
 

 

 

OBMOČNO RAZVOJNO 
PARTNERSTVO 

»OSREDNJE CELJSKO« 
 

 
              Simbio, d.o.o. 

Družba za ravnanje z odpadki 

Teharska cesta 49, 3000 CELJE, Slovenija  

Tel.: +386 (3) 425 64 00, fax: +386 (3) 425 64 12  

info@simbio.si, www.simbio.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

L O K A L N I    E N E R G E T S K I    K O N C E P T 

O B Č I N E    D O B R N A 

 

 

 
 

 

 

 

KONČNO POROČILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrna, november 2013 
 

 

 

  

http://www.simbio.si/


 

2 

 

 

 

 

Naslov projekta: LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE DOBRNA 

                              KONČNO POROČILO 

 

Naročnik:  Občina Dobrna 

Dobrna 19 

3204 Dobrna 

 

Odgovorna oseba naročnika: Martin Brecl, župan  

 

 

Izvajalec:  

 

 
 

Simbio d.o.o., Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko 

Teharska cesta 49 

3000 Celje 

telefon: 03 425 64 00, faks: 03 425 64 12 

e – naslov: info@simbio.si 

 

Odgovorna oseba izvajalca: mag. Marko Zidanšek, direktor 

 

 

Avtorice: 

 

 Bojana Stopinšek, univ. dipl. biol. – vodja projekta 

 Brigita Tratnik, dipl. upr. org. 

 Urška Vedenik, univ. dipl. gosp. inž. grad. 

 Alenka Sajovic, prof. geo. in soc 

 

 

Izdelano: november 2013 

 

 

mailto:info@simbio.si


 

3 

 

 

  

KAZALO VSEBIN  

 

1 UVOD ............................................................................................................................................. 6 

1.1 SPLOŠNI CILJI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA ...................................... 6 

1.2 ZAKONSKA OSNOVA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA ......................... 7 

2 OPREDELITEV OBMOČJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA.................. 9 

3 ANALIZA RABE ENERGIJE ................................................................................................... 11 

3.1 ANALIZA RABE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH ........................................................ 11 

3.2 ANALIZA RABE ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH ....................................................... 35 

3.3 ANALIZA RABE ENERGIJE V PODJETJIH ..................................................................... 55 

3.4       ANALIZA RABE ENERGIJE V PROMETU ...................................................................... 58 

    3.5      ANALIZA RABE ELEKTRIČNE ENERGIJE ……………………………………………..61 

 

4 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO ......................................................................................... 69 

4.1 KOTLOVNICE ..................................................................................................................... 69 

4.2 DALJINSKO OGREVANJE ................................................................................................ 70 

4.3 ZEMELJSKI PLIN ................................................................................................................ 70 

4.4 UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN ......................................................................................... 71 

4.5 ELEKTRIČNA ENERGIJA .................................................................................................. 73 

5 ANALIZA EMISIJ ...................................................................................................................... 74 

5.1 SPLOŠNO O EMISIJAH PRI PORABI ENERGENTOV .................................................... 74 

5.2 EMISIJE - INDIVIDUALNO OGREVANJE STANOVANJ .............................................. 76 

5.3 EMISIJE VSEH PORABNIKOV V OBČINI DOBRNA ..................................................... 77 

6 ŠIBKE TOČKE ........................................................................................................................... 81 

6.1 INDIVIDUALNA STANOVANJA ...................................................................................... 81 

6.2 JAVNE STAVBE .................................................................................................................. 82 

6.3 JAVNA RAZSVETLJAVA .................................................................................................. 89 

6.4 PROMET ............................................................................................................................... 89 

6.5 PODJETJA ............................................................................................................................ 89 

6.6 OSKRBA S TOPLOTO ........................................................................................................ 89 

6.7 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM ................................................................................. 89 

6.8 OSKRBA Z UNP .................................................................................................................. 90 

6.9 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO ............................................................................. 90 

7 OCENA PREDVIDENE PORABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA OSKRBO ..................... 91 



 

4 

 

7.1 OCENA PORABE NA PODLAGI PROSTORSKIH AKTOV – NOVOGRADENJ .......... 91 

7.2 NAČRT RAZVOJA DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV ....................................................... 94 

7.3 OSKRBA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE ................................................................. 94 

7.4 NAPOTKI ZA OSRKBO Z ENERGIJO NOVOGRADENJ ................................................ 97 

8 OCENA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN POTENCIALOV 

OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ............................................................................................. 101 

8.1 ANALIZA MOŽNOSTI UPORABE UČINKOVITE RABE ENERGIJE ......................... 101 

8.1.1 Individualna stanovanja ............................................................................................... 101 

8.1.2 Javne stavbe ................................................................................................................. 103 

8.1.3 Podjetja ........................................................................................................................ 104 

8.1.4 Javna razsvetljava ........................................................................................................ 104 

8.1.5 Promet ......................................................................................................................... 105 

8.2 ANALIZA POTENCIALOV  OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ................................ 106 

8.2.1 Lesna biomasa ............................................................................................................. 106 

8.2.2 Bioplin ......................................................................................................................... 108 

8.2.3 Sončna energija ........................................................................................................... 110 

8.2.4 Geotermalna energija .................................................................................................. 111 

8.2.5 Vetrna energija ............................................................................................................ 112 

8.2.6 Komunalni odpadki ..................................................................................................... 112 

9 CILJI ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA ........................................................................ 114 

9.1 CILJI NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA ........................................... 114 

9.2 CILJI IN KAZALCI ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA V OBČINI DOBRNA ......... 115 

10 ANALIZA MOŽNIH UKREPOV............................................................................................ 118 

10.1 UKREPI UČINKOVITE RABE ENERGIJE ...................................................................... 118 

10.1.1 Gospodinjstva .............................................................................................................. 118 

10.1.2 Javne stavbe ................................................................................................................. 119 

10.1.3 Javna razsvetljava ........................................................................................................ 123 

10.1.4 Podjetja ........................................................................................................................ 124 

10.2 UKREPI OSKRBE Z ENERGIJO ...................................................................................... 124 

10.3 UKREPI UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE .............................................. 124 

10.3.1 Izraba lesne biomase ................................................................................................... 124 

10.3.2 Izraba bioplina ............................................................................................................. 126 

10.3.3 Izraba sončne energije ................................................................................................. 126 

10.3.4 Izraba vetrne energije .................................................................................................. 127 

10.3.5 Izraba vodne energije .................................................................................................. 127 

10.3.6 Izraba geotermalne energije ........................................................................................ 127 



 

5 

 

10.4 UKREPI V PROMETU ....................................................................................................... 127 

10.5 OZAVEŠČANJE, OBVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE ............................................... 127 

11 AKCIJSKI NAČRT .................................................................................................................. 129 

11.1 VSEBINSKI AKCIJSKI NAČRT ....................................................................................... 129 

11.2 FINANČNI OKVIR ............................................................................................................ 139 

12 NAPOTKI ZA IZVAJANJE .................................................................................................... 142 

12.1 NOSILCI IZVAJANJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA ....................... 142 

12.2 VIRI FINANCIRANJA ....................................................................................................... 143 

12.3 NAPOTKI ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV ............................................... 143 

13 VIRI IN LITERATURE ........................................................................................................... 144 

14 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN POJMOV........................................................... 146 

15 SEZNAM SLIK, GRAFOV IN TABEL .................................................................................. 149 

16 PRILOGE .................................................................................................................................. 154 

 

 

  



 

6 

 

1 UVOD 

1.1 SPLOŠNI CILJI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

 

Lokalni energetski koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju 

energetske oskrbe občine. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj občine na različnih področjih in 

obstoječe energetske kapacitete. Lokalni energetski koncept je namenjen dvigu osveščenosti 

in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe 

energije in uvajanju novih energetskih rešitev. 

 

Obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na 

osnovi analize so predlagani možni ukrepi prihodnje energetske oskrbe, z upoštevanjem čim 

večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, javne 

stavbe itd). 

 

V okviru lokalnega energetskega koncepta se identificirajo potenciali učinkovite rabe energije 

in izrabe lokalnih obnovljivih virov energije ter podajo predlogi ukrepov za izboljšanje 

obstoječega stanja.   

 

Lokalni energetski koncept zajema akcijski načrt, s katerim se projektni predlogi časovno in 

ekonomsko ovrednotijo. Določijo se potencialni nosilci projektov ter možni viri financiranja 

projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih energetski koncept začrta. 

 

Energetski koncept 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. 

 

Lokalni energetski koncept 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. 

 

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, 



 

7 

 

 uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe, 

 zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in v prometu, 

 uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja (Priročnik za izdelavo 

…, 2010) 

 

Lokalne skupnosti morajo lokalni energetski koncept novelirati vsakih deset let, akcijski 

načrt, ki je del lokalnega energetskega koncepta pa morajo lokalne skupnosti posodobiti 

vsakih pet let. 

 

1.2 ZAKONSKA OSNOVA LOKALNEGA ENERGETSKEGA 

KONCEPTA  

Zakonodaja s področja energetike 

 

Državni zbor RS je januarja 1996 sprejel osnove energetske politike in jih zajel v »Resolucijo 

o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo« (Ur. l. RS, št. 9/1996, spremembe Ur.l. RS, št. 

57/2004 ), ki vključuje, v skladu z energetsko politiko EU, tržno usmerjenost in zanesljivost 

oskrbe z energijo, pokriva pa tudi področja učinkovitejše rabe energije, varstva okolja in 

uporabe obnovljivih virov energije. 

 

Septembra leta 1999 je bil sprejet Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99 in 8/00) z zadnjimi 

spremembami opredeljenimi v uradno prečiščenem besedilu (Ur. l. RS, št. 27/2007), v skladu s 

katerim so se občine dolžne v svojih dokumentih usklajevati z Nacionalnim energetskim 

programom in energetsko politiko Republike Slovenije. V Resoluciji uporabljeni izraz 

»občinska energetska zasnova« je v energetskem zakonu nadomestil izraz »lokalni energetski 

koncept«. Zakon lokalnim skupnostim nalaga, da v svojih razvojnih dokumentih in 

prostorskih planih, načrtujejo obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo.   
 

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki je bila sprejeta maja 2004 (Ur. l. RS, št. 

57/04), predstavlja dolgoročno strategijo Republike Slovenije na področju energetike. Lokalni 

energetski koncept opredeljuje kot temeljni planski dokument, ki opredeljuje dolgoročni načrt 

razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih 

energijskih virov, zagotavlja zmanjšanje vplivov na okolje in zmanjšuje javne izdatke. 

 

Trenutno je v postopku priprave nov nacionalni energetski program, v okviru katerega je bila 

v aprilu 2009 izdana Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije in je podlaga 

za javno razpravo o novem nacionalnem energetskem programu Slovenije za obdobje 2010-

2030. 

 

Obvezne vsebine lokalnega energetskega koncepta, način njegove priprave in način 

spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta 

opredeljuje Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov 

(Ur. l. RS št. 74/09, spremembe Ur. l. RS št. 3/11). Lokalni energetski koncept pa mora 

upoštevati še sledeče zakonske akte: 

 

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; 

(Ur. l. RS št. 93/2008, spremembe Ur. l. RS št. 25/2009), 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 52/2010), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19969&stevilka=418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200457&stevilka=2669
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 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS št. 

77/2009) in 

 Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov 

za oskrbo stavb z energijo (Ur. l. RS št. 35/2008). 

Zakonodaja s področja prostora 

 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS št. 70/2008) lahko povežemo z 

lokalnim energetskim konceptom. V Zakonu so kot komunalna oprema definirani objekti in 

omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, 

ki urejajo energetiko na območjih, kjer je priključitev obvezna. Splošneje pa zakon v svoji 

vsebini, državi in samoupravni lokalni skupnosti, narekuje, da s prostorskim načrtovanjem 

omogoči kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju 

dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostni rabi naravnih dobrin in drugih 

virov ter celostno ohranjanje kulturne dediščine, omogoča zadovoljevanje potreb sedanje 

generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. 

 

V okviru priprave strateškega dela občinskega prostorskega načrta je potrebno določiti tudi 

zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena. To 

določa 7. člen Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta 

ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev 

naselij (Ur. l. RS, št.: 99/2007).  

 

V sklop zasnove gospodarske javne infrastrukture sodi tudi energetska infrastruktura, kamor 

štejemo: 

 javno razsvetljavo, 

 plinovod in 

 toplovod, 

ki so obravnavani v lokalnem energetskem konceptu. V 15. členu Pravilnika je določeno tudi, 

da se v OPN za celotno območje občine, po posameznih enotah urejanja prostora, določa oz. 

prikaže območja podrobnejše namenske rabe prostora. Tudi tu je potrebno navajati energetsko 

infrastrukturo, ki je izgrajena oziroma se predvideva njena izgradnja. 

 

V Pravilniku so v 23. členu opredeljeni tudi izvedbeni pogoji, glede priključevanja objektov 

na gospodarsko javno infrastrukturo, ki določajo med drugim tudi način oskrbe z energijo, 

vključno z usmeritvami iz lokalnih energetskih konceptov. 

Zakonodaja s področja varstva okolja 

 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Ur. l. RS, št. 41/2004 , s spremembami in dopolnitvami (Ur. 

l. RS št. 39/2006; Ur. l. RS št. 70/2008 in Ur. l. RS št. 108/09) opredeljuje v svojih ciljih za 

doseganje varstva okolja tudi zmanjšano rabo energije in večjo izrabo obnovljivih virov 

energije. Zakon v 12. členu predpisuje državi in lokalni samoupravni skupnosti, da morata 

spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in 

tiste posege v okolje, ki zmanjšujejo porabo snovi in rabo energije. Sestavine lokalnega 

energetskega koncepta morajo tako biti implementirane tudi v občinske programe varstva 

okolja. 
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2 OPREDELITEV OBMOČJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA 

KONCEPTA 

 

Občina Dobrna leži na severnem delu Celjske kotline, med pobočjem Paškega Kozjaka in 

Pohorja. Po površini meri 31,68 km
2
  in ima 2.195 prebivalcev (SURS, januar 2013), ki živijo 

v 11 naseljih: Brdce nad Dobrno, Lokovina, Loka, Klanc, Parož, Pristava, Strmec nad 

Dobrno, Vrba, Vinska Gorica, Zavrh nad Dobrno in Dobrna.  

Občina ima značilno predalpsko podnebje, s srednjo letno temperaturo 8,4 ºC, srednjo poletno 

temperaturo 16,5 ºC (srednjo julijsko temperaturo 18,6 ºC), redkimi vetrovi ter zelo malo 

meglenih dni. Deževnih dni je povprečno 97 na leto, letna količina padavin okoli 960 mm in 

povprečno vlago 8 %. 

  
      

Slika 1. Naselja v občini Dobrna (vir: www.GIS.iobcina.si, 2013) 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Julij
http://sl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
http://www.gis.iobcina.si/
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Občina Dobrna ima po podatkih poslovnega registra AJPES (2013) registriranih 129 

poslovnih subjektov. Občina razpolaga z zdraviliškim kompleksom, Terme Dobrna, ki občini 

omogoča razvoj zdraviliškega turizma.  

 

 
 Slika 2. Dobrna (vir: Občina Dobrna, 2013)
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3 ANALIZA RABE ENERGIJE 

 

3.1 ANALIZA RABE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH 

 

Stanovanja so najštevilčnejši uporabniki energije. V manjših lokalnih skupnostih, kjer 

industrija ni prisotna, so stanovanja lahko številčno in količinsko največji porabniki energije 

in zato gospodinjstva v nadaljevanju posebej izpostavljamo.  

 

V občini Dobrna je bilo po podatkih Statističnega urada RS (2013) 837 stanovanj. Povprečna 

uporabna površina stanovanj 78,4 m
2
, malo manj od slovenskega povprečja. Povprečno 

število oseb v stanovanjih znaša 3,3.  

 
Tabela 1.  Število stanovanj, povprečna uporabna površina in povprečno število oseb v 

stanovanjih občine Dobrna  

 Št. stanovanj  Št. 

naseljenih 

stanovanj  

Št. 

počitniških 

stanovanj  

Povp. uporabna 

površina 

stanovanja (m
2
) 

Povp. število 

oseb v 

stanovanju  

Dobrna  837 633 22 78,4 3,3 

Slovenija  844.656 670.127 20.740 79,6 3,0 

Vir: SURS, 2013 

 

30 % stanovanj v občini Dobrna je bilo zgrajenih pred letom 1919. 17, 3 % stanovanj je bilo 

zgrajenih med leti 1981 in 1990 ter 13,2 % v desetletnem obdobju prej, med leti 1971 in 1980.  

 
Tabela 2. Stanovanja po letu izgradnje v občini Dobrna  

Leto izgradnje  Število 

stanovanj  

Odstotek  

(%) 

pred letom 1919 248 29,8 

1919 – 1945 34 4,1 

1946 – 1960 51 6,1 

1961 – 1970 71 8,4 

1971 – 1980 111 13,2 

1981 – 1990 145 17,3 

1991 – 2000 74 8,9 

2001 – 2005 25 2,9 

2006 in pozneje 78 9,3 

SKUPAJ  837 100 

Vir: SURS, 2013 

 
Tabela 3. Stanovanja v občini Dobrna po načinu ogrevanja  

 Daljinsko 

ogrevanje  

Centralno 

ogrevanje  

Drugo  Ni ogrevanja  Skupaj  

Število 

stanovanj  

- 607 157 73 837 

Odstotek (%) - 72,5 18,8 8,7 100 

Vir. SURS, 2013 
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Metoda zbiranja podatkov o rabi energije v gospodinjstvih  

 

Podatke o rabi energije v gospodinjstvih smo zbrali na podlagi anketne raziskave po 

posameznih gospodinjstvih, in sicer z osebno komunikacijo na terenu.  

 

Anketno raziskavo smo izvedli v 464 gospodinjstvih, kar predstavlja 55,4 % vseh 

gospodinjstev - 838 (Portal centralnega registra prebivalstva, 2011) - v občini Dobrna. Ta 

gospodinjstva predstavljajo analiziran vzorec gospodinjstev. 

 

Analizo smo izvedli v 11 naseljih občine Dobrna. Naselje Dobrna predstavlja strnjeno 

poselitev (33,84 %), ostala naselja razpršeno poselitev (66,16 %). 

 
Tabela 4. Število in delež izpolnjenih vprašalnikov v gospodinjstvih občine Dobrna 

Naselje Število izpolnjenih vprašalnikov Delež izpolnjenih vprašalnikov 

Dobrna 157 33,84 

Loka 6 1,29 

Lokovina 42 9,05 

Brdce nad Dobrno 19 4,09 

Klanc 57 12,28 

Parož 10 2,16 

Pristava 30 6,47 

Strmec nad Dobrno 27 5,82 

Vinska Gorica 27 5,82 

Vrba 32 6,90 

SKUPAJ 464 100,00 

 

Graf 1. Delež (%) izpolnjenih vprašalnikov v analizi po naseljih  
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Rezultati analize rabe energije v gospodinjstvih občine Dobrna 

 

Povprečna ogrevalna površina stanovanj 

 

Povprečna ogrevalna površina v vzorcu občine Dobrna je 100,50 m
2
, v strnjenem naselju 

Dobrne je 86,39 m
2
, na območju razpršene poselitve pa je višja, in sicer 107,77 m

2
, kar je 

pričakovano, glede na to, da so na območju razpršene poselitve stanovanjske hiše, v strnjenem 

naselju pa tudi stanovanjski bloki.  

 
Tabela 5. Povprečne ogrevalne površine stanovanj v občini Dobrna 

Območje  Povprečne ogrevalne površine stanovanj na 

Dobrni (m
2
) 

strnjeno naselje Dobrne 86,38 

razpršena poselitev 107,77 

celoten vzorec občine Dobrna 100,50 

 

 
Graf 2. Povprečne ogrevalne površine stanovanj v občini Dobrna 

 

 

Povprečno število članov v stanovanjskih enotah  
 

Pri analizi števila članov v stanovanjskih enotah smo ugotovili, da na območju razpršene 

poselitve živi povprečno 3,57 prebivalcev, kar je logična posledica, saj je tudi povprečna 

ogrevalna površina večja (107,77 m
2
).  

 

V strnjenem naselju Dobrne živi 2,89 stanovalcev v eni stanovanjski enoti, povprečna 

ogrevalna površina je nižja (86,38 m
2
).  

 

Na celotnem območju Dobrne živi v povprečju 3,34 oseb v eni stanovanjski enoti. 
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Graf 3. Povprečno število članov v stanovanjski enoti v občini Dobrna 

 

 

Vrsta energenta za ogrevanje stanovanj v občini Dobrna  

 

Na celotnem območju Dobrne smo v analiziranem vzorcu gospodinjstev identificirali šest 

različnih energentov za ogrevanje stanovanj, in sicer premog, les in lesni odpadki, ekstra 

lahko kurilno olje (ELKO), utekočinjen naftni plin (UNP), elektrika in sončne celice. 

 

Glede na vzorec lahko sklepamo, da se največ stanovanj v občini Dobrna ogreva na les ali 

lesne odpadke (55,40 %), sledi ekstra lahko kurilno olje (32,04 %), utekočinjeni naftni plin 

(8,14 %). Elektrika, sončne celice in premog predstavljajo manjši delež. 

 
Tabela 6. Odstotki posameznih vrst energentov v celotnem vzorcu Dobrne 

Vrsta energenta Odstotki vrste energentov v celotnem vzorcu 

Dobrne (%) 

premog 0,35 

les in lesni odpadki 55,40 

ELKO – ekstra lahko kurilno olje 32,04 

UNP – utekočinjeni naftni plin 8,14 

elektrika  3,54 

sončne celice 0,53 

SKUPAJ  100,00 
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Graf 4. Odstotki posameznih vrst energentov v celotnem vzorcu Dobrne 

  

V strnjenem naselju Dobrne prevladuje ogrevanje na ekstra lahko kurilno olje (45,29 %), 

sledijo les in lesni odpadki (28,24 %). Raba UNP (utekočinjenega naftnega plina) je v 

primerjavi z razpršeno poselitvijo višja (19,41 %), kar je posledica distribucije UNP.  

 

Distributer v občini Dobrna je podjetje Istrabenz plini, d.o.o., Sermin 8 a, 6000 Koper. Po 

njihovih podatkih je na plinovodno omrežje priključenih 60 stanovanj, v analizo jih je bilo 

vključenih 33. 6,47 % analiziranega vzorca v strnjenem naselju Dobrne se ogreva na 

elektriko, ter 0,59 % na premog. Ogrevanja na sončne celice v analizi strnjenega naselja 

Dobrne nismo identificirali. 

 
Tabela 7. Odstotki posameznih vrst energentov v strnjenem naselju Dobrna 

Vrsta energenta Odstotki vrste energenta v strnjenem naselju 

Dobrne (%) 

premog 0,59 

les in lesni odpadki 28,24 

ELKO – ekstra lahko kurilno olje 45,29 

UNO – utekočinjeni naftni plin 19,41 

elektrika  6,47 

SKUPAJ 100,00 
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Graf 5. Odstotki posameznih vrst energentov v strnjenem naselju Dobrna 

 

Pri analizi vzorca razpršene poselitve lahko ugotovimo, da les in lesni odpadki prevladujejo 

kot vir ogrevanja, saj predstavljajo kar 67,09 % vseh virov. Znaten odstotek predstavlja tudi 

ELKO (26,09 %), z manjšimi odstotki sledijo UNP (3,29 %), elektrika (2,28 %), sončne 

celice (0,76 %) ter premog (0,25 %). 

 
Tabela 8. Odstotki posameznih vrst energentov na območju razpršene poselitve Dobrne 

Vrsta energenta Odstotki vrste energentov na območju razpršene 

poselitve Dobrne (%) 

premog 0,25 

les in lesni odpadki 67,09 

ELKO – ekstra lahko kurilno olje 26,33 

UNO – utekočinjeni naftni plin 3,29 

elektrika  2,28 

sončne celice 0,76 

SKUPAJ 100,00 

 

  
Graf 6. Odstotki posameznih vrst energentov na območju razpršene poselitve Dobrne 
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Pri analizi rabe energentov za ogrevanje v gospodinjstvih občine Dobrna smo ugotovili, da 

kar 78,58 % gospodinjstev v vzorcu uporablja kombinacijo različnih virov energentov za 

ogrevanje. Ta gospodinjstva smo v nadaljevanju analizirali glede na kombinacijo energentov.  

 
Tabela 9. Primerjava rabe ene vrste energenta in kombinacije virov za ogrevanje v celotnem 

vzorcu Dobrne 

 Odstotki (%) rabe ene vrste energenta in kombinacije 

virov za ogrevanje v celotnem vzorcu Dobrne 

kombinacija energentov 78,58 

en energent  21,42 

SKUPAJ 100,00 

 

 
Graf 7. Primerjava rabe ene vrste energenta in kombinacije virov za ogrevanje v celotnem 

vzorcu Dobrne 

 

Pri analizi rabe različnih kombinacij energentov smo analizirali samo gospodinjstva, ki 

kombinirajo energente za ogrevanje stanovanj, to je 78,58 % v vzorcu. Ugotovili smo, da 

največ občanov kombinira les in ELKO (72,73 %), sledi kombiniranje lesa in UNP (11 %), 

nato lesa in elektrike (5,79 %) ter nato ostale kombinacije.  
 

Tabela 10. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na 

celotnem območju občine Dobrna  

Kombinacije energentov  Odstotek (%) rabe različnih kombinacij energentov 

za ogrevanje gospodinjstev na celotnem območju 

občine Dobrna  

les in UNP 11,57 

les in ELKO 72,73 

les in elektrika 5,79 

les + premog 0,83 

les + ELKO + sončne celice 2,48 

les + premog + ELKO 0,83 

les + ELKO + UNP 0,83 

les + UNP + elektrika 0,83 

les + ELKO + elektrika 3,31 

UNP + elektrika 0,83 

SKUPAJ 100,00 

79% 

21% 

Primerjava rabe enega ali kombinacije različnih vrst 

energentov  - celotni vzorec Dobrna  

kombinacija energentov

en energent
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Graf 8. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na 

celotnem območju občine Dobrna  

 

V strnjenem naselju Dobrne, gospodinjstva največ kombinirajo, les in ELKO za ogrevanje (70 

%), sledi kombiniranje lesa in UNP (20 %). Ostale kombinacije so zastopane z nižjim 

odstotkom.  
 

Tabela 11. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev v 

strnjenem naselju Dobrne  

Kombinacija energentov Odstotek (%) rabe različnih kombinacij energentov 

za ogrevanje gospodinjstev v strnjenem naselju 

Dobrne  

les in UNP 20,00 

les in ELKO 70,00 

les in elektrika 3,33 

les + ELKO + elektrika 3,33 

UNP + elektrika 3,33 

SKUPAJ 100,00 
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Graf 9. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev v 

strnjenem naselju Dobrne  

 

Na območju razpršene poselitve Dobrne prav tako kot v strnjenem naselju prevladuje 

kombiniranje rabe lesa in ELKO za ogrevanje stanovanj (73,63 %), sledita kombinaciji les in 

UNP (8,79 %) ter les in elektrika (6,59 %). Ostale kombinacije so manj zastopane. 

 
Tabela 12. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na 

območju razpršene poselitve Dobrne  

Kombinacije energentov Odstotek (%) rabe različnih kombinacij energentov za 

ogrevanje gospodinjstev na območju razpršene 

poselitve Dobrne  

les in UNP 8,79 

les in ELKO 73,63 

les in elektrika 6,59 

les + premog 1,10 

les + ELKO + sončne celice 3,30 

les + premog + ELKO 1,10 

les + ELKO + UNP 1,10 

les + UNP + elektrika 1,10 

les + ELKO + elektrika 3,30 

SKUPAJ 100,00 

20% 

70% 

4% 
3% 3% 
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Graf 10. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na 

območju razpršene poselitve Dobrne v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (78,58 %) 

 

 

Način ogrevanja stanovanj v občini Dobrna  
 

Na območju celotnega vzorca, v občini Dobrna, prevladuje centralen način ogrevanja (59,76 

%), temu sledi etažno ogrevanje (20,73 %).  
 

Tabela 13. Način ogrevanja v strnjenem naselju Dobrne, na območju razpršene poselitve in na 

območju celotnega vzorca 

Način ogrevanja 

Strnjeno naselje 

Dobrne (%) 

Razpršena poselitev 

(%) 

Celoten vzorec 

občine (%) 

lokalno 1,81 10,43 7,52 

etažno 13,25 24,54 20,73 

centralno 63,86 57,67 59,76 

iz individualne 

kurilne naprave 10,84 6,13 7,72 

iz kotlovnice 10,24 1,23 4,27 

SKUPAJ  100,00 100,00 100,00 
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Graf 11. Način ogrevanja na območju celotnega vzorca izražen v odstotkih 

 

Med strnjenim in razpršenim območjem se pojavljajo le manjše razlike, ki jih prikazujeta 

grafa 12 in 13. 

 

 
Graf 12. Način ogrevanja v strnjenem naselju Dobrne izražen v odstotkih 
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Graf 13. Način ogrevanja na območju razpršene poselitve izražen v odstotkih 

 

 

Letna raba energentov v gospodinjstvih v občini Dobrna 

 

Pri preračunu letnih količin posameznih energentov v MWh, ki jih gospodinjstva v občini 

Dobrna porabijo za ogrevanje lahko ugotovimo, da največ energije pridobijo iz lesne biomase 

(4.996,25 MWh/leto oziroma 63,72 %), kar je skladno tudi z deležem rabe lesne biomase 

glede na posamezne vrste energentov v celotnem vzorcu Dobrne (Graf 2).  

 

Polovico manj (2.480 MWh oziroma 31,63 %) energije za ogrevanje stanovanj pridobijo iz 

ekstra lahkega kurilnega olja. Utekočinjen naftni plin, ki ga na Dobrni uporabljajo za 

daljinsko ogrevanje je mešanica propana in butana. Premog in elektrika predstavljata manjšo 

letno količino porabljene energije. 
 

Tabela 14. Letna raba posameznih energentov v vzorcu gospodinjstev občine Dobrna  

Vrsta 

energenta 

Letna 

količina 

energenta 

Koeficient Preračun 

v MWh 

Odstotki letne 

rabe posameznih 

energentov v 

gospodinjstvih 

občine Dobrna   

premog  3.000 kg 3,8 kWh/kg 11,4 0,15 

les 2.855 prm 1 prm = 1.750 kWh 4.996,25 63,72 

ELKO 247.950 L 10 kWh /L 2.480 31,63 

UNP 25.000 kg 12,8 kWh/kg* 320 4,08 

elektrika 33,33 MWh  33 0,43 

SKUPAJ   7.841 100,00 
*koeficient za preračun je podal distributer UNP v občini Dobrna – Istrabenz plini (31,4 kWh/m

3
, 12,8 kWh/kg 

ter 7,4 kWh/L) 
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Graf 14. Odstotki letne rabe posameznih energentov v vzorcu gospodinjstev občine Dobrna  

 

 

Analiza stanja stanovanj in stanovanjskih objektov v občini Dobrna  

 

Izgradnja in adaptacija stanovanj  
 

Večina stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v celotnem vzorcu Dobrne je bilo zgrajenih v 

letih od 1961 do 1980 (28,34 %) oziroma od 1981 do 2000 (28,34 %). 17,69 % stanovanjskih 

enot je bilo zgrajenih pred letom 1900, 11,79 % je novogradenj, ki so bile zgrajene po letu 

2001.  

 
Graf 15. Odstotki (%) izgradnje stanovanj v celotnem vzorcu občine Dobrna 
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Večina stanovanj (40,73 %) oziroma stanovanjskih hiš še ni bilo adaptiranih. V zadnjih 

desetih letih, to je po letu 2001 so adaptirali največji delež stanovanj (23,41 %), sledijo 

adaptacije v letih med 1981 do 2000 (14, 63 %), nato v letih od 1941 do 1960 (13,41 %), ter 

od 1961 do 1980 (6,59 %). 

 
Graf 16. Odstotki (%) adaptacije stanovanj v celotnem vzorcu občine Dobrna 

 

Nosilna konstrukcija in izolacija stavb 

 

Iz analize deležev (%) nosilne konstrukcije stavb, v katerih živijo občani Dobrne, lahko 

ugotovimo, da ima večina stavb (46,67 %) opeko za nosilno konstrukcijo, sledi beton oziroma 

železobeton (25,97 %), nato kamen (15,97 %) in les (11,11%). 

 
Tabela 15. Nosilna konstrukcija stavb v vzorcu občine Dobrna 

Nosilna 

konstrukcija 

Strnjeno naselje 

Dobrne (%) 

Razpršena poselitev 

(%) 

Celoten vzorec 

Dobrne (%) 

opeka 53,88 43,51 46,67 

beton, železobeton 23,29 27,15 25,97 

kamen 13,24 17,17 15,97 

les 9,13 11,98 11,11 

drugo (siporex) 0,46 0,20 0,28 

SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 
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Graf 17. Deleži (%) nosilne konstrukcije stavb v celotnem vzorcu Dobrne 

 

Pri primerjavi nosilnih konstrukcij med strnjenim naseljem in razpršeno poselitvijo lahko 

ugotovimo, da so v strnjenem naselju za gradnjo v večjem deležu uporabili opeko kot nosilno 

konstrukcijo, medtem ko na območju razpršene poselitve beton, kamen in les dosegajo višje 

odstotke kot v strnjenem naselju. 

 

 
Graf 18. Primerjava deležev (%) materialov iz katerih so nosilne konstrukcije stanovanjskih 

stavb v strnjenem naselju Dobrne in na območju razpršene poselitve.  

 

Pri analizi prisotnosti in debeline izolacije stavb smo ugotovili, da kar 61,4 % anketiranih ni 

odgovorilo na to vprašanje, in sicer iz dveh razlogov, ker izolacija stavbe ni prisotna ali ker 

niso poznali debeline izolacije.  
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Povprečna debelina izolacije stavb se med strnjeno in razpršeno poselitvijo ne razlikuje 

bistveno. Povprečna debelina izolacije stavbe v celotnem vzorcu Dobrne znaša 10,52 cm.  

 
Tabela 16. Izolacija stavb 

 Odstotek v celotnem vzorcu občine Dobrna 

Ni odgovora /ni izolacije 61,4 % 

Izolacija stavbe je prisotna 38,6 % 

 
Tabela 17. Debelina izolacije stavb 

 Povprečna debelina izolacije stavbe (cm) 

Strnjeno naselje 11,32 

Razpršena poselitev 10,28 

Celoten vzorec občine Dobrna 10,52 

 

Tip kritine in izolacija streh  

 

Iz analize vrste kritine  stavb v občini Dobrna lahko ugotovimo, da je več kot polovica stavb 

pokritih z opečno kritino - 57,24 %. 22 % stavb je pokritih z betonsko kritino, 7,99 % s 

pločevinasto kritino in še vedno 7 % stavb z azbestno – cementno kritino. 

  
Tabela 18. Vrsta kritine stavb v vzorcu občine Dobrna 

Nosilna 

konstrukcija 

Strnjeno naselje 

Dobrne (%) 

Razpršena poselitev 

(%) 

Celoten vzorec 

Dobrne (%) 

azbestno - cementna 5,30 7,69 6,91 

vlakno cementna 3,97 5,13 4,75 

opečna 68,21 51,92 57,24 

betonska 15,23 24,68 21,60 

pločevina 5,30 9,29 7,99 

bitumenska 1,99 1,28 1,51 

SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 

 

  
Graf 19. Deleži (%) vrste kritine stavb v celotnem vzorcu Dobrne 

7% 
5% 

57% 

22% 

8% 

1% 

Vrsta kritine - celoten vzorec Dobrna 

azbestno - cementna

vlakno cementna

opečna

betonska

pločevina

bitumenska



 

27 

 

Iz primerjave zastopanosti vrste kritin v strnjenem naselju Dobrne in na območju razpršene 

poselitve lahko ugotovimo, da je v strnjenem naselju v večjem deležu (68,21 %) zastopana 

opečna kritina, na območju razpršene poselitve pa betonska in pločevinasta kritina.  

  

 
Graf 20. Primerjava zastopanosti vrste kritine v strnjenem naselju Dobrne in na območju 

razpršene poselitve.  

 

Pri analizi prisotnosti in debeline izolacije streh smo ugotovili, da kar 54,8 % anketiranih ni 

odgovorilo na to vprašanje, in sicer iz dveh razlogov, ker izolacija strehe ni prisotna ali ker 

niso poznali debeline izolacije.  

 
Tabela 19. Izolacija strehe 

 Odstotek v celotnem vzorcu občine Dobrna 

Ni odgovora / ni izolacije 54,8 % 

Izolacija strehe je prisotna 45,2 % 

 

Povprečna debelina izolacije strehe se med strnjeno in razpršeno poselitvijo ne razlikuje 

bistveno. Povprečna debelina izolacije strehe v celotnem vzorcu Dobrne znaša 15,01 cm.  
 

Tabela 20. Debelina izolacije strehe 

 Povprečna debelina izolacije strehe (cm) 

Strnjeno naselje 14,91 

Razpršena poselitev 15,04 

Celoten vzorec občine Dobrna 15,01 

 

Iz analize vrste izolacije strehe lahko ugotovimo, da prevladuje izolacija s stekleno volno 

(53,42 %), v visokem deležu je zastopana tudi kamena volna (34,25 %).  

 
Tabela 21. Vrsta izolacije strehe 

Vrsta izolacije Strnjeno naselje 

Dobrne (%) 

Razpršena poselitev 

(%) 

Celoten vzorec 

Dobrne (%) 

steklena volna 48,33 55,35 53,42 

stiropor 1,67 1,89 1,83 

zračni most 13,33 5,66 7,76 

5,30 3,97 

68,21 

15,23 

5,30 1,99 
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les 1,67 1,89 1,83 

kokosova vlakna 0,00 0,63 0,46 

kamena volna  35,00 33,96 34,25 

demit 0,00 0,63 0,46 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 

 

 
Graf 21. Deleži (%) vrste izolacije strehe v celotnem vzorcu Dobrne 

 

Izolacija streh s stekleno volno je višja na območju razpršene poselitve (55,35 %) kot v 

strnjenem naselju Dobrne.  
 

 
Graf 22. Primerjava zastopanosti vrste izolacije strehe v strnjenem naselju in na območju 

razpršene poselitve 
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Iz analize vrste kritine stavb v občini Dobrna lahko ugotovimo, da je več kot polovica stavb 

pokritih z opečno kritino (57,24 %), 22 % stavb je pokritih z betonsko kritino, 7,99 % s 

pločevinasto kritino, še vedno pa 7 % stavb z azbestno – cementno kritino. 

 

Menjava in/ali posodobitev kurilne naprave  

 

Pri vprašanju, ali imajo stanovalci namen v bližnji prihodnosti zamenjati kurilno napravo, je 

10,5 % anketiranih odgovorilo, da jo bodo. Ostali ne načrtujejo zamenjavo kurilne naprave.  

 
Tabela 22. Menjava kurilnih naprav v bližji prihodnosti 

Interes za menjavo kurilne 

naprave 

Odstotek v celotnem vzorcu občine Dobrna 

Ne 89,5 % 

Da 10,5 % 

 

Največ anketiranih je odgovorilo, da bodo kurilno napravo zamenjali s toplotno črpalko 

(30,61 %), sledi kotel na biomaso (14,29 %), ter ELKO (12,24 %). 10,2 % vzorca bo prešlo 

na ogrevanje s sončno energijo. 

 
Tabela 23. Menjava kurilnih naprav z drugim tipom  

Tip menjave kurilne 

naprave 

Odstotek (%) anketiranih, ki so odgovorili, da bodo 

zamenjali kurilno napravo z drugim tipom 

skupna kotlovnico  2,04 

mestni plinovod 8,16 

kotel na biomaso 14,29 

kotel na kurilno olje 12,24 

toplotno črpalko  30,61 

drugo (kombinirana naprava) 2,04 

drugo (sončna energija) 10,20 

drugo (sekanci/brikati) 6,12 

drugo (peleti/biomasa) 2,04 

drugo (peč na drva) 8,16 

drugo (centralna na drva) 4,08 

SKUPAJ 100,00 
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Graf 23. Deleži (%) planiranih menjav kurilne naprave  

 

Poraba električne energije v gospodinjstvih v občini Dobrna  

 

Pri analizi porabe električne energije v gospodinjstvih smo ugotovili, da povprečno 

gospodinjstvo porabi 443,5 kWh energije na mesec. Mesečni račun za elektriko pa znaša 

58,97 €. 
 

Tabela 24. Poraba električne energije v celotnem vzorcu anketiranih v občini Dobrna 

Povprečna poraba električne energije (kWh) na mesec 443,5 kWh 

Povprečni strošek električne energije na mesec 58,97 € 

 

IZRAČUN KAZALNIKOV 

 

Raba primarne energije na prebivalca in na m
2
 ogrevane površine 

 
Tabela 25. Raba primarne energije na prebivalca in na m

2
 ogrevane površine 

Skupna letna količina porabe  energentov v 

celotnem vzorcu Dobrne 

7.841 MWh 

Število prebivalcev vključenih v vzorec 1686 

Raba primarne energije na prebivalca 4.650,64 kWh/prebivalca 

Skupna ogrevalna površina v vzorcu celotne 

Dobrne 

46.433 m
2
 

Raba primarne energije /m
2
 ogrevane 

površine 

168,87 kWh/m
2
  

 

Povprečna raba energije v vzorcu občine Dobrna na prebivalca znaša 4.650,64 kWh, kar je 

malo več od slovenskega povprečja, ki na podlagi podatkov Statističnega urada RS (Poraba 

energije in goriv v gospodinjstvih, Slovenija, 2010 – končni podatki) znaša 4.390 kWh na 

prebivalca.  
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Glede na rabo primarne energije na m
2
 ogrevalne površine, hiše oziroma stanovanja v občini 

Dobrna, spadajo med povprečne tipe hiš.  

 
Tabela 26. Umestitev povprečne hiše v občini Dobrna po tipu hiše glede na rabo primarne 

energije na m
2
 ogrevalne površine  

Tip hiše Raba primarne energije na 

m
2
 ogrevalne površine  

(kWh/m
2
) 

Povprečna raba 

primarne energije /m
2
 

ogrevane površine v 

občini Dobrna 

Zelo potratna Nad 250  

Potratna 200 - 250  

Povprečna 150 – 200 168,87 kWh/m
2
 

Varčna 60-80 / 100 - 150  

Nizkoenergijska / zelo varčna 30-50 / 50 - 100  

Hiša prihodnosti / pasivna Manj kot 50 / pod 15  

 

Primerjava letne rabe energije na prebivalca med občino Dobrna in Slovenijo  

 

V Sloveniji in občini Dobrna se največ energije za ogrevanje individualnih stanovanj 

proizvede iz lesne biomase. V Dobrni je odstotek proizvodnje toplotne energije iz lesne 

biomase nad slovenskim povprečjem. V obeh primerih sledi raba ekstra lahkega kurilnega 

olja.  Zemeljskega plina v občini Dobrna ni. Utekočinjeni naftni plin (UNP) se na Dobrni 

uporablja za daljinsko ogrevanje približno 60 stanovanj v centru, naselju Dobrna.  

Raba električne energije za ogrevanje stanovanj v občini Dobrna je pod slovenskim 

povprečjem. 
 

Tabela 27. Primerjava rabe energije na prebivalca v Sloveniji in občini Dobrna po posameznih 

energentih 

  

Letna raba 

energije za 

ogrevanje 

prostorov 

(TJ)* 

Letna raba 

energije za 

ogrevanje 

prostorov 

(GWh) 

kWh / 

prebivalca v 

Sloveniji 

kWh / 

prebivalca v 

občini 

Dobrna v 

vzorcu 

SKUPAJ 32.436 9.010 4.390 4.651 

ELKO  8.858 2.461 1.199 1.471 

Zemeljski plin 3.474 965 470   

Lesna goriva 14.541 4.039 1.968 2.963 

UNP 705 196 95 190 

Električna energija 1.266 352 171 20 

Premog 27 8 4 7 

Daljinska toplota 3.260 906 441 0 

Sončna energija 88 24 12 0 

Geotermalna energija 218 61 30 0 
*Vir: Statistični urad RS (Poraba energije in goriv v gospodinjstvih, Slovenija, 2010 – končni podatki) ter lastni 

izračuni 
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Graf 24. Primerjava rabe posameznih energentov (v kWh) na prebivalca med vzorcem občine 

Dobrna ter podatki za Slovenijo (vir: lastni izračun, SURS, 2011) 

 

Struktura stanovanj glede na energent v celotnem vzorcu občine Dobrna ter struktura 

rabe primarne energije gleda na energent 

 

Največ individualnih stanovanj se na Dobrni ogreva na les ali lesne odpadke (55,40 %), s 

katerim proizvedejo kar 63,72 % primarne energije. Tako po vrsti energentov (32,0 %) kot po 

proizvodnji primarne energije (31,63 %) sledi raba ekstra lahkega kurilnega olja. Utekočinjeni 

naftni plin, ki se na Dobrni uporablja za daljinsko ogrevanje po vrsti energentov predstavlja 

8,14 % rabe, medtem, ko se z njim proizvede 4,08 % primarne energije. 

 
Tabela 28. Vrsta energenta in struktura rabe primarne energije glede na energent  

Vrsta energenta Odstotki vrste 

energentov v celotnem 

vzorcu Dobrne (%) 

MWh Odstotki letne rabe 

posameznih 

energentov v 

gospodinjstvih 

občine Dobrna 

Premog 0,35 11,4 0,15 

Les in lesni 

odpadki 55,40 4.996,25 63,72 

ELKO – ekstra 

lahko kurilno olje 32,04 2.480 31,63 

UNO – 

utekočinjeni 

naftni plin 8,14 320 4,08 

Elektrika  3,54 33 0,43 

Sončne celice 0,53   

SKUPAJ 100,00 7.841 100,00 
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Struktura stanovanj glede na način ogrevanja 

 

Zaradi različnega tolmačenja pri anketiranju vzorca na Dobrni smo združili posamezne 

kategorije načina ogrevanja. V povprečju je v Sloveniji 9,8 % več daljinskega ogrevanja kot 

na Dobrni, kjer znaša 4,3 %. V obeh primerih prevladuje centralno ogrevanje, lokalno je manj 

zastopano. 

 
Tabela 29. Primerjava strukture stanovanj med vzorcem občine Dobrna in podatki za Slovenijo 

Način ogrevanja Celoten vzorec občine (%) Podatki za Slovenijo (v %)  

(vir: Statistični urad RS) 

lokalno 7,52 12,0 

etažno 20,73  

Skupaj 

centralno 

ogrevanje 

= 88,21 

 

centralno 59,76 78,1 

iz individualne kurilne 

naprave 

7,72  

iz centralne kotlovnice = 

daljinsko ogrevanje  

4,27 9,8 

Skupaj 100,00 100,0 
Legenda: 

Daljinsko ogrevanje – toplota se proizvaja izven stavbe v posebnem obratu – toplarni ali skupni kurilnici za več stavb. Med 

centralno ogrevanje sodi etažno centralno ogrevanje ali centralno ogrevanje. Etažno centralno ogrevanje – toplota se 

proizvaja v eni peči za celotno stanovanje, stanovanje se ogreva preko radiatorjev. Centralno ogrevanje – toplota se 

proizvaja v eni peči za celotno stavbo, stanovanja se ogrevajo preko radiatorjev. Lokalno ogrevanje – ogreva se vsako 

sobo posebej, z različnimi pečmi, kamini, električnimi radiatorji ipd., ni povezanega sistema radiatorjev. 

 

  

 
Graf 25. Primerjava načina ogrevanja med vzorcem občine Dobrna ter Slovenijo 
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Energijski račun za individualna stanovanja v občini Dobrna 

 

Energijski račun prikaže okvirni letni strošek oskrbe stanovanj s toplotno energijo v 

obravnavanem letu. Prikaže se kot seštevek stroškov stanovanj za posamezne vrste 

uporabljenih energentov.  

 

Skupni ocenjeni letni stroški vzorca Dobrne (55,4 % vseh gospodinjstev) za ogrevanje 

individualnih stanovanj znaša 459.156,61 €. Največji strošek predstavlja raba ekstra lahkega 

kurilnega olja, sledi raba lesne biomase, kar je zanimivo, saj je 2-krat več primarne energije 

proizvedene iz lesne biomase kot iz ELKO.  

 

Pri odločitvi za način ogrevanja je potrebno upoštevati več dejavnikov, in sicer ceno 

energenta, spreminjanje cene energenta, začetno investicijo v celoten sistem ogrevanja, 

izkoristek sistema ter ekološko sprejemljivost sistema.  

 
Tabela 30. Ocenjeni letni stroški za ogrevanje za celotni vzorec Dobrna  

Vrsta energenta Letna 

količina 

energenta 

MWh Cena 

energenta v 

€/MWh 

Letni strošek 

za posamezen 

energent v € 

Premog  3.000 kg 11,4 35,2 401,28 

Les (drva m
3
) 2.855 prm 4.996,25 38,9 194.354,13 

ELKO 247.950 L 2.480 90,85 225.308,00 

UNP 25.000 kg 320 108,43** 34.697,60 

Elektrika 33,33 MWh 33 133,2* 4.395,60 

Skupaj – letni strošek za 

ogrevanje individualnih 

stanovanj v vzorcu Dobrne 

 7.841  459.156,61 

*Vir: Statistični urad, DD 5.000 – < 15.000 kWh z vsemi davki, **Vir: Istrabenz plini, d.o.o., vse dajatve vključene 

Ostali viri: Uradne strani distributerjev 
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3.2 ANALIZA RABE ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH 

 

Občina Dobrna razpolaga z naslednjimi javnimi stavbami, ki so bile vključene v analizo rabe 

energije:  

 

Javna stavba  Naslov  Dejavnost  

OŠ Dobrna  Dobrna 1, 3204 Dobrna  vzgoja in izobraževanje  

Kulturni dom Dobrna  Dobrna 1 a, 3204 Dobrna kultura 

Knjižnica Dobrna  Dobrna 1 a, 3204 Dobrna izobraževanje  

Občinska stavba občine   Dobrna 19, 3204 Dobrna  občinska uprava  

Vrtec Dobrna  Dobrna 1, 3204 Dobrna  vzgoja in izobraževanje  

Zdravstveni dom Dobrna  Dobrna 5, 3204 Dobrna  zdravstvo  

Center za usposabljanje, delo 

in varstvo Dobrna 

Lokovina 10, 3204 Dobrna vzgoja in izobraževanje 

 

Raba toplotne energije v javnih stavbah občine Dobrna  

 

Ogrevalne površine javnih stavb  

 

Iz primerjave ogrevanih površin in spodnjega grafa 27, ki prikazuje ogrevalne površine javnih 

stavb v občini Dobrna je razbrati, da Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna ogreva 

največjo površino. Od stavb v lasti lokalne skupnosti pa predstavlja Osnovna šola Dobrna 

največjo ogrevano površino. 

 

 
Graf 26. Primerjava ogrevalne površine stavb v javni lasti v občini Dobrna 

 

Način ogrevanja in vrsta energentov za ogrevanje javnih stavb  

 

Večina stavb v javni lasti se ogreva preko daljinskega ogrevanja z utekočinjenim naftnim 

plinom (UNP), ki je mešanica propana in butana. Zdravstveni dom in CUDV Dobrna imata 

individualno kotlovnico. Zdravstveni dom se ogreva na ekstra lahko kurilno olje, CUDV z 

UNP preko plinohrama.     
 

 

 

212,00 

949,80 

252,20 

339,41 

365,00 

400,90 

2.565,30 

5.053,00 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Vrtec Dobrna

Nov vrtec

Knjižnica Dobrna

Občina Dobrna

Zdravstveni dom Dobrna

Kullturni dom Dobrna

Osnovna šola Dobrna

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Ogrevalna površina javnih stavb v občini Dobrna (m2) 

Ogrevana površina (m2)



 

36 

 

Tabela 31. Način in vrsta energenta za ogrevanje javnih stavb  

Javna stavba   Način ogrevanja  Vrsta energenta  

Osnovna šola Dobrna daljinsko ogrevanje UNP 

Kulturni dom Dobrna daljinsko ogrevanje UNP 

Knjižnica Dobrna daljinsko ogrevanje UNP 

Občina Dobrna daljinsko ogrevanje UNP 

Vrtec Dobrna daljinsko ogrevanje UNP 

Zdravstveni dom Dobrna individualna kotlovnica ELKO 

Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Dobrna individualna kotlovnica 

UNP 

 

Analiza porabe toplotne energije v javnih stavbah v občini Dobrna za obdobje 2008-

2012 

 

Iz tabele 32 in grafa 28 lahko razberemo, da največ primarne energije v javnih stavbah porabi 

OŠ Dobrna, sledi ji Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Zdravstveni dom Dobrna 

in občinska stavba. Podatke za vrtec Dobrna smo zbrali do njegovega porušenja, ki je bilo v 

drugi polovici leta 2011.  

 
Tabela 32. Poraba energije za ogrevanje v javnih stavbah občine Dobrna od leta 2008 do leta 

2012 

Javna stavba kWh 

2008 2009 2010 2011 2012 

Osnovna šola Dobrna 306.829,69 317.482,98 306.709,67 275.775,38 283.408,16 

Kulturni dom Dobrna 0 10.278,65 29.719,93 26.722,42 26363,55 

Knjižnica Dobrna 0 7.708,99 22.289,95 20.041,82 19.772,66 

Občina Dobrna 29.067,53 26.707,90 28.471,14 51.367,33 35.938,98 

Vrtec Dobrna 38.168,96 37.247,20 55.382,56 28.997,48* / 

Zdravstveni dom 

Dobrna 
75.580,78 48.791,00 67.402,00 66.396,00 64.544,96 

Center za usposabljanje, 

delo in varstvo Dobrna 
110.760,00 107.010,00 106.133,00 107.967,67 106.300,00 

SKUPAJ 560.406,96 555.226,72 616.108,25 577.268,10 

 

536.328,31 

 
* Podatki za leto 2011 so zajeti do porušitve vrtca  
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Graf 27. Poraba energije za ogrevanje v javnih stavbah občine Dobrna v kWh 

 

Poraba toplotne energije v OŠ Dobrna 

 

Poraba energije za ogrevanje v OŠ Dobrna postopno pada. Zmanjšanje porabe energije za 

ogrevanje se kaže na račun obnove šole ob novogradnji prizidka – kulturnega doma in 

knjižnice k šoli, v letu 2009.  

 

 
Graf 28. Poraba toplotne energije v kWh v OŠ Dobrna od leta 2008 do 2012 
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Poraba toplotne energije v Kulturnem domu Dobrna 

 

Poraba energije za ogrevanje v Kulturnem domu Dobrna je leta 2012 znašala 26.363, 55 kWh. 

V primerjavi z letom 2010 se je poraba energije za slab odstotek zmanjšala. V letu 2009 pa je 

bila poraba sicer manjša, vendar društvo ni bilo aktivno skozi celotno obravnavano leto 2009.  

 

 
Graf 29. Poraba toplotne energije v kWh v Kulturnem domu Dobrna od leta 2009 do 2012 

 

Poraba toplotne energije v knjižnici Dobrna  

 

Poraba toplotne energije za ogrevanje knjižnice Dobrna znaša leta 2012 19.772,66 kWh, 

nekoliko manj kot leta 2010. Knjižnica je bila zgrajena v letu 2009 in na podlagi tega je 

poraba energije v letu 2009 bistveno nižja in nerelevantna za primerjavo z leti 2010-12.  

 

 
Graf 30. Poraba toplotne energije v kWh v Knjižnici Dobrna od leta 2009 do 2012 

 

 

10.278,65 

29.719,93 
26.722,42 26.363,55 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

2009 2010 2011 2012

kW
h

 

Leto 

Poraba toplotne energije v KD Dobrna (v kWh) 

7.708,99 

22.289,95 

20.041,82 19.772,66 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

2009 2010 2011 2012

kW
h

 

Leto 

Poraba toplotne energije v knjižnici Dobrna (v kWh) 



 

39 

 

Poraba toplotne energije v občinski stavbi Dobrna 

 

Poraba toplotne energije v občinski stavbi Dobrna med leti varira, leta 2012 je znašala 35.938 

kWh.    

 

 
Graf 31. Poraba toplotne energije v kWh v stavbi Občine Dobrna od leta 2008 do 2012 

 

Poraba toplotne energije v starem vrtcu Dobrna  

 

Star vrtec Dobrna je leta 2010 porabil 55.383 kWh energije za ogrevanje. Sredi leta 2011 je 

bil porušen in so podatki za leto 2011 tako upoštevani v analizi le do prve polovice leta 2011.  

 

 
Graf 32. Poraba toplotne energije v kWh v Vrtcu Dobrna od leta 2008 do 2011 
*dostopni podatki do porušenja vrtca 
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Poraba toplotne energije v Zdravstvenem domu Dobrna  

 

Poraba toplotne energije v ZD Dobrna z leti rahlo upada, v primerjavi z letom 2008 se je 

poraba v letu 2012 zmanjšala za 15 %. 

 

 
Graf 33. Poraba toplotne energije v kWh v Zdravstvenem domu Dobrna od leta 2008 do 2012 

 

Poraba toplotne energije v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna  

 

Poraba toplotne energije v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna od leta 2008 rahlo 

pada. V primerjavi z letom 2008, je Center v letu 2012 porabil 4 % manj toplotne energije.  

 

 
Graf 34. Poraba toplotne energije v kWh v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna od 

leta 2008 do 2011 
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Stroški za ogrevanje javnih stavb v občini Dobrna v obdobju 2008-2012 

 

Najvišje stroške za ogrevanje ima Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, kar je 

skladno tudi s količino porabljene toplotne energije, velikostjo ogrevalne površine in 

dejavnosti, ki se znotraj zavoda odvija 24 ur na dan vse dni v letu. Po višini stroška za 

ogrevanje sledi Centru, OŠ Dobrna. Kulturni dom, knjižnica in občinska stavba stroškovno 

odštevajo bistveno manj za ogrevanje.  

 
Tabela 33. Strošek za ogrevanje v javnih stavbah občine Dobrna od leta 2008 do leta 2012 

Javna stavba/leto v € 

2008 2009 2010 2011 2012 

Osnovna šola 

Dobrna 

33.953,40 32.010,17 26.913,61 37.281,19 41.707,16 

Kulturni dom 

Dobrna 

0,00 997,36 2.607,91 3.612,52 3.879,74 

Knjižnica Dobrna 0,00 748,02 1.955,93 2.709,39 2.909,80 

Občina Dobrna 3.307,16 2.610,76 3.215,19 7.182,06 5.338,47 

Vrtec Dobrna 4.296,43 4.737,28 5.844,76 8.128,09* / 

Zdravstveni dom 

Dobrna 

5.517,95 1.348,88 1.356,39 5.769,27 6.484,64 

Center za 

usposabljanje, delo 

in varstvo Dobrna 

63.936,68 44.181,04 55.380,22 54.316,00 54.453,48 

Skupaj 

111.011,62 86.633,51 97.274,01 110.870,43 

 

114.773,29 

 
* Podatki za leto 2011 so zajeti za obdobje do 31. 10. 2011. V letu 2011 je bil vrtec porušen.  

 

 
Graf 35. Strošek za ogrevanje (v €) v javnih stavbah v občini občine Dobrna od leta 2008 do 

2012 
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Strošek za ogrevanje v OŠ Dobrna  

 

Strošek ogrevanja v OŠ Dobrna je v povprečju med leti 2008 in 2012 znašal 34.373,11 €.  

 

 
Graf 36. Strošek za ogrevanje (v €) v Osnovni šoli Dobrna od leta 2008 do 2012 

 

Strošek za ogrevanje KD Dobrna  

 

Strošek ogrevanja v KD Dobrna je v povprečju med leti 2009 in 2012 znašal  2.774,38 €. 

Kulturni dom Dobrna pred letom 2009 ni obratoval.  

 

 
Graf 37. Strošek za ogrevanje (v €) v Kulturnem domu Dobrna od leta 2009 do 2012 
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Strošek ogrevanja za knjižnico Dobrna  

  

Strošek ogrevanja v knjižnici Dobrna je v povprečju med leti 2009 in 2012 znašal  2.080,79 €.  

 

 
Graf 38. Strošek za ogrevanje (v €) v Knjižnici Dobrna od leta 2009 do 2012 

 

Strošek ogrevanja za občinsko stavbo Dobrna  

 

Strošek ogrevanja za občinsko stavbo Dobrna je v povprečju med leti 2008 in 2012 znašal  

4.330,73 €.  

 

 
Graf 39. Strošek za ogrevanje (v €) v stavbi Občine Dobrna od leta 2008 do 2012 
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Strošek za ogrevanje Zdravstvenega doma Dobrna  

 

Strošek ogrevanja ZD Dobrna je v povprečju med leti 2008 in 2012 znašal 4.095,43 €.  

 

 
Graf 40. Strošek za ogrevanje  (v €) v Zdravstvenem domu Dobrna od leta 2008 do 2012 

 

Strošek za ogrevanje starega vrtca Dobrna  

 

Strošek ogrevanja v starem vrtcu Dobrna je v povprečju med leti 2008 in 2011 do porušenja 

znašal  5.751,64 €.  

 

 
Graf 41. Strošek za ogrevanje (v €) za vrtec Dobrna od leta 2008 do 2011 
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Strošek za ogrevanje v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna  

 

Strošek ogrevanja za CUDV postopno od leta 2008 pada, v skladu s postopnim 

zmanjševanjem porabe toplotne energije v zavodu.   

 

 

Poraba električne energije v javnih stavbah občine Dobrna 

Največ električne energije letno porabi Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, kar je 

pričakovano, saj razpolaga z največjo površino stavbe v javni lasti (5.053 m
2
) ter funkcionira 

24 ur na dan in vse dni v letu. Sledi poraba električne energije v Osnovni šoli Dobrna, kjer 

smo opazili tudi trend večanja porabe električne energije iz leta v leto. Po porabi električne 

energije si nato sledijo star Vrtec Dobrna, Občina Dobrna, Zdravstveni dom, knjižnica in 

kulturni dom. Potrebno je opozoriti, da sta knjižnica in kulturni dom začela z obratovanjem v 

letu 2009 in da je leta 2011 prišlo do porušenja vrtca Dobrna ter pričetka gradnje novega 

nizkoenergetskega vrtca.   
 

Tabela 34. Poraba električne energije v javnih stavbah občine Dobrna od leta 2008 do leta 2012 

Javna stavba/leto  

kWh 

2008 2009 2010 2011 2012 

Osnovna šola Dobrna 44.061,00 43.796,88 94.896,00 80.253,12 90.140,00 

Kulturni dom Dobrna 0,00 888,00 3.319,00 5.226,00 6.882,00 

Knjižnica Dobrna 151,00 1.802,00 5.099,00 4.005,00 3.402,00 

Občina Dobrna 12.073,00 12.231,00 10.957,00 10.291,00 10.654,00 

Vrtec Dobrna 9.691,00 11.228,04 15.824,97 11.293,92* / 

Zdravstveni dom Dobrna 9.081,00 8.298,00 8.298,00 7.715,00 9.241,00 

Center za usposabljanje, 

delo in varstvo Dobrna 

264.439,00 267.017,00 288.006,00 311.919,00 305.066,00 

SKUPAJ 339.496,00 336.962,92 426.399,97 419.409,12 425.385,00 

63.936,68 
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Graf 42. Poraba električne energije v javnih stavbah občine Dobrna od leta 2008 do leta 2011 

 

Stroški za električno energijo v javnih stavbah občine Dobrna  
 

Najvišje stroške za električno energijo ima skladno z najvišjo porabo ter največjo uporabno 

površino (5.053 m
2
) Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Po stroških za 

električno energijo sledijo Osnovna šola Dobrna, star Vrtec Dobrna, Občina Dobrna, 

Zdravstveni dom Dobrna, Knjižnica Dobrna in Kulturni dom Dobrna.   
 

Tabela 35. Stroški za električno energijo v javnih stavbah občine Dobrna od leta 2008 do leta 

2012 

Javna stavba/leto 

Strošek za električno energijo (€) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Osnovna šola Dobrna 6.584,70 7.423,52 13.970,78 12.623,20 15.163,12 

Kulturni dom Dobrna 0,00 196,29 807,18 1.002,83 1.275,02 

Knjižnica Dobrna 131,88 411,54 881,64 767,38 719,43 

Občina Dobrna 2.360,08 2.853,39 1.798,72 1.613,01 1.731,45 

Vrtec Dobrna 1.558,32 1.888,76 2.431,27 1.209,92* / 

Zdravstveni dom 

Dobrna 1.623,20 735,23 1.570,24 1.534,45 

1.716,22 

Center za usposabljanje, 

delo in varstvo Dobrna 

39.155,79 40.059,39 40.280,49 40.874,37 41.151,41 

SKUPAJ 

51.413,97 53.568,12 61.740,32 59.625,16 

 

61.756,65 

 
* Podatki za leto 2011 so zajeti do porušenja vrtca  
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Graf 43. Stroški za električno energijo stavb v javni lasti v občini Dobrna od leta 2008 do 2012 
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Analiza stanja javnih stavb v občini Dobrna   

 

V vseh javnih stavbah so bili izvedeni poenostavljeni energetski pregledi, ki so podali analizo 

obstoječega stanja javnih objektov in nakazali na potenciale učinkovite rabe energije v 

posameznih javnih stavbah.  

 

Namen energetskega pregleda je prav tako odkrivanje šibkih točk rabe energije v javnih 

stavbah, ki jih prikazujemo v nadaljevanju v poglavju 6 Šibke točke.  

 

Tip oken na javnih stavbah 

 

Na Osnovni šoli Dobrna, v Kulturnem domu Dobrna ter knjižnici so bila okna zamenjana v 

letu 2009. Z vidika učinkovite rabe energije so problematična okna v Zdravstvenem domu 

Dobrna. 
 

Tabela 36. Tip oken na javnih stavbah ter leto vgradnje 

Javna stavba  Tip oken Leto vgradnje 

Osnovna šola Dobrna dvoslojna plastična + kopelit 

(telovadnica) 

2009 

Kulturni dom Dobrna dvoslojna aluminijasta 2009 

Knjižnica Dobrna dvoslojna aluminijasta 2009 

Občina Dobrna lesena 2010 

Vrtec Dobrna lesena 1984 

Zdravstveni dom Dobrna lesena 1975? 1984? 

Center za usposabljanje, delo 

in varstvo Dobrna 

dvoslojna plastična 2007 

 

Tip kritine in izolacija streh javnih stavb  

 

OŠ Dobrna, kulturni dom in knjižnica imajo pločevinasto kritino. Občinska stavba občine 

Dobrna, Zdravstveni dom in CUDV imajo opečno kritino, medtem ko je stari vrtec bil pokrit 

z betonastimi strešniki.  
 

Tabela 37. Tip kritine v javnih stavbah občine Dobrna 

Javna stavba  Podatki o strehi 

Osnovna šola Dobrna pločevina 

Kulturni dom Dobrna Sika Sanafil + alupločevina (obrobe) 

Knjižnica Dobrna Sika Sanafil + alupločevina (obrobe) 

Občina Dobrna opečna 

Vrtec Dobrna betonska (betonski strešniki) 

Zdravstveni dom Dobrna opečna 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna opečna 

 

Večina javnih stavb ima izolirano streho s tervolom. Kulturni dom in knjižnica, ki sta prizidek 

OŠ Dobrna imata izolirano streho s stirodurjem. V povprečju je debelina izolacije  streh 

javnih stavb 20-25 cm. 
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Tabela 38. Vrsta in debelina izolacije strehe javnih stavb v občini Dobrna 

Javna stavba  Vrsta izolacije 

strehe 

Debelina izolacije 

strehe (cm) 

Osnovna šola Dobrna tervol 20 cm 

OŠ telovadnica tervol 20 cm 

Kulturni dom Dobrna stirodur 25 cm 

Knjižnica Dobrna stirodur 25 cm 

Občina Dobrna / 0 

Zdravstveni dom Dobrna tervol 15 cm 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna tervol 20 cm 

 

Z vidika učinkovite rabe energije bi bilo potrebno izolirati streho občinske stavbe. 

 

Izolacija tal  

 

Večina starih gradenj nima vgrajene izolacije proti tlom, kar predstavlja velike energetske 

izgube. 

 
Tabela 39. Vrsta in debelina izolacije tal javnih stavb v občini Dobrna 

Javna stavba  Vrsta izolacije tal Debelina izolacije tal (cm) 

Osnovna šola Dobrna / 0 

Kulturni dom Dobrna stiropor / stirodur 8 cm 

Knjižnica Dobrna stiropor / stirodur 8 cm 

Občina Dobrna / / 

Zdravstveni dom Dobrna stiropor ?  

Center za usposabljanje, delo in 

varstvo Dobrna 

Vkopane kletne stene so 

hidro in toplotno 

izolirane. 

10 cm 

 

Izolacija stavbe  

 

Pri analizi debeline in vrste izolacije stavb smo ugotovili, da bi bilo potrebno dodatno izolirati 

telovadnico OŠ ter stavbo Občine Dobrna.  

 
Tabela 40. Vrsta in debelina izolacije stavbe 

Vrsta in debelina izolacije 

stavbe 

Vrsta izolacije stavbe Debelina izolacije stavbe 

(cm) 

Osnovna šola Dobrna stiropor 16 cm 

OŠ telovadnica / 0 

Kulturni dom Dobrna mineralna volna + kaširana 

mavčna plošča 

16 cm 

Knjižnica Dobrna mineralna volna + kaširana 

mavčna plošča 

16 cm 

Občina Dobrna / 0 

Zdravstveni dom Dobrna tervol v montažni steni 15 cm 

Center za usposabljanje, delo 

in varstvo Dobrna 

Fasadne stene so toplotno 

izolirane s ploščami iz 

steklene volne.  

10 cm 

 

 



 

50 

 

Termostatski ventili v javnih stavbah 

 

Sama centralna regulacija temperature ne zagotavlja doseganja želenih temperatur v vseh 

prostorih, še posebej, če ogrevalni sistem ni res natančno projektiran in izveden, zato je 

potrebna lokalna regulacija na ogrevalih. Regulacija ogrevanja z ročnimi ventili na ogrevalih 

je zelo groba in z vidika energijske učinkovitosti slaba. V večini evropskih držav so že 

sprejeli ustrezne predpise, ki uporabnikom nalagajo obvezno vgradnjo termostatskih ventilov. 

Investicija v ta ukrep učinkovite rabe energije se zelo hitro povrne, saj so doseženi prihranki 

energije po podatkih Agencije za učinkovito rabo energije do 15 %. 

 

Predlagamo namestitev termostatskih ventilov na vse radiatorje javnih stavb v Občini Dobrna. 

 
Tabela 41. Delež termostatskih ventilov v javnih stavbah občine Dobrna 

Javna stavba  Delež termostatskih ventilov 

Osnovna šola Dobrna 100 % 

Kulturni dom Dobrna 1 radiator - 100 % 

Knjižnica Dobrna ni radiatorjev 

Občina Dobrna 50 % 

Zdravstveni dom Dobrna ne 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 100 % 

 

Ogrevalni sistemi in kurilne naprave v javnih stavbah 

 

Večina javnih stavb ima izolacijo cevi v kotlovnicah. Starost kurilnih naprav javnih stavb je v 

povprečju 12 let.  

 
Tabela 42. Podatki o ogrevalnem sistemu v javnih stavbah občine Dobrna 

Javna stavba  Izolacija cevi v kotlovnici 

Osnovna šola Dobrna da 

Kulturni dom Dobrna da 

Knjižnica Dobrna da 

Občina Dobrna ne 

Zdravstveni dom Dobrna da 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna da 

 
Tabela 43. Starost, tip in moč kurilne naprave v javnih stavbah občine Dobrna  

Javna stavba  Leto 

izdelave 

Tip kurilne naprave - 

proizvajalec 

Moč (kW) 

Osnovna šola Dobrna 1997 Buderus 524 

Kulturni dom Dobrna 1997 Buderus 524 

Knjižnica Dobrna 1997 Buderus 524 

Občina Dobrna 2000 Junkers 2 x 24 

Zdravstveni dom Dobrna 1998 Strebel: CA6S-4 33 

Center za usposabljanje, delo in 

varstvo Dobrna 

2007 2 x VissmannVitoplex 300 345, 285 
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Tip žarnic 

 

Večinoma so v javnih stavbah prisotne fluorescentne in varčne žarnice. Senzorji za vklop so 

prisotni v sanitarijah in na vhodih.  

 
Tabela 44. Tip žarnic  

Javna stavba  Fluorescentne  /navadne / 

varčne žarnice 

Senzorji za vklop 

Osnovna šola Dobrna fluorescentne + varčne v sanitarijah + na 

vhodu 

Kulturni dom Dobrna fluorescentne + varčne v sanitarijah + na 

vhodu 

Knjižnica Dobrna fluorescentne + varčne v sanitarijah + na 

vhodu 

Občina Dobrna varčne ne 

Zdravstveni dom Dobrna fluorescentne + navadne ne 

Center za usposabljanje, delo in 

varstvo Dobrna 

fluorescentne + varčne zunaj 

 

Priprava sanitarne vode  

 

Priprava sanitarne vode v večina javnih stavb poteka lokalno s pomočjo pretočnih električnih 

bojlerjev. Zdravstveni dom Dobrna in CUDV imata centralen način priprave sanitarne vode s 

pomočjo zalogovnikov.  

 
Tabela 45. Način priprave sanitarne vode v javnih stavbah občine Dobrna 

Javna stavba  lokalno 

/centralno 

Litri način 

Osnovna šola Dobrna lokalno WC-ji: 30, hodniki + 

razredi: 

pretočni električni 

bojler 

Kulturni dom Dobrna lokalno WC-ji: 30, hodniki + 

razredi: 

pretočni električni 

bojler 

Knjižnica Dobrna lokalno WC-ji: 30, hodniki + 

razredi: 

pretočni električni 

bojler 

Občina Dobrna lokalno 20 pretočni električni 

bojler v kuhinji 

Zdravstveni dom Dobrna centralno   

Center za usposabljanje, delo 

in varstvo Dobrna 

centralno - 2 

zalogovnika 

1.500 L + 3.000 L  

 

Priprava hrane 

 

Priprava hrane se izvaja v OŠ Dobrna in CUVD s pomočjo plin/elektrika in konvekcijske 

peči. 

 
Tabela 46. Način priprave hrane v javnih stavbah občine Dobrna 

Javna stavba  Način priprave hrane 

Osnovna šola Dobrna plin + elektrika + konvekcijska pečica 

Kulturni dom Dobrna / 

Knjižnica Dobrna / 



 

52 

 

Občina Dobrna / 

Zdravstveni dom Dobrna / 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna plin + konvekcijska pečica 

 

Zasedenost javne stavbe  

 

OŠ Dobrna, občinska stavba in CUVD imajo 100 % zasedenost. Kulturni dom je zaseden 3 

ure na dan in po 2 prireditve na mesec, knjižnica 11 ur na teden … 

 
Tabela 47. Podatki o zasedenosti objekta v javnih stavbah občine Dobrna 

Javna stavba  Podatki o zasedenosti objekta 

Osnovna šola Dobrna 100 % 

Kulturni dom Dobrna 3 ure /dan + 2 prireditvi/mesec 

Knjižnica Dobrna 11 ur /teden 

Občina Dobrna 100 % 

Zdravstveni dom Dobrna 8 ur /dan, 1 ordinacija 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 100 % 

 

Energetski pregledi javnih stavb  

 

Večina javnih stavb še ni imela energetskega pregleda. Energetski pregled je imela OŠ 

Dobrna pred prenovo in dozidavo prizidka, kjer se sedaj nahajata kulturni dom in knjižnica. 

Star vrtec Dobrna je izvedel energetski pregled pred porušenjem. V letu 2012 se je pričela 

gradnja nizkoenergetskega vrtca.  

 
Tabela 48. Energetski pregled v javnih stavbah občine Dobrna 

Energetski pregled Opravljen: da/ne 

Osnovna šola Dobrna da* 

Kulturni dom Dobrna ne 

Knjižnica Dobrna ne 

Občina Dobrna ne 

Vrtec Dobrna da 

Zdravstveni dom Dobrna ne 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna ne 

* EP opravljen pred prenovo in dozidavo 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

IZRAČUN KAZALNIKOV ZA JAVNE STAVBE 

Energijsko število  

 

Za merjenje rabe energije se uporablja kazalec energijsko število, ki predstavlja specifično 

rabo energije na enoto ogrevalne površine javne zgradbe na leto.  

 

Pri izračunu energijskega števila javnih stavb (kWh/m
2
/leto) smo upoštevali povprečje porabe 

energije za ogrevanje in električne energije v obdobju treh let: 2010, 2011 in 2012; razen pri 

vrtcu Dobrna, kjer smo glede na porušenje vrtca v letu 2011 vzeli podatke za leto 2008, 2009 

in 2010.   

 

Najnižje energijsko število (80,84 kWh/m
2
/leto) ima stavba Centra za usposabljanje, delo in 

varstvo Dobrna, kar je v skladu s priporočeno vrednostjo, ki je 80 kWh/m
2
/leto.  

 

Malo višje energijsko število ima Kulturni dom Dobrna (81,68 kWh/m
2
/leto), potrebno pa je 

opozoriti, da je CUDV zaseden 24 ur na dan, vse dni v letu, medtem, ko Kulturni dom 

obratuje v povprečju tri ure na dan ter v njem izvedejo približno dve prireditvi na mesec.  

 

Knjižnica Dobrna, ki se nahaja v istem delu novogradnje kot kulturni dom, ima malo višje 

energijsko število in sicer 98,61 kWh/m
2
/leto, zasedena je v povprečju 11 ur na teden. 

 

Občina Dobrna ima kljub slabi izolativnosti stavbe še vedno nižje energijsko število od 

slovenskega povprečja (150 do 200 kWh/m
2
/leto), in sicer 145,04 kWh/m

2
/leto.  

 

Osnovna šola Dobrna ima energijsko število 146,99 kWh/m
2
/leto, predvidevamo, da v 

precejšnji meri zaradi precejšnjih izgub na telovadnici šole.  

 

Energijsko število Zdravstvenega doma Dobrna je alarmantno, saj znaša  204,20 kWh/m
2
/leto, 

kar pomeni, da je nujno potrebno predvideti sanacijske ukrepe za izboljšanje energetske 

učinkovitosti rabe energije.  

 

Star Vrtec Dobrna je imel zelo visoko energijsko število (263,43 kWh/m
2
/leto), ki pa v času 

izdelave LEK-a ni več relevantno, saj ga je občina že porušila in je nov vrtec že v izgradnji.  

 

Graf 44 prikazuje poleg energijskih števil posameznih javnih stavb v občini Dobrna tudi 

povprečno vrednost energijskega števila vseh javnih stavb, ki so bile vključene v analizo in 

znaša 126,23 kWh/m
2
/leto in z rdečo črto označeno priporočeno vrednost energijskega 

števila. 
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Graf 44. Energijsko število za javne stavbe v občini Dobrna (kWh/m
2
/leto) 

 

 

Struktura rabe primarne energije v javnih stavbah glede na energent  

 

68 % primarne energije za ogrevanje javnih stavb se proizvede iz utekočinjenega naftnega 

plina (UNP), ki je mešanica propana in butana in se distribuira preko daljinske distribucije v 

centru Dobrne. Na ta način se ogrevajo osnovna šola Dobrna, Kulturni dom Dobrna, 

Knjižnica Dobrna, Občina Dobrna in prej tudi star Vrtec Dobrna. 20 % primarne energije se 

proizvede iz UNP, ki ga dobavljajo v plinohramu Centra za usposabljanje, delo in varstvo 

Dobrna ter 12 % iz ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO), na katerega se ogreva Zdravstveni 

dom Dobrna.  

 
Tabela 49. Raba primarne energije glede na energent, ki se uporablja za ogrevanje javnih stavb 

v občini Dobrna 

Energent Raba primarne 

energije v letu 

2010 (kWh) 

Odstotek (%) Raba primarne 

energije  v letu 

2012 (kWh)   

Odstotek (%) 

UNP - daljinska 

distribucija 

442.573,25 72 365.483,35 68 

ELKO 67.402,00 11 64.544,96 12 

UNP - plinohram 106.133 17 106.300,00 20 

SKUPAJ 616.108,25 100 536.328,31 
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Graf 45. Struktura rabe primerne energije v stavbah v javni lasti glede na energent 

3.3 ANALIZA RABE ENERGIJE V PODJETJIH 

 

V občini Dobrna je bilo v septembru 2013 po podatkih AJPES-a registriranih 129 poslovnih 

subjektov. Na naslove 15 podjetij smo poslali vprašalnike, na podlagi katerih smo želeli 

pridobiti podatke o vrsti in letni porabi energenta za ogrevanje in tehnološke procese, letni 

porabi električne energije, razpoložljivosti odpadne toplote, opravljenem energetskem 

pregledu podjetja ter energetskem upravljavcu in možnosti uporabe kogeneracije. Opravili 

smo tudi telefonske razgovore s posameznimi podjetji. Spodaj je opisano nekaj večjih podjetij 

v občini Dobrna. 

 

Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d. 

Terme Dobrna so sodobno zdraviliško-turistično središče, ki združuje naravne danosti in 

sodobno medicinsko znanost. Tradicija podjetja sega v 15. stoletje. V Termah Dobrna d.d. 

imajo tri naravne zdravilne dejavnike, priznane s strani Ministrstva za zdravje Republike 

Slovenije: termalna voda, fango in šota. Opravljajo rehabilitacijske postopke za zdraviliška 

zdravljenja, in sicer za vnetne revmatske bolezni, degenerativne izvensklepne revmatizme, 

stanje po poškodbah, nevrološke bolezni in ginekološke bolezni. 

Za ogrevanje v Termah Dobrna d.d. uporabljajo ekstra lahko kurilno olje in elektriko. 

Porabijo 470.000 L ELKO letno, ki ga uporabljajo za ogrevanje prostorov, pripravo tople 

sanitarne vode in vzdrževanje temperature termalne vode v bazenih. Letno porabijo 3.378.000 

kWh električne energije. Preko toplotnih črpalk izkoriščajo odpadno termalno vodo iz 

bazenov, odpadno energijo iz hladilnega agregata in odpadno toploto iz prezračevalnih 

naprav. V letu 2006 so imeli energetski pregled podjetja, v okviru službe vzdrževanja imajo 

tudi energetskega upravljavca.  

Hotelski komleks ima svojo kurilnico v kleti, v kateri je toplovodni kotel Viessmann na 

ELKO letnik 2004, moči 90 kW. V kurilnici je narejen razvod ogrevane vode, in sicer za 

naslednje veje: radiatorsko ogrevanje – sever, radiatorsko ogrevanje – jug, talno gretje in 

priprava tople sanitarne vode. Priprava sanitarne vode se izvaja preko bojlerja, volumna 1500 

68 % 

12 % 

20 % 

Struktura rabe primarne energije v javnih stavbah glede na 

energent za leto 2012 

UNP - daljinska distribucija

ELKO

UNP
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l in še dodatno enega bojlerja, volumna 200 l. Skladiščenje ELKO za potrebe kotla v hotelu 

Higiea se izvaja v dvoplaščnem rezervoarju, 5 m
3
, v prostorih nekdanje stiskalnice in je s 

cevovodom povezan s kotlovnico v Higiei. Odčitavanje porabe ELKO poteka redno, evidenca 

porabe je tedenska. Po celotnem objektu so nameščeni radiatorji Aklimat s termostatskimi 

glavami. Poraba toplotne ogrevalne energije celotnega kompleksa zdravilišča je v letu 2001 

znašala 421.000 litrov ELKO, po vseh rekonstrukcijah na ogrevalnih sistemih pa je v letu 

2012 poraba znašala 242.000 litrov ELKO. 

Ogrevanje sanitarne vode in prostorov z odpadno toploto 

V letu 2011 je bila v glavni kurilnici kot dopolnilni toplotni vir instalirana toplotna črpalka 

(TČ) voda/voda toplotne moči 30,6 kW in priključne električne moči 6,56 kW. Toplotna 

črpalka izkorišča toploto odpadne termalne vode. V Zdraviliškem domu dnevno nastane 

okrog 80 m
3
 odpadne termalne vode 33 °C iz termalnih kabin, ki nato izteče direktno v potok. 

Temperatura izparevanja TČ je +10 °C, temperatura kondenzacije pa 60 °C. Delovni tlak je 

28 barov. Toplotna črpalka je namenjena predvsem za ogrevanje tople sanitarne vode hotela. 

Profilplast, orodjarstvo in plastika, d. o. o.  

Podjetje Profiplast, d. o. o. je specializirano za izdelavo orodij za ekstrudiranje profilov PVC, 

ter drugih materialov (PA, ABS) in za brizganje plastičnih mas. Izdelujejo tudi rastlinjake. 

Za ogrevanje letno porabijo približno 10.000 L ekstra lahkega kurilnega olja. Letno porabijo 

180.500 kWh električne energije za tehnološke procese ter poslovne prostore, ki obsegajo 

približno 450 m
2
. 

Grobelnik, žaga in trgovina, d.o.o. 

Podjetje se ukvarja z žaganjem, skobljanjem in impregnacijo lesa. Izdelujejo brune, lesena 

ostrešja, lesene opaže in strope ter zimske vrtove.  

Za ogrevanje stanovanjske hiše, v katerih so tudi poslovni prostori, porabijo letno približno 

28.000 kWh primarne energije, ki jo pridobijo iz lesne biomase. Za tehnološke procese 

uporabljajo diesel gorivo in sicer 120.000 kWh na leto.  
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Tabela 50. Analiza rabe energije v podjetjih občine Dobrna 

*Pri elektriki za ogrevanje in tehnološke procese je upoštevana skupna poraba električne energije.  

Največ primarne energije za ogrevanje in tehnološke procese v podjetjih občine Dobrna se 

proizvede iz ekstra lahkega kurilnega olja, in sicer približno 98 %, les in elektrika sta 

zastopana s po 1 %. Največji porabnik energije v občini so Terme Dobrna d. d., ki porabijo 

približno 92 % vse energije analiziranih poslovnih subjektov. Večji porabniki so še 

Profilplast, d. o. o., Grobelnik, žaga in trgovina, d. o. o. in Bencinski servis Dobrna. 

Pri sami analizi podjetij je potrebno še opozoriti, da ima veliko manjših poslovnih subjektov 

svoje prostore v stanovanjskih hišah in praviloma ne vodijo ločene evidence porabe energije 

med poslovnim subjektom in stanovanjskim delom. 

Podjetje Vrsta energenta Letna poraba 

energije za 

ogrevanje in 

tehnološke procese 

(L/m
3
) 

Letna poraba 

primarne energije 

za ogrevanje in 

tehnološke procese 

(kWh) 

Letna poraba 

električne 

energije 

(kWh) 

Skupaj kWh 

Terme Dobrna d.d. ELKO (L) 470.000 4.700.000 3.378.000 8.078.000 

Dagta, prevozi in 

gradbeništvo, d.o.o. ELKO (L) 1.600 16.000 7.129 23.129 

EGIDA, proizvodnja, 

trgovina in ostale 

storitve, d.o.o. ELKO (L) 1.750 17.500 7.129 24.629 

Eknjiga, založništvo, 

trgovina in 

računalništvo, d.o.o. ELKO (L) 1.000 10.000 6.317 16.317 

PROFILPLAST, 

orodjarstvo in 

plastika, d.o.o. ELKO (L) 10.000 100.000 180.498 280.498 

GROBELNIK, žaga 

in trgovina, d.o.o. 

les za ogrevanje (m
3
) 16 28.000  28.000 

Diesel gorivo za 

tehnološke procese 

(L) 12.000 120.000 2.707 122.707 

Gostinstvo Lovec, 

družba za gostinstvo 

in storitve, d.o.o. ELKO (L) 2.500 25.000 22.562 47.562 

ETT-LIGHTING 

d.o.o.* elektrika 

  

13.466 13.466 

Slaščičarna in 

okrepčevalnica 

"Jagoda" Šenazi 

Ibrahimi s.p.* elektrika 

  

31.587 31.587 

Petrol d.d., bencinski 

servis Dobrna ELKO (L) 10.000 100.000 

 

100.000 

Izletniška kmetija 

»Vrba« les (m
3
) 8 14.000 2.707 16.707 

SKUPAJ ELKO + 

diesel  508.850 L 

5.088.500 kWh (98 

%)   

SKUPAJ LES  24 m
3
 42.000  kWh (1 %)   

SKUPAJ 

ELEKTRIKA*  45.053 kWh 45.053 kWh (1 %)   

SKUPAJ    5.095.500  3.649.395 8.744.895 
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3.4 ANALIZA RABE ENERGIJE V PROMETU 

 

Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu za občino Dobrna je potrebno upoštevati, da se 

zaradi narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja občine. Zaradi 

tega je v okviru lokalnega energetskega koncpeta nemogoče določiti oprijemljive energetske 

indikatorje, na podlagi katerih bi merili učinkovitost rabe energije v prometu. 

 

V Lokalnem energetskem konceptu občine Dobrna so predstavljeni splošni podatki o 

obravnavanem sektorju. 

Cestno omrežje 

 

Občina Dobrna je imela leta 2010 5,8 km državnih cest in sicer kategorije II-R2 ter 67,3 km 

občinskih cest. Od tega je bilo lokalnih cest (LC) 29,7 km ter javnih poti (JP) 37,6 km. Javnih 

poti za kolesarje v občini Dobrna v letu 2010 ni bilo.  

 

 
    

 

Slika 3. Podrobni izsek karte državnih cest 
Vir: http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/  

 
Tabela 51. Dolžina javnih cest v občini Dobrna v letu 2010 

 

km  km 

državne ceste  5,8 regionalne ceste II-R2 5,8 

občinske ceste 72,3 lokalne ceste -LC 30,1 

javne poti - JP 42,2 

javne poti za kolesarje 0,0 

javne ceste - 

skupaj 78,1   
Vir: Statistični urad RS, 2010 

 

http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/
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Občino Dobrna povezujejo z drugimi kraji trije odseki državnih cest v skupni dolžini 12,615 

km. 

 
Tabela 52. Seznam odsekov državnih cest, ki povezujejo občino Dobrno s sosednjimi kraji 

Št. ceste Potek ceste in odseka Dolžina odseka (km) 

429 Višnja vas – Dobrna - Črnova  

 Višnja vas – Dobrna 7,520 

 Odcep v Dobrno 1,695 

 Dobrna  - Črnova 3,400 

Skupaj 12,615 
Vir: Direkcija RS za ceste, 2010 

Prometne obremenitve 

 

Podatki o prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s 

posameznimi ročnimi štetji prometa ter iz avtomatskih števcev prometa na območju celotne 

Slovenije. Števni podatki so ena temeljnih informacij o prometu na cestah, saj omogočajo 

izračun povprečnega letnega dnevnega prometa (število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo 

mimo števnega mesta na povprečni dan v letu). 

 

 
Slika 4. Izsek karte prometnih obremenitev, 2009.  
Vir: http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/  

 

Tabela 53. Povprečna dnevna prometna obremenitev državnih cest v občini Dobrna v letu 2010 

Prometni odsek 

Ime 

števnega 

mesta 

Vsa 

vozila 

(PLDP) Motorji 

Osebna 

vozila Avtobusi 

Lah. 

tov. 

< 

3,5t 

Sr. 

tov.  

3,5-

7t 

Tež. 

tov. 

nad 

7t 

Tov. 

s 

prik. Vlačilci 

STRMEC - 

DOBRNA Lemberg 3.498 4 3.464 3 18 4 3 1 1 

ODCEP V 

DOBRNO    2.650 15 2.407 20 130 55 13 3 7 

DOBRNA - 

ČRNOVA 

Črnova 

2 3.470 35 3.087 25 190 75 39 8 11 

*PLDP = povprečni letni dnevni promet 

 

http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/
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Iz izseka karte prometnih obremenitev ter tabele za posamezne prometne odseke je razvidno, 

da na prometnem odseku Strmec – Dobrna, na povprečen dan, v letu, prevozi 3.498 vozil, 

odcep v Dobrno 2.650 vozil in odcep Dobrna  - Črnova 3.470 vozil. 

 

Cestna vozila 

 
Tabela 54. Lastništvo cestnih vozil v občini Dobrna na dan 31. 12. 2010 

Cestna vozila - skupaj 1.360 

Motorna vozila 1.337 

kolesa z motorjem 32 

motorna kolesa 51 

osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili 1.072 

osebni avtomobili  1.068 

specialni osebni avtomobili 4 

avtobusi 3 

tovorna motorna vozila 58 

tovornjaki 48 

delovna motorna vozila 3 

vlačilci 4 

specialni tovornjaki 3 

traktorji 121 

Priklopna vozila 23 

tovorna priklopna vozila 15 

priklopniki 12 

polpriklopniki 3 

bivalni priklopniki 2 

traktorski priklopniki 6 
Vir: Statistični urad RS,2010 

 

V občini Dobrna je bilo konec leta 2010 registriranih 1.360 cestnih vozil, od tega 1.337 

motornih in 23 priklopnih vozil. Med motornimi vozili je bilo največ osebnih avtomobilov, in 

sicer 1.068. 

 

Javni promet 

 

Občina Dobrna nima železniškega potniškega prometa. 

 

Medkrajevni avtobusni potniški promet izvaja prevoznik Izletnik Celje, d. d. Med delovnim 

tednom je na relaciji Celje – Dobrna – Celje opravljenih 18 voženj v obe smeri, kar 

predstavlja 276 prevoženih kilometrov dnevno. 

 

Organiziran prevoz osnovnošolskih otrok je za OŠ Dobrna urejen na relacijah: Parož, Brdce, 

Rupe, Vrba, Zavrh, Gutenek, Loka, Lokovina, Lindek – Vine, Hramše, Vizore – Lemberg, in 

sicer z dvema lokalnima prevoznikoma.  

Kolesarski promet 

Znotraj občine Dobrna ni evidentiranih javnih poti za kolesarje.  
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3.5 ANALIZA RABE ELEKTRIČNE ENERGIJE  

Raba električne energije sama po sebi ne obremenjuje okolja, vendar močno obremenjuje 

okolje proizvodnja električne energije, pri čemer je stopnja obremenjevanja odvisna od načina 

proizvodnje oziroma uporabljenega goriva.  

Poraba električne energije v gospodinjstvih – stanovanjski odjem  

 

Po podatkih Elektra Celje, d. d. so tarifni odjemalci, to je gospodinjstva, v občini Dobrna leta 

2012 skupno porabili 2.926 MWh električne energije za različne namene, torej za ogrevanje 

sanitarne vode in prostorov,  gospodinjske aparate ter drugo rabo. V obdobju petih let od 2008 

do 2012 se je poraba rahlo znižala.  

 

 
Graf 46. Poraba električne energije v gospodinjstvih občine Dobrna od leta 2008 do 2012 (Vir: 

Elektro Celje, d.d.) 

 
Tabela 55. Izračun povprečne letne porabe električne energije v občini Dobrna in Sloveniji za 

leto 2010 in 2012 

Število gospodinjstev v Sloveniji (1. 1. 2011) 813.531 

Letna poraba v gospodinjstvih v 2010 3.219 GWh 

Povprečna letna (2010) raba/gospodinjstvo v Sloveniji 3.957 kWh / gospodinjstvo  

Število gospodinjstev v občini Dobrna  (1. 1. 2011) 784 

Letna poraba v gospodinjstvih v 2010 3.025.581 kWh 

Povprečna letna (2010) raba/gospodinjstvo Dobrna 3.859 kWh / gospodinjstvo 

  

Število gospodinjstev v Sloveniji (SURS, 1. 1. 2011) 813.531 

Letna poraba v gospodinjstvih v 2012 3.179 GWh 

Povprečna letna (2012) raba/gospodinjstvo v Sloveniji 3.908 kWh/gospodinjstvo  

Število gospodinjstev v občini Dobrna  (1. 1. 2011) 784 

Letna poraba v gospodinjstvih občine Dobrna v 2012 2.926.157 kWh 

Povprečna letna (2012) raba/gospodinjstvo Dobrna 3.732,34 kWh/gospodinjstvo 

Vir: Statistični urad RS, lastni izračuni 2011 
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Povprečna letna raba električne energije v Sloveniji je leta 2010 znašala 3.957 kWh na 

gospodinjstvo, v občini Dobrna pa 3.859 kWh na gospodinjstvo, kar 2,5 % pod slovenskim 

povprečjem.  

 

Povprečna letna raba električne energije v Sloveniji je leta 2012 znašala 3.908 kWh na 

gospodinjstvo, v občini Dobrna pa 3.732,34 kWh na gospodinjstvo, kar 4,5 % pod slovenskim 

povprečjem.  

 

V občini Dobrna bi tako lahko rekli, da je trend porabe električne energije pozitiven, saj se z 

leti postopno zmanjšuje poraba električne energije v gospodinjstvih.  

 

Poraba električne energije  – upravičeni odjemalci  

 

Graf 47. Poraba električne energije vseh upravičenih odjemalcev občine Dobrna 2008-2012 (Vir: 

Elektro Celje, d.d.) 

 

Po podatkih Elektra Celje d. d. se je skupna poraba upravičenih odjemalcev, to  je malega 

poslovnega odjema brez merjenja moči, industrije in veleodjema v občini Dobrna od leta 

2008 do 2010 zmanjšala za 11 %. Leta 2008 so upravičeni odjemalci porabili 5.169 MWh 

električne energije, v letu 2010 pa 4.624 MWh. 

 

V obdobju 2010 in 2012 je poraba električne energije upravičenih odjemalcev ponovno začela 

naraščati, in sicer je poraba električne energije bila v letu 2012 za 11 % višja od leta 2010, 

torej skoraj enako kot leta 2008.  
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Graf 48. Poraba električne energije posameznih upravičenih odjemalcev občine Dobrna 2008-

2012 (Vir: Elektro Celje, d. d.) 

 

Med upravičenimi odjemalci predstavlja industrija največji odjem električne energije, sledi 

veleodjem in nato mali poslovni odjem. Pri vseh upravičenih odjemalcih je od leta 2008 do 

2010 zaznati padec porabe električne energije in od leta 2010 dalje ponovni porast.  

 

Poraba električne energije za javno razsvetljavo 

 

 
Graf 49. Poraba električne energije za javno razsvetljavo v občini Dobrna 2008-2012 (Vir: 

Elektro Celje, d. d.) 

 

Poraba električne energije za javno razsvetljavo v občini Dobrna je leta 2008 znašala 127 

MWh, v letu 2009 je porasla na 134 MWh ter v letu 2010 zopet padla na 126 MWh. Od leta 

2011 pa je ponovno zaslediti porast porabe električne energije.  
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Skupna poraba električne energije v občini Dobrna  

 

Skupna poraba vseh odjemalcev električne energije je bila leta 2012 v občini Dobrna 8,22 

GWh. 62,82 % vse električne energije so porabili upravičeni odjemalci, to je mali poslovni 

odjem brez merjenja moči (7,37 %), industrija (47,92 %) ter veleodjem (7,53 %). Po skupni 

porabi sledijo gospodinjstva, ki so leta 2012 porabila 35 % električne energije oziroma 2,92 

GWh. Poraba električne energije za javno razsvetljavo je bila 1,62 % oziroma 0,13 GWh. 

 

 
Graf 50. Struktura porabe električne energije vseh odjemalcev v občini Dobrna v letu 2012 (Vir: 

Elektro Celje, d.d. ter lastni preračuni) 

 
Tabela 56. Struktura porabe električne energije vseh odjemalcev v občini Dobrna v letih 2008-

2012  

 LETO (MWh) 

DELEŽI 

(%) 

DELEŽI 

(%) 

TARIFNA SKUPINA 2008 2009 2010 2011 2012 2010 2012 

Gospodinjstva 3.179 2.979 3.026 3.081 2.926 38,91 35,56 

Javna razsvetljava 127 134 126 134 133 1,62 1,62 

Mali poslovni odjem 

brez merjenja moči 

698 678 631 599 606 8,12 7,37 

Industrija na SN 3.642 3.548 3.380 3.624 3.943 43,47 47,92 

Veleodjem z merjenjo 

močjo NN (nad 43 kW 

priključne moči) 

856 846 612 628 620 7,88 7,53 

Upravičeni odjemalci 

skupaj (mali poslovni 

odjem + industrija + 

veleodjem) 

5.198 5.073 4.624 4.852 5.169 59,47 - 

SKUPAJ 8.502 8.185 7.775 8.067 8.228 100,00 100,00 
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Graf 51. Struktura porabe električne energije vseh odjemalcev v občini Dobrna v letih 2008-

2012 (Vir: Elektro Celje, d.d.) 

 

Leta 2010 se je skupna poraba vseh odjemalcev električne energije v primerjavi z letom 2008 

znižala za 8,5 %,v primerjavi z letom 2009 pa za 5 %vendar je leta 2011 ponovno prišlo do 

porasti skupne porabe električne energije za 8 %. 
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IZRAČUN KAZALNIKOV 

Raba energije vseh porabnikov v občini Dobrna 

 

Predstavljena je poraba posameznih energentov za ogrevanje vseh porabnikov v občini 

Dobrna: individualna stanovanja, javne stavbe in podjetja. 

 
Tabela 57. Poraba energije vseh porabnikov v občini Dobrna (Vir: izpolnjeni vprašalniki za 

gospodinjstva in podjetja, energetsko knjigovodstvo za javne stavbe) 

GOSPODINJSTVA 

Energent Les (m
3
) ELKO (L) UNP (kg) Električna 

energija (MWh) 

Premog (kg) SKUPAJ 

Količina 2.855 247.950 25.000 

 

3.000 

 MWh 4.996 2.480 320 33 11 7.840 

% 63,72 31,63 4,08 0,42 0,14 100,00 

JAVNE STAVBE 

MWh 0 65 472 0 0 537 

% 0 12 88 0 0 100,00 

PODJETJA 

Količina 24 508.850 0 45 0 

 MWh 42 5.088 0 45 0 5.175 

% 0,81 98,32 0,00 0,87 0,00 100,00 

VSI PORABNIKI 

MWh 5.038 7633 792 78 11 13.552 

% 36,96 56,32 5,84 0,57 0,08 100,00 

 

 
Graf 52. Deleži porabe primarne energije gospodinjstev, javnih stavb in podjetij v občini 

Dobrna 
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Največ primarne energije za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode ter tehnološke namene v 

občini Dobrna se pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja (56 %), sledi raba lesne biomase (37 

%) ter utekočinjeni naftni plin (6 %). Električna energija ter premog se uporabljata v manj kot 

1 %. Raba električne energije je v tem poglavju vključena samo za ogrevanje individualnih 

stanovanj in nekaterih poslovnih prostorov.  

 
Tabela 58. Analiza rabe toplotne energije vseh porabnikov (MWh) v občini Dobrna 

 MWh Delež (%) 

Gospodinjstva 7.840 57,52 

Javne stavbe 537 4,51 

Podjetja 5.175 37,97 

SKUPAJ 13.552 100,00 

 

 
Graf 53. Razmerje rabe toplotne energije vseh porabnikov v občini Dobrna 

 

Pri primerjavi rabe primarne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode 

ugotovimo, da v občini Dobrna največ toplotne energije porabijo gospodinjstva (7.840 MWh 

ali 58 %), sledi poraba podjetij (5.175 MWh ali 38 %) ter javnih stavb (537 MWh ali 4 %).  

Pri tem je potrebno upoštevati, da je pri analizi gospodinjstev zajet vzorec 55,4 % 

gospodinjstev na Dobrni, pri analizi podjetij smo zajeli 10 % večjih podjetij, pri analizi javnih 

stavb pa smo upoštevali vse stavbe v javni lasti na Dobrni, s CVUD, ki je v državni lasti.  

 
Tabela 59. Analiza rabe električne energije vseh porabnikov (MWh) v občini Dobrna v letih 

2010 in 2012 

 2010 2012 

 MWh Delež (%) MWh Delež (%) 

Gospodinjstva 3.025,58 36,89 2.926,16 33,81 

Javne stavbe 426,40 5,20 425,39 4,92 

Podjetja 4.624,43 56,38 5.169,04 59,73 

Javna razsvetljava 125,78 1,53 133,49 1,54 

SKUPAJ 8.202,19 100,00 8.654,08 100 

Vir: Elektro Celje, d.d. ((tarifni odjemalci za gospodinjstva, upravičeni odjemalci za podjetja) 

ter energetsko knjigovodstvo Občine Dobrna) 
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Graf 54. Razmerje rabe električne energije vseh porabnikov v občini Dobrna 

 

V analizo skupne rabe električne energije vseh porabnikov v občini Dobrna v letu 2012 smo 

uporabili podatke, ki smo jih pridobili od podjetja Elektro Celje, d.d. in sicer za 

gospodinjstva, podjetja ter javno razsvetljavo. Za javne stavbe smo uporabili podatke, ki smo 

jih pridobili na podlagi energetskega knjigovodstva občine.  

 

Skupna letna poraba električne energije vseh porabnikov v občini Dobrni tako znaša 

8.654,08MWh, od tega največ porabijo podjetja (5,169,04 MWh oziroma 56,38 %), sledijo 

gospodinjstva (2.926,16 MWh oziroma 36,89 %). Stavbe v javni lasti so v letu 2012 porabile 

425,39 MWh električne energije kar predstavlja 5,20 %, javna razsvetljava pa 133,49 MWh 

oziroma 1,53 %.  

 
Tabela 60. Poraba toplotne in električne energije vseh porabnikov v občini Dobrna leta 2012 

 MWh 

Skupna raba toplotne energije vseh porabnikov v letu 2012 13.552 

Skupna raba električne energije vseh porabnikov v letu 2012 8.654,08 

Skupaj toplotna + električna energija 22.206,08 

 

V občini Dobrna so leta 2012 vsi porabniki skupaj porabili 22.206,08 MWh toplotne in 

električne energije.  
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4 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO  

 

4.1 KOTLOVNICE 

 

V občini Dobrna je ena kotlovnica, s katero upravlja Sipro, d.o.o., Pečnikova 1, Žalec. S 

kotlovnico se ogrevajo stanovanjski objekti Dobrna 5a, 5b, 7a in 7b. Podatke o kotlovnici smo 

pridobili na osnovi vprašalnika in jih predstavljamo v tabeli 62.  

 
Tabela 61. Podatki o kotlovnici v občini Dobrna 

Lokacija kotlovnice Dobrna 7 a, Dobrna 

Lokacije objektov, ki so priključeni na kotlovnico Dobrna 5a, 5b, 7a, 7b 

Lastništvo kotlovnice Etažni lastniki Dobrna 5a, 5b, 7a, 7b 

Upravitelj kotlovnice Sipro, d.o.o., predstavnik lastnikov 

Vrsta energenta ELKO 

Letna poraba energenta 27.000 – 35.000 L 

Letna poraba primarne energije 270.000 – 350.000 kWh 

Število stanovanj, ki so priključena na kotlovnico 37 

Število ostalih subjektov priključenih na kotlovnico / 

Skupna ogrevalna površina 1.702,70 m
2
 

Moč kotlovne naprave 360 kW 

Način priprave sanitarne tople vode Ni skupne priprave 

Starost kotlovne naprave 10 let 

Starost toplovoda 31 let 

Število vej, ki so vezane na kotlovno napravo 2 

Število toplotnih podpostaj 1 

Dolžina toplovoda 65 m 

Vrsta regulacije avtomatsko krmiljenje 

Vir Sipro, d.o.o. 

 

Skupna letna poraba primarne energije v kotlovnicah za ogrevanje stanovanjskih blokov v 

občini Dobrna je 270 – 350 MWh.  
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4.2 DALJINSKO OGREVANJE 

 

Občina Dobrna razpolaga s sistemom daljinskega ogrevanja. Sistem daljinskega ogrevanja 

ogreva zdraviliški kompleks Terme Dobrna d. d. Podatke o daljinskem ogrevanju smo zbrali 

na podlagi vprašalnika in jih predstavljamo v spodnji razpredelnici. 
 

Tabela 62. Opis daljinskega ogrevanja v občini Dobrna 

Naziv in naslov podjetja, ki distribuira toploto Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 

Dobrna 

Moč kotlovne naprave 2,3 MW 

1,5 MW 

Starost kotlovne naprave 24 let (1988) 

40 let (1972) 

Vrsta energenta ELKO 

Letna količina energenta 330.000 L = 3.330.000 kWh 

Stanovanja priključena na daljinsko ogrevanje 1 stanovanjski objekt s 6 

stanovanjskimi enotami in 1 

poslovnim prostorom, Dobrna 41 

Površina stanovanj priključenih na daljinsko 

ogrevanje 

330,05 m
2
 

Nestanovanjski odjem Terme Dobrna, d.d. 

Površina nestanovanjskega odjema Zdraviliški dom (1.000 m
2
)  

+ Hotel Vita (10.000 m
2
)  

+ letna kavarna (200 m
2
)  

= 11.200 m
2
 

Skupna površina stanovanjskega in 

nestanovanjskega odjema 

11.500 m
2
 

Dolžina primarnih in sekundarnih vodov 

daljinskega omrežja 

500 m 

 

V občini Dobrna letno porabijo približno 3.330 MWh primarne energije za daljinsko 

ogrevanje v okviru podjetja Terme Dobrna, d. d., ki jo pridobijo iz ekstra lahkega kurilnega 

olja. 

 

V letu 2012 je zdraviliški kompleks Terme Dobrna izvedel posodobitve na področju 

ogrevanja v smeri sodobnih tehnologij – toplotne črpalke.  

 

4.3 ZEMELJSKI PLIN 

 

Občina Dobrna ne razpolaga s prenosnim plinovodnim omrežjem. 
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4.4 UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN  

 

Oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom v občini Dobrna izvaja podjetje Istrabenz plini d.o.o., 

Sermin 8 a, 6000 Koper. Zagotovljena je v centru Dobrne, omogočajo jo trije manjši 

plinohrami (3 x 5.000 L), izparilna postaja ter plinovodno omrežje. 
 

Tabela 63. Oskrba z UNP v občini Dobrna 

Trenutna dolžina plinovodnega omrežja 2.060 m 

Število neaktivnih priključkov v občini Dobrna 40 

Načrt o širitvi omrežja v občini Dobrna Proti Termam Dobrna 

d.d. ter novemu naselju v 

smeri Hudičevega grabna 

Načrti o priključevanju porabnikov Po potrebi 

Stanovanja 

Število stanovanj, priključenih na plinovodno omrežje v občini 

Dobrna 

60 

Letna poraba stanovanj, priključenih na plinovodno omrežje v 

občini Dobrna 

25 t 

Ogrevalne površine stanovanj cca. 3.600 m
2
 

Ostali objekti (večja podjetja in javne stavbe z večjo rabo energije) 

Število ostalih objektov priključenih na plinovodno omrežje  3 

Letna raba plina ostalih objektov priključenih na plinovodno 

omrežje  

cca. 30 ton 

Ogrevalne površine javnih stavb cca. 2.000 m
2
 

Vir: Istrabenz Plini, d.o.o. 
 

Kurilna vrednost UNP, mešanice propana in butana, ki se uporablja za daljinsko 

distribucijo v občini Dobrna 

31,40 kWh/m
3
 

7,4 kWh/L 

12,8 kWh/kg 

Vir: Istrabenz Plini, d.o.o. 

 
Graf 55. Trend porabe UNP v občini Dobrna (Vir: Istrabenz Plini, d.o.o.) 
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Skupna količina dobavljenega UNP se v občini Dobrna od leta 2007 do 2010 povečuje, v letu 

2010 je podjetje Istrabenz Plini, d.o.o. dobavilo 6,8 krat več mešanice propana in butana kot v 

letu 2007.  

 
Graf 56. Količina dobavljene energije iz UNP (Vir: Istrabenz Plini, d.o.o.) 

 

Skladno s povečano količino dobavljenega plina za plinohram UNP v občini Dobrna se je 

povečala tudi proizvodna primarne energije iz tega vira. V letu 2010 so v občini Dobrna iz 

UNP pridobili 517.120 kWh energije. 

 

 
Graf 57. Trend priključevanja odjemalcev UNP (Vir: Istrabenz Plini, d.o.o.) 

 

Trend priključevanja odjemalcev UNP v občini Dobrna od leta 2007 do 2010 kaže, da se je od 

leta 2007 do 2010 povečalo število odjemalcev (stanovanj), ki uporabljajo UNP, in sicer iz 42 

stanovanj v letu 2007 na 60 stanovanj v letu 2010. 
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4.5 ELEKTRIČNA ENERGIJA  

 

Občino Dobrna pokriva Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., 

Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, ki nam je posredovalo podatke o oskrbi z električno energijo. 

 

SN omrežje Občine Dobrna se napaja iz RTP Trnovlje 110/20/10 kV, ki ima vgrajene tri 

transformatorje z instalirano močjo  3×31.5 MVA. RTP Trnovlje je vključena v 110 kV zanko 

Slovenske Konjice – Selce ter ima možnost dvostranskega napajanja. 

 

Transformatorske postaje 20/0.4  kV se napajajo preko 20 kV izvoda Vojnik iz RTP Trnovlje.  

 

 
Slika 5. EE naprave na območju občine Dobrna (Vir: Elektro Celje d. d.) 
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5 ANALIZA EMISIJ 

5.1 SPLOŠNO O EMISIJAH PRI PORABI ENERGENTOV     

 

Analiza emisij izhaja iz analize porabe energentov in rabe energije. Je osnova za podajanje 

ukrepov, ki bodo zmanjšali rabo fosilnih goriv, povečali rabo obnovljivih virov energije ter 

prispevali k izboljšanju stanja okolja v občini Dobrna.  
 

Tabela 64. Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih goriv in tehnologij 

 ELKO UNP Les Elektrika Zemeljski 

plin 

Rjavi 

premog 

CO2 

kg/TJ 

74.000 55.000 0 138.908 57.000 97.000 

SO2 kg/TJ 120 3 11 806 0 1.500 

NOx 

kg/TJ 

40 100 85 722 30 170 

CxHy 

kg/TJ 

6 6 85 306 6 910 

CO kg/TJ 45 50 2.400 1.778 35 5.100 

Prah 

kg/TJ 

5 1 35 28 0 320 

Vir: Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter f r die Erstellung vod Energie und 

Emissionsbilanzen im Bereich raum  rmeversorrgung, Graz, 1997 

 

Za pregled emisijskih faktorjev podajamo lastnosti posameznih spojin. 

 

Ogljikov dioksid (CO2) 

 

Ogljikov dioksid je brezbarven plin brez vonja z molekulsko maso 44.010 g/mol. V majhni 

količini (0,03 %) je navzoč v Zemljinem ozračju, kjer deluje kot toplogredni plin. Nastaja pri 

izgorevanju organskih snovi, če je prisotna zadostna količina kisika. Rastline ga porabljajo za 

sintezo ogljikovih hidratov. Pri izgorevanju fosilnih goriv, ki vsebujejo ogljik kot so metan, 

zemeljski plin, bencin, plinsko olje, kerozin, propan, premog in les nastajajo velike količine 

ogljikovega dioksida. Ker rastline vežejo CO2 pravimo, da je lesna biomasa z vidika CO2 

nevtralno gorivo. 
  

Žveplov dioksid (SO2)  

 

Žveplov dioksid je strupen brezbarven plin, jedkega vonja z molekulsko maso 64,07 g/mol. Je 

glavni produkt izgorevanja žveplovih spojin. Nastaja v ognjenikih in različnih industrijskih 

procesih. Ker nafta in premog vsebujeta žveplove spojine, njuno izgorevanje ustvarja žveplov 

dioksid. Nadaljnja oksidacija SO2 ob prisotnosti katalizatorjev vodi do nastanka žveplove 

kisline (H2SO4), s tem pa do nastanka kislega dežja. Povzroča nezaželene učinke na 

respiratornem sistemu, poveča simptome astme in povzroča težave pri ljudeh z oslabljenim 

delovanjem ledvic. 
 

Dušikovi oksidi (NOx) 

 

Dušikovi oksidi so binarne spojine dušika in kisika (NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5). So 

močni oksidanti. Dušikov monoksid (NO) je zelo strupen brezbarven plin, ki pospešuje 
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gorenje. Povzroča težke razjede na koži, očeh in dihalnih organih. Pri daljši izpostavljenosti 

povzroči smrt zaradi pljučnega edema. Dušikov dioksid (NO2) je rdečkasto-rjav strupen plin 

(pri vdihavanju) z ostrim vonjem. Najpomembnejši viri NO2 so motorji z notranjim 

izgorevanjem (Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1ikov_oksid).   

 

Ogljikovodiki (CxHy) 

 

Ogljikovodiki so organske spojine zgrajene izključno iz ogljika in vodika. Večina 

ogljikovodikov na Zemlji najdemo v surovi nafti in zemeljskem plinu. Spojine z majhnim 

številom ogljikovih atomov so plini, npr. metann, etenn in etin (acetilen), z malo večjim 

številom tekočine, na primer oktan in benzen), s še večjim številom ogljikovih atomov pa 

trdne snovi, na primer parafinski voski in naftalen. Vsi ogljikovodiki ob prisotnosti kisika 

zgorijo v ogljikov dioksid in vodo, ki sta najpomembnejša toplogredna plina. Plinasti in 

tekoči ogljikovodiki, predvsem alkani, so eden od najpomembnejših virov energije. 

Uporabljajo se predvsem kot viri toplote, goriva za bencinske in dizelske motorje, maziva in 

surovina za proizvodnjo asfalta.
 
Uporabljajo se tudi kot potisni plini za pršila in topila. Vir: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikovodik  

 

Ogljikov monoksid (CO) 

 

Ogljikov monoksid je brezbarven plin brez vonja, gorljiv in zelo toksičen plin. Je glavni 

produkt nepopolnega izgorevanja ogljikovih spojin. Če zastrupitev poveča izgubo zavesti, se 

količina vdihanega CO poveča zaradi česar se poveča možnost za smrt. V nekaterih mestnih 

okoljih je CO velik onesnaževalec atmosfere zaradi motorjev z notranjim izgorevanje ter 

nepopolnega izgorevanja različnih goriv (les, premog, olj,e parafin, propan, zemeljski plin in 

odpadki). Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikov_oksid  

 

Prah (PM) 

Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. V veliki večini 

delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi kot so kovine, 

organska topila ali ozon. Najpogosteje se izvajajo v zadnjih letih meritve delcev premera 10 

(PM10) in 2,5 (PM2,5) µm, ki so zdravju najbolj škodljive. Delci so naravnega (dim gozdnih 

požarov, vulkanski pepel) ali antropogenega izvora (energetski objekti, promet, industrija, 

individualna kurišča). Delci vplivajo na zdravje ljudi, kakor tudi na klimo, vidnost in 

podobno. Delci povečajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja.  
Vir: http://www.okolje.info/index.php/kakovost-zraka/trdni-delci  

 

Toplogredni plini 

Toplogredni plini ali plini tople grede so plini, ki povzročajo učinek tople grede v Zemljinem 

ozračju. Nekateri tudi uničujejo ozonski plašč in s tem povzročajo ozonsko luknjo, vendar 

pojava nista neposredno povezana. Toplogredni plin je plin v atmosferi, ki Sončevemu 

kratkovalovnemu sevanju večinoma dopušča vstop v ozračje, vendar vpije del izhajajočega 

dolgovalovnega sevanja in tako segreva zrak. Zmerna količina toplogrednih plinov v ozračju 

je dobrodejna, saj bi bila brez njih temperatura na površju le okoli -18 ˚C, namesto sedanjih 

+15 ˚C povprečne temperature. Če se v ozračje izpušča preveč toplogrednih plinov, se 

povprečna temperatura planeta postopoma viša in pojavljajo se podnebne spremembe. Od 

začetka industrijske revolucije se je zaradi kurjenja fosilnih goriv koncentracija ogljikovega 

dioksida povišala iz 280 na 390 ppm (parts per million- delcev na milijon). Najpogostejši 

toplogredni plini so vodna para, ogljikov dioksid, metan, dušikovi oksidi (predvsem N2O) in 

ozon. Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Toplogredni_plin  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1ikov_oksid
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikovodik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikov_oksid
http://www.okolje.info/index.php/kakovost-zraka/trdni-delci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Toplogredni_plin
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5.2 EMISIJE – INDIVIDUALNO OGREVANJE STANOVANJ 

 

Pri analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje individualnih stanovanj (55,4 % 

vzorec vseh gospodinjstev v občini) smo ugotovili, da se največ stanovanj v občini Dobrna 

ogreva na les ali lesne odpadke (55,40 %), sledi ekstra lahko kurilno olje (32,04 %), 

utekočinjeni naftni plin (8,14 %), elektrika, sončne celice in premog predstavljajo manjši 

delež. Največ primarne energije se tako proizvede iz lesne biomase, sledita ELKO in UNP. 

Na letni ravni tako 55,4 % vzorec vseh gospodinjstev porabi 7.841 MWh toplotne energije iz 

različnih energentov. Posledica rabe energentov so emisije ogljikovega dioksida, žveplovega 

dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovodikov, ogljikovega monoksida in prašnih delcev. 

Njihovo količino smo preračunali glede na emisijske faktorje posameznih energentov.  

 
Tabela 65. Poraba energije in sproščene emisije v občini Dobrna po posameznih energentih za 

ogrevanje individualnih stanovanj v 55,4 % vzorcu vseh gospodinjstev v občini 
Vrsta 

energenta 

Primarna 

energija v 

MWh/leto 

Primarna 

energija v 

TJ/leto 

CO2 

kg/leto 

SO2 

kg/leto 

NOx 

kg/leto 

CxHy 

kg/leto 

CO 

kg/leto 

Prah 

kg/leto 

Premog  11 0,040 3.841,20 59,40 6,73 36,04 201,96 12,67 

Les 4.996 17,986 0,00 197,84 1.528,78 1.528,78 43.165,44 629,50 

ELKO 2.480 8,928 660.672,00 1.071,36 357,12 53,57 401,76 44,64 

UNP 320 1,152 63.360,00 3,46 115,20 6,91 57,60 5,76 

Elektrika 33 0,119 16.502,27 95,75 85,77 36,35 211,23 3,33 

Skupaj 7.841 28,228 744.375,47 1.427,81 2.093,60 1.661,64 44.037,99 695,89 

Vir: Izpolnjeni vprašalniki po gospodinjstvih občine Dobrna (55,4 % vzorec vseh gospodinjstev v občini), 

Unit Converter: http://www.iea.org/stats/unit.asp, Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter 

f r die Erstellung vod Energie und Emissionsbilanzen im Bereich raum  rmeversorrgung, Graz, 1997 

 

 

 
Graf 58. Skupne emisije v občini Dobrna, ki nastanejo pri ogrevanju stanovanj v 55.4 % vzorcu 

vseh gospodinjstev v občini 

 

Zgornji graf prikazuje sproščene skupne emisije 55,4 % vzorca gospodinjstev v občini 

Dobrna za ogrevanje individualnih stanovanj. Ogrevanje le teh letno sprosti v atmosfero 

744.375 kg CO2, 1.428 SO2, 2.093 kg NOx, 1.662 kg CxHy, 44.038 kg CO in 696 kg prahu.  
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5.3 EMISIJE VSEH PORABNIKOV V OBČINI DOBRNA 

 

Emisije plinov, ki nastanejo s porabo energentov za ogrevanje ter rabo električne energije 

posameznih porabnikov smo izračunali v tem poglavju. Pri izračunu emisij plinov, ki 

nastanejo zaradi ogrevanja individualnih stanovanj v občini Dobrna smo uporabili podatke 

porabe energentov po gospodinjstvih na podlagi 55,4 % vzorca vseh gospodinjstev v občini. 

Emisije plinov, ki nastanejo z ogrevanjem javnih stavb smo izračunali iz podatkov porabe 

energentov vseh javnih stavb, ki smo jih pridobili iz energetskega knjigovodstva. Upoštevali 

smo podatke za leto 2010. V analizo emisij, ki nastanejo zaradi ogrevanja in tehnoloških 

procesov podjetij smo upoštevali količine porabljenih energentov podjetij, ki so bili 

predhodno vključena to je 10 % večjih poslovnih subjektov.  

 
Tabela 66. Emisije, ki nastanejo pri ogrevanju individualnih stanovanj v občini Dobrna 
Vrsta 

energenta 

Primarna 

energija v 

MWh/leto 

Primarna 

energija v 

TJ/leto 

CO2 

(kg/leto) 

SO2 

(kg/leto) 

NOx 

(kg/leto) 

CxHy 

(kg/leto) 

CO 

(kg/leto) 

Prah 

(kg/leto) 

Premog  11 0,040 3.841,20 59,40 6,73 36,04 201,96 12,67 

Les 4.996 17,986 0,00 197,84 1.528,78 1.528,78 43.165,44 629,50 

ELKO 2.480 8,928 660.672,00 1.071,36 357,12 53,57 401,76 44,64 

UNP 320 1,152 63.360,00 3,46 115,20 6,91 57,60 5,76 

Elektrika 33 0,119 16.502,27 95,75 85,77 36,35 211,23 3,33 

Skupaj 7.841 28,228 744.375,47 1.427,81 2.093,60 1.661,64 44.037,99 695,89 

 

55,4 % vzorec gospodinjstev v občini Dobrna z ogrevanjem individualnih stanovanj letno 

proizvede 744.375 kg ogljikovega dioksida, 1.428 kg žveplovega dioksida, 2.094 kg 

dušikovih oksidov, 1.662 kg ogljikovodikov, 44.038 kg ogljikovega monoksida ter 696 kg 

prahu. 

 
Tabela 67. Emisije, ki nastanejo pri ogrevanju stavb v javni lasti v občini Dobrna 
Vrsta 

energenta 

Primarna 

energija v 

MWh/leto 

Primarna 

energija v 

TJ/leto 

CO2 

(kg/leto) 

SO2 

(kg/leto) 

NOx 

(kg/leto) 

CxHy 

(kg/leto) 

CO 

(kg/leto) 

Prah 

(kg/leto) 

ELKO 67 0,241 17.848,80 28,94 9,65 1,45 10,85 1,21 

UNP 548 1,973 108.504,00 5,92 197,28 11,84 98,64 1,97 

Skupaj 615 2,214 126.352,80 34,86 206,93 13,28 109,49 3,18 

 

Vse stavbe v javni lasti v občini Dobrna so v letu 2010 z ogrevanjem v atmosfero sprostile 

126.353 kg ogljikovega dioksida, 35 kg žveplovega dioksida, 207 kg dušikovih oksidov, 13 

kg ogljikovodikov, 110 kg ogljikovega monoksida ter 3 kg prahu. 
 

Tabela 68. Emisije, ki nastanejo pri ogrevanju in tehnoloških procesih v podjetjih v občini 

Dobrna 
Vrsta 

energenta 

Primarna 

energija v 

MWh/leto 

Primarna 

energija v 

TJ/leto 

CO2 

(kg/leto) 

SO2 

(kg/leto) 

NOx 

(kg/leto) 

CxHy 

(kg/leto) 

CO 

(kg/leto) 

Prah 

(kg/leto) 

Les 42 0,151 0,00 1,66 12,85 12,85 362,88 5,29 

ELKO 5.088 18,317 1.355.443,20 2.198,02 732,67 109,90 824,26 91,58 

Elektrika 45 0,162 22.503,10 130,57 116,96 49,57 288,04 4,54 

Skupaj 5.175 18,630 1.377.946,30 2.330,25 862,49 172,32 1.475,17 101,41 

 

10 % vzorec podjetij, v katerega so vključena večja podjetja v občini Dobrna, pri ogrevanju in 

tehnoloških procesih letno proizvede 1.377.946 kg ogljikovega dioksida, 2.330 kg žveplovega 
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dioksida, 862 kg dušikovih oksidov, 172 kg ogljikovodikov, 1.475 kg ogljikovega monoksida 

ter 101 kg prahu. 

 
Tabela 69. Emisije, ki nastanejo pri ogrevanju in tehnoloških procesov vseh porabnikov v občini 

Dobrna 
Vrsta 

energenta 

Primarna 

energija v 

MWh/leto 

Primarna 

energija v 

TJ/leto 

CO2 

(kg/leto) 

SO2 

(kg/leto) 

NOx 

(kg/leto) 

CxHy 

(kg/leto) 

CO 

(kg/leto) 

Prah 

(kg/leto) 

Premog  11 0,0396 3.841,20 59,40 6,73 36,04 201,96 12,67 

Les 5.038 18,1368 0,00 199,50 1.541,63 1.541,63 43.528,32 634,79 

ELKO 7.635 27,486 2.033.964,00 3.298,32 1.099,44 164,92 1.236,87 137,43 

UNP 868 3,1248 171.864,00 9,37 312,48 18,75 156,24 3,12 

Elektrika 78 0,2808 39.005,37 226,32 202,74 85,92 499,26 7,86 

Skupaj 13.630 49,068 2.248.674,57 3.792,92 3.163,02 1.847,25 45.622,65 795,88 

 
Tabela 70. Struktura emisij plinov po energentih, ki nastanejo pri ogrevanju in tehnoloških 

procesih vseh porabnikov v občini Dobrna 
Vrsta 

energenta 

Primarna 

energija 

(%) 

CO2 (%) SO2 (%) NOx (%) CxHy 

(%) 

CO (%) Prah 

(%) 

Premog  0,08 0,17 1,57 0,21 1,95 0,44 1,59 

Les 36,96 0,00 5,26 48,74 83,46 95,41 79,76 

ELKO 56,02 90,45 86,96 34,76 8,93 2,71 17,27 

UNP 6,37 7,64 0,25 9,88 1,01 0,34 0,39 

Elektrika 0,57 1,73 5,97 6,41 4,65 1,09 0,99 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 
Graf 59. Struktura emisij plinov po energentih vseh porabnikov v občini Dobrna za ogrevanje in 

tehnološke procese 

 

Pri analizi strukture emisij plinov po energentih, ki nastanejo pri ogrevanju 55,4 % vzorca 

gospodinjstev, 10 % vzorca večjih podjetij (ogrevanje in tehnološki procesi) ter vseh stavb v 

javni lasti v občini Dobrna, smo ugotovili, da se največ ogljikovega dioksida (90 %) ter 

žveplovega dioksida (87 %) letno proizvede zaradi izgorevanja ekstra lahkega kurilnega olja. 

Prav tako se iz ELKO v atmosfero sprosti znaten delež dušikovih oksidov (35 %).  
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Izgorevanje lesne biomase proizvede največ ogljikovodikov (83 %), ogljikovega monoksida 

(95 %) in prahu (80 %). 

 
Tabela 71. Emisije, ki so nastale pri rabi električne energije leta 2010 v občini Dobrna 
Tarifna skupina Primarna 

energija v 

MWh/leto 

Primarna 

energija v 

TJ/leto 

CO2 

(kg/leto) 

SO2 

(kg/leto) 

NOx 

(kg/leto) 

CxHy 

(kg/leto) 

CO 

(kg/leto) 

Prah 

(kg/leto) 

Gospodinjstva 3.025.581 10,8921 1.512.999,83 8.779,03 7.864,10 3.332,98 19.366,15 304,98 

Javna 

razsvetljava 
125.777 0,4528 62.896,15 364,95 326,91 138,55 805,06 12,68 

Mali poslovni 

odjem brez 

merjenja moči 

631.628 2,2739 315.857,34 1.832,73 1.641,73 695,80 4.042,92 63,67 

Industrija na SN 3.380.412 12,1695 1.690.438,13 9.808,60 8.786,36 3.723,86 21.637,34 340,75 

Veleodjem z 

merjeno močjo 

NN (nad 43 kW 

priključne moči) 

612.394 2,2046 306.239,35 1.776,92 1.591,74 674,61 3.919,81 61,73 

Upravičeni 

odjemalci 

skupaj (mali 

poslovni odjem 

+ industrija + 

veleodjem) 

4.624.434 16,6479 2.312.526,49 13.418,21 12.019,78 5.094,26 29.599,97 466,14 

Skupaj 7.775.792 27,9929 3.888.430,81 22.562,24 20.210,84 8.565,81 49.771,29 783,80 

 

 
Graf 60. Struktura emisij plinov vseh odjemalcev električne energije v letu 2010 

 

Vsi porabniki električne energije so v letu 2010 v atmosfero sprostili 3.888.430 kg 

ogljikovega dioksida, 22.562 kg žveplovega dioksida, 20.210 kg dušikovih oksidov, 8.565 kg 

ogljikovodikov, 49.771 kg ogljikovega monoksida ter 783 kg prahu. Iz strukture emisij plinov 

po odjemalcih električne energije ugotovimo, da največ vseh plinov emitira industrija (43 %), 

sledijo vsa gospodinjstva v občini (39 %), mali poslovni odjem brez merjenja moči in 

veleodjem (8 %). Javna razsvetljava prispeva 2 % emisij plinov.  
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Tabela 72. Emisije po porabnikih v občini Dobrna 
Porabnik Primarna 

energija v 

MWh/leto 

Primarna 

energija v 

TJ/leto 

CO2 

(kg/leto) 

SO2 

(kg/leto) 

NOx 

(kg/leto) 

CxHy 

(kg/leto) 

CO 

(kg/leto) 

Prah 

(kg/leto) 

Gospodinjstva* 7.808 28,1088 727.873,20 1.332,06 2.007,83 1.625,29 43.826,76 692,57 

Javne stavbe 615 2,2140 126.352,80 34,86 206,93 13,28 109,49 3,18 

Podjetja** 5.130 18,4680 1.355.443,20 2.199,68 745,52 122,75 1.187,14 96,88 

Električna 

energija*** 7.776 27,9929 3.888.430,81 22.562,24 20.210,84 8.565,81 49.771,29 783,80 

Skupaj 21.329 76,7837 6.098.100,01 26.128,84 23.171,12 10.327,14 94.894,68 1.576,42 

*ogrevanje brez električne energije, **Ogrevanje brez električne energije z vključeno porabo energije za 

tehnološke procese, *** električna energija vseh odjemalcev 

 

Tabela 73. Struktura emisij po porabnikih v občini Dobrna 
Porabnik Primarna energija (%) CO2 (%) SO2 (%) NOx (%) CxHy (%) CO (%) Prah (%) 

Gospodinjstva* 36,61 11,94 5,10 8,67 15,74 46,18 43,93 

Javne stavbe 2,88 2,07 0,13 0,89 0,13 0,12 0,20 

Podjetja** 24,05 22,23 8,42 3,22 1,19 1,25 6,15 

Električna energija*** 36,46 63,76 86,35 87,22 82,94 52,45 49,72 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

*ogrevanje brez električne energije, **Ogrevanje brez električne energije z vključeno porabo energije za 

tehnološke procese, *** električna energija vseh odjemalcev 

 

 
Graf 61. Struktura emisij plinov vseh porabnikov energije v občini Dobrna 

 

V občini Dobrna največ emisij plinov povzroči raba električne energije vseh odjemalcev v 

občini, saj prispeva 64 % emisij ogljikovega dioksida, 86 % žveplovega dioksida, 87 % 

dušikovih oksidov, 82 % ogljikovodikov, 52 % ogljikovega monoksida in 50 % prahu. 55,4 % 

vzorec vseh gospodinjstev znatno prispeva k emisijam ogljikovega monoksida (46 %) in 

prahu (43 %). 10 % vzorec večjih poslovnih subjektov v občini Dobrna prispeva 24 % emisij 

ogljikovega dioksida. 
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6 ŠIBKE TOČKE RABE IN OSKRBE Z ENERGIJO  

 

Šibke točke so področja rabe in oskrbe z energijo, kjer so na osnovi analize trenutnega stanja 

možna izboljšanja. 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. Ti so naslednji: 

 večja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v občini, 

 spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v občini, 

 zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora, 

 zmanjšanje emisij, 

 sanacija potratnih stavb, ki so v upravljanju občine, 

 spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v okviru večjih (skupnih) sistemov (npr: 

v okviru sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali bioplin, mikrosistemi 

itd.), 

 kjer obstajata plinovod ali toplovod se teži k čim večjemu številu priklopov na 

omrežja tako za gospodinjstva, še posebno pa za večje porabnike energije. 

 

6.1 INDIVIDUALNA STANOVANJA 

 

V občini Dobrna kaže struktura rabe energentov na dokaj ugodno razmerje med rabo ekstra 

lahkega kurilnega olja (32,04 %) in visokim deležem rabe obnovljivih virov energije, ki se 

nanaša na rabo lesne biomase (55,93 %). Raba kurilnega olja največ prispeva k emisijam 

ogljikovega dioksida ter žveplovega dioksida, zato je priporočljivo v prihodnje še dodatno 

zmanjšati delež gospodinjstev, ki se ogrevajo na ELKO. Pri rabi lesne biomase v 

gospodinjstvih pogosto prihaja do nepopolnega izgorevanja lesa, zaradi zastarelih in 

energetsko neučinkovitih kotlov, zato je potrebno spodbujati vgradnjo modernih kotlov na 

lesno biomaso, ki imajo nižje emisije ter visok izkoristek. Prav tako je potrebno v strnjenem 

naselju Dobrne spodbujati priklop na skupni sistem ogrevanja, ki omogoča boljši nadzor, 

večje izkoristke in nižje emisije plinov. 

 
Tabela 74. Indikatorji šibkih točk ogrevanja individualnih stanovanj: 

Raba ekstra lahkega kurilnega olja  32,04 % gospodinjstev vzorca občine Dobrna 

Raba obnovljivih virov energije  55,93 % gospodinjstev vzorca občine Dobrna (les 

in lesni ostanki + sončne celice) 

Priključenost na distribucijska 

omrežja 

4,3 % gospodinjstev vzorca občine Dobrna 

Raba električne energije za 

ogrevanje 

3,54 % gospodinjstev vzorca občine Dobrna 

Raba primarne energije/m
2
 ogrevane 

površine 

168,87 kWh/ m
2
 

 

Izolacija stavb 61,4 % stanovanjskih stavb ni izoliranih  

Povprečna debelina izolacije stavb 10,52 cm 

Izolacija streh 54,8 % stanovanjskih stavb brez izolacije  

Povprečna debelina izolacije streh 15,01 cm  
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Tabela 75. Šibke točke individualnega ogrevanja gospodinjstev v občini Dobrna 

Šibke točke individualnega 

ogrevanja gospodinjstev  

 

Cilj  Odmik 

Slab nadzor nad 

individualnimi kurilnimi 

napravami 

Povečanje števila priključkov 

in s tem deleža 

gospodinjstev, ki so 

priključena na daljinjsko 

ogrevanje z UNP 8 % 

3,7 % 

Raba primarne energije/m
2
 

ogrevalne površine 

100 kWh/m
2
 68,87 kWh/m

2
 

 

Med šibkimi točkami ogrevanja individualnih stanovanj se v občini Dobrna prepoznava še 

slaba izolacija ovoja stavb in streh, zastarelo stavbno pohištvo, slab izkoristek in večje emisije 

pri uporabi starejših kurilnih naprav ter uporaba slabe in zastarele tehnologije pri uporabi 

lesne biomase.  

 

6.2 JAVNE STAVBE 

 

Na vseh stavbah v javni lasti smo opravili poenostavljene energetske preglede, ki so nakazali 

potenciale za zmanjšanje rabe energije v posamezni stavbi.  

 

Vse stavbe smo natančno pregledali s termovizijsko kamero, ki omogoča: 

- odkrivanje toplotnih mostov, 

- odkrivanje napak pri gradnji, 

- kontrolo toplotnih izgub 

- odkrivanje netesnosti oken in vrat, 

- odkrivanje vlage na stenah, vzrokov in izvorov zamakanja, 

- odkrivanje napak podometnih instalacij toplovodnih sistemov in talnega ogrevanja. 

 

Zunanja temperatura zraka je bila v času termovizijskega snemanja -2 ºC, kar je zelo primerno 

za snemanje, saj so se pokazale določene pomanjkljivosti izolacije stavb ter toplotni mostovi. 

Običajno pride do največjih izgub zaradi slabega tesnjenja oken, starejših (neizoliranih) 

steklenih površin, slabe izolacije. 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 

 

 
 

 

Energijsko število: 

 

80,84 kWh/m
2
/leto 

 

Priporočena vrednost   

80,00 kWh/m
2
/leto 

 

ODMIK 

Ni odmika.  

Slika 6. Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna – javna stavba v lasti RS 
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Slika 7. Fotografije analize s pomočjo termovizijske kamere  
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Šibke točke stavbe Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna: 

- Toplotni mostovi: spodnji rob stavbe, okna, strešna okna in vhodna vrata 

 

Zgradba ima energijsko število 80,84 kWh/m
2
/leto, priporočena vrednost za javne stavbe pa je 

80 kWh/m
2
/leto. Upoštevana je poraba energije za ogrevanje (E = 21,14 kWh/m

2
/leto) ter 

električna energija (E = 59,70 kWh/m
2
/leto). Če upoštevamo samo energijo za ogrevanje, 

ugotovimo, da spada zgradba med zelo varčne oziroma nizkoenergijske tipe. Pri tem je 

potrebno poudariti, da je stavba 100 % zasedena, saj obratuje vse dni v letu, 24 ur na dan.  

Osnovna šola Dobrna 

 

 
 

 

Energijsko število: 

 

146,99 kWh/m
2
/leto 

 

Priporočena vrednost   

80,00 kWh/m
2
/leto 

 

ODMIK 

od načrtovanega stanja  

66,99 kWh/m
2
/leto 
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Slika 8. Fotografije analize s pomočjo termovizijske kamere 

 

Šibke točke Osnovne šole Dobrna: 

- kopelit okna na telovadnici 

- neizolirana telovadnica 

- ni izolacije tal 

 

Zgradba Osnovne šole Dobrna ima energijsko število 146,99 kWh/m
2
/leto, kar je 66,99 

kWh/m
2
/leto več od priporočene vrednosti. K temu prispeva ogrevanje 112,51 kWh/m

2
/leto 

ter električna energija 34,47 kWh/m
2
/leto. 

Kulturni dom Dobrna in Knjižnica Dobrna 

 

 

Energijsko število: 

Kulturni dom: 81,68 kWh/m
2
/leto 

 

Knjižnica: 98,61 kWh/m
2
/leto 

 

Priporočena vrednost   

80,00 kWh/m
2
/leto 

 

ODMIK 

Kulturni dom: 1,68 kWh/m
2
/leto 

 

Knjižnica: 18,61 kWh/m
2
/leto 

Slika 9. Nov kompleks kulturni dom in knjižnica Dobrna  
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Slika 10. Fotografije analize s pomočjo termovizijske kamere 

 

Šibke točke prizidka k Osnovni šoli Dobrna – Kulturni dom Dobrna in Knjižnica 

Dobrna: 

- Velike steklene površine na severni strani zgradbe 

 

Kulturni dom Dobrna ima energijsko število 81,68 kWh/m
2
/leto, kar spada v okvir 

priporočene vrednosti. K temu prispeva ogrevanje 68,85 kWh/m
2
/leto ter 133,63 kWh/m

2
/leto 

poraba električne energije. Pri tem je potrebno upoštevati tudi, da je kulturni dom v povprečju 

zaseden le 3 ure na dan ter se v njem izvedeta 2 prireditvi na mesec.  

 

Knjižnica Dobrna ima energijsko število 98,61 kWh/m
2
/leto, k temu prispeva ogrevanje 82,08 

kWh/m
2
/leto. Odmik od priporočene vrednosti je 18,61 kWh/m

2
/leto. Zgradba je zasedena le 

11 ur na teden.  

 

Prizidek k Osnovni šoli Dobrna je novogradnja iz leta 2009. Vgrajena so dvoslojna 

aluminijasta okna, streha je izolirana s 25 cm in tla z 8 cm stirodura. Ovoj stavbe je izoliran s 

16 cm mineralne volne in kaširane mavčne plošče. Glede na to, da je objekt novogradnja, 

menimo, da bi lahko bil energetsko bolj učinkovit. Slabša energetska učinkovitost je posledica 

velikih steklenih površin na severni strani zgradbe.   
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Zdravstveni dom Dobrna 

 

 

 

Energijsko število: 

 

204,20 kWh/m
2
/leto 

 

 

Priporočena vrednost   

80,00 kWh/m
2
/leto 

 

ODMIK 

od načrtovanega stanja  

 124,20 kWh/m
2
/leto 

Slika 11. Zdravstveni dom Dobrna 

 

  

 

 

Slika 12. Fotografije analize s pomočjo termovizijske kamere 

 

Šibke točke objekta Zdravstvenega doma Dobrna so: 

- energent za ogrevanje je ekstra lahko kurilno olje, 

- staro stavno pohištvo; lesena okna iz leta 1975/1984, 

- ni izolacije tal, 

- ni termostatskih ventilov, 
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- še vedno del navadnih žarnic, 

- ni senzorjev za vklop luči, 

- vhodna vrata. 

 

Energijsko število Zdravstvenega doma Dobrna je 204,20 kWh/m
2
/leto, kar pomeni, da 

presega priporočeno vrednost za 124,20 kWh/m
2
/leto. Od tega znaša energijsko število za 

ogrevanje kar 181,14 kWh/m
2
/leto. Zgradba je zasedena 8 ur na dan. 

 

Občina Dobrna 

 

 

 

 
Energijsko število: 

 

145,04 kWh/m
2
/leto 

 

Priporočena vrednost   

80,00 kWh/m
2
/leto 

 

 

ODMIK 

od načrtovanega stanja   

65,04 kWh/m
2
/leto 

Slika 13. Občinska stavba občine Dobrna  

 

 
 
Slika 14. Fotografije analize s pomočjo termovizijske kamere 

 

Šibke točke stavbe Občine Dobrna: 

- ni izolacije strehe, 

- ni izolacije tal, 

- ni izolacije ovoja stavbe, 

- 50 % termostatskih ventilov, 

- ni izolacije cevi v kotlovnici. 
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Stavba v javni lasti, kjer je sedež Občine Dobrna ima energijsko število 145,04 kWh/m
2
/leto, 

od tega znaša energijsko število za ogrevanje 113,70 kWh/m
2
/leto. Odmik od priporočene 

vrednosti je tako 65,04 kWh/m
2
/leto. Stavba je 100 % zasedena.  

 

6.3 JAVNA RAZSVETLJAVA 

 

Šibke točke javne razsvetljave v občini Dobrna so: 

 

- Občina nima urejenega lastništva infrastrukture javne razsvetljave. 

- V občini Dobrna je nameščenih 284 svetilk, od tega 276 svetilk ne ustreza Uredbi o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, torej kar 97,2 % svetil.  

- Letna poraba energije na prebivalca pred menjavo svetilk v občini Dobrna znaša 58,7 

kWh, ciljna vrednost pa je 44,5 kWh, odmik od ciljne vrednosti je torej 14,2 kWh. 

 

Letna poraba energije/prebivalca Ciljna vrednost Odmik 

58,7 kWh 44,5 kWh 14,2 kWh 

 

- Povprečna starost svetil: 10-15 let 

 

6.4 PROMET 

 

V občini Dobrna ni kolesarskega omrežja. Izgradnja je v načrtovanju.  

 

6.5 PODJETJA 

 

Večina podjetij nima energetskega upravljavca in ne izvajajo rednih energetskih pregledov 

poslovnih prostorov. Nihče od podjetij, ki smo jih vključili v analizo nima sistema 

soproizvodnje električne in toplotne energije – kogeneracije.  

6.6 OSKRBA STOPLOTO 

 

V občini Dobrna je ena kotlovnica, s katero upravlja Sipro, d.o.o., Pečnikova 1, Žalec. 

Šibke točke oskrbe s toploto iz te kotlovnice so: 

- Energijsko število ogrevanja variira od 158,57 do 205,55 kWh/m
2
/leto, kar kaže na 

izredno energijsko neučinkovit način ogrevanja. 

- Ogrevanje z ekstra lahkim kurilnim oljem. 

Povprečna starost kurilnih naprav v kotlovnici je 10 let, medtem ko je starost toplovodov 

ocenjena na 31 let.  

 

6.7 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 

 

Oskrbe z zemeljskim plinom na območju občine Dobrna ni. S strani podjetja Geoplin 

plinovodi d. o. o. so pripravljeni razvojni načrti za obdobje 2011-2020, ki opredeljujejo 
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sprejemljive možnosti širitve plinovodnega omrežja v občini, vendar se v prihodnjem 10 

letnem obdobju ne planira plinifikacija znotraj občine Dobrna.     

 

6.8 OSKRBA Z UNP 

 

Oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom v občini Dobrna izvaja podjetje Istrabenz plini d.o.o., 

Sermin 8 a, 6000 Koper.  

 

Šibke točke oskrbe z utekočinjenim naftnim plinov v občini Dobrna so predvsem: 40 

neaktivnih priključkov, kar predstavlja tudi 40 % vseh priključkov.  

 

Trend priključevanja odjemalcev UNP v občini Dobrna od leta 2007 do 2010 sicer  kaže, da 

se je od leta 2007 do 2010 povečalo število odjemalcev (stanovanj), ki uporabljajo UNP in 

sicer iz 42 stanovanj v letu 2007 na 60 stanovanj v letu 2010. 

6.9 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO  

 

Odjemalec priključen na RTP Trnovlje je imel povprečno v letu 2010: 

- Načrtovane prekinitve: 1,66 izpad/odj., 214 min./odj. 

- Nenačrtovane prekinitve: 2,83 izpad/odj., 66 min./odj. 

 

Glede na načrtovano rast porabe el. energije je predvideno: 

- v letu 2020 izgradnja nove RTP Vojnik 110/20 kV, 2×20 MVA, ki bo izboljšala 

zanesljivost napajanja na območju Vojnika, Vitanja in Dobrne. 

 

Za izboljšanje kvalitete napajanja je do 2015 predvidena izgradnja 3 transformatorskih postaj 

20/0.4 kV: TP Dobrna Koren, TP Vrba Miklavž, TP Lokovina Višner  in 2,1 km SN 

kablovodov. 

Izgradnja ali rekonstrukcija transformatorskih postaj 20/0.4 kV in NN omrežja se izvaja 

zaradi slabih napetostnih razmer ali predvidenega povečanja odjema el. energije. 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

7 OCENA PREDVIDENE PORABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA 

OSKRBO 

 

Rast oziroma nihanje rabe energije na območju občine je mogoče določiti z analizo sprejetih 

načrtov novogradenj. Čim bolj natančna opredelitev rabe in s tem povezane energetske oskrbe 

območij je potrebna tudi zaradi določil Energetskega zakona ter Pravilnika o učinkoviti rabi 

energije v stavbah, ki med drugim predpisujeta tudi delno oskrbo stavb z obnovljivimi viri 

energije.  

7.1 OCENA PORABE NA PODLAGI PROSTORSKIH AKTOV – 

NOVOGRADENJ 

 

V občini so izdali  v povprečju med letom 2008 in 2012 11 gradbenih dovoljenj na leto za 

stanovanjske objekte.  
 

Tabela 76. Število izdanih gradbenih dovoljenj v obdobju 2008-2013* 

Leto  Število izdanih 

gradbenih 

dovoljenj 

2008 10 

2009 8 

2010 13 

2011 6 

2012 19 

2013* 9 

SKUPAJ  65 
*Podatki zbrani za leto 2013 do 23.9.2013. 

 

Opis novogradenj stanovanjskih objektov 

 

Na območju občine Dobrna so bili sprejeti sledeči lokacijski načrti, ki opredeljujejo 

potencialna območja novogradenj stanovanjskih objektov oziroma poslovnih, turističnih 

objektov. In sicer se planira individualna stanovanjska gradnja ali gradnja apartmajev na 

območju Gutenek, Zavrh in Zora.  

 

Na območju novogradenj je predvidena oskrba z UNP preko daljinskega ogrevanja.  

 

Občina predvideva še s sprejetim Lokacijskim načrtom izgradnjo večnamenskega športnega 

kompleksa (Ureditveno območje Športnega kompleksa, ki obsega 66.347 m
2
), širitev 

zdraviliškega kompleksa (predvidena gradnja 5 objektov za namene turizma – hoteli in drugi 

turistični objekti) ter novogradnjo varovanih stanovanj na območju Novi grad (gradnja 

medgeneracijskih centrov za sožitje generacij, varovanih stanovanj in objektov za potrebe 

zdravstva in turizma v Dobrni). 
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Slika 15. Območja novogradnj na podlagi veljavnih občinskih lokacijskih načrtov (vir: Občina 

Dobrna, 1013) 

 

Opis novogradenj javnih objektov 

 

V občini v prihodnje načrtujejo izgradnjo novega vrtca, in sicer nizkoenergetskega, ki naj bi 

začel obratovati leta 2014.  

 

Nizkoenergetski vrtec Dobrna bo imel 919,60 m
2 

 bruto tlorisne površine. Predvidena je 

kontaktna fasada, z 20 cm toplotno izolativnim slojem (kamena volna) in klasični silikatni 

omet. Streha bo ravna in dvokapnica. Ravna streha bo imela prodnato nasutje, dvokapnica pa 

bo opečnata, bobrovec. Objekt bo priključen na javno električno omrežje. Za ogrevanje 

objekta in pripravo sanitarne tople vode bo vgrajena toplotna črpalka zemeljski kolektor/voda. 
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Kot vir energije bo služila energija, ki se preko toplotne črpalke dvigne na višji nivo in 

distribuira k porabnikom. Za izboljšanje izkoristka in podporo ogrevanju bodo v sistem 

vgrajeni sprejemniki sončne energije, ki v času, ko ni potrebe po toploti, energijo skladiščijo v 

tleh (talni kolektorji). Sprejemniki sončne energije bodo vgrajeni na južno stran strehe 

objekta.   

 

Po prostorsko veljavnih aktih je predvidena še gradnja večnamenskega športnega kompleksa, 

obsega 66.347 m
2
. Na celotnem območju Lokacijskega načrta Športni kompleks je v 

severnem delu predvidena gradnja večnamenske dvorane ter enega večnamenskega igrišča, v 

južnem delu gradnja enega večnamenskega objekta in kompleksa odprtih bazenov. Na 

obravnavanem območju je izdelana študija lokacije in izvedbe geološke vrtine za koriščenje 

vode za potrebe vodnega turizma. Oskrba z energijo športnega kompleksa je predvidena z 

uporabo najsodobnejših energetskih tehnologij.   

 

 
Slika 16. Izsek iz lokacijskega načrta za večnamenski športni kompleks (vir: občina Dobrna) 
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7.2 NAČRT RAZVOJA DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV 

 

Oskrba z zemeljskim plinom 

 

Po podatkih Geoplina plinovodi d.o.o. , ki je pripravilo 10-letni razvojni načrt 2011-2020 za 

oskrbo z zemeljskim plinom predvideva, da bi bila dograditev in vzpostavitev oskrbe za 

občino Dobrna sprejemljiv projekt, vendar ni časovnih okvirjev o pričetku razvoja omrežja. V 

planskem obdobju Lokalnega energetskega koncepta gradnja plinovodnega omrežja ni 

predvidena.  

Oskrba z UNP 

  

V prihodnje se načrtuje po podatkih Istrabenz, distributerja UNP širitev omrežja proti 

Termam Dobrna d.d. ter novemu naselju v smeri Hudičevega grabna.   

  

Trend priključevanja odjemalcev UNP v občini Dobrna od leta 2007 do 2010 sicer  kaže, da 

se je od leta 2007 do 2010 povečalo število odjemalcev (stanovanj), ki uporabljajo UNP in 

sicer iz 42 stanovanj v letu 2007 na 60 stanovanj v letu 2010. 

 

Oskrba z električno energijo 

 

Glede na načrtovano rast porabe el. energije je v letih do 2020 predvidena izgradnja nove 

RTP Vojnik 110/20 kV, 2×20 MVA, ki bo izboljšala zanesljivost napajanja na območju 

Vojnika, Vitanja in Dobrne. 

 

Za izboljšanje kvalitete napajanja je do 2015 predvidena izgradnja 3 transformatorskih postaj 

20/0.4 kV: TP Dobrna Koren, TP Vrba Miklavž, TP Lokovina Višner  in 2,1 km SN 

kablovodov. 

 

7.3 OSKRBA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE 

Individualno ogrevanje na lesno biomaso in daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 

(DOLB) 

 

Potencialna območja postavitve DOLB-a so na področjih, kjer je večje število odjemalcev 

toplotne energije na manjši medsebojni razdalji. 

 

Na ruralnih območjih v občini Dobrna je zaradi velikih neizrabljenih količin lesne biomase, 

ogrevanje na omenjeni energent najsprejemljivejše, tako iz ekoloških kot ekonomskih 

razlogov.  

 

S tega vidika je občina Dobrna pristopila k izdelavi »Študije izvedljivosti daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso v naselju Dobrna«. Na kratko v nadaljevanju predstavljamo 

izsledke analize študije.  

 

Študija analizira izgradnjo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za naselje Dobrna, in sicer 

natančneje za 12 večjih porabnikov in 11 individualnih porabnikov. Študija predstavlja 

izvedbo DOLB v dveh variantah, in sicer:   

I. Varianta: 
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 Izgradnja kotlovnice s skladiščem lesnih sekancev  

 Nabava dveh kotlov moči 2 + 1 MW 

 Izgradnja toplovoda dolžine 2.380 m  

 Nabava in vgradnja toplotnih podpostaj 

 Priključitev 3 večjih porabnikov 

 Priključitev 33 individualnih porabnikov  

 

II. Varianta:  

 

Montaža dveh kotlov moči 2 x 400 kW v obstoječo kotlovnico v šoli:  

 Izgradnja deponije za sekance  

 Izgradnja toplovoda dolžine 810 m  

 Nabava in vgradnja toplotnih podpostaj  

 Priključitev 8 večjih porabnikov v strnjenem naselju okoli glavnega trga 

 Priključitev 10 individualnih porabnikov  

 

Varianta I. obsega novogradnjo kotlovnice in priključitev dveh velikih porabnikov: Centra za 

usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in Terme Dobrna ter naselje individualnih hiš na severu 

kraja. 

 

 
Slika 17: Predvideni fazi sistema DOLB (Vir: Študija izvedljivosti …, 2013) 

 

Daljinsko ogrevanje obravnavanih objektov se predvidoma naj bi izvajalo po dveh vejah, in 

sicer: 

1. veja: kotlovnica – šola - bloki – KZ – strnjeno naselje proti severu – Terme Dobrna – 

strnjen del naselja ob glavni cesti in nova telovadnica in 

 

2. veja: kotlovnica – Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.  

 



 

96 

 

Trasa celotnega daljinskega omrežja skupna znaša v dolžini toplovoda 2.380 m.  

 

Varianta II. obsega rekonstrukcijo kotlovnice v šoli in priključitev kmetijske zadruge, 

občine, bloka 5 in 7, bloka 3, ter 10 manjših porabnikov. 

 

Daljinsko ogrevanje obravnavanih objektov se naj bi po varianti II. izvajalo po eni glavni veji 

s priključki: kotlovnica – šola – nekaj blokov – KZ in strnjen del naselja ob glavni cesti.  

 

 
Slika 18. Predvidena trasa sistem DOLB po varianti 2 (Vir: Študija izvedljivosti …, 2013) 

 

Skupna dolžina toplovoda naj bi znašala 823 m, vključno z vejami do blokov in vseh 

porabnikov. 
 

Primerjave variant so pokazale, da je najboljša rešitev izgradnja kotlovnice na lesno biomaso 

v novonastali poslovno industrijski coni Dobrna. Predvideva se inštalacija kotla na lesne 

sekance moči, 2 MW. Lesne mase, ki je potrebna za ogrevanje predvidenih objektov, je 

dovolj na območju občine Dobrna. Kotel na lesno biomaso dela avtomatsko in zagotavlja 

sigurno oskrbo s toplotno energijo vseh v študiji zajetih porabnikov. Prepoznavajo se 

prednosti uporabe lesne biomase, in sicer: nizke emisije, cenovna ugodnost, avtomatsko 

delovanje, zanesljivost, visoki izkoristki, energetska neodvisnost občine od naftnih 

proizvajalcev, dodatne zaposlitve kmečkega prebivalstva in očiščeni gozdovi.  

 

Predvidena oskrba s sončnimi elektrarnami  

 

V poglavju Potenciali oskrbe z energijo iz OVE je podrobneje predstavljen potencial 

proizvodnje energije iz sončnih elektrarn v občini Dobrna. Občina razpolaga z eno sončno 

elektrarno, in sicer na javnem objektu OŠ in kulturnega doma. Velikost strešne površine 
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zagotavlja sončno elektrarno moči 100 kW, kar zadostuje za oskrbo približno 25 

gospodinjstev z električno energijo.  

 

V prihodnje z gradnjo novega nizkoenergetskega vrtca se planira za izboljšanje izkoristka in 

podporo ogrevanju, vgrajena sprejemnikov sončne energije, ki v času, ko ni potrebe po 

toploti, energijo skladiščijo v tleh (talni kolektorji). Sprejemniki sončne energije bodo 

vgrajeni na južno stran strehe objekta.  

 

7.4 NAPOTKI ZA OSRKBO Z ENERGIJO NOVOGRADENJ 

 

Usmeritve občine glede oskrbe z energijo/energenti 

 

V občini Dobrna trenutno v pretežnem delu razpršene poselitve ni možnosti priključitve na 

daljinsko ogrevanje ali plinovodno omrežje, zato je potrebno spodbujanje rabe obnovljivih 

virov energije. V primerih gradnje strnjenih naselij, kjer gradnja poteka istočasno je potrebno 

načrtovati nove skupne sisteme ogrevanja z lesno biomaso (DOLB) z eno kurilno napravo, ki 

bo nadomestila sicer morebitne posamezne kurilne naprave, saj je rešitev tako ekološko in 

ekonomsko sprejemljivejša.   

 

Upoštevati je potrebno smernice, ki jih določa Energetski zakon glede oskrbe s toplotno 

energijo. Upoštevati je potrebno prioritetni vrstni red energentov, pri čemer se na prvo mesto 

postavljajo obnovljivi viri energije. Pri večjih sklopih je potrebno preučiti tudi možnosti 

kogeneracije (soproizvodnja toplotne in električne energije) ali trigeneracije (toplota, hlad, 

električna energija). Predvsem pa je potrebno pred odločitvijo o energetski oskrbi vsake 

novogradnje pretehati ekonomske in tehnične možnosti uvajanja OVE. Za načrtovane  gradnje 

ali rekonstrukcije objektov, ki presegajo 1000 m
2
 uporabne tlorisne površine je potrebno 

izdelati študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.   

 

16. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah določa, da morajo novogradnje 

zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo sanitarno vodo, z 

obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, 

ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in 

energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz 

obnovljivih virov energije zunaj stavbe.  

 

Energijska učinkovitost stavbe je dosežena tudi, če je delež končne energije za ogrevanje in 

hlajenje stavbe ter pripravo tople vode pridobljen na enega od naslednjih načinov:  

 najmanj 25 % iz sončnega obsevanja,  

 najmanj 30 % iz plinaste biomase,  

 najmanj 50 % iz trdne biomase,  

 najmanj 70 % iz geotermalne energije,  

 najmanj 50 % iz toplote okolja,  

 najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom, v skladu s predpisom, ki 

ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne 

energije z visokim izkoristkom,  

 je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega 

daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.  
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Občina mora pri sprejemanju prostorskih aktov upoštevati zgoraj navedena določila, v tem 

smislu, da bodo območja, ki jih pokrivajo posamezni prostorski akti, omogočala izkoriščanje 

obnovljivih virov, v takšni meri, da bodo investitorji dosegali pogoje Pravilnika o učinkoviti 

rabi energije v stavbah. S tega vidika je ključno sistematično in strateško prostorsko in 

energetsko načrtovanje. Občina mora, poleg določitve načina oskrbe z energijo, načrtovati 

tudi lokacije posameznih zazidalnih območij, na takšen način, da bo optimizirala 

izkoriščenost sistema za daljinsko ogrevanje in plinovoda.  

 

Analiza in napoved cen energije in energentov 

 

Analiza in napoved cen energije lahko izvedemo na podlagi spremljanja cen, ki so trenutno na 

trgu. Ko se odločamo, kateri energent bomo uporabili za ogrevanje ali za druge namene, 

moramo upoštevati tudi globalne trende pridobivanja in rabe energije, saj se v njih odražajo 

cene teh energentov.  

 

Na cene energentov vplivajo številni faktorji, kot so razpoložljivost energenta, obdavčenje, 

subvencije itd.  

 

Naftni derivati 

 

Slovenija je v celoti odvisna od uvoza naftnih derivatov. Oblikovanje osnovne cene goriv je 

odvisno do razmer na mednarodnih trgih goriv. Med naftne derivate spadajo naslednje 

skupine goriv in uporabnikov: kurilno olje EL (za gospodinjstva), utekočinjen naftni plin (za 

gospodinjstva) in utekočinjen naftni plin (za industrijske uporabnike).  

 

 
Graf 62. Gibanje cen kurilnega olja med leti 2007-2013 (vir: Petrol d. d., 2013) 
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Graf 63. Gibanje cen kurilnega olja za leto 2013 (vir: Petrol d. d., 2013) 

 
Lesna biomasa  

 

Slovenija je zaradi velike pokritosti z gozdovi v veliki meri neodvisna od uvoza. V 

projekcijah osnovne cene lesne biomase, ki se porabi kot gorivo, se predpostavlja posredna 

odvisnost cen lesa od cen kurilnega olja, predpostavljena pa je tudi neposredna rast cen kot 

posledica večjega povpraševanja po lesni biomasi. Cena lesne biomase je odvisna od trenutne 

cene na trgu. Plačilo trošarin in okoljske dajatve na CO2 se pri uporabi lesne biomase v 

energetske namene ne predvideva.  

 

Zemeljski plin  
 

Slovenija je v celoti odvisna od uvoza zemeljskega plina. Ključne postavke, ki bodo v 

prihodnjih letih oblikovale ceno zemeljskega plina, so mednarodna cena zemeljskega plina, v 

manjši meri pa bodo na višino omrežnine vplivali tudi stroški dela in realna rast plač v 

Sloveniji ter nove investicije v prenosno in distribucijsko omrežje. Projekcije cen so narejene 

glede na projekcije mednarodnih trgov. 
 

Električna energija 

 

Električna energija za potrebe uporabnikov se proizvaja v Slovenskih elektrarnah, delno pa se 

uvaža iz tujine. Cene električne energije so odvisne od cen energentov in razmer na 

mednarodnih trgih. Cene električne energije se ne spreminjajo konstantno, ampak so vezane 

na določena časovna obdobja. 
 

Cene električne energije v Sloveniji se oblikujejo v močni korelaciji z blagovno borzo 

električne energije EEX v Leipzigu. Na njej se trguje za sprotno dobavo ter s terminskimi 

produkti, ki odražajo pričakovanja tržnih igralcev o gibanju prihodnjih sprotnih cen. Ker se 

električne energije ne da skladiščiti, je na trgu ves čas prisotno delno neravnotežje med 

ponudbo in povpraševanjem, zato so cene izpostavljene velikim nihanjem.  
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Najvišji nivo cen električne energije se je oblikoval v juliju in avgustu leta 2008. Z nastopom 

recesije, so cene močno upadle in v marcu 2009 in v marcu 2010 dosegle nivo 45 €/MWh. Ta 

nivo se je predhodno na trgu nazadnje oblikoval konec leta 2005. Spodnji graf (slika 23) 

prikazuje gibanje cen električne energije za dobavo v letih 2011 in 2012 od januarja 2008 

dalje. Prikazano je gibanje cen pasovne energije1 na borzi EEX2 in v Sloveniji. 

 

 
Slika 19. Cene pasovne energije za leti 2011 in 2012 na bilateralnem neorganiziranem trgu v 

Sloveniji in na organiziranem trgu EEX v Nemčiji. (Vir: Elektro Ljubljana d.d., EEX) 

Projekcija cen 

 

Projekcija končnih cen goriv in električne energije je povzeta po dokumentu Analiza in 

napoved cen, opravljena na predpostavki dokumenta Dolgoročne energetske bilance RS za 

obdobje 2006-2026. 

 
Tabela 77. Projekcija cen energije/energentov v obdobju 2006-2026 

 
Vir: Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2006 – 2026, Končno poročilo – 2. del: 

Predpostavke in rezultati.   
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8 OCENA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN 

POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

8.1 ANALIZA MOŽNOSTI UPORABE UČINKOVITE RABE 

ENERGIJE 

8.1.1 Individualna stanovanja 

 

Raba energije v stanovanjih je odvisna od različnih dejavnikov: lege bivališča, starosti hiš, 

načina gradnje in izolacije, načina ogrevanja in vrste energijskih virov, števila porabnikov 

električne energije, življenjskega sloga itd. 

 

Analiza energijske bilance povprečne enodružinske hiše pokaže, da se največ energije dovaja 

v objekt 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 % (Prihranki energije pri posodobitvi ogrevanja in 

energetski obnovi ovoja stavbe). 

 
Tabela 78. Umestitev povprečne hiše v občini Dobrna glede na tip hiše. 

Tip hiše Energijsko število (kWh/m
2
) Povprečna raba 

primarne energije / m
2
 

ogrevane površine v 

občini Dobrna 

Zelo potratna Nad 250  

Potratna 200 - 250  

Povprečna 150 – 200 168,87 kWh/m
2
 

Varčna 60-80 / 100 - 150  

Nizkoenergijska / zelo varčna 30-50 / 50 - 100  

Hiša prihodnosti / pasivna Manj kot 50 / pod 15  

 

Glede na to, da je povprečna raba primarne energije/m
2
 ogrevane površine v občini Dobrna 

168,87 kWh/m
2
, v nadaljevanju navajamo nekaj investicijskih ukrepov, ki pomenijo 

povečanje učinkovitosti rabe energije v stanovanjskih stavbah. Investicije imajo različne 

vračilne dobe. Posegi na ogrevalnem sistemu so običajno cenejši in se povrnejo v krajšem 

času, posegi na nivoju stavbe pa so dražji in zahtevajo tudi daljšo vračilno dobo. Za zanimive 

naložbe v energetsko obnovo stavb veljajo tiste z dobo vračanja, krajšo od 10 let. Na splošno 

velja, da z izvedbo teh ukrepov dosežemo do 30 % skupnih energijskih prihrankov v stavbi. 

Navedeni prihranki so seveda informativni. 

 

 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. Vračilna doba 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 ter debeline le tega. 

 Pregled instalacij ogrevanja objektov. Celotno instalacijo ogrevanja je potrebno 

preveriti in evidentirati dejansko stanje. Potrebno je pregledati posamezna ogrevala, ki so 
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se menjavala in ugotoviti, če so se spremenile hidravlične razmere razvoda toplote na 

primer, če je bil dodan prizidek, katerega centralno ogrevanje je bilo izvedeno z 

razširitvijo ogrevalnega sistema. 

 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 z kaloriferjem. Z vgradnjo avtomatskih 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. Vračilna doba 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 12 centimetrov 

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 potrebno dotrajana okna v vsakem primeru 

potrebno zamenjati, se investicija povrne prej kot v osmih 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 (hladilniki, varčne žarnice itd). 

 Eden od možnih načinov, kako priti do bistvenih prihrankov energije, je tudi ogrevanje s 

toplotno črpalko. 
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Pri analizi rabe energije za ogrevanje individualnih stanovanj v občini Dobrna smo ugotovili, 

da: 

 78,58 % stanovanj za ogrevanje uporablja kombinacijo različnih energentov. V 

kolikor se za to uporablja kombinirana peč (npr. ELKO in lesna biomasa) so 

izkoristki takšne kurilne naprave nižji.  

 31,52 % stanovanj je bilo zgrajenih pred letom 1960, ki so navadno energetsko 

bistveno bolj potratni. Je pa že bilo 59,37 % stanovanj adaptiranih. 

 54,8 % stavb nima izolirane strehe, povprečna debelina izolacije je 15 cm. 

 61,4 % stavb nima izolacije ovoja stavbe, povprečna debelina izolacije pa znaša 10 

cm. 

 10,5 % lastnikov stanovanj razmišlja o zamenjavi kurilne naprave, od tega jih 

namerava največ zamenjati kurilno napravo s toplotno črpalko (30,61 %), sledi 

kotel na biomaso (14,29 %), ter ELKO (12,24 %). 10,2 % vzorca bo prešlo na 

ogrevanje s sončno energijo. 

Ocenjen letni strošek za ogrevanje individualnih stanovanj v vzorcu (55,4 % stanovanj) 

občine Dobrna znaša 459.156,61 €. V kolikor bi s preprostimi instrumenti učinkovite rabe 

energije za 20 % zmanjšali stroške vseh stanovanj v občini Dobrna, bi skupaj letno prihranili 

165.760 €, oziroma 197,8 € na gospodinjstvo (letno). 

 

8.1.2 Javne stavbe 

 

Na področju izboljšanja energetske učinkovitosti javnih stavb je v prvi vrsti priporočljivo 

izvesti podrobne energetske preglede, uvesti energetsko knjigovodstvo za vse javne stavbe, 

zagotoviti občinskega energetskega upravljavca in izkoristiti uporabo ukrepa pogodbenega 

znižanja stroškov za energijo.  

 

Energetski pregledi stavb 
 

Poenostavljeni energetski pregledi so pokazali, da obstajajo potenciali za zmanjšanje rabe 

energije v vseh obravnavanih stavbah v javni lasti v občini Dobrna. Največ energije je 

mogoče prihraniti z energetsko sanacijo telovadnice Osnovne šole Dobrna, Zdravstvenim 

domom Dobrna ter Občino Dobrna.  

 

Samo z organizacijskimi ukrepi, kot so: energetsko knjigovodstvo v vseh javnih stavbah, 

osveščanje in izobraževanje zaposlenih, rezidentov ter upravljavcev lahko brez večjih 

stroškov zmanjšamo rabo energije za 10 %. Prav tako je potrebno spremljati energetske 

procese ter in jih optimizirati glede na specifične pogoje vsake stavbe. Prav optimizacija 

energetskih procesov nam lahko prinese dodatnih 5 % znižanja rabe energije in s tem nižje 

stroške.  

 

Na podlagi poenostavljenih energetskih pregledov, ki so bili izvedeni v javnih stavbah, so v 

naslednjih dveh tabelah predstavljeni potenciali za zmanjšanje rabe energije v posameznih 

stavbah. Podatki za zmanjšanje rabe energije so le ocenjeni in so informativne narave. Za 

podrobnejše informiranje je potrebno narediti elaborat gradbene fizike, ki je del razširjenega 

energetskega pregleda. 

 

Možni prihranki energije se sicer ne seštevajo kumulativno, vendar ukrepi v naslednjih 

tabelah upoštevajo vrstni red, deleži zmanjšanja pa se določijo glede na predhodne ukrepe in 

posledično zmanjšanje rabe energije.  
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Energetsko knjigovodstvo 

 

Energetsko knjigovodstvo omogoča celovit pregled rabe energije v posameznih javnih 

stavbah, hitro odpravljanje bistvenih odstopanj, optimizacijo energetskih procesov in 

učinkovito ovrednotenje podatkov o rabi energije.  

 

V občini Dobrna se vodi energetsko knjigovodstvo za stavbe: Osnovna šola Dobrna, Kulturni 

dom Dobrna, Knjižnica Dobrna, Zdravstveni dom Dobrna ter Občina Dobrna od leta 2009. 

Predlagamo, da se uvede vodenje energetskega knjigovodstva tudi za zgradbo Centra za 

usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. 

Občinski energetski upravljavec 

 

Pogoj za uspešno implementacijo lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih 

oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov akcijskega načrta. 

 

Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbi: 

- lokalna energetska agencija ali 

- občinski energetski upravljavec. 

 

V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za izvajanje 

lokalnega energetskega načrta zadolžen občinski energetski upravljavec, ki ga na to funkcijo 

imenuje župan. Ta naredi podrobnejši načrt, kako doseči v energetskem koncept opredeljene 

cilje občine na področju energetike. Občinski energetski upravljavec organizira izvedbo 

zastavljenih projektov. 

 

Kotlovnice 

 

Vse večstanovanjske stavbe je po Energetskem zakonu in iz njega izhajajočemu Pravilniku o 

načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugi stavbah z več 

posameznih delih (Ur. l. RS št. 7/2010) je bilo potrebno opremiti z delilniki stroškov 

ogrevanja od 1. oktobra 2011 dalje. 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 uporabnika do samega 

objekta ter njegovih naprav.  

8.1.3 Podjetja 

 

Občina lahko s promocijo in s pomočjo subvencij za energetske preglede spodbuja 

učinkovitejšo rabo energije v podjetjih in organizacijo energetskega upravljanja. V podjetjih, 

kjer še nimajo energetskega upravitelja, se lahko z energetskim pregledom organizira 

energetsko upravljanje in načrtujejo prioritetne aktivnosti za izboljšanje energetske 

učinkovitosti v podjetju. 

8.1.4 Javna razsvetljava 

 

Občina Dobrna je junija 2009 sprejela Strategijo razvoja javne razsvetljave v občini Dobrna.  

 

V občini Dobrna je nameščenih 284 svetilk, od tega 276 svetilk ne ustreza uredbi in jih je 

potrebno menjati. Do leta 2016 je predvidena zamenjava vseh svetil v skladu s Strategijo.  
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Aktivnosti, ki so bile do sedaj izvedene po tej strategiji so: 

 Občina je izvedla geodetski posnetek javne razsvetljave in vpis le-te v kataster 

gospodarske javne infrastrukture, ki ga sproti dopolnjujejo tudi pri novogradnjah.   

 Občina je pričela s postopno zamenjavo svetilk javne razsvetljave (8 kom – v 

centru Dobrne). 

 V postopku je ureditev lastništva s podjetjem Elektro Celje d.d. 

 Občina je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih 

javnih službah Občine Dobrna in Odlok o Režijskem obratu Občine Dobrna. 

 Občina Dobrna izvaja vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave v okviru 

Režijskega obrata Občine Dobrna. 

 Nove odseke občina načrtuje skladno z uredbo. 

8.1.5 Promet 

 

Politika prometa v občini mora usmerjati razvoj skladno s trajnostno mobilnostjo, preko 

spodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega transporta, pešačenja in kolesarjenja. Splošni 

ukrepi, ki sledijo tej usmeritvi so: 

 Ozaveščanje in informiranje ljudi o prednostih in slabostih posameznega transporta, 

 Širitev in urejanje območij namenjenih pešcem, 

 Širitev in urejanje kolesarskih poti in stez, 

 Uvajanje novih tehnologij preko vpeljave avtobusov na alternativna goriva (biodizel, 

UNP, vodik, stisnjeni zemeljski plin, električna vozila …) 
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8.2 ANALIZA POTENCIALOV  OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

8.2.1 Lesna biomasa 

 

Slovenija je dežela gozdov, saj gozdovi pokrivajo 58,5 % (1.185.169 hektarjev) vse površine.  

Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih 

gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost. 

 

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 teh omejitev. Poznavanje omenjenih dejavnikov je pomembno tudi ko 

razmišljamo o lokalnem ali regionalnem razvoju, o novih delovnih mestih, o dopolnilnih 

dejavnostih na kmetijah in o izboljševanju kakovosti bivanja (manjša onesnaženost zraka). 

 

 
 
Slika 20. Gozdnatost Slovenije (Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2011) 

 

Občina Dobrna je gozdnata občina, saj ima 3.166 ha gozdov, kar predstavlja 61,2 % njene 

površine (za 2,7 % več od povprečja Slovenije) in 0,9 ha na prebivalca.  
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Tabela 79. Gozdnatost občine Dobrna 

Gozdnatost Občine Dobrna 

Površina gozdov 3.166 ha 

Delež gozda 61,2 % 

Površina gozda na prebivalca 0,9 ha/prebivalca 

Delež zasebnega gozda 79,1 % 

Največji možni posek 8.697 m
3
/leto 

Realizacija največjega možnega poseka 4.597 m
3
/leto 

Delež manj odrih in težje dostopnih gozdov 0,91 % 

Delež stanovanj, ki se ogrevajo z lesno 

biomaso 

56 % 

Delež rabe primarne E iz lesne biomase 64 % 

Demografski kazalci 4 

Socialno – ekonomski kazalci 4 

Gozdnogospodarski kazalci 5 

Sinteza kazalcev 5 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, vprašalniki za gospodinjstva 

 

Pri oceni potenciala za izkoriščanje lesne biomase se upoštevajo: 

1) Demografski kazalniki (delež zasebne gozdne posesti, površino gozda na prebivalca 

in delež stanovanj) 

2) Socialno – ekonomski kazalniki (delež gozda, realizacijo najvišjega možnega poseka 

in ocenjeni delež lesa primernega za energetsko rabo ter 

3) Gozdnogospodarski kazalniki (povprečna velikost gozdne posesti, delež težje 

dostopnih in manj odprtih gozdov ter delež mlajših razvojnih faz gozda). 

4)  

Občina Dobrna spada v petstopenjski lestvici (1 – 5) glede na demografske in socialno 

ekonomske kazalnike v skupino 4, zaradi visokega deleža zasebnega gozda (79,1 %) ter 

realizacije največjega možnega poseka (52,8 %). Največji možni posek v občini Dobrna je 

8.697 m
3
/leto, kar pomeni 4,13 m

3
 na prebivalca letno, realizacija največjega možnega poseka 

pa je 4.597 m
3
/leto.  

 

Lesna biomasa predstavlja v občini visok potencial za izrabljanje v energetske namene. Večja 

lesnopredelovalna podjetja, ki imajo ostanke lesa za uporabo v energetske namene so 

najpogostejši pogoj za postavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Polega zadovoljive 

velike količine lesa morajo biti za vse vrste daljinskega ogrevanja izpolnjeni še naslednji 

osnovni pogoji:  

 dovolj veliko število odjemalcev, 

 strnjeno naselje, da se zagotovi dovolj visoka gostota odjema (najmanjša vrednost je 

1.200 kWh/m topolovoda), in 

 prisotnost večjih odjemalcev. 

 

Druge možnosti izrabe lesne biomase so še: 

 mikrosistemi daljinskega ogrevanja (5 do 9 objektov) in 

 individualni sistemi ogrevanja.  
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8.2.2 Bioplin 

 

Uporaba bioplina kot obnovljivega vira energije prinaša občini in posameznim območjem 

večjo neodvisnost in stabilnost na področjih električne energije ter ogrevanja. Dejavnost 

pomeni za podjetje ali kmetijo razvoj nove dejavnosti in možnost izobraževanja, informiranja 

občanov. Predelava živalskih ostankov z namenom pridobivanja bioplina lahko zmanjšuje 

tudi onesnaževanje podtalnice z živinskimi gnojili. V kolikor obstaja v občini nekaj večjih 

kmetij, je smiselno poskrbeti za zbiranje živalskih in drugih organskih ostankov na enem 

mestu in jih uporabiti za proizvodnjo bioplina.  

 

Za pridobivanje bioplina se lahko uporablja precej surovin npr.: 

 iz kmetijstva (gnoj), 

 energijske rastline, 

 poljedelski ostanki, 

 zeleni rez (pokošena trava, ostanki iz vrtov), 

 ostanki hrane ali klavniški odpadki, 

 nekateri industrijski odpadki. 

 

Za postavitev bioplinske naprave so primerne kmetije, ki imajo nad 100 GVŽ, to je na primer 

100 glav govedi, 870 prašičev ali 34.000 piščancev. 

Ocenjene količine gnoja in gnojevke v občini Dobrna 

 

Spodnja tabela prikazuje potencial bioplina iz živalskih odpadkov na 1 GVŽ (glav velike 

živine) na dan. Ena GVŽ je 600 kg žive teže živali oziroma: 

 1 govedo = 1 GVŽ 

 1 krava molznica = 1 GVŽ 

 1 prašič = 0,115 GVŽ 

 1 piščanec = 0,003 GVŽ 

 

Tabela 80. Potencial bioplina na 1 GVŽ na dan 

Živali Potencial bioplina na 1 GVŽ na dan 

Govedo 1,3 m
3
 / dan 

Prašiči 1,5 m
3
 / dan 

Perutnina 2,0 m
3
 / dan 

Vir: Dissemund et. Al. 93, Dunaj, Umweltbundesamt. 

 
Tabela 81. Ocena potenciala bioplina, pridobljenega iz gnojevke v občini Dobrna  

Živali Število (2010) GVŽ m
3
 plina/dan m

3
 plina/leto 

Govedo 1.009 1.009 1.311,7 478.770,5 

Prašiči 206 23,7 35,5 12.970,3 

Perutnina 986 3,0 5,9 1.567,7 

Skupaj   1.353,2 493.308,5 

Vir: Statistični urad RS 
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Ocena količine biomase za pridelavo bioplina v občini Dobrna 

 

Za pridobivanje bioplina so pomembne pšenica, ječmen, silažna koruza, koruza za zrnje in 

sladkorna pesa. Za pridobivanje bioplina v fermentorju se uporabljajo rastlinski ostanki, to je 

slama žit, koruznica in ostanki sladkorne pese. 

 
Tabela 82. Rastlinski ostanki v občini Dobrna 

Vrsta poljščine 
Površina 

(ha) (2010) 

Rastlinski 

ostanki 

(t/leto) 

Rastlinski ostanki 

v občini Dobrna 

(t/leto) 

Pšenica 2 2,5 5 

Ječmen 6 2,5 15 

Koruza za zrnje 3 37 111 

Silažna koruza 13 45 585 

Skupaj 

  
716 

Vir: Statistični urad RS, 2011 

 
Tabela 83. Letni potencial bioplina v občini Dobrna iz rastlinskih ostankov 

Vrsta 

poljščine 

Rastlinski ostanki v občini 

Dobrna (t/leto) 

Potencial bioplina (m
3
) na 

tono suhe snovi 

Letni potencial bioplina v 

občini Dobrna (m
3
) 

Pšenica 5 300 1.500 

Ječmen 15 300 4.500 

Koruza 

za zrnje 111 400 44.400 

Silažna 

koruza 585 580 339.300 

Skupaj 716 

 
389.700 

Vir: Statistični urad RS, 2011 

 

Na podlagi podatkov smo ocenili, da je možno iz rastlinskih ostankov v občini Dobrna letno 

pridobiti 389.700 m
3
 bioplina. 

 

Potencial bioplina v občini Dobrna 

 
Tabela 84. Skupni letni potencial bioplina v občini Dobrna 

Skupni letni potencial bioplina v občini 

Dobrna (m
3
) 

Rastlinski ostanki Živina Skupaj 

389.700 493.308,50 883.008,50 

 

Če bi ves bioplin pretvorili v električno energijo v soproizvodnji električne energije in toplote, 

bi lahko proizvedli približno 0,849 GWhel.en. na leto. 

 

Pridobivanje bioplina na eni kmetiji, ki ima pogoje za izrabo bioplina, bi bilo pomembno za 

občino zaradi promocije obnovljivega vira energije. Potencial je zanimiv, za postavitev pa bi 

prišla v poštev samo skupinska naprava, kjer bi se združilo več kmetij, ki bi za energetsko 

oskrbo namenile del površin in oddale živilska gnojila. Po fermentaciji bi jih prejeli nazaj in 

uporabili na svojih površinah. Z uporabo fermentirane gnojevke bi tudi zmanjšali izpuste 

amonijaka. 
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8.2.3 Sončna energija  

 

Sončna energija je neizčrpen obnovljiv vir energije, ki jo lahko uporabimo za:  

 ogrevanje prostorov,  

 vode, 

 ogrevanje bazenov ter  

 proizvodnjo elektrike za osvetljevanje in hišne porabnike.  

 

Ogrevanje tople sanitarne vode je tehnološko enostavno in finančno sprejemljivo za 

individualne hiše, še posebej za objekte z visoko porabo tople sanitarne vode, npr. v javnih 

stavbah. 

 

Ogrevanje s sončno energijo je finančno zahtevnejše zaradi visoke investicije. Sistem je bolj 

primeren za novogradnje, ker je potrebno izvesti tudi talno gretje. Država delno subvencionira 

tovrstne sisteme. 

 

Električna energija proizvedena iz sončne energije je »zelena električna energija«, ki ima 

zagotovljeno odkupno ceno. 

 

V Sloveniji je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. V povprečju 

je npr. za 10 % višji kot v Nemčiji. Na letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno 

Primorsko in najmanj osončenimi področji le 15 %. 

 

Povprečna letna vrednost za Slovenijo je 1.100 kWh vpadle sončne energije na m
2
 

horizontalne površine.  

 
Slika 21. Globalno letno obsevanje na horizontalno površino Slovenije 

(Vir: PV Portal, Slovenski portal za fotovoltaiko (http://pv.fe.uni-lj.si/ObsSLO.aspx)  

 

V občini Dobrna je zgrajena ena sončna elektrarna, in sicer na OŠ Dobrna.   

 

 

 

 

http://pv.fe.uni-lj.si/ObsSLO.aspx
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Tabela 85. Potencial izkoriščanja sončne energije na javnih zgradbah 

 
Uporabne 

površine javnih 

stavb (m
2
) 

Potencialna 

inštalirana moč 

(kWp) 

kWh/leto 

OŠ Dobrna 1.200 162,01 178.208,99 

Telovadnica OŠ 

Dobrna 
700 94,51 103.955,25 

Kulturni dom in 

Knjižnica Dobrna 
800 108,01 118.805,99 

Zdravstveni dom 

Dobrna 
450 60,75 66.828,37 

Občina Dobrna 300 40,50 44.552,25 

Vrtec Dobrna (v 

gradnji) 
1.200 162,01 178.208,99 

Skupaj 4.650 627,78 690.559,84 

 

V zgornji tabeli je prikazan skupen potencial izkoriščanja sončne energije na javnih zgradbah 

občine Dobrna. 

 

8.2.4 Geotermalna energija 

 

Geotermalna energija (izkoriščanje toplote zemlje) kot vir energije spada med obnovljive vire 

energije, ker ne povečuje emisije CO2. Toploto zemlje lahko izkoriščamo na več načinov: 

 geotermično izkoriščanje (vrelci vroče vode in pare) 

 ogrevanje (neposredno ali s toplotnimi črpalkami) ter v  

 balneologiji. 

 

Uporaba toplotnih črpalk se  povečuje v vseh evropskih državah, ne samo pri nas, saj: 

 omogočajo bolj učinkovito izrabo primarnih energetskih virov s prihranki  20 – 35 % 

v primerjavi s kotli na olje ali plin ter 

 ne ustvarjajo primarnih emisij, razen emisij v elektrarnah. 

 

Izraba geotermalne energije zahteva natančno proučitev potenciala te energije na določenem 

področju. Občina Dobrna je z namenom ogrevanja novega Vrtca Dobrna naročila izdelavo 

Poročila o izvedbi drenaže VDD-1/11 in ponikovalnika VDP-1/11 za potrebe toplotne črpalke 

Vrtca Dobrna na Geološkem zavodu Slovenije. Zavod je izdelal raziskovalno vrtino PVD-

1/10 ter izvedel dva črpalna poskusa. Ugotovili so, da je ob športnem igrišču OŠ Dobrna na 

globini med 1,4 m in 5,3 m vodonosna peščena prodnata plast, ki leži na sivi glini in sivem 

laporju. Koeficient prepustnosti vodonosnika je 3*10
-4

 m/s, iz vrtine PVD-1/10 pa je možno 

kratkotrajno črpati 1,7 l/s, dolgotrajno pa največ 1,5 l/s.  

 

Toplotna črpalka z izrabo podtalnice kot vir energije (voda – voda) bo vir ogrevanja objekta 

Vrtec Dobrna. Energetski vir predstavlja toplotna črpalka voda/voda. Toplotna moč črpalke je 

Pogr = 63,5 kW (voda 10°C / voda 35/27°C), hladilna moč Phl = 54 kW (voda 15°C / 

voda6/14°C), Pel = 11 kW, 3×400V. 

 

Vir energije za toplotno črpalko je podtalnica. Zaradi relativno šibkega pretoka podtalnice se 

le-ta zbira z drenažo, kar pomeni, da je na globini okoli 5,5 m položena drenažna cev, ki se 
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steka v vodnjak. V vodnjak se namesti vodnjaška potopna črpalka. Uporabljena voda se vrača 

v podtalje v ponikovalnem vodnjaku. 

 

Občina ne razpolaga z drugimi študijami in ocenami možnosti oskrbe z geotermalno energijo. 

 

8.2.5 Vetrna energija 

 

Pred izkoriščanjem vetra za proizvodnjo energije je potrebno najprej narediti natančne 

meritve hitrosti in konstantnosti vetra ter poznati klimatološke značilnosti območja. Glede na 

vetrno karto Slovenije je povprečna hitrost vetra v občini Dobrna med 4 -6 m/s. V primeru 

interesa izrabe vetra v občini bi bilo potrebno opraviti bolj natančne meritve hitrosti vetra.  

 
Vir: http://www.arso.gov.si/vreme/projekti/energija_veter.pdf 

 

8.2.6 Komunalni odpadki 

 

V občini Dobrna zagotavlja celovito ravnanje z odpadki podjetje Simbio, ki izvaja javno 

službo zbiranja in odvoza odpadkov v 12 občinah Savinjske regije ter predelavo in obdelavo 

odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Celje za 250.000 občanov iz 24 občin 

Savinjske regije. 

 

Odpadki se zbirajo ločeno: 

 Na ekoloških otokih (8 v občini Dobrna) – ločeno zbiranje papirja, embalaže in stekla 

 Zbirnih centrih (Dobrni najbližji je v Vojniku) 

 »Od vrat do vrat« - zabojniki za embalažo, mešane komunalne odpadke ter za biološke 

odpadke, tudi kosovni odpadki po naročilu preko dopisnice 

 

V RCERO Celje potekajo naslednji procesi ravnanja z odpadki: 

 Izkoriščanje deponijskega plina iz starega odlagališča (1.692 kW električne 

energije ter 766 kW toplotne energije) 

 Osveščanje in izobraževanje prebivalcev  

 Sortiranje ločeno zbranih sekundarnih surovin 

 Demontaža kosovnih odpadkov 

 Kompostarna za biološke odpadke 

http://www.arso.gov.si/vreme/projekti/energija_veter.pdf
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 Mehansko – biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov (izločanje lahke 

frakcije za Toplarno Celje ter težke frakcije za deponiranje) 

 Deponiranje preostanka odpadkov brez surovinskega ali energetskega potenciala 

Priprava (sortiranje) ločeno zbranih surovin: 

 Priprava odpadnega papirja za predelavo v nove papirne izdelke 

 Priprava uporabljenega stekla za izdelavo novih steklenih produktov 

 Priprava starega železa za predelavo v nove kovinske izdelke 

 Plastična in kovinska embalaža se fizično ločita po posameznih vrstah in odda 

pooblaščenim prevzemnikom v reciklažo 

 

Z ločenim zbiranjem odpadkov se izloči že 24 % potencialnih surovin (odpadne embalaže, 

stekla, papirja ter nevarnih in kosovnih odpadkov), tako da se odloži le še približno 30 % 

predhodno obdelanih odpadkov. Cilj podjetja Simbio je do leta 2013 izločiti 65 % 

potencialnih surovin. Da bi v družbi Simbio ta cilj dosegli, gospodinjstvom zagotavljajo 

optimalne sisteme zbiranja. Izpopolnjeni in preizkušeni sistemi omogočajo najbolj optimalno 

in poceni odlaganje odpadkov ter najvišjo stopnjo varovanja okolja. 

Tabela 86. Količine posameznih odpadkov zbranih v občini Dobrna v letu 2011 (vir: Simbio, d. 

o. o., 2011) 

ID ODPADKA Naziv odpadka 

Količina 

(kg) 

150101 papirna in kartonska embalaža 5.428 

150102 plastična embalaža 3.289 

150106 mešana embalaža 75.556 

150107 steklena embalaža 29.663 

150110 embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 37 

200101 papir in karton 24.205 

200102 steklo 1.317 

200119 pesticidi 16 

200123 zavržena oprema, ki vsebuje flourovodike 277 

200125 jedilno olje in maščobe 20 

200126 olje in maščobe, ki ni v 200125 37 

200127 premazi, smole 162 

200129 čistila 11 

200131 citostatiki zdravila 10 

200133 baterije in akumulatorji 19 

200135 zavržena odpadna električna oprema 2.361 

200136 zavržena oprema, ki ni zajeta v 200121,200123,200135 1.769 

200138 drug les, ki ni zajet v 200137 8.701 

200140 kovine 1.378 

200201 odpadki primerni za kompostiranje 9.346 

200203 odpadki neprimerni za kompostiranje 16.480 

200301 mešani komunalni odpadki 357.465 

200307 kosovni odpadki 214.063 

  Skupaj 751.610 
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9 CILJI ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA 

 

9.1 CILJI NACIONALENEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA 

 

Določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini je orodje za spremljanje uspešnosti 

izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta. Cilji občine morajo 

biti usklajeni s cilji Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa zmanjšanja 

emisij TGP do leta 2012, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za 

obdobje 2008 – 2016, nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo rabo električne energije, 

proizvedene iz obnovljivih virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo 

električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim 

izkoristkom. 

 

Cilji, ki si jih postavi občina, naj bodo skladni z možnostmi učinkovite rabe energije in 

obnovljivih virov energije na njenem območju.  

 

Osnovni strateški cilji na nacionalnem nivoju so naslednji: 

1. 25 % delež OVE v rabi končne energije leta 2020 (EU – podnebno energetski paket); 

2. 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 glede na pričakovano rabo (EU – 

podnebno energetski paket); 

3. Zmanjšanje TGP za 20 % do leta 2020 (EU – podnebno energetski paket); 

4. 9 % prihranka končne energije v obdobju 2008 – 2016 (EU direktiva, državni akcijski 

načrt; 

5. Učinkovito energetsko načrtovanje na nivoju lokalne skupnosti 

 

Osnovne strateške cilje je potrebno doseči ob dolgoročnem ohranjanju razpoložljivih 

energetskih virov in zanesljivi ter stabilni oskrbi z energijo.  
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9.2 CILJI IN KAZALCI OBČINE DOBRNA 

 

Cilji občine Dobrna so zastavljeni na podlagi potencialov učinkovite rabe energije in izrabe 

OVE. Oblikovani so tako, da bo občina odpravila šibke točke na posameznih področjih. 

 

Stanovanja 

Cilji  Predlagani projekti Kazalniki 

Cilj 1 Povečanje deleža OVE v 

rabi energije v individualnih 

stanovanjih občine Dobrna 

za 5 % do leta 2022. 

Sofinanciranje vsaj enega 

demonstracijskega kotla na 

lesno biomaso ter izdelava 

promocijskega materiala 

 

Sofinanciranje treh 

demonstracijskih solarnih 

sistemov na individualnih 

objektih ter izdelava 

promocijskega materiala 

 

Zmanjšanje porabe 

fosilnih goriv 

 

Število udeležencev na 

dnevu odprtih vrat 

 

Število gospodinjstev, 

ki so prejeli 

promocijski material 

Cilj 2 Zmanjšanje rabe energije za 

ogrevanje v občinskih 

stanovanjih za 20 % do leta 

2022. 

Sofinanciranje projektov 

URE v občinskih 

stanovanjih 

 

Število sofinanciranih 

projektov 

 

Specifična raba 

energije v občinskih 

stanovanjih 

 

Cilj 3 Povečati motiviranost, 

osveščenost in energetsko 

zavest o pomembnosti 

učinkovite rabe energije ter 

rabi obnovljivih virov 

energije v občini Dobrna do 

leta 2022. 

Osveščanje in 

izobraževanje občanov o 

URE in OVE 

Število udeležencev na 

delavnicah, 

predavanjih, srečanjih, 

okroglih mizah, 

dogodkih, ki bodo 

namenjeni OVE in 

URE 

 

Število objav v 

medijih 
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Javne stavbe 

Cilji  Predlagan projekt Kazalniki 

Cilj 4 Zmanjšanje rabe skupne 

energije v javnih stavbah za 

20 % do leta 2022. 

Zmanjšati povprečno 

specifično rabo energije v 

javnih stavbah na 80 

kWh/m
2
/leto. 

Izvedba razpisa / določitev 

občinskega energetskega 

upravljavca 

 

Izgradnja novega Vrtca 

Dobrna 

 

Izdelava razširjenih 

energetskih pregledov 

javnih stavb 

 

Izboljšanje rabe energije v 

centru za usposabljanje, 

delo in varstvo Dobrna 

 

Izgradnja nove telovadnice 

Osnovne šole Dobrna 

 

Energetska sanacija 

Zdravstvenega doma 

Dobrna 

 

Energetska sanacija zgradbe 

Občine Dobrna 

 

Izvajanje energetskega 

knjigovodstva v vseh 

občinskih javnih stavbah 

 

Sklenitev pogodbe z 

zunanjim izvajalcem/ 

sklep o določitvi 

odgovorne osebe. 

 

Zmanjšanje 

specifične rabe 

energije v javnih 

stavbah. 

 

Zmanjšanje porabe 

fosilnih goriv v 

javnih stavbah. 

 

Število izdelanih 

energetskih 

pregledov 

 

 

Cilj 5 Povečanje deleža OVE v 

rabi energije v javnih 

stavbah občine Dobrna za 5 

% do leta 2022. 

Študija ekonomske 

upravičenosti fotovoltaične 

elektrarne ter priprave tople 

sanitarne vode z OVE na 

objektu OŠ Dobrna 

Izdelana študija 

izvedljivosti. 
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Podjetja 

Cilji  Predlagan projekt Kazalniki 

Cilj 6 Spodbujanje in osveščanje 

vodstva podjetij o URE in 

možnostih uporabe OVE 

 

Osveščanje in izobraževanje 

občanov o URE in OVE. 

 

Spremljanje razpisov in 

priprava vlog za 

subvencioniranje in izvedbo 

projektov in ukrepov 

Število udeležencev s 

strani podjetij na 

delavnicah, 

predavanjih, 

srečanjih, okroglih 

mizah, dogodkih, ki 

bodo namenjeni 

OVE in URE 

 

Število objav v 

medijih  

 

Število oddanih 

prijav 

 

Število 

sofinanciranih 

projektov 

 
Vrednost 

sofinanciranja 
 

 

Javna razsvetljava 

Cilji  Predlagan projekt Kazalniki 

Cilj 7 Zmanjšanje rabe električne 

energije za javno 

razsvetljavo v občini 

Dobrna za 30 % do 2016. 

Izvajanje Strategije razvoja 

javne razsvetljave v občini 

Dobrna 

Poraba električne 

energije za javno 

razsvetljavo/ 

prebivalca v občini 

 

Poraba električne 

energije za javno 

razsvetljavo/svetilo 

javne razsvetljave 

 

Prihranki pri porabi 

električne energije za 

javno razsvetljavo 

 

Neposredni prihranki 

pri stroških zaradi 

manjše rabe energije 

 

  



 

118 

 

 

Promet  

Cilji  Predlagan projekt Kazalniki 

Cilj 8 Izboljšanje trajnostne 

mobilnosti v občini Dobrna 

do leta 2022. 

Širitev in urejanje 

kolesarskih stez in območij 

namenjenih pešcem 

Dolžina pešpoti in 

kolesarskih stez (m) 

 

Oskrba z UNP  

Cilji  Predlagan projekt Kazalniki 

Cilj 9 Zmanjšanje neaktivnih 

priključkov za 30 % do leta 

2022. 

Spodbujanje uporabnikov 

energije k priključitvi na 

UNP 

Število priključkov 

na UNP. 

 

10 ANALIZA MOŽNIH UKREPOV 

 

10.1 UKREPI UČINKOVITE RABE ENERGIJE  

 

Občina lahko izvaja vrsto ukrepov, s katerimi lahko spodbuja občane k energetskemu 

varčevanju, zamenjavi fosilnih energentov za obnovljive vire energije oziroma k spremembi 

njihovih navad.  

 

Iz opravljene analize rabe energije in energentov je razvidno, da pretežni del oskrbe s toplotno 

energijo v občini temelji na individualnih kuriščih, in sicer se najpogosteje uporablja 

kombinacija dveh energentov – lesne biomase in ELKO-ta. Iz tega izhodišča je ključno 

spodbujanje in osveščanje prebivalcev občine Dobrna, o prednostih čim večje rabe lesne 

biomase v primerjavi z drugimi energenti, tako iz ekonomskega kot tudi ekološkega vidika.  

 

Pri tem se lahko izvajajo ukrepi kot so: 

- Občinska podpora pri svetovanju občanov glede URE (energetske pisarne), 

- Občinska podpora pri kreditiranju in/ali subvencioniranju URE  

- Motiviranje prebivalcev za ukrepe URE (izolacije stavb, streh; zamenjave stavbnega 

pohištva; uporaba varčnih žarnic itd) 

- Uvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov 

- Osveščanje prebivalstva o možnostih prihrankov ter koristi URE in uporabe OVE 

(organizacija dogodkov, medijskih sporočil itd.). 

10.1.1 Gospodinjstva 

 

Pri gospodinjstvih so pomembne usmeritve in ukrepi na področju zmanjševanja rabe energije 

pri ogrevanju. Pri tem so pomembni ukrepi, kot so: 

 Zamenjava starih klasičnih kotlov na les z novejšimi, tehnološko dovršenimi kotli na 

lesno biomaso z čim manjšim vplivom na okolje in visokim izkoristkom, 

 Osveščanje o potrebnem rednem vzdrževanju kurilnih naprav, 

 Prehod iz ogrevanja s kurilnim oljem na ogrevanje z lesno biomaso (kjer ni možnosti 

priklopa na daljinsko ogrevanje).  

Poleg tega je še vrsto manjših in cenovno nezahtevnih ukrepov za bolj učinkovito rabo 

energije v gospodinjstvih, kamor sodijo ukrepi predstavljeni v spodnji tabeli: 
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Tabela 87. Ukrepi za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih  

OGREVANJE  - dobra toplotna izolacija objektov 

- natančna regulacija temperature v prostorih 

- primerna razporeditev grelnih teles 

- kakovostna okna in vrata 

- dodatna zatesnitev oken 

- priklop na daljinsko ogrevanje toplote  (kjer 

je možen) 

- uvajanje obnovljivih virov energije 

- zamenjava dotrajanih grelnih teles z 

učinkovitejšimi, sodobnejšimi 

- vgradnja termostatskih ventilov 

PREZRAČEVANJE  - Kontrolirano in pravilno prezračevanje 

prostorov 

 - redno preverjati tesnjenje oken in vrat in 

po potrebi zamenjati ali vgraditi tesnila 

ELEKTRIČNE ENEGIJA  - v čim večji meri izkoriščati naravno 

svetlobo 

- redno čiščenje oken in svetil 

- preveriti razpored in tip svetil primeren 

glede na namembnost prostorov 

- uporaba varčnih žarnic 

- ugašanje luč 

- izklapljanje raznih aparatov, ko se ne 

uporabljajo 

- nakup energetsko varčnih aparatov 

- uporaba pomožnih električnih grelnikov le 

v izjemnih primerih 

VODA  - Dobro zapiranje pip po uporabi 

- Zapiranje pipe, ko ni neposredne uporabe 

- 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 na 

posamezno stanovanje za spremljanje rabe 

vode 

- Nakup varčnih in sodobnih pralnih in 

pomivalnih strojev 

 

10.1.2 Javne stavbe  

 

Na podlagi opravljenih poenostavljenih energetskih pregledov smo pripravili sklop ukrepov 

za učinkovito rabo energije v posameznih javnih zgradbah znotraj občine Dobrna. V 

nadaljevanju predlagamo še dodatne energetske preglede posameznih javnih stavb. Občina 

Dobrna že izvaja energetsko knjigovodstvo.   
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Javna stavba  Predlagani ukrepi  

Center za usposabljanje delo in varstvo Dobrna  

 

 
 

- Sanacija spodnjega roba stavbe 

- menjava oziroma posodobitev vhodnih 

vrat 

- kontrolirano prezračevanje 

- vgradnja senzorjev za luči na hodnikih 

in v sanitarijah 

- energetski pregled stavbe  

 

Osnovna šola Dobrna 

 

 
 

-Menjava oken na telovadnici,  

- termoizolacija ovoja in tal telovadnice, 

-Namestitev regulacije toplote po 

posameznih nadstropjih 

- energetski pregled zgradbe 

 

Kulturni dom Dobrna 

 

 

 
 

 

 

Objekt je nov in nima večjih 

pomanjkljivosti glede učinkovite rabe 

energije. 

 

 

 

- Redno spremljanje energetske 

učinkovitosti objekta  

- Redni energetski pregledi stavbe 
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Knjižnica Dobrna  

 

 
 

 

Objekt je nov in nima večjih 

pomanjkljivosti glede učinkovite rabe 

energije. 

 

- Redno spremljanje energetske 

učinkovitosti objekta  

- Redni energetski pregledi stavbe 

Zdravstveni dom Dobrna  

 

 

 
 

- Menjava oken in vhodnih vrat, 

izolacija tal in ovoja 

- Menjava kurilne naprave na ELKO iz 

leta 1998 z okolju bolj prijazno kurilno 

napravo z večjim izkoristkom. 

-Namestitev termostatskih ventilov. 

- Menjava žarnic z žarilno nitko z 

varčnimi žarnicami. 

- Vgradnja senzorjev za luči na 

hodnikih, v sanitarijah in na vhodu. 

- Energetski pregled zgradbe. 

Občina Dobrna  

 

 

- Termoizolacija strehe, tal in ovoja 

stavbe. 

-Namestitev dodatnih 50 %  

termostatskih ventilov. 

-Izolacija cevi v kotlovnici. 

- Vgradnja senzorjev za luči na 

hodnikih, v sanitarijah in na vhodu. 

- Energetski pregled zgradbe. 

 

Slika 22. Javne stavbe s predlaganimi ukrepi  
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Tabela 88. Ukrepi za zmanjšanje rabe toplotne energije v javnih stavbah občine Dobrna 
Objekt Ukrepi za zmanjšanje rabe toplotne energije 

Trenutna 

letna raba 

energije 

za 

ogrevanje 

Potenciali za zmanjšanje rabe energije za 

ogrevanje 

Možni 

prihranki 

energije 

Trenutni 

strošek 

za 

ogrevanj

e 

Prihranki 

pri 

ogrevanju 

kWh Ovoj 

zgradbe 

Posodobitev 

ogrevalnega 

sistema 

Ostalo % € € 

Center za 

usposabljanje, 

delo in 

varstvo 

Dobrna 

107.968 

 

Sanacija 

spodnjega 

roba stavbe 

do 5 % 

/ Posodobitev 

vhodnih vrat, 

kontrolirano 

prezračevanje 

Do 5 %  

10 55.380 5.538 

Osnovna šola 

Dobrna 

310.341 

 

Menjava 

oken na 

telovadnici, 

izolacija 

ovoja in tal 

telovadnice 

do 15 %. 

/ Namestitev 

regulacije 

toplote po 

posameznih 

nadstropjih. 

Do 10 % 

25 26.914 6.728 

Kulturni dom 

Dobrna 

29.720 

 

/ / Energetski 

pregled stavbe 

/ 2.608 / 

Knjižnica 

Dobrna 

22.290 

 

/ / Energetski 

pregled stavbe 

/ 1.956 / 

Zdravstveni 

dom Dobrna 

63.925 

 

Menjava 

oken in 

vhodnih 

vrat, 

izolacija tal 

in ovoja 

do 25 %. 

Menjava 

kurilne 

naprave na 

ELKO iz leta 

1998 z okolju 

bolj prijazno 

in večjim 

izkoristkom. 

Do 10 %. 

Namestitev 

termostatskih 

ventilov. 

Do 10 % 

 45 3.805 1.712 

Občina 

Dobrna 

28.082 

 

Izolacija 

strehe, tal 

in ovoja 

stavbe. 

do 25 %. 

Namestitev 

vseh 

termostatskih 

ventilov. 

Do 5 %. 

Izolacija cevi 

v kotlovnici. 

 

 30 3.215 965 

Skupaj 562.326     93.878 14.943 
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Tabela 89. Ukrepi za zmanjšanje rabe električne energije v javnih stavbah občine Dobrna 
Objekt Ukrepi za zmanjšanje rabe električne energije 

Trenutna 

letna raba 

električne 

energije 

Potenciali za zmanjšanje rabe električne 

energije 

Možni 

prihranki 

el. 

energije 

Trenutni 

letni  

strošek 

el. 

energijo 

Predviden 

prihranek 

pri strošku 

el. energije 

kWh Priprava 

tople 

vode 

Zamenjava 

razsvetljave 

ostalo % € € 

Center za 

usposabljanje, 

delo in varstvo 

Dobrna 

288.006 

 

/ / Vgradnja 

senzorjev za 

luči na 

hodnikih in 

v sanitarijah. 

Do 10 %. 

10 13.971 1.397 

Osnovna šola 

Dobrna 

94.896 

 

/ / /  13.970  

Kulturni dom 

Dobrna 

3.319 

 

/ / /  807  

Knjižnica 

Dobrna 

5.099 

 

/ / /  882  

Zdravstveni 

dom Dobrna 

8.298 

 

 Zamenjava 

žarnic z 

žarilno nitko 

z varčnimi 

do 15 %. 

Vgradnja 

senzorjev za 

luči na 

hodnikih, 

sanitarijah in 

vhodu 

do 10 %. 

25 1.570 392 

Občina Dobrna 10.957 / / Vgradnja 

senzorjev za 

luči na 

hodnikih, 

sanitarijah in 

vhodu 

do 10 %. 

10 1.799 179 

Skupaj 410.575     32.999 1.968 

 

S predlaganimi ukrepi na osnovi preliminarnih energetskih pregledov javnih stavb znaša letni 

prihranek 16.911 € na leto.  

 

Ocenjujemo, da so dejanski potencialni prihranki najvišji pri telovadnici Osnovne šole 

Dobrna, Občini Dobrna ter predvsem Zdravstvenega doma Dobrna. Po opravljenih razširjenih 

energetskih pregledih bodo prihranki natančneje definirani, prav tako bo natančno 

ovrednotena investicija.  

 

10.1.3 Javna razsvetljava 

 

Občina Dobrna naj izvaja aktivnosti, ki so opredeljene v Strategiji razvoja javne razsvetljave, 

in sicer med ključnimi aktivnosti se izkazuje potreba po zamenjavi svetil in sijalk.   
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10.1.4 Podjetja 

 

Spodbujanje podjetij k učinkovitejši rabi energije ter uporabi obnovljivih virov energije. V 

prvi vrsti se kaže predlog vzpostavitve energetskega knjigovodstva znotraj posameznega 

podjetja ter izvedba energetskih pregledov poslovnih stavb, kjer se izvajajo dejavnosti. 

Priporočljivo je analizirati možnosti uporabe kogeneracije oziroma obnovljivih virov energije.  

 

10.2 UKREPI OSKRBE Z ENERGIJO 

 

Na področju oskrbe z električno energijo se ne prepoznavajo šibke točke, saj je oskrba z 

električno energijo na območju občine Dobrna zanesljiva.  

 

Na področju oskrbe z UNP se kažejo potrebni ukrepi kot so: 

 Spodbujanje uporabnikov k priključevanju na UNP in s tem zmanjšanje števila 

neaktivnih priključkov ter uporabi sprejemljivejšega energenta v primerjavi z ekstra 

lahkim kurilnim oljem, 

 Sprejetje odloka o načinu ogrevanja, s katerim se predpiše prioritetni vrstni red pri 

izbiri načina ogrevanja oziroma uporabi energenta (v skladu  z usmeritvami Slovenije 

se na prvo mesto postavljajo obnovljivi viri energije, nato toplovod/vročevod in nato 

preostali energenti glede na količino polutantov, v vsakem izmed njih,  po 

naraščajočem vrstnem redu) oziroma zahteva obvezna priključitev na distribucijsko 

omrežje, kjer je na razpolago 

  Izvedba akcij za promocijo ogrevanja iz distribucijskih sistemov. 

 

Za kotlovnice se predlaga priključitev na drugo distribucijsko omrežje (UNP), če je to 

izvedljivo oziroma priporoči uporaba SPTE. 

 

10.3 UKREPI UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

 

10.3.1 Izraba lesne biomase  

 

61,2 % površin občine Dobrna pokrivajo gozdovi. Več kot polovica gospodinjstev, približno 

56 % se jih ogreva s pomočjo lesne biomase. To je značilno predvsem na območjih razpršene 

poselitve, kjer ni možnosti za daljinsko ogrevanje z drugimi energenti (npr. UNP).   

 

Lesno biomaso je mogoče izkoriščati v sistemih daljinskega ogrevanja (DOLB), v 

posameznih mikrosistemih ali povsem individualno. Na območjih strnjene  oziroma zgoščene 

poselitve je priporočljiva gradnja sistemov daljinskega ogrevanja z lesno biomaso (DOLB). 

 

Ukrepi, ki so priporočljivi za izrabo lesne biomase so: 

 Spodbujanje posameznikov, podjetij k uvajanju sodobnih kotlov na lesno biomaso, 

 Subvencioniranje mikrosistemov za izrabo lesne biomase, 

 Spodbujanje lokalnega prebivalstva k zamenjavi starih peči, kotlov s sodobnejšimi z 

večjimi izkoristki. 
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Pri načrtovanju sistemov daljinskega ogrevanja je potrebno upoštevati z vidika ekonomske 

učinkovitosti naslednje kriterije: 

 Dovolj velika gostota odjema (gosta skoncentriranost hiš, poslovnih objektov), 

 Prisotnost večjih porabnikov na območju DOLB in 

 Lokalna dostopnost energenta (lesne biomase, lahko tudi UNP  ali bioplin) 

 

V občini Dobrna je po podatkih AJPES-a (2013) registriranih 6 podjetij, posameznikov, ki 

lahko nudijo les in lesne ostanke.  

  

Za občino Dobrna so značilna razložena in hribovska naselja s precej razpršeno poselitvijo. 

Prav tako v občini oziroma v posameznih naseljih (razen naselju Dobrna) ni večjih 

porabnikov energije. Iz teh izhodišč se kaže smiselnost izrabe lesne biomase le na 

individualni ravni oziroma ravni manjših sistemov oziroma mikrosistemov. Ti pomenijo 

povezavo nekaj sosednjih hiš (običajno do pet objektov) z eno kotlovnico, običajno v okolici 

lesnopredelovalnih obratov ali mizarstev oziroma kakšnega drugega manjšega vira lesne 

biomase. Najprimernejše lokacije za postavitev mikrosistemov so manjša ali večja strnjena 

naselja. Mikrosistemi so upravičene investicije, saj predstavljajo investicijo v eno kotlovnico 

in krajše omrežje, vendar je potrebno opozoriti, da je v teh primerih nujno pogodbeno 

lastništvo v izogib morebitnim nesporazumom vzdrževanja kotlovnice v prihodnje.  

 

 
Slika 23. Primer strnjenega dela naselja Lokovina z nekaj individualnimi hišami  
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Slika 24. Primer razpotegnjenega naselja Pristova in Vinska Gora 

 

Zaradi manjših možnosti gradnje DOLB se med pomembnejšimi ukrepi v občini kaže 

spodbuda zamenjave starih kotlov s sodobnejšimi, znotraj posameznih gospodinjstev in 

izgradnja demonstracijskih kotlov na lesno biomaso v posameznih delih naselij z gručo vsaj 5 

hiš.  

Na podlagi tega je smiselno, da občina svoje občane osvešča o aktualnih razpisih ter drugih 

subvencijah za zamenjavo kurilnih naprav in s tem posodobitvijo le-teh oziroma sofinancira 

vgradnjo promocijskih, demonstracijskih modernih kotlov na lesno biomaso. Lokacije za 

postavitev promocijskih kotlov lahko najdemo tudi znotraj javnih stavb, s katerimi upravlja 

občina.   

 

10.3.2 Izraba bioplina 

 

V občini Dobrna ni večjih kmetij, ki bi imele nad 100 GVŽ in se tako ne kažejo pozitivni 

pogoji za izrabo bioplina. Pogoji se pojavljajo le ob predpostavki, da se večje kmetije pri tem 

povezujejo.  

 

10.3.3 Izraba sončne energije 

 

Občina Dobrna je že pristopala k projektu izgradnje sončne elektrarne na OŠ Dobrna in s tem 

izvedla demonstracijski projekt izrabe sončne energije. Na spletnem portalu je mogoče tudi 

dnevno spremljanje delovanja sončne elektrarne. Ta pristop je lahko velika spodbuda za 

lokalne občane, da pristopijo k izgradnji manjših sončnih elektrarne, ki jih trenutno v občini 

še ni.  
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Med večjimi objekti v občini, ki bi bili primerni še za izrabo sončne energije so Center za 

usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, hotelski objekti Terme Dobrna, občinska stavba in v 

prihodnje nov vrtec.  

 

Občina lahko preko promocije in osveščanja spodbudi občane k izkoriščanju sončne energije. 

To lahko naredi s projektom sofinanciranja vgradnje nekaj solarnih sistemov na individualnih 

stanovanjskih objektih.  

 

10.3.4 Izraba vetrne energije 

 

Potencial vetrne energije v občini Dobrna ni prepoznan.  

 

10.3.5 Izraba vodne energije 

 

Potencial za gradnjo manjših HE v občini ni, saj manjši potoki v občini kot sta Dobrnica in 

Topliški potok zaradi majhnega padca ne zagotavljajo ekonomske upravičenosti investicije.  

 

10.3.6 Izraba geotermalne energije 

 

Izkoriščanje geotermalne energije je kompleksen projekt. V občini Dobrna geotermalno vodo 

izkoriščajo za zdraviliški turizem, medtem ko za ogrevanja ne.  

 

10.4 UKREPI V PROMETU 

 

Na področju prometa občini predlagamo sledeče ukrepe in usmeritve: 

 Ozaveščanje in informiranje ljudi o prednostih in slabostih posameznega transporta, 

 Širitev in urejanje območij namenjenih pešcem, 

 Širitev in urejanje kolesarskih poti in stez, 

 Uvajanje novih tehnologij preko vpeljave avtobusov na alternativna goriva (biodizel, 

UNP, vodik, stisnjeni zemeljski plin, električna vozila …) 

 

10.5 OZAVEŠČANJE, OBVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

 

Največji doprinos k učinkoviti rabi energije lahko naredi vsak posameznik najprej pri sebi s 

primernim in energetsko učinkovitim ravnanjem. Prav zaradi tega, so ukrepi, ki se navezujejo 

na ozaveščanje, obveščanje in izobraževanje na temo učinkovite rabe energije in uporabo 

obnovljivih virov energije ključnega pomena. Med ukrepe ki prispevajo k ozaveščanju, 

obveščanju in izobraževanju sodijo: 

- Organizacija informativnih in izobraževalnih dogodkov (delavnic, okroglih miz) za 

vodstva, upravljavca, zaposlene in vzdrževalce javnih stavb, večjih podjetij 

- Organizacija informativnih in izobraževalnih dogodkov (delavnic, posvetov, ogledov 

primerov dobrih praks) za lokalne prebivalce 

 Organizacija seminarjev za šolo in vrtec na temo URE  
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 Izvedba demonstracijskih projekt npr. izgradnja sončnih elektrarn, kotlov na lesno 

biomaso z namenom, da se izvajajo dnevi odprtih vrat, ogledi dobrih praks, iz 

katerega se lahko lokalno prebivalstvo osvešča o URE in OVE 

 Izvedba promocijskih kampanj o URE in OVE 

 Objavljanje člankov na temo URE in OVE preko občinskega občila Dobrčan in 

drugih medijev  

 Redno poročanje o učinkih izvedenih ukrepov v občini preko različnih občil 

 Izdelava informativnih brošur … 

Občini se priporoči, da za ta namen pripravi t. i. program osveščanja, izobraževanja in 

informiranja.  
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11 AKCIJSKI NAČRT 

11.1 VSEBINSKI AKCIJSKI NAČRT 

 

PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2014 

 

1. Izvedba razpisa / določitev občinskega energetskega upravljavca 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: župan Občine Dobrna, usmerjevalna skupina 

Rok izvedbe: 2014 

Pričakovani rezultati: Sistematičen začetek izvajanja programov. Občina lahko za izvajanje 

storitve energetskega upravljanja izbere zunanjega izvajalca ali določi osebo zaposleno na 

občini za izvajanje te dejavnosti. 

Vrednost projekta: 3.000 € 

Financiranje s strani občine: 3.000 € 

Ostali viri financiranja: 0 € 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem 

/ sklep o določitvi odgovorne osebe. 

 

 

2. Izgradnja novega Vrtca Dobrna 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: župan Občine Dobrna, Oddelek za investicije, komunalo ter okolje in prostor 

Rok izvedbe: marec 2014 

Pričakovani rezultati:  

 Večja energetska učinkovitost prostorov Vrtca Dobrna  

 Neposredni prihranki v občinskem proračunu  

Vrednost projekta: 2.300.000 € 

Financiranje s strani občine: 1.300.000 € 

Ostali viri financiranja: 1.000.000 € 

 sredstva EU (ESRR) = 817.543 € 

 Eko sklad = 182.457 € 

Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: 

 Zmanjšanje rabe toplotne energije v Vrtcu Dobrna 

 Zmanjšanje porabe fosilnih goriv in energije v Vrtcu Dobrna 

 

 

3. Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih stavb 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec, vodstvo javnih stavb 

Rok izvedbe: 2014-2017 
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Pričakovani rezultati: Osnovni namen razširjenih energetskih pregledov stavb v javni lasti je 

izdelava podlag za obvladovanje in znižanje stroškov za energijo. Za posamezno stavbo se 

izdela prioritetna lista ukrepov. 

Vrednost projekta: 13.000 € 

Financiranje s strani občine: 10.000 € 

Ostali viri financiranja: Center za usposabljanje, delo in varstvo 

  

Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:  

 Število izdelanih energetskih pregledov 

 Zmanjšanje specifične rabe energije v javnih stavbah 

 

 

 

4. Študija ekonomske upravičenosti fotovoltaične elektrarne ter priprave tople 

sanitarne vode z OVE na objektu OŠ Dobrna. 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec 

Rok izvedbe: 2014-2015 

Pričakovani rezultati: Natančno ovrednotenje in opredelitev izvedljivosti projekta. Ocene 

tehničnih in ekonomskih parametrov, ki so osnova za odločitev za projekt. 

Vrednost projekta: 10.000 € 

Financiranje s strani občine: 10.000 € 

Ostali viri financiranja: 0 € 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Izdelana študija izvedljivosti.  

 

 

5. Izvajanje Strategije razvoja javne razsvetljave v občini Dobrna 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec 

Rok izvedbe: 2014-2016 

Pričakovani rezultati: Zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, kar se 

doseže z zamenjavo potratnih in dotrajanih svetil, z nastavitvijo avtomatičnega izklopa sijalk 

ob določeni uri; s prilagoditvijo svetilk v skladu z Uredbo; 

Vrednost projekta: 75.000 € 

Financiranje s strani občine: 20.000 € 

Ostali viri financiranja: 55.000 € 

Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:  

 Poraba električne energije za javno razsvetljavo / prebivalca v občini 

 Poraba električne energije za javno razsvetljavo / svetilo javne razsvetljave 

 Prihranki pri porabi električne energije za javno razsvetljavo 

 Neposredni prihranki pri stroških zaradi manjše rabe energije 
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PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2015 

 

6. Izboljšanje rabe energije v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 

 

Nosilec: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 

Odgovorni: vodstvo javne stavbe 

Rok izvedbe: 2015 

Pričakovani rezultati: Izboljšana energetska učinkovitost objekta. 

Vrednost projekta: 20.000 € 

Financiranje s strani občine: 0 € 

Ostali viri financiranja: 20.000 € - lastnik, nepovratne spodbude in / ali krediti Eko sklada 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Zmanjšana specifična raba energije v 

objektu. 

 

 

PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2016-2018 

 

7. Sofinanciranje vsaj enega demonstracijskega kotla na lesno biomaso ter 

izdelava promocijskega materiala 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec 

Rok izvedbe: 2016 

Pričakovani rezultati: Z namenom promocije vgradnje modernih kotlov na lesno biomaso 

predlagamo, da občina sofinancira nakup in vgradnjo tovrstne kurilne naprave.  

Vrednost projekta: 10.000 € 

Financiranje s strani občine: 2.000 € 

Ostali viri financiranja: 8.000 € - zainteresirani občani, ki bi se odločili za nakup kotla na 

biomaso, nepovratne subvencije in / ali krediti Eko sklada 

Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: 

 Zmanjšanje porabe fosilnih goriv 

 Število udeležencev na dnevu odprtih vrat 

 Število gospodinjstev, ki so prejeli promocijski material 

 

 

8. Sofinanciranje projektov URE v občinskih stanovanjih 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec 

Rok izvedbe: 2018 

Pričakovani rezultati: Za povečanje energetske učinkovitosti stanovanj v občini bo občina 
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sofinancirala ukrepe za izboljšanje rabe energije in sicer z menjavo oken, obnovo fasad, 

vgradnjo termoizolacije.  

Vrednost projekta: 30.000 € 

Financiranje s strani občine: 30.000 € 

Ostali viri financiranja: 0 € 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: 

 Število sofinanciranih projektov 

 Specifična raba energije v občinskih stanovanjih 

 

 

PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2018 

 

9. Izgradnja nove telovadnice Osnovne šole Dobrna 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec 

Rok izvedbe: 2018 

Pričakovani rezultati: Večja energetska učinkovitost objekta Osnovne šole Dobrna 

Vrednost projekta: 3.000.000 € 

Financiranje s strani občine: 900.000 € 

Ostali viri financiranja: 2.100.000 € 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Zmanjšanje specifične rabe energije v 

Osnovni šoli Dobrna 

 

 

10. Energetska sanacija Zdravstvenega doma Dobrna 

 

Nosilec: Občina Dobrna, vodstvo Zdravstvenega doma Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec, vodstvo ZD Dobrna 

Rok izvedbe: 2018 

Pričakovani rezultati: Večja energetska učinkovitost objekta Zdravstvenega doma Dobrna 

Vrednost projekta: 860.000 € 

Financiranje s strani občine: 215.000 € 

Ostali viri financiranja: 645.000 € 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Zmanjšanje specifične rabe energije v 

Zdravstvenem domu Dobrna 
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11. Energetska sanacija zgradbe Občine Dobrna 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec 

Rok izvedbe: 2018 

Pričakovani rezultati: Večja energetska učinkovitost objekta zgradbe Občine Dobrna 

Vrednost projekta: 100.000 € 

Financiranje s strani občine: 30.000 € 

Ostali viri financiranja: 70.000 € 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Zmanjšanje specifične rabe energije 

zgradbe Občine Dobrna 

 

 

 

PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2018-2019 

 

12. Sofinanciranje treh demonstracijskih solarnih sistemov na individualnih 

objektih ter izdelava promocijskega materiala 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec 

Rok izvedbe: 2019 

Pričakovani rezultati: Za spodbujanje rabe OVE bo občina Dobrna sofinancirala tri izgradnje 

solarnih sistemov na individualnih objektih, ki bodo služili kot primer dobre prakse v občini. 

S tem bo občina spodbudila občane k večji samooskrbi z energijo ter zmanjšanju rabe 

fosilnih goriv.   

Vrednost projekta: 9.000 € 

Financiranje s strani občine: 900 € 

Ostali viri financiranja: 8.100 € - lastniki posamezniki, nepovratne subvencije in / ali krediti 

Eko sklada 

Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:  

 Zmanjšanje porabe fosilnih goriv 

 Število udeležencev na dnevu odprtih vrat 

 Število gospodinjstev, ki so prejeli promocijski material 

 

PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2019-2020 

 

13. Širitev in urejanje kolesarskih stez in območij namenjenih pešcem 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec 

Rok izvedbe: 2020 

Pričakovani rezultati: Izgradnja kolesarskih stez in pešpoti v Občini Dobrna  
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Vrednost projekta: 100.000 € 

Financiranje s strani občine: 30.000 € 

Ostali viri financiranja: 70.000 € 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Dolžina pešpoti in kolesarskih stez 

 

 

PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA OBDOBJE 2014 - 2022 

 

14. Izvajanje energetskega knjigovodstva v vseh občinskih javnih stavbah 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec, vodstvo javnih stavb 

Rok izvedbe: 2020 

Pričakovani rezultati: Energetsko knjigovodstvo, ki ga Občina Dobrna v sodelovanju z 

vodstvom javnih stavb že izvaja, omogoča nadzor nad porabo energije javnih stavb. Le to 

omogoča hitro odkrivanje in s tem tudi odpravljanje napak. Na ta način se lažje in hitreje 

uvedejo investicijski ali organizacijski ukrepi za sanacijo.  

Vrednost projekta: 8.480 €  (1.060 € / leto) 

Financiranje s strani občine: 8.480 €  (1.060 € / leto) 

Ostali viri financiranja: 0 € 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Zmanjšanje specifične rabe energije v 

javnih stavbah 

 

 

15. Osveščanje in izobraževanje občanov o URE in OVE 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec  

Rok izvedbe: 2013 - 2020 

Pričakovani rezultati: Osveščanje in izobraževanje občanov o URE in OVE dolgoročno 

vpliva na spremembo življenjskega sloga občanov, k spodbujanju individualnih investicij v 

izboljšanje energetske učinkovitosti stanovanj. 

Vrednost projekta: 10.000 € 

Financiranje s strani občine: 3.000 € 

Ostali viri financiranja: 7.000 €  

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: 

 Število udeležencev na delavnicah, predavanjih, srečanjih, okroglih mizah, dogodkih, 

ki bodo namenjeni OVE in URE 

 Število objav v medijih 
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16. Spodbujanje uporabnikov energije k priključitvi na UNP 

 

Nosilec: Občina Dobrna, Istrabenz plini d.o.o. 

Odgovorni: Občinski energetski upravljavec, Istrabenz plini d.o.o. 

Rok izvedbe: 2013 - 2020 

Pričakovani rezultati: V centru Dobrne je po podatkih podjetja Istrabenz plini d.o.o. 40 

neaktivnih priključkov, na katere se je možno priključiti za oskrbo z UNP. S spodbujanjem 

občanov k priključitvi na omrežje se bodo zmanjšale emisije plinov, ki nastanejo z rabo 

okoljsko manj ustreznih načinov ogrevanja.  

Vrednost projekta: 10.000 € 

Financiranje s strani občine: 2.000 € 

Ostali viri financiranja: 8.000 € 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število priključkov na UNP. 

 

 

AKTIVNOSTI, KI SE NEPRESTANO IZVAJAJO 

 

17. Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov 

in ukrepov 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec 

Pričakovani rezultati: Samostojno ali partnersko prijavljanje na razpise z namenom 

pridobitve sofinancerskih sredstev za predlagane projekte na področju OVE in  URE.  

Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:  

 Število oddanih prijav 

 Število sofinanciranih projektov 

 Vrednost sofinanciranja 

 

18. Uvedba krožka o varovanju okolja, OVE in URE v OŠ Dobrna 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec, vodstvo OŠ Dobrna  

Pričakovani rezultati: Osveščanje in izobraževanje mladih o URE in OVE je ključnega 

pomena pri uvajanju pozitivnih sprememb v družbi.  

Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: 

 Število udeležencev krožka 

 Število projektov / aktivnosti krožka 

 Število ogledov primerov dobrih praks udeležencev krožka 
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19. Izdelava letnih poročil o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec  

Pričakovani rezultati: Konstantno izvajanje predlaganih projektov, spremljanje njihovih 

rezultatov in učinkov je ključnega pomena za izboljšanje rabe energije v občini na vseh 

področjih. Občinski energetski upravljavec enkrat letno pripravi poročilo o izvedenih 

aktivnostih, ki mora biti javno dostopno. Letno poročilo obsega: 

 Opis posegov učinkovite rabe energije in izrabe OVE 

 Učinke (energetske, stroškovne, prihranke pri emisijah) izvedenih projektov ter 

njihova primerjava z zastavljenimi učinki 

Poročanje zajema tri ravni: občinski svet, ministrstvo pristojno za energijo (obrazec v Prilogi 

1), širša javnost 

Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Letno poročilo o izvedenih aktivnostih in 

doseženih rezultatih. 

 

 

20. Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov in projektov ter motiviranje 

investitorjev za izvedbo investicij 

 

Nosilec: Občina Dobrna 

Odgovorni: občinski energetski upravljavec  

Pričakovani rezultati: Pridobitev sofinancerskih sredstev za izvedbo predlaganih projektov. 

Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: 

 Število sofinanciranih projektov 

 Vrednost sofinanciranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA PROJEKTOV 
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Predlagan terminski načrt izvajanja projektov prikazuje okvirno časovno sosledje izvajanja 

aktivnosti. Občina Dobrna bo izvajanje projektov razporedila glede na proračunske 

možnosti in v skladu z možnostmi sofinanciranja.  

 

 

 Naziv projekta/leto  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Izvedba razpisa / 

določitev občinskega 

energetskega upravljavca 

         

2. Izgradnja novega Vrtca 

Dobrna 

         

3. Izdelava razširjenih 

energetskih pregledov 

javnih stavb 

         

4. Študija ekonomske 

upravičenosti 

fotovoltaične elektrarne 

ter priprave tople 

sanitarne vode z OVE na 

objektu OŠ Dobrna 

         

5. Izvajanje Strategije 

razvoja javne razsvetljave 

v občini Dobrna 

         

6. Izboljšanje rabe energije 

v centru za usposabljanje, 

delo in varstvo Dobrna 

         

7. Sofinanciranje vsaj enega 

demonstracijskega kotla 

na lesno biomaso ter 

izdelava promocijskega 

materiala 

         

8. Sofinanciranje projektov 

URE v občinskih 

stanovanjih 

         

9. Izgradnja nove 

telovadnice Osnovne šole 

Dobrna 

         

10. Energetska sanacija 

Zdravstvenega doma 

Dobrna 

         

11. Energetska sanacija 

zgradbe Občine Dobrna 

         

12. Sofinanciranje treh 

demonstracijskih solarnih 
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sistemov na individualnih 

objektih ter izdelava 

promocijskega materiala 

13. Širitev in urejanje 

kolesarskih stez in 

območij namenjenih 

pešcem 

         

14. Izvajanje energetskega 

knjigovodstva v vseh 

občinskih javnih stavbah 

         

15. Osveščanje in 

izobraževanje občanov o 

URE in OVE 

         

16. Spodbujanje uporabnikov 

energije k priključitvi na 

UNP 

         

17. Spremljanje razpisov in 

priprava vlog za 

subvencioniranje in 

izvedbo projektov in 

ukrepov 

         

18. Uvedba krožka o 

varovanju okolja, OVE in 

URE v OŠ Dobrna 

         

19. Izdelava letnih poročil o 

izvedenih aktivnostih in 

doseženih rezultatih 

         

20. Iskanje finančnih virov 

za realizacijo ukrepov in 

projektov ter motiviranje 

investitorjev za izvedbo 

investicij 
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11.2 FINANČNI OKVIR  

 

Podan je predlog strukture financiranja posameznih projektov. 

 

 Predlog ukrepa Vrednost 

projekta (€) 

Občina 

Dobrna (€) 

Ostali viri 

(€) 

2014 

1. Izvedba razpisa / določitev občinskega 

energetskega upravljavca 

3.000  3.000  0 

2. Izgradnja novega Vrtca Dobrna 2.300.000 1.300.000 1.000.000 

3. Izdelava razširjenih energetskih pregledov 

javnih stavb 

5.000 2.000 3.000 

4. Študija ekonomske upravičenosti 

fotovoltaične elektrarne ter priprave tople 

sanitarne vode z OVE na objektu OŠ Dobrna 

5.000 5.000 0 

5. Izvajanje Strategije razvoja javne 

razsvetljave v občini Dobrna 

18.750 5.000 13.750 

2015 

4. Študija ekonomske upravičenosti 

fotovoltaične elektrarne ter priprave tople 

sanitarne vode z OVE na objektu OŠ Dobrna 

5.000 5.000 0 

5. Izvajanje Strategije razvoja javne 

razsvetljave v občini Dobrna 

18.750 5.000 13.750 

6. Izboljšanje rabe energije v centru za 

usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 

10.000 0 10.000 

2016 

5. Izvajanje Strategije razvoja javne 

razsvetljave v občini Dobrna 

18.750 5.000 13.750 

6. Izboljšanje rabe energije v centru za 

usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 

10.000 0 10.000 

7. Sofinanciranje vsaj enega demonstracijskega 

kotla na lesno biomaso ter izdelava 

promocijskega materiala. 

5.000 1.000 4.000 

8. Sofinanciranje projektov URE v občinskih 

stanovanjih 

10.000 10.000 0 

2017 

4. Izdelava razširjenih energetskih pregledov 

javnih stavb 

6.000 3.000 3.000 

5. Izvajanje Strategije razvoja javne 

razsvetljave v občini Dobrna 

18.750 5.000 13.750 

7. Sofinanciranje vsaj enega demonstracijskega 

kotla na lesno biomaso ter izdelava 

promocijskega materiala 

5.000 1.000 4.000 
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8. Sofinanciranje projektov URE v občinskih 

stanovanjih 

10.000 10.000 0 

2018 

3. Izdelava razširjenih energetskih pregledov 

javnih stavb 

2.000 2.000 0 

8. Sofinanciranje projektov URE v občinskih 

stanovanjih 

10.000 10.000 0 

9. Izgradnja nove telovadnice Osnovne šole 

Dobrna 

1.500.000 450.000 1.050.000 

10. Energetska sanacija Zdravstvenega doma 

Dobrna 

430.000 107.500 322.500 

2019 

9. Izgradnja nove telovadnice Osnovne šole 

Dobrna 

1.500.000 450.000 1.050.000 

10. Energetska sanacija Zdravstvenega doma 

Dobrna 

430.000 107.500 322.500 

11. Energetska sanacija zgradbe Občine Dobrna 100.000 30.000 70.000 

12. Sofinanciranje treh demonstracijskih 

solarnih sistemov na individualnih objektih 

ter izdelava promocijskega materiala 

3.000 300 2.700 

2020 

12. Sofinanciranje treh demonstracijskih 

solarnih sistemov na individualnih objektih 

ter izdelava promocijskega materiala. 

6.000 600 5.400 

13. Širitev in urejanje kolesarskih stez in 

območij namenjenih pešcem 
100.000 30.000 70.000 

2014 - 2022 

14. Izvajanje energetskega knjigovodstva v vseh 

občinskih javnih stavbah 

8.480 8.480 0 

15. Osveščanje in izobraževanje občanov o URE 

in OVE 

10.000 3.000 7.000 

16. Spodbujanje uporabnikov energije k 

priključitvi na UNP 

10.000 2.000 8.000 

Aktivnosti, ki se neprestano izvajajo 

17. Spremljanje razpisov in priprava vlog za 

subvencioniranje in izvedbo projektov in 

ukrepov 

0 0 0 

18. Uvedba krožka o varovanju okolja, OVE in 

URE v OŠ Dobrna 

0 0 0 

19. Izdelava letnih poročil o izvedenih 

aktivnostih in doseženih rezultatih 

0 0 0 

20 Iskanje finančnih virov za realizacijo 

ukrepov in projektov ter motiviranje 

0 0 0 
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investitorjev za izvedbo investicij 

 SKUPAJ 6.558.480 2.562.380 3.997.100 

 

Finančni načrt predlaganih projektov za obdobje 2013 – 2022 

 

Leto Vrednost projekta 

(€) 

Občina Dobrna (€) Ostali viri (€) 

2013 2.331.750 1.315.000 1.016.750 

2014 33.750 10.000 23.750 

2015 43.750 17.000 27.750 

2016 39.750 19.000 20.750 

2017 1.942.000 569.500 1.372.500 

2018 2.033.000 587.800 1.445.200 

2019 106.000 30.600 75.400 

2013-2022 28.480 13.480 15000 

SKUPAJ 6.558.480 2.562.380 3.997.100 
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12 NAPOTKI ZA IZVAJANJE 

 

Sistematična izvedba lokalnega energetskega koncepta (LEK) zahteva ažurno spremljanje 

doseženih rezultatov in njihove uspešnosti. S sprotnim spremljanjem doseženih rezultatov bo 

občina na tekočem z uspešnostjo izvajanja posameznih projektov, prav tako bo na ta način 

lahko spremljala učinke posameznih izvedenih projektov. Občina je dolžna po Pravilniku o 

metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS št. 74/09) o 

sprejemu lokalnega energetskega koncepta obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo in 

ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. 

 

Občina mora po pravilniku enkrat letno poročati o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 

ministrstvu, pristojnemu za energijo, na obrazcu določenem v Prilogi 1. Občina mora poročilo 

za preteklo leto oddati do 31. januarja naslednjega leta. 

 

V skladu s šestim odstavkom 12. člena Pravilnika mora lokalna skupnost najkasneje v petih 

letih od sprejetja LEK pripraviti njegove posodobitve. Dobra osnova za to je redno 

spremljanje izvajanja LEK ter skrbno načrtovanje prihodnjih aktivnosti. Ker se situacija v 

energetiki iz dneva v dan spreminja, je pomembno, da energetski upravljavec med drugim 

zagotavlja tudi to, da je akcijski načrt aktualen, kar pomeni, da ga je potrebno ves čas 

posodabljati v skladu z novimi situacijami. Številnih med njimi tudi ni mogoče predvideti v 

času priprave LEK, poleg tega se ves čas pojavljajo nove priložnosti. V tem trenutku tudi še 

ni znan podroben obseg aktivnosti pri sanaciji javnih zgradb. Tega je potrebno podrobneje 

razdelati po razširjenem energetskem pregledu za posamezno stavbo. Na podlagi razširjenih 

energetskih pregledov je najbolje takoj posodobiti akcijski načrt. Enako velja tudi za 

načrtovane študije izvedljivosti. 

 

12.1 NOSILCI IZVAJANJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA 

KONCEPTA  

 

Pogoj za uspešno implementacijo lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih 

oseb, ki so zadolženi za izvedbo ukrepov in predlaganih projektov iz akcijskega načrta.  

Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbita: 

 Lokalna energetska agencija ali  

 Občinski energetski upravljavec 

Lokalna energetska agencija je specializirana organizacijska oblika, ki je v EU uveljavljena 

organizacijska oblika in predstavlja srednji nivo med regijskim in lokalnim nivojem. Njene 

naloge so:  

 izvajanje in pomoč lokalnim skupnostim pri oblikovanju lokalnih energetskih 

konceptov, 

 promocija in pospeševanje izboljševanja energetske učinkovitosti ter pospeševanje 

uvajanja obnovljivih virov energije, 

 priprava projektov in kandidatura za pridobitev finančnih pomoči iz strukturnih 

skladov, 

 širjenje pozitivnih izkušenj in znanja znotraj omrežja, 

 iskanje skupnih rešitev, 

 organizacija izobraževanj in posredovanje informacij, 
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 vpliv na nacionalno in evropsko zakonodajo ob zagotavljanju trajnostne politike, 

 izvajanje analiz stanja in priprava predlogov rešitev problemov. 

 

V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za izvajanje 

lokalnega energetskega načrta zadolžen občinski energetski upravljavec, ki ga na to funkcijo 

imenuje župan. 

Naloge občinskega energetskega upravljavca potekajo na dveh ravneh: 

 Učinkovita raba energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju lokalne skupnosti, kjer 

je poleg optimizacije rabe energije v obstoječih stavbah naloga občinskega 

energetskega upravljavca tudi optimalno načrtovanje na področju energije v 

predvidenih novih stavbah, ker lahko na tem področju dosežemo boljše rezultate z 

manj investicijskimi stroški ravno v stopnji načrtovanja stavbe. 

 Občinski energetski upravljavec je strokovnjak za energetske zadeve, ki sodeluje pri 

načrtovanju energetske politike lokalne skupnosti, obenem pa je odgovoren za 

tehnične in administrativne preglede ukrepov učinkovite rabe energije in njihovo 

skladnost s tehničnimi, ekonomskimi in zakonskimi omejitvami na energetskem 

področju. 

 

12.2 VIRI FINANCIRANJA 

 

S sprejetjem LEK bo občina v skladu z Energetskim zakonom pridobila pravico do črpanja 

nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov, ki so opredeljeni v akcijskem načrtu LEK. 

Viri financiranja projektov so: 

 Občinska sredstva, zagotovljena iz občinskega proračuna 

 Drugi investitorji (npr. podjetja, lastniki posamezniki,…) 

 Nepovratna sredstva 

 Krediti z ugodnimi obrestnimi merami (Eko sklad) 

Nepovratna sredstva razpisujejo: 

 Eko sklad 

 Ministrstvo za gospodarstvo 

 Evropski sklad za energetsko učinkovitost 

 Finančni mehanizem EGP, Norveški finančni mehanizem, Švicarski prispevek 

 Dobavitelji energije  

 

12.3 NAPOTKI ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV 

 

Za spremljanje izvajanja ukrepov se praviloma zadolži glavnega nosilca izvajanja LEK.  

Njegove naloge so naslednje: 

 Analiza učinkov vsakega izvedenega ukrepa 

 Objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v medijih 

 Letno poročanje ministrstvu za gospodarstvo 
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14 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN POJMOV 

 

Seznam uporabljenih kratic  

 

Kratice, uporabljene v dokumentu lokalnega energetskega koncepta: 

 

URE  Učinkovita raba energije 

OVE  Obnovljivi viri energije 

SPTE  Soproizvodnja toplotne in električne energije 

UNP  Utekočinjeni naftni plin 

ELKO  Ekstra lahko kurilno olje 

ZP  Zemeljski plin   

NEP  Nacionalni energetski program 

ReNE Resolucija o nacionalnem energetskem programu 

MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 

MG  Ministrstvo za gospodarstvo 

LEA  Lokalna energetska agencija 

SODO Sistemski operater distribucijskega omrežja 

SOPO  Sistemski operater prenosnega omrežja 

DOLB Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 

LEK  Lokalni energetski koncept 

Definicije pojmov  

 

V tem dokumentu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

 

Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju: LEK) je koncept razvoja samoupravne 

lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih skupnosti pri oskrbi in rabi energije, ki poleg 

načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo 

toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. 

 

Energetski pregled je sistematični postopek za ugotavljanje rabe energije stavbe ali skupine 

javnih stavb, tehnološkega procesa in/ali industrijskega obrata ali pri izvajanju zasebnih ali 

javnih storitev, s katerim se opredeli in oceni gospodarne možnosti za varčevanje z energijo 

ter pripravi poročilo o ugotovitvah. 

 

Lokalna energetska agencija je pravna oseba, ki jo samoupravna lokalna skupnost ustanovi 

ali za določeno obdobje pooblasti, da na zaokroženem območju najmanj ene lokalne skupnosti 

skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncepta, za uveljavljanje in spodbujanje 

energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije. 
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Občinski energetski upravljavec je odgovorna oseba v lokalni skupnosti, ki je določena kot 

nosilec izvajanja akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, če v samoupravni 

lokalni skupnosti ni lokalne energetske agencije. 

 

Usmerjevalna skupina je skupina, ki pripravlja lokalni energetski koncept, če ga 

samoupravna lokalna skupnost pripravlja sama, oziroma skupina, ki usmerja dela, če 

samoupravna lokalna skupnost sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem. 

 

Akcijski načrt je načrt dejavnosti samoupravne lokalne skupnosti pri učinkoviti rabi energije, 

uporabi obnovljivih virov energije, oskrbi z energijo ter ozaveščanju širše javnosti, ko velja 

lokalni energetski koncept. 

 

Samoupravna lokalna skupnost je tista teritorialna skupnost, v kateri se na najnižji ravni 

pojavljajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le skupno. Lokalne 

skupnosti so naravne skupnosti, ki so nastale s svojim zgodovinskim razvojem. Lokalne 

skupnosti ločimo na temeljne lokalne skupnosti (občine) ter širše lokalne skupnosti, ki se po 

svetu različno imenujejo (province, okrožja, pokrajine, deželni okraji, regije). Po Zakonu o 

lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/2005) so občine temeljne samoupravne lokalne 

skupnosti. 

 

Koordinator projektov OVE in URE je oseba, ki je zadolžena je za pomoč LEA pri 

izvajanju posameznih projektov iz akcijskega načrta lokalne skupnosti. 

 

Delovna skupina je skupina, ki sodeluje z lokalnim energetskim upravljavcem pri izvajanju 

LEK. Oblikuje se v primeru, ko na območju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije. 

 

Glavni nosilec izvajanja LEK-a je oseba/institucija, ki je odgovorna za izvajanje akcijskega 

načrta LEK. To je lokalna energetska agencija ali lokalni energetski upravljavec. Prevzame 

izvajanje LEK, ko je le-ta izdelan. 

 

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

energije. 

 

Ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti je ukrep, ki običajno vodi k preverljivemu in 

merljivemu ali ocenljivemu izboljšanju energetske učinkovitosti. 

 

Obnovljivi viri energije so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sončna energija, 

geotermalna energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa, 

odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin). 

 

Biomasa je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva (vključujoč 

rastlinske in živalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi biorazgradljiva 

frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo 

predpisi o ravnanju z odpadki. 

 

Lesna biomasa identificira gozdne ostanke (vejevje, krošnje, debla majhnih premerov ter 

manj kakovosten les, ki ni primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo), ostanke pri 

industrijski predelavi lesa (žaganje, krajniki, lubje, prah itd.) in kemično neobdelan les 

(produkti kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter že uporabljen les in njegovi 

izdelki). 
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Daljinska toplota je centralno, v toplarni, sistemu soproizvodnje toplote in električne 

energije ali kot odpadna toplota v industrijskem procesu proizvedena toplota. Daljinska 

toplota je porabnikom dostopna preko omrežja daljinskega ogrevanja. 

 

Kotlovnica je prostor, v katerem so nameščeni kotli, namenjeni proizvodnji toplote za 

potrebe oskrbe stavbe ali sklopa bližnjih stavb s toploto. 

 

Primarna energija je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni koli vrsti 

energije v naravi, ki vstopa v procese transformacije v električno, toplotno ali mehansko 

energijo. 

 

Sekundarna energija je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne energije (na 

primer, električna energija iz premoga v termoelektrarni). Upoštevane so izgube pri pretvorbi. 

 

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

 

Koristna energija je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer toplota na 

električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne energije v toplotno. 

 

Soproizvodnja toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) ali  kogeneracija je 

kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz istega primernega energetskega vira hkrati 

električno in toplotno energijo. Za te sisteme je značilen visok izkoristek. 

 

Toplogredni plini so plini, ki preprečujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in zato 

povzročajo segrevanje ozračja in s tem učinek tople grede. Toplogredni plin je na primer 

ogljikov dioksid (CO2). 

 

Energijski račun predstavlja stroške porabe energentov za ogrevanje gospodinjstev v 

določenem časovnem obdobju. 
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