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1 UVOD
1.1

Ozadje projekta

Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) je dokument, ki skladno z nacionalnim energetskim programom
opredeljuje načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti.
Izdelava LEK zajema celovito oceno možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske energetske strategije z namenom
prispevati k dvigu energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini, kot tudi uvajanju novih
energetskih rešitev. LEK tako tudi prispeva k povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije v
občini.
S sprejetim LEK, ki potrjuje akcijski načrt ukrepov LEK, se lahko zmanjšajo stroški oskrbe z energijo v občini,
spodbuja pa se tudi razvoj novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe energije (v nadaljevanju URE)
in obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE), ki zagotavljajo višji življenjski standard.
Izdelan LEK je podlaga pri prostorskem načrtovanju občine, ki zagotavljala energetsko in distribucijsko
učinkovitost, učinkovit urban razvoj, kot tudi trajnostno prometno ureditev itd.
Sprejet in potrjen LEK je velikokrat tudi podlaga za pridobitev sredstev za financiranje različnih projektov.

1.2

Zakonodajne zahteve

Zahteva po izdelavi LEK izhaja iz določil 17. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008,
22/2010, 37/2011, 10/2012, 94/2012-ZDoh-2L).
Obvezne vsebine LEK so določene s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih
konceptov (Ur. l. RS, št 74/2009, 3/2011). Pravilnik določa, da morajo biti cilji LEK usklajeni v skladu s cilji
nacionalnega energetskega programa, kar potrjuje minister pristojen za energijo, z izdajo soglasja k LEK. Pravilnik
med drugim občinam nalaga obveznosti letnega poročanja o izvajanju LEK ministrstvu, pristojnemu za energijo do
31. januarja naslednjega leta.
LEK občine Jezersko je v celoti usklajen s cilji Nacionalnega energetskega programa, ki določa dolgoročne razvojne
cilje in usmeritve energetskih sistemov in oskrbe z energijo v Republiki Sloveniji. V njem so definirani cilji
energetske politike in strateški ukrepi, ki jih bo Vlada Republike Slovenije izvajala za doseganje ciljev.
Sektorski cilji in ukrepi za doseganje nacionalnih ciljev na področju obnovljivih virov energije so bili upoštevani z
uskladitvijo ciljev Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljivo energije 2010-2020 (AN OVE).
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN URE) načrtuje ukrepe za doseganje
cilja izboljšanja energetske učinkovitosti v obdobju 2008-2016.
Pravila in zahteve na področju urejanja prostora, vključno za načrtovanje energetske infrastrukture smo docela
upoštevali skozi določila, ki so podana znotraj Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.),
58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010
popr.)), Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur .l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP
(106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012), Odloka o strategiji prostorskega
razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04).
Določila Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/1999, 110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007
Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-1) so bila docela upoštevana glede na fazo načrtovanja skozi
ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti objektov ali območij.
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Omejevanje emisij toplogrednih plinov je dobilo v Sloveniji zakonsko osnovo in konkretne cilje s sprejemom
Zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Ur. l. RSMP, št. 17/2002). Izvrševanje obveznosti iz Kjotskega protokola in opredelitev ključnih instrumentov, obveznosti
posameznih sektorjev pri uvajanju teh instrumentov ter prilagajanje na te inštrumente je podano znotraj
Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (v nadaljnjem besedilu OP-TGP-1).

1.3

Namen projekta

LEK celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe občine. Pri tem upošteva
dolgoročni razvoj občine na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. LEK 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 bodoči koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri
vseh porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, javne stavbe itd).
Pregledajo se možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe s toploto in
električno energijo v občini. Pregledajo se tudi potenciali učinkovite rabe energije in podajo predlogi za izboljšanje
obstoječega stanja. Predlagani projekti sočasno prinesejo tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Za
področje oskrbe z energijo se podajo napotki za posamezna območja občine.
LEK zajema akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko ovrednoteni ter terminski načrt. Določijo se potencialni
nosilci projektov ter možni viri financiranja projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih
energetski koncept začrta.
LEK tako omogoča:
- izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini,
- 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,
- spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja.
LEK je pomemben pripomoček pri načrtovanju strategije občinske energetske politike. V njem so zajeti načini, s
pomočjo katerih se lahko uresničijo občini 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 občina lahko s tem doseže.
Namen projekta je izboljšanje energetskega stanja v občini in oblikovanje trajnostnega razvoja oskrbe z energijo v
občini za naslednjih 10 let.

1.4

Splošni cilji LEK

Osnovni cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so:
- učinkovita raba energije na vseh področjih,
- povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energija, 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,
- uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
- uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe,
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- zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in v prometu,
- uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja.

1.5

Metoda dela

Pri pripravi LEK občine Jezersko smo v celoti upoštevali določila Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah
lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 74/2009, 3/2011). Prav tako so uporabljene metode dela temeljile na
izkušnjah s pripravo različnih programskih dokumentov, v prvi vrsti LEK, programov varstva okolja, prostorskih
planskih aktov, itd.
Pregled obstoječih študij, programskih dokumentov, zakonodaje in podobnega gradiva na področju URE in OVE v
občini Jezersko je bilo izhodišče za pripravo analize stanja. Pri tem smo se opirali na naslednje vire:
- podatki naročnika o izvedenih projektih oziroma projektih v pripravi (OPN itd.),
- podatki pristojnih inštitucij (ARSO, MKO, Elektro Gorenjska d.d., itd.),
- podatki pridobljeni s pomočjo anket (večja podjetja),
- izvedba preliminarnih in razširjenih energetskih pregledov javnih stavb,
- podatki dostopni na svetovnem spletu.
Pri pregledu dokumentov je bila pozornost usmerjena v evidentiranje obstoječega stanja, beleženje
verodostojnosti podatkov ter oceno možnosti za spremembo le-teh.
Informacije prejete neposredno od akterjev samih, so prispevale pomembno vedenje. Informacije so bile zbrane
na naslednje načine:
- sestanki usmerjevalne skupine,
- individualni pogovori z upravljavci na področju energetske oskrbe, javnih objektov, predstavniki podjetij,
zaposlenimi v različnih oddelkih občine, potencialnimi investitorji, itd.
S pregledom strokovne literature in obvezujočih programskih dokumentov so bili oblikovani indikatorji ter
izhodišča za posamezne projekte. Izhodišča so izhajala iz obvez strateških državnih in EU dokumentov, smernic na
področju URE in OVE ter primerov dobrih praks v drugih državah in posameznih organizacijah.
Z metodo problemskega drevesa smo ugotovljeno razvrstili glede na medsebojno povezanost z vidika vzrokov in
posledic, na podlagi česar so bili določeni primerni ukrepi. Za logičnost programa in posameznih projektov je bilo
poskrbljeno z uporabo obrazca (priloga 2 Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih
konceptov (Ur. l. RS, št. 74/2009, 3/2011).

1.6

Izvedbene strukture

Priprava LEK občine Jezersko je potekala kot proces, v katerem se je okrepilo sodelovanje predstavnikov občine,
gospodarstva, strokovnih organizacij in širše javnosti.

1.7

Usmerjevalna skupina

Glede na Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 74/2009,
3/2011) je občina oblikovala usmerjevalno skupino, katere naloga je bila priprava ali spremljanje priprave LEK
občine Jezersko. Usmerjevalno skupino so sestavljali predstavniki občinske uprave.

1.8

Energetski upravljavec

Za izvajanje LEK glede na zahteve Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
(Ur.l. RS št. 74/2009, 3/2011) skrbi občinski energetski upravljavec ali lokalna energetska agencija.
Splošne naloge energetskega upravljavca so:
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stalen nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju,
priprava gradiv ter ustrezno usmerjanje razvoja občine,
zagotavljanje ustreznega gospodarjenja z energetskim infrastrukturnim premoženjem,
zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike po Energetskem zakonu,
zagotavljanje ustreznega trajnostnega razvoja celotne energetike v občini,
zagotavljanje zanesljiv, varne, racionalne in konkurenčne energetske oskrbe z vplivom lastnikov vseh
energetskih infrastrukturnih sistemov,
formuliranje energetsko gospodarskih ciljev občine,
izdelava predlogov za analizo in načrtovanje energetskih potreb ter za zagotavljanje izbranih nosilcev energije,
pobude za izvajanje projektov URE in OVE,
spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov na podlagi energetskih pregledov,
informiranje in koordinacija glede energetskih vprašanj,
sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj.

1.9

Občinski svet

LEK občine Jezersko bo izvedljiv le, če ga kot strateški dokument potrdi tudi občinski svet občine Jezersko. S
potrditvijo bo namreč omogočeno financiranje izvedbe LEK, njegova vključitev v druge razvojne programe in v
program dela občinske uprave ter gospodarskih javnih služb. Velik pomen za kakovostno izvajanje LEK ima
povezanost, usposobljenost in motiviranost občinske uprave. LEK bo tako uporabljen kot pripomoček pri
načrtovanju aktivnosti in proračuna. Da bo uporaba LEK širša bo poskrbel energetski upravljavec. Energetski
upravljavec bo po sprejetju LEK redno (vsaj enkrat letno) poročal občinskemu svetu, kako poteka izvajanje
programa.

1.10

Seznanjanje javnosti

Z namenom doseči široko sprejet LEK je potrebno vzpostaviti sistem za informiranje in vključevanje javnosti v
vsebine LEK. Za zagotovitev seznanjanja javnosti je eden izmed projektov Načrta ukrepov LEK izdelan sistem za
obveščanje, zbiranje pripomb in predlogov, vzpostavitev sistema povratnih informacij ter vpogled v spremljanje in
vrednotenje izvedbe LEK.
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2 ZNAČILNOSTI OBČINE POMEMBNE Z VIDIKA ENERGETIKE
2.1

Splošne značilnosti

Občina Jezersko leži v zahodni Sloveniji in je del statistične regije Gorenjska. Občino Jezersko obkrožajo občine
Tržič, Preddvor, Kamnik in Solčava. Na severu in vzhodu meji na Republiko Avstrijo. Območje občine je prikazano v
kartografski prilogi A.
Občina Jezersko je bila ustanovljena v letu 1998. Občina Jezersko meri 68,8 km 2. Po površini se med slovenskimi
občinami uvršča na 101. mesto. V občini sta dve naselji – Zgornje in Spodnje Jezersko:
- Zgornje Jezersko je obmejno razloženo hribovsko naselje z gručastim jedrom in nekaterimi samotnimi
kmetijami. Leži v dolini potoka Jezernice, v ledeniških dolinah Ravenske in Makekove Kočne. Obsega naslednje
zaselke: Center (jedro naselja), Grabnar, Kvance, Žabji trg, Stara pošta, Raven, Sibirija in Anclovo.
- Spodnje Jezersko je razloženo naselje, ki se začenja ob nekdanji kranjsko-koroški deželni meji. Sestavlja ga več
zaselkov in samotnih kmetij v ozki dolini reke Kokre. Jedro naselja je gručasti zaselek Spodnji Kraj ob sotočju
Kokre in Jezernice. Prvi zaselek so Zgornje Fužine, sledi Podlog (Kanonir) ob sotočju Kokre in Reke. Višje leži
Spodnji kraj (Bajte). Ostali deli so poimenovani po precej odmaknjenih velikih kmetijah, ki obsegajo tudi do 360
ha zemljišča.
Večino površin občine prekrivajo gozdna zemljišča (81,7% površine občine), sledijo jim kmetijska zemljišča (7,4%).
Pozidana zemljišča v občini predstavljajo 0,9% površine občine (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, podatki o
dejanski rabi tal, stanje na dan 24. 12. 20101). Dejanska raba tal je prikazana v kartografski prilogi B.

2.2

Prebivalstvo in poselitev

V začetku leta 2011 je bilo v občini Jezersko 664 prebivalcev, 328 moških in 336 žensk (SURS, Si-stat podatkovni
portal2). Gostota prebivalcev v občini Jezersko je v začetku leta 2011 znašala 10 prebivalcev na km 2. Največje
naselje v občini je naselje Zgornje Jezersko (v začetku leta 2011 568 prebivalcev). V drugem preostalem naselju,
Spodnje Jezersko, je bilo v začetku leta 2011 96 prebivalcev. Prebivalstvo je skoncentrirano v naselju Zgornje
Jezersko (85,5% prebivalcev občine), ki je locirano v osrednjem delu občine, ob glavni prometnici skozi občino.
Preglednica 1: Izbrani kazalniki o prebivalstvu v začetku leta 2011
povprečna starost (leta)
42,5
indeks staranja
121,8
delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)
15,2
delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)
66,3
delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)
18,5
delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%)
4,7
naravni prirast (leto 2010)
1
selitveni prirast (leto 2010)
0
skupni prirast (leto 2010)
1
vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal

1
2

http://rkg.gov.si/GERK/
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
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Karta 1: Število prebivalcev v občini Jezersko po naseljih v začetku leta 2011
vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal

Preglednica 2: Število prebivalcev, število in velikost gospodinjstev po naseljih po naseljih v začetku leta 2011
Gospodinjstva Povprečna velikost
Naselje
Število prebivalcev
skupaj
gospodinjstva
Spodnje Jezersko
96
39
2,5
Zgornje Jezersko
568
219
2,6
občina Jezersko
664
258
2,6
Slovenija
2.050.189
813.531
2,5
vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal

Ključne ugotovitve:
- v začetku leta 2011 je bilo v občini 664 prebivalcev,
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86% prebivalcev občine prebiva v naselju Zgornje Jezersko,
prevladujejo gozdna zemljišča (82% površine občine), sledijo jim kmetijska zemljišča (7%), pozidana zemljišča
predstavljajo manj kot 1% površine občine.

2.3

Stavbni fond

Po podatkih Registra nepremičnin Geodetskega urada RS (v nadaljevanju REN) je bilo februarja 2012 v občini
Jezersko 670 stavb, od tega 274 stanovanjskih stavb (40,9%) in 389 nestanovanjskih stavb (58,1%). Za 7 stavb
(1,0%) v REN ni podatka o dejanski rabi stavbe. Tako pri stanovanjskih kot tudi pri nestanovanjskih stavbah
prevladujejo samostoječe stavbe (stanovanjske stavbe 92,3%, nestanovanjske stavbe 96,1%).
Preglednica 3: Stavbe glede na tip stavbe
Tip stavbe
samostoječe stavba
dvojček
krajna vrstna stavba
vmesna vrstna stavba
ni podatka
skupaj
ni podatka o rabi stavbe
SKUPAJ STAVB

stanovanjske stavbe
število
%
253
92,3
17
6,2
1
0,4
2
0,7
1
0,4
274
100,0

nestanovanjske stavbe
število
%
374
96,1
9
2,3
3
0,8
3
0,8
0
0,0
389
100,0
1
670

vir: Register nepremičnin, GURS, februar 2012

V spodnji preglednici so prikazane stavbe po letu zgraditve. Stavbe so se v obravnavnih obdobjih gradile precej
enakomerno. Pri stanovanjskih stavbah prevladujejo stavbe zgrajene v obdobju med letoma 1961 in 1970, če
zanemarimo stavbe zgrajene do leta 1918 (te stavbe predstavljajo 23,7% stanovanjskih stavb). Pri nestanovanjskih
stavbah pa prevladujejo stavbe zgrajene v obdobju med letoma1981 in 1990, če zanemarimo stavbe zgrajene do
leta 1918 (te stavbe predstavljajo 26,1% nestanovanjskih stavb).
Preglednica 4: Stavbe po letu zgraditve
stanovanjske
stavbe
Obdobje
število
%
do 1918
65
23,7
1919-1945
24
8,8
1946-1960
32
11,7
1961-1970
38
13,9
1971-1980
34
12,4
1981-1990
32
11,7
1991-2000
26
9,5
2001-2011
21
7,7
ni podatka
2
0,7
SKUPAJ
274
100,0

nestanovanjske
stavbe
število
%
110
28,3
33
8,5
37
9,5
22
5,7
44
11,3
54
13,9
51
13,1
30
7,7
8
2,1
389
100,0

skupaj*
število
175
57
69
60
78
86
78
51
16
670

%
26,1
8,5
10,3
9,0
11,6
12,8
11,6
7,6
2,4
100,0

*skupaj ni seštevek stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; za nekatere stavbe v REN raba ni opredeljena
vir: Register nepremičnin, GURS, februar 2012

V nadaljevanju so podane glavne značilnosti stanovanjske gradnje za posamezna časovna obdobja:
- Gradnja pred letom 1918: V občini Jezersko je 23,7% stanovanjskih stavb zgrajenih pred 1918 letom. Stavbe
zgrajene pred letom 1918 imajo običajno debele mešane kamnito-opečne zidove (širina od 38 do 65 cm),
škatlasta okna, lahko tudi ornamentirane in pogosto spomeniško zaščitene fasade, obokane kleti, lesene
strope in visoke etažne višine.
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Gradnja do leta 1945: Zgradbe predvojnega obdobja do leta 1945 so običajno solidno grajene, a slabo
vzdrževane, s še vedno debelimi polnimi opečnimi zunanjimi zidovi debeline 38 cm in tudi še z lesenimi stropi
in lesenimi okni. Pojavijo se prvi betonski stropi, etažna višina se niža, manjša se profiliranost fasad. Njihove
strehe in podstrešja so neizolirana, razen če so že bivalna. V tem primeru so tudi strehe večinoma že
prenovljene in toplotno zaščitene, a pogosto s premajhno debelino toplotne izolacije. Takšnih stanovanjskih
stavb je v občini Jezersko 8,8%.
Gradnja do leta 1980: Stavbe, zgrajene do osemdesetih let, so slabše ali kvečjemu enako kvalitetno grajene
kot stavbe, ki so bile zgrajene do leta 1945. Razlogi so bili predvsem v pomanjkanju in varčevanju z gradbenimi
materiali. Stene so stanjšane na 30 cm, izolacijskih materialov ni, fasade so preproste. Pogosti so balkoni in
lože, ki so pritrjeni na vmesne plošče. Večina zgradb je grajenih z modularno opeko, kasneje se pojavljajo tudi
liti beton z nezadostno toplotno izolacijo, zidaki iz žlindre in elektrofiltrskega pepela. Te stavbe so potrebne
temeljite gradbene in energijske sanacije, zamenjave oken in drugih vzdrževalnih ukrepov. Pri stavbah iz tega
obdobja je mogoče z minimalnimi dodatnimi investicijskimi posegi doseči občutno zmanjšanje potrebne
energije za vzdrževanje bivalnega udobja v objektu. Takšnih stanovanjskih stavb je v občini Jezersko 38,0%.
Gradnja v osemdesetih letih: Novi predpisi so v osemdesetih letih, ko je nastopilo obdobje intenzivne
gradnje, že zahtevali večjo kontrolo pri zidavi stavb. Prevladujoči material za gradnjo večnadstropnih objektov
je beton, zasebne hiše pa so bile grajene stihijsko, predvsem iz opeke. Stanovanjske hiše so večjih tlorisnih
površin, nekatere brez toplotne izolacije ali pa je ta neustrezna. Kot izolacijski material sta se uporabljala
pogosto siporeks in porolit, redkeje toplotna izolacija. Zaradi novih materialov in samo graditeljskih detajlov
so pogoste nedoslednosti pri izvedbi tesnjenja, zato je pogosto tudi zamakanje. Okna so velika, aluminijasta ali
lesena in večinoma neustrezna zaradi enoslojne ali dvoslojne zasteklitve. Takšnih stanovanjskih stavb je v
občini Jezersko 11,7%.
Novejša gradnja (1991-2011): V devetdesetih letih postane gradnja zelo raznolika, ob opečni zidavi se pojavi
lahka montažna gradnja, predvsem pri enodružinskih hišah. Povečal se je delež opečnih stavb s toplotno
izolacijo vseh konstrukcijskih sklopov, zato so stavbe v povprečju še kar dobro izolirane. Vgrajena okna so
lesena, aluminijasta in PVC. Povsod prevladuje dvojna zasteklitev, do leta 2000 predvsem »termopan«, po
tem pa se uveljavi energijsko učinkovita dvoslojna zasteklitev. Novejši objekti, zgrajeni po letu 1990, so bolje
toplotno izolirani, zato je smiselno objekt dodatno toplotno izolirati le v primeru, ko so posamezni elementi
konstrukcijskih sklopov poškodovani ali je predvidena njihova zamenjava. Dodatno je smiselno izolirati le
poševno streho nad ogrevanim podstrešjem. Takšnih stanovanjskih stavb je v občini Jezersko 17,2%.

Glede na REN je večina stavb v občini iz lesa (38,2%), sledi opeka (26,0%). Večina stanovanjskih stavb je iz opeke
(42,3%), pri nestanovanjskih stavbah pa prevladuje les (54,8%).
Preglednica 5: Stanovanjske stavbe glede na material nosilne konstrukcije
stanovanjske
nestanovanjske
Material
nosilne
stavbe
stavbe
konstrukcije
število
%
število
%
opeka
116
42,3
58
14,9
beton, železobeton
6
2,2
19
4,9
kamen
73
26,6
63
16,2
les
43
15,7
213
54,8
kombinacija
različnih
24
9
materialov
8,8
2,3
kovinska konstrukcija
0
0,0
1
0,3
montažna gradnja
4
1,5
2
0,5
drug material
7
2,6
24
6,2
ni podatka
1
0,4
0
0,0
SKUPAJ
274
100,0
389
100,0

skupaj*
število
174
26
136
256
33
1
6
31
7
670

%
26,0
3,9
20,3
38,2
4,9
0,1
0,9
4,6
1,0
100,0

*skupaj ni seštevek stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; za nekatere stavbe v REN raba ni opredeljena
vir: Register nepremičnin, GURS, februar 2012

Ker v REN ni podatka o vrsti strešne kritine na stavbah, navajamo edini drug razpoložljiv podatek, to pa je podatek
o vrsti strešne kritine na stanovanjskih stavbah iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. Podatke iz
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leta 2002 navajamo zato, ker novejši podatki še niso na voljo. Rezultati Registrskega popisa 2011, ki je bil izveden
v začetku leta 2011, o stanovanjih naj bi bili predvidoma objavljeni najpozneje do 29. junija 2012. Vendar pa ni
pričakovati, da bodo na voljo potrebni podatki, saj je bil tokrat, namesto doslej običajnega terenskega
popisovanja, popis prebivalstva izveden samo s povezovanjem številnih administrativnih in statističnih virov, med
katerimi je tudi Register nepremičnin, ki pa, kot smo že predhodno navedli, tega podatka ne vsebuje. Po podatkih
iz leta 2002 v občini prevladuje betonska strešna kritina (32,4%), sledi ji opečna strešna kritina (29,3%). Potrebno
je opozoriti, da se podatki nanašajo samo na stanovanjske stavbe, saj popis ni zajemal nestanovanjskih stavb.
Preglednica 6: Stavbe s stanovanji glede na vrsto strešne kritine
Vrsta strešne kritine
Število stavb
azbestno-cementna strešna kritina
25
vlakno-cementna strešna kritina
13
opečna strešna kritina
65
betonska strešna kritina
72
pločevinasta strešna kritina
8
bitumenska strešna kritina
12
druga vrsta strešne kritine
27
STAVBE S STANOVANJI SKUPAJ
222

%
11,3
5,9
29,3
32,4
3,6
5,4
12,2
100,0

vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

Več kot tretjina stavb (38,7%) v občini ima prenovljeno streho. Pri prenovi streh prevladujejo stanovanjske stavbe.
Od vseh stanovanjskih stavb jih ima prenovljeno streho 45,3%, od vseh nestanovanjskih stavb pa 34,7%. Večina
prenov streh na stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah se je zgodila v obdobju zadnjih dvajsetih let. Precej
manj pa je stavb z obnovljeno fasado. Takih je le 10,0% od vseh stavb v občini. Od vseh stanovanjskih stavb jih ima
prenovljeno fasado 15,7%, od nestanovanjskih stavb pa 6,2%. Tudi tu prevladujejo stanovanjske stavbe. Večina
prenov fasad na stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah se je zgodila v obdobju zadnjih dvajsetih let.
Preglednica 7: Stavbe po letu prenove strehe
stanovanjske stavbe
Leto zadnje prenove
število
%
do leta 1980
30
od 1981 do 1990
27
od 1991 do 2000
33
od 2001 do 2011
34
SKUPAJ
PRENOVLJENIH
124
45,3
STAVB
SKUPAJ VSEH STAVB
274

nestanovanjske stavbe
število
%
48
24
27
36
135

34,7

skupaj*
število
78
51
60
70
259

389

%

38,7
670

*skupaj ni seštevek stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; za nekatere stavbe v REN raba ni opredeljena
vir: Register nepremičnin, GURS, februar 2012

Preglednica 8: Stavbe po letu prenove fasade
stanovanjske stavbe
Leto zadnje prenove
število
%
do leta 1980
10
od 1981 do 1990
14
od 1991 do 2000
9
od 2001 do 2011
10
SKUPAJ
PRENOVLJENIH
43
15,7
STAVB
SKUPAJ VSEH STAVB
274

nestanovanjske stavbe
število
%
2
7
8
7
24

6,2

skupaj*
število
12
21
17
17
67

389

%

10,0
670

*skupaj ni seštevek stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; za nekatere stavbe v REN raba ni opredeljena
vir: Register nepremičnin, GURS, februar 2012

Stran 17 od 122

Lokalni energetski koncept občine Jezersko

Glede na podatke REN o delih stavb3, so bila v 122 delih stavb zamenjana okna (skupaj je v občini 810 delov
stavb). Pri stanovanjskih stavbah so bila zamenjana okna v 29,0% delih stanovanjskih stavb. Prevladujejo
zamenjave oken v obdobju med letoma 2001 in 2011.
Preglednica 9: Deli stavb po letu prenove oken
Leto zadnje prenove
do leta 1980
od 1981 do 1990
od 1991 do 2000
od 2001 do 2011
SKUPAJ PRENOVLJENIH DELOV STAVB
SKUPAJ DELOV STAVB

skupaj vse stavbe
število delov
%
stavb
18
32
38
34
122
15,1
810

stanovanjske stavbe
število delov
%
stavb
14
26
31
33
104
29,0
358

vir: Register nepremičnin, GURS, februar 2012

V občini večina stavb ni ogrevana (55,4%). Pri stanovanjskih stavbah prevladuje centralno ogrevanje (53,3%),
medtem ko večina nestanovanjskih stavb ni ogrevana (88,7%), kar je razumljivo, saj med nestanovanjske stavbe
spadajo vse stavbe, ki niso namenjene za bivanje (poslovne, industrijske, kmetijske stavbe, garaže,…).
Preglednica 10: Stavbe glede na način ogrevanja
stanovanjske
stavbe
Tip ogrevanja
število
%
centralno ogrevanje
146
53,3
daljinsko ogrevanje
0
0,0
drugo ogrevanje
102
37,2
ni ogrevanja
25
9,1
ni podatka
1
0,4
SKUPAJ
274
100,0

nestanovanjske
stavbe
število
%
34
8,7
0
0,0
10
2,6
345
88,7
0
0,0
389
100,0

skupaj*
število
180
0
112
371
7
670

%
26,9
0,0
16,7
55,4
1,0
100,0

*skupaj ni seštevek stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; za nekatere stavbe v REN raba ni opredeljena
vir: Register nepremičnin, GURS, februar 2012

Prevladujejo dvosobna (32,1%) in trisobna (24,7%) stanovanja. Povprečna površina stanovanja v občini Jezersko
znaša 80,9 m2.
Preglednica 11: Stanovanjski sklad, stanovanja po številu sob in površini v občini Jezersko, 31.12. 2010
enosobna
49
dvosobna
96
trisobna
74
Število stanovanj
štirisobna
50
pet- in večsobna
30
SKUPAJ
299
enosobna
1,8
dvosobna
5,8
trisobna
6,0
Površina stanovanj (1000 m2)
štirisobna
5,8
pet- in večsobna
4,9
SKUPAJ
24,2

3

Delov stavb je več kot samih stavb, saj sta lahko v eni s stavbi evidentirana dva dela stavbe (npr. dve stanovanji).
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*enosobna stanovanja - vključene so tudi posebne sobe in garsonjere
vir: Statistični letopis 2011, SURS

Ključne ugotovitve:
- med stavbami prevladujejo samostoječe stavbe (93,6%),
- stavbni fond v občini Jezersko je starejšega datuma, večina stavb je bila zgrajena do leta 1990 (78,3%),
- v zadnjih dvajsetih letih, ko lahko govorimo o energetsko učinkovitejših stavbah, je bilo zgrajenih 19,2% stavb
v občini,
- večina stavb nima prenovljene strehe (61,3%) ali fasade (90,0%),
- okna so bila zamenjana v 15,1% delih stavb,
- 53,3% stanovanjskih stavb se ogreva s centralnim ogrevanjem,
- obstaja velik potencial za prihranek energije.

2.4

Klima in podnebje

Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, pomembno vplivajo na energijo, ki se rabi za ogrevanje in
hlajenje. Trendi na področju povprečne mesečne temperature zraka, letni temperaturni primanjkljaj in letni
temperaturni presežek predstavljajo izhodišče za oceno pričakovane rabe energije.

Slika 1: Digitalni model reliefa za območje občine Jezersko
vir: Atlas okolja

4

V občini Jezersko znaša povprečna letna temperatura v osrednjem nižjem delu občine od 6 do 8 °C in se znižuje z
naraščanjem nadmorske višine do temperature od 0 do 2°C na robnih delih občine. Januarska temperatura je v
večjem delu občine med -4 in -2 °C.

4

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Ogrevalna sezona je v večjem delu občine v povprečju dolga med 310 in 365 dnevi.
Povprečni temperaturni primanjkljaj (za obdobje med letoma 1971 in 2000) znaša v poseljenem delu občine
(naselji Spodnje in Zgornje Jezersko) med 4400 in 4800 Kdan.
Povprečna letna višina padavin (za obdobje od med letoma 1971 in 2000) znaša v večjem delu občine med 1800 in
2000 mm.

letna
januarska
Karta 2: Povprečna temperatura zraka 1971 - 2000 v občini Jezersko
vir: Ministrstvo kmetijstvo in okolje, ARSO GIS

Karta 3: Povprečno trajanje ogrevalne sezone 1971/72 – 2000/01 v občini Jezersko
vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO GIS
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Karta 4: Povprečni temperaturni primanjkljaj 1971-2001 v občini Jezersko 5
vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO GIS

Karta 5: Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971 - 2000 v občini Jezersko
vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO GIS

5

Karta je podlaga za Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb. Karta prostorske porazdelitve povprečnega temperaturnega
primanjkljaja je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje vrednosti temperaturnega
primanjkljaja v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki
upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv
mikrolokacije. Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna
ločljivost karte je od 1 do 2 km. Temperaturni primanjkljaj je definiran kot vsota vseh razlik med notranjo temperaturo (20 °C)
in povprečno dnevno zunanjo temperature zraka v ogrevalni sezoni. Vrednosti celic so izražene v Kdan.
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Ključne ugotovitve:
- povprečno trajanje ogrevalne sezone znaša v večjem delu občine med 310 in 365 dnevi,
- povprečni temperaturni primanjkljaj znaša v poseljenem delu občine med 4400 in 4800 Kdan,
- povprečna letna višina padavin znaša v večjem delu občine med 1800 in 2000 mm.

2.5

Varovana območja

Varovana območja kažejo na dobro naravno ohranjenost ozemlja ter bogastvo kulturne dediščine, po drugi strani
pa prinašajo omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju dejavnosti v prostoru in tudi pri izkoriščanju
različnih naravnih virov in uporabi različnih energetskih sistemov.

2.5.1 Narava
Celotno območje občine Jezersko je opredeljeno kot eno izmed varovanih območjih narave oziroma se na
določenih delih prekriva več varovanih območjih narave (MKO, ARSO GIS6):
- ekološko pomembna območja:
o Kamniško – Savinjske Alpe,
o Karavanke,
- območja Natura 2000:
o SI5000024
Kamniško – Savinjske Alpe in Vzhodne Karavanke,
o SI3000264
Kamniško –Savinjske Alpe,
o SI3000285
Karavanke,
- naravne vrednote:
o Zadnja stena,
o Anko - slatinski vrelec,
o Štruca,
o Ledenik pod Skuto,
o Zgornje Jezersko – morene,
o Jezernica – izviri,
o Dolina reke Reke - slap 2,
o Spodnje Jezersko - nahajališče lehnjaka,
o Viševski hrib,
o Čedca,
o Kokra,
o Podni v Makekovi Kočni,
o Logarska dolina,
o Ravenska Kočna,
o Dolina reke Reke - slap 1,
o Spodnje Jezersko - nahajališče devonskega apnenca 2,
o Reka v dolini Kokre,
o Spodnje in Zgornje Ravni – krnici,
o Ankova slapova,
o Virnikov Grintavec,
o Robniške peči - naravno okno,
o Reka - nahajališče mineralov,
o Ankov graben - nahajališče liditne breče,
o Spodnje Jezersko - nahajališče porfiroida,
o Spodnje Jezersko - nahajališče devonskega apnenca 1,
o Virnikov kogel.

6

http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page
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Varovana območja narave so prikazana v kartografski prilogi C.

2.5.2 Gozd
Na območju občine je evidentiran varovalni gozd, ki se pojavlja v večjih območjih po celi občini. V večjem obsegu
je zastopan v jugovzhodnem delu občine (Zavod za gozdove Slovenije7). Varovalni gozd je prikazan v kartografski
prilogi C.

2.5.3 Kulturna dediščina
V občni Jezersko je, po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (Pravni režimi varstva
kulturne dediščine (eVrD), Register nepremične kulturne dediščine (Rkd), stanje na dan 18.11.2011), 49 enot
kulturne dediščine. Kulturna dediščina je prikazana v kartografski prilogi D.
Glede na tip kulturne dediščine, so v občini zastopani naslednji tipi:
- kulturna krajina (1 enota),
- memorialna dediščina (5 enot),
- profana stavbna dediščina (30 enot) in
- sakralna stavbna dediščina (13 enot).
Preglednica 12: Enote kulturne dediščine v občini Jezersko
EŠD

7

Ime

Režim

205

Zgornje Jezersko - Stara cerkev sv. Ožbalta

dediščina

881

Zgornje Jezersko - Kulturna krajina

dediščina

882

Zgornje Jezersko - Makekova domačija

dediščina

883

Zgornje Jezersko - Kropivnikova domačija

dediščina

884

Zgornje Jezersko - Roblekova domačija

dediščina

1874

Zgornje Jezersko - Cerkev sv. Ožbolta

dediščina

1875

Zgornje Jezersko - Cerkev sv. Andreja

spomenik

8918

Zgornje Jezersko - Jenkova kasarna na Ravnah

spomenik

8919

Zgornje Jezersko - Šenkova domačija

dediščina

9206

Zgornje Jezersko - Murijeva kapelica

dediščina

9209

Spodnje Jezersko - Smrtnikovo slopno znamenje

dediščina

9419

Zgornje Jezersko - Jenkova domačija

dediščina

9420

Zgornje Jezersko - Ankova domačija

dediščina

11650

Zgornje Jezersko - Šenkova hiša

spomenik

14643

Spodnje Jezersko - Vojaški bunker pri Macesnovem
mostu

dediščina

Tip
sakralna stavbna
dediščina
kulturna krajina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina

Obseg
objekt
območje
skupina objektov
skupina objektov
skupina objektov
objekt
objekt
objekt
skupina objektov
objekt
objekt
skupina objektov
skupina objektov
objekt
objekt

http://www.zgs.gov.si/slo/gozdovi-slovenije/o-gozdovih-slovenije/varovalni-gozdovi/index.html
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14645

Spodnje Jezersko - Vojaški bunker pri Bukovskem
mostu

dediščina

14650

Spodnje Jezersko - Vojaški bunker v Spodnjem kraju

dediščina

16193

Zgornje Jezersko - Podvršnikova domačija

dediščina

16737

Spodnje Jezersko - Kapela sv. Huberta

dediščina

18062

Zgornje Jezersko - Hotel Kazina

dediščina

18063

Zgornje Jezersko - Kazinski hlevi

dediščina

24375

Zgornje Jezersko - Kašča in razpelo pri domačiji
Zgornje Jezersko 114

dediščina

24376

Zgornje Jezersko - Domačija Zgornje Jezersko 74

dediščina

24547

Zgornje Jezersko - Znamenje ob cesti

dediščina

24548
24549

Zgornje Jezersko - Vojaški bunker nad Jenkovo
domačijo
Zgornje Jezersko - Spominsko znamenje Ignacu
Murnu

dediščina
dediščina

24553

Zgornje Jezersko - Hiša Zgornje Jezersko 56

dediščina

24554

Zgornje Jezersko - Slopno znamenje ob penzionu
Veronika

dediščina

24555

Zgornje Jezersko - Razpelo pod župniščem

dediščina

24556
24557
24558

Zgornje Jezersko - Razpelo ob hiši Zgornje Jezersko
41
Zgornje Jezersko - Razpelo ob cesti v Spodnjem
kraju
Zgornje Jezersko - Kapelica ob poti k staremu
Ožboltu

dediščina
dediščina
dediščina

24559

Zgornje Jezersko - Grob Stanka Grošlja

dediščina

24628

Zgornje Jezersko - Vila Zgornje Jezersko 60

dediščina

25255

Zgornje Jezersko - Mežnarija Zgornje Jezersko 100

dediščina

25256

Zgornje Jezersko - Domačija Zgornje Jezersko 104

dediščina

25257

Zgornje Jezersko - Vila Zgornje Jezersko 80

dediščina

25258

Zgornje Jezersko - Hiša Zgornje Jezersko 61a

dediščina

25259

Zgornje Jezersko - Domačija Zgornje Jezersko 121

dediščina

25260

Spodnje Jezersko - Kajža Spodnje Jezersko 7

dediščina

25261

Zgornje Jezersko - Robnikova domačija

dediščina

25262

Spodnje Jezersko - Hiša in kašči na domačiji Močnik

dediščina

25263

Zgornje Jezersko - Kašča na domačiji Spodnji Virnik

dediščina

25264

Zgornje Jezersko - Gospodarsko poslopje na
domačiji Spodnji Virnik

dediščina

profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
memorialna
dediščina
profana stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
sakralna stavbna
dediščina
memorialna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina
profana stavbna
dediščina

objekt
objekt
skupina objektov
objekt
objekt
objekt
skupina objektov
skupina objektov
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
skupina objektov
objekt
objekt
skupina objektov
objekt
skupina objektov
skupina objektov
objekt
objekt
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memorialna
objekt
dediščina
memorialna
25411 Zgornje Jezersko - Spomenik NOB
dediščina
objekt
dediščina
memorialna
25412 Zgornje Jezersko - Pokopališče
dediščina
objekt
dediščina
sakralna stavbna
25996 Grahovše - Znamenje na Javorniškem sedlu
dediščina
objekt
dediščina
profana stavbna
26455 Zgornje Jezersko - Štularjeva domačija
dediščina
skupina objektov
dediščina
vir: Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVrD), Register nepremične kulturne dediščine (Rkd), Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, stanje na dan 18.11.2011
25278

Zgornje Jezersko - Partizanska bolnišnica Krtina

dediščina

Z vidika LEK sta pomembna predvsem tipa profana stavbna dediščina (stanovanjske hiše, domačije, gospodarska
poslopja) in naselbinska dediščina. Kot smo že zapisali, je v občini 30 enot profane stavbne dediščine, medtem ko
naselbinska dediščina ni zastopana. Je pa na območju občine zastopana kulturna krajina, in sicer Zgornje Jezersko
- Kulturna krajina (EŠD 881).
V območjih kulturne dediščine pravni režim predpisuje:
- prepovedana je odstranitev (rušenje) registrirane kulturne dediščine,
- prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote območja ter
prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot,
- v okolici območij kulturne dediščine se uveljavlja nadzor nad posegi v prostor, ki bi utegnili negativno vplivati
na območje kulturne dediščine (vplivno območje dediščine).
Dovoljeni so posegi v prostor in prostorske rešitve, ki:
- prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
- dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
V območjih stavbne dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje naslednjih značilnosti
objektov:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve
fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter lego,
namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
- prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih,
znamenjih itd),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
V območjih kulturne krajine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje naslednjih krajinskih
značilnosti:
- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
- odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
- sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
- tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
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Slika 2: Zgornje Jezersko - Kulturna krajina (EŠD 881)
vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Register nepremične kulturne dediščine

Ključne ugotovitve:
- na območju občine so evidentirana varovana območja narave, varovalni gozd in enote kulturne dediščine, ki
predstavljajo omejitve pri umeščanju dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov ter pri izkoriščanju različnih
naravnih virov in uporabi različnih energetskih sistemov,
- varovana območja narave so evidentirana na celotnem območju občine,
- varovalni gozd večinoma ne sovpada s trenutno poseljenimi območji, ravno nasprotno pa je z varovanimi
območji narave, ki so evidentirana na celotnem območju občine in kulturno dediščino, ki je večinoma
evidentirana v poseljenih območjih (prevladuje profana stavbna dediščina - stanovanjske hiše domačije,
gospodarska poslopja).
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3 ANALIZA RABE ENERGIJE IN ENERGENTOV PO POSAMEZNIH PODROČJIH IN ZA OBČINO
KOT CELOTO
Poraba rabe energije in energentov zajema rabo toplotne energije in rabo električne energije. Namen uporabe
toplote se deli na tri segmente: toploto za ogrevanje prostorov, toploto za pripravo tople sanitarne vode in
toploto za tehnološke procese. V povprečju se v stanovanjskih stavbah večji delež porabi za namen ogrevanja
prostorov in manjši delež za pripravo tople sanitarne vode. Pri nestanovanjskem odjemu govorimo o porabi
toplote za tehnološke procese in v manjšem deležu za ogrevanje.
Za lažje razumevanje obravnave v nadaljevanju je potrebno predstaviti definicije nekaterih pojmov:
- primarna energija je energija v prvotni obliki goriva (kot kurilno olje, plin, drva) na "pragu" pred kotlom,
- sekundarna energija je energija, ki jo dobimo s pretvorbo primarne; pri tem so upoštevane izgube (npr. v
kotlih); za izračun sekundarne energije smo upoštevali izkoristke v preglednici,
- končna energija je energija, ki jo dovedemo uporabniku; upoštevane so energije pri prenosu,
- koristna energija je energija, ki jo rabi uporabnik za svoje potrebe (ogrevanje prostorov, hlajenje prostorov,
kuhanje, priprava sanitarne tople vode).

3.1

Raba energije v stanovanjih

Osnova za analizo rabe energije v stanovanjih so podatki o strukturi stanovanj glede na energent ogrevanja in o
ogrevalni površini stanovanj iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, saj novejših podatkov o
strukturi stanovanj glede na energent ogrevanja in o ogrevalni površini stanovanj ni. Rezultati Registrskega popisa
2011, ki je bil izveden v začetku leta 2011, o stanovanjih naj bi bili predvidoma objavljeni najpozneje do 29. junija
2012. Vendar pa ni pričakovati, da bodo na voljo potrebni podatki, saj je bil tokrat, namesto doslej običajnega
terenskega popisovanja, popis prebivalstva izveden samo s povezovanjem številnih administrativnih in statističnih
virov, med katerimi je tudi Register nepremičnin, ki pa potrebnih podatkov ne vsebuje.
Ne glede na zgoraj navedena dejstva, pa smo izdelali oceno rabe energije v stanovanjih v letu 2010. Metodologija
je opisana v nadaljevanju poglavja.

3.1.1 Raba energije v stanovanjih v letu 2002
Glede na podatke iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, je bil v letu 2002 prevladujoč vir
ogrevanja stanovanj v občini Jezersko les, s katerim se je ogrevalo 62,6% stanovanj. Sledilo mu je kurilno olje z
29,7%. V primerjavi z deleži za celotno Slovenijo je bil v občini Jezersko večji delež uporabe lesa.
Preglednica 13: Struktura stanovanj glede na energent ogrevanja in ogrevalne površine stanovanj v letu 2002
Občina Jezersko
Slovenija
delež delež –
Vir ogrevanja površina
površina
število
število
število
število
glavni
stanovanj
stanovanj
stanovanj
stanovanj
stanovanj
stanovanj
(m2)
(m2)
(%)
(%)
premog
459.413
6.569
0,8
les
12.843
179
62,6
17.335.126
234.898
30,2
kurilno olje
8.402
85
29,7
23.028.377
260.770
33,5
plin
x
x
x
5.094.746
65.118
8,4
drugo
x
x
x
1.862.608
32.518
4,2
daljinsko
ali
8.919.045
155.686
20,0
kotlarna
ni ogrevano
x
x
x
1.331.872
22.213
2,9
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SKUPAJ

Vir ogrevanja vsi
premog
les
kurilno olje
elektrika
zemeljski plin
utekočinjen
naftni plin
drugo
ni ogrevano
SKUPAJ*

22.209
površina
stanovanj
(m2)
x
14.593
9.312
1.104
-

286

100,0

58.031.187

777.772

x
199
96
24
-

površina
stanovanj
(m2)
1.325.649
20.585.841
25.493.277
2.029.442
4.203.072

x

x

1.131.219

13.942

x
22.209

x
286

405.819
1.331.872
58.031.187

5.469
22.213
777.772

število
stanovanj

100,0

število
stanovanj
17.944
271.983
288.818
34.332
54.021

*skupaj ni vsota posameznih virov ogrevanja, ker eno stanovanje lahko uporablja več virov ogrevanja in se pojavlja v več
stolpcih
- ni prisotno
x majhno število; ni prikazano zaradi varovanja podatkov
vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

S podatki o strukturi stanovanj, glede na glavni vir ogrevanja v občini, lahko izračunamo letno porabo posameznih
energentov za ogrevanje stanovanj.
V spodnji preglednici je podan izračun letne porabe posameznih energentov za ogrevanje stanovanj in sanitarne
vode v letu 2002. Pri izračunu so upoštevani podatki predstavljeni v prejšnjih poglavjih in zgoraj navedene
predpostavke.

Stran 28 od 122

Lokalni energetski koncept občine Jezersko

Preglednica 14: Letna poraba energentov za ogrevanje stanovanj v občini Jezersko v letu 2002
utekočinjen
premog
les
ELKO
zemeljski plin
Energent
naftni plin
drugo
3
(v kg)
(v kg)
(v L)
(v m )
(v l)
OGREVANJE STANOVANJ
Energija
1.541.160
1.008.240
(kWh)
Količina energenta
366.943
100.024
x
GRETJE SANITARNE VODE
Energija
256.860
168.040
(kWh)
Količina energenta
61.157
16.671
x
SKUPAJ (ogrevanje stanovanj in sanitarne vode)
Energija
1.798.020
1.176.280
(kWh)
Količina energenta
428.100
116.694
x

elektrika

ni ogrevano

SKUPAJ

132.480

x

2.681.880

x

x

x

22.080

x

446.980

x

x

x

154.560

x

3.128.860

x

X

vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun

Preglednica 15: Skupna poraba energije in poraba energije na prebivalca
JEZERSKO-poraba energije
2.681.880 kWh/a
2.681,88 MWh/a
za ogrevanje stanovanj
446.980 kWh/a
446,98 MWh/a
za gretje sanitarne vode
3.128.860 kWh/a
3.128,86 MWh/a
SKUPAJ
SLOVENIJA-poraba energije
za ogrevanje stanovanj
za gretje sanitarne vode
SKUPAJ

5.733.632.400 kWh/a
955.605.400 kWh/a
6.689.237.800 kWh/a

5.733.632,40 MWh/a
955.605,40 MWh/a
6.689.237,80 MWh/a

na PREBIVALCA
4.038,98 kWh/a
673,16 kWh/a
4.712,14 kWh/a
na PREBIVALCA
2.796,64 kWh/a
466,11 kWh/a
3.262,74 kWh/a

vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun
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3.1.2 Ocena rabe energije v stanovanjih v letu 2010
Strukturo stanovanj v letu 2010, glede na energent ogrevanja in ogrevalne površine stanovanj, smo ocenili na
podlagi naslednjih podatkov in predpostavk:
- od leta 2002 do leta 2010 se je površina stanovanj v občini Jezersko povečala za 1.800 m2 (SURS, Statistični
letopis 2004, 2010),
- glede na to, da na območju občine Jezersko ni plinovodnega omrežja ali sistema daljinskega ogrevanja,
predpostavljamo, da ni prišlo do bistvene spremembe v deležih stanovanj glede na energent ogrevanja.
Na podlagi deležev površin stanovanj, ki so se ogrevala z določenim energentom v letu 2002, smo določili površine
stanovanj, ki naj bi se ogrevale z določenim energentom v letu 2010.
Preglednica 16: Struktura stanovanj glede na energent ogrevanja in ogrevalne površine stanovanj v letu 2010
občina Jezersko
Vir ogrevanja - glavni
površina stanovanj
(m2)
premog
les
13.988
kurilno olje
9.148
plin
x
drugo
x
daljinsko ali kotlarna
ni ogrevano
x
SKUPAJ
24.200
*skupaj ni vsota posameznih virov ogrevanja, ker eno stanovanje lahko uporablja več virov ogrevanja in se pojavlja v več
stolpcih
- ni prisotno
x majhno število; ni prikazano zaradi varovanja podatkov
vir: lasten izračun

S podatki o strukturi stanovanj, glede na glavni vir ogrevanja v občini, lahko izračunamo letno porabo posameznih
energentov za ogrevanje stanovanj.
Podatke o porabljeni primarni energiji (v kWh) za posamezni energent smo izračunali na podlagi naslednjih
podatkov in predpostavk:
- podatkih o površini stanovanj v občini, ki se ogrevajo s posameznim energentom;
- povprečni površini stanovanja v občini, ki znaša 80,9 m2;
- upoštevali smo poprečno letno porabo energije za ogrevanje 120 kWh/m2;
- upoštevali smo poprečno letno porabo energije za gretje sanitarne vode 20 kWh/m2;
- upoštevali smo kurilne vrednosti energentov;
- upoštevali smo poprečne obratovalne izkoristke kotlov za posamezne energente.
V spodnji preglednici je podan izračun letne porabe posameznih energentov za ogrevanje stanovanj in sanitarne
vode v letu 2010. Pri izračunu so upoštevani podatki predstavljeni v prejšnjih poglavjih in zgoraj navedene
predpostavke.
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Preglednica 17: Letna poraba energentov za ogrevanje stanovanj v občini Jezersko v letu 2010
utekočinjen
premog
les
ELKO
zemeljski plin
Energent
naftni plin
drugo
(v kg)
(v kg)
(v L)
(v m3)
(v l)
OGREVANJE STANOVANJ
Energija
1.678.560
1.097.760
(kWh)
Količina energenta
399.657
108.905
x
GRETJE SANITARNE VODE
Energija
279.760
182.960
(kWh)
Količina energenta
66.610
18.151
x
SKUPAJ (ogrevanje stanovanj in sanitarne vode)
Energija
1.958.320
1.280.720
(kWh)
Količina energenta
466.267
127.056
x

elektrika

ni ogrevano

SKUPAJ

145.200

x

2.921.520

x

x

x

24.200

x

486.920

x

x

x

169.400

x

3.408.440

x

x

vir: lasten izračun

Preglednica 18: Skupna poraba glede na vrsto v občini Jezersko v letu 2010
SKUPAJ-poraba energije
za ogrevanje stanovanj
2.921.520 kWh/a
2.921,52
za gretje sanitarne vode
486.920 kWh/a
486,92
SKUPAJ
3.408.440 kWh/a
3.408,44

na PREBIVALCA*
MWh/a 4.399,88 kWh/a
MWh/a
733,31 kWh/a
MWh/a 5.133,19 kWh/a

* preračunano na število prebivalcev v letu 2011
vir: lasten izračun
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Preglednica 19: Porabljena energije v kWh na prebivalca na leto za ogrevanje in za pripravo tople sanitarne vode v
občini Jezersko v letu 2010
a) Ogrevanje
OBČINA JEZERSKO
PREMOG
LES
PLIN
ELKO
UNP
Energent
0
1.678.560
0
1.097.760
0
porabljena energija (kWh/a)
0
2.528
0
1.653
0
kWh/a na prebivalca
b) Sanitarna voda
OBČINA JEZERSKO
PREMOG
LES
PLIN
ELKO
UNP
Energent
0
279.760
0
182.960
0
porabljena energija (kWh/a)
0
421
0
276
0
kWh/a na prebivalca
Skupna poraba energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode je v občini Jezersko v letu 2010 znašala 3.408 MWh
na leto oziroma 5.133 kWh/leto/prebivalca.
Raba primarne energije porabljene za ogrevanje stanovanj je v letu 2010 znašala 2.922 MWh na leto oziroma
4.400 kWh/leto/prebivalca.
Raba primarne energije za gretje sanitarne vode je v letu 2010 znašala 487 MWh/leto oziroma 733
kWh/leto/prebivalca.
Porabo električne energije za ogrevanje in pripravo tople vode izven kurilne sezone (ali delno v kurilni sezoni) ter
za druge namene v gospodinjstvih smo zajeli v porabi električne energije.

3.1.3 Energijski račun za stanovanja
Energijski račun je okvirni izračun letnih stroškov ogrevanja, ki jih imajo gospodinjstva. Pri tej oceni smo uporabili
konzervativno višino cen energentov, ki že vsebujejo DDV in pripadajoče trošarine. Izračunani stroški za energijo
so tako, glede na cene energentov na dan 22.4.2010, znašali 119.487,70 €.
Preglednica 20: Ocenjeni stroški ogrevanja stanovanj in gretja sanitarne vode v občini Jezersko
utekočinjen
premog
les
ELKO
plin
drugo
naftni plin elektrika
(v kg)
(v kg)
(v L)
(v m3)
(v m3)
energija
0
1.958.320,00 1.280.720,00
0
x
0
169.400,0
(v kWh)
cena
energenta
0,053
0,026
0,054
0,0584
x
0,095
x
(EUR/kWh)
v
EUR
(prikaz
0
50.328,82
69.158,88
0
x
0
x
podatkov
22.4.2010)8

skupaj

119.487,70

Ključne ugotovitve:
- ocenjena raba primerne energije na prebivalca je v občini Jezersko leta 2010 znašala 5.133 kWh/leto,
- ocenjena raba primarne energije na m2 ogrevane površine je leta 2010 znašala 140 kWh/leto,

8

Primerjava cen energentov, končne in koristne energije 22.4.2010.
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-

prevladujoča vira ogrevanja stanovanj sta bila leta 2002 les (62,6%) in kurilno olje (29,7%); les kot OVE je bil
zastopan s 62,6%; ocenjujemo, da se delež v letu 2010 ni bistveno spremenil,
večina stanovanjskih stavb se je v februarju 2012 ogrevala na centralno ogrevanje (53,3%),
glede na energijski izračun za stanovanja, je leta 2010 okvirni letni strošek oskrbe stanovanj s toplotno
energijo znašal 119.487,70 €.

3.2

Raba energije v javnih stavbah

Glede na razpoložljive podatke in do sedaj opravljene analize na področju rabe energije v Republiki Sloveniji, se
ravno v okviru javnih stavb skriva velik potencial za prihranke energije. Prav tako pa so javne stavbe oziroma
primeri dobri praks URE in OVE v javnih stavbah izhodišče občanom za širjenje vedenja o pomenu energetske
učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Že s preprostimi ukrepi, učinkovito organizacijo dela in primerno
ozaveščenostjo uporabnikov objekta, lahko v javnih stavbah brez večjih investicij dosežemo 10% manjšo porabo
energije.
Z ustreznimi tehnično investicijskimi ukrepi, kot so na primer energetsko učinkovita sanacija ovoja zgradbe,
menjava stavbnega pohištva itd., pa so lahko prihranki še bistveno večji.
Na rabo energije vplivajo številni dejavniki: vremenske razmere, število in struktura uporabnikov, namen uporabe
objekta in posredno tudi cena energentov. Za določitev pravilnih ukrepov so zato zelo pomembni kakovostni
podatki o rabi energije, vremenski podatki in dobro poznavanje procesov, ki se odvijajo v stavbi.
Javne stavbe lahko širši populaciji na praktičen način pokažejo primere dobre prakse in s svojim ravnanjem na
področju energetike predstavljajo vzor. Zato so javne stavbe pomemben sklop pri analizi rabe energije v občini.
Osnovni inštrument pri upravljanju z energijo v občinskih stavbah predstavlja energetsko knjigovodstvo.
Vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo obsega zajemanje, obdelavo in arhiviranje podatkov, povezanih z nabavo
in porabo energentov in energij oziroma ciljno spremljanje rabe energije. Takšen pogled na energetske stroške in
porabo energije omogoča, da jih gledamo kot spremenljivko, na katero ne vplivajo le gibanja na trgih energije in
energentov, temveč tudi izbire in dejanja financerjev, upraviteljev, vzdrževalcev in uporabnikov. Vpeljava
energetskega knjigovodstva, ki zajema več sorodnih objektov tudi omogoča, da ne le ugotovimo kje oziroma za
katero energetsko storitev so izdatki največji, temveč da primerjamo specifične izdatke za določeno storitev (npr.
stroški za ogrevanje na m2, na obiskovalca, na šolarja, na gosta, stroški javne razsvetljave na prebivalca naselja, ..)
med posameznimi (podobnimi) objekti in tako lahko identificiramo, kje se splača podrobneje raziskati možnosti za
stroškovno upravičene ukrepe in investicije v zmanjšanje energetske rabe oziroma zmanjšanje stroškov. Obenem
nam določeno odstopanje v rabi pove, da je prišlo do motenj in okvar v sistemu in lahko takoj ukrepamo ter s tem
preprečimo dodatne stroške in večjo rabo energije.
Energetsko knjigovodstvo lahko služi tudi izobraževanju, saj omogoča, da se ocenijo tisti morebitni prihranki, ki
niso rezultat spremembe zunanjih pogojev (npr. povprečna temperatura v določenem mesecu ali letu) ali
izboljšave tehnologij, temveč rezultat sistematičnih in motiviranih prizadevanj uporabnikov za čim manjšo porabo
energije (pravilno prezračevanje, pravočasno ugašanje luči in aparatov, sprotno seznanjanje o energetski porabi
itd.). Interes za (bolj) učinkovito rabo energije v javni stavbi je odvisen od motivacije upravitelja, vzdrževalnega
oziroma tehničnega osebja, uslužbencev in uporabnikov.
Analizo rabe energije v javnih stavbah na območju občine Jezersko smo izvedli na podlagi prejetih anketnih
vprašalnikov in izvedenega enostavnega energetskega pregleda v dveh (2) javnih stavbah v občini Jezersko.
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3.2.1 Enostavni energetski pregled javnih stavb
1. OBČINA JEZERSKO, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
SPLOŠEN OPIS:
Objekt je star 79 let. Zadnja prenova je bila leta 2004 (streha, fasada, prostori v kleti in pritličju). Celotna površina
objekta je 1.504,08 m2, ogrevana površina znaša 200 m2, hlajene površine je 0 m2.. Višina prostorov je 3 m.
Ogrevanje je urejeno na ELKO (centralno ogrevanje).
PORABA ENERGIJE:
2009
2010
Letna poraba energenta: ELKO
4.239
3.182
Letni stroški (v €)
3.105
1.615
Trend: niha
Letna poraba električne energije (v kWh)
3.067
2.706
Trend: niha
Letni stroški porabe električne energije (v €)
660,96
702,28

2011
5.343
3.606

2.984

800,18

ENERGIJSKO ŠTEVILO: 212,7 kWh/m2
REZULTATI PREGLEDA:
Kotel je fizično prisoten znotraj zdravstvenega doma. V občinskem objektu je
nameščena regulacija.
Regulacija
Regulacija: od ponedeljka do petka od 6 do 17 ure na 21 stopinj C, od 17 do 6 ure na
16 stopinj C; od sobote do nedelje od 7 do 12 ure na 21 stopinj C, od 12 do 7 ure na
16 stopinj C.
ponedeljek – petek: 7-15 h
sreda: 7- 16 h
Zasedenost objekta
na teden v povprečju v popoldanskem času 5x na teden (seje, sestanki krajevnih
skupnosti, sestanki društev, predavanja)
42 ur/teden
Kotel, gorilec, moč
iz leta 2006
Energent
ELKO
izolacija fasade 10 cm
Toplotni ovoj
streha je izolirana: 20 cm (tervol)
okna: termopan, 1,1
1 klimatska naprava; 14,6 kW električna moč, 39,5 kW hladilna moč, 11,8 moč
Klimatske naprave
kompresorja
hladilni agregat-thermocold
neonke (51 velikih svetilk, 24 polovične), varčne žarnice (45 svetilk)
Razsvetljava
ponekod inštalirani tudi senzorji prisotnosti
Priprava sanitarne vode
8 x 5 litrov električni grelniki vode
Regulacija sanitarne vode regulacija temperature na električnih grelnikih
Pomanjkljivosti izražene s
Pisarna direktorice občinske uprave v poletnem času toplejša od ostalih prostorov,
strani uporabnikov v času
spodnji prostori hladnejši v zimskem času.
ogleda objekta:
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2. PODRUŽNIČNA ŠOLA JEZERSKO, Zg. Jezersko 62, 4206 Zg. Jezersko
SPLOŠEN OPIS:
Objekt je bil zgrajen leta 1975. Zadnja prenova je bila leta 2001 (streha, fasada). Debelina toplotne izolacije
zunanjih sten je 5 cm. Celotna površina objekta je 1.246,90 m2, ogrevana površina znaša 1.200 m2, hlajene
površine je 0 m2.. Višina prostorov je 3 m. Ogrevanje je urejeno na ELKO (centralno ogrevanje). Šola zaposluje do
70 oseb.
PORABA ENERGIJE:
2009
2010
Letna poraba energenta: ELKO
16.386
12.440
Letni stroški (v €)
12.
6.381
Trend: niha
Letna poraba električne energije (v kWh)
4.890
5.350
Trend: niha
Letni stroški porabe električne energije (v €)

2011
16.050
10.792

4.890

ENERGIJSKO ŠTEVILO: 124,6 kWh/m2
REZULTATI PREGLEDA:
Kotel BUDERUS LOGANO G215. V objektu je nameščena regulacija, glede na
zunanjo temperaturo.
Zasedenost objekta
ponedeljek – petek: 7-16 h
Kotel, gorilec, moč
71-95 kW
Energent
ELKO
izolacija fasade 5 cm
Toplotni ovoj
okna: termopan, 1,1
Klimatske naprave
/
Razsvetljava
varčne sijalke (150) klasične sijalke (20)
Priprava sanitarne vode
4 x 5 l, lokalna priprava
Regulacija sanitarne vode regulacija temperature na električnih grelnikih
Pomanjkljivosti izražene s
strani uporabnikov v času /
ogleda objekta:
Regulacija

Za obravnavani javni stavbi je povprečno energijsko število 137,2 kWh/m2 leto. Pri oknih prevladuje termopan
izvedba, z okviri različnih materialov, predvsem les in PVC. Približno 45% stavb ima nameščeno toplotno izolacijo
na ovoju, do 5 cm. Izolacija strehe je izvedena na 35% stavb.
V stavbah, kjer so termostatski ventili nameščeni, delež teh znaša do 70 %. Ogrevala v večini stavb niso opremljena
s termostatskimi ventili, le v 50% javnih stavb. Glave teh ventilov so predvsem v šolah in vrtcih običajno podvržene
različnim mehanskim vplivom, zato obstajajo pomisleki glede namestitve, predvsem na strani lastnika objekta.
Delež varčnih sijalk v javnih stavbah je ocenjen na osnovi razpoložljivih podatkov in znaša do 40% za posamezno
stavbo, kjer prisotne varčne sijalke.
V občini se oba javna objekta ogrevata na fosilna goriva.
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3.2.2 Izračun energijskega števila za javne stavbe
Kot glavno vodilo za oceno energijske učinkovitosti stavbe se uporablja energijsko število, ki pomeni specifično
porabo energije na enoto površine zgradbe v določenem časovnem obdobju. Energijsko število, v katerem je
zajeta poraba energije za ogrevanje in pripravo tople vode, se lahko izračuna tudi za obstoječe javne stavbe, da
lahko ocenimo njihovo energijsko učinkovitost (Kako energijsko varčno hišo imamo?; Bojan Grobovšek,
www.arhem.si).
Preglednica 21: Kurilne vrednosti energentov
ENERGENT
KURILNOST
Kurilno olje
10,0 kWh/L
Zemeljski plin
9,5 kWh/Sm3
12,8 kWh/kg
Utekočinjen naftni plin (UNP)
6,9 kWh/L
25,9 kWh/m3
Rjavi premog
3,9 kWh/kg
Lignit
3,1 kWh/kg
Suhi les
4,2 kWh/kg
Vrednost energijskega števila zgradbe se uporablja za oceno potrebnih energetskih ukrepov, ki naj bi jih povzeli pri
energetski sanaciji starejših stavb. Vsaka stavba (hiša, stanovanjski blok, šola) ima svoje energijsko število. Na
podlagi izračunanega energijskega števila lahko tudi javne stavbe opredelimo na način: ali so energijsko potratne
ali pa so varčne. Manjše energijsko število pomeni manjše energijske izgube, večje energijsko število pa večje
energijske izgube (Priročnik za energetske svetovalce, Gradbeni inštitut ZRMK 1996).
Kot podlago za primerjavo letne porabe energije za ogrevanje in primerjavo energijskih števil, so na spodnjih slikah
prikazani grafi, ki zajemajo povprečne vrednosti letne rabe energije in energijskih števil doslej pregledanih
osnovnih šol in upravnih stavb v Sloveniji ter predlagane ciljne in alarmne vrednosti (Sodobni pristopi in orodja za
spremljanje in nadzor rabe energije v stavbah ter hitro in robustno oceno potenciala učinkovite rabe in rabe
obnovljivih virov energije v javnem sektorju; Miha Tomšič, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2006).
Spodaj podajamo preglednico o energetskih razredih, ki je sestavni del Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji
energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št 77/2009, 93/2012).
Preglednica 22: Energetski razredi glede na Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
(Ur. l. RS. št 77/2009, 93/2012)
razred A1: od 0 do vključno 10 kWh/m2a
razred A2: nad 10 do vključno 15 kWh/m2a
razred B1: nad 15 do vključno 25 kWh/m2a
razred B2: nad 25 do vključno 35 kWh/m2a
razred C: nad 35 do vključno 60 kWh/m2a
razred D: od 60 do vključno 105 kWh/m2a
razred E: od 105 do vključno 150 kWh/m2a
razred F: od 150 do vključno 210 kWh/m2a
razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a
Primer uvrstitve posamezne stavbe v energetski razred:
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Ob tem velja poudariti, da poraba energije na površino (1 m2) predstavlja vrednost energijskega števila (EŠ). Kot
vhodne podatke, smo uporabili podane podatke o porabi energije za ogrevanje in pripravo tople vode ter podatke
o ogrevanih površinah stavb.
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Preglednica 23: Izračunana energijska števila za posamezno javno stavbo v občini Jezersko
Ogrevana
Hlajeni
Vrsta
Trenutna
Toplotna
Poraba
Naziv objekta
površina
prostori energenta za
vrsta
energija
energenta
(m2)
(m2)
izračun EŠ
energenta
(v kWh)
Občina
200
0
ELKO(L)
ELKO(L)
4.255
42.547
Jezersko
Podružnična
1.200
0
ELKO(L)
ELKO(L)
14.958
149.587
šola Jezersko
1.400
0
ELKO(L)
ELKO(L)
19.213
192.134
Skupaj ELKO

Stroški
ogrevanja
(v €)

Energijsko
število
(kWh/m2)

Poraba el.
Energetski
energije
razred
(KWh/a)

Stroški el.
energija
(v €)

2.775,86

212,7

2.919

G

721

9.838,44

124,6

5.043

E

1.246

12.614,30

-

7.962

-

1.967

V občinskih javnih stavbah prevladuje raba ekstra lahkega kurilnega olja (100%). Skupna raba toplotne energije je 192.133 kWh, skupni stroški znašajo 12.614 €.
Poraba električne energije je 7.962 kWh, stroški znašajo 1.967 €.
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3.3

Raba energije v gospodarskih subjektih

Glede na podatke Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je v občini Jezersko 68 aktivnih enot
(februar 2012). Prevladujejo samostojni podjetniki, ki predstavljajo 25 aktivnih enot. Večinoma se podjetja in
samostojni podjetniki ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi, v veliki meri vezanimi na turistično dejavnost.
V občini Jezersko ni večjih industrijskih subjektov, ampak prevladuje storitvena dejavnost, zato se analiza podatkov
v nadaljevanju nanaša le na storitveni sektor in ne vključuje analize večjih industrijskih subjektov.
Podjetja na območju občine so v letu 2010 zaposlovala 118 oseb, v povprečju 2 osebe na podjetje, kar je pod
slovenskim povprečjem, ki znaša 5 zaposlenih na podjetje.
Preglednica 24: Podjetja v občini Jezersko in Sloveniji
Število oseb,
Leto 2010
Število podjetij
ki delajo
občina Jezersko
50
118
SLOVENIJA
165.595
842.159

Prihodek (1000 EUR)
19.054
86.705.208

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal

Preglednica 25: Bruto letne investicije v nova osnovna sredstva po namenu investiranja (v 1000 EUR) - investicije v
rekonstrukcijo, posodobitev, dograditev in razširitev
občina
Leto
Slovenija
Jezersko
1996
665.819
1997
769.703
1998
6
870.471
1999
261
1.000.657
2000
150
1.256.287
2001
97
1.342.965
2002
7
1.220.256
2003
0
1.472.171
2004
Z
1.497.003
2005
358
1.575.451
2006
Z
1.797.266
2007
Z
2.357.764
2008
Z
2.599.726
2009
41
2.243.878
2010
Z
1.800.428
vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal

V občini Jezersko se je v nova osnovna sredstva - investicije v rekonstrukcijo, posodobitev, dograditev in razširitev
največ vlagalo v letu 2005. V povprečju znašajo sredstva, ki se namenjajo za rekonstrukcijo, posodobitev,
dograditev in razširitev 60.000 € na leto.
V sklopu izdelave LEK občine Jezersko smo pozvali k sodelovanju naslednje gospodarske subjekte: hotel, penzion,
dve gostišči, štiri turistične kmetije in dve manjši žagi.
Izpolnjene vprašalnike smo prejeli le od Gostišča ob jezeru, Gostišča Kanonir in Bencinskega servisa Petrol.
Zaradi majhnega vzorca, podatki v nadaljevanju (na podlagi izvedenega anketiranja) ne odražajo dejanskega stanja
rabe energije in energentov v gospodarstvu.
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Analizo prejetih podatkov podajamo v nadaljevanju.
Preglednica 26: Analiza raba energije - storitvene dejavnosti
Podjetje
Gostišče
ob
jezeru
Gostišče Kanonir
Bencinski servis
Petrol
vir: anketni listi

Lokacija

Moč
(kW)

Leto
izdelave

Energent

Toplota
ogrevanje
kWh

Toplota
tehnologija
kWh

El.
energija
kWh

Zg. Jezersko 125 a

24

2006

UNP

50.760

-

74.270

SP. Jezersko 5
Zg. Jezersko
65 a

35

2008

ELKO

55.000

-

6.510

30

1993

ELKO

9.000

-

n.p.

Delež stroškov za energijo v celotnih stroških ni poznan, prav tako ni podatkov o že izdelanih razširjenih
energetskih pregledih. Točni podatki o energetskih upravljavcih niso na voljo. V veliki večini se v storitvenih
subjektih na območju občine Jezersko odločajo za uporabo kotlovskih naprav, tako za ogrevanje kot tehnologijo.
Glede na razpoložljive podatke, rabe energentov v storitvenem sektorju za potrebe ogrevanja in obratovanja ni
bilo mogoče opredeliti. Zato tega podatka v nadaljevanju ne bomo navajali.
Podatki glede rabe električne energije v podjetjih v dokumentu izhajajo iz podatka pridobljenega od elektro
distributerja o rabi električne energije (ostali odjem). Raba električne energije v gospodarstvu je tako 397,6 MWh.
Zasnova prostorskega razvoje občine na področju proizvodnih in storitvenih dejavnosti opredeljuje naslednje
možnosti:
- razvoja proizvodih dejavnosti, pretežno lesno predelovanih obratov na obstoječih lokacijah in na dveh novo
predvidenih lokacijah:
o na lokaciji Vaniška žaga (na zemljišču v velikosti cca. 2.100 m2),
o in na lokaciji v Spodnjem Kraju (na zemljišču v velikost cca. 4.900 m2);
- dejavnost predelave mleka in zakola živine na eni od obstoječih dobro dostopnih kmetij (Štular, Boderšnik,
Roblek);
- razvoj turizma se usmerja na obstoječe kmetije, razvoj hotelskega turizma se razvija na območju centra
Zgornjega Jezerskega, razvoj apartmajskega turizma je predviden na območju obstoječe razpršene gradnje v
Sibiriji, predvidena je tudi lokacija kampa severno od Planšarskega jezera.
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Karta 6: Območja proizvodnih dejavnosti
vir: osnutek OPN Jezersko

Skladno z usmeritvami iz osnutka OPN so na območju proizvodnih dejavnosti dopustne naslednje dejavnosti:
- servisi in storitvene dejavnosti;
- proizvodne dejavnosti z manjšimi vplivi in v manjših objektih;
- skladiščenje.
Lokaciji cone Plaznik in Vajniške žage sta novi, ni obstoječih objektov oziroma dejavnosti.
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Ključne ugotovitve:
- v občini ni večjih industrijskih subjektov, prevladuje storitvena dejavnost,
- analiza rabe energije ne odraža dejanskega stanja, saj ni bilo pridobljenih dovolj podatkov za reprezentativni
vzorec,
- v kotlovnicah na območju občine Jezersko prevladuje, glede na prejete vprašalnike, raba ekstra lahkega
kurilnega olja, ki med anketiranimi storitvenimi podjetji dosega 56 % delež v strukturi skupne rabe energentov.

3.4

Raba energije v prometu

Preko območja občine poteka regionalna cesta R1 Preddvor – Zgornje Jezersko. V letu 2010 je znašal povprečni
letni dnevni promet (PLDP) na regionalni cesti Preddvor – Zgornje Jezersko na odseku MP Zgornje Jezersko –
Zgornje Jezersko 220 vozil, na odseku Zgornje Jezersko – Spodnje Jezersko 800 vozil in na odseku Spodnje Jezersko
– Preddvor 1.060. vozil. Konec leta 2010 je bilo v občini Jezersko 453 cestnih vozil. Prevladovali so osebni
avtomobili (81%).
Preglednica 27: Cestna vozila konec leta 2010 (31.12.) glede na vrsto vozila
Vrsta vozila
2010
kolesa z motorjem
motorna kolesa
osebni
avtomobili
in osebni avtomobili
specialni osebni avtomobili
specialni osebni avtomobili
avtobusi
Motorna vozila
tovornjaki
delovna motorna vozila
tovorna motorna vozila
vlačilci
specialni tovornjaki
traktorji
priklopniki
tovorna priklopna vozila
polpriklopniki
Priklopna vozila
bivalni priklopniki
traktorski priklopniki
SKUPAJ

10
17
367
4
0
17
2
2
3
18
11
0
2
0
453

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal (podatki Ministrstva za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje
zadeve)
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R1 Preddvor –
Zgornje Jezersko

Slika 3: Glavne prometnice v občini Jezersko
vir: Atlas okolja

9

Na območju občine poteka javni potniški promet, in sicer medkrajevni potniški promet s Kranjem. Vozijo štirje
avtobusi dnevno. Tudi v prihodnje je predvideno ohranjanje in posodabljanje javnega potniškega prometa.
Mreža kolesarskih in pešpoti je vezana na mrežo državnih, občinskih in gozdnih cest ter javnih poti.
Na območju občine Jezersko je vzpostavljena polnilnica za oskrbo električnih vozil.
Ključne ugotovitve:
- javni potniški promet je zastopan v minimalnem obsegu, predstavlja ga medkrajevni promet,
- kolesarske poti se v večji meri uporabljajo za rekreacijske in turistične namene,
- obremenitev cest v občini ni velika,
- rabe energije v prometu zaradi nedostopnosti podatkov ni mogoče opredeliti.

3.5

Raba električne energije

V nadaljevanju je podana analiza rabe električne energije v občini Jezersko. Predstavljeni so podatki o porabi
električne energije pri tarifnih odjemalcih v občini Jezersko za leta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011.
Na področju občine Jezersko so odjemalci naslednjih tarifnih skupin:
- gospodinjski odjem I. stopnje (do 3 kW),
- gospodinjski odjem II. stopnje (do 7 kW),
- gospodinjski odjem III. stopnje (do 10 kW),
- javna razsvetljava,
- ostali odjem 0,4 kV I. stopnje,
- ostali odjem 0,4 kV II. stopnje.

9

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Preglednica 28: Število odjemalcev po tarifnih skupinah na območju občine Jezersko v obdobju 2006 - 2011
gospodinjski
gospodinjski
gospodinjski
ostali odjem
ostali odjem
javna
odjem I.
odjem II.
odjem III.
0,4 kV I.
0,4 kV II.
razsvetljava
stopnje
stopnje
stopnje
stopnje
stopnje
2006
11
198
101
11
4
31
2007
11
202
101
12
4
32
2008
11
204
102
12
4
34
2009
12
206
103
12
4
34
2010
12
207
104
12
4
36
2011
12
207
104
12
4
37
vir: Elektro Gorenjska d.d.

Preglednica 29: Poraba električne energije (MWh) po tarifnih skupinah
Tarifne skupine
2006
2007
2008
gospodinjski odjem I. stopnje
14,3
7,7
10,4
gospodinjski odjem II. stopnje
590,9
582,7
581,1
gospodinjski odjem III. stopnje
446,3
415,9
421,5
javna razsvetljava
14,9
17,5
14,7
ostali odjem 0,4 kV I. stopnje
26,7
27,5
28,5
ostali odjem 0,4 kV II. stopnje
409,0
397,4
412,6
SKUPAJ
1.502,1
1.448,7
1.468,8

2009
23,4
678,7
442,1
14,2
26,3
397,7
1.582,4

2010
20,6
610,6
388,7
15,4
26,6
410,9
1.472,8

2011
16,4
544,7
403,5
10,6
25,2
372,4
1.372,8

vir: Elektro Gorenjska d.d.

Grafikon 1: Letna poraba električne energije v občini Jezersko v obdobju 2006 – 2011
vir: Elektro Gorenjska d.d.

Preglednica 30: Deleži rabe električne energije po posameznih skupinah porabnikov
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tarifne
skupine
MWh
%
MWh
%
MWh
%
MWh
%
MWh
%
MWh
%
gospodinjski
1.051,5 70,0 1.006,3 69,5 1.013,0 69,0 1.144,2 72,3 1.019,9 69,2 964,6 70,3
odjem
javna
14,9
1,0
17,5
1,2
14,7
1,0
14,2
0,9
15,4
1,0
10,6
0,8
razsvetljava
ostali odjem 435,7 29,0 424,9 29,3 441,1 30,0 424,0 26,8 437,5 29,7 397,6 29,0
SKUPAJ
1.502,1 100 1.448,7 100 1.468,8 100 1.582,4 100 1.472,8 100 1.372,8 100
vir: Elektro Gorenjska d.d., lastni izračun

Skupna poraba električne energije v občini Jezersko je, po podatkih podjetja Elektro Gorenjska d.d., v letu 2011
znašala 1.372,8 MWh.
V vseh analiziranih letih pri porabi električne energije v občini Jezersko prevladuje gospodinjski odjem, sledi mu
ostali odjem in javna razsvetljava.
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V spodnji preglednici so prikazane stopnje rasti rabe električne energije po posameznih skupinah porabnikov in
skupaj za območje občine Jezersko. Glede na stopnjo rasti za občino Jezersko, lahko ugotovimo, da se je raba
električne energije v obravnavanih obdobjih gibala zelo različno. V obdobju 2010/2011 se je poraba električne
energije zmanjšala, predvsem na račun zmanjšane rabe električne energije za javno razsvetljavo. V obdobju
2006/2011 se je poraba električne energije zmanjšala za 8,6%, ravno tako na račun zmanjšane porabe za javno
razsvetljavo. V tem obdobju se je sicer zgodilo zmanjšanje rabe električne energije pri vseh tarifnih skupinah.
Preglednica 31: Stopnje rasti rabe (%) električne energije po posameznih skupinah porabnikov in skupaj za
območje občine Jezersko
Tarifne skupine
gospodinjski odjem
javna razsvetljava
ostali odjem
SKUPAJ

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2006/2011

-4,3
17,4
-2,5
-3,6

0,7
-16,0
3,8
1,4

13,0
-3,4
-3,9
7,7

-10,9
8,5
3,2
-6,9

-5,4
-31,2
-9,1
-6,8

-8,3
-28,9
-8,7
-8,6

vir: Elektro Gorenjska d.d., lastni izračun

Glede na podatke o končni porabi električne energije za celotno Slovenijo (Statistični letopis 2011, SURS10), se je
končna poraba električne energije v obdobju 2009/201011 povečala za 5,8%, medtem ko se je v občini Jezersko
zmanjšala za 6,9%.
Povprečna letna raba električne energije na gospodinjstvo je v občini Jezersko v letu 2010 znašala 3,9 MWh
(gospodinjski odjem 1.019,9 MWh / 258 gospodinjstev, Statistični letopis 2011, SURS12). V Sloveniji je ravno tako
znašala 3,9 MWh (gospodinjski odjem 3.219 GWh / 813.531 gospodinjstev; Statistični letopis 2011, SURS13).
Raba električne energije na prebivalca je v občini Jezersko v letu 2010 znašala 2,2 MWh (1.472,8 MWh/664
prebivalcev). V Sloveniji je znašala 5,9 MWh (12.084 GWh / 2.050.189 prebivalcev; Statistični letopis 2011, SURS14).
Javna razsvetljava
Glede na podatke Elektro Gorenjska d.d., je bilo v letu 2011 v občini Jezersko porabljenih 10,6 MWh za javno
razsvetljavo. V letu 2011 je bilo v občini 664 prebivalcev. Poraba na prebivalca je bila leta 2011 15,9 kWh in ne
presega dovoljene porabe na prebivalca, določene v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Ur .l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010), ki znaša 44,5 kWh letno.
V občini je skupaj 30 svetilk javne razsvetljave.
Ključne ugotovitve:
- v obdobju 2009/2010 je v občini Jezersko prišlo do zmanjšanja rabe električne energije za 6,9%, medtem ko je
stopnja rasti električne v Sloveniji znašala 5,8%,
- pri rabi električne energije prevladujejo gospodinjstva (70,3%), sledi jim ostali odjem (29,0%) in javna
razsvetljava (0,8%),
- povprečna letna raba električne energije na gospodinjstvo je v občini Jezersko v letu 2010 znašala 3,9 MWh,
kar je enako kot v Sloveniji (3,9 MWh),
- raba električne energije na prebivalca je v občini Jezersko v letu 2010 znašala 2,2 MWh, kar je manj kot v
Sloveniji (5,9 MWh),

10

http://www.stat.si/letopis/
Primerjava na leto 2010 je narejena, ker še ni dostopnih podatkov za leto 2011 za celo Slovenijo.
12
http://www.stat.si/letopis/
13
http://www.stat.si/letopis/
14
http://www.stat.si/letopis/
11
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-

poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca je pod mejno vrednostjo (15,9 kWh; mejna
vrednost 44,5 kWh).

3.6

Skupna raba energije v občini za vse porabnike

Analizo obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Jezersko smo izdelali na osnovi pridobljenih podatkov
od pooblaščenih organizacij in izvedenih analiz naslednjih skupin:
- gospodinjstva,
- gospodarstvo,
- javna razsvetljava,
- javne stavbe.
Analiza stanja rabe in oskrbe z energijo je vsebinsko in procesno prilagojena območju občine, njeni velikosti in
naravno geografskim značilnostim.
V nadaljevanju združujemo porabo energije za vse skupine porabnikov v občini Jezersko, ki so podrobneje opisani
v prejšnjih poglavjih po posameznih sklopih. V spodnji preglednici so združeni podatki o porabi energije za
ogrevanje ter pripravo sanitarne vode. Posebej so predstavljeni podatki za porabo električne energije.
Preglednica 32: Poraba energentov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v občini Jezersko
Toplotna energija Električna energija
Skupaj
Delež (v%)
(v kWh)
(v kWh)
(v kWh)
Gospodinjstva

3.408.440

964.600

4.373.040

87,8

Javne stavbe

192.133

7.962

200.095

4,0

Gospodarstvo

-

397.600

397.600

8,0

Javna razsvetljava

-

10.600

10.600

0,2

3.600.573

1.380.762

4.981.335

100,0

SKUPAJ

vir: lastni izračun na podlagi podatkov iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, podatkov iz občine Jezersko in
opravljenih anket

Letna bilanca v občini Jezersko za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, pogon električnih aparatov in opreme
ter javno razsvetljavo znaša 4.779.275 kWh oziroma 4.779 MWh.
Ključne ugotovitve:
- skupna raba energije v občini Jezersko znaša 4.081 MWh; od tega se v gospodinjstvih porabi 87%, v
gospodarstvu 8%, v javnem sektorju 4%.
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4 OSKRBA Z ENERGIJO IN OPIS PROIZVODNIH IN DISTRIBUCIJSKIH ENERGETSKIH SISTEMOV
4.1

Analiza kotlovnic

Proizvodnja toplote za potrebe ogrevanja stanovanjskih in drugih stavb iz skupnih kotlovnic se na območju občine
Jezersko ne izvaja.
Ključne ugotovitve:
- na območju občine ni skupnih kotlovnic.

4.2

Daljinsko ogrevanje

Na območju občine ni sistemov daljinskega ogrevanja.
Ključne ugotovitve:
- na območju občine ni sistemov daljinskega ogrevanja.

4.3

Oskrba z električno energijo

Oskrbo z električno energijo na območju občine Jezersko izvaja distribucijsko podjetje Elektro Gorenjska d.d.
Napajanje področja z električno energijo je na dveh napetostnih nivojih: 20 kV (SN) in 0,4 kV (NN). V normalnem
obratovalnem stanju napajanje poteka prek transformacije 110/20 kV v RTP 110/20 kV Primskovo, rezervno pa iz
RTP 110/20 kV Zlato Polje. Območje občine Jezersko napaja dolg, radialen 20 kV daljnovodni izvod. 20 kV DV proti
Jezerskem poteka skozi ozko dolino Kokre. Večji del trase poteka po zaraščenih in strmih pobočjih. Zato je DV
izpostavljen zunanjim in vremenskim vplivom (drevje, veje, sneg, žled, veter). Zaradi omenjenih dejavnikov je na
tem območju zanesljivost napajanja slabša. Največja slabost SN omrežja na tem območju pa je, da distribucijsko
podjetje ne zagotavlja N-1 kriterija (dvostransko napajanje vseh transformatorskih postaj). Shema obstoječega SN
omrežja je prikazana v kartografski prilogi E.
Na področju občine Jezersko je 17,3 km SN povezav:
- nadzemne DV povezave z golimi vodniki, 1,2 km (7 %),
- nadzemne DV povezave s polizoliranimi vodniki, 16,1 km (93 %).
Na območju občine je za napajanje odjemalcev in transformacijo 20/0,4 kV 16 transformatorskih postaj, ki so
prikazane v spodnji preglednici.
Preglednica 33: Transformatorske postaje na območju občine Jezersko
Ime transformatorske postaje (TP)
Sinst [kVA]
Število MM
T0091 RAVNE JEZERSKO
50
23
T0092 KAZINA JEZERSKO
400
145
T0093 HUDIN
100
29
T0214 JEZERSKI VRH
50
2
T0300 VIKEND JEZERSKO
100
54
T0474 ZGORNJE FUŽINE
50
15
T0475 ANCLOVO
20
2
T0572 KANONIR
50
20
T0668 GRABNAR
100
47
T0813 KOMATEVRA
50
1
T0824 ŽIČNICA JEZERSKO
100
5
T0903 LEHNJAK
100
9
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Ime transformatorske postaje (TP)
T0904 ZABUKOVEC
T0973 ROBLEK
T1032 SIBIRIJA
T1173 JEZERSKO JEZERNICA

Sinst [kVA]
250
50
50
250

Število MM
2
11
12
1

vir: Elektro Gorenjska d.d.

Ključne ugotovitve:
- zanesljivost napajanja ni najboljša, predvsem zaradi zunanjih in vremenskih vplivov na daljnovode,
- največja slabost SN omrežja je, da distribucijsko podjetje ne zagotavlja N-1 kriterija (dvostransko napajanje
vseh transformatorskih postaj).

4.4

Oskrba z zemeljskim plinom in UNP

Na območju občine ni sistema za oskrbo z zemeljskim plinom in UNP (plinovod).
Ključne ugotovitve:
- na območju občine ni plinovodnega omrežja.

4.5

Oskrba s tekočimi gorivi

Morebitnih problemov oskrbe s tekočimi gorivi ni mogoče opredeliti.
Ključne ugotovitve:
- morebitnih problemov oskrbe s tekočimi gorivi ni mogoče opredeliti.
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5 ANALIZA EMISIJ
Analiza sedanjih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije, je osnova za ukrepe za zamenjavo fosilnih
energentov za obnovljive vire ter za učinkovitejšo rabo energije. Sestavni del energetske politike je namreč tudi
učinkovita raba energije (URE) in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem so pomembne
direktive Evropske Unije, ki zapovedujejo povečanje deleža OVE v primarni energetski bilanci do leta 2010 ter
Kjotskega protokola o zmanjšanju emisij CO2.
Tudi Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2010 dvignila delež OVE v primarni bilanci na 12%. Kjotski protokol je
bil v Sloveniji sprejet z Zakonom o ratifikaciji Kyotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o
spremembi podnebja (Ur. l. RS, št. 17/2002). Protokol zavezuje države pogodbenice k vrsti aktivnosti, katerih cilj je
količinsko omejevanje in zniževanje emisij toplogrednih plinov. V okviru teh aktivnosti je med drugim predvideno
tudi povečanje energetske učinkovitosti na ustreznih področjih gospodarstva v državi, raziskovanje, spodbujanje,
razvoj in povečana uporaba novih in obnovljivih virov energije. Konkretne obveznosti Republike Slovenije so
znižanje emisij vseh toplogrednih plinov za 8% v prvem ciljnem petletnem obdobju (od 2008 do 2012) glede na
leto 1986, ki je bilo zaradi največjih emisij CO2 izbrano za izhodiščno leto.
Najboljše nadomestilo za uporabo fosilnih goriv je lesna biomasa, med katero spadajo lesni ostanki v gozdovih,
ostanki pri industrijski predelavi lesa in kemično neobdelan les. Pri zgorevanju lesa je količina v zrak sproščenega
CO2 enaka kot pri gnitju in ga drevesa spet porabijo za svojo rast. Zaradi tega pravimo, da je lesna biomasa z vidika
CO2 nevtralno gorivo.
Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili standardne podatke, ki se uporabljajo v Evropski
uniji in so običajni tudi v Sloveniji.
Preglednica 34: Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih energentov
Energent

CO2 (kg/TJ) SO2 (kg/TJ) NOX (kg/TJ) CXHY (kg/TJ)

CO (kg/TJ)

prah (kg/TJ)

ELKO

74.000

120

40

6

45

5

UNP

55.000

3

100

6

50

1

Les

0

11

85

85

2.400

35

Električna energija

138.908

806

722

306

1.778

28

Zemeljski plin

57.000

0

30

6

35

0

Rjavi premog

97.000

1.500

170

910

5.100

320

vir: Študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo energijskih in emisijskih
bilanc na področju toplotne oskrbe“

Slovenija uporablja tudi ti. tabelo emisij CO2 pri zgorevanju fosilnih goriv (Ur. l. RS št. 68/96, 65/98). Iz teh
podatkov lahko izračunamo le emisije CO2, zato smo za kompletni izračun emisij raje uporabili zgornjo tabelo.
Za pregled emisijskih faktorjev podajamo lastnosti posameznih spojin:
 žveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g/mol; težji od zraka; je brezbarven, ostrega vonja, strupen plin, ki z
vodno paro iz zraka tvori žveplasto kislino, ki je kot vodna raztopina nizke koncentracije med ljudmi poznana
kot „kisel dež“, ki se utemeljeno povezuje s problematiko „umiranja gozdov“. Znanstveno je dokazano, da SO2
lahko povzroči različne bolezni kot so bronhitis, draženje dihalnih poti itd., popoln obseg škodljivih učinkov pa
še vedno ni poznan.
 ogljikov oksid (CO): molska masa: 28 g/mol; približno enako težak kot zrak (29 g/mol); je življenjsko nevaren
strupen plin. CO je brezbarvni plin brez vonja in zaradi teh lastnosti še posebno nevaren in se pri vdihovanju
veže na hemoglobin namesto kisika, zato lahko pri izpostavljenosti višjim koncentracijam pride do ti. zadušitve
celic (podobno se obnaša plin cianid). CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju.
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 dušikovi oksidi (NOX): molska masa: 46 g/mol kot NO2; težji od zraka, po eni strani nastaja pri zgorevanju
goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa nastaja pri visokih temperaturah zgorevanja preko 1.000 °C.
Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini.
 ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g/mol; je brezbarvni plin s šibko kislim okusom in je težji od zraka.
Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov dioksid je glavni krivec za učinek tople grede.
Koncentracija CO2 v atmosferi se stalno povečuje in je po eni strani posledica industrializacije, po drugi strani
pa stalnega naraščanja prebivalstva na zemlji. Po najboljših danes razpoložljivih klimatskih modelih bo
podvojitev vsebnosti CO2 v atmosferi povzročila globalni dvig temperature za 3 °C do 4,5 °C.
 ogljikovodiki (CXHY): v dimnih plinih; so produkt nepopolnega zgorevanja.
 prah: v zraku najdemo mnogo delcev, ki se razlikujejo tako po kemijskih kot tudi fizikalnih lastnostih, viru in
velikosti. Razlikujemo med delci PM10 (<10µm) in PM2,5 (<2,5µm). Oboji so dovolj majhni, da lahko prodrejo
globoko v pljuča in tako predstavljajo veliko zdravstveno tveganje. Večji delci niso zdravju nevarni, saj se iz
zraka izločajo s sedimentacijo. Izpušni plini, zlasti izpuhi dizelskih goriv, so glavni vir delcev PM10 in PM2,5 v
evropskih mestih. Tako so mejne vrednosti pogosto prekoračene.

5.1

Emisije kot posledica ogrevanja stanovanj

V analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje stanovanj je bilo ugotovljeno, da se večina stanovanj v
občini Jezersko ogreva z ekstra lahkim kurilnim oljem in lesom. Manjši delež stanovanj se ogreva z UNP in
premogom. Na letni ravni tako gospodinjstva v občini za ogrevanje stanovanj in pripravo sanitarne tople vode
porabijo pribl. 3,41 GWh/leto energije iz različnih energentov, pri čemer beležimo v preglednici 35 podane
količine emisij dimnih plinov CO2, SO2, NOX, CXHY, CO in prašnih delcev.
Preglednica 35: Emisije v občini Jezersko po posameznih energentih za ogrevanje stanovanj
Primarna
Vrsta
CO2
SO2
NOX
CO
energija
CXHY (kg/a)
energenta
(kg/a)
(kg/a)
(kg/a)
(kg/a)
(MWh/a)
ELKO
1.281
341.184
553
184
28
207
Les
1.958
0
78
599
599
16.920
ZP
0
0
0
0
0
0
UNP
0
0
0
0
0
0
Drugo
169
59.154
915
104
555
3.110
SKUPAJ
3.408
400.338
1.546
887
1.182
20.238

5.2

Prašni delci
(kg/a)
23
247
0
0
195
465

Emisije kot posledica rabe energije v podjetjih za ogrevanje in tehnologijo15

V analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje in proizvodne procese v podjetjih je bilo ugotovljeno, da
anketirana podjetja uporabljajo UNP in ekstra lahko kurilno olje.
Preglednica 36: Emisije v občini Jezersko po posameznih energentih za ogrevanje in tehnologijo
Primarna
Vrsta
CO2
SO2
NOX
CO
energija
CXHY (kg/a)
energenta
(kg/a)
(kg/a)
(kg/a)
(kg/a)
(MWh/a)
ELKO
64
17.050
28
9
1
10
UNP
51
10.050
1
18
1
9
SKUPAJ
115
27.100
28
27
2
20

Prašni delci
(kg/a)
1
0
1

15

Upoštevani podatki iz prejetih vprašalnikov, podatki zaradi odsotnosti pridobljenih podatkov ne odražajo dejanskega
stanja.
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5.3

Emisije kot posledica rabe energije za ogrevanje javnih stavb

V analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje v javnih stavbah smo ugotovili, da porabljajo ekstra lahko
kurilno olje.
Preglednica 37: Emisije v občini Jezersko po posameznih energentih za ogrevanje javnih stavb
Primarna
Vrsta
CO2
SO2
NOX
CO
energija
CXHY (kg/a)
energenta
(kg/a)
(kg/a)
(kg/a)
(kg/a)
(MWh/a)
ELKO
192
51.184
83
28
4
31
Les
0
0
0
0
0
0
UNP
0
0
0
0
0
0
SKUPAJ
192
51.184
83
28
4
31

5.4

Prašni delci
(kg/a)
3
0
0
3

Emisije kot posledica proizvodnje električne energije za potrebe v občini
Jezersko

Raba električne energije posredno močno onesnažuje ozračje, saj je velik delež električne energije proizveden iz
fosilnih goriv.
Preglednica 38: Emisije pri proizvodnji električne energije - ekvivalent porabi v občini Jezersko
Primarna
Vrsta
CO2
SO2
NOX
CO
energija
CXHY (t/a)
energenta
(t/a)
(t/a)
(t/a)
(t/a)
(MWh/a)
El. energija
1.373
479.451
7.414
840
4.498
25.208
SKUPAJ
1.373
479.451
7.414
840
4.498
25.208

5.5

Prašni delci
(t/a)
1.582
1.582

Ocena skupnih emisij po posameznih uporabnikih v občini Jezersko

Podana je ocena emisij po posameznih uporabnikih v kg na leto, pri čemer promet ni obravnavan. Kot je razvidno
iz preglednice, največ emisij CO2 in ostalih spojin proizvedemo s proizvodnjo električne energije, sledi raba
energije v stanovanjih in podjetjih. Najmanj emisij CO2 se proizvede v javnih stavbah.
Preglednica 39: Ocena skupnih emisij po porabnikih, promet ni upoštevan
Primarna
Vrsta
CO2
SO2
NOX
CXHY
energija
energenta
(kg/a)
(kg/a)
(kg/a)
(kg/a)
(MWh/a)
Stanovanja
3.408
400.338
1.546
887
1.182
Javne stavbe
192
51.184
83
28
4
Podjetja
115
27.100
28
27
2
El. energija
1.373
479.451
7.414
840
4.498
Promet
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
SKUPAJ
5.088
958.073
9.071
1.782
5.686

CO
(kg/a)
20.238
31
20
25.208
n.p.
45.497

Prašni delci
(kg/a)
465
3
1
1.582
n.p.
2.051
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6 OCENA PREDVIDENE PRIHODNJE RABE ENERGIJE
6.1

Ocena predvidene prihodnje rabe energije na podlagi načrtov o novogradnjah iz
veljavnih prostorskih aktov

Večina slovenskih občin je, skladno z zahtevami Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007,
70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A,
109/2012), pristopila k pripravi nove generacije občinskih prostorskih načrtov (OPN), zato v tem poglavju ne
navajamo veljavnega prostorskega akta občine Jezersko, ampak povzemamo16 občinski prostorski načrt, ki je v
pripravi.
Zasnova prostorskega razvoja občine:
- Poselitev se bo razvijala v obstoječih naseljih in na območjih obstoječe razpršene poselitve. Nova naselja niso
predvidena, le sanacija obstoječe razpršene gradnje, ki se vključi v območje razpršene poselitve na robu
naselja Zgornje Jezersko in znotraj območja naselja, kjer so predvidene širitve za potrebe stanovanj in za
potrebe turizma. V ostalih območjih razpršene poselitve na območju obeh naselij Zgornje Jezersko in Spodnje
Jezersko so predvidene manjše zapolnitve ter zaokrožitve obstoječe poselitve.
- Občina bo z OPN zagotavljala prostorske možnosti za gradnjo zadostnega števila stanovanjskih objektov
predvsem na območju naselja Zgornje Jezersko. Stanovanjska gradnja bo usmerjena v območja zapolnitve
obstoječih poselitvenih območij, kjer bo mogoče ob razmeroma nizkih stroških zagotavljati komunalno
opremljanje in dostopnost. Območje razpršene poselitve so pretežno ruralnega značaja in bodo imela
pomembnejšo vlogo pri razvoju turizma; v njih so trenutno prevladujoči gozdarstvo, kmetijstvo in bivanje.
Območja razpršene poselitve se bodo razvijala v okviru prostorskih možnosti, upoštevajoč omejitve, ki izhajajo
iz varovanj kulturne dediščine in kulturne krajine.
- Gradnja večstanovanjskih objektov na območju občine Jezersko ni predvidena, možno je le posnemanje
večstanovanjskih objektov, ki so včasih služili za domovanje gozdarskih delavcev.
- Razvoj proizvodih dejavnosti, pretežno lesno predelovanih obratov, bo možen na obstoječih lokacijah in na
dveh novo predvidenih lokacijah (Vaniška žaga, Spodnji Kraj).
- Dejavnost predelave mleka in zakola živine se organizira na eni od obstoječih dobro dostopnih kmetij (Štular,
Boderšnik, Roblek).
- Razvoj oskrbnih, storitvenih ter družbenih dejavnosti se usmerja na območje centra Zgornjega Jezerskega.
- Občina bo spodbujala razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti, povezanih s turizmom skladno s cilji
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, razvijala različne oblike prostočasnih dejavnosti, ki se
povezujejo s cilji ohranjanja narave (pohodništvo, izletništvo) in varstvom kulturne dediščine (ogled kulturnih
spomenikov in naravnih znamenitosti). Pri načrtovanju različnih vrst in oblik turističnih in prostočasnih
dejavnosti, se upoštevajo varstveni režimi v prostoru, naravna in ustvarjena kakovost krajine, obstoječe
turistične in rekreacijske ureditve ter varstvo virov za razvoj drugih dejavnosti v prostoru. Občina bo
prioritetno ohranjala potenciale za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti ter dopolnjevala turistično
rekreacijsko infrastrukturo.
- Razvoj turizma se usmerja na obstoječe kmetije, razvoj hotelskega turizma se razvija na območju centra
Zgornjega Jezerskega, razvoj apartmajskega turizma je predviden na območju obstoječe razpršene gradnje v
Sibiriji. Predvidena je tudi lokacija kampa severno od Planšarskega jezera.
- Občina bo podpirala oživitev klimatsko zdraviliškega turizma s poudarkom na rehabilitacijski pooperacijski
enoti.
Usmeritve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN):

16

Povzetek OPN je pripravljen na podlagi osnutka OPN, ki ga je posredovala občina.
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1. Enote urejanja prostora pomembne z vidika dediščine, ki se manifestira kot prostorska danost in jo je potrebno
celovito upoštevati pri načrtovanju, zato se znotraj njih izdela OPPN:
- ZGJ01 – 1 (BT)
Zgornje Jezersko – Center
- ZGJ01 – 1-a (BT) Zgornje Jezersko – Hoteli
- ZGJ01 – 9 (BT)
Zgornje Jezersko – Jezero
- ZGJ01 – 10 (BT)
Zgornje Jezersko – Sibirija
- ZGJ01 – 30 (BT)
Zgornje Jezersko – Jezerski vrh
OPPN se izdela za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje
smiselno zaključeno glede na funkcije.
Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta skladno s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih izvedbenih pogojev.
Funkcionalna zasnova in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru naj sledita
elemente varovane kulturne dediščine.
Območja nastanitvenih kapacitet za potrebe turizma se zgradijo v obliki razpršenega hotela. Posamični objekt
nastanitvenih kapacitet naj ne presega štirih apartmajskih enot, ki so vezane na en skupni vhod.
Spremljajoči programi za potrebe prostočasnih dejavnosti, športa in rekreacije se zgradijo na območju občine
skupaj za več nočitvenih kapacitet v enem objektu.
Na območju obstoječega hotela Planinke je možno pred sprejetjem OPPN prizidati objekt z bazenom in
pripadajočo infrastrukturo na vzhodni strani.
Oblikovanje okolice objektov: posebno pozornost se posveti ohranjanju obstoječih naravnih kvalitet območja,
kjer bodo zgrajeni nastanitveni objekti. Objekti naj sledijo zahtevam terena – naklon terena, dostop do parcel
in možnost priključevanja.
2. Območja stanovanjskih objektov:
- ZGJ01 – 11 Zgornje Jezersko – Stara pošta
- ZGJ01 – 2 Zgornje Jezersko – Pri Kovaču
3. Območja peskokopov in kamnoloma so:
- ZGJ01 – 31 Melišče pod Ravensko Kočno
- ZGJ01 – 35 Peskokop Spodnji Virnik
- SPJ02 – 12 Peskokop za Vrati
4. Območja gospodarskih con:
- ZGJ01 – 36 Vaniška žaga
- SPJ02 – 9 Cona Plaznik
5. Območja za šport in rekreacijo:
- ZGJ01 – 7 Adrenalinski park
- ZGJ01 – 8 Smučišče Mali vrh
- ZGJ01 – 12 Helioport
6. Območja okoljske infrastrukture:
- ZGJ01 – 6 Zgornje Jezersko – Remont.
Predvideni prostorski razvoj občine Jezersko je prikazan v kartografski prilogi G.
Podatki o načrtovanih novih pozidavah so, glede na osnutek OPN Jezersko, preskopi, da bi lahko ocenili količinsko
povečanje rabe energije v občini. Za predvidene prostorske izvedbene akte (OPPN) ni opredeljenih prostorskih
izvedbenih pogojev, na podlagi katerih bi se lahko določile bruto etažne površine (BEP) predvidenih objektov in
predvideni energenti, na podlagi katerih bi se lahko ocenila predvidena prihodnja raba energije. Podatki, primerni
za izračun predvidene prihodnje rabe energije, bodo znani šele v postopku izdelave posameznega OPPN.
Zato smo preučili statistični podatek o izdanih gradbenih dovoljenih v preteklem obdobju in tako izdelali oceno
novogradenj v prihodnosti. Preglednica v nadaljevanju kaže, da je bilo v letih od 2000 do 2010 izdanih 19
gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo in 3 za nestanovanjsko gradnjo.
Iz tega lahko zaključimo, da se v povprečju v občini Jezersko izda 2 gradbeni dovoljenji za stanovanjsko gradnjo in
0,3 za nestanovanjsko gradnjo na leto. Povprečna površina stanovanjske gradnje znaša 205 m 2, nestanovanjske
gradnje pa 359 m2.
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Preglednica 40: Dovoljenja za gradnjo stavb v občini Jezersko: število stavb, njihova gradbena velikost in
stanovanja v njih, glede na vrsto stavbe
Površina
Površina
Površina
Število
poslovnih
Število
Prostornina
stanovanj
stavb
stanovanj
prostorov v
stavb
stavb (m3)
v stavbah
Leto/tip stavbe
2
(m )
v stavbah
stanovanjskih
(m2)
stavbah (m2)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Tip stavbe - SKUPAJ
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe

4
4
0
1
1
0
1
1
0
2
2
0
6
6
0
0
0
0
3
1
2
1
1
0
1
0
1
2
2
0
1
1
0

878
878
0
115
115
0
178
178
0
533
533
0
1149
1149
0
0
0
0
833
203
630
129
129
0
446
0
446
436
436
0
265
265
0

2132
2132
0
259
259
0
450
450
0
1364
1364
0
2927
2927
0
0
0
0
2606
507
2099
396
396
0
1281
0
1281
1162
1162
0
743
743
0

4
4
0
1
1
0
1
1
0
2
2
0
6
6
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
2
2
0
1
1
0

564
564
0
93
93
0
148
148
0
435
435
0
842
842
0
0
0
0
143
143
0
124
124
0
0
0
0
349
349
0
194
194
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal

Na podlagi podatka o izdanih gradbenih dovoljenj smo privzeli, da bo tudi v prihodnjem obdobju trend izdaje
gradbenih dovoljenj ostal enak. Torej smo privzeli, da bosta v prihodnosti na leto izdani v povprečju 2 gradbeni
dovoljenji za stanovanjsko gradnjo in 0,3 gradbena dovoljenja za nestanovanjsko gradnjo. To je vsekakor
predpostavka, ki se lahko glede na dogajanje na trgu zelo spreminja in ni nujno, da je projekcija ravno taka.
Vendar za informativno napoved bodoče potrebe po energiji, je tudi nek okviren pokazatelj.
Na osnovi podatkov o povprečni površini in prostornini stanovanjske gradnje smo glede na Pravilnik o učinkoviti
rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/2010) izračunali potrebe po energiji. Iz preglednice je tudi razvidno, da bo
potrebno zagotoviti 25% bodoče energije za ogrevanje iz OVE.
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Preglednica 41: Potrebe po primarni energiji za stanovanjske in nestanovanjske novogradnje
STANOVANJSKA GRADNJA
Simbol Vrednost Enota
Predpis
9.2.2 Standardni pogoji rabe stavbe
Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe
Specifična letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe

QNH
QNH

28.088 kWh/a

(SIST EN ISO 13790)
2

137 kWh/m ,a

(SIST EN ISO 13790)

toplotne izgube zaradi transmisije

QT,H

33.250,78 kWh

toplotne izgube zaradi ventilacije

QV,H

399,67 kWh

(SIST EN ISO 13789)

skupni toplotni pritoki (sončni, notranji viri)

QG,H

5.562,08 kWh

(SIST EN ISO 13790)

Letni potrebni hlad za hlajenje stavbe
Letna potrebna standardna toplota za toplo vodo
(stanovanjski odjem)
specifična letna raba energije za toplo vodo
(enostanovanjska)
specifična letna raba energije za toplo vodo
(večstanovanjska)
Notranja projektna temperatura (ogrevanje)
Notranja projektna temperatura (hlajenje)
Temperaturni primanjkljaj (povprečni letni)

QNC
Qw

TGS-1,(SIST EN ISO 13790)

0 kWh/a

(SIST EN ISO 13790)

239 kWh/a

(SIST EN ISO 13790)
2

qw

12 kWh/m ,a

qw
T
T
T

16 kWh/m ,a
o
20 C
o
26 C
4.600 K

2

9.2.3 Toplotne cone
Toplotni ovoj stavbe
Ogrevalna cona (< 80 % stavbe, sicer ena cona)

(SIST EN ISO 13790)
(SIST EN ISO 13790)

9.2.4 Karakteristične površine in prostornine stavbe
Zunanja površina stavbe (zunanji ovoj stavbe)
širina stavbe (povprečna, tipska)
dolžina stavbe (povprečna, tipska)
višina stavbe (povprečna, tipska)

A
W
L
H

654
10
14
10

Bruto kondicionirana prostornina stavbe

Ve

697 m

Uporabna površina stavbe
Neto ogrevana prostornina stavbe
Oblikovni faktor (površina ovoja stavbe / ogrevana
prostornina stavbe)
Število načrtovanih gradenj (povprečno letno)

Au
V

205 m
3
558 m

2

m
m
m
m

3
2

(SIST EN ISO 13789)
(SIST EN ISO 13790)

1,17 1/m
2 -

9.2.5 Toplotne izgube in pritoki skozi okna
Faktor okvirja
Zanemari se vpliv zamazanosti stekel, zaves, idr.
Vpliv zunanjih premičnih senčil se v času ogrevanja ne
upošteva

0,7 -

9.2.6 Notranji toplotni viri
Prispevek notranjih toplotnih virov
Prispevek notranjih toplotnih virov

Poenostavljeno

2

4 W/m

9.2.7 Toplotna kapaciteta stavbe
Toplotni dobitki stavbe
Toplotni dobitki stavbe (lahke stavbe - montažne,
lesene)
Toplotni dobitki stavbe (težke stavbe - masivne, zidane)
9.2.8 Prezračevanje
Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah

Jezersko

(SIST EN ISO 13790)
Poenostavljeno

(SIST EN ISO 13790)
10.455 Wh/K
34.850 Wh/K

n

0,5 1/h

Poenostavljeno
Poenostavljeno

Poenostavljeno
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(predpis o prezračevanju)

9.3 Letna dovedena energija za delovanje stavbe
Dovedena energija za delovanje stavbe

Qf

29.646 kWh

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe)
dovedena energija za delovanje stavbe (delež
obnovljivi viri)
Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na
2
m
Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na
3
m

Qf

59.293 kWh

Qf (25%)

14.823 kWh

Dovedena energija za ogrevanje

Qf,h,skupni

28931,02 kWh

Dovedena energija za hlajenje

Qf,c,skupni

0 kWh

Dovedena energija za prezračevanje

Qf,V

0 kWh

Dovedena energija za ovlaževanje

Qf,st

0 kWh

Dovedena energija za razsvetljavo

Qf,l

Dovedena energija fotonapetostnega sistema

Qf,PV

0 kWh

Dovedena pomožna energija za delovanje sistemov

Qf,aux

203 kWh

dovedena energija za ogrevanje (vodni sistem)

Qh,f

14395,29 kWh

dovedena energija za ogrevanje (sistem HVAC)

Qh*,f

14535,73 kWh

potrebna toplota generatorja toplote (kotel)

Qh,out,g

14044,18 kWh

toplotne izgube ogrevalnega (vodnega) sistema
vrnjene toplotne izgube ogrevalnega (vodnega)
sistema

2

Qf

145 kWh/m ,a

Qf

53 kWh/m ,a

3

274 kWh

Qh,g,l

421 kWh

Qh,rev

70 kWh

potrebna toplota generatorja toplote (HVAC)

Qh*,out,g

14044,18 kWh

toplotne izgube ogrevalnega (HVAC) sistema

Qh*,g,l

562 kWh

vrnjene toplotne izgube ogrevalnega (HVAC) sistema

Qh*,rev

70 kWh

dovedena energija skupna

Qf,c,skupni

0 kWh

dovedena energija za hlajenje (vodni sistem)

Qc,f

0 kWh

dovedena energija za hlajenje (HVAC)

Qc*,f

0 kWh

potreben hlad generatorja hladu (vodni sistem)

Qc,out,g

0 kWh

toplotne izgube hladilnega (vodnega) sistema

Qc,g,l

0 kWh

vrnjene toplotne izgube hladilnega (vodnega) sistema Qc,rev

kWh

potreben hlad generatorja hladu (HVAC)

Qc*,out,g

0 kWh

toplotne izgube hladilnega (HVAC) sistema

Qc*,g,l

0 kWh

vrnjene toplotne izgube hladilnega (HVAC) sistema

Qc*,rev

kWh

potrebna energija za prezračevanje

Qf,V

kWh

potrebna energija generatorja vlage

Qf,st

kWh

dovedena energija za pripravo tople vode

Qw,f

239,1667 kWh

potrebna toplota generatorja za pripravo tople vode

Qw,out,g

239,1667 kWh

toplotne izgube sistema tople vode

Qw,g,l

kWh

vrnjene toplotne izgube sistema tople vode

Qw,reg

kWh

toplotne izgube končnega prenosnika

Qh,em,l

kWh

toplotne izgube razvodnega sistema

Qh,d,l

kWh

Qh,s,l

kWh

toplotne izgube akumulatorja
toplotne izgube končnega prenosnika HVAC (grelni
register)
toplotne izgube vodnega dela sistema HVAC

Qh*,em,l
Qh*,d,l

0 kWh
kWh
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toplotne izgube akumulatorja sistema HVAC

Qh*,s,l

kWh

izgube hladu končnega prenosnika

Qc,em,l

kWh

izgube hladu razvodnega sistema vodnega hlajenja

Qc,d,l

kWh

Qc,s,l

kWh

izgube hladu akumulatorja
izgube hladu končnega prenosnika sistema HVAC
(hladilni register)

Qc*,em,l

0 kWh

izgube hladu vodnega dela sistema HVAC

Qc*,d,l

kWh

izgube hladu akumulatorja (HVAC)

Qc*,s,l

kWh

potrebna energija generatorja vlage

Qst*

kWh

faktor učinkovitosti generatorja

fst*,f

kWh

toplotne izgube razvodnega sistema

Qw,d,l

kWh

toplotne izgube hranilnika

Qw,s,l

kWh

dodatna energija sistema za razsvetljavo - parazitska

Wlight

kWh

SIST EN 15193

Enota

Predpis

NESTANOVANJSKA GRADNJA

Simbol

Vrednost

9.2.2 Standardni pogoji rabe stavbe
Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe
Specifična letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe

QNH
QNH

159.704 kWh/a

(SIST EN ISO 13790)
2

104 kWh/m ,a

(SIST EN ISO 13790)

toplotne izgube zaradi transmisije

QT,H

185.507,28 kWh

toplotne izgube zaradi ventilacije

QV,H

3008,21 kWh

(SIST EN ISO 13789)

skupni toplotni pritoki (sončni, notranji viri)

QG,H

28.811,17 kWh

(SIST EN ISO 13790)

Letni potrebni hlad za hlajenje stavbe
Letna potrebna standardna toplota za toplo vodo
(nestanovanjski odjem)
Notranja projektna temperatura (ogrevanje)
Notranja projektna temperatura (hlajenje)
Temperaturni primanjkljaj (povprečni letni)

QNC
Qw
T
T
T

0 kWh/a

(SIST EN ISO 13790)

14 kWh/a
o
20 C
o
26 C
4.600 K

(SIST EN ISO 13790)

9.2.3 Toplotne cone
Toplotni ovoj stavbe
Ogrevalna cona (< 80 % stavbe, sicer ena cona)

Jezersko

(SIST EN ISO 13790)
(SIST EN ISO 13790)

9.2.4 Karakteristične površine in prostornine stavbe
Zunanja površina stavbe (zunanji ovoj stavbe)
širina stavbe (povprečna, tipska)
dolžina stavbe (povprečna, tipska)
višina stavbe (povprečna, tipska)

A
W
L
H

3.432
13
118,7
6

Bruto kondicionirana prostornina stavbe

Ve

5.246 m

Uporabna površina stavbe
Neto ogrevana prostornina stavbe
Oblikovni faktor (površina ovoja stavbe / ogrevana
prostornina stavbe)
Število načrtovanih gradenj (povprečno letno)

Au
V

1.543 m
3
4.197 m

9.2.5 Toplotne izgube in pritoki skozi okna
Faktor okvirja
Zanemari se vpliv zamazanosti stekel, zaves, idr.
Vpliv zunanjih premičnih senčil se v času ogrevanja ne
upošteva

TGS-1,(SIST EN ISO 13790)

2

m
m
m
m

3
2

(SIST EN ISO 13789)
(SIST EN ISO 13790)

0,82 1/m
0,30 -

0,7 -

Poenostavljeno
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9.2.6 Notranji toplotni viri
Prispevek notranjih toplotnih virov
Prispevek notranjih toplotnih virov

4 W/m

9.2.7 Toplotna kapaciteta stavbe
Toplotni dobitki stavbe
Toplotni dobitki stavbe (lahke stavbe - montažne,
lesene)
Toplotni dobitki stavbe (težke stavbe - masivne, zidane)
9.2.8 Prezračevanje
Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah
Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah

(SIST EN ISO 13790)
Poenostavljeno

2

(SIST EN ISO 13790)
78.693 Wh/K
262.310 Wh/K

n

Poenostavljeno
Poenostavljeno

0,5 1/h

Poenostavljeno
(predpis o prezračevanju)

9.3 Letna dovedena energija za delovanje stavbe
Dovedena energija za delovanje stavbe

Qf

165.935 kWh

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe)
dovedena energija za delovanje stavbe (delež
obnovljivi viri)
Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na
2
m
Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na
3
m

Qf

49.781 kWh

Qf (25%)

12.445 kWh

Dovedena energija za ogrevanje

Qf,h,skupni

164495,46 kWh

Dovedena energija za hlajenje

Qf,c,skupni

0 kWh

Dovedena energija za prezračevanje

Qf,V

0 kWh

Dovedena energija za ovlaževanje

Qf,st

0 kWh

Dovedena energija za razsvetljavo

Qf,l

Dovedena energija fotonapetostnega sistema

Qf,PV

0 kWh

Dovedena pomožna energija za delovanje sistemov

Qf,aux

1151 kWh

dovedena energija za ogrevanje (vodni sistem)

Qh,f

81848,469 kWh

dovedena energija za ogrevanje (sistem HVAC)

Qh*,f

82646,991 kWh

potrebna toplota generatorja toplote (kotel)

Qh,out,g

79852,165 kWh

toplotne izgube ogrevalnega (vodnega) sistema
vrnjene toplotne izgube ogrevalnega (vodnega)
sistema

2

Qf

108 kWh/m ,a

Qf

40 kWh/m ,a

3

274 kWh

Qh,g,l

2396 kWh

Qh,rev

399 kWh

potrebna toplota generatorja toplote (HVAC)

Qh*,out,g

79852,165 kWh

toplotne izgube ogrevalnega (HVAC) sistema

Qh*,g,l

3194 kWh

vrnjene toplotne izgube ogrevalnega (HVAC) sistema

Qh*,rev

399 kWh

dovedena energija skupna

Qf,c,skupni

0 kWh

dovedena energija za hlajenje (vodni sistem)

Qc,f

0 kWh

dovedena energija za hlajenje (HVAC)

Qc*,f

0 kWh

potreben hlad generatorja hladu (vodni sistem)

Qc,out,g

0 kWh

toplotne izgube hladilnega (vodnega) sistema

Qc,g,l

0 kWh

vrnjene toplotne izgube hladilnega (vodnega) sistema Qc,rev

kWh

potreben hlad generatorja hladu (HVAC)

Qc*,out,g

0 kWh

toplotne izgube hladilnega (HVAC) sistema

Qc*,g,l

0 kWh

vrnjene toplotne izgube hladilnega (HVAC) sistema

Qc*,rev

kWh

potrebna energija za prezračevanje

Qf,V

kWh
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potrebna energija generatorja vlage

Qf,st

kWh

dovedena energija za pripravo tople vode

Qw,f

14,373151 kWh

potrebna toplota generatorja za pripravo tople vode

Qw,out,g

14,373151 kWh

toplotne izgube sistema tople vode

Qw,g,l

kWh

vrnjene toplotne izgube sistema tople vode

Qw,reg

kWh

toplotne izgube končnega prenosnika

Qh,em,l

kWh

toplotne izgube razvodnega sistema

Qh,d,l

kWh

Qh,s,l

kWh

toplotne izgube akumulatorja
toplotne izgube končnega prenosnika HVAC (grelni
register)

Qh*,em,l

0 kWh

toplotne izgube vodnega dela sistema HVAC

Qh*,d,l

kWh

toplotne izgube akumulatorja sistema HVAC

Qh*,s,l

kWh

izgube hladu končnega prenosnika

Qc,em,l

kWh

izgube hladu razvodnega sistema vodnega hlajenja

Qc,d,l

kWh

Qc,s,l

kWh

izgube hladu akumulatorja
izgube hladu končnega prenosnika sistema HVAC
(hladilni register)

Qc*,em,l

0 kWh

izgube hladu vodnega dela sistema HVAC

Qc*,d,l

kWh

izgube hladu akumulatorja (HVAC)

Qc*,s,l

kWh

potrebna energija generatorja vlage

Qst*

kWh

faktor učinkovitosti generatorja

fst*,f

kWh

toplotne izgube razvodnega sistema

Qw,d,l

kWh

toplotne izgube hranilnika

Qw,s,l

kWh

dodatna energija sistema za razsvetljavo - parazitska

Wlight

kWh

SIST EN 15193

Predvidena bodoča raba energije, glede na povprečno število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjsko
gradnjo, znaša 59.293 kWh. Od tega bo potrebno 25% zagotoviti iz obnovljivih virov energije, kar znaša 14.823
kWh.
Predvidena bodoča raba energije, glede na povprečno število izdanih gradbenih dovoljenj za nestanovanjsko
gradnjo, znaša 49.781 kWh. Od tega bo potrebno 25% zagotoviti iz obnovljivih virov energije, kar znaša 12.445
kWh.
Ključne ugotovitve:
- izračuni kažejo, da bodo v občini Jezersko (ob predvidenem trendu izdaje gradbenih dovoljenj) dodatno
potrebovali okoli 110.000 kWh primarne energije na leto za ogrevanje in gretje sanitarne vode; od tega bo
potrebno vsaj 25% zagotoviti iz obnovljivih virov, kar je 27.500 kWh.

6.2

Predviden razvoj elektroenergetskega omrežja

Razvoj elektroenergetskega omrežja v dolini Kokre je pogojen z izgradnjo nove RP 20 kV Visoko. Ta je v fazi
gradnje. V obratovanje naj bi bila predana v letu 2012. Z izgradnjo nove RP se bo spremenila tudi konfiguracija SN
omrežja na območju severno od Kranja. Dolina Kokre, in s tem tudi Jezersko, se bo napajalo prek izvoda Jezersko
iz nove RP. Predvideno je postopno kabljenje DV po dolini Kokre do Jezerskega. Od DV omrežja bodo ostali le trije
odcepi: Kanonir – Zabukovec, Hudin – Komatevra in Zgornje Jezersko – Žičnica Jezersko. Po uresničenih razvojnih
načrtih bo na območju občine Jezersko 21,5 km 20 kV SN omrežja. Spremenile se bodo dolžine glede na
posamezne tipe odsekov: nadzemne DV povezave z golimi vodniki - 1,2 km (5,6 %), nadzemne DV povezave s
polizoliranimi vodniki -5,9 km (27,4 %), podzemne kabelske povezave - 14,4 km (67 %). Z novim konceptom na
obravnavanem območju, se bo izboljšalo tudi izpolnjevanje N-1 kriterija. Edina realna rešitev za izpolnitev le-tega
je izvedba povezave z omrežjem sosednjega distribucijskega podjetja Kelag Netz (Avstrija) na mejnem prehodu
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Jezerski vrh. Elektroenergetsko omrežje na obravnavanem območju je edini energetski vir, zato je zanesljivost letega bistvenega pomena.
Shema predvidenega omrežja je podana v kartografski prilogi F.
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7 ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE
Podana so izhodišča za izvedbo možnih ukrepov na področju URE za območje občine Jezersko:
a) investicijski ukrepi - URE:
- zamenjava/obnova stavbnega pohištva (vrata, okna; PURES zahteve za minimalno toplotno prehodnost v
W/m2K),
- izboljšanje termoizolativnosti ovoja stavbe (stene, streha, toplotni mostovi; PURES zahteve za minimalno
toplotno prehodnost v W/m2K),
- namestitev termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja v stavbi,
- namestitev centralne regulacije v odvisnosti od zunanje temperature,
- namestitev nove kotlovske naprave z visokim izkoristkom in izkoriščanjem sodobnih tehnologij
(nizkotemperaturna, kondenzacijska naprava), optimalno določene toplotne moči,
- zamenjava naprave za pripravo sanitarne tople vode.
b) mehki ukrepi - URE:
- redno vzdrževanje sistema ogrevanja (čiščenje kotla, zagotavljanje ustreznih hidravličnih razmer v sistemu) in
priprave sanitarne tople vode,
- nastavitve gorilnika glede na veljavne kriterije (strokovnjak naj preveri vsebnost O2 v dimnih plinih),
- preveritev življenjske dobe termostatskih glav na termostatskih ventilih,
- ustrezno naravno prezračevanje stavbe (večkrat dnevno s krajšimi časovnimi obdobji - do 10 min),
- zagotavljanje proste površine grelnih teles (radiatorji) in zagotavljanje ustreznega kroženja zraka ob grelnih
telesih,
- identificiranje velikih porabnikov električne energije, za katere se pripravi predlog s terminskim načrtom
zamenjave z učinkovitejšimi napravami ali preveri morebitno ukinitev le-teh.
Investicije imajo različne dobe vračanja. Posegi na ogrevalnem sistemu so običajno cenejši in se povrnejo v
krajšem času, posegi na nivoju stavbe pa so dražji in zahtevajo tudi daljšo dobo vračanja. Za zanimive naložbe v
energetsko obnovo stavb, veljajo tiste z dobo vračanja krajšo od 10 let.

7.1

Analiza potenciala URE v stavbah

Investicije v odnosu do možnih prihrankov17
Na splošno velja, da z izvedbo teh ukrepov dosežemo do 30% skupnih energijskih prihrankov v stavbi.
-

-

-

17

Tesnjenje oken. V slabo izoliranih stavbah predstavljajo toplotne izgube zaradi prezračevanja okoli 1/3 vseh
toplotnih izgub. S tesnjenjem oken lahko v stavbah prihranimo od 10 do 15% energije za ogrevanje. Doba
vračanja namestitve tesnil je od enega do dveh let.
Toplotna izolacija podstrešja. S toplotno izolacijo podstrešja je mogoče prihraniti od 7 do 12% energije za
ogrevanje. Višina investicije je odvisna tudi od vrste in kvalitete izolacijskega materiala. Doba vračanja je od
dveh do štirih let.
Pregled instalacij ogrevanja objektov. Celotno instalacijo ogrevanja je potrebno preveriti in evidentirati
dejansko stanje. Potrebno je pregledati posamezna ogrevala, ki so se menjala in ugotoviti, če so se spremenile
hidravlične razmere razvoda toplote (npr. če je bil dodan prizidek, katerega centralno ogrevanje je bilo
izvedeno z razširitvijo ogrevalnega sistema).

Navedeni prihranki so informativni.
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-

-

-

-

-

-

-

Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov. Naloga hidravličnega
uravnoteženja ogrevalnega sistema je, da vsako ogrevalo dobi ustrezen pretok. Ustrezen pretok zagotavljajo
dušilni ventili za posamezne ogrevalne veje, dvižne vode in ogrevala. Problemi nastajajo, ko so nekateri
prostori v stavbi premalo ogreti, drugi pa preveč. V pretoplih prostorih se odpirajo okna in v premrzlih prihaja
do potrebe dodatnega ogrevanja (npr. kaloriferji). Z vgradnjo avtomatskih regulacijskih ventilov za hidravlično
uravnoteženje ogrevalnega sistema je mogoče znižati porabo energije za okoli 5 do 10%. Doba vračanja
investicije v hidravlično uravnoteženje centralnega ogrevalnega sistema je v povprečju tri do štiri leta.
Termostatski ventili omogočajo nastavitev temperature v posameznem prostoru v skladu z željami
uporabnika. Termostatski ventili dobro delujejo v sistemih, ki imajo izvedeno centralno regulacijo
temperature in so ustrezno hidravlično uravnoteženi. Ukrep mora biti strokovno izveden. Potrebna je študija
izvedljivosti, kjer so na strokovni podlagi določene karakteristike predvidenih ukrepov.
Ureditev centralne regulacije sistemov. S centralnim sistemom regulacije ogrevalnega medija v odvisnosti od
zunanje temperature dosežemo izenačene temperaturne pogoje za vsa ogrevala v stavbi. Na ta način se
zmanjšajo toplotne izgube razvodnega omrežja, zagotovljeno je učinkovito delovanje lokalne regulacije na
ogrevalih, obenem pa je mogoče skrajšati čas obratovanja ogrevalnih sistemov glede na namembnost stavbe
in bivalne navade uporabnikov (npr: nočna prekinitev ogrevanja). Skupni prihranki energije znašajo 20% in
več, glede na predhodno stanje. Doba vračanja je okoli enega leta pri velikih sistemih.
Zamenjava kurilnih naprav. Iz energetskega vidika je smiselno zamenjati kotle, ki so starejši od 15 let. Starejši
kotli imajo zaradi svoje dotrajanosti in tehnološke zastarelosti bistveno višje škodljive emisije v dimnih plinih
ter nižje izkoristke. Pri zamenjavi kotla je treba še enkrat natančno določiti potrebno toplotno moč kotla, saj
so v Sloveniji kotli večinoma predimenzionirani. Cene kotlov so odvisne od tipa kotla, velikosti in dobavitelja.
Toplotna izolacija zunanjih sten. Zaradi velikosti investicije je smiselno toplotno izolirati zidove stavbe v
primeru, ko je potrebno obnoviti fasado. Stroški dodatne izolacije predstavljajo le okoli 10% vseh stroškov
sanacije. V tem primeru se nam investicija povrne že v treh do štirih letih. Priporočena debelina izolacije je 15
cm in več.
Zamenjava oken. Zamenjava oken je nekoliko dražji ukrep. Z vidika energetske učinkovitosti morajo imeti
okna nizkoemisijsko zasteklitev z argonskim polnjenjem (dvojne »termopan« zasteklitve). Prihranek energije
pri ogrevanju znaša tudi do 20%. V primeru, da bi se za zamenjavo oken odločili zgolj zaradi energetskih
prihrankov, bi se investicija povrnila v več kot 20 letih. Ko je dotrajana okna v vsakem primeru potrebno
zamenjati, pa se investicija povrne prej kot v 8 letih.
Zmanjšanje stroškov za električno energijo. Prvi ukrep za znižanje stroškov, je izbira med enotarifnim in
dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja električne energije za gospodinjski odjem. V primeru, da
znaša delež odjema električne energije v času visoke tarife več kot 60% skupne rabe, je smiselno preiti na
enotarifni sistem. S tem preprostim ukrepom je mogoče doseči pomembno znižanje stroškov za porabo
električne energije ob siceršnji nespremenjeni rabi. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati
električne naprave in aparate v času nižje tarife. Poleg osveščanja porabnikov je smiselno vgraditi časovno
preklopno avtomatiko, ki vklaplja električne grelnike za pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife.
Sodobni električni aparati porabijo bistveno manj električne energije ob enakem učinku (npr: hladilniki,
varčne žarnice, itd).
Ogrevanje s toplotno črpalko. Eden od možnih načinov, kako do pomembno visokih prihrankov energije za
potrebe ogrevanja in/ali priprave sanitarne tople vode.
Kotlovnice. Vse večstanovanjske stavbe je bilo potrebno, po Energetskem zakonu in Pravilniku o načinu
delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št.
7/2010), opremiti z delilniki stroškov ogrevanja, in sicer do 1. oktobra 2011. Poraba toplote v stavbah je
namreč odvisna od številnih dejavnikov, kot so zunanji klimatski pogoji, gradbeno fizikalne lastnosti stavb,
vrste ogrevalnega sistema ter ne nazadnje od bivalnih navad in odnosa uporabnikov do samega objekta ter
njegovih naprav. Direktnih prihrankov ni mogoče določiti, vendar je praksa pokazala, da vpeljava delilnikov
pozitivno vpliva na zmanjšanje rabe energije do 10 ali več % , zaradi večjega ozaveščanja glede porabe.

Analiza energijske bilance povprečne enodružinske hiše pokaže, da se največ energije dovaja v objekt z
ogrevanjem (82%), ostali del dovedene energije pa so sončni pritoki skozi okna (12%) in notranji viri toplote (6%).
Če analiziramo rabo končne energije, odpade na ogrevanje 76,5%, na pripravo sanitarne tople vode 11%,
gospodinjske aparate in ostale hišne naprave 10% in razsvetljavo 2,5% (vir: Prihranki energije pri posodobitvi
ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe).
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Povprečna specifična raba energije za ogrevanje je v veliki meri odvisna od leta izgradnje objekta in takrat
veljavnih predpisov, ki določajo minimalne zahteve energetske učinkovitosti objektov. Povprečna letna poraba
toplote za ogrevanje stavb, v odvisnosti od leta njihove gradnje, izražena v kWh/m2/leto, je povzeta v naslednji
preglednici.
Preglednica 42: Povprečna specifična raba energije za ogrevanje stavb v različnih obdobjih
Leto gradnje stavbe
Enodružinska hiša Večstanovanjska stavba
>200
>180
do 1960
150
170
od 1961 do 1970
130
130
od 1971 do 1980
120
100
od 1980 do 1990
90
90
od 1991 do 1995
90
80
od 1996 do 2002
60 – 80
70
po 2002
< 60
< 55
Nizkoenergijske stavbe
vir: Bojan Grobovšek: Prihranek energije pri posodobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe

Iz analiz opravljenih energetskih pregledov, ki jih je v preteklosti finančno podpirala nekdanja Agencija za
učinkovito rabo in obnovljive vire energije, izhajajo ocene, da znaša v Sloveniji ekonomsko upravičen potencial
prihrankov pri rabi energije za ogrevanje v stavbah približno 30% (vir: IBE).
V poglavju o rabi energije za ogrevanje v stanovanjih v občini Jezersko smo ocenili, da znaša, pri stavbnem fondu
iz leta 2010, povprečna specifična raba energije za ogrevanje v stanovanjih v občini približno 140 kWh/m2/leto. Ob
upoštevanju ogrevalnih površin, smo ocenili tudi skupno porabo energije za ogrevanje v stanovanjih.
Na osnovi podatkov o obstoječi porabi energije za ogrevanje stanovanj in na osnovi predpostavk o prihrankih, ki
jih je mogoče doseči z ekonomsko upravičenimi ukrepi učinkovite rabe energije, smo ocenili skupni potencialni
prihranek ob izvedbi teh ukrepov.
Preglednica 43: Ocena potencialnih prihrankov pri rabi energije za ogrevanje stanovanj pri ocenjenem
varčevalnem potencialu 19,1%
Stanovanja
kWh
EUR
Obstoječe stanje
3.408.440
324.000
stanje po izvedbi ukrepov
2.757.428
262.000
Prihranek
651.012
62.000

7.2

Analiza potenciala URE in OVE v javnih stavbah

Analiza možnosti za učinkovito rabo energije in povečanje deleža obnovljivih virov energije:
- izobraževanje zaposlenih in letni nadzor energetskega upravljavca nad rabo energije in energentov v javnih
stavbah za zagotavljanje izvajanja mehkih (organizacijskih) ukrepov,
- zamenjava energenta z obnovljivim virom,
- uporaba toplotnih črpalk za toplo sanitarno vodo,
- vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje tople sanitarne vode,
- vgradnja termostatskih ventilov,
- vgradnja izolacije na podstrešja in fasade,
- zamenjava dotrajanih oken,
- izboljšanje tesnjenja vrat in oken.

Stran 63 od 122

Lokalni energetski koncept občine Jezersko

Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
ANALIZA POTENCIALA URE IN OVE:
Skupna povprečna poraba
42.547
toplote [kWh]

Streha (25%)

toplote Ocenjeni možni
prihranek %
10.637

18

1.915

Izolacija fasade (35%)

14.891

Deleži porabe toplote

Ocenjeni
[kWh]

prehod

Ocenjeni
[kWh]

potencial

13

1.936

Tla (15%)

6.382

9

574

Okna (10%)

4.255

11

468

Ventilacijske izgube (15%)

6.382

14

893

Skupaj
Potencial URE (%)

Potencial OVE

42.547

5.786

14,0
Ocenjeni delež OVE [%]

Ocenjeni potencial [kWh]

> 25

> 10.637

Podružnična šola Jezersko, Zg. Jezersko 62, 4206 Zg. Jezersko
ANALIZA POTENCIALA URE IN OVE:
Skupna povprečna poraba
149.587
toplote [kWh]

Deleži porabe toplote

Ocenjeni
[kWh]

prehod

toplote Ocenjeni možni
prihranek %

Ocenjeni
[kWh]

potencial

Streha (25%)

37.397

22

8.227

Izolacija fasade (35%)

52.355

11

5.759

Tla (15%)

22.438

8

1.795

Okna (10%)

14.959

11

1.645

Ventilacijske izgube (15%)

22.438

12

2.693

Skupaj
Potencial URE (%)

Potencial OVE

149.587

20.119

13,0
Ocenjeni potencial OVE [%]

Ocenjeni potencial [kWh]

>25

> 37.397

7.2.1 Analiza potenciala URE in OVE javne stavbe (skupaj)
ANALIZA POTENCIALA URE IN OVE:
Skupna povprečna poraba
toplote [kWh]
192.133

Deleži porabe toplote

Ocenjeni prehod toplote
kWh

Ocenjeni prihranek
%

Ocenjeni potencial
kWh
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20

Okna (10%)

48.034
67.247
28.820
19.213

Ventilacijske izgube (15%)

28.820

13

Skupaj

192.133

Streha (25%)
Izolacija fasade (35%)
Tla (15%)

Potencial URE (%)

Potencial OVE

9.607
8.070
2.594
2.113

12
9
11

3.747
26.130

14,0
Ocenjeni potencial OVE %

Ocenjeni potencial kWh

>25

> 48.034

7.2.2 Potenciali URE in OVE za javne stavbe ter finančni prihranki
V preglednici so določeni potenciali, ki jih je možno doseči z investicijskimi in mehkimi ukrepi za posamezno
stavbo. V povprečju je energijsko število 137,2 kWh/m2, kar je visoko. To je pokazatelj, da bo morala občina začeti
s sanacijo stavb, saj stroški energije naraščajo. Z leti bo vzdrževanje slabo učinkovitih stavb postalo še dražje.
Ocenjeni potencial obnovljivih virov je visok. Zaradi ekonomskih razlogov je priporočljiva menjava kotlov na ELKO
ter izvedba prehoda na cenejše ogrevanje na biomaso. Tako občina lastne porabnike približa ciljem NEP.
Ocenjeni skupni finančni prihranek na leto je, ob cenah energentov v 2011, do 11.300 EUR. Upoštevati je
potrebno, da imajo investicije v izolacije in okna enostavno vračilno dobo med 15 in 20 let. Pri obnovah je najbolje
stavbo popolnoma obnoviti na 50 do 70 let. To pomeni, da moramo letno obnoviti 2% stavb v lasti občine.
Priporočamo, da se delna obnavljanja izvede le v nujnih primerih.
Preglednica 44: Energetske značilnosti javnih stavb v občini Jezersko
Energijsko
Potencial Potencial Potencial Potencial
Stavba
število
URE (%) URE (kWh) OVE (%) OVE (kWh)
kWh/m2
212,7
13
20.119
> 25
37.397
Občina Jezersko
124,6
14
26.130
> 25
48.034
Podružnična šola Jezersko
46.249

SKUPAJ

7.3

85.431

Finančni
prihranek/
leto
1.900 €
2.450 €
4.350 €

Analiza potenciala URE pri rabi EE

Potencial prihrankov električne energije v podjetjih bi bilo možno oceniti le na podlagi razširjenih energetskih
pregledov. Na osnovi pridobljenih anket namreč ne moremo sklepati o posameznih porabnikih električne energije
(naprave), kot tudi o lastnostih in trenutnem stanju le-teh. Prav tako iz opravljenih anket ni mogoče ugotoviti v
kateri tarifni sistem sodi posamezna stavba, saj poslovni subjekti običajno sodijo v pogodbeni odjem, kar je lahko
poslovna skrivnost med sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja, dobaviteljem električne energije in
končnim porabnikom. Razred v tarifnem sistemu lahko predstavlja potencial prihranka, ki se odraža v denarju.
Spremeniti (znižati) ga je mogoče v primeru uvedbe novih, učinkovitejših porabnikov (naprav), ki običajno za enak
učinek potrebujejo nižjo električno moč. Podobno velja v primeru sijalk. Varčne sijalke delujejo pri nižji moči v
primerjavi s klasičnimi, a podatek o le-teh ni na voljo.

7.4

Analiza potenciala URE v podjetjih

Kakovostno oceno potenciala prihrankov, ki jih je mogoče doseči z ukrepi učinkovite rabe energije v industrijskem,
podjetniškem in storitvenem sektorju, je možno izvesti le na podlagi razširjenih energetskih pregledov.
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Kateri specifični ukrep URE je primeren za posamezno podjetje oziroma stavbo, v kateri opravlja svojo dejavnost,
sledi iz natančnega pregleda stanja posamezne stavbe, poslovnega procesa, vrste dejavnosti in tehnologij,
določitve dnevnega profila ogrevanja in rabe električne energije.
Splošni ukrepi URE, skupni večini podjetij, sovpadajo s splošnimi, predlaganimi za javne in stanovanjske stavbe.
Učinkoviti sistemi proizvodnje toplote in električne energije, so v večini podjetij primerni in dobrodošli. Za širše
koriščenje soproizvodnih sistemov, so tudi v zasebnem sektorju pomembne sheme podpor pri odkupu
proizvedene električne energije, kot tudi pomoč pri investicijah v obliki nepovratnih sredstev ali ponudbe ugodnih
kreditov. Potencial za prihranke energije obstaja tudi pri izvedbi ukrepov URE na področju izboljšanja toplotnega
ovoja poslovnih stavb in povečanega ozaveščanja zaposlenih.
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8 ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
8.1

Analiza potencialov obnovljivih virov energije

8.1.1 Potencial izrabe lesne biomase
Pojem biomase opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki jo lahko
uporabimo kot vir energije. V to skupino uvrščamo: les in lesne ostanke (lesna biomasa), ostanke iz kmetijstva,
nelesnate rastline uporabne za proizvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, sortirane
odpadke iz gospodinjstev, odpadne gošče oziroma usedline ter organsko frakcijo mestnih komunalnih odpadkov
in odpadne vode živilske industrije. V tem pomenu sodi biomasa med obnovljive vire energije. V skupino lesne
biomase uvrščamo: les iz gozdov, les iz površin v zaraščanju, les iz kmetijskih in urbanih površin, lesne ostanke
primarne in sekundarne predelave lesa in odslužen (neonesnažen) les.
Obnovljivost vira, domačnost, razvoj tehnologij priprave in rabe ter cenovna konkurenčnost dviguje pomen lesa
kot vira energije. Glavne značilnosti trenutne rabe so naslednje: zastarele tehnologije priprave in rabe, slabi
izkoristki kurilnih naprav, neustrezne emisijske vrednosti ter nekonkurenčne cene pridobljene energije.
Potencial lesne biomase je količina lesa, ki je na nekem območju trajno razpoložljiva v energetske namene. Pri
tem moramo ločevati med teoretičnim in dejansko razpoložljivim potencialom. Teoretični potencial lesne biomase
iz gozdov je vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko pridobimo iz gozdov. Teoretični potencial lesne biomase
gozdov je najvišji dovoljen posek lesa. Dejanski razpoložljivi potencial pa je manjši od teoretičnega zaradi različnih
dejavnikov: načel gospodarjenja z gozdovi, tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase (opremljenost in
usposobljenost lastnikov gozdov in gozdarskih podjetji za pridobivanje lesne biomase), trga gozdnih lesnih
proizvodov (razmerje med stroški pridobivanja in ceno lesne biomase oziroma posameznih gozdnih lesnih
sortimentov na trgu) in socio-ekonomskih razmer lastnikov gozdov (značilnosti posameznih socio-ekonomskih
kategorij lastnikov gozdov in iz tega izhajajoč odnos do gozda).
Glede na dejansko rabo tal, 81,7% območja občine Jezersko pokriva gozd (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
podatki o dejanski rabi tal, stanje na dan 24. 12. 201018) - dejanska raba tal je prikazana v kartografski prilogi B.
Tako lahko zaključimo, da ima občina Jezersko teoretičen potencial lesne biomase iz gozdov. Dejansko
razpoložljive količine lesne biomase iz gozdov pa omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Pri odločanju
o spodbujanju rabe lesne biomase na lokalnem nivoju je pomembno poznavanje omejitev
(http://www.biomasa.zgs.gov.si/). Del gozdov v občini Jezersko je opredeljenih kot varovalni gozdovi, kar je
prikazano v kartografski prilogi C.
Na Zavodu za gozdove Slovenije so, na podlagi podatkov iz Statističnega urada R Slovenije in Zavoda za Gozdove
Slovenije (podatki iz baze SWEIS) (podatki za leta 2002, 2003 in 2004), izdelali oceno potenciala lesne biomase po
občinah. Predstavljeni zemljevidi so pripomoček za lažje odločanje. Rezultati niso namenjeni izdelavam študij
izvedljivosti za posamezne biomasne objekte. S predstavitvijo posameznih pomembnih parametrov na nivoju
občin ter izračunom strokovnih ocen so želeli prikazati kako raznolike so razmere v Sloveniji. Hkrati pa so želeli
omogočiti posamezniku, da oceni kateri dejavniki (socialni, ekonomski ali okoljski) so v posamezni občini bolj
kritični in kateri manj. Z grafičnimi prikazi so želeli na različne načine prikazati kako podatki o gozdovih in občinah
vplivajo na ocene potencialov lesne biomase na nivoju občin. Pri tem je potrebno poudariti, da so za osnovo vzeli
podatke o gozdovih in nekatere splošne podatke o občinah. Podatki o lesnopredelovalni industriji in količinah
lesnih ostankov niso zajeti v analizo. Podatki v obliki rangov ne morejo biti podlaga za strokovne študije.
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http://rkg.gov.si/GERK/
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Preglednica 45: Splošni podatki glede gozdov v občini Jezersko
površina gozdov
delež gozda
površina gozda na prebivalca
delež zasebnega gozda
največji možni posek
realizacija največjega možnega poseka
delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov
delež stanovanj ogrevanih z lesom

5.608 ha
81,5%
8,0 ha
39,6%
28.962 m3/leto
10.540 m3
50,31%
61%

vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/

Slika 4: Skupni rang primernosti za izkoriščanje lesne biomase
vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/

Občina Jezersko ima skupni rang 4 (rang 1 = občine manj primerne za rabo lesne biomase, rang 5 = občine bolj
primerne za rabo lesne biomase).
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Slika 5: Lokacije kotlov na lesno biomaso na območju občine Jezersko
vir: http://www.engis.si/

Ključne ugotovitve:
- na območju občine Jezersko obstaja teoretični potencial19 za rabo lesne biomase.

8.1.2 Potencial izrabe bioplina
Bioplin se lahko pridobiva iz naslednjih virov:
- odpadki v kmetijstvu: živalski iztrebki in kmetijski zeleni odpadki,
- organski odpadki na odlagališčih komunalnih odpadkov,
- biorazgradljivi odpadki na centralnih čistilnih napravah odpadne vode (odplake),
- biorazgradljivi odpadki industrije,
- odpadki kuhinj, restavracij in trgovin z živili.
Proizvodnja bioplina v Sloveniji se je začela proti koncu 80-tih let 20. stoletja. Prvi dve bioplinski napravi sta bili za
anaerobno digestijo na komunalnih napravah – čiščenje odpadnih voda in velika prašičja farma.

19

Dejanski razpoložljivi potencial pa je manjši od teoretičnega zaradi različnih dejavnikov: načel gospodarjenja z gozdovi,
tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase (opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov in gozdarskih podjetji za
pridobivanje lesne biomase), trga gozdnih lesnih proizvodov (razmerje med stroški pridobivanja in ceno lesne biomase
oziroma Posameznih gozdnih lesnih sortimentov na trgu) in socio-ekonomskih razmer lastnikov gozdov (značilnosti
posameznih socio-ekonomskih kategorij lastnikov gozdov in iz tega izhajajoč odnos do gozda).
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Izkoriščanje energije bioplina iz anaerobnih komunalnih odpadkov, gnojevke ali kmetijskih odpadkov in plina iz
komunalnih bioplinskih naprav v Sloveniji že obstaja, vendar ima trenutno zanemarljiv vpliv na energetsko
bilanco, medtem ko pomemben vpliv predstavlja zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (Kmetijski inštitut
Slovenije, Projekt Intelligent energy Europe - Biogas Regions 2007 – 2010).

Bioplin iz kmetijstva
Kmetijstvo predstavlja glavni potencial bioplinske proizvodnje v Sloveniji. Glede na podatke iz Registra deklaracij
za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom Javne
agencije RS za energijo20 je v Sloveniji trenutno 21 elektrarn na bioplin.
Majhno število bioplinskih naprav na slovenskih kmetijah lahko pojasnimo z naslednjimi razlogi:
- nezainteresiranost za investicije v bioplinske naprave v preteklosti, t.j. v času cenejše energije iz fosilnih goriv,
- mnoge majhne družinske kmetije v preteklosti niso imele možnosti investiranja v nove tehnologije zaradi
pomanjkanja denarja,
- pomanjkanje subvencij v preteklosti za bioplinske naprave na družinskih kmetijah,
- pomanjkanje ponudbe opreme in prenosa znanja v zvezi z bioplinskimi tehnologijami v preteklosti,
- pomanjkanje zavedanja in informacij s strani kmetov, lokalnih oblasti in agroživilskih akterjev,
- v primeru, da kmetija dobi subvencijo za postavitev bioplinske naprave ne more prodajati elektrike po polni
ceni za »zeleno elektriko«, zato kmetije niso zainteresirane za subvencije
(BIOGAS REGIONS, Regionalna strategija in akcijski plan za razvoj proizvodnje bioplina v Sloveniji (Draft- delovno
poročilo), Inštitut Jožef Štefan; www.kis.si).
Glavni cilj strategije za razvoj proizvodnje bioplina v Sloveniji je povečanje proizvodnje in energetske uporabe
bioplina v sektorju kmetijstva. Glavni neizkoriščen potencial za proizvodnjo bioplina je na malih živinorejskih in
poljedelskih kmetijah in podjetjih (BIOGAS REGIONS, Regionalna strategija in akcijski plan za razvoj proizvodnje
bioplina v Sloveniji (Draft- delovno poročilo), Inštitut Jožef Štefan; www.kis.si).
Kriteriji za izbiro kmetij in kmetijskih podjetij:
- večje živinorejske kmetije in kmetijska podjetja, ki:
o
redijo 30 ali več GVŽ govedi ali
o
20 GVŽ ali več prašičev ali perutnine.
- poljedelske kmetije in kmetijska gospodarstva, ki:
o
redijo manj kot 5 GVŽ in
o
obdelujejo 10 ali več ha njivskih površin.
(Ocena izrabe bioplina v slovenskem prostoru, Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji d.o.o.,
avgust 2007; www.se-f.si/uploads/BH/Q8/BHQ8nP3gzKci0NkRMA_IQg/Jug.pdf).
V nadaljevanju navajamo podatke o kmetijstvu v občini Jezersko na podlagi podatkov Popisa kmetijstva 2010.
V občini Jezersko je bilo leta 2010 po podatkih Popisa kmetijstva 2010 25 kmetijskih gospodarstev. Prevladujejo
družinske kmetije za prodajo (53,2%). Glede na tip kmetovanja prevladujejo specializirani rejci pašne živine
(80,0%). Detajlni podatki so prikazani v spodnjih preglednicah. V občini je 11 kmetijskih gospodarstev, ki imajo
skupaj 127 glav velike živine (GVŽ) goveda. Vendar v Popisu kmetijstva 2010 ni podatka o tem, koliko GVŽ goveda
ima posamezna kmetija. Nad 10 ha zemljišč ima 15 kmetijskih gospodarstev, ni pa mogoče ugotoviti ali ta
gospodarstva redijo tudi GVŽ.
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http://www.agen-rs.si/porocila/RegisterDeklaracij.aspx#technology19
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Preglednica 46: Kmetijska gospodarstva - splošni pregled - v občini Jezersko

Število
kmetijskih
gospodarstev

25

Ekonomska Ekonomska
Skupne
Kmetijska
velikost
velikost
polnovredne zemljišča v
(SO v 1000
(SGM v
delovne moči - uporabi
EUR)
ESU)
PDM
(ha)

263

-

30

206

Število
glav
velike
živine
(GVŽ)

Pretežni
namen
kmetijske
pridelave
družinskih
kmetij: za
lastno porabo

Pretežni
namen
kmetijske
pridelave
družinskih
kmetij: za
prodajo

221

5

20

Meritve:
- Kmetijska zemljišča v uporabi (ha). Skupni pašniki niso vključeni. V letu 2010 je bilo 8.221 ha skupnih pašnikov.
- Število glav velike živine (GVŽ). Zaradi zaokroževanja se seštevki ne ujemajo.
vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

Preglednica 47: Kmetijska gospodarstva po glavnih tipih kmetovanja v občini Jezersko
Tip kmetovanja
Število kmetijskih gospodarstev
1 Specializirani pridelovalec poljščin
6
2 Specializirani vrtnar
3 Specializirani gojitelj trajnih nasadov
4 Specializirani rejec pašne živine
19
5 Specializirani prašičerejci in perutninarji
6 Mešana rastlinska pridelava
7 Mešana živinoreja
8 Mešano rastlinska pridelava – živinoreja
0 Tip kmetovanja - SKUPAJ
25
TIP KMETOVANJA - 6 Mešana rastlinska pridelava V tipu kmetovanja '6 Mešana rastlinska pridelava' so vključena tudi štiri
nerazvrščena kmetijska gospodarstva.
vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

Preglednica 48: Kmetijska gospodarstva, ki redijo živino v občini Jezersko
Število kmetijskih gospodarstev Število glav velike živine (GVŽ)
GVŽ GOVEDO

11

127

GVŽ DROBNICA

12

54

GVŽ KONJI

7

39

GVŽ PRAŠIČI

3

z

GVŽ DRUGO

10

z

19

219

20

221

GVŽ PAŠNA
SKUPAJ

ŽIVINA

-

GVŽ - SKUPAJ
vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

Preglednica 49: Število živine po vrstah in kategorijah živali v občini Jezersko
Število kmetijskih
Kategorija živine
Število živali
gospodarstev
1101 Govedo
179
11
1101.031 Krave
74
10
1101.0311 Krave molznice
22
4
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1101.0312 Krave dojilje
1102 Prašiči
1102.03 Prašiči v pitanju
1107 Perutnina
1107.01 Kokoši nesnice
1107.02 Pitovni piščanci
1105 Konji
1134 Drobnica
1108 Kunci
1109 Čebelje družine

52
5
5
z
z
44
574
-

10
3
3
10
10
7
12
-

vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

Preglednica 50: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi v občini Jezersko
Površina
(ha)

Število kmetijskih
gospodarstev

306

25

Velikostni razred KZU - več kot 0 po pod 2 ha

z

z

Velikostni razred KZU - 2 do pod 5 ha

z

z

Velikostni razred KZU - 5 do pod 10 ha

39

5

Velikostni razred KZU - 10 ha ali več

254

15

Velikostni razredi KZU
Velikostni razred KZU - SKUPAJ

Meritve:
Površina (ha). Skupni travniki in pašniki niso vključeni (do leta 2007 22.786 ha, leta 2007 9.062 ha, leta 2010 8.221 ha).
vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

Preglednica 51: Kmetijska gospodarstva po rabi vseh in kmetijskih zemljišč v uporabi v občini Jezersko
Raba zemljišč

Površina
(ha)

Število kmetijskih
gospodarstev

1. ZEMLJIŠČA

2.279

25

z

25

306

z

1.1.1.1. Njive

z

6

1.1.1.1.01. Žita

-

-

1.1.1.1.01.01. Pšenica in pira

-

-

1.1.1.1.01.02. Ječmen

-

-

1.1.1.1.01.05. Koruza za zrnje

-

-

1.1.1.1.02. Krompir

0

3

1.1.1.1.03. Industrijske rastline

-

-

1.1.1.1.04. Krmne rastline

z

z

1.1.1.1.04.04. Silažna koruza

-

-

1.1.1.1.07.02. Zelenjadnice

z

z

305

25

1.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
1.1.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI

1.1.1.2. Trajni Travniki In Pašniki
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1.1.1.2.01. Travniki in pašniki: z enkratno rabo

84

14

1.1.1.2.02. Travniki in pašniki: z dvakratno rabo

173

18

1.1.1.2.03. Travniki in pašniki: s trikratno rabo

48

5

1.1.1.2.04. Travniki in pašniki: s štiri in večkratno rabo

-

-

1.1.1.3. Trajni Nasadi

z

z

1.1.1.3. P01_02 Sadovnjaki in oljčniki - skupaj

z

z

1.1.1.3.03. Površina vinogradov

-

-

1.488

21

z

25

1.2.1. GOZD
1.2.2. NERODOVITNA ZEMLJIŠČA

Skupni pašniki niso vključeni. V letu 2010 je bilo 8221ha skupnih pašnikov.
vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

Bioplin iz ostalih virov
Na območju občine Jezersko ni potenciala za pridobivanje bioplina iz ostalih virov:
- organski odpadki na odlagališčih komunalnih odpadkov – na območju občine ni odlagališča komunalnih
odpadkov,
- biorazgradljivi odpadki na centralnih čistilnih napravah odpadne vode (odplake) - na območju občine ni
locirane čistilne naprave,
- biorazgradljivi odpadki industrije - na območju občine ni večjih industrijskih obratov,
- odpadki kuhinj, restavracij in trgovin z živili – na območju občine je več manjših ponudnikov storitev.
Ključne ugotovitve:
- na območju občine Jezersko obstaja teoretični potencial za pridobivanje bioplina iz kmetijstva, za ugotovitev
dejanskega potenciala in opredelitev smotrnosti pridobivanja in izkoriščanja bioplina iz kmetijstva bi bilo
potrebno izdelati študijo oziroma strokovne podlage,
- na območju občine Jezersko ni potenciala za pridobivanje bioplina iz ostalih virov.

8.1.3 Potencial izrabe sončne energije
Za izrabo potenciala energije sonca je pomemben predvsem globalni in kvaziglobalni sončni obsev (gostota
sončne energije, vpadle v določenem času na horizontalno oziroma nagnjeno sprejemno površino). Slovenija je
precej gorata in hribovita in v vsej pokrajini so bodisi bolj bodisi manj prisojne ali osojne lege. Zato je poleg
globalnega obseva (torej obseva horizontalnih tal) pri nas precej pomemben tudi kvaziglobalni obsev različno
nagnjenih tal. Statistično sta energija in trajanje sončnega obsevanja povezana – dlje kot sije sonce, več je sončne
energije. Zato lahko za oceno energije poleg izmerjenih vrednosti uporabljamo tudi podatke o trajanju sončnega
obsevanja.
V spodnji preglednici je prikazano število ur sončnega obsevanja v posameznem mesecu leta 2007 za Rateče
ocena za občino Jezersko (MOP ARSO). Podatki kažejo, da je bilo v letu 2007 1.970 ur sončnega obsevanja.
Preglednica 52: Trajanje sončnega obsevanja (ure) na postaji Rateče v letu 2007, ocena za občino Jezersko
Mesec
Trajanje (ure) Indeks glede na 1981-2010
98
Januar
90
92
Februar
121
93
Marec
149
149
April
244
102
Maj
196
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Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

185
275
188
201
139
113
69

90
112
81
106
96
127
118

vir: ARSO, oddelek za klimatologijo, g. Gregor Vertačnik

V preglednici v nadaljevanju je prikazana količina (v kWh/m2) sončnega obsevanja v posameznem mesecu leta
2007. Preglednica vsebuje tudi primerjavo v odstotkih (%) glede na povprečje obdobja med leti 2000 – 2010.
Preglednica 53: Globalno sevanje za leto 2007 v Ratečah, ocena za občino Jezersko
Obsev (kWh/m2) Indeks glede na 2000 - 2010 (%)
Mesec
Januar
42
105
Februar
67
101
Marec
97
93
April
162
131
Maj
168
102
Junij
153
96
Julij
196
116
Avgust
143
92
September
119
109
Oktober
76
104
November
50
122
December
33
116
vir: ARSO, oddelek za klimatologijo, g. Gregor Vertačnik

pomlad

poletje

jesen
zima
Karta 7: Povprečno trajanje sončnega obsevanja 1971 - 2000 v občini Jezersko
vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO GIS
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Slika 6: Letni globalni obsev horizontalnih površin v Sloveniji
vir: Sončna energija v Sloveniji, Jože Rakovec, Damijana Kastelec in Klemen Zakšek

Slika 7: Letni kvaziglobalni obsev različno nagnjenih in orientiranih tal po Sloveniji
vir: Sončna energija v Sloveniji, Jože Rakovec, Damijana Kastelec in Klemen Zakšek

Pri izrabi sončne energije je pomembno, kam je obrnjen sprejemnik sončne energije, da nanj vpade čim več
energije. Seveda morajo morebitni uporabniki postaviti svoje naprave na mesto, ki je dovolj visoko in odprto, tako
da ga vsaj na južni strani ne omejujejo ovire. Zdi se, da je najboljša orientacija na jug, kar res velja za december.
Vendar je po nižinah predvsem v hladnejšem delu leta zjutraj pogosto megla, ki izgine šele dopoldne. V takih
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primerih je bolje, da sprejemnik ni obrnjen točno na jug, temveč nekoliko na zahod, zato da popoldansko sonce, ki
ga je več kot dopoldanskega, nanj vpada čim bolj pravokotno. Tako so npr. marca ugodnejši azimuti okoli 183°.
Pozimi, ko je sonce nizko, so boljši večji nakloni (60°), poleti pa manjši.
Večina občine Jezersko ima letni globalni obsev med 4.000 in 4.200 MJm-2, kvaziglobalni obsev pa se giblje med
3.700 in 4.000 MJm-2.
Glede na aplikacijo ENGIS, so na območju občine vgrajeni sončni kolektorji:
- ploščati sončni kolektorji:
o Zg. Jezersko 18,
o Zg. Jezersko 112,
o Zg. Jezersko 127,
- vakuumski sončni kolektorji:
o Zg. Jezersko 61b,
o Zg. Jezersko 90b.

Slika 8: Lokacije sončnih korektorjev na območju občine Jezersko
Legenda: rjavo – ploščati sončni korektorji, rdeče – vakuumski sončni kolektorji
vir: http://www.engis.si/

Ključne ugotovitve:
- večina občine Jezersko ima letni globalni obsev med 4.000 in 4.200 MJm -2, kvaziglobalni obsev pa se giblje
med 3.700 in 4.000 MJm-2,
- na območju občine Jezersko so potenciali za izkoriščanje sončne energije,
- primerni so tako sistemi za pridobivanje električne energije (sončna elektrarna) kot za ogrevanje sanitarne
vode,
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-

sisteme za izkoriščanje sončne energije naj se prednostno namešča na že obstoječe objekte.

8.1.4 Potencial izrabe geotermalne energije
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z
zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Temperatura termalne vode
pogojuje možnost uporabe geotermalne energije. Ločimo visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne
vire. Pri prvih je temperatura vode nad 150°C in jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je
temperatura vode pod 150°C in jih izrabljamo neposredno za ogrevanje.
Možnost izkoriščanja geotermalne energije je na območju Slovenije zaradi raznolike geološke sestave tal različna.
Geotermalno najbogatejša in tudi najbolj raziskana so naslednja območja: Panonska nižina, Krško-Brežiško polje,
Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina, slovenska Istra in območje zahodne Slovenije.
Geotermalno energijo lahko izkoriščamo na sledeče načine:
- geotermalno izkoriščanje (vrelci vroče vode, vrelci pare, dvofazni vrelci voda – para),
- hlajenje vročih kamenin,
- geotlačno izkoriščanja (proizvodnja električne energije, ogrevanje, balneologija).
Za območje občine Jezersko ni podatkov o geotermalnem potencialu na podlagi obstoječih vrtin.
Ključne ugotovitve:
- za območje občine Jezersko ni podatkov o izkoriščanju geotermalne energije ter podatkov o geotermalnem
potencialu.

8.1.5 Potencial izrabe vetrne energije
Za Slovenijo so za celotno površino države na razpolago z modelom ocenjene vrednosti hitrosti vetra na višinah 10
in 50 m, ki so primerne za oceno potenciala vetrnih elektrarn v državi. Hitrost vetra, ki določa možnost izrabe
vetrne energije in tehnično opredeljuje vetrna območja, ki lahko v dejanskih razmerah izkazujejo ugodne razmere
za izkoriščanje vetrne energije, je 4,5 m/s na višini 50 m. Kar pomeni, da so za izkoriščenje vetrne energije
primerna območja s hitrostjo vetra nad 4,5 m/s na višini 50 m21.
Modelske ocene hitrosti vetra ne zadostujejo za natančno oceno ekonomske upravičenosti posamičnih vetrnih
elektrarn – pri presoji objektov je potrebno upoštevati dejanske hitrosti vetra na območju, kar pa pomeni izvedbo
meritev.
V občini Jezersko ni merilne postaje za meritve hitrosti vetra v državni mreži Agencije RS za okolje. Najbližji mesti
za merjenje hitrosti vetra sta Letališče Brnik in Krvavec. Podatki prikazani v spodnji preglednici se nanašajo na
desetletno obdobje 2001-2010. Meritve so bile opravljene z elektronskim anemometrom na drogu višine 10 m.
Gostota moči je izračunana iz povprečnega kuba hitrosti in za zrak pri povprečni temperaturi 15 °C na nadmorski
višini meritev. Na izpostavljenih območjih (grebeni, vrhovi hribov) brez vetrnih ovir je hitrost vetra in njegova moč
lahko večja od izmerjenih. Podatki iz navedenih merilnih mest niso merodajni za območje občine Jezersko, saj gre
za velike reliefne razlike med obravnavanimi območji.

21

Celovit pregled potencialno ustreznih območjih za izkoriščanje vetrne energije - strokovna podlaga za NEP 2010-2030,
Aquarius d.o.o., februar 2011
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Slika 9: Vetrovno primerna območja – območja s povprečno hitrostjo vetra več kot 4,5 m/s 50 m nad tlemi v
obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA
vir: Celovit pregled potencialno ustreznih območjih za izkoriščanje vetrne energije - strokovna podlaga za NEP 2010-2030,
Aquarius d.o.o., februar 2011

Preglednica 54: Podatki o vetru za merilni mesti Brnik in Krvavec za desetletno obdobje 2001-2010
Merilno mesto
Hi
Std.
Moc
Y
X
Letališče Brnik
1,3
1,2
6,3
459693
119393
Krvavec
4,0
2,8
85,2
464459
128255
Legenda:
 Hi: povprečna hitrost (m/s)
 Std: standardni odklon hitrosti (m/s)
2
 Moc: povprečna gostota moči (W/m );
 Y, X: koordinate v državnem koordinatnem sistemu (m).
vir: ARSO, Renato Bertalanič po elektronski pošti, dne 17.11.2011

Karta 8: Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA v občini Jezersko
vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO GIS
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Povprečna hitrost vetra izmerjena na 50 metrih nad tlemi se giblje v večjem delu občine giblje v velikostnem
razredu 4 - 5 m/s oziroma 5 - 6 m/s v jugovzhodnem delu občine. Posledično lahko ugotovimo, da je na območju
občine Jezersko teoretični potencial za izkoriščanje vetrne energije, kot problematična pa se lahko izkažejo
varovana območja narave, ki so v velikem obsegu evidentirana v občini. Za ugotovitev dejanskega potenciala bi
bilo potrebno izdelati presojo sprejemljivosti sistemov za izkoriščanje vetrne energije iz vidika varovanih območij
narave in v primeru pozitivnega mnenja, potrjenega tudi s strani Zavoda RS za varstvo narave, pristopiti k izvedbi
meritev hitrosti vetra na območju občine ter k izdelavi študije izvedljivosti izkoriščanja vetrne energije v občini.
Ključne ugotovitve:
– na območju občine Jezersko obstaja teoretični potencial za izkoriščanje vetrne energije,
– potrebno bi bilo izvesti nadaljnje analize ugotavljanja vetrnega potenciala, v kolikor je to v interesu občine
oziroma drugih investitorjev.

8.1.6 Potencial izrabe vodne energije
Glavni odvodnik je hudourniška Kokra, v katero se poleg zaledne Kokre Komatevre pahljačasto stekata še dva
glavna hudourniška pritoka Reka in Jezernica. Hidrografska mreža je zelo gosta, vodnatost pa velika, kar je
posledica obilnih padavin, pretežno neprepustne geološke podlage in razgibanega reliefa.
Na področju občine Jezersko je v distribucijsko omrežje podjetja Elektro Gorenjska vključenih tudi nekaj
razpršenih virov (RV), in sicer 3 male hidroelektrarne (MHE). Ob koncu leta 2011 je bila inštalirana moč RV,
vključenih v distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska d.d., v občini Jezersko 350 kW. Skupna letna proizvodnja teh
virov znaša cca. 1,5 GWh. RV v občini Jezersko proizvedejo od 66% do 110% električne energije, ki se porabi na
tem območju na letnem nivoju. Ob dobri vodnatosti pokrijejo celotno potrebo po električni energiji, vendar naj ta
podatek ne zavede, saj to ne pomeni da pokrijejo tudi potrebo po električni moči. Poleg tega je, obratovanje HE
na tem območju odvisno tudi od električnega omrežja.
Glede na podatke spletne aplikacije ENGIS je na območju občine Jezersko ena mala hidroelektrarna - MHE
Zabukovec.
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Slika 10: Lokacije malih hidroelektrarn na območju občine Jezersko
vir: http://www.engis.si/

Ključne ugotovitve:
- na območju občine obstaja vodni potencial, vendar so zaradi varstva narave na območju občine možnosti
izkoriščanja tega OVE omejene.

8.1.7 Potencial izrabe komunalnih odpadkov
Na območju občine ni urejenega odlagališča komunalnih odpadkov. Javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki
opravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. V letu 2009 se je, skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem za
odlaganje odpadkov, odlagališče odpadkov Tenetiše v mestni občini Kranj zaprlo. Odpadki iz občine Jezersko se
odvažajo na druga, oddaljena odlagališča (v letu 2010 deponija Mala Mežakla v občini Jesenice).
Ključne ugotovitve:
- na območju občine ni potenciala izrabe komunalnih odpadkov.

8.2

Ocena deležev OVE po kategorijah stavb in po vrsti proizvodnje energije

Na osnovi pregleda stanja lahko predvidimo rast deležev obnovljivih virov energije za oskrbo stavb in drugih
objektov. V preglednici spodaj navajamo ocenjene deleže obnovljivih virov za posamezne kategorije stavb.
Preglednica 55: Ocenjeni deleži obnovljivih virov energije po kategorijah stavb
[%]
Leto LEK
2012
2014

2016

2018

2021

Stanovanjski sektor

27,62

28,10

28,49

20,87

21,21

21,84
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Komercialni sektor

10,43

10,60

10,92

13,81

14,05

14,25

Javni sektor

31,30

31,81

32,76

41,43

42,15

42,74

Industrija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

48,32

49,92

53,50

69,028

71,04

75,44

Ocena temelji na usmeritvah veljavnih predpisov in zbranih podatkih o načrtovanih ter predvidenih ukrepih iz
naslova razvoja koriščenja obnovljivih virov energije. Pričakovano so v javnem sektorju deleži najvišji. Za poslovni
sektor, na osnovi pridobljenih podatkov in pričakovanih ukrepov, ocenjujemo nekoliko počasnejšo rast deleža
OVE. Podobni trend ocenjujemo za stanovanjski sektor. Na območju občine Jezersko trenutno ni večjih
industrijskih subjektov in v naslednjih 10 letih ni pričakovati sprememb.
Razvoj izrabe obnovljivih virov energije na osnovi pridobljenih podatkov kaže zmerno izkoriščanje razpoložljivega
potenciala sončne energije. Posledično so ocenjeni deleži izrabe obnovljivih virov energije za proizvodnjo
električne energije nižji v primerjavi s slovenskim povprečjem. V kolikor se izkaže majhen delež razpoložljivih
streh, je smiselno preveriti možnosti uvedbe večjega deleža učinkovitih sistemov soproizvodnje od predvidenega.
Preglednica 56: Ocena deležev OVE po vrsti proizvodnje energije
[%]
Leto LEK
2012

2014

2016

2018

2021

OVE - Ogrevanje in hlajenje

62,60

63,62

65,52

82,86

84,29

85,47

OVE - Električna energija

0,00

2,91

18,18

28,35

38,32

56,58

OVE - Promet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Delež OVE

48,32

49,92

53,50

69,03

71,04

75,44

Na osnovi podatkov o rabi energije v gospodinjstvih, javnih stavbah in storitvenem sektorju, tako za ogrevanje in
pripravo sanitarne tople vode, kot električne energije v lokalni skupnosti, ocenjujemo trend prihodnje rabe
energije do leta 2021.
Preglednica 57: Končna raba energije v lokalni skupnosti
[GWh]/[%]
leto LEK
2012
2014
1016
1018
2021
GWh %
GWh
%
GWh
%
GWh
%
GWh
%
GWh
%
1. Ogrevanje in hlajenje
3,60 77,19 3,54 76,21
3,49 75,22 3,44 74,24 3,38 73,25 3,335 72,27
2. Električna energija
1,06 22,81 1,03 21,84
0,99 20,88 0,89 19,98 0,80 19,08 0,682 18,23
3. Promet v skladu s
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
členom 3(4)a
4. Raba bruto končne
4,66 100 4,575 98,05 4,4842 96,10 4,329 94,22 4,185 92,33 4,02 90,50
energije
Na osnovi grobe ocene pričakovanega zmanjšanja rabe energije do leta 2021, pri ogrevanju pričakujemo 4,92%
znižanje rabe energije, pri rabi električne energije pa 4,58%, medtem ko pri prometu izhodiščni podatki niso na
voljo. Skupno zmanjšanje rabe bruto končne energije ocenjujemo na 9,5%. Pri oceni smo upoštevali URE in OVE
ter hkrati povečano rabo energije iz naslova predvidenih novogradenj.
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9 NAPOTKI ZA PRIHODNJO RABO ENERGIJE
9.1

Gibanje cen energentov

Naftni derivati
V prihodnje je, zaradi zmanjševanja zalog nafte in zaradi vedno večjega upoštevanja okoljskih stroškov, ki jih raba
nafte povzroča, pričakovati dvigovanje cen naftnih derivatov. Temu smo bili priča že v preteklih letih, kar dokazuje
prikaz gibanja maloprodajnih cen ELKO v prejšnjem desetletju.

Slika 9: Gibanje maloprodajnih cen ELKO v Sloveniji za obdobje 2004 – 2010

Lesna biomasa
Lesna biomasa je konkurenčen in okoljsko sprejemljiv energent, zaradi česar je v prihodnosti pričakovati
povečevanje njegove rabe. Cene lesne biomase kot energenta se sistematično ne spremljajo na Statističnem
uradu, na voljo so le podatki o cenah lesne biomase med letoma 1994 in 2006, ki so predstavljeni v Operativnem
programu rabe lesne biomase kot vira energije (OP ENLES 2007 – 2013).
Preglednica 58: Cene lesa v prodaji na drobno 1994-2006 (cene brez DDV)
Leto
1994
1996
2000
2004
Tekoče cene brez
4,81
4,7
4,72
3,61
davkov (€/GJ)

2006
6,35
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Slika 11: Cene lesa v prodaji na drobno 1994-2006 (cene brez DDV)

Električna energija
V prihodnosti lahko pričakujemo tudi rast cen električne energije, saj se potrošnja električne energije hitro
povečuje, zaradi česar prihaja do pomanjkanja proizvodnih kapacitet. Veliko električne energije se proizvede iz
fosilnih goriv, teh pa bo v prihodnje začelo primanjkovati, poleg tega pa njihovo izkoriščanje povzroča negativne
vplive na okolje, kar se že in se bo v prihodnje še bolj upoštevalo pri oblikovanju cen električne energije.

9.2

Napotki glede prihodnje oskrbe z energijo

Energetsko upravljanje v občini mora biti urejeno celostno in tako vključevati tako naravno geografske značilnosti
območja, trenutno stanje energetske infrastrukture kot predviden razvoj območja in dejavnosti za vse porabnike,
potenciale na območju in v čim večji meri prispevati k trajnostnemu razvoju.
Občina Jezersko mora pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe upoštevati predvsem:
- zagotovitev URE (zamenjava zastarelih kotlov, sanacija stavbnega pohištva, izolacija, itd) in pospešenega
prehoda iz rabe fosilnih goriv na OVE,
- implementacija predvidenih ukrepov na omrežju na podlagi sledenja trendov na tem področju,
- na območjih strnjene poselitve zagotoviti uvedbo skupnih sistemov oskrbe s toploto in hladom,
- spodbujanje soproizvodnje toplote, električne energije (in hladu),
- v največji možni meri izkoristiti potencial obnovljivih virov energije in s tem zmanjšati energetsko odvisnost,
- značilnosti tipa obstoječih porabnikov na posameznih območjih,
- predvidene novogradnje – glede na lokacijo, velikost, tipe porabnikov v skladu z določili PURES,
- proaktivno izvajanje ukrepov UVE in OVE na javni infrastrukturi za doseg diseminacijskega učinka,
- vključevanje določil URE in OVE v občinske predpise (OPN).
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote je, ob upoštevanju podnebnih razmer in zagotavljanju ustreznega
toplotnega ugodja za bivanje in delo ljudi v stavbah, treba zagotoviti tudi z učinkovito rabo energije. Z izbiro
toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, je treba
zagotoviti, da stavba ne preseže dovoljene letne dovedene energije za svoje delovanje.

9.3

Napotki za prihodnjo oskrbo z vidika prostorskega planiranja

Že v fazi sprejemanja načrtov za večje sklope novogradenj je potrebno predvideti celostno oskrbo z energijo na
posameznih območjih. To pomeni, da je potrebno načrtovati skupne sisteme ogrevanja, ki bodo nadomestile sicer
morebitne številne posamezne kurilne naprave, ki so tako ekološko kot tudi ekonomsko manj sprejemljiva rešitev.
Pri večjih sklopih je potrebno preučiti tudi možnosti kogeneracije (toplota, električna energija) ali trigeneracije
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(toplota, hlad, električna energija). Predvsem pa je potrebno pred odločitvijo o energetski oskrbi vsake
novogradnje pretehtati ekonomske in tehnične možnosti uvajanja obnovljivih virov energije.
V osnutku OPN Jezersko so opredeljeni naslednji ukrepi za učinkovito rabo energije:
- Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine Jezersko spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite
rabe energije ter uporabo obnovljivih virov, ki štejejo kot pomembna nacionalna strateška zaloga energije.
- Glavni energetski vir za ogrevanje na območju občine se šteje lesna biomasa.
- Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in
ogrevanja, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije ter stavbe priključiti na
ekološko čiste vire energije oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
- V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh
določb odloka o OPN in varstvenih režimih.
- Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih
uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se zamenjuje sistem z oskrbo z energijo, se ta
načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo,
pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za
oskrbo z energijo.
Kot alternativni viri štejejo: decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja,
daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo in toplotne črpalke.
- Študija izvedljivosti iz prejšnje alineje je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v
skladu s predpisi o graditvi objektov. Izvzete so stavbe, katerih oskrba z energijo je določena v lokalnem
energetskem konceptu, stavbe, za katere predpis lokalne skupnosti določa obvezno priključitev na določeno
vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo določene vrste goriva.
- Podpira se izgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode. Solarna energija predstavlja potencial tudi
za potrebe javne razsvetljave.
- Izraba sončne energije za proizvodnjo zelene električne energije na objektih je možna pod pogojem, da so
naprave izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša. Sončne zbiralnike je dopustno
postavljati na streho, balkonske ograje in zatrepe tako, da ležijo v njihovi ravnini. Postavitve nad slemenom in
na objektih kulturne dediščine niso dopustne.
Sevanje sonca se lahko izkorišča s pasivnimi solarnimi sistemi (okna, sončni zidovi in steklenjaki) ali z aktivnimi
solarnimi sistemi (sončni kolektorji, sončne celice, zrcala).
Na območjih varovanja kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne službe. Na kulturnih spomenikih postavljanje objektov za izrabo sončne energije ni dopustno.
- Celice za fotovoltaične elektrarne je dopustno postavljati na strehe (v ravnino strehe, brez dodatnih
konstrukcij – stebričkov).
- V primeru novogradenj je potrebno načrtovati skupne sisteme oskrbe s toploto za celotno zaključeno
območje novogradnje.
- V skladu s predhodnimi prostorskimi in okoljskimi preveritvami in utemeljitvami se omogoči izvedba raziskav
za izrabo OVE.
- Utekočinjen naftni plin se lahko hrani v nadzemnih ali podzemnih plinohranih. Locirani morajo biti na
pripadajočem zemljišču objekta, pri čemer je potrebno zagotoviti predpisane odmike od objektov in vseh
infrastrukturnih objektov in naprav. Za postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrana je potrebno
pridobiti ustrezna soglasja, v kolikor so le-ti locirani v varovalnih pasovih infrastrukturnih objektov in naprav, v
območjih naravne in kulturne dediščine in drugih zavarovanih območjih.

9.4

Napotki za prihodnjo oskrbo z energijo v novogradnjah

Pri izgradnji daljinskega ogrevanja je potrebno porabnike poučiti o smiselnosti priklopa. Predvsem je potrebno na
sisteme ogrevanja priklopiti večje porabnike kot so industrijski obrati in večja zaokrožena stanovanjska naselja.
Porabnike energije je potrebno informirati tudi o tem, da je nesmiselno na istem področju podvajati načine
oskrbe. V teh primerih lahko prihaja do zelo potratnega načina oskrbe enega objekta z dvema različnima
energentoma (npr. UNP je v objektu in se uporablja samo za kuhanje, medtem ko se objekt ogreva na ELKO ipd.).
Na splošno mora veljati naslednji prioritetni vrstni red energentov in načinov ogrevanja:
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obnovljivi viri energije,
daljinska toplota,
utekočinjeni naftni plin.

Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010, 37/2011, 10/2012, 94/2012-ZDoh-2L) v zvezi z
novogradnjami pravi, da je »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 pri katerih se zamenjuje sistem
oskrbe z energijo, treba izdelati študijo izvedljivosti, pri kateri se upošteva tehnična, okoljska in ekonomska
izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kot so decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije, soproizvodnja, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo ter toplotne črpalke. Študija
izvedljivosti katere vsebino določa Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih
sistemov za oskrbo stavb z energijo (Ur. l. RS, št. 35/2008) je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.« Iz tega predpisa pa so izvzete stavbe, katerih oskrba z energijo
je določena v lokalnem energetskem konceptu, stavbe, za katere predpis lokalne skupnosti določa obvezno
priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo določene vrste goriva in še v nekaterih
ostalih primerih.
Ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti in povečanje izrabe obnovljivih virov energije lahko realiziramo ob
znatnem financiranju prek nepovratnih in drugih stimulativnih sredstev. Energetska sanacija stavb zahteva
precejšnja investicijska vlaganja, ki jih predvsem manjše občine v celoti ne zmorejo obvladovati.
Na občinski ravni ima zavedanje o izvajanju tako mehkih kot investicijsko zahtevnih ukrepov širši motivacijski
vpliv, ki se odraža na področju gospodinjstev kot tudi podjetij za katera se ustvarja konkurenčnejše okolje za lastni
razvoj in posredno tudi razvoj občine.
Ukrepi za znižanje obstoječe porabe energije s posodobitvami, izgradnjo novih učinkovitih energetskih sistemov in
aktivno spodbujanje rabe obnovljivih virov energije občanom zagotavlja prihranke, ki jih je smiselno reinvestirati
ter zagotavljati dolgoročno rast občine in podjetij v danem okolju.

9.5

Drugi napotki glede oskrbe z energijo

Daljinski sistemi oskrbe z energijo in skupne kotlovnice (možnosti uvedbe novih sistemov)
Za obstoječa ali pa načrtovana strnjena območja bi bilo potrebno smiselno natančno preučiti interes lastnikov ter
pridobiti kazalnik porabe toplote na tekoči meter potrebnega toplovodnega omrežja z namenom preučitve
ekonomičnost gradnje investicijsko izredno zahtevnih sistemov, kot je sistem daljinskega ogrevanja na obnovljive
vire energije.
Občini se svetuje pripravo strokovne ocene o morebitni podelitvi koncesije za upravljanje potencialnih sistemov
daljinskega ogrevanja prednostno na OVE.
Individualni sistemi oskrbe z energijo
Občina naj prednostno spodbuja predvsem uporabo kurilnih naprav na lesno biomaso ali uporabo sistemov
ogrevanja na druge primerne in dostopne obnovljive vire (mikrosistemi DOLB, sončna energija – mini sončne
elektrarne in sončni kolektorji, toplotne črpalke, mikro bioplinske naprave). Za spodbujanje občanov in poslovnih
subjektov v občini, naj občina uporablja spodbude v obliki informiranja, izobraževanja in konkretnih finančnih
subvencij (npr. sofinanciranje nakupa ogrevalnih sistemov na OVE, za katere občani pridobijo tudi sredstva EKO
sklada).
Analiza študij izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo
Trenutno še ni bila izvedena nobena študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, ki se morajo
izdelati pred graditvijo novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m 2 in pri rekonstrukciji
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stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo. V prihodnje
naj občina sistematično vpelje postopke za izdelavo študij izvedljivosti alternativnih sistemov oskrbe z energijo kot
to določajo zakonodajni predpisi.
Prostorska območja primerna za postavitev elektrarn na OVE


Sončne elektrarne

Sončno elektrarno lahko postavi vsaka pravna ali fizična oseba, pri tem pa mora spoštovati predpise o graditvi
objektov:
- Za gradnjo sončnih elektrarn na zemljišču je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, kar pomeni da mora biti
v prostorskem aktu občine opredeljeno, da je na dotičnem zemljišču taka gradnja dopustna.
- Za sončne elektrarne, ki se gradijo v okviru že postavljenih objektov, gradbeno dovoljenje (po predpisu o
vrstah objektov glede na zahtevnost) ni potrebno. Taka gradnja se uvršča med investicijsko vzdrževalna dela.
V osnutku OPN območja za izrabo sončne energije za elektriko niso eksplicitno opredeljena. Zapisano je, da je
izraba sončne energije za proizvodno elektrike na objektih možna pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da
bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša. Sončne zbiralnike je dopustno postavljati na streho, balkonske
ograje in zatrepe tako, da ležijo v njihovi ravnini. Postavitve nad slemenom in na objektih kulturne dediščine niso
dopustne.
Predlagamo, da se, tudi z vidika racionalne rabe prostora, sončne elektrarne prednostno postavljajo na že
obstoječe objekte brez varstvenih režimov z večjimi strešnimi površinami.


Male hidroelektrarne

V osnutku OPN je opredeljeno, da se male hidroelektrarne (MHE) lahko postavljajo v skladu z ohranjanjem in
varovanjem narave. V primeru potreb za lokalno oskrbo z energijo iz MHE je treba na tovrstnih območjih
prednostno zagotoviti priključitev na javno elektroenergetsko omrežje. Gradnja malih vodnih elektrarn je
dopustna na krajinsko manj izpostavljenih lokacijah. Morebitne gradnje vodnih elektrarn je treba utemeljiti na
podlagi ocen vplivov na okolje in s strani strokovne organizacije določiti ekološko sprejemljiv pretok ter potrebne
ureditve in omilitvene ukrepe.
Predlagamo, da se za male hidroelektrarne prednostno izkoristijo obstoječe nedelujoče žage oziroma mlini
oziroma obstoječi objekti ob vodotokih.
Usmeritve za območja, ki jih ni mogoče oskrbovati z energijo iz lokalnih energetskih sistemov
Občina naj v sodelovanju z državnimi subvencijami pripravi spodbudne programe izrabe OVE. Izkoriščanje toplote
zemljine in okoliškega zraka za pripravo sanitarne tople vode in nizkotemperaturno ogrevanje s toplotnimi
črpalkami, je smiselno pri individualnih stavbah, kot tudi stavbah večjih priključnih moči.
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10 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE
Šibke točke rabe in oskrbe z energijo so bile opredeljene na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije po
posameznih sektorjih. Šibke točke predstavljajo kvantificirane slabosti oziroma odstopanja od pričakovanega
oziroma želenega stanja.

10.1

Splošne šibke točke

Občina nima osebe, ki bi bila zadolžena za področje energetike, za načrtovanje in izvajanje projektov URE in OVE.
Na območju občine so evidentirana varovana območja narave, varovalni gozd in enote kulturne dediščine, ki
predstavljajo omejitve pri umeščanju dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov ter pri izkoriščanju različnih
naravnih virov in uporabi različnih energetskih sistemov.

10.2
-

Stanovanjske stavbe (gospodinjstva)

prevladujejo individualne stavbe (92,3%); veliko individualnih, slabše nadzorovanih kurišč;
v zadnjih dvajsetih letih, ko lahko govorimo o energetsko učinkovitejših stavbah, je bilo zgrajenih le 17,2%
stanovanjskih stavb v občini;
les kot OVE je tako zastopan s 62,6 % - delež ostalih obnovljivih virov energije je zanemarljiv;
fosilno gorivo ekstra lahko kurilno olje v letu 2002 prisotno v 29,7% stanovanj;
skupna poraba primarne energije na prebivalca je bila leta 2002 v primerjavi s slovenskim povprečjem višja
(Jezersko 4.712,14 kWh/preb, Slovenija 3.262,74 kWh/preb);
ocenjena raba primarne energije na m2 ogrevane površine stanovanjskih stavb je leta 2010 znašala 140
kWh/m2, kar je več kot je slovensko povprečje, ki iznaša 120 kWh/m2;
baze podatkov dimnikarske službe in večine upravljavcev stavb ni bilo mogoče pridobiti;
v obdobju 2009/2010 je v občini Jezersko prišlo do zmanjšanja rabe električne energije za 6,9%, medtem ko je
stopnja rasti električne v Sloveniji znašala 5,8%;
v občini ni koordiniranih akcij za predstavitev možnosti koriščenja OVE in URE.

Kazalnik
Odmik: Raba primarne energije na ogrevano površino znaša 140 kWh/m2,leto, medtem ko je slovensko povprečje
120 kWh/m2,leto
Raba lesa za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne tople vode v občini Jezersko prevladuje z deležem, ki znaša
62,2%.
Kazalnik:
- Ciljana vrednost je < 90 kWh/m2, leto, oziroma zmanjšanje toplotnih izgub za vsaj 41% do ciljane vrednosti.
- % delež rabe lesa za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne tople vode

10.3
-

Javne stavbe

ni enotnega spremljanja rabe energije (energetskega knjigovodstva);
ni kronoloških podatkov o rabi energije in že uveljavljenih ukrepih URE;
OVE niso prisotni; 100 % delež rabe fosilnih goriv;
sanacije objektov se ne izvajajo na podlagi razširjenih energetskih pregledov;
za zaposlene niso bile izvedene aktivnosti glede osveščanja pri varčevanju z energijo oziroma URE.

Kazalnik
Na področju hidravličnega uravnoteženja in termostatskih ventilov je velik potencial prihrankov energije za
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ogrevanje javnih stavb. Delež že nameščenih je nezadosten. Strehe stavb v večini niso toplotno izolirane oziroma
je izvedba pomanjkljiva (izolacija nameščena na tla, pod streho). Energijsko število stavb odstopa od želenega
oziroma predpisanega (PURES). Kazalnik: Povprečno energijsko število za občinske upravne in vzgojno-varstvene
javne stavbe za obdobje 2008-2010 na podlagi preliminarnih energetskih pregledov (podatki zbrani s strani
občinske uprave) znaša 137,2 kWh/m2,leto. Odmik: Ciljana vrednost je < 90 kWh/m2,leto, oziroma zmanjšanje
toplotnih izgub za vsaj 34 % do ciljane vrednosti. Kazalnik: delež OVE v porabi toplotne energije v javnih
občinskih stavbah 0 %. Odmik od ciljnega stanja: delež OVE v porabi toplotne energije v javnih občinskih stavbah
> 25 %.
V javnih stavbah ni uvedeno energetsko knjigovodstvo. Kazalnik: delež javnih stavb z energetskim
knjigovodstvom v %. Odmik od ciljnega stanja: 100%.

10.4
-

zaradi nizke porabe električne energije za javno razsvetljavo ocenjujemo, da bi bilo potrebno preučiti
morebitne nepravilnosti pri posredovanju podatkov o rabi električne energije v javni razsvetljavi ali
odstopanja pri samem obratovanju.

10.5
-

Javna razsvetljava

Storitveni sektor22

odsotnost podatkov o rabi energije in energentov;
koriščenje OVE ni prisotno;
soproizvodnja ni prisotna;
daljinska oskrba s hladom ni prisotna;
odsotnost celovitega energetskega upravljanja;
na zasebni sektor na področju energetike občina ne more neposredno vplivati, lahko pa podaja priporočila in
omogoča razvoj rabe OVE z aktivnim spodbujanjem in dobrim zgledom.

Kazalnik
Anketirana podjetja nimajo energetskega upravljavca. Kazalnik: delež podjetij, z energetskim upravljavcem.
Odmik: 100%
Anketirana podjetja nimajo izvedenih energetskih pregledov. Kazalnik: % podjetij, ki ima opravljen energetski
pregled. Odmik: 100%
Ocena razpoložljivosti odpadne toplote v podjetjih v MWh ni na voljo. Odmik: Izkoriščanje vse razpoložljive
odpadne toplote, ki nastaja v podjetjih, zaradi nedostopnosti podatkov ni mogoče ugotoviti.
Ocena vzpostavljenih sistemov soproizvodnje toplote in električne energije ni na voljo. Odmik: Proizvedene
električne energije v sistemih SPTE v podjetjih v MWh/leto ni mogoče podati.

10.6
-

odsotnost podatkov na področju rabe energentov in nastalih emisij v prometu.

10.7
-

22

Promet

Oskrba z energijo

velika energetska odvisnost.

Šibke točke opredeljene na podlagi prejetih vprašalnikov.
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Področje
Kazalnik
Oskrba s toploto iz skupnih Na območju občine Jezersko ni skupnih kotlovnic.
kotlovnic
Kazalnik: vzpostavitev skupnega sistema. Odmik: 100 %.
Daljinski sistem ogrevanja
Na območju občine Jezersko trenutno ni delujočega sistema daljinskega
ogrevanja. Trenutno potencial za izgradnjo sistema DO ni prisoten.
Odmik: 100%.

Poraba
el.
gospodinjstva

energije

Oskrba z električno energijo

Kazalnik: Odjem v kWh na tekoči meter trase predvidenega omrežja.
– Poraba električne energije na območju občine Jezersko za leto 2010 znaša
2.200 kWh/prebivalca oziroma 3.900 kWh/gospodinjstvo.
Odmik: Povprečna poraba električne energije na gospodinjstvo v Sloveniji
znaša 3.900 kWh. Poraba v občini Jezersko je enaka slovenski porabi.
Največja slabost SN omrežja je, da distribucijsko podjetje ne zagotavlja N-1
kriterija (dvostransko napajanje vseh transformatorskih postaj).
Zanesljivost napajanja ni najboljša, predvsem zaradi zunanjih in vremenskih
vplivov na daljnovode.

Šibke točke so področja rabe in oskrbe z energijo, kjer so na osnovi analize trenutnega stanja možne izboljšave. Pri
oblikovanju možnih izboljšav moramo poleg dobre analize stanja poznati tudi stališča oziroma cilje, ki naj bi jih
občina imela na področju rabe in oskrbe z energijo v bodoče.
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11 DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA
11.1

Nacionalni cilji energetskega načrtovanja

Pri opredelitvi ciljev za LEK občine Jezersko smo upoštevali:
 Uredbe oziroma splošne in v celoti zavezujoče pravne predpise, ki jih sprejme bodisi Evropski parlament in
Svet skupaj bodisi Evropska komisija. Uporabljajo se neposredno, kar pomeni, da začnejo veljati takoj v
vseh državah članicah in postanejo del nacionalne zakonodaje, ne da bi nacionalni organi za to morali
sprejeti kak zakonodajni ukrep. (naslovljena je na vse).
 Evropske direktive, ki določijo cilje, ki jih morajo uresničiti države članice, način uresničevanja pa prepusti
njim (naslovljena je na države članice, delovanje enotnega trga).
 Odločbe, katere sprejmejo bodisi Svet Evropske unije, bodisi Svet skupaj z Evropskim parlamentom, bodisi
Evropska komisija. Odločba je pravni predpis, s katerim evropske institucije odločajo o posameznih
zadevah (postavijo zahteve, določijo pravice, obveznosti).
Cilji občinskega energetskega načrtovanja morajo biti v skladu s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah
lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS št. 74/2009, 3/2011) usklajeni s cilji Nacionalnega energetskega
programa.

Pregled zakonodajnih in drugih zahtev
Trenutno veljavni Nacionalni energetski program sprejet v letu 2004 ni več aktualen, saj so v njem opredeljeni cilji
le do leta 2010. V javni razpravi je Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije za
obdobje do leta 2030: »aktivno ravnanje z energijo«, zato v nadaljevanju za boljše razumevanje energetske
politike Slovenije povzemamo cilje:
 NEP 2004-2010 in NEP do 2013,
 Operativni program zmanjševanja emisij TGP do 2012,
 Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016,
 Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 in
 Nacionalni okvirni cilji za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in
električne energije z visokim izkoristkom.
Glavni nacionalni cilji iz zgornjih dokumentov so povzeti v spodnji preglednici.
Preglednica 59: Nacionalni cilji energetskega načrtovanja
Dokument
Nacionalni energetski program
2004 – 2010

Cilj
Zanesljivost oskrbe z energijo
A. Dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov na nivoju, ki je primerljiv
današnjemu.
B. Stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetskih omrežij (infrastrukture)
in kakovosti oskrbe.
C. Uvajanje ukrepov URE in rabe OVE.
D. 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.
E. Doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z
mednarodnimi standardi.
F. Znižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev na trgu
energije udeleženih podjetij.
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Dokument

Osnutek
predloga
Nacionalnega
energetskega
programa Republike Slovenije
za obdobje do leta 2030:
»aktivno ravnanje z energijo«
(10. junij 2011)

Operativni
program
zmanjševanja emisij TGP do
2012
Nacionalni akcijski načrt za
energetsko učinkovitost za
obdobje 2008-2016 (AN URE)
Nacionalni akcijski načrt za

Cilj
Zagotavljanje konkurenčnosti oskrbe z energijo.
A. Zagotoviti pospešeno odpiranje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom.
B. Zagotoviti učinkovito in pregledno delovanje reguliranih energetskih dejavnosti.
C. Spodbujati znanstveni in tehnološki razvoj na področju proizvodnje in rabe energije.
Cilji s področja okolja.
A. Izboljšanje učinkovitosti rabe energije, in sicer:
 a. Do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v industriji in storitvenem
sektorju za 10 % glede na leto 2004.
 b. Do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v stavbah za 10 % glede na
leto 2004.
 c. Do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v javnem sektorju za 15 %
glede na leto 2004.
 d. Do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v prometu za 10 % glede na
leto 2004.
 e. Podvojiti delež električne energije iz soproizvodnje z 800 GWh v letu 2000 na
1.600 GWh v letu 2010.
B. Dvig deleža OVE v primarni energetski bilanci z 8,8 % v letu 2001 na 12 % do leta 2010:
 a. Povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22 % v letu 2002 na 25 % do leta
2010.
 b. Dvig deleža električne energije iz OVE z 32 % v letu 2002 na 33,6 % do leta 2010
Cilji energetske politike v Sloveniji za obdobje 2010 do 2030, ki so med seboj enakovredni,
so zagotavljanje:
 zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami;
 okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam;
 konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter razpoložljive in dostopne energije
oziroma energetskih storitev;
 socialne kohezivnosti.
Operativni cilji NEP do leta 2030 glede na leto 2008 so:
 20-odstotno izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27-odstotno
izboljšanje do leta 2030;
 25-odstoten delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije do
leta 2020 in 30-odstoten delež do leta 2030;
 9,5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) iz zgorevanja goriv do
leta 2020 in 18-odstotno zmanjšanje do leta 2030;
 zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29 odstotkov do leta 2020 in za 46
odstotkov do leta 2030;
 zagotoviti 100-odstotni delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in
obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018;
 zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven ne več kot 45 % do leta 2030 in
diverzifikacija virov oskrbe z energijo na enaki ali boljši ravni od sedanje;
 nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo
diverzifikacijo virov energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo
integracijo s sosednjimi energetskimi trgi.
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 je namenjen
izvrševanju obveznosti iz Kjotskega protokola, ki se glasi: za 8 % nižje emisije v obdobju
2008-2012 glede na emisije v baznem letu 1986.
Cilj AN URE je skladno s 4. členom Direktive 2006/32/ES doseči 9-odstotni prihranek
končne energije z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo ukrepe za učinkovito
rabo energije in energetske storitve.
Cilj Slovenije do leta 2020 je 25-odstotni delež OVE v končni rabi energije in najmanj 10Stran 91 od 122
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obnovljive vire energije za
obdobje 2010-2020 (AN OVE)

Nacionalni okvirni cilji za
prihodnjo porabo električne
energije,
proizvedene
v
soproizvodnji
toplote
in
električne energije z visokim
izkoristkom

11.2

Cilj
odstotni delež OVE v prometu.
Sektorski cilji:
 OVE – ogrevanje in hlajenje: povečanje iz 20 % v letu 2005 na 30,8 % v letu 2020;
 OVE – električna energija: povečanje iz 28,5 % v letu 2005 na 39,5 % v letu 2020:
 OVE – promet: povečanje iz 0,3 % v letu 2005 na 10,5 % v letu 2020.
Priprava strokovnih podlag za novo zakonsko ureditev položaja elektrarn za sočasno
proizvodnjo elektrike in toplote (SPTE) (IJS, 2007):
 povečanje deleža soproizvodnje na 1.600 GWh do leta 2012,
 povečanje deleža zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije na vsaj
20%,
 povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo z novimi proizvodnimi
kapacitetami,
 zmanjšanje specifičnih emisij CO2 pri proizvodnji električne energije v
termoelektrarnah.

Cilji LEK občine Jezersko

LEK s podrobnejšo analizo rabe energentov in energije po skupinah odjemalcev omogoča evidentiranje največjih
problemov in šibkih točk oskrbe in rabe energije v občini. Cilje energetskega načrtovanja v občini je možno
opredeliti na osnovi teh izsledkov in ob upoštevanju potencialov za izboljšanje učinkovitosti rabe energije in izrabe
obnovljivih virov.
Cilji energetskega načrtovanja v občini Jezersko so opredeljeni v spodnji preglednici. Uspešnost doseganja ciljev
bo možno preverjati s kazalniki, ki so opredeljeni za vsak cilj posebej.
Preglednica 60: Cilji LEK občine Jezersko
PODROČJE
OSKRBA
ENERGIJO

CILJ

KAZALNIKI CILJA

Zanesljivost oskrbe s toplotno energijo

Zagotovitev skupnih sistemov oskrbe s toplotno
energijo na OVE

Z Zmanjšanje energetske odvisnosti
Izboljšanje zanesljivosti oskrbe
električno energijo

z Zanesljiva in kakovostna električna energija vsem
odjemalcem
Zmanjšanje specifične letne porabe toplotne
Zmanjšanje specifične porabe toplotne
energije iz 137 kWh/m2/leto v občinskih javnih
energije v javnih stavbah
stavbah na 90 kWh/m2 do leta 2021
Zmanjšanje
specifične
porabe Zmanjšanje specifične porabe električne energije v
električne energije v javnih stavbah
javnih občinskih stavbah vsaj za 15%
UČINKOVITA
Zmanjšanje povprečne specifične letne porabe
Izboljšanje učinkovitosti rabe toplotne
RABA ENERGIJE
toplotne energije v stanovanjih iz 140 kWh/m2/leto
energije v stanovanjih
na 90 kWh/m2/leto do leta 2021
Izboljšanje učinkovitosti rabe električne Zmanjšanje povprečne porabe električne energije
energije v gospodinjstvih
na prebivalca v gospodinjstvih za vsaj 10%
Izboljšanje učinkovitosti rabe električne Zmanjšanje povprečne porabe električne energije v
energije v podjetjih
podjetjih za vsaj 15%
Povečanje deleža OVE za potrebe
ogrevanja in priprave sanitarne vode,
OBNOVLJIVI VIRI
Povečanje deleža obnovljivih virov toplotne energije
proizvodnje (in posredno porabe)
ENERGIJE
v javnih občinskih stavbah nad 25% po letu 2018
električne energije iz OVE v javnem
sektorju
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PODROČJE

CILJ

KAZALNIKI CILJA

Povečanje deleža OVE za ogrevanje in
Povečanje deleža obnovljivih virov toplotne energije
pripravo sanitarne vode in električne
v stanovanjih iz 20,87% na 28,49% do leta 2021
energije v gospodinjstvih
Povečanje deleža proizvodnje toplote iz obnovljivih
Razvito spodbudno okolje za povečanje
virov energije v poslovnem okolju iz 10,43% na
deleža OVE v poslovnem okolju
14,25%
SISTEM
ENERGETSKEGA
Osveščeno prebivalstvo, podjetniki in Povečanje deleža OVE in URE za 5% glede na
INFORMIRANJA,
javna uprava o OVE in URE
izhodiščno stanje 2011
SVETOVANJA IN
IZOBRAŽEVANJA
Preglednica 61: Ukrepi predvideni za doseganje ciljev LEK po področjih
PODROČJE

PODPODROČJE UKREP

KAZALNIK UKREPA

Izdelava projektne naloge in
postavitev daljinskega sistema
na
OVE
(ogrevanje Povečanje deleža OVE
/hlajenje/proizvodnja
električne energije)

OSKRBA
ENERGIJO

Z

Proizvodni in
distribucijski
Izgradnja elektroenergetskega Realizacije
programa
sistemi
omrežja
elektroenergetskega omrežja

izgradnje

Vzpostavljen register za spremljanje stanja
Vzpostavitev
registra
za kotlovnic z možnostjo pridobivanja podatkov
spremljanje stanja kotlovnic
v skladu s Pravilnikom o izdelavi in
metodologiji LEK
Imenovanje
in
delovanje
Imenovan občinski energetski upravljavec do
občinskega
energetskega
1. 10.2012
upravljavca
Vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo v
Energetsko knjigovodstvo v
vseh občinskih javnih stavbah do konca leta
javnih stavbah
2012
Izdelava energetskih izkaznic Izdelane energetske izkaznice v javnih
občinskih javnih objektov
stavbah
UČINKOVITA
RABA ENERGIJE

Javni sektor

Izvedba razširjenih energetskih
Izdelani razširjeni energetski pregledi v
pregledov v javnih občinskih
prioritetnih občinskih javnih stavbah
stavbah
Zelena javna naročila
Prijave
na
razpise
in
mednarodna
izmenjava
izkušenj na področju URE IN
OVE v javnem sektorju
Vlaganje
proračunskih
prihrankov v nove izboljšave in

Izvedena vsa relevantna občinska javna
naročila z upoštevanjem kriterijev učinkovite
rabe energije od začetka sprejema LEK
naprej
Prijavljen vsaj en projekt na področju URE na
javne razpise na leto
Oblikovane proračunske postavke v skladu z
ukrepom in prihranki razvidnimi iz rezultatov
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PODROČJE

PODPODROČJE UKREP

KAZALNIK UKREPA

ukrepe URE in OVE

OBNOVLJIVI VIRI
Javni sektor
ENERGIJE

ENERGETSKO
INFORMIRANJE, Vsi sektorji
SVETOVANJE IN
IZOBRAŽEVANJE

energetskega knjigovodstva od leta 2014
naprej
Izvedeni vsi ukrepi izboljšanja stanja
Izvedba
manj
zahtevnih ogrevalnega sistema, stavbnega pohištva in
investicijskih
ukrepov
na osvetljevanja, predlagani po opravljanih
področju URE v javnih stavbah razširjenih energetskih pregledih do konca
leta 2014
Odločitev o energetski sanaciji stavbe temelji
na kazalniku o specifični porabi toplote pri
Energetska sanacija izbranih
dani ogrevani površini v kWh/m2. Izbor
javnih objektov
objektov se opravi na osnovi ugotovitev, ki
sledijo iz razširjenih energetskih pregledov.
Zamenjava in prilagoditev
Prilagojena javna razsvetljava do konca leta
svetilk
občinske
javne
2016
razsvetljave in spremljanje rabe
Opredelitve obveznosti glede
Sprejem sklepa, ki opredeljuje zahteve glede
energetsko varčne gradnje in
OVE in URE v OPPN-jih
sistemov v OPN in OPPN- jih.
Aktivnosti
pridobivanja
Pridobljeni partnerji za izvedbo investicij URE
potencialnih investitorjev za
in OVE
financiranje ukrepov
Zamenjava
ogrevalnega
sistema s prehodom na
biomaso
ali
v
primeru Proizvodnja toplotne energije 100% na OVE
priključitve na daljinski sistem
ogrevanja lesno biomaso DOLB
Postavitev sončnih elektrarn na
Predvidena letna proizvodnja električne
strehe izbranih javnih občinskih
energije v kWh
stavb
Preučitev nakupa električne Podpisana pogodba o dobavi električne
energije iz OVE
energije iz OVE
Izdelan načrt promocijskih aktivnosti URE in
Priprava načrta promocijskih OVE do konca 2012
aktivnostih URE in OVE za Izvedba vsaj 1 izobraževanja na OVE in URE,
objava najmanj 2 člankov na temo OVE in
gospodinjstva ter njegova
URE, objava novic na spletni in lokalnem
izvedba
časopisju strani vsaj 4 krat letno, izdelava
info tiskovin
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12 ANALIZA MOŽNIH UKREPOV
V tem poglavju so opisani in analizirani vsi ukrepi, ki smo jih definirali v prejšnjem poglavju. Analiza ukrepov je
razdeljena po naslednjih skupinah:
- ukrepi na področju oskrbe z energijo,
- ukrepi na področju učinkovite rabe energije,
- ukrepi na področju večje izrabe obnovljivih virov energije,
- ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in informiranja.
Analiza ukrepov zajema opis posameznih ukrepov, predstavitev vseh možnosti za izvedbo, podajanje priporočil in
usmeritev za izvedbo, opozarjanje na morebitne težave, ki se lahko pojavijo. Pri posameznem ukrepu so
predstavljena tudi relevantna dejstva, ki izhajajo iz analize stanja in so vodila do oblikovanja posameznega cilja in
končno ukrepov, ki so bili oblikovani za dosego tega cilja. Pri vsakem ukrepu so predstavljeni tudi cilji na katere bo
po pričakovanjih imela izvedba ukrepa vpliv.

12.1

Analiza ukrepov na področju oskrbe z energijo

12.1.1 Izdelava projektne naloge in postavitev
/hlajenje/proizvodnja električne energije)

daljinskega

sistema

na

OVE

(ogrevanje

Občina naj spodbuja možnost izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na OVE za strnjena območje (središče
Zgornje Jezersko, načrtovane gospodarske cone), saj se le tam kaže smiselnost postavitve tovrstnih sistemov.
Na območju bi bilo tako potrebno smiselno natančno preučiti interes lastnikov ter pridobiti kazalnik porabe
toplote na tekoči meter potrebnega toplovodnega omrežja z namenom preučitve ekonomičnost gradnje
investicijsko izredno zahtevnih sistemov, kot je sistem daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.
V ta namen bi kot prvo aktivnost znotraj tega projekta izdelali projektno nalogo, kot podlago za ostale aktivnosti.

12.1.2 Izgradnja elektroenergetskega omrežja
Razvoj elektroenergetskega omrežja v dolini Kokre je pogojen z izgradnjo nove RP 20 kV Visoko. Ta je v fazi
gradnje. V obratovanje naj bi bila predana v letu 2012. Z izgradnjo nove RP se bo spremenila tudi konfiguracija SN
omrežja na območju severno od Kranja. Dolina Kokre, in s tem tudi Jezersko, se bo napajalo prek izvoda Jezersko
iz nove RP. Predvideno je postopno kabljenje DV po dolini Kokre do Jezerskega. Od DV omrežja bodo ostali le trije
odcepi: Kanonir – Zabukovec, Hudin – Komatevra in Zgornje Jezersko – Žičnica Jezersko. Po uresničenih razvojnih
načrtih bo na območju občine Jezersko 21,5 km 20 kV SN omrežja. Spremenile se bodo dolžine glede na
posamezne tipe odsekov: nadzemne DV povezave z golimi vodniki - 1,2 km (5,6 %), nadzemne DV povezave s
polizoliranimi vodniki -5,9 km (27,4 %), podzemne kabelske povezave - 14,4 km (67 %). Z novim konceptom na
obravnavanem območju, se bo izboljšalo tudi izpolnjevanje N-1 kriterija. Edina realna rešitev za izpolnitev le-tega
je izvedba povezave z omrežjem sosednjega distribucijskega podjetja Kelag Netz (Avstrija) na mejnem prehodu
Jezerski vrh. Elektroenergetsko omrežje na obravnavanem območju je edini energetski vir, zato je zanesljivost letega bistvenega pomena.
Shema predvidenega omrežja je podana v kartografski prilogi F.

12.1.3 Vzpostavitev registra za spremljanje stanja kotlovnic
Občina Jezersko bo skozi ta ukrep zagotovila vzpostavitev registra glede kotlovnic v skladu s Pravilnikom o izdelavi
in metodologiji LEK.
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12.2

Analiza ukrepov na področju učinkovite rabe energije – javni sektor

12.2.1 Imenovanje in delovanje občinskega energetskega upravljavca
Za izvajanje LEK glede na zahteve Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
(Ur.l. RS št. 74/2009, 3/2011) skrbi občinski energetski upravljavec, katerega imenuje župan s sklepom.
Splošne naloge energetskega upravljavca so:
 stalen nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju,
 priprava gradiv ter ustrezno usmerjanje razvoja občine,
 zagotavljanje ustreznega gospodarjenja z energetskim infrastrukturnim premoženjem,
 zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike po Energetskem zakonu,
 zagotavljanje ustreznega trajnostnega razvoja celotne energetike v občini,
 zagotavljanje zanesljiv, varne, racionalne in konkurenčne energetske oskrbe z vplivom lastnikov vseh
energetskih infrastrukturnih sistemov,
 formuliranje energetsko gospodarskih ciljev občine,
 izdelava predlogov za analizo in načrtovanje energetskih potreb ter za zagotavljanje izbranih nosilcev energije,
 pobude za izvajanje projektov URE in OVE,
 spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov na podlagi energetskih pregledov,
 informiranje in koordinacija glede energetskih vprašanj,
 sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj,
 svetovanje pri zelenih javnih naročilih, itd.
V kolikor občina nima kadrovskih kapacitet, ki bi prevzele vlogo energetskega upravljavca, predlagamo da imenuje
ustrezno energetsko agencijo. V tem primeru je to Lokalna energetska agencija Gorenjske-LEAG oziroma
zunanjega pogodbenega izvajalca. Za implementacijo akcijskega načrta je pomembno, da občina po sprejetju LEK
takoj imenuje lokalnega energetskega upravljavca in s tem zagotovi izvajanje akcijskega načrta LEK.

12.2.2 Energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah
Obvezno uvedbo energetskega knjigovodstva predpisuje Energetski zakon za stavbe s celotno uporabno tlorisno
površino nad 500 m2, ki so v uporabi državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij,
javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega prava, ki so posredni
uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Občini predlagamo, da energetsko knjigovodstvo
vzpostavi v vseh svojih stavbah, ne glede na površino stavbe.
Energetsko knjigovodstvo je osnovni instrument energetskega upravljanja in predstavlja zajemanje, obdelavo in
arhiviranje podatkov, povezanih z nabavo in porabo energentov in energij. V praksi to pomeni, da oseba, ki je
odgovorna za energetiko v stavbi, vsak mesec pregleda račune za energijo in jih primerja z računi prejšnjih
mesecev. S tem dosežemo sledenje porabi energije. Na podlagi teh informacij imamo pregled nad rabo energije
skozi določeno obdobje. Ko vključimo obdelovanje podatkov, pa že govorimo o energetskem upravljanju zgradb.
Za energetsko knjigovodstvo obstaja več orodij, od preprostih do kompleksnih in več funkcionalnih, od česar je
odvisen tudi strošek nabave. Najenostavnejša orodja, ki praktično ne zahtevajo vlaganja dodatnih sredstev so
uporaba:
 aplikacij, ki so brezplačno na voljo na svetovnem spletu, npr.:
o http://www.energetsko-knjigovodstvo.si/,
o http://www.futurepublicenergy.eu/ek_program_internet_knjigovodstva.php
Na trgu obstaja tudi več možnosti za nakup aplikacij, ki omogočajo izvajanje energetskega knjigovodstva ali pa
omogočajo tudi kompleksnejše analize, ki predstavljajo že del energetskega upravljanja stavb. Energetsko
upravljanje stavb zajema obdelavo podatkov, ki jih pridobimo z energetskim knjigovodstvom, odkrivanje
nepravilnosti ter finančno in energetsko načrtovanje različnih organizacijskih in investicijskih projektov.
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Energetsko knjigovodstvo običajno izbere energetski manager občine, ki je lahko lokalna energetska agencija ali
podjetje. S primerjavami podobnih objektov (benchmarking) se ugotovi odstopanja cen toplote, elektrike ali
preveliko porabo glede na primerljive objekte.

12.2.3 Izdelava energetskih izkaznic občinskih javnih objektov
Izdelavo energetskih izkaznic za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 1.000 m 2, ki so v lasti države ali
lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti, ki zagotavljajo javne storitve
večjemu številu oseb in jih zato pogosto obiskujejo, do konca leta 2010 predpisuje Energetski zakon. Ta zahteva se
še ne izvaja, saj pridobitev licence za izdajanje energetskih izkaznic še ni omogočena.
Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje
energetske učinkovitosti.
Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, kot so trenutni veljavni standardi in primerjalni
podatki, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Energetski izkaznici morajo biti
priložena priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti.
Predlagamo, da občina izdela energetske izkaznice za vse svoje stavbe.

12.2.4 Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih občinskih stavbah
Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetskega stanja stavbe. V sklopu
priprave LEK občine Jezersko so bili izvedeni preliminarni pregledi javnih stavb v občini Jezersko.
Razširjeni energetski pregled je pregled, ki zahteva natančno analizo stavbe. Vsebuje natančne izračune
energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.
A: Aktivnosti znotraj razširjenega energetskega pregleda
A1: Priprava Načrt dela in terminskega načrta izvedbe projekta za izboljšanje stanja URE
A2: Ogled stavbe in ugotovitev trenutnega stanja
Aktivnost bo zajela opis konstrukcijske in tehnične lastnosti ovoja stavbe, ogrevalnega sistema stavbe, priprave
tople sanitarne vode, ventilacije in klimatizacija, električne porabe. Rabo energije bomo opredelili po vrsti rabe,
kot osnova za medsebojno primerjanje. Določi se tudi izgube pri transformaciji toplote. Aktivnosti, ki bodo
izvedene so:
 terenski ogled stavbe,
 popis vseh elementov,
 določitev izgub pri transformaciji toplote.
A3: Izvedba termovizijske analize
Za ocenitev gradbeno – fizikalnih lastnosti energetskega stanja zgradb ter pomanjkljivosti ovoja zgradbe objekta
se izvede termovizijsko analizo, saj je le-ta nepogrešljiva metoda pri izvajanju energetskih pregledov objektov. Z
njeno pomočjo se natančno opredeli vsa kritična mesta v zgradbi. Termovizijsko analizo se izvede z pomočjo
termovizijske kamere s katero se oceni obstoječe energetsko stanje zgradb. S termovizijsko kamero se izmeri
toplotne izgube na ovoju zgradbe in določimo mesta, kjer so izgube največje. Pri pregledu objekta s termovizijsko
kamero se izdela posnetke, na katerih so razvidna mesta z največjimi toplotnimi izgubami in napakami pri gradnji.
Z dobljenimi rezultati se analizira in izvaja:
 odkrivanje toplotnih mostov,
 odkrivanje napak pri gradnji,
 nadzor toplotnih izgub,
 odkrivanje netesnih mest oken in vrat,
 odkrivanje vlage v stenah, vzrokov in izvorov zamakanja,
 odkrivanje napak hidroizolacije streh,
 odkrivanje napak podometnih instalacij toplovodnih sistemov in talnega ogrevanja.
Aktivnosti, ki bodo izvedene so:
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 pregled in snemanje javnih stavb s termovizijsko kamero,
 analiziranje pridobljenih podatkov.
A4: Pregled letne rabe energije v stavbi
Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo se izvedena podlagi pridobljenih podatkov, ki nam jih bo
zagotovil naročnik (računi za dobavljeno energijo) oziroma meritev. Izvede se pregled rabe električne energije,
rabe energije za ogrevanje stavbe, rabe energije za pripravo tople sanitarne vode v obdobju zadnjih 12 do 36
mesecev.
Aktivnost, ki bo izvedena je: pregled rabe energije na podlagi plačanih računov.
A5: Pregled stroškov za energijo
Na podlagi zbranih računov za posamezne vire energije se bo izvedel pregled stroškov za ogrevanje, rabo
električne energije, rabo tople sanitarne vode, vodo, hlajenje ter prezračevanje.
Aktivnost, ki bo izvedena je: pregled stroškov za rabo energije na podlagi plačanih računov.
A6: Opis dejavnosti
Na podlagi opisov konkretnih primerov bomo opisali dejavnosti, od katerih je neposredno ali posredno odvisna
raba energije.
A7: Določitev organiziranosti upravljanja z energijo
Poznavanje razmerij med dejavniki (npr. zaposleni, uporabniki, lastniki, občina itd) je izrednega pomena za
določitev primernih ukrepov. V ta namen se bodo preučile vloge akterjev v javnih stavbah. Preučile se bodo vloge,
organiziranost, interes glede upravljanja z energijo, motivacija, delovanje sistema informiranja o rabi energije,
energetska učinkovitost, ozaveščanje o URE in OVE, vloge pri odločanju o investicijah, vloge spremljanja denarnih
tokov (obratovalni stroški, prihranki), spremljanje izvajanja energetska politike občine Jezersko, itd.
A8: Opredelitev materialne in energetske bilance
V sklopu te aktivnosti se izvede izračun energijskih tokov za stavbo. Preuči se: transmisijske izgube skozi ovoj
stavbe, ventilacijske izgube s prezračevanjem, sončne dobitke skozi zastekljene površine in stene, dobitke
notranjih virov, izgube ogrevalnih naprav, itd.
A9: Načrt ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
Pri oblikovanju ukrepov se upoštevajo tehnični, finančni, vzgojno izobraževalni in promocijski vidiki. Za izbrane
ukrepe učinkovite rabe energije bomo natančno proučili in izračunali prihranke energije in investicijske stroške.
Pri natančnem izračunu se upošteva le tiste ukrepe, ki pripeljejo do največjih prihrankov energije z ekonomsko
smiselno vračilno dobo investicije. Pri tem se upošteva tudi pozitivne vplive na okolje. Posebej se smiselno
priporoči tiste ukrepe, ki so povezani s sicer načrtovanimi vzdrževalnimi ali obnovitvenimi deli.
Prihranki energije bodo podani ločeno od investicijskih stroškov. Določena bo enostavna vračilna doba
predlaganih ukrepov, ki omogoča določitev prioritet za njihovo izvajanje. V okviru ukrepov za učinkovito rabo
energije bodo postavljeni tako organizacijski ukrepi kot tudi uvajanje novih tehnologij.
V načrtu ukrepov bodo opredeljeni
 opis ukrepa in njegov učinek (prihranki energije, investicijski stroški, itd), določeni bodo kazalniki projekta
(kazalnik rezultata in kazalnik učinka),
 nosilec izvedbe ukrepa,
 oseba odgovorna za usklajevanje,
 rok predvidene izvedbe (časovni načrt izvajanja),
 celotna vrednost (finančni načrt izvajanja aktivnosti) ter
 možni viri financiranja.
V okviru te faze bo izvedeno:
 preučitev izrabe potenciala in možnosti za izrabo OVE in izboljšanje stanja URE,
 oblikovanje načrta ukrepov za ureditve sanacije in nadaljnje izvajanje (tehnični opis in osnovni grafični
prikazi).
V okviru opredelitve potencialov bomo obravnavali možnosti:
 možnosti postavitve fotovoltaičnih sistemov,
 možnost izrabe lesne biomase,
 možnost izrabe toplotnih črpalk.
A10: Predstavitev energetskega pregleda
Na koncu izvedenih vseh predhodnih aktivnosti v sklopu projekta Energetski pregled javnih zgradb se bodo
predstavile ugotovitve.
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12.2.5 Zelena javna naročila
Zeleno javno naročanje je instrument, ki se ga lahko poslužuje javni sektor, konkretno lokalna skupnost, za
doseganje večje energetske učinkovitosti in zmanjšanje svojih vplivov na okolje. Zelena javna naročila zajemajo
področja, kot so nakup energetsko učinkovitih računalnikov, pisarniške opreme, narejene iz lesa, ki je okoljsko
trajnosten, recikliranega papirja, električnih avtomobilov, okolju prijaznega javnega prevoza, ekološke hrane v
menzah, elektrike iz obnovljivih virov energije, klimatskih sistemov, ki ustrezajo vrhunskim okoljskim rešitvam ipd.
Pri zelenih javnih naročilih gre tudi za dajanje zgleda in vplivanje na trg. Javni naročniki lahko s spodbujanjem
zelenih javnih naročil industrijo dejansko spodbudijo k razvoju zelenih tehnologij.
Bistveni koraki, ki jih mora občina slediti pri izvedbi zelenih javnih naročil so naslednji:
 preučiti je potrebno, kateri proizvodi, storitve ali gradnje so najprimernejši glede na energetske cilje občine,
 ugotoviti je treba potrebe občine in jih ustrezno izraziti,
 sestaviti je potrebno jasne in natančne tehnične specifikacije za izbrano blago/opremo/storitve (npr.
specifična poraba energije na enoto proizvedenega blaga, specifična poraba energije pri delovanju opreme,
…),
 določiti je potrebno pogoje za priznanje sposobnosti ponudnikov,
 določiti je potrebno merila za ocenjevanje.
Občina si lahko pri izvedbi zelenih javnih naročil pomaga s Priročnikom o ekološkem – okolju prijaznem – javnem
naročanju,
ki
ga
je
izdala
Evropska
komisija
in
je
dostopen
na
spletu
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_sl.pdf, lahko pa za pomoč najame tudi
specializirane pravne strokovnjake.

12.2.6 Prijave na razpise na področju URE in OVE v javnem sektorju
Energetski upravljavec mora spremljati razpise, ki so na voljo za pridobivanje nepovratnih sredstev za financiranje
izvedbe ukrepov URE in OVE. Razpisi, ki so na voljo v državnem in evropskem prostoru omogočajo pridobitev
finančnih virov tako za mehke ukrepe (izobraževanja, ozaveščanja, promocija) kot za investicijske ukrepe v URE in
OVE. Nekaj takšnih razpisov/programov je navedenih v nadaljevanju, potrebno pa je redno spremljanje tega
področja, da se evidentirajo morebitne nove možnosti:
 Sredstva kohezijskega sklada, Program Trajnostna raba energije
Upravičenec tudi javni sektor, sofinanciranje mehkih in trdih ukrepov; na voljo je 160 milijonov evrov za investicije
v energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb za inovativne sisteme energetske oskrbe ter za različne
demonstracijske projekte in projekte ozaveščanja. Poraba sredstev možna preko izvajanja projektov predvidenih v
OP ROPI in preko posameznih razpisov državnih organov.
 Eko sklad: razpisi za nepovratna sredstva za energetsko sanacijo in izgradnjo nizkoenergijskih vzgojno
izobraževalnih objektov.
 Nepovratna sredstva, ki bodo na voljo z izvajanjem Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (Uradni list RS, št 114/2009, 22/2010-EZ-D, 57/2011).
Uredba opredeljuje možnosti izvajanja ukrepov URE in tudi nekaterih ukrepov s področja OVE ter sofinanciranje
teh ukrepov. Sredstva za sofinanciranje teh ukrepov vplačujejo vsi končni porabniki energije. Na voljo bodo preko
razpisov Eko sklada (v prihodnje bodo na voljo tudi sredstva za ukrepe v javnem sektorju) ter preko izvajanja
programov ukrepov predvidenih s strani posameznih večjih dobaviteljev energije.
 Razpisi Ministrstva za kmetijstvo in okolje v okviru izvajanja programa PRP
V okviru razpisov za spodbujanje diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti je na voljo npr. sofinanciranje naložb v
naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE, v okviru razpisov za obnovo in razvoj vasi pa je možno
sofinanciranje izgradnje ali prenove javne razsvetljave.
 Mehanizmi odkupne cene energije iz OVE in SPTE
Sofinanciranje odkupne cene energije proizvedene iz OVE in s SPTE omogoča država z Uredbo o podporah
električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10,
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94/10 in 43/11) in Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne
energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10)
 Inteligentna energija za Evropo http://ec.europa.eu/energy/intelligent/,
Program krije do75 % stroškov projektov, ki spodbujajo energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter
vzpostavljanje lokalnih ali regionalnih agencij za energijo.
 Program Marco Polo (okolju prijazen prevoz)
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/
Program financira projekte, ki tovorni promet preusmerjajo s cest na železnico ter morske in rečne plovne poti.
 Financiranje raziskav v EU (CORDIS)
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Pregled vseh možnosti financiranja EU za raziskave, razvoj in inovacije. Sredstva so na voljo za zasebne in javne
subjekte ter za neodvisne raziskovalce, tudi iz držav, ki niso članice EU.
 LIFE+
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2011/components/index.htm
LIFE+ je finančni instrument, ki je namenjen izključno varstvu okolja. Podpira izvajanje okoljske politike, ki ima tri
glavne cilje:
o implementacijo in razvoj okoljske politike in zakonodaje Skupnosti,
o integracijo okolja v druge politike in s tem prispevati k trajnostnemu razvoju,
o financirati ukrepe in projekte z evropsko dodano vrednostjo.
Vsebinsko in tehnično je LIFE+ razdeljen na tri sklope:
o narava in biotska raznovrstnost,
o implementacija okoljske politike in izboljšanje vodenja,
o okoljsko informiranje in komuniciranje.
 Razpisi čezmejnega sodelovanja

12.2.7 Izvedba manj zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v javnih stavbah
V skladu z rezultati podrobnih energetskih ukrepov naj se v javnih stavbah, za katere je bilo to ugotovljeno kot
primeren in potreben ukrep, izvedejo investicijsko manj zahtevni ukrepi na področju učinkovite rabe energije kot
so:
 izboljšanje učinkovitosti delovanja ogrevalnega sistema z
o izvedbo hidravličnega uravnoteženja,
o izboljšanjem vzdrževanja in čiščenja kurilnih naprav,
o izolacijo cevi v neogrevanih prostorih,
o namestitvijo termostatskih ventilov ali sobnih termostatov.
 izboljšanje vzdrževanja stavbnega pohištva z:
o zamenjavo tesnil,
o redno zaščito okvirjev lesenih oken in vrat.
 prilagoditev primernega osvetljevanja s/z:
o pravilno usmeritvijo svetlobe,
o ustrezno regulacijo jakosti svetlobe,
o namestitvijo senzorjev gibanja v hodnike oziroma kjer se to izkaže kot primerna rešitev.

12.2.8 Energetska sanacija občinskih javnih objektov
Glede na preliminarne energetske preglede javnih občinskih stavb, je za ugoden prispevek h prihrankom toplotne
energije smiselna izvedba oziroma energetska sanacija na objektih prikazanih v nadaljevanju.
Glede na pogostost uporabe objektov, specifično porabo energije in stanje izolacije je prioritetna predvsem
izvedba oziroma sanacija tistih objektov ki imajo višje energijsko število. Pred izvedbo sanacije je smiselno
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počakati na rezultate razširjenih energetskih pregledov, ki bodo podali natančnejše napotke glede prioritet, vrste,
debeline in izvedbe potrebne sanacije teh objektov.
Ukrepe sanacije se bo uvajalo v skladu s finančnimi zmožnostmi občine oziroma javno zasebnim partnerstvom.
Načrt ukrepov bo obsegal sanacijo, ki je večji finančni zalogaj, kot za manjše ukrepe za dvig obstoječega stanja v
objektih, ki niso v ciljnem energetskem razredu.
Zaradi izboljšanja bivalnih pogojev, ne glede na nizko energijsko število javnih stavb, predlagamo smiselno izvedbo
vseh spodaj navedenih aktivnosti v javnih stavbah občine Jezersko.
Višina naložbe
Priporočljivi ukrepi
B
M
S
V
Sanacija kotlovnice oz prehod na OVE
x
Sanacija fasade in stavbnega pohištva
x
Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
x
Namestitev termostatskih ventilov
x
Prehod ogrevanja na TČ zemlja/voda
x
Vgradnja solarnega sistema za ogrevanje tople sanitarne vode
x
Vgradnja fotovoltaičnega sistema za pridobivanje električne.
x
energije
Uvedba energetskega knjigovodstva
x
Motiviranje in izobraževanje osebja ter otrok glede OVE in URE
x
Legenda:
B = brez stroškov, M = nizki stroški, S = srednji stroški, V = visoki stroški.

S sanacijo javnih stavb bomo dosegli do 30% zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah s ciljno vrednostjo doseči
razred B2 (nad 25 do vključno 35 kWh/m2 leto). Ukrepi bodo predvsem temeljili na posodobitvi ogrevalnih
sistemov, ukrepov URE na ovoju in vpeljavo sistemov prisilnega prezračevanja.
Okvirno vrednost sanacije ocenjujemo po objektu glede na spodaj navedena predpostavke:
 izolacija: 25 €/m2 tlorisne površine;
 zasteklitve: Stekla: 15 cm: 31€/m2 tlorisne površine pri 30% zasteklitvi, zamenjava oken z U faktorjem 1,1;
 sistem prisilnega prezračevanja: 120-150 €/ m2 tlorisne površine (70 % ).
Doba povračila investicije pri sanacijah javnih objektov brez sofinanciranja po navadi ni ekonomsko opravičena.
Zato predlagamo sanacijo objektov ob pridobitvi sredstev oziroma drugih oblik sofinanciranja in ob izvedbi
predvidenih vzdrževalnih del na objektu.
Za sanacijo objektov obstaja tudi možnost pogodbenega financiranja, ki je pravzaprav finančni model, pri katerem
so ukrepi za učinkovito rabo energije financirani s strani tretjega partnerja, poplačani pa iz tako doseženih ciljnih
prihrankov pri stroških za porabljeno energijo.
Trenutno so na voljo dve obliki pogodbenega financiranja:
1. pogodbeno financiranje na področju dobave energije oziroma energetskih naprav, ki naročniku omogoča:
 zmanjšanje rabe in stroškov za energijo;
 vgradnjo sodobnih, zanesljivih in energetsko učinkovitih sistemov brez lastnega vlaganja;
 povečanje vrednosti zgradbe zaradi posodobljenih energetskih sistemov;
 izboljšane delovne in bivalne pogoje v zgradbah;
 zmanjšanje obremenitev okolja z nevarnimi emisijami.
2. pogodbeno financiranje na področju učinkovite rabe energije (URE):
Pogodbenik – izvajalec oziroma investitor opravi investicijska vlaganja in izvede ukrepe za znižanje stroškov za
rabo energije. Svoje izdatke dobi poplačane v obliki deležev pri letnih prihrankih pri stroških za energijo.
Pogodba vsebuje garancijo naročniku glede ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno energijo.
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V praksi prihaja tudi do kombinacije obeh oblik. Pogodbeno znižanje stroškov za energijo ni samo način
financiranja, je pogodbeni model, ki poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema tudi financiranje, vodenje
in nadzor obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj, pa tudi motiviranje porabnikov energije.
Njegova osnova je bolj ali manj obsežna pogodba, ki je za dogovorjeni čas sklenjena med lastnikom stavbe,
naročnikom in zasebnim podjetjem za energetske storitve, izvajalcem.
Energetsko sanacijo objekta je smiselno izvesti ob drugih potrebnih gradbenih ukrepih (npr. zamenjava strehe,
sanacija fasade).
V nadaljevanju podajamo ugotovitve na podlagi izvedenih preliminarnih energetskih pregledov:
Stavba občine Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
PREDLAGANI UKREPI:
Investicijski ukrepi
- toplotna izolacija fasade, strehe,
- namestitev zunanjih žaluzij,
- preveriti možnost namestitve kotla na pelete (lesna biomasa).
Mehki ukrepi:
Redna kontrola nastavitve kotla po zaključeni ogrevalni sezoni:
- časovne nastavitve ogrevalne veje,
- izkoristek kotla,
- temperaturne nastavitve.
Podružnična šola Jezersko, Zg. Jezersko 62, 4206 Zg. Jezersko
PREDLAGANI UKREPI:
Investicijski ukrepi
- dodatna toplotna izolacija fasade, strehe,
- izvesti prehod ogrevanja iz ELKO- preveriti možnost vgradnje katerega od alternativnih energetskih sistemov,
- vgraditi bi bilo potrebno termostatske ventile s primernimi glavami za tovrstne javne stavbe.
Mehki ukrepi:
- izboljšati tesnjenje oken in vrat,
- narediti kontrolo časovnih in temperaturnih nastavitev ogrevalnega sistema.
Splošni predlogi ukrepov v javnih stavbah
 izobraževanje zaposlenih in letni nadzor energetskega upravljavca nad rabo energije in energentov v javnih
stavbah za zagotavljanje izvajanja mehkih (organizacijskih) ukrepov,
 zamenjava energenta na obnovljiv vir,
 uporaba toplotnih črpalk za toplo sanitarno vodo,
 vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje tople sanitarne vode,
 vgradnja termostatskih ventilov,
 vgradnja izolacije na podstrešja in fasade,
 zamenjava dotrajanih oken,
 izboljšati tesnjenje vrat in oken.
Nekaj dodatnih možnih ukrepov:
OGREVANJE
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dobra toplotna izolacija objektov,
natančna regulacija temperature v prostorih,
primerna razporeditev grelnih teles,
kakovostna okna in vrata,
dodatna zatesnitev oken,
uvajanje obnovljivih virov energije,
zamenjava dotrajanih grelnih teles z učinkovitejšimi, sodobnejšimi,
vgradnja termostatskih ventilov,
vgradnja kotla primernih moči.

PREZRAČEVANJE
 kontrolirano prezračevanje prostorov: kadar je ogrevanje vključeno, naj bodo okna zaprta, tudi stalno priprta
okna so neustrezna rešitev; pravilno prezračevanje: za nekaj minut na stežaj odpremo okna in hkrati zapremo
ventile na ogrevalnih telesih, nato okna zapremo in ponovno odpremo ventile na ogrevalnih telesih,
 redno preverjati tesnjenje oken in vrat in po potrebi zamenjati ali vgraditi tesnila.
ELEKTRIČNA ENERGIJA
 v čim večji meri izkoriščati naravno svetlobo,
 okna naj bodo redno očiščena, prav tako to velja tudi za svetila,
 preveriti, ali je razpored in tip svetil primeren glede na namembnost prostorov,
 uporaba varčnih žarnic,
 ugašanje luči, ko ni nikogar v prostoru,
 izklapljanje raznih aparatov, ko se ne uporabljajo,
 pri nakupih se je potrebno odločati za sodobne naprave, ki v času mirovanja oziroma pripravljenosti porabijo
zelo malo električne energije,
 pomožni električni grelniki naj bodo v uporabi le v izjemnih primerih.
VODA
 kontrola, ali so po uporabi pipe zaprte,
 zapiranje pipe takrat, ko vode neposredno ne potrebujemo,
 redno izvajanje pregledov vodovodnega omrežja in pravočasna zamenjava izrabljenih tesnil ali pokvarjenih
ventilov,
 vgradnja varčnih WC-kotličkov, ki imajo dve stopnji splakovanja,
 vgradnja števcev v stanovanjskih blokih za posamezna stanovanja,
 nakup sodobnih pralnih in pomivalnih strojev,
 izraba deževnice.

12.2.9 Zamenjava in prilagoditev svetilk občinske javne razsvetljave in spremljanje rabe energije
V primeru odstopanja svetil glede na zahteve Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l.
RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010), naj občina pristopi k zamenjavi svetil glede na zahtev uredbe in sicer
najkasneje do konca leta 2016.

12.2.10

Opredelitve obveznosti glede energetsko varčne gradnje in sistemov v OPN in OPPN-jih

Občina znotraj svojih občinskih aktih opredeli podrobnejša pravila izvedbe določenih aktivnosti. Tako je zelo
pomembno da, občinska uprava, začenši pri pripravi ali spremembi svojega občinskega prostorskega načrta,
natančno opredeli zahteve glede OVE in URE. V večji meri pa je energetsko učinkovita gradnja in uporaba OVE po
novem tako ali tako določena v vsebini Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Tako ni potrebno posebej
poudariti, da so bili izračuni znotraj analize stanja o predvideni potrebni energije izračunani glede na določila
trenutno veljavnega Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/2010).
Sprememba PURES 2008 - PURES 2010
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Z novim pravilnikom so postavljene minimalne zahteve za gradbeni del, ki približno ohranjajo raven zahtevnosti
PURESA iz leta 2008. Tako ostaja obvezno pokrivanje 25% celotne končne energije v stavbi z obnovljivimi viri
(PURES 2008 je predvideval pokritje 25% potrebne moči z OVE), pri tem so predvideni tudi novi, poenostavljeni
načini izpolnjevanja te zahteve, vezani na posamezne vire OVE. Za nove javne stavbe se ohranja zahteva, da
morajo biti 10% boljše od ostalih.
Pogosto se pojavlja vprašanje, ali bo tudi v stanovanjskih stavbah v bodoče potrebno vgrajevati mehansko
prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka. Zahteve za potrebno toploto za ogrevanje so postavljene
tako, da bi ta obveznost veljala v širšem obsegu šele po letu 2015. Novi PURES uvaja termin »skoraj nič energijske
stavbe« in njihovo uvedbo do leta 2020
Skoraj nič energijske stavbe: Prenovljena direktiva uvaja termin skoraj nič energijskih stavb, ki so opredeljene kot
stavbe, ki porabijo tako malo energije za ogrevanje in hlajenje, da lahko potrebe po energiji v čim večji meri
pokrijemo z obnovljivimi viri, vključno z obnovljivo energijo proizvedeno na stavbi ali tik poleg nje.
Energijske lastnosti stavbe: Merilo za energijsko učinkovitost stavbe po novem predstavlja izključno celotna raba
energije (ne le za ogrevanje, ampak tudi za hlajenje in pripravo tople vode, vgrajena razsvetljava naj se upošteva
predvsem pri nestanovanjskih stavbah), in sicer na ravni primarne energije in s tem povezane emisije CO2.
Cilji za nove in javne stavbe: Poseben poudarek je na spodbujanju gradnje t.i. skoraj nič energijskih hiš, še posebej
v javnem sektorju:
 do 2020 morajo biti vse nove stavbe skoraj nič energijske (postaviti tudi vmesni cilj do 2015);
 do 2018 zagotoviti da bodo vse nove javne stavbe (v lasti ali v najemu) skoraj nič energijske, predstavljati
morajo zgled ostalim;
 države članice morajo v ta namen pripraviti Akcijski načrt za skoraj nič energijske hiše in periodično poročati
EC o stanju na tem področju (po 2012 na 3 leta).
Energijska prenova starejših stavb: Še posebej je pomemben obseg energijske prenove starejših stavb, zato
prenovljena direktiva EPBD ohranja vse dosedanje zahteve, odpravi nejasnosti in nedorečenosti ter mestoma
zahteve celo zaostruje. Odpravljena je meja 1000 m2 (PURES 2008) za izpolnjevanje minimalnih zahtev pri večjih
prenovah stavb (naša zakonodaja že postopa tako pri vseh rekonstrukcijah). Zahteva po uskladitvi z minimalnimi
zahtevami velja za del, ki se prenavlja.
Študije izvedljivosti alternativnih energetskih sistemov: Odpravljen je tudi prag 1000 m2 (PURES 2008) za obvezne
študije izvedljivosti za alternativne energetske sisteme, tako bo študija potrebna pri vsaki novogradnji, ne glede na
velikost stavbe.
Minimalne zahteve in vloga LCC analize: Pri postavitvi minimalnih zahtev za nove stavbe in pri priporočenih
ukrepih za prenovo starejših stavb je treba upoštevati stroškovno učinkovitost ukrepa v celem življenjskem krogu
(Life Cycle Costing - LCC) in poiskati dolgoročno optimalne rešitve. Prenovljena direktiva predvideva benchmarking
minimalnih zahtev v EU-27 na podlagi enotne metodologije temelječe na LCC. Namen spremenjenega določila je
preprečiti morebitne izgubljene priložnosti za energijsko učinkovito gradnji ali prenovo, seveda pa države lahko
postavijo tudi strožje zahteve, ki so energijsko bolj učinkovite, kot bi to sledilo iz upoštevanja stroškovno
optimalnih zahtev.
Minimalne zahteve: Stroškovno optimalne minimalne zahteve naj se predpisujejo tako za rabo energije v stavbi
kot za elemente ovoja pri novogradnjah in prenovah.
Zahteve za sisteme: Predvidena je postavitev minimalnih zahtev za tehnične sisteme, ki so vgrajeni v stavbi,
predvsem za kotle, naprave za pripravo tople vode in klimatske sisteme. Zahteve naj pokrivajo celotno rabo
energije, pravilno vgradnjo, primerno dimenzioniranje, prilagoditve ter regulacijo vgrajenih sistemov. Pregledi
kotlov se razširijo na pregled celotnega ogrevalnega sistema, pri čemer lahko države članice določijo različne
periode pregledov glede na moč kotla. Spodbujati je treba vgradnjo pametnih merilnikov za električno energijo.
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Pasivno hlajenje: Strategije pasivnega hlajenja in preprečevanje pregrevanja imajo prednost pred aktivnim
hlajenjem.
Energetska izkaznica in trženje stavb: Prenovljena direktiva utrjuje informativno promocijsko vlogo energetske
izkaznice stavbe v vseh oblikah prometa z nepremičninami, tako bo na primer zahtevana navedba energijskih
indikatorjev pri oglaševanju stavb. Izkaznica naj po novem vsebuje predvsem podatek o primarni energiji,
potrebni energiji za ogrevanje in hlajenje in o emisijah CO2. Njena obvezna priloga je seznam priporočenih
ukrepov, razen če ni potencialov za izboljšave (v smislu zahtev obstoječe zakonodaje). Direktiva kot novost
predvideva evropsko prostovoljno shemo energetskih izkaznic za nestanovanjske stavbe, s priporočilom za njeno
vključevanje v nacionalne certifikacijske sheme. Za uporabnike izkaznic je pomembna zahteva po vzpostavitvi
celovitega sistema kontrole kakovosti pri izdajanju energetskih izkaznic.
Prostorsko načrtovanje in prenovljena EPBD: Pomembno novost predstavlja tudi zahteva, naj bosta lokalna in
regionalna uprava vključeni v prenos EPBD, predvsem zaradi usklajenosti zakonodaje o prostorskem načrtovanju
in zakonodaje o energetski učinkovitosti stavb, kar bi lahko olajšalo izkoriščanje obnovljivih virov.
Sprejem prenovljene direktive se predvideva v prvi polovici leta 2010, z dvoletnim rokom za prenos določil v
nacionalno zakonodajo.
Učinkovitost kotlovnic se povečuje s čim večjo izkoriščenostjo tehnološko ustreznih naprav, ustrezno regulacijo in
ustreznim vodenjem. Pri investicijskem vzdrževanju kotlovnic oziroma rekonstrukcijah je zato potrebno spodbujati
upravnike k tovrstnim projektom. Prav tako je potrebno pospeševati izgradnjo skupnih kotlovnic in ne lokalnih
kurišč (npr. nov stanovanjski kompleks, območje centralnih dejavnosti, ali tudi kogeneracija na OVE (biomasa) za
dislocirane poslovne subjekte).

12.2.11

Aktivnosti pridobivanja potencialnih investitorjev za financiranje ukrepov

Izvedejo naj se aktivnosti pridobivanja partnerjev in virov financiranja za izvedbo projektov predvidenih znotraj
Akcijskega načrta LEK.

12.3

Analiza ukrepov na področju obnovljivih virov energije – javni sektor

12.3.1 Zamenjava ogrevalnega sistema s prehodom na biomaso ali v primeru priključitve na daljinski
sistem ogrevanja lesno biomaso DOLB
Trenutno se v občini Jezersko javni objekti ogrevajo na fosilna goriva. V obeh objektih je smiselna zamenjava
kurilne naprave in prehod na ogrevanje z OVE. Pri tem se lahko doseže znatne prihranke zaradi nižje cene toplote.
V primeru prehoda je potrebno pred zamenjavo ogrevalnega sistema v občinskih javnih stavbah izvesti energetske
sanacijske ukrepe predvidene v tem dokumentu in v poročilih, ki bodo sledila v razširjenih energetskih pregledih.
Glede na pričakovane prihranke energije, ki bodo s temi ukrepi doseženi, lahko namreč pričakujemo tudi kakšne
spremembe v dimenzioniranju novih kurilnih naprav.
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12.3.2 Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih občinskih stavb
Za povečanje deleža OVE pri električni energiji predlagamo postavitev sončnih elektrarn na izbrane občinske javne stavbe.

Objekt

Naklon
Razpoložljivost
strehe
strehe
(ocena v
2
(m )
st.)

Moč
FNE
(kW)

Ocena
Enostavna
investicije doba vračanja,
"na ključ"
leto

CO2
(kg)

Pričakovana Pričakovana
proizvodnja
prodaja
(kWh/a)
(€/a)

Lokacija

Vrsta
kritine

Dobiček
(€/15let)

Zg. Jezersko 65

Betonska

25

28

4

12.250

13,4

2.200

4.152

920

1.500

Zg. Jezersko 62

Betonska

30

111

16

45.015

12,0

8.435

15.916

3.400

6.025

Manj primerna za FNE
1

Občina Jezersko

Primernejša za FNE
Podružnična šola
2
Jezersko
SKUPAJ - predvideni
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12.3.3 Preučitev nakupa električne energije iz OVE
Z namenom povečanja deleža OVE v rabi električne energije, naj se preuči možnost nakupa električne energije iz
obnovljivih virov energije.

12.4

Analiza ukrepov na področju energetskega informiranja, svetovanja in
izobraževanja

Ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in informiranja naj potekajo usklajeno in v sodelovanju z
ustreznimi strokovnjaki (nujno s strokovno usposobljenimi energetskimi svetovalci). Na ta način bodo javni sektor,
občani in podjetja v občini bolje obveščeni o obveznostih in priložnostih na področju ukrepov OVE in URE.
Pomembno je, da se informacijske poti in načini podajanja informacij prilagodijo posamezni skupini naslovnikov
informacij (zaradi tega predlagamo sodelovanje s strokovnjakom za področje odnosov z javnostmi). Nekateri
ukrepi oziroma deli ukrepov se lahko izvajajo skupaj za več skupin naslovnikov ali več vsebin.

12.4.1 Priprava načrta promocijskih aktivnosti URE in OVE za gospodinjstva
Za popularizacijo OVE in URE bo morala občina odigrati svojo vlogo na svetovalnem, izobraževalnem in splošno
komunikacijskem področju. Vključevanje lokalnega prebivalstva je ključno za uspešno uvajanje URE in OVE. Prav
tako bo občina pri načrtovanju območij z novimi gradnjami morala poskrbeti za načrt energetske oskrbe območja
in s tem vplivati na izbor energenta ter določiti območja z ustrezno gradnjo (npr. nizkoenergetske hiše, pasivni
objekti, obvezna oskrba s solarnimi sistemi...).
Namen projekta je spodbujanje URE in OVE v gospodinjstvih s pomočjo mehkih vsebin (svetovanja, izobraževanja
in komuniciranja) in načrtnega uvajanja URE in OVE. Pričakovani rezultati, ki jih lahko pričakujemo na podlagi
izvedenih aktivnosti projekta:
 zmanjšana poraba energije za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter hlajenje,
 povečan delež uporabe obnovljivih virov energije.
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13 AKCIJSKI NAČRT
PODROČJE:

12.1 OSKRBA Z ENERGIJO23

Ime ukrepa:

12.1.1. Izdelava projektne naloge in postavitev daljinskega sistema na OVE
(ogrevanje /hlajenje/proizvodnja električne energije)

Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:

Občina Jezersko
energetski upravljavec, občinska uprava in zunanji pogodbeni izvajalec
izdelana projektna naloga: v letu 2012-2013
postavitev DOLB: 2013-2015
Pričakovani rezultati:
Izdelana projektna naloga za ugotovitev o izvedljivosti DO v občini in predstavitev
variant s pridobljeno oceno stroškov, predvidenimi partnerji in viri financiranja,
vzpostavljen pomemben del pogojev za izvedbo DOLB.
Postavitev daljinskega sistema na OVE (ogrevanje /hlajenje/proizvodnja električne
energije).
Celotna
vrednost izdelana projektna naloga: cca. 3.500 €
projekta:
postavitev DOLB: 2013-2014: bo znana po izdelani projektni nalogi
Pričakovani prihranki:
posredni
Pričakovana
doba
vračanja:
/
Delež financiranja s strani
občine:
/
Ostali viri financiranja:
/
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:
izdelana projektna naloga DOLB, izdelan občinski odlok, postavljen sistem DOLB

Ime ukrepa

12.1.2. Izgradnja elektroenergetskega omrežja

Povezava s ciljem:
Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:

Izboljšanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo
Občina Jezersko
Elektro Gorenjska d.d., občinska uprava, energetski upravljavec
2012-2021
izgradnja elektroenergetskega omrežja v skladu z razvojnimi načrti Elektra Gorenjska
d.d.

Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:

Ime ukrepa:

stroški izvedbe ukrepa so zajeti v stroške dela energetskega upravljavca
posredni vpliv na doseganje ciljev, ocena prihrankov ni mogoča
/
/
/

% realizacije programa izgradnje elektroenergetskega omrežja

12.1.3 Vzpostavitev registra za spremljanje stanja kotlovnic

23

Gre za ime ukrepa s pripadajočo številko iz poglavja 12, kjer je podana podrobnejša obrazložitev posameznega ukrepa (glej
poglavje 12). Ime ukrepa se ne nanaša na oštevilčenje poglavja 13.
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Povezava s ciljem:
Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:
Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:

Povečanje energetske učinkovitosti v omrežju toplotne energije
Zanesljivost oskrbe s toplotno energijo
Občina Jezersko
dimnikarsko podjetje, energetski upravljavec in občinska uprava
31.12.2014
vzpostavitev registra za spremljanje stanja kotlovnic z možnostjo pridobivanja
podatkov v skladu s Pravilnikom o izdelavi in metodologiji LEK.
/
posredni vpliv na doseganje ciljev, ocena prihrankov ni mogoča
/
/
/
vzpostavljen register za spremljanje stanja kotlovnic z možnostjo pridobivanja
podatkov v skladu s Pravilnikom o izdelavi in metodologiji LEK

PODROČJE

12.2 UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Ime ukrepa

12.2.1 Imenovanje in delovanje občinskega energetskega upravljavca

Povezava s cilji:
Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:

vsi cilji
Občina Jezersko
župan, usmerjevalna skupina priprave LEK
21.12.2012 (imenovanje), delovanje kontinuirano
nemoteno izvajanje akcijskega načrta in opravljene vse druge naloge in pristojnosti
energetskega upravljavca, skladnost z zakonskimi zahtevami, splošen prispevek k
izboljšanju učinkovitosti rabe energije in povečanja deleža OVE v občini

Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:

po pogodbi (v sklopu cene energetskega knjigovodstva)
posredni vpliv na doseganje ciljev, ocena prihrankov ni mogoča
/
100%
/

imenovan občinski energetski upravljavec do konec 2012

Ime ukrepa:

12.2.2 Energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah

Povezava s ciljema:

Zmanjšanje porabe toplotne energije v javnih stavbah
Zmanjšanje specifične porabe električne energije v javnih stavbah
Občina Jezersko
občinska uprava in energetski upravljavec
2013
vzpostavljen kontinuiran pregled nad porabo energije in pregled nad doseženimi
prihranki

Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:

Celotna
vrednost
projekta:
2.900 €
Pričakovani prihranki:
/
Pričakovana
doba /
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vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:

Ime ukrepa

100%
/
vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo v vseh občinskih javnih stavbah do konca
leta 2013

12.2.3 Izdelava energetskih izkaznic občinskih javnih objektov

Povezava s ciljema:

Zmanjšanje specifične porabe toplotne energije v javnih stavbah
Zmanjšanje specifične porabe električne energije v javnih stavbah
Nosilec:
Občina Jezersko
Odgovorni:
občinska uprava in energetski upravljavec
Rok izvedbe:
v letu 2013
Pričakovani rezultati:
izdelane energetske izkaznice za občinske javne stavbe, ki bodo omogočile vpogled
javnosti v energetsko učinkovitost stavbe; posredno zaradi spremembe odnosa do
energije dosežen pozitiven vpliv na zmanjšanje specifične porabe energije v teh
stavbah
Celotna
vrednost še ni možno oceniti, ker bo višino tarife za izdajo energetskih izkaznic predpisalo
projekta:
pristojno ministrstvo
Pričakovani prihranki:
/
Pričakovana
doba
vračanja:
/
Delež financiranja s strani
občine:
100%
Ostali viri financiranja:
/
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:
izdelane energetske izkaznice

Ime ukrepa:

12.2.4 Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih občinskih stavbah

Povezava s cilji:

Zmanjšanje specifične porabe toplotne energije v javnih stavbah
Zmanjšanje specifične porabe električne energije v javnih stavbah
Občina Jezersko
občinska uprava, zunanji pogodbeni izvajalec del in energetski upravljavec
2012-2015
natančen vpogled v strukturo in stroške porabe energije v stavbah,
ugotovitve natančnih razlogov za rabo energije po vrsti uporabe,
identifikacija vseh primernih ukrepov in finančna analiza, ki obsega stroške
investicije, vzdrževanja, obratovanja in prihranke

Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:

Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:

Kazalnik za
uspešnosti
ukrepa:

cca. 1.500- 3.000 € po objektu
posredni
/
0-100%
nepovratna sredstva na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 57/2011),
pogodbeno zagotavljanje prihrankov pri rabi energije, subvencije Eko sklada za
lokalne skupnosti, itd

merjenje
izvedbe izdelani podrobni energetski pregledi v prioritetnih občinskih javnih stavbah do
konca leta 2013 glede na predvideno sanacijo ali visoko energijsko število
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Ime ukrepa

12.2.5 Zelena javna naročila

Povezava s cilji:

Zmanjšanje porabe toplotne energije v javnih stavbah
Zmanjšanje specifične porabe električne energije v javnih stavba
Povečanje deleža OVE za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v javnem sektorju
Povečanje izkoriščanja OVE in SPTE za pridobivanje električne energije v javnem
sektorju
Nosilec:
Občina Jezersko
Odgovorni:
občinska uprava
Rok izvedbe:
od sprejema LEK naprej
Pričakovani rezultati:
uporaba
energetsko
varčnejše
opreme,
izdelkov
in
storitev,
uporaba opreme izdelkov in storitev, proizvedenih na energetsko varčnejši način in z
uporabo obnovljivih virov energije, dosežen prispevek k povečanju učinkovitosti rabe
energije in k uporabi večjega deleža OVE, gospodarna poraba proračunskih sredstev,
izbor okolju najbolj prijaznih in kljub temu ekonomsko ugodnih ponudb s primerno
dolgo življenjsko dobo, povečanje konkurence med različnimi dobavitelji brez
prednostne obravnave ali diskriminacije, motivacija ponudnikov storitev in izdelkov
za razvoj ponudb, ki bodo okolju prijaznejše ter energijsko in stroškovno
učinkovitejše, izboljšanje okoljske slike občine
Celotna
vrednost ne predstavlja nujno dodatnih stroškov; dodatno delo zaradi zahtevnosti priprave
projekta:
javnih naročil lahko prevzame notranji energetski upravljavec; dodatni stroški
nastanejo v primeru najema svetovalca pri pripravi ali pripravljavca zelenega javnega
naročila (priporočljivo pri zelo velikih naročilih);
Pričakovani prihranki:
posredni
Pričakovana
doba
vračanja:
/
Delež financiranja s strani
občine:
100%
Ostali viri financiranja:
/
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe izvedena vsa relevantna občinska javna naročila z upoštevanjem kriterijev učinkovite
ukrepa:
rabe energije od začetka sprejema LEK naprej

Ime ukrepa

12.2.6 Prijave na razpise in mednarodna izmenjava izkušenj na področju
URE in OVE v javnem sektorju

Povezava s cilji:

Zmanjšanje specifične porabe toplotne energije v javnih stavbah
Zmanjšanje specifične porabe električne energije v javnih stavbah
Zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo
Povečanje deleža OVE za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v javnem sektorju
Povečanje izkoriščanja OVE in SPTE za pridobivanje električne energije v javnem
sektorju
Občina Jezersko
energetski upravljavec in občinska uprava
ukrep se izvaja kontinuirano
pridobitev zunanjih virov financiranja za investicijske in ne investicijske ukrepe za
povečanje URE in deleža OVE

Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:
Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:

v primeru izbora zunanje inštitucije, ki pripravlja prijavo na razpis, do 4.000 €
posredni
/
odvisno od vrste razpisa
/
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Kazalnik za
uspešnosti
ukrepa:

merjenje
izvedbe
% uspešno pridobljenih sredstev na področju URE in OVE

Ime ukrepa

12.2.7 Izvedba manj zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v
javnih stavbah

Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:
Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:

Občina Jezersko
občinska uprava in energetski upravljavec
kontinuirano
doseženi prihranki v porabi toplotne in električne energije v občinskih javnih stavbah

Kazalnik za
uspešnosti
ukrepa:

cca. 1.500 €/leto
odvisno od objekta
odvisno od objekta
0-100%
nepovratna sredstva na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 57/2011),
najem kreditov z ugodnimi obrestnimi pogoji pri Eko-Skladu, pogodbeno
zagotavljanje
prihrankov
pri
rabi
energije,
subvencije Eko sklada za lokalne skupnosti od leta 2012 naprej
Razpisi MŠŠ za energetsko sanacijo šol in vrtcev (do 90% sofinanciranje)

merjenje
izvedbe
izboljšanje stanja ogrevalnega sistema, stavbnega pohištva in osvetljevanja

Ime ukrepa

12.2.8 Energetska sanacija izbranih javnih objektov

Povezava s ciljem:
Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:
Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:

Zmanjšanje specifične porabe toplotne energije v javnih stavbah
Občina Jezersko
občinska uprava in energetski upravljavec
povečana učinkovitost rabe toplotne energije v občinskih javnih stavbah

Ime ukrepa

12.2.9 Zamenjava in prilagoditev svetilk občinske javne razsvetljave in
spremljanje rabe energije

cca. 100.000-200.000 € /objekt
odvisno od objekta; podrobneje analizirano znotraj razširjenega energetskega
pregleda objekta
Pričakovana
doba odvisno od objekta; podrobneje analizirano znotraj razširjenega energetskega
vračanja:
pregleda objekta
Delež financiranja s strani
občine:
0-100%
Ostali viri financiranja:
nepovratna sredstva na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 57/2011),
najem
kreditov
z
ugodnimi
obrestnimi
pogoji
pri
Eko-Skladu,
pogodbeno
zagotavljanje
prihrankov
pri
rabi
energije,
subvencije Eko sklada za lokalne skupnosti od leta 2012 naprej
Razpisi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za energetsko sanacijo
šol in vrtcev (do 90% sofinanciranje)
Kazalnik za merjenje energetsko sanirani objekti
uspešnosti
izvedbe zmanjšanje specifične letne porabe toplotne energije v potratnih občinskih javnih
ukrepa:
stavbah na 90 kWh/m2/leto do leta 2021
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Povezava s ciljem:
Nosilec:
Odgovorni:

Zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo
Občina Jezersko
občinska uprava, koncesionar ali upravljavec javne razsvetljave in energetski
upravljavec
fazno
uskladitev z zakonskimi zahtevami, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja

Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:
Celotna
vrednost
projekta:
15.000 €
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
0%-100%
Ostali viri financiranja:
nepovratna sredstva na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
(Uradni list RS, št. 57/2011); Javni razpis za sofinanciranje operacij za energijsko
učinkovito prenovo javne razsvetljave, obdobje 2011-2013 – UJR1 (do 50%
sofinanciranja); razpisi v okviru Programa razvoja podeželja, ukrep 322-Obnova vasi,
predmet podpore 3 – ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v
naseljih (do 85% sofinanciranja)
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe ustrezna javna razsvetljava do konca leta 2016 glede na zahteve Uredbe
ukrepa:
vzpostavljen sistem za spremljanje rabe energije za javno razsvetljavo

Ime ukrepa

12.2.10 Opredelitve obveznosti glede energetsko varčne gradnje in sistemov
v OPN in OPPN- jih

Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:

Občina Jezersko
občinska uprava in energetski upravljavec
od leta 2012 naprej - kontinuiran ukrep

Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:

trajnostni prostorski razvoj občine Jezersko
niso predvideni posebni dodatni stroški
posredni
100%
-

vključitev zahtev OVE in URE v občinske prostorske akte

Ime ukrepa

12.2.11 Aktivnosti pridobivanja potencialnih investitorjev za financiranje
ukrepov

Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:
Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:

Občina Jezersko
občinska uprava in energetski upravljavec
kontinuirano
vzpostavljena infrastruktura OVE in URE
niso predvideni posebni dodatni stroški v okviru pogodbe z energetskim svetovalcem
posredni
/
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Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:

100% v okviru delovanja energetskega upravljavca
/
pridobljeni partnerji za izvedbo investicij URE in OVE sprejema ustreznih prostorskih
podlag

PODROČJE:

12.3 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Ime ukrepa

12.3.1 Zamenjava ogrevalnega sistema s prehodom na biomaso ali v
primeru priključitve na daljinski sistem ogrevanja lesno biomaso DOLB

Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:

Občina Jezersko
občinska uprava, energetski upravljavec in izbrani pogodbeni zunanji izvajalec
2013-2015
povečanje deleža OVE v občinskih javnih stavbah, oskrba z gorivi, ki so lokalno
dostopni

Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:

posredni
/
do 50%
javno zasebno partnerstvo
izdelana projektna naloga o upravičenosti prehoda na lesno biomaso, 100%
zagotovitev oskrbe na OVE

Ime ukrepa

12.3.2 Postavitev sončnih elektrarn na strehe izbranih javnih občinskih
stavb

Povezava s ciljem:

Povečanje izkoriščanja OVE in SPTE za pridobivanje električne energije v javnem
sektorju
Občina Jezersko
občinska uprava, energetski upravljavec in izbrani pogodbeni zunanji izvajalec
povečanje deleža OVE v proizvodnji električne energije

Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:
Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:

odstop strehe objekta v najem
/
/
0% - oddaja strehe objekta v najem
100% lastnik sončne elektrarne, plačuje občini najemnino za uporabo strehe

% proizvedene električne energije iz OVE

Ime ukrepa

12.3.4 Preučitev nakupa električne energije iz OVE

Povezava s ciljem:
Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:

Povečanje izkoriščanja OVE za pridobivanje električne energije v javnem sektorju
Občina Jezersko
občinska uprava, energetski upravljavec
31.12.2012
povečanje deleža OVE v rabi električne energije
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Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:

/
/
podpisana pogodba o dobavi električne energije iz OVE
Povečanje deleža obnovljivih virov v rabi električne energije v javnih občinskih
stavbah

PODROČJE:

12.4
ENERGETSKO
IZOBRAŽEVANJE

Ime ukrepa

12.4.1 Priprava načrta promocijskih aktivnostih URE in OVE za gospodinjstva
ter njegova izvedba

Nosilec:
Odgovorni:
Rok izvedbe:
Pričakovani rezultati:

Občina Jezersko
energetski upravljavec in občinska uprava
kontinuirano
izdelava letnega načrta izvedbe aktivnosti na področju izobraževanja, osveščanja in
promocije OVE in URE v gospodinjstvih;
spremenjen odnos do energije pri občanih in s tem vpliv na izvajanje zahtevanih
ukrepov iz PURES, povečanje URE in deleža OVE; poudarek tudi na lastnikih
večstanovanjskih stavb o prednostih prehoda ogrevalnih sistemov v kotlovnicah na
lesno biomaso;

Celotna
vrednost
projekta:
Pričakovani prihranki:
Pričakovana
doba
vračanja:
Delež financiranja s strani
občine:
Ostali viri financiranja:
Kazalnik za merjenje
uspešnosti
izvedbe
ukrepa:

INFORMIRANJE,

SVETOVANJE

IN

v sklopu izvedbe del energetskega upravljavca
posredni
/
100% v okviru delovanja energetskega upravljavca
izdelan letni načrt promocijskih aktivnostih URE in OVE v gospodinjstvih
izvedba vsaj 1 izobraževanja na OVE in URE, izvedba vsaj 1 dogodka na temo
trajnostne mobilnosti, objava najmanj 2 člankov na temo OVE in URE, objava novic
na spletni strani in lokalnem časopisju strani vsaj 4 krat letno izdelava info tiskovin
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Preglednica 62: Terminski načrt in stroški ukrepov po letih (v €)
PODROČJE

OSKRBA
ENERGIJO

PODPODROČJE

Proizvodni
Z
distribucijski
sistemi

UKREP

2012

Izdelava projektne naloge in postavitev
daljinskega sistema na OVE (ogrevanje
in /hlajenje/proizvodnja električne energije)

2014

2015

2016

2017

1.500 1.500 1.500 1.500

1.500

2018

2019 2020 2021

3.500

Izgradnja elektroenergetskega omrežja
Vzpostavitev registra za spremljanje stanja
kotlovnic
Imenovanje in delovanje
energetskega upravljavca

občinskega

Energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah

UČINKOVITA
Javni sektor
RABA ENERGIJE

2013

Izdelava energetskih izkaznic občinskih
javnih objektov
Izvedba razširjenih energetskih pregledov v
javnih občinskih stavbah
Zelena javna naročila
Prijave na razpise in mednarodna
izmenjava izkušenj na področju URE in OVE
v javnem sektorju
Izvedba manj zahtevnih investicijskih
ukrepov na področju URE v javnih stavbah
Energetska sanacija izbranih javnih
objektov
Zamenjava in prilagoditev svetilk občinske
javne razsvetljave in spremljanje rabe
energije
Opredelitve obveznosti glede energetsko
varčne gradnje in sistemov v OPN in OPPNjih
Aktivnosti
pridobivanja
potencialnih
investitorjev za financiranje ukrepov

2.900

1.500 3.000

15.000
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PODROČJE

OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE

PODPODROČJE

UKREP

Javni sektor

Zamenjava
ogrevalnega
sistema
s
prehodom na biomaso ali v primeru
priključitve na daljinski sistem ogrevanja
lesno biomaso DOLB
Postavitev sončnih elektrarn na strehe
izbranih javnih občinskih stavb
Preučitev nakupa električne energije iz OVE

ENERGETSKO
INFORMIRANJE, Vsi sektorji
SVETOVANJE IN
IZOBRAŽEVANJE
SKUPAJ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021

Priprava načrta promocijskih aktivnostih
URE in OVE za gospodinjstva ter njegova
izvedba
7.900 3.000 4.500 16.500

1.500
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14 NAPOTKI ZA IZVAJANJE
14.1

Aktivnosti po sprejetju LEK

Organiziranje aktivnosti po sprejetju LEK
LEK mora sprejeti občinski svet občine Jezersko, ki nato postane obvezujoč strateški dokument občine Jezersko.
Občina Jezersko mora po sprejemu LEK na občinskem svetu poslati dokument na Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor, ki ga mora tudi potrditi (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor).
Župan občine Jezersko imenuje po sprejemu LEK energetskega upravljavca in predlog je, da bi bila to Lokalna
energetska agencija Gorenjske (LEAG). Občina Jezersko mora enkrat letno poročati o izvajanju LEK ministrstvu,
pristojnem za energijo (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) (do 31.1. za preteklo leto). Obrazci za poročanje
so določeni s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št.
74/2009, 3/2011). Priprava poročila je običajno naloga energetskega upravljavca.
Obrazcu iz prejšnjega odstavka mora biti priložen izpisek iz zapisnika tistega dela seje, na katerem je občinski svet
občine Jezersko obravnaval poročilo o izvajanju LEK.

Nosilci izvajanja LEK
Pogoj za uspešno izvajanje LEK je določitev odgovornih oseb, zadolženih za izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta
(v nadaljevanju AN).
Za izvajanje LEK lahko skrbi:
- LEAG (pristojna agencija, ki deluje na tem področju na Gorenjskem) ali
- energetski upravljavec.
LEAG je specializirana organizacijska oblika, ki je v Evropski Uniji uveljavljena in predstavlja srednjo raven izvajanja
energetske politike v Republiki Sloveniji na »regijski« ravni in ravni občine Jezersko. LEAG je hkrati ustrezno
usposobljena izvajati energetski menedžment za potrebe občin po priporočilih Energetskega zakona.
Poleg imenovanja energetskega upravljavca priporočamo tudi organiziranje strateške akcijske skupine za
energetiko (v nadaljevanju AS) za izvajanje AN iz LEK. Način organiziranega dela in izvajanja zadolžitev AS prikazuje
slika v tem poglavju.
Naloge AS:
 po predlogu energetskega upravljavca presoja o predlogih projektov in nalog, ki se bodo izvajale v tekočem
letu in soodloča o predlogih projektov, ki jih nato župan predlaga občinskemu svetu za uvrstitev v proračun
občine Jezersko za naslednje leto in v potrditev,
 pregleduje in strateško presoja o posameznih letnih/večletnih nalogah iz AN s stališča vodstva občine,
 ocenjuje finančno izvedljivost projektov,
 presoja o tehničnih priložnostih z vidika trajnostnega razvoja in vrši koordinacijo med oddelki občine za
projekte iz AN,
 presoja letno poročilo o izvajanju LEK in AN,
 predlaga dopolnitev ali spremembe LEK in AN.
Člani AS:
Priporočilo za sestavo AS, ki naj šteje do 3 člane in jo imenuje župan občine Jezersko po sprejetju dokumenta LEK
na občinskem svetu, je sledeča:
- podžupan, pristojen za energetiko,
- vodja projektne pisarne ali investicij,
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-

koordinator projektov s področja energetike,
predstavnik LEAG, energetski upravljavec.

Člani AS so se dolžni redno udeleževati sej in vsak s svojega strokovnega področja prispevati k optimalnim
rešitvam ter uspešnemu izvajanju projektov. Pri delu AS se po potrebi lahko vključi zunanji član, ki pripravi ali
pojasnjuje strokovne vsebine.

14.2

Napotki za sprejemanje izvajanje ukrepov

Sistematično izvajanje LEK zahteva spremljanje rezultatov in njihove uspešnosti. Zato občinska uprava občine
Jezersko potrebuje osnovne napotke, kako naj izvaja in nadzira aktivnosti, na primer z uvrščanjem tematike na
seje občinskega sveta, kadar je to potrebno, rednim pregledom letnih poročil o izvedenih ukrepih in njihovih
učinkih, spremljanjem objav o učinkih izvedenih ukrepov v medijih javnega obveščanja itd.
Pri izvajanju LEK oziroma AN se zadolži energetskega upravljavca, katerega naloge so:
- izvajanje in pomoč občinski upravi pri izdelavi LEK oziroma pri pripravi sprememb oziroma novelaciji LEK,
- izdela načrt izvajanja in pomaga iskati finančne vire ter sodeluje pri iskanju zunanjih izvajalcev,
- skrbi za izboljševanje energetske učinkovitosti ter pospeševanje uvajanja obnovljivih virov energije,
- izvajanje analiz stanja in priprava predlogov rešitev problemov na področju energetike,
- sodeluje ali pripravlja projekte pri kandidiranju za pridobitev finančnih pomoči iz strukturnih in drugih skladov
oziroma razpisov,
- analizira učinke izvedenega/ih ukrepa/ov in širi pozitivne izkušnje ter znanja na področju URE in OVE ter
promovira dobre prakse,
- išče skupne racionalne rešitve v širšem prostoru (na primer možnosti DOLB - daljinskega ogrevanja z lesno
biomaso, ipd),
- organiziranje izobraževanj in posredovanje informacij,
- objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v sredstvih javnega obveščanja občinskemu svetu;
- vsaj enkrat letno pripravi poročilo o izvajanju LEK, ki je predstavljen tudi občinskemu svetu;
- pripravlja poročilo o izvajanju LEK na obrazcu, določenem v prilogi Pravilnika o metodologiji in obveznih
vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št 74/2009, 3/2011). Občina Jezersko mora namreč enkrat
letno poročati ministrstvu, pristojnemu za energijo (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) o izvedenih
ukrepih in njihovih učinkih (do 31.1. za preteklo leto).
Velik poudarek je tudi na poročanju o izvajanju in učinkih projektov. Predvidevamo tri ravni poročanja
(obveščanja):
- prva raven: energetski upravljavec pripravlja poročilo za občinski svet;
- druga raven: občinska uprava občine Jezersko poroča ministrstvu, pristojnemu za energijo;
- tretja raven: energetski upravljavec, preko občinske uprave občine Jezersko, obvešča širšo javnost in medije o
dosežkih na področju URE in OVE, o organizaciji delavnic za različne ciljne skupine in o dogodkih s področja
energetike in trajnostnega razvoja, ki so pomembni za občino Jezersko in širšo javnost .
V predlagani organizacijski shemi je tudi koordinator projektov s področja energetike (s tem tudi izvajanja LEK v
okviru občine Jezersko), ki skrbi za koordinacijo med oddelki in službami občinske uprave občine Jezersko za
izvajanje neposrednih aktivnosti, ki se izvajajo znotraj uprave občine Jezersko.

14.3

Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov

Za izvajanje LEK in AN je potrebno opredeliti različne možnosti pridobivanja finančnih virov za izvedbo ukrepov,
navedenih v AN. Za vsak projekt je potrebno pred izvajanjem pregledati možnosti za pridobitev nepovratnih
sredstev preko različnih razpisov v Republiki Sloveniji, možnosti črpanja sredstev iz evropskih skladov, ugodnega
kreditiranja ter ostalih potencialnih virov financiranja (ESCO model pogodbeništva, javno-zasebno partnerstvo,
ipd). Predvideni izvajalec projekta (običajno izbran na razpisu) poda naročniku projekta konkretne možnosti
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financiranja. V letnem načrtu izvajanja AN je za izvajanje izbranih projektov potrebno navesti predvideno finančno
(so)udeležbo občine Jezersko ter opredeliti druge možne zunanje vire financiranja.

Slika 12: Potek izvajanja LEK občine Jezersko
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