala izrabo obnovljivih virov energije, tako na prvo mesto postavi obnovljive vire energije, nato toplovod/vročevod, plinovod in nato rangira še preostale energente glede na količino polutantov v vsakem izmed njih po naraščajočem vrstnem redu. Toplovod/vročevod se rangira pred plinovod, saj gre v primeru daljinskega ogrevanja še vedno za večji nadzor nad sistemom ogrevanja in s tem nad emisijami.


Zemeljski plin je v primerjavi s kurilnim oljem, ki je poleg zemeljskega plina najpogostejši energent na urbanih območjih, bolj »prijazen« energent; še vedno pa je to fosilno gorivo, ki povzroča emisije toplogrednih plinov, ki pa so precej nižje kot pri uporabi kurilnega olja.


Napotki za izdelovalca:


Izdelovalec po analizi obstoječega stanja distribucijskih sistemov poda predloge morebitnih potrebnih ukrepov za povečanje učinkovitosti sistemov. Cilj lokalne skupnosti je čim večja stopnja priključenosti, zato mora sprejeti ustrezne ukrepe. Izdelovalec lahko predlaga lokalni skupnosti sprejetje odloka o načinu ogrevanja oziroma o obvezni priključitvi na distribucijske sisteme. Naslednji predlog ukrepa je izvedba akcij za promocijo ogrevanja iz distribucijskih sistemov, preko katerih se občanom približajo prednosti tovrstnega načina ogrevanja.

4.8.1.3 Povečanje učinkovitosti večjih kotlovnic


Za večje kotlovnice je potrebo preveriti izvedljivost naslednjih ukrepov:


· Če kotlovnice uporabljajo kot vhodni energent ELKO ali mazut in se nahajajo na območju, kjer obstaja plinovod/toplovod, je te kotlovnice potrebno priključiti na eno od teh omrežij.


· Če kotlovnice uporabljajo kot vhodni energent ELKO ali mazut in na območju, kjer se posamezna kotlovnica nahaja, ni plinovoda/toplovoda, je potrebno preveriti možnosti vpeljave lesne biomase kot vhodnega energenta; če je to mogoče, naj se ukrep izvede ob potrebni zamenjavi kurilne naprave.

· Za vse obstoječe večje kotlovnice je potrebno preveriti možnosti za SPTE postrojenje.


· Vse nove večje kotlovnice naj se načrtujejo tako, da bodo odprte možnosti za SPTE postrojenja.


Napotki za izdelovalca:


Izdelovalec po prejemu vprašalnika za posamezno skupno centralno kotlovnico organizira ogled kotlovnice, ki ga opravi skupaj s predstavnikom upravitelja kotlovnic in/ali hišnikom in/ali upraviteljem stavbe, ki ima splošen pregled nad stanjem kotlovnice. Nato na podlagi vprašalnikov in ogledov pripravi nabor ukrepov za kotlovnice: priključitev na plinovod, priključitev na toplovod, zamenjava kurilnih naprav, naložba v kogeneracijo, zamenjava fosilnega energenta za obnovljiv vir energije ipd..

Za industrijske kotlovnice, ki so v lasti in/ali upravljanju podjetij, ogledi običajno niso možni. Za te kotlovnice se zato na podlagi prejetih vprašalnikov opredelijo glavne usmeritve: priključitev na plinovod, priključitev na toplovod, zamenjava kurilnih naprav, naložba v kogeneracijo, zamenjava fosilnega energenta za obnovljiv vir energije ipd..

Seveda gre v vseh primerih, kjer kotlovnice ne ogrevajo izključno javnih stavb, zgolj za usmeritve, za katere je prav, da se analizirajo (ugotavljamo namreč potencial URE in možnosti izrabe OVE na območju lokalne skupnosti in ne zgolj v javnih stavbah). V zvezi z ukrepi, ki ne zadevajo lokalne skupnosti neposredno, izdelovalec LEK zato pripravi zgolj napotke za lokalne skupnosti v smeri osveščanja in izobraževanja porabnikov energije. 

4.8.2 UKREPI NA PODROČJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE


Glede na šibke točke in posamezne kazalnike je potrebno ukrepe na področju URE določiti na naslednjih področjih:


· javni sektor,

· industrija in storitveni sektor,


· stanovanja.


4.8.2.1 Javni sektor


Poudarek na ukrepih na področju javnega sektorja so ukrepi v javnih objektih v lasti lokalne skupnosti in ukrepi na področju javne razsvetljave. Podlage za določitev potrebnih ukrepov v posameznih skupinah javnih objektov so: 

· javne stavbe lokalne skupnossti: opravljeni preliminarni energetski pregledi, ki so podrobneje opredeljeni v poglavju 4.6.1 Analiza potenciala učinkovite rabe energije;


· republiške javne stavbe: izpolnjeni vprašalniki o rabi energije in splošnem stanju objektov;


· javna razsvetljava: izpolnjeni vprašalniki o porabi električne energije za javno razsvetljavo, o stroških za javno razsvetljavo ter o splošnem stanju javne razsvetljave. 

4.8.2.1.1 Javni objekti


V celotnem sklopu stavb javnega sektorja se pri navajanju konkretnih ukrepov za posamezno stavbo osredotočamo predvsem na javne stavbe v lasti lokalne skupnosti. Odločanje je v neposredni pristojnosti lokalnih skupnosti, zato lahko za stavbe sprejme konkretne ukrepe. Akcijski načrt, ki ga sprejme občinski oziroma mestni svet, nalaga ukrepe neposredno lokalni skupnosti, zato je pomembno, da ima za izvajanje vseh ukrepov lokalna skupnost tudi pristojnost izvajanja. Zato v akcijski načrt ne navajamo ukrepov za državne javne stavbe, saj za njihovo izvajanje lokalna skupnost nima pristojnosti. Lokalna skupnost lahko v tem primeru državnim institucijam daje le usmeritve in jih pozove k izboljšanju obstoječega stanja stavb.

Na osnovi ugotovljenega in analiziranega stanja rabe energije (poglavji 4.1 in 4.6), na osnovi identificiranih šibkih točk (4.4) ter na osnovi postavljenih ciljev s področja javnih objektov (poglavje 4.7) se določijo ukrepi na naslednjih elementih posameznega javnega objekta lokalne skupnosti:

· ogrevalni sistem. povečati energetsko učinkovitost ogrevalnega sistema in posredno zmanjšati porabo energentov;

· zmanjšati toplotne izgube javnega objekta;

· priprava sanitarne tople vode;

· sistem prezračevanja in hlajenja: optimizacija prezračevanja poleg ustrezne klime v prostoru lahko prinese tudi prihranek energije za ogrevanje;

· razsvetljava in električne naprave: zmanjšanje porabe električne energije;

· sanitarna hladna voda: manjša poraba hladne vode in nižji stroški;

· izobraževanje in osveščanje.


Pri vsakem od predlaganih ukrepov mora biti izračunan tudi letni prihranek energije in stroškov za energijo ter zmanjšanje emisij, če je posamezen ukrep v javnih objektih izveden.

Nekateri ukrepi s področja URE v javnih stavbah nimajo neposrednega učinka na prihranke pri rabi energije. Neposredni učinek ima zamenjava dotrajanih oken, kjer so prihranki vidni takoj po izvedeni investiciji. Ukrepi kot so uvedba energetskega knjigovodstva v javne stavbe, uvedba energetskega upravljanja, energetski pregledi javnih stavb,…na prihranke nimajo neposrednega, ampak posredne učinke, ki jih je zaradi težje ovrednotiti in spremljati ter jih pripisati določenemu ukrepu.

Za republiške javne objekte se podajo splošne ugotovitve na podlagi vprašalnikov o rabi energije in stanju objektov.


Shema 7: Javne stavbe lokalne skupnosti – od analize stanja do predlogov ukrepov URE in izrabe OVE



























Napotki za izdelovalca:


Izdelovalec po opravljenih preliminarnih energetskih pregledih stavb sestavi seznam priporočenih ukrepov za znižanje rabe energije v posamezni stavbi. Kot prioritetne ukrepe postavi tiste ukrepe, ki bodo imeli največji prispevek k učinkovitejši rabi energije, nato rangira še ostale. Za javne stavbe, ki se nahajajo na območjih toplovoda/plinovoda, pa nanj niso priključene, se poda predlog za priključitev. Pregledajo se tudi možnosti zamenjave fosilnih goriv za OVE v javnih stavbah. 

4.8.2.1.2 Javna razsvetljava


Na osnovi šibkih točk in stanja javne razsvetljave je potrebno določiti ukrepe za izboljšanje stanja javne razsvetljave in zmanjšanje stroškov porabe električne energije in stroškov vzdrževanja celotne infrastrukture javne razsvetljave ter hkrati zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

Lokalne skupnosti so v skladu z Uredbo o o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007) in Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št 109/2007) dolžne izdelati načrt javne razsvetljave. Uredba v 5. členu določa, da letna poraba električne energije vseh svetilk, ki so na območju posamezne lokalne skupnosti vgrajene v razsvetljavo cest lokalne skupnosti in razsvetljavo javnih površin, ki jih lokalna skupnost upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej lokalni skupnosti, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh.

Za lokalno skupnost je eden najpomembnejših dokumentov Strategija razvoja javne razsvetljave, ki je podlaga za sprejemanje odločitev za zmanjšanje rabe energije za javno razsvetljavo. Strategija podaja analizo trenutnega stanja, ki je osnova za določitev ukrepov za upravljanje in vzdževanje javne razsvetljave, izdelavo načrta razsvetljave in obratovalnega monitoringa ter akcijski načrt z investicijskimi, organizacijskimi in tehničnimi ukrepi za optimizacijo stanja javne razsvetljave.


Strategija upošteva tudi veljavno zakonodajo na področju javne razsvetljave in novejše smernice na področju javne razsvetljave. Strategija je osnova za implementacijo informacijsko nadzornega sistema javne razsvetljave, ki omogoča ažuren pretok informacij o stanju javne razsvetljave tudi za širši krog uporabnikov. Namen strategije razvoja javne razsvetljave je dobiti celostni pregled nad stanjem v javni razsvetljavi in dokument, ki ima začrtane smernice s končnim ciljem: kakovostno ciljno upravljanje in energetsko učinkovita javna razsvetljava.

Napotki za izdelovalca:


Potrebno je preveriti, ali ima lokalna skupnost izdelane vse potrebne dokumente. V primeru, da jih nima, je v okviru LEK potrebno predlagati njihovo pripravo.


Če lokalna skupnost še nima opravljenega popisa svetil javne razsvetljave oziroma opravljenega energetskega pregleda, je potrebno opraviti celovit energetski pregled javne razsvetljave - izdelovalec v akcijskem načrtu poda aktivnost »energetski pregled javne razsvetljave«. Če je pregled že opravljen, izdelovalec pridobi izdelan projekt ter poda ukrepe v skladu z ugotovitvami iz opravljenega energetskega pregleda. Če je opravljen energetski pregled zastarel, izdelovalec predlaga lokalni skupnosti novelacijo energetskega pregleda javne razsvetljave. 

Izdelovalec v akcijskem načrtu poda tudi aktivnost »izdelava strategije javne razsvetljave«, če je lokalna skupnost še nima izdelane. 

4.8.2.2 Industrija in storitve

Ukrepi na področju industrije in storitev so usmerjeni k čim manjši specifični rabi energije na proizvod.


Lokalna skupnost ne more neposredno vplivati na strateške odločitve podjetij (ne more jim zapovedovati varčevalnih ukrepov), zato so ukrepi v akcijskem načrtu usmerjeni predvsem v spodbujanje podjetij k URE, njihovo osveščanje ipd.. Podobno kot pri javnih stavbah v pristojnosti države je tudi v tem primeru nesmiselno umeščati v akcijski načrt ukrepe, za katere lokalna skupnost nima pristojnosti. Lokalna skupnost si lahko zada nalogo, da bo spodbujala podjetja k priklopu na plinovod, k osveščanju o ukrepih učinkovite rabe energije ter spodbujala k izrabi lokalnih obnovljivih virov energije. Potencialni prihranki v podjetjih so običajno manjši kot v javnem sektorju, saj so najnižji možni stroški vir konkurenčnosti podjetij na trgu. 

Ukrepi za področje industrije in storitev morajo biti v skladu z njihovo prisotnostjo v lokalni skupnosti. V večjih lokalnih skupnostih, kjer je prisotna industrija, naj bodo ukrepi usmerjeni predvsem na področje industrije. Zaradi velike koncentracije rabe energije so prihranki lahko znatni že ob minimalnih izvedenih ukrepih. V manjših lokalnih skupnosti oziroma v lokalnih skupnostih, kjer industrija ni prisotna, so ukrepi naravnani na obrt in storitve.

V okviru podjetij mora izdelovalec LEK preveriti vsaj naslednje:


· Ali je v katerem od večjih podjetij v lokalni skupnosti možen sistem kogeneracije?


· Ali je v lokalni skupnosti veliko večjih podjetij, ki nimajo opravljenega energetskega pregleda objektov?


· Ali je v lokalni skupnosti veliko večjih podjetij, ki nimajo zaposlenega energetskega upravljavca?


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


· Ali obstajajo v lokalni skupnosti lesnopredelovalna podjetja, ki bi lahko zagotovila dovolj velike količine lesne biomase za oskrbo novega sistema daljinskega ogrevanja z lesno biomaso?


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


Pri vprašanjih, kjer je odgovor pritrdilen, naj izdelovalec LEK lokalni skuposti predlaga aktivnosti (te so predvsem izobraževalne narave, lahko tudi v obliki sofinanciranja s strani lokalne skupnosti – predvsem pri projektih izrabe OVE), ki bi pripomogle k izvedbi ukrepov URE in OVE v podjetjih.  


Napotki za izdelovalca:


Izdelovalec lokalni skupnosti ne more predlagati izvedbe ukrepov v sektorju industrije, obrti in storitev, za katere ni pristojna. Naloga izdelovalca je predvsem, da izdela čim podrobnejšo analizo stanja – katera so največja podjetja po porabi energije, kateri energent uporabljajo podjetja za ogrevanje in tehnološke procese, ali imajo energetskega upravljavca, opravljene energetske preglede objektov, kakšni so načrti podjetij glede ukrepov URE in OVE, kakšne so možnosti za kogeneracijo v posameznih podjetjih itd.. Izdelovalec lokalni skupnosti predlaga, naj pri podjetjih predvsem aktivno izvaja funkcijo izobraževanja, informiranja, osveščanja ipd..V kolikor se pokaže interes s strani podjetij za sodelovanje pri investicijah v javni sektor, se tem podjetjem preda seznam ukrepov, pri katerih bo lokalna skupnost potrebovala zunanjega investitorja ter se z njimi pogovori o morebitnem sodelovanju že v času nastajanja LEK.

4.8.2.3 Stanovanja

Na osnovi analize šibkih točk in posameznih kazalnikov je v sektorju stanovanj potrebno opredeliti ukrepe na naslednjih glavnih področjih:

· toplotne izgube objekta oziroma ustrezna toplotna izolacija objekta;

· sistem ogrevanja s ciljem povečati energetsko učinkovitost;

· učinkovitejše prezračevanje in hlajenje objekta;

· razsvetljava in električne naprave, ki se jih uporablja v objektu;

· optimizacija priprave sanitarne tople vode;

· poraba sanitarne hladne vode.


Napotki za izdelovalca:


Lokalna skupnost lahko pri gospodinjstvih izvaja vrsto ukrepov, ki vodijo do učinkovitejše rabe energije ter do večje izrabe obnovljivih virov energije. Izdelovalec pripravi nabor ukrepov za gospodinjstva, ki segajo od izobraževanja, informiranja in osveščanja do subvencioniranja posameznih ukrepov URE in OVE v gospodinjstvih.

4.8.3 UKREPI NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE


Za skupino OVE-1 je potrebna natančna analiza potenciala (poglavje 4.6.2) ter določitev mikrolokacije možnosti izrabe ugotovljenega potenciala in izračun osnovnih ekonomskih kazalcev posameznega projekta.


Določitev mikrolokacije: na podlagi analiziranega potenciala se določi konkretna mikrolokacija možnosti izrabe določenega obnovljivega vira energije. Pred dokončnim predlogom projekta na neki lokaciji, se analizira geografsko ustreznost lokacije in pregleda vsaj:

· razpoložljivost prostora za infrastrukturo za izrabo lesne biomase ali bioplina;

· gostota odjema za nove daljinske sisteme ogrevanja;


· razdalje med potencialnimi odjemalci za mikrosisteme ogrevanja z lesno biomaso ali bioplinom; 


· lego objekta za izrabo sončne energije;


· interes lokalnih akterjev (prebivalstvo, lokalna skupnost, podjetniki).

Izračun osnovnih ekonomskih kazalcev posameznega projekta: na podlagi ocene investicije, letnih prilivov in odlivov za posamezen projekt se izračunajo osnovni ekonomski kazalci (interna stopnja donosa, neto sedanja vrednost, doba vračila) posameznega predlaganega projekta.

Odločitveno drevo za projekte iz skupine OVE-1:















































Za vsako aktivnost s področja izrabe obnovljivih virov energije, ki se predlaga za izvedbo, je potrebno opredeliti predvidene učinke (zmanjšanje količin fosilnih goriv, zmanjšanje emisij ipd.).


Odločitveno drevo za projekte iz skupine OVE-2 je naslednje:
















































Napotki za izdelovalca:


Lokalna skupnost ima različne potenciale posameznih obnovljivih virov energije. Ukrepi izrabe OVE naj bodo v skladu z možnostmi, ki jih ima lokalna skupnost. Če je lokalna skupnost zelo gozdnata in ima velik potencial lesnih ostankov v lesnopredelovalnih obratih, potem naj bodo ukrepi usmerjeni v čim več različnih možnosti izrabe tega energenta. Če ima lokalna skupnost velik potencial bioplina, bodo ukrepi v večji meri usmerjeni na izrabo bioplina itd..

Poleg tega obstajajo pri izrabi nekaterih OVE tudi omejitve oziroma minimalne zahteve, ki jih mora izdelovalec pri podajanju ukrepov upoštevati:


· Za vse vrste daljinskega ogrevanja (lesna biomasa, bioplin) morajo biti izpolnjeni naslednji robni pogoji:

· dovolj veliko število odjemalcev,


· strnjeno naselje, 


· prisotnost večjih porabnikov energije,


· lokalna dostopnost do energenta,

· ustrezen prostor za postavitev postrojenja ter celotne infrastrukture.


Pri daljinskem ogrevanju je pomembna dovolj visoka gostota odjema. Pri povprečnih pogojih (torej pri investiciji brez posebnosti, ki bi lahko investicijo bistveno podražile) se ekonomsko upravičena gostota odjema prične pri najmanj 1.200 kWh/m toplovoda. Pri nizkem odjemu bi bila potrebna visoka cena toplote, posledično bi bilo odjemalcev manj ter potreba po višji ceni toplote večja.

· Ko izdelovalec lokalni skupnosti predlaga morebiten nov daljinski sistem ogrevanja, mora narediti tudi okvirno oceno možnosti kogeneracije. 

· Ko izdelovalec predlaga ukrepe za izrabo sončne energije, mora biti pozoren na lego objektov oziroma lokacijo, za katero podaja predloge. V senčnih legah ni smiselno predlagati izrabe sončne energije.

4.8.4 UKREPI NA PODROČJU PROMETA


Pri analizi ukrepov na področju prometa je potrebno oceniti potencialne učinke ukrepov, ki izhajajo iz politike trajnostne mobilnosti. Ukrepi na področju prometa morajo biti usmerjeni predvsem na naslednja področja:

· izgradnja in označevanje kolesarskih stez,

· izboljšanje varnosti pešpoti,

· lokalni izobraževalni programi o trajnostni mobilnosti,

· spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev,

· spodbujanje uporabe biogoriv,

· popularizacija javnega prometa.

Napotki za izdelovalca:

Izdelovalec naj se pri ukrepih s področja prometa osredotoči predvsem na dve vprašanji: 

1) S katerimi ukrepi je možno zmanjšati gostoto prometa?


2) Na kakšen način je možno povečati porabo biogoriv? Izdelovalec pripravi konkretne napotke o aktivnostih na področju prometa.


4.8.5 UKREPI NA PODROČJU OSVEŠČANJA, IZOBRAŽEVANJA, INFORMIRANJA


Eden od investicijsko najmanj zahtevnih ukrepov, ki ima velik učinek na posameznike, je program osveščanja, izobraževanja in informiranja. Zato mora izdelovalec v okviru LEK pripraviti tudi nabor predlogov za lokalno skupnost.


Aktivnosti lokalne skupnosti lahko zajemajo naslednje:


· organiziranje delavnic, okroglih miz, predstavitev na temo URE in OVE za širšo javnost,

· organiziranje seminarjev za ravnatelje šol in vrtcev na temo URE,


· organiziranje ogledov dobrih praks na terenu,


· objavljanje člankov na temo URE in OVE v sredstvih javnega obveščanja lokalne skupnosti,

· redno poročanje o učinkih izvedenih ukrepov s področij URE in OVE v medijih, ki so dostopni čim večjemu številu občanov,


· organiziranje seminarjev na temo URE za predstavnike večjih podjetij,

· izdelava informativnih brošur na temo URE in OVE.

Napotki za izdelovalca:


Aktivno informiranje, osveščanje, izobraževanje javnosti ima lahko velik vpliv na ravnanje posameznikov. Zato mora izdelovalec v akcijskem načrtu predvideti tudi aktivnosti s tega področja. Lokalni skupnosti mora dati konkretne napotke, na kakšen način naj pripravi projekt informiranja javnosti. Izdelovalec pripravi tudi načrt delavnic z vsebino in okvirno udeležbo: opredeli število delavnic, njihovo vsebino, predvideno udeležbo.

4.9 AKCIJSKI NAČRT


Akcijski načrt lokalnega energetskega koncepta določa dejavnosti samoupravne lokalne skupnosti namenjene izvedbi lokalnega energetskega koncepta s časovnim in finančnim načrtom. Za vsako dejavnost morajo biti določeni:


· nosilec,


· oseba, odgovorna za usklajevanje,


· rok predvidene izvedbe (časovni načrt izvajanja),


· pričakovani dosežki (kratek opis projekta in njegovih učinkov),


· celotna vrednost (finančni načrt izvajanja dejavnosti), pri čemer se določijo financiranje, ki ga zagotovi samoupravna lokalna skupnost in drugi predvideni viri financiranja ter


· kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost izvajanja dejavnosti.


Akcijski načrt mora biti prikazan za vsako predlagano dejavnost na spodnjem obrazcu:

		Zaporedna št. ukrepa in njegovo poimenovanje

1. Nosilec: 


2. Odgovorni: 



3. Rok izvedbe: 


4. Pričakovani dosežki:

5. Celotna vrednost projekta: 


6. Financiranje, ki ga zagotavlja lokalna skupnost:


7. Drugi viri financiranja: 



8. Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:





Vsi, v akcijski načrt umeščeni projekti so konkretni projekti, na primer:


· Izraba obnovljivih virov energije:


· Študija izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v kraju:

· Vgradnja kolektorjev za ogrevanje tople sanitarne vode v osnovni šoli: 


· Vključitev lokalne skupnosti pri projektu individualne izrabe bioplina na kmetiji:

· Ukrepi učinkovite rabe energije:


· Energetski pregled objektov:


· Energetski pregled javne razsvetljave

· Spodbujanje za kogeneracijo v podjetju:

Akcijski načrt mora določati dejavnosti za doseganje učinkovite rabe energije v javnem sektorju (primer energetsko knjigovodstvo, učinkovitejšo javno razsvetljavo, energetske pregled javnih stavb lokalnih skupnosti itd.) ter ukrepe in usmeritve za doseganje učinkovite rabe v zasebnem sektorju. Akcijski načrt mora določati uporabo obnovljivih virov energije v stavbah javnega sektorja. Vsebovati mora tudi projekte, namenjene osveščanju in izobraževanju prebivalstva ter načrt vnašanja usmeritev iz lokalnega energetskega koncepta v prostorske akte samoupravne lokalne skupnosti.


Dejavnosti, povezane z učinkovito rabo energije in uvajanjem obnovljivih virov energije, je treba v akcijskem načrtu določiti za prvih pet let po sprejetju lokalnega energetskega koncepta. V prvih dveh letih je treba izvajanje dejavnosti v časovnem načrtu določiti mesečno, v naslednjih treh letih pa letno. Akcijski načrt mora vsebovati tudi dejavnosti, ki se izvajajo stalno, torej celotno obdobje veljavnosti koncepta. Za naslednjih pet let je treba opredeliti dejavnosti, ki predvidoma trajajo dlje (na primer infrastrukturni projekti ter projekti, ki imajo trajno naravo in se izvajajo stalno).


Pri pripravi časovnega načrta izvajanja lokalnega energetskega koncepta mora samoupravna lokalna skupnost upoštevati posebnosti posameznih letnih časov, kadar vplivajo na izvajanje posameznih dejavnosti.


Finančni načrt izvajanja dejavnosti določa:


· Približen obseg finančnih sredstev, potrebnih za posamezno dejavnost;


· Možne vire financiranja posamezne dejavnosti z opredelitvijo deleža samoupravne lokalne skupnosti in opredelitvijo drugih finančnih virov.


Samoupravna lokalna skupnost mora najkasneje po petih letih od sprejetja lokalnega energetskega koncepta pripraviti njegove spremembe.


4.10 POVZETEK LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Povzetek lokalnega energetskega koncepta je njegova priloga. Vsebuje:

· namen in cilje,

· povzetek analize sedanjega stanja rabe energije in oskrbe z njo,

· povzetek možnosti uporabe obnovljivih virov energije in osrkbe z njo,

· opredelitev prostorskih območij, primernih za postavitev elektrarn na 

· finančne obveznosti za samoupravno lokalno skupnost.

Finančne obveznosti za lokalne skupnosti se prikažejo v obliki naslednje tabele:


Tabela ___: Finančni načrt predlaganih projektov za obdobje ____ – ____


		LETO 

		CELOTNA VREDNOST PROJEKTOV (EUR)

		FINANCIRANJE S STRANI LOKALNE SKUPNOSTI (EUR)

		DRUGI VIRI FINANCIRANJA (EUR)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		SKUPAJ  OBDOBJE ____ - ____

		

		

		





Povzetek energetskega koncepta se lahko uporabi tudi kot gradivo za obravnavo koncepta na občinskem oziroma mestnem svetu. Svetnikom mora biti na vpogled tudi celotna študija energetskega koncepta.

4.11 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA


Lokalni energetski koncept mora vsebovati tudi napotke za izvajanje, in sicer glede nosilcev njegove izvedbe, financiranja posameznih ukrepov ter glede spremljanja izvajanja ukrepov in njihovih učinkov.


Izdelovalec naj samoupravni lokalni skupnosti poda napotke vsaj glede naslednjih vprašanj:


· Kdo so ključni nosilci izvajanja energetskega koncepta?


· Kje je možno pridobivati finančne vire za izvajanje ukrepov?


· Na kakšen način naj se spremlja izvajanje ukrepov?


4.11.1 NOSILCI IZVAJANJA ENERGETSKEGA KONCEPTA


Pogoj za uspešno implementacijo lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta. 

Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbita:


· lokalna energetska agencija ali


· občinski energetski upravljavec.

Lokalna energetska agencija je specializirana organizacijska oblika, ki je v EU uveljavljena in predstavlja srednji nivo med deželnim/regijskim in lokalnim nivojem. 


Glavni cilji energetskih agencij so: 


· uvajanje EU direktiv in nacionalne zakonodaje na področju energetike, 


· izvajanje trajnostne energetske politike lokalne skupnosti, 


· izvajanje EU akcijskega načrta, to je zmanjšanje porabe energije za 20% do leta 2020,


· izvajanje Zelene knjige – večja izraba obnovljivih virov energije.


Naloge lokalnih energetskih agencij so:


· izvajanje in pomoč lokalnim skupnostim pri oblikovanju lokalnih energetskih konceptov,


· promocija in pospeševanje izboljševanja energetske učinkovitosti ter pospeševanje uvajanja obnovljivih virov energije,


· priprava projektov in kandidatura za pridobitev finančnih pomoči iz strukturnih skladov,


· širjenje pozitivnih izkušenj in znanja znotraj omrežja,


· iskanje skupnih rešitev, 


· organizacija izobraževanj in posredovanje informacij,


· vpliv na nacionalno in evropsko zakonodajo ob zagotavljanju trajnostne politike,


· izvajanje analiz stanja in priprava predlogov rešitev problemov.


V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za izvajanje lokalnega energetskega načrta zadolžen občinski energetski upravljavec, ki ga na to funkcijo imenuje župan.

Naloge občinskega energetskega upravljavca potekajo na dveh ravneh:


· Učinkovita raba energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju lokalne skupnosti, kjer je poleg optimizacije rabe energije v obstoječih stavbah naloga občinskega energetskega upravljavca tudi optimalno načrtovanje na področju energije v predvidenih novih stavbah, ker lahko na tem področju dosežemo boljše rezultate z manj investicijskimi stroški ravno v stopnji načrtovanja stavbe.


· Občinski energetski upravljavec je strokovnjak za energetske zadeve, ki sodeluje pri načrtovanju energetske politike lokalne skupnosti, obenem pa je odgovoren za tehnične in administrativne preglede ukrepov učinkovite rabe energije in njihovo skladnost s tehničnimi, ekonomskimi in zakonskimi omejitvami na energetskem področju.


V majhnih lokalnih skupnostih delajo občinski energetski upravljavci bolj ali manj sami, kar pomeni, da morajo sami opraviti tudi veliko praktičnega dela. V večjih lokalnih skupnostih pa je osnovna naloga občinskega energetskega upravljavca vodenje, to je usklajevanje nalog in dejavnosti na področju energetskega upravljanja. Poleg omenjenega usklajevanja dela se mora občinski energetski upravljavec običajno ukvarjati tudi z nekaj značilnimi nalogami energetskega upravljanja, vključno s spremljanjem razvoja rabe energije, njeno optimizacijo in pripravo poročil o opravljenem delu. V praksi pa sodijo v področje delovanja občinskega energetskega upravljavca tudi druge naloge, na primer analiza stavb, tehnična podpora, priprava finančne sheme itd.

4.11.2 NAPOTKI ZA PRIDOBIVANJE FINANČNIH VIROV ZA IZVAJANJE UKREPOV


Opredeliti je potrebno različne možnosti pridobivanja finančnih virov za izvedbo ukrepov, navedenih v akcijskem načrtu. Pregledajo se možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev preko različnih razpisov, možnosti črpanja sredstev iz evropskih skladov, ugodnega kreditiranja ter ostali potencialni viri financiranja. Izdelovalec poda naročniku pri vsaki predlagani aktivnosti okvirne možnosti financiranja. Za vsako predlagano aktivnost je potrebno navesti predvideno finančno soudeležbo samoupravne lokalne skupnosti ter opredeliti druge možne vire financiranja. 

4.11.3 NAPOTKI ZA SPREMLJANJe IZVAJANJA UKREPOV


Sistematična izvedba lokalnega energetskega koncepta zahteva spremljanje rezultatov in njihove uspešnosti. Zato samoupravna lokalna skupnost potrebuje osnovne napotke, kako naj izvaja aktivnost, na primer, z rednim uvrščanjem tematike na seje občinskega sveta, redno izdelavo letnih poročil o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih, objavljanjem učinkov izvedenih ukrepov v medijih javnega obveščanja itd..

Za spremljanje izvajanja ukrepov se praviloma zadolži glavnega nosilca izvajanja LEK. Njegove naloge so vsaj naslednje:

· analiza učinkov vsakega izvedenega ukrepa;

· objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v sredstvih javnega obveščanja lokalne skupnosti;

· dvakrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju LEK in ga predstaviti občinskemu oziroma mestnemu svetu.


· lokalna skupnost mora enkrat letno poročati ministrstvu, pristojnemu za energijo o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih. Poročilo pripravi glavni nosilec izvajanja LEK na obrazcu, določenem v prilogi Pravilnika.

V nadaljevanju je prikazana organizacijska shema izvajanja projektov, ki bi jo predlagali vsem samoupravnim lokalnim skupnostim:


Shema 8: Predlog organizacijske sheme izvajanja projektov iz akcijskih načrtov lokalnih energetskih konceptov



























Velik poudarek pri predlagani shemi je na poročanju o izvajanju projektov. Predvidevamo tri ravni poročanja: 


· prva raven: lokalna energetska agencija poroča občinskemu oziroma mestnemu svetu;


· druga raven: lokalna skupnost poroča ministrstvu, pristojnemu za energijo;


· tretja raven: lokalna energetska agencija (oziroma glavni nosilec izvajanja lokalnega energetskega koncepta) obvešča širšo javnost preko medijev javnega obveščanja in organizacije delavnic.

5 PRISTOJNOSTI IN NAČIN ZBIRANJA PODATKOV ZA IZDELAVO LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA


Izdelovalec lokalnega energetskega koncepta sam izbere način zbiranja podatkov, ki mu ustreza. Usmerjevalni skupini predstavi predviden način zbiranja podatkov ter ga po potrebi prilagodi lokalnim razmeram. Možno je, da določeni podatki že obstajajo in jih zato ni potrebno ponovno zbirati preko vprašalnikov ali drugih sredstev. Naloga izdelovalca lokalnega energetskega koncepta je predvsem, da usmerjevalni skupini predstavi nabor podatkov, ki jih bo potreboval pri izdelavi lokalnega energetskega koncepta. Na podlagi tega usmerjevalna skupina posreduje morebitne obstoječe podatke oziroma poskrbi za pripravo potrebnih seznamov, ki bodo izdelovalcu služili kot osnova za nadaljnje zbiranje podatkov. Cilj so čim popolnejši podatki, saj izdelovalec lokalnega energetskega koncepta le tako lahko pripravi ustrezne usmeritve samoupravni lokalni skupnosti. 

Osnovne skupine, od katerih mora izdelovalec lokalnega energetskega koncepta pridobiti energetske podatke, so v naslednji tabeli. Pri vsaki skupini so navedeni najverjetnejši načini in viri pridobivanja podatkov:


Tabela 2: Skupine, za katere je potrebno pridobiti podatke, z navedenimi najpogostejšimi viri pridobivanja podatkov za posamezno skupino


		SKUPINA

		VIRI ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV



		1. Stanovanja

		SURS, vprašalniki, lokalna skupnost



		2. Podjetja

		Vprašalniki



		3. Javne stavbe lokalne skupnosti

		Vprašalniki, lokalna skupnost + obvezni ogledi na terenu



		4. Državne javne stavbe

		Vprašalniki



		5. Distribucija zemeljskega plina

		SODO zemeljskega plina



		6. Distribucija daljinske toplote

		Distributer daljinske toplote



		7. Javna razsvetljava – stanje svetil javne razsvetljave

		Upravitelj javne razsvetljave



		8. Poraba električne energije

		SODO električne energije, lokalna skupnost, SURS, vprašalniki



		9. Večje kotlovnice

		Upravitelji centralnih kotlovnic + obvezni ogledi na terenu



		10. Kmetije

		Vprašalniki



		11. Lesni obrati

		Vprašalniki



		12. Rastlinjaki

		Vprašalniki





6 AKTIVNOSTI samoupravne LOKALNE SKUPNOSTI PO SPREJETJU LEK

Lokalni energetski koncept mora sprejeti občinski oziroma mestni svet in po sprejetju postane za lokalno skupnost zavezujoč. Samoupravna lokalna skupnost mora po sprejemu lokalnega energetskega koncepta obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno za okolje in prostor.

Samoupravna lokalna skupnost imenuje izvajalca lokalnega energetskega koncepta, to je lokalna energetska agencija ali energetski upravljavec, ki ga imenuje župan občine. Izvajalec lokalnega energetskega koncepta izdela načrt izvajanja, in poišče finančne vire in zunanje izvajalce, če je potrebno. Za pomoč pri izvajanju ukrepov si izbere ustrezno ekipo. V primeru, ko izvajanje prevzame lokalna energetska agencija, je priporočljivo, da župan na predlog usmerjevalne skupine imenuje t. i. koordinatorja izvajanja LEK, ki bo pomagal lokalni energetski agenciji. Glavni nosilec je zadolžen za redno spremljanje učinkov posameznih ukrepov, poskrbeti mora za objavo člankov o izvedenih ukrepih v sredstvih javnega obveščanja lokalne skupnosti. Vsaj dvakrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju ukrepov in ga predstaviti občinskemu oziroma mestnemu svetu. 

Samoupravna lokalna skupnost mora enkrat letno poročati o izvajanju lokalnega energetskega koncepta ministrstvu, pristojnem za energijo. Obrazci za poročanje so določeni s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (UL št. 74/ 2009).


Obrazcu iz prejšnjega odstavka morajo biti priloženi izpiski iz zapisnikov tistega dela sej, na katerih je občinski ali mestni svet obravnaval poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta.

7 PRILOGE


PRILOGA: Referenčna zakonodaja


PRILOGA:

REFERENČNA ZAKONODAJA

ZAKONI


· Energetski zakon (EZ-UPB2); Uradni list RS, št. 27/2007; 26.3.2007

17. člen: Izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti so dolžni v svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.


Lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept, s katerim določi način prihodnje oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije, vsaj vsakih deset let.


Metodologijo in obvezne vsebine lokalnih energetskih konceptov predpiše minister, pristojen za energijo.


Skladnost lokalnega energetskega koncepta z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko potrjuje minister, pristojen za energijo z izdajo soglasja.


Poleg naloge iz prvega odstavka, so lokalne skupnosti dolžne usklajevati z nacionalnim energetskim programom tudi svoje prostorske in druge plane razvoja.


65. člen: Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izvaja država s programi: izobraževanja, informiranja, osveščanja javnosti, energetskim svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov, spodbujanjem lokalnih energetskih konceptov, pripravo standardov in tehničnih predpisov, fiskalnimi ukrepi, finančnimi spodbudami in drugimi oblikami spodbud.


66. člen: Lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za izvajanje teh programov lahko lokalna skupnost pridobi državne spodbude, če ima izdelan lokalni energetski koncept.


68.a člen: Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:


- decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije;


- soproizvodnja;


- daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo;


- toplotne črpalke.


Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.


Obstajajo pa izjeme, v katerih omenjene študije izvedljivosti ni potrebno izdelati. Ena od izjem so tudi stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem konceptu. 

113.a člen: Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba lokalne skupnosti, če lokalna skupnost pravočasno ne sprejme energetskega koncepta (drugi odstavek 17. člena).


Prehodne in končne določbe iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - EZ-B (Uradni list RS, št. 118/06) – 41. člen: Lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept iz 17. člena zakona  najpozneje do 1. januarja 2011. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sprejme mestna občina ali več mestnih občin skupaj lokalni energetski koncept najpozneje do 1. januarja 2009.


· Zakon o spremembah in dopolnitvah EZ (EZ-C), Uradni list RS, št. 70/2008; 11.07.2008

6. člen: V lokalnih energetskih konceptih se določi, da za investitorja oziroma lastnika, ki izbere kot vir oskrbe z energijo, ki presega dve tretjini potreb, obnovljive vire energije, ne velja obveznost priklopa objekta na distribucijsko omrežje daljinskega ogrevanja oziroma na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega plina.

· Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1); Uradni list RS, št. 39/2006; 13.4.2006


Eden izmed ciljev varstva okolja, ki so zapisani v 2. členu tega zakona, je tudi zmanjšanje rabe energije in večja izraba obnovljivih virov energije, kar je tudi osrednja tematika lokalnega energetskega koncepta. Posreden vstop te tematike je tudi v 12. členu, po katerem morata država in lokalna samoupravna skupnost spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in tiste posege v okolje, ki zmanjšujejo porabo snovi in rabo energije.


Konkretneje vstopa tematika lokalnega energetskega koncepta v ZVO preko programov in načrtov s področja varstva okolja, ki so opredeljeni v tretjem delu zakona, in sicer v 38. členu ZVO je opredeljene program varstva okolja občine ali občinski program varstva okolja (OPVO):


»Program varstva okolja in operativne programe za svoje območje sprejme mestna občina, lahko pa tudi občina ali širša samoupravna lokalna skupnost, ob smiselni uporabi določb 35., 36. in 37. člena tega zakona.«


»Programi iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in operativnimi programi varstva okolja.«


Sestavine lokalnega energetskega koncepta vstopajo v občinski program varstva okolja.

· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B); Uradni list RS, št. 70/2008; 11. 7. 2008


· Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt); Uradni list RS, št. 33/2007;13.4.2007

Zakon o prostorskem načrtovanju na novo ureja naslednje vsebinske sklope:


- sistem prostorskih aktov države in občin,


- postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov,


- vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema,


- opremljanje stavbnih zemljišč z ustrezno gospodarsko javno infrastrukturo.


V povezavi z lokalnimi energetskimi koncepti velja izpostaviti predvsem naslednje člene Zakona o prostorskem načrtovanju:


4. člen: načelo trajnostnega prostorskega razvoja

Država in samoupravna lokalna skupnost morata s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostni rabi naravnih dobrin in drugih virov ter celostno ohranjanje kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

6. člen: načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij

Prostorski razvoj se usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo.

Z razvojem naselij se ne smejo slabšati kakovost življenjskega okolja in se mora v čim večji meri ohranjati zelene površine naselja.

Širitev naselja je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen.


Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna in so funkcionalno povezana z obstoječim naseljem.

11. člen: pristojnosti države in občin

Država je pristojna za:

- določanje ciljev prostorskega razvoja države,

- določanje izhodišč in usmeritev za načrtovanje prostorskih ureditev na vseh ravneh,


- načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena,


- izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načrtovanja na ravni občin.


Lokalna skupnost je pristojna za:


- določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,


- določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor,


- načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

14. člen: prostorski akti


Prostorske ureditve se načrtujejo s prostorskimi akti.


S prostorskimi akti se določajo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji in merila za njihovo izvedbo.


Prostorski akti so državni, občinski in medobčinski prostorski akti.


Državna prostorska akta sta državni strateški prostorski načrt in državni prostorski načrt.


Občinska prostorska akta sta občinski prostorski načrt ter občinski podrobni prostorski načrt. Občina lahko sprejme strateški del občinskega prostorskega načrta kot občinski strateški prostorski načrt, ki je v tem primeru samostojen občinski prostorski akt.


Medobčinski prostorski akt je regionalni prostorski načrt.


Prostorske akte občine podrobno opredeljujejo členi 37 – 61 Zakona o prostorskem načrtovanju.


71. člen: komunalna oprema


Komunalna oprema so:


- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,


- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,


- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.


PRAVILNIKI


· Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov; Uradni list RS 74/2009; 25.9.2009


Ta pravilnik določa obvezne vsebine lokalnega energetskega koncepta, način njegove priprave in načine spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta.


· Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; Uradni list RS 93/2008; 19.9.2008


Ta pravilnik določa vrste sppodbud za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, ki jih dodeljuje Ministrstvo za okolje in prostor, pogoje in merila za njihovo dodelitev in upravičence do spodbud.


Spodbude za izvedbo investicijskih projektov in za naročilo svetovalnih storitev s področja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije, ki se ne dodeljujejo kot državne pomoči ali »de minimis« pomoči, se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev (subvencij).


Po 26.členu so upravičenci za pridobitev subvencij:


· za svetovalne storitve in projekte, naštete v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika, samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) sprejete lokalni energetski koncept.


· Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije; Uradni list RS 25/2009; 3.4.2009


· Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni list RS 93/2008; 30.9.2008


Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah, ter način izračuna projektih energijskih karakteristik stavbe v skladu z Direktivo 2002/91 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. december 2002 o energetski učinkovitosti stavb. 


Ta pravilnik se uporablja za projektiranje in gradnjo novih stavb ter prenovo obstoječih stavb.


Pravilnik določa tehnične zahteve za učinkovito rabo energije, v 8. členu pa tudi uporabo obnovljivih virov energije, in sicer: V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, določene v osmem in devetem odstavku  7. člena tega pravilnika, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.


· Pravilnik o spremembah pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni list RS 47/2009: 23.6.2009


V Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08) se v prvem odstavku 34. člena besedilo »1. julija 2009« nadomesti z besedilom »1. julija 2010«.


· Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; Uradni list RS 77/2009; 2.10.2008


Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, načinov vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register.


V 21. členu določa, da mora biti energetska izkaznica nameščena na vidnem mestu v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 1.000 m2, ki so v lastni države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije.


· Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo; Uradni list RS 35/2008; 9.4.2008

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb določa metodologijo izdelave in obvezno vsebino pri izdelavi študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo za stavbe z uporabno tlorisno površino nad 1.000 m2, če gre za graditev novih stavb ali rekonstrukcijo stavb, pri kateri se zamenjuje sistem oskrbe z energijo.


V 4. členu pravilnik določa, da morajo biti predlogi variant usklajeni z lokalnim energetskim konceptom in predpisi samoupravne lokalne skupnosti.


Nekatere stavbe so iz obveznosti izdelave študije izvedjlivosti izvzete, med drugim tudi stabe, za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem konceptu, kar določa zgoraj citirani Energetski zakon z 68.a členom. 


· Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij; Uradni list RS 99/2007; 30.10.2007


Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.


7. člen: V zasnovi gospodarske javne infrastrukture se, upoštevajoč usmeritve prostorskega razvoja občine, prikažejo obstoječa omrežja in objekti državnega in regionalnega pomena ter prikažejo pomembnejša obstoječa in načrtovana omrežja in objekti lokalnega pomena, med drugim tudi s področja energetike, skladno z lokalnim energetskim konceptom.


23. člen: Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo določajo, med drugim tudi način oskrbe z energijo, vključno z usmeritvami iz lokalnih energetskih konceptov.


39. člen: Konceptualni del urbanističnega načrta se opredeli kot koncept razvoja naselja na podlagi izhodišč in ciljev prostorskega razvoja občine in nasejla. Koncept razvoja naselja med drugim vsebuje tudi lokalni energetski koncept.


· Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta; Uradni list RS 33/2007; 30.10.2007


Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.


NACIONALNI DOKUMENTI


· Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije

Z Zeleno knjigo se začenja priprava novega Nacionalnega energetskega programa za Slovenijo. Njen namen je spodbuditi javno razpravo o strateških vprašanjih razvoja energetike v Sloveniji do leta 2030 za oblikovanje kvalitetnih izhodišč novega nacionalnega energetskega programa (NEP). Priprava novega NEP je nujna, saj vrsta novih okoliščin v globalnem okolju zahteva ponoven razmislek o razvoju energetskih dejavnosti in storitev, potrebna pa je tudi poglobljena razprava o tem, kako preseči šibko izvajanje Resolucije o NEP iz leta 2004 (ReNEP 2004). 


Z Zeleno knjigo se uvaja novost, saj je prvič uporabljen posvetovalni dokument v oporo pri oblikovanju izhodišč sektorskega programskega dokumenta. Zelena knjiga še ne daje odgovorov na vsa vprašanja, na katera bo odgovorjeno v Nacionalnem energetskem programu – njena naloga je zastaviti prava vprašanja. Kot osnova za razpravo je v Zeleni knjigi za NEP podan logični in kvalitativni model prostora odločanja energetske politike: navedeni so okvir, cilji in kriteriji, zunanje okoliščine ter instrumenti energetske politike. Predstavljena  je razvojna vizija za ključne razvojne dileme  –  v javni razpravi bo dopolnjena in preoblikovana. Za razvoj energetike pa bodo pomembni tudi razvoj v drugih sektorjih, zlasti v prometu, in ukrepi horizontalnih politik, kot sta davčna ter seveda splošna razvojna politika države.

Nadaljnja priprava predloga NEP bo potekala v treh korakih: 


1. Oblikovanje podprogramov. Na podlagi izhodišč (iz Zelene knjige in drugih) bodo oblikovani podsektorski in horizontalni podprogrami (oskrba z električno energijo, oskrba z gorivi, raba energije, lokalne energetske storitve, davčna in cenovna politika, izobraževanje in usposabljanje, raziskave in razvoj), 


2. Ocene in presoje učinkov. Ocenjeni bodo skupni učinki podprogramov pri doseganju ciljev energetske politike, učinki na okolje (skladno z zahtevami postopka celovite  presoje vplivov na okolje – CPVO), na javne finance in makroekonomski učinki ter pripravljen predlog NEP,


3. Odločanje. NEP sprejema državni zbor. Pred potrditvijo predloga NEP v  vladi bosta v javni obravnavi medresorsko usklajen dokument in okoljska ocena NEP.  

Novi Nacionalni energetski program naj bi bil sprejet v letu 2010.

· Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje za 2008 -2016 (AN-URE)


Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje za 2008-2016 (v nadaljevanju: AN-URE) je bil izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkoviti rabi končne energije in energetskih storitvah ter razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS. To je prvi od treh akcijskih načrtov. Ostala dva je potrebno izdelati v letu 2011 oziroma 2014.


Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008-2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9 % glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4.261 GWh. Prihranki bodo doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). Dejansko bodo doseženi večji kumulativni prihranki končne energije, saj se bo v okviru AN-URE izvajala tudi vrsta ukrepov URE, predvsem v horizontalnih, katerih učinke bo mogoče enoznačno ovrednotiti  na osnovi enotne metodologije, ki bo pripravljena na nivoju EU.


AN-URE sloni na izvajanju 29 sektorskih, večsektorskih oziroma horizontalnih instrumentov, ki bodo zagotovili izvajanje ukrepov, predlaganih v Direktivi 2006/32/ES, priloga III.


Z AN-URE se poleg ukrepov za učinkovito rabo energije spodbuja tudi izkoriščanje obnovljivih virov energije in soproizvodnjo toplote ter električne energije.


· Operativni program zmanjševanja emisij TGP do 2012

Temeljna usmeritev Operativnega programa je, da bomo z doslednim uresničevanjem pravnega reda EU na vseh segmentih, ki imajo vpliv na emisije TGP dosegli izpolnitev obveznosti Kjotskega protokola. Operativni program opredeljuje: ukrepe za zmanjšanje emisij, instrumente za dosego teh ukrepov, nosilce, odgovornosti za izvedbo teh ukrepov, roke za izvedbo posameznih ukrepov, oceno stroškov in identificirani so finančni viri. 


Predvideni ukrepi po sektorjih, predvsem tistih, ki so največji vir emisij toplogrednih plinov (TGP):


1. Proizvodnja električne energije in toplote. Na tem področju so emisije TGP v letu 2004 predstavljale kar 32 % nacionalnih emisij TGP. Med potencialne ukrepe uvrščamo predvsem: 


· tehnološka prenova termoelektrarn, potrebna zaradi izteka življenjske dobe enot in izpolnjevanja okoljskih zahtev (IPPC), z glavnim ciljem zmanjšanja specifičnih emisij pri proizvodnji električne energije. Gre za nove enote (npr. novi blok 6 v TE Šoštanj) z bistveno  višjimi izkoristki ob delnem prehodu na zemeljski plin. 


· Povečanje obsega soproizvodnje toplote in električne energije v sistemih daljinskega ogrevanja s tehnološko posodobitvijo in zamenjavo goriva.


· Povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov – možno doseči predvsem z obnovo in izgradnjo velikih hidroelektrarn (Drava, Sava) ter manjših enot (male HE, izraba biomase in vetrne energije).


· Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. 


2. Promet. Promet je drugi največji vir emisij TGP in predstavlja kar četrino vseh emisij CO2. Za zmanjšanje teh emisij predvidevamo naslednje ukrepe:


· Izvajanje strategije EU za zmanjševanje emisij iz osebnih vozil. Gre za nadaljevanje postopnega zmanjševanja specifičnih emisij novih osebnih motornih vozil, kar je obveznost proizvajalcev avtomobilov.


· Spodbujanje javnega potniškega prometa, za kar bo potreben razvoj ustrezne infrastrukture za javni potniški promet, predvsem v večjih aglomeracijah.


· Izvajanje ukrepov Resolucije o prometni politiki za prehod tranzita iz cest na železnice, za kar je potrebno posodobiti železniško omrežje.


· Nadomeščanje fosilnih goriv z biogorivi. Zagotavljanje minimalnih vsebnosti biogoriv je obveznost distributerjev motornih goriv, določena minimalna letna povprečna vsebnost pa je za leto 2007 najmanj 2 %, leta 2010 pa najmanj 5 %.


3. Industrija in gradbeništvo. Emisije TGP so na tem področju leta 2004 predstavljale 14 % skupnih emisij. Predvideni so naslednji ukrepi:


· Znižanje energetske intenzivnosti v industriji, ki jo spodbujajo fiskalni instrumenti (trošarina, okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2), ekonomski instrumenti (finančne spodbude, ugodni krediti), zakonodaja (prilagajanje najboljšim razpoložljivim tehnikam po IPPC direktivi), prostovoljni programi (npr. uvajanje energetskega menedžmenta).


· Spodbujanje soproizvodnje električne energije in toplote prek zagotovljenih fiksnih odkupnih cene električne energije, za kar se pripravlja nova shema.


· Povečanje deleža obnovljivih virov energije in zamenjava goriv – doseženo prek finančnih spodbud in ugodnega kreditiranja.


4. Raba energije v široki rabi. Leta 2004 so te emisije predstavljale 14 % skupnih emisij TGP. Predvideni ukrepi v Operativnem programu so:


· Izboljšanje energetskih lastnosti stavb ter delovanja hladilnih in ogrevalnih sistemov. Ti ukrepi se spodbujajo s subvencioniranjem investicij  ter ugodnim kreditiranjem, v javnem sektorju pa še s pogodbenim zagotavljanjem prihranka energije. Ukrep upošteva tudi gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih stavb.


· Povečanje rabe obnovljivih virov energije in zamenjava goriv v gospodinjstvih in v storitvenem sektorju za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Ti ukrepi se spodbujajo s subvencioniranjem investicij  ter ugodnim kreditiranjem.


· Večja energetska učinkovitost rabe električne energije v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih. V storitvenem sektorju  je potencial prihrankov največji pri razsvetljavi (varčne sijalke) ter pri sistemih klimatizacije  in prezračevanja. Pomemben potencial je tudi v javni razsvetljavi.

· Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO); Uradni list RS, št. 2/2006, 6.1.2006

NPVO je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. Cilji in ukrepi so opredeljeni v okviru štirih področij, in sicer: podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, kakovost življenja ter odpadki in industrijsko onesnaževanje. 


· Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP); Uradni list RS, št. 57/2004; 27.5.2004

Nacionalni energetski program (v nadaljnjem besedilu: NEP) je dokument koordiniranja prihodnjega delovanja ustanov, ki se ukvarjajo z oskrbo z energijo ter postavlja cilje in določa mehanizme za prehod od zagotavljanja oskrbe z energenti in električno energijo k zanesljivi, konkurenčni in okolju prijazni oskrbi z energijskimi storitvami. Postavlja tudi cilje in mehanizme za spremembo razumevanja vloge in pomena energije pri dvigu blaginje. 


Cilji in mehanizmi energetske politike Slovenije so združeni v tri stebre trajnostnega razvoja: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo ter vplive ravnanja z energenti in energijo na okolje.

ReNEP opredeljuje lokalni energetski koncept kot temeljni planski dokument, ki v skladu z nacionalnim energetskim programom opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov (obnovljivi viri, odpadna toplota iz industrijskih procesov, odpadki ipd.), zagotavlja zmanjšanje vplivov na okolje in ne nazadnje zmanjšuje javne izdatke. V pripravo in izvajanje lokalnih energetskih konceptov je vključena vrsta akterjev, od lokalnih skupnosti, izvajalcev javnih služb, podjetij za oskrbo z energijo do občanov, nevladnih organizacij in drugi. 

ReNEP navaja, da večina večjih mest nima izdelanih oziroma posodobljenih lokalnih energetskih konceptov. Lokalne energetske koncepte večinoma pripravijo pred večjimi odločitvami (izgradnja plinskega omrežja, daljinskega ogrevanja na biomaso). Nedosledno pa je izvajanje, spremljanje izvajanja in dopolnjevanje programov. Zato je nujno, da izdelava lokalnih energetskih konceptov postane obvezna. 

· Občinski programi varstva okolja (OPVO) 

Zakon o varstvu okolja v 106. členu določa, da mora mestna občina, lahko pa tudi občina ali širša samoupravna lokalna skupnost, vsaj vsako četrto leto pripraviti in javno objaviti poročilo o stanju okolja. 


V dokumentu, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo občinam v pomoč priprave poročila o stanju okolja (Priporočila ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja (OPVO), 2006), je natančneje opredeljena zahtevana vsebina teh poročil. Poročilo o stanju okolja je osnova za pripravo OPVO. Eden od sestavnih delov OPVO je tudi povzetek analize stanja z oceno trendov. V analizo stanja in oceno trendov pa vstopa tudi lokalna energetska zasnova, ki je navedena kot eden o sestavnih delov dokumenta v poglavju o energetiki.  


DIREKTIVE

· Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktive 2001/77/ES in 2003/30/ES (2009/28/ES)


Direktiva določa skupen okvir za spodbujanje energije iz obnovljivih virov. Določena sta obvezna nacionalna cilja za skupni delež energije iz obnovljivih virov v končni bruto porabi energije in za delež energije iz obnovljivih virov v prometu. Določena so pravila glede statističnih prenosov med državami članicami, skupnih projektov držav članic ter skupnih projektov držav članic in tretjih držav, potrdil o izvoru, upravnih postopkov, informacij in usposabljanja ter dostopa do elektroenergetskega omrežja za energijo iz obnovljivih virov. Določena so trajnostna merila za pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva. Direktiva je bila v Evopskem parlamentu in Svetu evropske unije sprejeta 23. aprila 2009; veljati je začela 25. junija 2009. Rok za prenos zahtev direktive v pravni red držav članic je 5. 12. 2010.


Vsaka država članica zagotovi, da je delež energije iz obnovljivih virov, izračunan v skladu s členi 5 do 11, v končni bruto porabi energije v letu 2020 najmanj enak njenemu nacionalnemu splošnemu cilju za delež energije iz obnovljivih virov v tem letu, določenemu v tretjem stolpcu razpredelnice v delu A Priloge I. Takšni obvezni nacionalni splošni cilji so skladni s ciljem najmanj 20-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v končni bruto porabi energije Skupnosti leta 2020. Države članice širijo in spodbujajo energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo, da bodo lažje dosegle navedene cilje iz tega člena.

Države članice uvedejo učinkovito oblikovane ukrepe, da bi zagotovile, da je delež energije iz obnovljivih virov enak ali večji od deleža iz okvirne usmeritve iz dela B Priloge I.

Vsaka država članica zagotovi, da je delež energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v letu 2020 najmanj enak 10 % končne porabe energije v prometu v tej državi članici. Vsaka država članica sprejme nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo.

· Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Energy Performance of Buildings Directive); 2002/91/ES


Direktiva o energetski učinkovitosti stavb zajema zahteve, ki bodo vodile do zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z energijo ter do doseganja ciljev iz Kyotskega protokola, kar se v velikem delu pokriva tudi s cilji lokalnih energetskih konceptov. Direktiva je bila v Evropskem parlamentu in Svetu evropske unije sprejeta 16. decembra 2002; veljati je pričela 4. januarja 2003, 4. januar 2006 pa je bil rok za prenos zahtev direktive v pravni red držav članic. Velja dodatno 3-letno obdobje za popolno uveljavitev  nekaterih zahtev (izdajanje energetskih izkaznic, pregledi kotlov in klimatskih sistemov) pod določenimi pogoji.


Cilj direktive je energetska učinkovitost zgradb ob upoštevanju zunanjih klimatskih in lokalnih pogojev ter notranjih klimatskih zahtev in stroškovne učinkovitosti spodbujati izboljšanje energijske učinkovitosti stavb v Skupnosti.

Glavne zahteve direktive so naslednje: izračun celovite energetske učinkovitosti stavb, določitev minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti za nove stavbe in večje obstoječe stavbe v primeru večje prenove, energetsko certificiranje stavb ter redne preglede kotlov in klimatskih sistemov v stavbah.


Eden od pomembnejših členov te direktive je prav gotovo 5. člen, ki je z zadnjim Zakonom o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 118/2006) že prenesen v slovensko zakonodajo. Člen govori o tem, da morajo pri novih stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 1000 m2 države članice zagotoviti, da se pred začetkom gradnje prouči in upošteva tehnična, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov. 


Zaradi kompleksnosti celotne direktive jo v slovenski pravni red prenašamo kar s tremi zakoni: z zakonom o varstvu okolja glede rednih pregledov kotlov, z zakonom o graditvi objektov glede metodologije izračuna minimalnih zahtev o energetski učinkovitosti stavb ter z energetskim zakonom glede preostalih zahtev.


· Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS; 2006/32/ES


Direktiva je bila v Evropskem parlamentu in Svetu evropske unije sprejeta 5. aprila 2006; veljati je pričela 25. aprila 2006, države članice pa jo morajo v celoti prenesti v svoj pravni red najkasneje do 17. maja 2008, nekatera določila pa so morale že prenesti do 17. maja 2006.


Direktiva zahteva od držav članic sprejetje stroškovno učinkovitih, izvedljivih in razumnih ukrepov za varčevanje z energijo. Direktiva določa, da države članice sprejmejo in imajo za cilj doseči splošen nacionalni okvirni cilj varčevanja z energijo, ki za deveto leto uporabe te direktive znaša 9%, doseže pa se prek energetskih storitev in drugih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. 


Države članice morajo zagotoviti, da bo javni sektor v okviru te direktive služil kot zgled. Javni sektor mora prevzeti izvedbo enega ali več ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, s poudarkom na gospodarskih ukrepih, ki zagotavljajo največje prihranke energije v najkrajšem obdobju.


Vsaka država članica mora v skladu s to direktivo prvi akcijski načrt energetske učinkovitosti (EEAP) predložiti najkasneje do 30. junija 2007, drugega najkasneje do 30. junija 2011 ter tretjega najkasneje do 30. junija 2014.


· Direktiva o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS; 2004/8/ES


Ob upoštevanju možnih koristi soproizvodnje v smislu varčevanja s primarno energijo, preprečevanja izgub v omrežju, zmanjšanja emisij, zlasti toplogrednih plinov, je spodbujanje soproizvodnje z visokim izkoristkom, ki temelji na rabi koristne toplote, prednostna naloga Skupnosti. Zato sta Evropski parlament in Svet Evropske skupnosti sprejela Direktivo 2004/8/ES Evropskega parlamenta in sveta govori o spodbujanju soproizvodnje električne energije in toplote ter o ustreznih ukrepov za zagotovitev boljše izkoriščenosti soproizvodnje električne energije in toplote.


Namen te direktive je povečati energetsko učinkovitost in izboljšati zanesljivost oskrbe z oblikovanjem okvira za spodbujanje in razvoj soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki temelji na rabi koristne toplote in prihrankih primarne energije na notranjem energetskem trgu ob upoštevanju posebnih nacionalnih okoliščin, zlasti glede podnebnih in gospodarskih razmer.


Direktiva določa, da je soproizvodnja električne energije in toplote deluje z visokim izkoristkom, če je prihranek primarne energije večji od 10%.


Splošni cilj te direktive je določitev metode za izračunavanje količine električne energije iz soproizvodnje in potrebnih smernic za njeno izvajanje.


Direktiva nalaga državam članicam izdelavo analize o nacionalnem potencialu za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom, vključno z mikro soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Analiza mora identificirati celotni potencial porabe koristne toplote in hladu, ki je ustrezen za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom, kakor tudi razpoložljivost goriv ter drugih energijskih virov za uporabo v soproizvodnji. Vključevati mora tudi ločeno analizo ovir, ki bi lahko preprečile realizacijo nacionalnega potenciala za soproizvodnjo z visokim izkoristkom.


V skladu z Direktivo morajo države članice prvič najpozneje do 21. februarja 2007, nato pa vsake štiri leta oceniti napredek pri povečanju deleža soproizvodnje z visokim izkoristkom.


Ostala evropska zakonodaja s področja energetike:

· Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES,

· Direktiva 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES,

· Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES,

· Uredba (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Besedilo velja za EGP),

· Sklep Komisije 2006/770/ES z dne 9. novembra 2006 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 1228/2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Besedilo velja za EGP),

· Uredba Sveta (ES) št. 1223/2004 z dne 28. junija 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih določb za Slovenijo,

· Direktiva Sveta 2004/67/ES o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom,

· Uredba (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (Besedilo velja za EGP).



RABA PRIMARNE ENERGIJE





IZRAČUN KAZALNIKOV:


raba primarne energije / prebivalca


raba primarne energije / m2 ogrevane površine


struktura stanovanj glede na energent za ogrevanje


struktura stanovanj glede na način ogrevanja


struktura rabe primarne energije glede na energent


izdelava energijskega računa za stanovanja








RABA PRIMARNE ENERGIJE V STANOVANJIH





PRETVORNIKI ZA PRERAČUN V MWh





KOLIČINSKA RABA ENERGENTOV





Za stanovanja pridobimo naslednje podatke:


vrsta energenta za ogrevanje (ELKO, ZP,…)


letna raba energenta za ogrevanje


ogrevana površina


način ogrevanja (lokalno, etažno, centralno; iz individualne kotlovnice, preko skupne centralne kotlovnice, preko daljinskega sistema ogrevanja)





RABA PRIMARNE ENERGIJE  PO SKUPINAH IN ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE KOT CELOTO





PRETVORNIKI ZA PRERAČUN V MWh


	








RABA ENERGIJE IN ENERGENTOV PO SKUPINAH IN ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE KOT CELOTO





OPREDELITEV SKUPIN:


stanovanja


industrija, obrt, storitve


javni sektor: 


javne stavbe lokalne samouprave


javne stavbe – državne


promet


raba električne energije:


stanovanjski odjem


poslovni odjem (industrija, obrt)


javne stavbe lokalne samouprave


javne stavbe – državne


javna razsvetljava





pregled obstoječih baz podatkov (pri izvajalcu, v lokalni skupnosti, po statističnih virih, bazah podatkov…)


priprava vprašalnikov in anketiranje





AKCIJSKI NAČRT





OCENA PREDVIDENE RABE ENERGIJE, NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO





ANALIZA MOŽNOSTI URE IN POTENCIALOV OVE





ANALIZA MOŽNIH UKREPOV





OPREDELITEV  ŠIBKIH TOČK OSKRBE IN RABE ENERGIJE





ANALIZA EMISIJ





ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO





ANALIZA RABE ENERGIJE IN ENERGENTOV  





Projekta ne predlagamo





Projekt uvrstimo v AKCIJSKI NAČRT





Projekta ne predlagamo





Ne





Da





Izračunani ekonomski kazalci so ugodni





Izračun osnovnih ekonomskih kazalcev





Ne





Da





Ali je lokacija geografsko primerna in izpolnjuje tehnične kriterije





Definiranje mikrolokacij možnosti izrabe OVE-1





Ne obstajajo





Obstajajo





Analiza potenciala OVE-1 z namenom ugotoviti mikrolokacijo možne izrabe





Predhodno izvedene aktivnosti (študije, raziskave, analize)





OVE-1


lesna biomasa, bioplin





OVE-2


Vetrna energija, geotermalna energija





Izdelovalec lokalni skupnosti ne predlaga aktivnosti, povezane s tem OVE





Izvajalec v akcijskem načrtu predlaga lokalni skupnosti aktivnosti, kot so izdelava študij analize potenciala, meritve, raziskave ipd..





Ne





Da





Ali obstaja interes s strani lokalne skupnosti za izkoriščanje tega OVE?





Predlog lokalni skupnosti glede na pridobljene podatke





Ne





Da





Pregledati, če je možno dobiti podatke o potencialu





Predlog lokalni skupnosti za nadaljnje aktivnosti





Pregled in povzetek ugotovitev





Ne obstajajo





Obstajajo





USMERITVENI CILJ LOKALNE SKUPNOSTI


Povečanje izrabe obnovljivih virov energije v javnih stavbah za x % do leta xxxx.





Projekt: Vgradnja x alternativnih sistemov priprave sanitarne tople vode v javne stavbe do leta xxxx.











CILJ EU


Povečanje deleža obnovljivih virov energije v skupni porabi energije v EU na 20 % do leta 2020.





Za vsak ukrep vpeljave OVE v javne stavbe je potrebno opredeliti:


- zmanjšanje porabe fosilnih goriv v javnih stavbah


- zmanjšanje emisij


- morebitno znižanje stroškov ogrevanja zaradi zamenjave energenta





Za vsak ukrep URE je potrebno opredeliti:


- izračun letnih prihrankov energije


- izračun znižanja stroškov za energijo


- zmanjšanje emisij





I. Pogovor s hišnikom stavbe


II. Pridobitev manjkajočih podatkov


III. Preverjanje podatkov


IV. Pridobitev splošnega vtisa o stavbi





I. Analiza rabe energije (glej poglavje 4.1.2)


II. Analiza stanja stavbe in možnosti prihrankov v okviru ukrepov URE (glej poglavje 4.6.1)


III. Analiza možnosti vpeljave OVE v posamezne javne stavbe (glej poglavji 4.6.1 in 4.6.2)





Predlagani ukrepi URE in OVE v javnih stavbah





Preliminarni energetski pregledi stavb





Vprašalniki o rabi energije in stanju objektov





Pregled obstoječih baz podatkov





IZRAČUN KAZALNIKOV:


struktura rabe primarne energije glede na energent


delež izkoriščenega potenciala za SPTE v podjetjih (podjetja, ki imajo SPTE / podjetja, ki bi glede na svoj proizvodni proces lahko imela SPTE)





RABA PRIMARNE ENERGIJE





Predhodno izvedene aktivnosti (študije, raziskave, analize)





PRETVORNIKI ZA PRERAČUN V MWh





RABA ENERGENTOV ZA OGREVANJE


RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE








PODJETJA – podatki za analizo rabe energije:


vrsta energenta za ogrevanje in tehnološko rabo (ločen prikaz)


letna raba energenta za ogrevanje in tehnološke procese (ločen prikaz)


letna raba električne energije 





LOKALNA SKUPNOST: pripravi seznam večjih podjetij v lokalni skupnosti


IZVAJALEC: pregleda obstoječe baze podatkov, pripravi vprašalnike





LOKALNA SKUPNOST: pripravi seznam javnih stavb


IZVAJALEC: pregleda obstoječe baze podatkov, pripravi vprašalnike





PRETVORNIKI ZA PRERAČUN V MWh





RABA ENERGENTOV ZA OGREVANJE


RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE


STROŠKI OGREVANJA


STROŠKI OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO








IZRAČUN KAZALNIKOV:


energijsko število: za vsako stavbo posebej in povprečje


struktura rabe primarne energije v stavbah glede na energent


skupni stroški ogrevanja po skupinah stavb (npr. šole, vrtci,…)


skupni stroški električne energije po skupinah stavb





JAVNE STAVBE – podatki za analizo rabe energije:


način ogrevanja


vrsta energenta za ogrevanje


letna raba energenta za ogrevanje – serija podatkov za zadnjih 3-5 let (količinsko, stroškovno)


ogrevalna površina


letna raba električne energije (količinsko, stroškovno)





NACIONALNI OKVIRNI CILJ ZA PRIHODNJO RABO ELEKTRIČNE ENERGIJE, PROIZVEDENE IZ OVE


Slovenija mora do leta 2020 povečati rabo obnovljivih virov energije iz trenutnih 16 % končne energije na 25 % končne energije.





- opredelitev možnih virov financiranja


- opredelitev odgovornih nosilcev za izvedbo projekta


-terminski predlog izvedbe projekta


- opredelitev pričakovanih rezultatov projekta


- opredelitev nadaljnjih potrebnih aktivnosti v zvezi s projektom


- opredelitev kazalnikov, s katerimi se bo spremljal napredek pri izvajanju projekta





Kaj to pomeni?





Lokalna skupnost se v skladu s svojimi interesi lahko kljub temu odloči za izvedbo projekta





Baza podatkov


Vprašalniki





Povzetek ugotovitev





Proučitev obstoječih podatkov





DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA




















Koordinator projektov OVE in URE





Lokalna skupnost





POROČANJE





Poročanje: objavljanje kratkih poročil o izvedenih projektih in njihovih učinkov v medijih javnega obveščanja, organizacija delavnic.





LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA


(izvajalec)





POROČANJE





Izvajalci





Izvajalci





Izvajalci





Ministrstvo, pristojno za energijo





Projekt: Vgradnja kotla na lesno biomaso v OŠ x do leta xxxx.





Projekt: x delavnic osveščanja, informiranja, izobraževanja o možnostih izrabe OVE v OŠ do leta xxxx.








Kazalnik: Zmanjšanje porabe fosilnih goriv in EE s pripravo tople vode s sprejemniki sončne energije.








Kazalnik: Dvig deleža proizvedene toplote iz lesne biomase v celotni porabi toplote v javnih stavbah za x %.











Kazalnik: Število opravljenih razgovorov z ravnatelji in hišniki OŠ in VVZ.























Merilo:


Ciljno stanje v primerjavi z dejanskim.








PAGE  

2



