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2.  UVOD

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale je začela z dejavnostmi na po-
dročju rabe energije in oskrbe z energijo. V današnjem času dobiva tematika 
povezana z energijo vedno večji pomen, zato je za lokalne skupnosti nujno 
potrebno energetsko načrtovanje. Pri energetskem načrtovanju je potrebno 
upoštevati sodobno znanost, ki nastopa kot orodje pri reševanju problemov. 
S pomočjo fizikalnih in tehniških znanj ter znanosti o okolju se lahko oblikuje 
trajnostno energetsko načrtovanje.

Občina Domžale do sedaj na območju občine ni spremljala in načrtovala porabe 
energije ter določala in načrtovala obseg in način oskrbe z energijo. Do sedaj 
za območje občine še ni bila izdelana analiza obstoječega energetskega stanja 
in ni bila podana strategija energetskega razvoja občine.

Prvi korak na poti priprave ustrezne energetske politike je izdelava Lokalnega 
energetskega koncepta (v nadaljevanju LEK), katerega izdelave se je Občina 
Domžale lotila. Po izdelanem LEK–u pa sledi odločilen korak, izvajanje zasta-
vljenega načrta – akcijskega načrta (potrdi ga Občinski svet). V kolikor bo drugi 
korak uspešen, bo to velik dosežek za prihodnost, saj bo omogočena učinkovi-
tejša raba energije in oskrba iz lastnih virov energije. Projektna skupina bo na 
podlagi rezultatov analize stanja porabe in ocene potenciala obnovljivih virov 
energije skupaj z izdelovalcem oblikovala cilje energetskega načrtovanja. Na 
podlagi končno določenih ciljev, pa se bodo oblikovali ukrepi.

LEK predstavlja izdelano študijo ter izvajanje v študiji določene strategije 
energetskega razvoja (v nadaljevanju izvajanje LEK). Gre za dokument, ki je 
predpogoj celostnega in dolgoročnega načrtovanja ter vodenja energetske 
politike na ravni občine. Z izdelanim LEK-om oziroma z analizo obstoječega 
stanja se oblikuje tudi baza podatkov o oskrbi in rabi vseh vrst energije na 
območju občine, kar predstavlja prvo fazo izdelave. Na podlagi izdelane prve 
faze se skladno z metodologijo obravnava celovito presojo možnih scenarijev 
energetskega in okoljskega razvoja občine ter podaja energetsko učinkovite 
ukrepe z analizo srednje in kratkoročne izvedbe. Izdelani študiji pa sledi še 
izvajanje v njej določene energetske strategije oziroma izvajanje predvidenih 
investicijskih, programskih, projektnih in organizacijskih ukrepov.

LEK je bil izdelan skladno z metodologijo Priročnika za izdelavo lokalnega ener-
getskega koncepta (MOP), Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu 
/ReNEP/ (Ur. l. RS 57/04), Nacionalnim akcijskim načrtom za energetsko učin-
kovitost za obdobje 2008 – 2016 (RS, Vlada Republike Slovenije) in po metodah 
ter standardih s področja energetike in energetske učinkovitosti. Pri tem so 
v metodologiji upoštevana vsa najnovejša dognanja s področja energetike in 
okolja ter medsebojne povezave med okoljem in energetiko.
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2.1. Zakonska izhodišča

Zakonska izhodišča so določena na podlagi slovenske in evropske zakonodaje:

• Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) /EZ-UPB2/ (Ur. l. RS št. 
27/07);

• Resolucija o Nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ (Ur. l. RS 57/04);
• Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 

(sklep vlade, 2007);
• Zelena knjiga za Nacionalni energetski program Slovenije. 2009. Posveto-

valni dokument za javno obravnavo.
• Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur. l. 

RS št. 39/06, 70/08, 108/09);
• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03) ;
• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 /ReNPVO/ 

(Ur. l. RS št. 2/06);
• Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih koncep-

tov (Ur. l. RS, št. 74/09). 
• Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 

energije, (Ur. l. RS, št. 93/08, 25/09);
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08, 47/09, 52/10);
• Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. 

RS, št. 77/09);
• Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih 

sistemov za oskrbo stavb z energijo (Ur. l. RS, št. 35/08);
• Direktiva o energetski učinkovitosti stavb – Energy Performance of Buil-

dings Directive (2002/91/ES);
• Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter 

o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (2006/32/ES);
• Direktiva o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na 

notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS (2004/8/ES);
• Direktiva o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov 

energije na notranje trgu z električno energijo (2001/77/ES).

2.1.1. Energetska politika

Z energetsko politiko se na nivoju občine zagotavlja:
• zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo, 
• načrtno diverzifikacijo različnih primarnih virov energije, 
• spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije,
• zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih 

virov energije pred oskrbo iz neobnovljivih virov energije,
• ekološko sprejemljivost pri pridobivanju, proizvodnji, transportu in porabi 

vseh vrst energije.
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Energetska politika z ukrepi spodbujanja učinkovite rabe energije in uporabe 
obnovljivih virov energije prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in 
s tem k zmanjševanju učinkov tople grede ter k zmanjševanju emisij žveplovega 
dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in prahu iz kurilnih naprav, 
kot to določajo predpisi s področja varstva okolja in ratificirani mednarodni 
sporazumi (10. člen EZ-UPB2, Ur. l. RS št. 27/07).

Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00, 27/07, 70/08, 74/10) določa nasle-
dnje dolžnosti in pogoje lokalnih skupnosti:

• občine dolžne v svojih dokumentih usklajevati z nacionalnim energetskim 
programom in energetsko politiko Republike Slovenije;

• V svojih razvojnih dokumentih in prostorskih planih je potrebno načrtovati 
obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo, ki morajo biti usklajeni 
z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike 
Slovenije.

• Varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih 
načelih, načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju njene učinkovite rabe, 
gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja.

• Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov 
s programi: izobraževanja, informiranja, osveščanja javnosti, energetskim 
svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov.

• Pridobivanje sredstev v primeru izvajanja programov učinkovite rabe 
energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na 
osnovi izdelanega lokalnega energetskega koncepta.

Z spremembami Energetskega zakona se:

• poenostavlja procedura za obratovanje malih elektrarn na objektih; obča-
nom za manjše elektrarne - do 50 kW ne bo treba več registrirati dejavnosti 
proizvajanja elektrike v obliki samostojnega podjetnika kot doslej;

• predpisuje, da morajo občine v svojih aktih obvezno dajati prednost obno-
vljivim virom energije in SPTE z visokim izkoristkom v lokalnih enotah ter 
energetsko učinkovitejšim rešitvam;

• poleg javnega uvaja tudi možnost komercialnih omrežij oskrbe s toploto za 
manjše skupine stavb, kjer skupni toplotni odjem ne presega 1 MWh/h;

• uvaja tako imenovana učinkovitostna dividenda za kolektive in posame-
znike pri varčevanju z energijo v javnem sektorju;

• predpisuje energetsko knjigovodstvo v vseh javnih stavbah s skupno po-
vršino nad 500 m2 in letni cilji energetske učinkovitosti v javnem sektorju;

• določajo ukrepi za učinkovito izvajanje nadzora nad delovanjem trga z 
energijo, ki ga ima Agencija za energijo po že sedaj veljavnem Energet-
skem zakonu, kar je neposreden odziv na pred kratkim uvedeni postopek 
Evropske komisije proti 25 državam članicam Evropske unije zaradi netran-
sparentnosti pri tem dostopu;
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• uvajajo obvezne rezerve tudi za sisteme daljinskega ogrevanja s toploto;
• uvaja vrstni red odklopov elektrike v primeru krize tako, kot je to že pred-

pisano za plin;
• znižuje pretirana zahteva po toplotnem izkoristku pri sosežigu lesne bio-

mase in s tem omogoča nadaljnje obratovanje nekaterih kogeneracij na 
lesno biomaso tudi po 31. 12. 2009;

• odpravlja vrsta nejasnosti pri umeščanju energetskih objektov v prostor in 
pri urejanju lastniških in služnostnih razmerij pri že obstoječi energetski 
infrastrukturi;

• odpravlja vrsta nejasnosti, administrativnih ovir in nelogičnosti, ki so se 
pokazale skozi izvajanje obstoječega zakona v praksi.

2.1.2. Zelena knjiga za Nacionalni energetski program Slovenije, 2009

Namen Zelene knjige je spodbuditi javno razpravo o strateških vprašanjih 
razvoja energetike v Sloveniji do leta 2030 za oblikovanje kvalitetnih izhodišč 
novega nacionalnega energetskega programa - NEP (Zelena knjiga..., 2009: 4).

Slovenija ima v zvezi z obnovljivimi viri energije v ReNEP 2004 do leta 2010 
zastavljenih veliko ciljev: 12-odstotni delež OVE v primarni energetski bilan-
ci, 25-odstotni delež OVE pri oskrbi s toploto, 33,6 % proizvodnje električne 
energije iz OVE. Zadnji cilj je tudi obveznost Slovenije po Direktivi 2001/77/
ES. V Zeleni knjigi (2009: 6, 52) ocenjujejo, da naj bi Slovenija od zastavljenih 
ciljev dosegla delež OVE le v oskrbi s toploto, od deleža OVE pri proizvodnji 
električne energije, ki je določen kot cilj, se pa naj bi celo oddaljevali. Načr-
tovano obsežno spodbujanje projektov za učinkovito rabo in obnovljive vire 
energije se naj bi izvajalo v izjemno omejenem obsegu, in sicer manj kot 5 % 
predvidenih dejavnosti. Hitra in neobvladana rast porabe energije naj bi 
še bolj zaostrila vprašanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo, poleg 
tega pa naj bi bilo ogroženo izpolnjevanje zavez, ki jih je Slovenija sprejela v 
mednarodnih sporazumih in z direktivami EU (Kjotskega protokola, Direktive 
2006/32/ES in drugih).

V okviru podnebno-energetskega paketa sta v Direktivi o spodbujanju rabe 
energije iz obnovljivih virov energije za Slovenijo opredeljena dva cilja: 25-od-
stotni delež energije iz obnovljivih virov v rabi končne energije leta 2020 
ter 10-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v rabi končne energije 
v prometu leta 2020 (Zelena knjiga..., 2009: 52). Ocenjuje se, da Slovenija ne 
izpolnjuje zastavljenih ciljev in da bo za dosego teh ciljev pomembno ne le 
spodbujanje obnovljivih virov energije, temveč bo tudi nujna umiritev rasti 
porabe energije.

Cilji Slovenije iz podnebno-energetskega paketa so tudi za 20 % izboljšati ener-
getsko učinkovitost do 2020. Po Direktivi 32/06/ES o učinkoviti rabi končne 
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energije in energetskih storitvah je opredeljen kot cilj za 9 % prihranka končne 
energije do leta 2016 in Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost v 
obdobju 2008–2016, ki ga je sprejela vlada RS januarja 2008 za izpolnitev teh 
obveznosti (Zelena knjiga..., 2009: 19). 

Hkrati upoštevamo mednarodne obveznosti Slovenije, ki zadevajo okolje, za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP) po Kjotskem protokolu ter cilje 
Slovenije v okviru podnebno-energetskega paketa EU v skladu s srednjeročno 
zavezo EU za zmanjšanje emisij TGP za 20 % do leta 2020 oz. za 30 % do leta 
2020, če bo sklenjen mednarodni dogovor o zmanjševanju emisij TGP. Skladno 
z vizijo zmanjšanja globalne temperature, morajo razvite države do leta 2050 
emisije zmanjšati za 60–80 %, globalne emisije naj bi se do takrat zmanjšale 
na okrog 2 t CO2/prebivalca (Zelena knjiga..., 2009: 19).

2.1.3. Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 
(AN-URE) je bil izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije 
in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS.

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic (tudi Slovenije), da dosežejo 9 % 
prihranka končne energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016, možno 
pa je uveljavljati tudi zgodnje aktivnosti od leta 1995 in v posebnih primerih od 
leta 1991. Kot izhodiščna raba končne energije za določitev ciljnega prihranka 
končne energije se upošteva povprečna letna raba v zadnjem petletnem stati-
stičnem obdobju brez porabe goriv v napravah, ki so v trgovanju s pravicami 
do emisij toplogrednih plinov. Za izhodiščno rabo končne energije je bilo vzeto 
obdobje 2001-2005 in znaša 47.349 GWh na leto. Z AN-URE bo Slovenija v ob-
dobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9 % glede na 
izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4261 Gwh. Prihranki bodo doseženi 
z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi 
v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). Dejansko 
bodo doseženi večji kumulativne prihranki končne energije, saj se bo v okviru 
AN-URE izvajala tudi vrsta ukrepov URE, predvsem horizontalnih, katerih 
učinke bo mogoče enoznačno ovrednotiti na osnovi enotne metodologije, ki 
bo pripravljena na nivoju EU (Nacionalni akcijski.., 2008: 7).

Z AN-URE bo v obdobju od 2008-2016 dosežen ciljni prihranek končne energije 
v višini najmanj 4261 GWh (9,0 % izhodiščne porabe), v obdobju 2008-2010 pa 
bo doseženih 1184 GWh prihranka (2,5 % izhodiščne porabe). Od tega bo 97 
% prihranka energije doseženega z ukrepi za učinkovito rabo fosilnih goriv, 
električne energije in daljinske toplote, 3 % prihranka pa z ukrepi za učinko-
vito rabo obnovljivih virov energije ter s prihranki zaradi uvedbe sistemov za 
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soproizvodnjo električne energije in toplote. Z izvedbo AN-URE bo doseženo 
zmanjšanje emisij CO2 za 1147 kt  (Nacionalni akcijski.., 2008: 10).

V AN-URE so predlagani številni instrumenti za izboljšanje energetske učin-
kovitosti. V nadaljevanju so predstavljeni tisti, ki se navezujejo na javni sektor.

1. primer (Nacionalni akcijski.., 2008: 63):

Instrument:

 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije

Ukrepi za izvajanje instrumenta:

• spodbujanje energetsko učinkovitih prezračevalnih in klimatizacijskih 
sistemov,

• sofinanciranje in promocija nakupa varčnih sijalk v stavbah (do 45-odstotni 
prihranek energije),

• sofinanciranje in promocija varčne javne razsvetljave,
• meritve in svetovanje – uvajanje inteligentnih merilnikov (internetno spre-

mljanje, daljinsko odčitavanje), hitrih meritev in svetovanje pri odjemalcih 
(kratek energetski pregled, svetovanje glede največjih porabnikov – zame-
njava, način uporabe ipd.).

Učinki:

• sofinanciranje ali promocija za nakup 1.000.000 varčnih svetil,
• vgradnja regulacije osvetljevanja za 700 sistemov javne razsvetljave in 

38.000 varčnih sijalk,
• sanacija 1000 klimatizacijskih sistemov in 2000 prezračevalnih sistemov,
• izvedba 1500 pregledov in svetovanj.

Predviden časovni potek izvedbe:

 od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016.

2. primer  (Nacionalni akcijski.., 2008: 64):

Instrument:

 Zelena javna naročila

Ukrepi za izvajanje instrumenta:

 Javni sektor je med največjimi potrošniki v Evropi. V okviru urejanja zelenih 
javnih naročil je treba z ustreznimi predpisi zavezati vse, ki javno naročajo, 
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da med razpisne pogoje vključijo tudi okoljske vidike, tako da se upošteva 
celotni življenjski krog teh proizvodov in storitev. V okviru AN-URE bodo 
urejena zelena javna naročila na področjih: gradnje in rekonstrukcije stavb, 
nakupa avtomobilov in javnih prevoznih sredstev, ki uporabljajo alterna-
tivne vrste goriva, nakupa energijsko učinkovitih računalnikov in druge 
električne ter elektronske pisarniške opreme, nakupa in najema energetsko 
učinkovitih stavb, nakupa energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije 
in podobno. Predvideno je obvezno izobraževanje za vse javne uslužbence, 
ki izvajajo zelena javna naročila.

Učinki:

 Javni sektor bo z ukrepom izrabil svojo veliko kupno moč za to, da izbere 
blago in storitve, ki upoštevajo in spoštujejo okolje in s tem pomembno 
prispeval k trajnostnemu razvoju.

3. primer (Nacionalni akcijski.., 2008: 78):

Instrument:

 Promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa

Ukrepi za izvajanje instrumenta:

• enotna (kombinirana) vozovnica in cenovna dostopnost,
• stimulativno subvencioniranje javnega cestnega potniškega prometa glede 

na število opravljenih potniških kilometrov (PKM) in ne več glede na število 
prevoženih kilometrov na posamezni liniji,

• uskladitev voznih redov, povečanje dostopnosti, frekvence, točnosti, hitrosti 
in kakovosti linij javnega prevoza, povečanje parkirnin,

• vzpostavitev intermodalnih terminalov in informacijskih centrov,
• uvedba vzgojno-izobraževalnih programov (vrtci, osnovne šole),
• uvedba kordonskih cestnin in vinjet.

Učinki:

 Povečati obseg javnega potniškega prometa in doseči prihranek energije 
z zmanjšanjem prometa osebnih vozil.

Predviden časovni potek izvedbe:

 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016.
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4. primer (Nacionalni akcijski.., 2008: 80):

Instrument:

 Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa

Ukrepi za izvajanje instrumenta:

• razvoj logističnih centrov, pretovornih terminalov in intermodalnih vozlišč,
• uporaba oprtnih vlakov,
• vključevanje eksternih stroškov v cestnine in druge dajatve za tovorni 

promet.

Učinki:

 Omejitev rasti cestnega tranzitnega tovornega prometa in zagotoviti čim 
večji prehod tovornega prometa na železnice.

Predviden časovni potek izvedbe:

 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016.

5. primer (Nacionalni akcijski.., 2008: 81):

Instrument:

 Povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil (predpisi o 
energijskem označevanju osebnih vozil, fiskalni instrumenti za obdavčitev 
osebnih in tovornih vozil ter avtobusov, predpisi za izvedbo zelenih javnih 
naročil, financiranje promocijskih in izobraževalnih aktivnosti)

Ukrepi za izvajanje instrumenta:

• označevanje energetske učinkovitosti osebnih vozil,
• sorazmerna obdavčitev osebnih in tovornih vozil ter avtobusov glede na 

okoljske standarde (EURO) in energetsko učinkovitost vozil (specifične 
emisije CO2/km),

• zelena javna naročila za nakup energetsko učinkovitih in okolju prijaznih 
vozil,

• promocijske in izobraževalne aktivnosti (šola varčne vožnje idr.).

Učinki:

 Povečanje okoljske sprejemljivosti in energetske učinkovitosti cestnih mo-
tornih vozil v Sloveniji. Spodbuditev kupcev novih vozil k ustreznejši izbiri 
ter hkrati hitrejši zamenjavi okoljsko manj primernih starih vozil, spodbu-
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ditev hitrejšega posodabljanja voznega parka ter posledično prispevanje 
k zmanjševanju porabe goriva in vplivov na okolje.

Predviden časovni potek izvedbe:

 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016.

6. primer (Nacionalni akcijski.., 2008: 83)

Instrument:

 Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja 

Ukrepi za izvajanje instrumenta:

• gradnja 500 km kolesarskih stez (na državni ravni) in druge kolesarske 
infrastrukture,

• promocijske in izobraževalne aktivnosti.

Učinki:

 Vpliv na spremembo izbire potovalnega sredstva, zagotoviti ustrezno 
prometno varnost kolesarjev, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, za-
gotovitev povezave z mednarodnim kolesarskim omrežjem in prispevanje k 
razvoju turizma. Spodbuda, da bi bilo vsaj 10 % dnevnih migracij v poletnem 
in prehodnem obdobju opravljenih s kolesom.

Predviden časovni potek izvedbe:

 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012.

7. primer (Nacionalni akcijski.., 2008: 91)

Instrument:

 Sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov

Ukrepi za izvajanje instrumenta:

• izvedba energetskih pregledov,
• zagotovitev vprašalnikov in računalniških programov za enostavne ener-

getske preglede,
• vzpostavitev sheme usposobljenih in certificiranih izvajalcev energetskih 

pregledov.

Učinki:
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 Energetski pregledi, ki so po obsegu prilagojeni velikosti porabe energije 
in jih opravijo usposobljeni izvajalci, dajejo porabnikom energije potrebne 
informacije o tehnično in ekonomsko upravičenih organizacijskih in inve-
sticijskih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti.

Predviden časovni potek izvedbe:

 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016.

8. primer (Nacionalni akcijski.., 2008: 94)

Instrument:

 Pogodbeno znižanje stroškov za energijo

Ukrepi za izvajanje instrumenta:

• spodbujanje energetskih storitev na področjih pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov energije in pogodbenega zagotavljanja stroškovno učinkovite 
oskrbe z energijo,

• odpravljanje pravnih ovir za uporabo finančnih instrumentov, priprava 
vzorčnih pogodb in postopkov,

• strokovna podpora naročnikom predvsem v javnem sektorju pri pripravi 
projektov, sklepanju pogodb in vrednotenju učinkov,

• vzpostavitev sheme usposobljenih ponudnikov energetskih storitev.

Učinki:

 Vključevanje zasebnih investitorjev v izvajanje ukrepov za učinkovito rabo 
energije brez angažiranja lastnih finančnih sredstev javnega sektorja; po-
godbeno znižanje stroškov za energijo povezuje naložbene in obratovalne 
postopke. Izvajalec (pogodbenik) financira in realizira ukrepe za prihranek 
energije in je nosilec podjetniškega tveganja. Pilotni projekt v mestni občini 
Kranj in drugi projekti kažejo na možnost znižanja rabe energije v javnih 
stavbah za okoli 15–30 %.

Predviden časovni potek izvedbe:

 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016.

9. primer (Nacionalni akcijski.., 2008: 102)

Instrument:

 Izobraževalni programi
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Ukrepi za izvajanje instrumenta:

 Izobraževanje o učinkoviti rabi energije in trajnostni rabi obnovljivih virov 
ter usposabljanje za učinkovito rabo energije in trajnostno rabo obnovljivih 
virov energije na različnih ravneh, z dolgoročnim pozitivnim vplivom na 
trajnostno ravnanje z energijo v Sloveniji.

Učinki:

• povečana usposobljenost ciljnih skupin za različne aktivnosti učinkovite 
rabe energije oz. aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in usposa-
bljanja o učinkoviti rabi energije in trajnostni rabi obnovljivih virov energije,

• dvig splošne ravni izobraženosti o pretvorbah energije in njihovih vplivi ter 
o ekonomskih in okoljskih prednostih učinkovitega ravnanja z energijo,

• večji interes učencev in dijakov za tematiko in izboljšana motiviranost za 
učinkovito ravnanje z energijo,

• povečano zanimanje in usposobljenost za nove, bolj trajnostne pristope,
• povečano zanimanje za nove tehnologije za zagotavljanje energetskih 

storitev v različnih sektorjih,
• dvig strokovne ravni glede URE in OVE. 

Predviden časovni potek izvedbe:

 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016.

10. primer (Nacionalni akcijski.., 2008: 108)

Instrument:

 Finančne spodbude za podporo razvojno-raziskovalnih in pilotnih projektov

Ukrepi za izvajanje instrumenta:

• razvoj novih tehnologij, proizvodov in storitev na področju trajnostne rabe 
energije.

Učinki:

 Povečanje spodbujanja razvojno raziskovalnih aktivnosti in prenosa na po-
dročju energetskih in drugih tehnologij ter storitev za povečanje energetske 
učinkovitosti. Spodbujanje skupnih raziskav med podjetji in univerzami 
znatno poveča obseg razvoja novih tehnologij, proizvodov in storitev za 
energetsko učinkovitost.

Predviden časovni potek izvedbe: 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016

 2.2. osnovne značilnosti občine Domžale
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2.2.4.  Geografska lega in prostorske značilnosti 

Občina Domžale geografsko leži na severovzhodnem delu Ljubljanske kotline, 
natančneje na Kamniško-bistriški ravni, na kateri je poleg intenzivnega kme-
tijstva močno prisotna tudi urbanizacija, ki je posledica neposredne bližine 
Ljubljane, kot glavnega zaposlitvenega, upravnega, izobraževalnega in sto-
ritvenega središča. Občina zajema 50 naselij, od tega so večja naselja poleg 
Domžal, še Dob, Vir, Preserje in Radomlje.

Največji vodotok v občini je Kamniška Bistrica, ki je s kopičenjem naplavin 
in erozijo ustvarila Kamniško-domžalsko polje. Reka ima hudourniški značaj, 
zato ob močnejšem deževju ali v času taljenja snega v povirju močno naraste. 
Skoraj ob celotni strugi so na obeh straneh urejene številne mlinščice. Poleg 
tekočih voda so v občini še številni manjši ribniki in bajerji, ki so nastali na 
območjih opuščenih gramoznic in glinokopov (Ničelno stanje okolja..., 2001: 6).

Naravni pogoji za kmetijstvo so dokaj ugodni (primerna tla za obdelavo), ven-
dar je to dejavnost v veliki meri izpodrinila urbanizacija. Še vedno je prisoten 
trend pozidave in hkrati opuščanja ter zaraščanja kmetijskih zemljišč, slednje 
na območjih manj ugodnih pogojev za pridelavo. Poleg tega pa se tudi njivske 
površine širijo na travniška hidromeliorirana območja. 

V občini so zaključeni gozdni kompleksi Kolovec, Krumperk, Dolsko-Česniški 
kompleks, Brdo-Ajdovščina in Češeniška gmajna. Ostali gozdovi se pojavljajo 
kot razpršeni in nepovezani otoki med kmetijsko rabo tal. V lesni zalogi pre-
vladujejo iglavci, ki predstavljajo dve tretjini celotne lesne zaloge. Prevladuje 
predvsem smreka, od listavcev je pa najbolj zastopana bukev (Ničelno stanje 
okolja..., 2001: 38).

Občina Domžale ima ugodno lego, saj zanjo velja naslednje (Domžale, spletni 
portal občine. 2010):

- 430 km oddaljenost od Münchna, 330 km od Benetk,
- 120 km oddaljenost od jadranske obale (Koper),
- 15 km oddaljenost od glavnega mesta Ljubljane,
- 15 km oddaljenost od ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika,
- bližina glavne prometne povezave zahod-vzhod: Milano-Budimpešta: E70-

E57-E71.

Površina občine znaša 7201 ha in je poseljena z dokaj visokim številom prebi-
valcev, saj je povprečna gostota občine 329 preb/km2.

Ugodna lega občine privablja številne prebivalce predvsem iz sosednjih 
občin, zato število prebivalstva že nekaj let narašča. Skladno z rastjo prise-
ljencev narašča tudi število novozgrajenih stanovanj. Na spletnem portalu 
Domžalske občine navajajo, da je bilo obdobje najintenzivnejše rasti števila 
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stanovanj v obdobju 1961 – 1981. To je bilo obdobje aglomeracije naselij, ki so 
se ob glavnih cestnih povezavah med seboj že stikala ali pa je bilo med njimi 
malo nepozidanega prostora. V Občini Domžale je po podatkih Statističnega 
letopisa 2006 10.921 stanovanj. 44 odstotkov vseh stavb s stanovanji je bilo 
zgrajenih med leti 1961 in 1980. Po letu 1981 rast naselij ni bila več v takem 
razmahu, vendar najnovejših podatkov o številu novih stanovanj, ki so bila 
zgrajena po letu 2004, še ni na voljo. Naselja v osrednjem delu občine so sicer 
še vedno močno rasla, vendar je bila relativna rast večja v bolj robnih naseljih 
(Krtina, Rova, Dragomelj).

Glede na dokaj visoko stopnjo urbanizacije občine, se v njej nahajajo kar 
številna in raznolika zavarovana območja, potrebna varstva in ohranitve. Na 
spletnem portalu občine Domžale (2010) navajajo, da je za naravno vrednoto v 
občini proglašenih 48 lokacij in 24 območij. Od teh ima 32 lokacij in 9 območij 
naravnih vrednot državni pomen. V občini je pet območij, zavarovanih kot 
ekološko pomembno območje: Češeniške in Prevojske gmajne, Ihan, Rača od 
Krašc do Zaloga, Dolga jama in Ihanska jama. V Natura 2000 pa so vključena 
štiri območja: Ihan (vzrok zavarovanja: netopir mali podkovnjak), Ihanska jama 
in Boštonova jama (vzrok zavarovanja: jamski habitatni tip), Prevoje (vzrok 
zavarovanja: rastišče Kranjske Site – Eleocharis Carniolica).

2.2.5. Demografske značilnosti

V primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami izstopa občina Domžale po 
visoki gostoti prebivalstva, saj je na približno 72 km2 kar 33.341 prebivalcev, 
kar znaša 463 preb/km2. S tako visoko gostoto presega občina slovensko 
povprečje kar za 4,7-krat.

Visoko število prebivalstva je posledica predvsem visokega selitvenega prira-
sta, ki je močno narasel med leti 2003 – 2008. Pojav je v veliki meri  posledica 
visokih cen bivanja v državnem središču, kateremu občina Domžale predsta-
vljajo razvojno zaledje, pogojeno s svojo bližnjo lego. V letu 2009 prirast pre-
bivalstva zopet rahlo upade, kar je delno povezano z vsesplošno gospodarsko 
krizo. Občina ima zadnja leta tudi pozitivni naravni prirast, kar (sicer v manjši 
meri) prispeva k visoki vrednosti skupnega prirasta.

Tabela 1: Skupni prirast prebivalstva v občini Domžale po letih

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
335 213 307 214 234 213 184 206 332 428 659 608 620 631 413

Občina/Leto
Domžale

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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Tabela 2: Prebivalstvo po naselju in spolu za leto 2002 in prebivalstvo po 
naselju za leto 2010

110 101 211 210
z z 83 104

31 39 70 83
30 25 55 63
80 76 156 152

238 242 480 505
Dob 694 701 1395 1532

10 10 20 33
23 20 43 44

5418 6164 11582 12286
223 224 447 842
117 127 244 251
69 59 128 154

370 404 774 798
104 96 200 215
351 350 701 750

z z 8 7
133 176 309 332
25 33 58 65

243 236 479 710
11 14 25 24
62 92 154 189

279 287 566 565
160 184 344 401
312 313 625 653
637 669 1306 1496
178 182 360 408
11 16 27 29
26 29 55 95

772 794 1566 1687
394 379 773 837
203 212 415 471
126 138 264 296
174 173 347 594
266 255 521 658
29 32 61 62
29 33 62 94
43 38 81 95
96 101 197 244
29 33 62 112

116 136 252 254
1497 1581 3078 3323
289 306 595 698
22 17 39 50

134 158 292 352
73 56 129 215
25 21 46 44
29 31 60 58
45 49 94 113
27 36 63 88

SKUPAJ 14363 15448 29902 33341

Naselje Moški (l.2002) Ženske (l.2002) Skupaj (l.2002) Skupaj (l.2010)
Bišče
Brdo
Brezje pri Dobu
Brezovica pri Dobu
Češenik
Depala vas

Dobovlje
Dolenje
Domžale
Dragomelj
Goričica pri Ihanu
Gorjuša
Homec
Hudo
Ihan
Jasen
Količevo
Kolovec
Krtina
Laze pri Domžalah
Mala Loka
Nožice
Podrečje
Prelog
Preserje pri Radomljah
Pšata
Rača
Račni Vrh
Radomlje
Rodica
Rova
Selo pri Ihanu
Spodnje Jarše
Srednje Jarše
Studenec pri Krtini
Šentpavel pri Domžalah
Škocjan
Škrjančevo
Sv. Trojica
Turnše
Vir
Zaboršt
Zagorica pri Rovah
Zgornje Jarše
Žeje
Želodnik
Žiče
Kokošnje
Zalog pod Sv. Trojico

Vir: Statistični urad Republike Slovenije in Domžale, spletni portal občine, 2010.
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Iz zgornje tabele je ob primerjavi števila prebivalstva med leti 2002 in 2010 
razviden splošen porast v celotni občini Domžale. Število prebivalstva je nara-
slo v vseh naseljih, razen v nekaterih manjših, kot so: Žiče,  Želodnik, Češenik, 
kjer je število prebivalstva nebistveno upadlo. Zanimiva je ugotovitev, da je 
rast prebivalstva nadpovprečna na območju izven mesta Domžale (na primer 
v naselju Krtina se je prebivalstvo skoraj da podvojilo), medtem, ko je v samem 
mestu Domžale rast podpovprečna. Sicer pa naselje Domžale v primerjavi z 
ostalimi naselji še vedno izstopa po največjem številu prebivalstva, t.j. 12.286 
(leta 2010).

Po podatkih iz leta 2002, razmerje med moškimi in ženskami v naseljih ne od-
stopa od državnega povprečja (v splošnem velja, da je število žensk nekoliko 
višje od števila moških). Razmerje med spoloma po letih ostaja skladno z dr-
žavnim povprečjem tudi po podatkih iz leta 2010 (spodnja starostna piramida). 
Starostna struktura občine je ugodna, saj prevladuje mlado prebivalstvo, kar 
pomeni, da se priseljujejo predvsem mlade družine z otroci.

Tabela 3: Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu,  v občini 
Domžale

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (dne 1.1.2010 - starostna piramida)
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2.2.6. Socio-ekonomske značilnosti 

Domžale so gospodarsko središče južnega dela Kamniškobistriške ravni, nji-
hov vpliv pa sega tudi v Posavsko hribovje do Trojan in Moravč. Na ozemlju 
domžalske občine je poleg vpliva Domžal močno čutiti tudi privlačnost Lju-
bljane, manjših gospodarskih središč Mengša, Vira in Radomelj ter Kamnika, 
ki je gospodarsko središče severnega dela Kamniškobistriške ravni (Ničelno 
stanje okolja..., 2001: 2).

V občini Domžale je leta 2005 živelo 32.108 prebivalcev, od tega je bilo 14.180 
ali 44 % delovno aktivnega, kar je malo nad državnim povprečjem. Delovnih 
mest je bilo 7.429, kar pomeni, da je več kot 50% zaposlenih zunaj občine, 
predvsem v Ljubljani. V mestnem območju Domžal je leta 2005 živelo dobrih 
14.000 ali 44% prebivalcev, delovnih mest je bilo okoli 2.700 ali 36%, trgovskih

površin je bilo pa okoli 65%. Mesto Domžale torej ni izrazito zaposlitveno sre-
dišče, vsekakor je pa trgovsko, šolsko in upravno središče (Prometna študija..., 
2006: 3).

V Prometni študiji občine Domžale (2006: 9) so po pregledu občinskih doku-
mentov ugotovili dolgoročno predviden 43-odstoten prirast prebivalstva (na 
račun priseljencev - prisotnost trenda selitve na obrobje Ljubljane) in 77-odsto-
tno povečanje delovnih mest (predvsem na račun predvidene izgradnje novih 
trgovskih središč). Omenjena porast seveda ni predvidevala gospodarske 
krize, ki je ta procent krepko znižala. Skladno s trendom priseljevanja so se 
v zadnjem času zgradile številne nove soseske na območju občine Domžale.

V občini Domžale je bilo v letu 2005 1.826 registriranih podjetij, kar predsta-
vlja 1,9 % delež v Republiki Sloveniji. V navedenih podjetjih je bilo zaposlenih 
8.598 oseb.

Tabela 4: Število podjetij v občini Domžale ob koncu leta 2005

1.826 189.136 8.598

Občina
Število podjetij (pravne osebe 
in s.p.)

Prihodek v 2005 
(mio €)

Število 
zaposlenih

Domžale

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je število podjetij od 
leta 2002 do 2006 povečalo za 6,1 % (iz 1.764 na 1.871 podjetij). Leta 2007 je 
bilo v občini 10.931 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 9.734 zaposlenih pri 
drugih delodajalcih in 1.197 samozaposlenih oseb. Kljub visoki zaposljivosti 
in dokaj visokem številu podjetij je povprečna neto plača izplačana na obmo-
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čju občine Domžale, v juliju 2007, znašala 788 € in je bila nižja od povprečne 
slovenske plače.

Bruto osnova za dohodnino na prebivalca se je v občini Domžale v obdobju 
od leta 2003 do 2005 povečala za 40,7 % in je v letu 2005 za 17,8 % presegala 
povprečje v Republiki Sloveniji, medtem ko se je bruto osnova za dohodnino 
na zavezanca povečala za 25,0 % in je v letu 2005 za 13,3 % presegla povprečje 
v Republiki Sloveniji (Domžale, spletni portal občine, 2010).

Naraščanje števila prebivalstva močno prehiteva ponudbo zaposlitvenih mo-
žnosti, kar ima za dolgoročno posledico še dodatno večanje dnevnih delovnih 
migracij z vsemi negativnimi posledicami na promet, okolje in prebivalstvo 
samo. Problem je tudi v razporeditvi prebivalstva in nesistematični rasti (in 
zgoščevanju) občine, kar je v nasprotju s trajnim uravnoteženi razvojem.



Uradni Vestnik Št. 11/11446

2.2.7. Klimatske značilnosti

Raba energije je, še posebej pri oskrbi stavb, odvisna od stanja zunanjega 
okolja. Zato je relativno povečanje ali zmanjšanje rabe energije potrebno vre-
dnotiti tudi z upoštevanem meteoroloških parametrov. Med vplivne parametre 
vsekakor sodijo povprečne mesečne temperature zraka, letni temperaturni 
primanjkljaj in letni temperaturni presežek. Hkrati pa so dolgoletni trendi 
spreminjanja teh parametrov osnova za oceno pričakovane rabe energije.

Občina Domžale sodi v osrednje območje zmerno celinskega podnebja, s pov-
prečno celoletno temperaturo 9,7 °C (povprečna zimska / poletna temperatura 
0,1 / 18,8 °C ) in povprečno letno količino padavin 1370 mm (Domžale, spletni 
portal občine, 2010). Najbližja meteorološka postaja se nahaja v Ljubljani na 
Bežigradu, kar je v neposredni bližini območja občine Domžale.

Slika 1: Povprečne mesečne temperature zraka, povprečne mesečne najvišje 
dnevne in povprečne mesečne najnižje dnevne temperature zraka, meteoro-
loška postaja Lj-Bežigrad

 (vir: ARSO, 2010)
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Za povprečne mesečne temperature zraka v Ljubljani (slika 1) so za zadnje 
desetletje značilna relativno majhna spreminjanja. Glede poletnih in zimskih 
ekstremov izstopata leti 2003 in 2006, pozimi obdobje 2000/2001 in 2006/2007.

Meteorološki indikator za rabo toplote za ogrevanje stavb je temperaturni pri-
manjkljaj, ki je za najbližjo meteorološko postajo prikazan na sliki 2. V zadnjih 
15 letih opazimo izrazit padajoč trend (- 1 % na leto) z odstopanjema v zimi 
2000/2001 in 2006/2007, v obeh primerih pa je bil temperaturni primanjkljaj 
bistveno nižji. Glede na stabilen trend lahko zaključimo, da bo mogoče pri 
obstoječih zmogljivostih komunalnih sistemov oskrbe z energijo (plinovodno 
omrežje) povečati število odjemalcev že zaradi spreminjanja lokalnega podne-
bja, seveda pa bi bistveno večje možnosti omogočila učinkovita raba energije 
v stavbah in industriji.

Slika 2: Letni temperaturni primanjkljaj, merjen na meteorološki postaji Lj-
Bežigrad 

Vir: (ARSO, 2010)

Podoben, vendar obraten trend ima temperaturi presežek, ki je merilo za rabo 
energije za hlajenje stavb. Temperaturni presežek se v zadnjih 30 letih povečuje. 
Od leta 1980 se je povečal za približno 2 krat. Glede na to, da se povprečne pole-
tne temperature skoraj ne spreminjajo, se očitno srečujemo z enim od pojavov, 
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ki jih klimatologi povezujejo s podnebnimi spremembami – to je povečevanje 
poletnih ekstremih vremenskih pojavov. Vsekakor pa lahko pričakujemo, da se 
bo v prihodnosti povečala raba električne energije za hlajenje. S povečevanjem 
zelenih površin in predvsem parkov v grajenem okolju bi lahko kompenzirali 
spreminjajoče podnebne razmere, za zmanjšano rabo energije za hlajenje pa 
je potrebno intenzivno uvajanje tehnoloških ukrepov učinkovite rabe.

Slika 3: Letni temperaturni presežek določen različne temperaturne prage 

Vir: (ARSO, 2010)

Vrednosti ostalih vplivnih meteoroloških parametrov – hitrosti vetra in padavin 
ne kažejo signifikantnih odstopanj od dolgoletnega povprečja. Del padavin je v 
snežni obliki. Sneg obleži od 50 do 75 dni letno (ARSO, 2010). Za občino značil-
na dokaj velika količina padavin je precej enakomerno razporejena skozi leto.
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3.  POMEN ENERGIJE
3.1. Naravoslovno tehnični pomen

Energija je ena osnovnih fizikalnih količin, ki meri sposobnost sistema, da 
opravlja delo. Po zakonu o ohranitvi energije se skupna energija sistema spre-
meni natanko za prejeto ali oddano delo ali toploto. Energije torej ne moremo 
ustvariti ali uničiti - če se je denimo na račun oddanega dela zmanjšala skupna 
energija opazovanega sistema, se je za natanko toliko na račun prejetega dela 
povečala energija njegove okolice. Mednarodni sistem enot predpisuje za 
energijo enoto joule [J]. Druge enote za energijo so tudi kalorija, erg, kilovatna 
ura [kWh] ...

Da dosežemo obliko energije, ki je praktično uporabna, je potrebnih več pre-
tvorb, ki se navadno izvršijo v energetskih strojih in napravah, pri tem so se 
za pomembnejše oblike energije uveljavile naslednje formulacije:

• Primarna energija je energija primarnih nosilcev energije; ti nosilci so bili 
pridobljeni z izkoriščanjem naravnih energetskih virov in niso izpostavljeni 
še nobeni tehnični spremembi. Primeri: premog, naravni uran (iz rudnika), 
drva (iz gozda), surova nafta, zemeljski plin (iz vrtine), energija sončnega 
sevanja, potencialna energija vode, kinetična energija vetra...

• Sekundarna energija je energija, ki je na voljo iz primarne energije na mestu 
spremembe. Primeri: mehansko delo na osi mlinskega kolesa, električna 
energija na pragu termoelektrarne ali hidroelektrarne, toplota (para, vroča 
voda) na pragu kotlarne, stisnjen zrak v kompresorski postaji, nadalje koks, 
trgovski premog, motorna goriva, zemeljski plin, nasekana drva v trgovini...

• Končna energija je tista, ki je na voljo porabniku na mestu uporabe še pred 
zadnjo tehnično pretvorbo; navadno gre za sekundarno energijo, lahko pa 
tudi za primarno, na primer premog ali zemeljski plin za kurjavo. Primeri: 
daljinska toplota (vroča voda) za radiator, električna energija za elektromo-
tor, za žarnico, za radio, stisnjen zrak pri stroju...

• Koristna energija je tisti del končne energije, ki koristi porabniku in je cilj 
njegove uporabe: za mehansko delo, za toploto, za svetlobo, za zvok. Primeri: 
toplota iz radiatorja, mehansko delo motorja, svetloba iz žarnice, zvok iz 
radia...

Najuporabnejša oblika energije je električna energija, ki jo je mogoče zelo pre-
prosto transportirati in z odličnim izkoristkom spreminjati v vse druge oblike 
energije, med drugim tudi v mehansko delo, toploto, svetlobo in zvok. To so 
pa oblike energije, ki so potrebne za vsakdanje življenje.

Toplota je v fiziki količina, ki meri energijo, katera zaradi razlike v temperaturi 
prehaja iz enega telesa na drugo. O toploti govorimo, kadar imamo opravka 
s spreminjanjem notranje energije telesa. Ker je merilo za notranjo energijo 
temperatura, se z dovajanjem toplote (segrevanjem telesa) notranja energija 
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in s tem temperatura povečuje, z odvajanjem toplote (ohlajanjem telesa) 
pa zmanjšuje. Toplota je del notranje energije, ki se pretaka z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, če sta mesti staknjeni. Z medse-
bojnimi trki molekul toplejši del oddaja, hladnejši del pa prejema notranjo 
energijo. Skladno s prvim zakonom termodinamike je sprememba notranje 
energije toplotno izoliranega telesa enaka vsoti prejetega ali oddanega dela 
in toplote. Toplote ne moremo izmeriti neposredno, ampak le posredno prek 
temperaturnih sprememb, ki jih povzroča. Mednarodni sistem enot določa za 
merjenje toplote izpeljano enoto Joule, starejše enote so kalorija in kilokalorija.

3.2. Družbeni pomen

Razvoj globalnih trgov z energenti in električno energijo je v 21. stoletju v 
razvitem svetu odvisen od zanesljive, kakovostne, konkurenčne in okoljsko 
sprejemljive oskrbe z energijskimi storitvami in od uporabe ekspertnih znanj 
in prepletenih tehnologij ter stabilnih, preglednih in učinkovitih institucij, 
potrebnih za oblikovanje okvirnih pogojev (vključno z eksternimi stroški) ter 
za upravljanje in nadzor. Razvoj takega tržnega gospodarstva pri ravnanju z 
energijo pa nesporno presega možnosti parcialnega angažiranja tudi največjih 
globalnih podjetij samih.

Razumni razvoj lahko pomeni samo razvoj znanja na poti od napornega fizič-
nega dela na umsko delo s komplementarnim razumnim ravnanjem z energijo. 
Ključni dejavnik razvoja gospodarstva na osnovi znanja je energija. Izboljšati je 
treba razmerje med gospodarsko rastjo in rabo energije z izboljšanjem pretvorb 
različnih vrst energije v smeri blaginje prebivalstva kot skupnega imenovalca.

Ravnanje z energijo ni odvisno le od tehnologij in tržnih signalov, temveč 
predvsem od vrednot posameznikov, življenjskih slogov, vedenja, informacij, 
motivacij in ravnanj institucij. Povpraševanje po dobrinah in storitvah zahteva 
boljše razumevanje vloge in pomena energije pri zagotavljanju blaginje. Nujno 
je razumevanje energijskih procesov in tehnologij in njihovih vplivov na oko-
lje, gospodarski in družbeni razvoj, na promocijo znosnih potrošniških izbir 
in življenjskih stilov ter motiviranje učinkovitega ravnanja z energijo v javnih 
institucijah, podjetjih in gospodinjstvih (ReNEP, 2004).
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4.  ANALIZA RABE ENERGIJE IN PORABE ENERGENTOV
4.1. Stanovanjske stavbe
4.1.1. Lastnosti stanovanjskih objektov

Popis prebivalstva je bil narejen v letu 2002, kar predstavlja za analizo rabe 
energije v letu 2009 razmeroma stari podatek. S strani občine Domžale so bili 
pridobljeni novejši in posodobljeni statistični podatki na podlagi katerih je bila 
ocenjena starostna struktura objektov v letu 2009. Starostna struktura v letu 
200 9 je bila določena na podlagi podatkov iz popisa 2002, statističnega letopisa 
za leto 2009, prirasta prebivalstva na območje občine in števila novogradenj od 
leta 2002 naprej (SURS, 2010). Starostna struktura stanovanjskih objektov na 
območju občine Domžale v letu 2009 je prikazana na spodnjem grafu (slika 4).

Slika 4: Starostna struktura stanovanjskih objektov na območju občine Domžale.

(vir: SURS)

Iz zgornje starostne strukture objektov je razvidno, da na je območju občine 
Domžale še vedno največji delež objektov iz obdobja 1970 – 1980. Razmeroma 
velik delež (~ 11 %) je objektov, ki so bili zgrajeni in obnovljeni po letu 2002. 
Število novogradenj od leta 2002 naprej (brez števila obnov, rekonstrukcij, itd.) 
je po letih prikazano na spodnjem grafu (slika 5).



Uradni Vestnik Št. 11/11452

Slika 5: Delež novogradenj glede na število in površino po letih od leta 2002 
dalje.

(vir: SURS)

Odstopanje med deleži glede na število in glede na površino je minimalno, v 
posameznih letih skoraj enako. Največje število novogradenj je bilo registriranih 
v letu 2004, sledi 2002, najmanj pa jih je bilo registriranih v letu 2003. Površi-
na ogrevanih stanovanjskih objektov je bila določena na podlagi prostorske 
analize naslednjih geolociranih podatkov:

• enote hišnih številk (EHIŠ),
• kataster stavb,
• namenska raba prostora,
• podrobna namenska raba prostora.

Rezultat prostorske analize so objekti s pripadajočimi hišnimi številkami 
in površinami na območjih stavbnih zemljišč. V spodnji tabeli so prikazane 
površine ogrevanih stanovanjskih objektov in stavbnih zemljišč na katerih se 
nahajajo ti stanovanjski objekti, ter preračun ogrevane površine stanovanjskih 
objektov na prebivalca za območje občine Domžale.
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Tabela 5: Površine ogrevanih objektov, stavbna zemljišča in ogrevana površina 
na prebivalca

Površine ogrevanih 
objektov [m2]

Stavbna zemljišča 
ogrevanih objektov [m2]

Ogrevana površina na 
prebivalca [m2/preb.]

Domžale – skupaj 1.476.487 8.291.754 44,3

Ocena stavbnih zemljišč ogrevanih objektov in površine ogrevanih objektov 
bi bila možna ob vključitvi rezultatov popisa nepremičnin v analizo ogrevanih 
površin. Ocenjena relativna napaka je manjša od 0,05 kar v absolutni napaki 
površin ogrevanih objektov predstavlja razmeroma zanemarljivo obliko.

V sklopu analize površin ogrevanih objektov in pripadajočih stavbnih površin 
je bila vzpostavljena začetna baza podatkov katastra kurilnih naprav indivi-
dualnega načina ogrevanja. Osnovan kataster je primeren za vzpostavitev 
natančnega popisa kurilnih naprav in pripadajočih ogrevanih površin na 
območju občine Domžale. Po vzpostavitvi baze Geodetske uprave RS, pa je 
možna vključitev teh podatkov.

Delež površin ogrevanih objektov in pripadajočih stavbnih zemljišč za celotno 
območje občine Domžale znaša 0,17. Pri tem je potrebno upoštevati, da ta delež 
predstavlja razmerje v delu statistično analiziranih podatkov in ne celotnega 
deleža. V posameznih delih so območja stavbnih zemljišč še neposeljena, a 
predstavljajo enoto urejanja prostora. V oblikovanju evidence energetskih 
ureditev se enote urejanja obravnavajo v celoti. Zaradi navedenega je stavbno 
zemljišče v celoti obravnavano.

Ob popisu leta 2002 (zadnji razpoložljivi podatki) je bilo na območju občine 
Domžale 9.627 stanovanj z centralnim ogrevanjem, kar glede na zajem popisa 
predstavlja 91,6 % vseh stanovanj. Na plinovodno omrežje je bilo do leta 2002 
priključenih le 496 stanovanj oziroma 4,7 % vseh stanovanj. Oskrba z zemelj-
skim plinom je podrobneje obravnavana v poglavju o oskrbi (poglavje 5.1). Prav 
tako je število skupnih kotlovnic in oskrba iz njih obravnavana v poglavju o 
oskrbi (poglavje 5.3).

4.1.2. raba energije in poraba energentov

Za območje celotne občine Domžale je bila v sklopu LEK izdelana analiza rabe 
energije na stavbnih zemljiščih z objekti za bivanje. S pomočjo različnih pro-
gramskih orodij za analiziranje količin in na podlagi podatkov posredovanih s 
strani Občine Domžale in pridobljenih na portalu Statističnega urada RS je bila 
ocenjena potrebna toplota za ogrevanje neto tlorisnih površin stanovanjskih 
objektov. Iz navedenega rezultata pa je bila določena tudi specifična toplota 
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ogrevanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (preračun je potreben za 
nadaljnjo primerjavo med oskrbo in rabo). Podatki o ogrevanih površinah 
stanovanjskih objektov so podani v poglavju 4.1.1.

Osnova za določitev rabe energije za ogrevanje stanovanjskih objektov so bili 
naslednji podatki:

• Starostna struktura stanovanjskih objektov na območju občine Domžale 
(vir: SURS);

• Kataster stavb, Enote hišnih številk (EHIŠ) in Število prebivalcev po EHIŠ 
(vir: Občina Domžale);

• Poraba zemeljskega plina pridobljeni s strani koncesionarja za distribucijo 
zemeljskega plina. Gre za natančno poraba plina (na podlagi podatkov 
pridobljenih od odjemalcev) po naseljih v občini Domžale;

• Struktura porabe posameznih energentov na območju občine Domžale (vir: 
popis 2002);

• Poraba kurilnega olja v skupnih kotlovnicah (vir: upravitelji večstanovanj-
skih objektov);

• Obstoječa podrobna namenska raba prostora (vir: Občina Domžale);
• Prostorska razdelitev naselij v občini Domžale (vir: Občina Domžale);

Na podlagi površin stanovanjskih objektov (neto tlorisnih površin) in starostne 
strukture je bila določena potrebna toplota za ogrevanje teh objektov. Pri tem 
so bile upoštevane tudi obnove objektov skladno z razpoložljivimi podatki na 
SURS. V izračunu so bila upoštevana povprečna energijska števila za posame-
zno starostno obdobje. Energijska števila za stanovanjske objekte so v večini 
primerov povezana predvsem z starostjo objekta. V nadaljevanju je bila za 
vsako naselje posebej določen delež toplote za ogrevanje, ki je bil pridobljen 
iz zemeljskega plina. Na podlagi podatkov o strukturi porabe energentov so 
bili določeni še deleži toplote za ogrevanje, ki so bili pridobljeni iz ostalih ener-
gentov. Pri tem je bil delež zemeljskega plina spremenjen skladno z podatki 
pridobljenimi s strani distributerja zemeljskega plina. Rezultat opisanega 
postopka predstavlja raba toplote po naseljih ločena po energentih iz katerih 
je bila pridobljena.

V nadaljevanju je bila raba energije za ogrevanje preračunana na stavbna 
zemljišča, ki so namenjena za gradnjo stanovanjskih objektov in se nahajajo 
v posameznem naselju. Rezultat preračuna je prostorsko definirana raba ener-
gije za ogrevanje stanovanjskih objektov. S tem je znana poraba energije za 
ogrevanje na kvadratni meter stavbnega zemljišča podrobne namenske rabe 
prostora, ki je za območje občine Domžale prikazana na sliki 6 (za del območja 
občine) in v prilogi D (za celotno območje občine).
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Slika 6: Poraba energije za ogrevanje objektov na kvadratni meter stavbnega 
zemljišča
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Celotna potrebna toplota za ogrevanje stanovanjskih objektov na območju 
občine Domžale znaša 181,1 GWh od česar se je približno 34 % (62,7 GWh) 
porabi v naselju Domžale, 9 % v naselju Vir in 6 % v naselju Radomlje. V ostalih 
naseljih na območju občine Domžale je delež manjši od 5 %.

Iz gornjega izračuna je razvidno, de je poraba na kvadratni meter najvišja na 
najbolj gostih poselitvenih območjih, kar je neposredna posledica gostote 
poselitve oziroma gostote pozidave. Poraba energije preračunana na prebi-
valca na območju občine Domžale znaša približno 5.500 kWh/prebivalca, kar 
je primerljivo rabi energije za ogrevanje za celotno slovenijo (~ 5.300 kWh/
prebivalca) in Mestno občino Ljubljana (~ 5.100 kWh/prebivalca). Tudi stanje 
v drugih večjih občinah v osrednji Sloveniji je podobno. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da pri določitvi rabe energije za ogrevanje zaradi pomanjkljivosti 
vhodnih podatkov nastopa relativna napaka vrednosti 0,1, tako da so zgornje 
vrednosti približno v istem rangu.

Poleg energije za ogrevanje stanovanjskih objektov, gospodinjstva porabijo še 
električno energijo za delovanje naprav in gorivo za motorna vozila. Električna 
energija in poraba goriva sta obravnavani ločeno v svojih poglavjih.

Na podlagi podatkov posredovanih s strani koncesionarja za izvajanje javne 
službe oskrbe z zemeljskim plinom (Petrol d.d.), podatkov iz Popisa 2002 in na 
podlagi analize rabe energije za ogrevanje  je bila določena poraba posame-
znega energenta na kvadratni meter stavbnega zemljišča s stanovanjskimi 
objekti. Na območju celotne občine Domžale je bila poraba energentov v osnovi 
analizirana po naseljih in v nadaljevanju preračunana na stavbna zemljišča 
(podatki o porabi zemeljskega plina so bili s strani koncesionarja posredovani 
na naselja natančno).

Za ogrevanje se na območju občine Domžale uporablja pretežno kurilno olje, 
les in zemeljski plin, v manjšem delu pa še utekočinjen naftni plin, elektrika in 
premog ter drugi viri. Delež posameznega energenta se razlikuje po naseljih, 
pri čemur na razliko vpliva predvsem število aktivnih plinskih priključkov. Velik 
del občine je pokrit s plinovodom, pri čemur je število aktivnih priključkov zelo 
različno po naseljih. Poraba posameznih energentov za ogrevanje stanovanj-
skih objektov je ločeno po naseljih podana v spodnji tabeli.
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Tabela 6: Poraba končne energije za ogrevanje stanovanjskih objektov po 
naseljih

ID Naselje
Poraba 
plina
[kWh]

Poraba 
ELKO
[kWh]

Poraba les
[kWh]

Poraba 
ostalo
[kWh]

Skupaj
[kWh]

1 BIŠČE 17.684 641.051 571.229 45.128 1.275.092

2 BRDO 0 309.124 268.061 21.177 598.362

3 BREZJE PRI DOBU 0 313.451 271.813 21.474 606.738

4 BREZOVICA PRI DOBU 0 189.917 164.689 13.011 367.617

5 ČEŠENIK 28.258 346.307 324.808 25.660 725.034

6 DEPALA VAS 206.080 1.379.993 1.264.221 104.579 2.954.873

7 DOB 1.776.448 4.055.140 3.311.967 335.483 9.479.039

8 DOBOVLJE 0 104.974 91.029 7.191 203.194

9 DOLENJE 0 123.049 106.703 8.430 238.181

10 DOMŽALE 22.499.867 32.224.931 4.301.644 3.714.587 62.741.029

11 DRAGOMELJ 1.479.299 1.632.491 1.070.316 153.444 4.335.551

12 GORIČICA PRI IHANU 70.536 639.263 594.213 47.845 1.351.858

13 GORJUŠA 19.284 841.804 746.702 58.991 1.666.781

14 HOMEC 582.976 2.422.358 2.142.998 188.896 5.337.228

15 HUDO 207.178 779.972 683.322 61.291 1.731.763

16 IHAN 438.780 1.796.481 1.587.088 140.245 3.962.594

17 JASEN 0 23.245 20.157 1.592 44.994

18 KOLIČEVO 291.488 828.885 701.629 66.851 1.888.852

19 KOLOVEC 0 223.355 193.685 15.302 432.342

20 KRTINA 706.043 1.485.631 1.194.357 124.236 3.510.267

21 LAZE PRI DOMŽALAH 0 68.553 59.446 4.696 132.695

22 MALA LOKA 0 470.277 407.806 32.217 910.300

23 NOŽICE 156.683 1.679.335 1.570.837 125.000 3.531.855

24 PODREČJE 669.464 766.526 511.209 71.444 2.018.643

25 PRELOG 882.511 1.486.610 1.134.569 128.553 3.632.243

26
PRESERJE PRI 
RADOMLJAH

1.451.193 3.807.810 3.184.616 309.802 8.753.421

27 PŠATA 511.910 1.016.601 807.382 85.706 2.421.599

28 RAČA 0 87.127 75.553 5.969 168.649
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ID Naselje
Poraba 
plina
[kWh]

Poraba 
ELKO
[kWh]

Poraba les
[kWh]

Poraba 
ostalo
[kWh]

Skupaj
[kWh]

29 RAČNI VRH 0 240.498 208.550 16.476 465.524

30 RADOMLJE 1.587.418 4.875.092 4.170.331 390.126 11.022.967

31 RODICA 722.998 1.998.441 1.684.666 161.663 4.567.768

32 ROVA 300.368 1.434.360 1.284.371 110.773 3.129.872

33 SELO PRI IHANU 0 957.831 830.594 65.619 1.854.044

34 SPODNJE JARŠE 1.241.184 711.091 260.809 81.200 2.294.284

35 SREDNJE JARŠE 307.127 1.705.114 1.544.000 130.481 3.686.722

36 STUDENEC PRI KRTINI 0 170.225 147.612 11.662 329.499

37
ŠENTPAVEL PRI 
DOMŽALAH

78.886 220.601 186.283 17.823 503.593

38 ŠKOCJAN 0 260.479 225.877 17.845 504.200

39 ŠKRJANČEVO 239.942 397.403 301.909 34.462 973.716

40 SV. TROJICA 0 348.662 302.346 23.886 674.893

42 TURNŠE 90.918 622.393 570.876 47.118 1.331.304

43 VIR 3.523.474 10.453.101 1.098.629 948.696 16.023.901

44 ZABORŠT 706.391 1.690.378 1.392.330 139.025 3.928.124

45 ZAGORICA PRI ROVAH 0 157.210 136.327 10.770 304.307

46 ZGORNJE JARŠE 204.546 617.553 527.087 49.503 1.398.689

47 ŽEJE 0 579.712 502.703 39.715 1.122.130

48 ŽELODNIK 0 208.970 181.211 14.316 404.497

49 ŽIČE 0 216.578 187.808 14.837 419.223

50 KOKOŠNJE 0 346.649 300.601 23.748 670.998

51
ZALOG POD SV. 
TROJICO

0 244.741 212.230 16.767 473.738

 SKUPAJ 40.998.934 88.201.344 43.619.199 8.285.309 181.104.786

Poraba ostalo predstavlja porabo UNP, elektrike in premoga za ogrevanje. Po-
raba UNP na območju občine Domžale predstavlja približno 2 % ostale porabe, 
elektrika 1 % (predstavlja rabo električne energije za ogrevanje) ostale porabe 
in premog 0,5 % ostale porabe. Iz tabele 6 je razvidno, da je v posameznih na-
seljih kljub možnosti priklopa na plinovodno omrežje, delež zemeljskega plina 
za ogrevanje majhen. Iz prostorske bilance porabe energentov je razvidno, da 
je v posameznih naseljih delež plina že večji od deleža lesa. Delež kurilnega 
olja pa je v vseh naseljih največji. V bolj ruralnih območjih je delež kurilnega 
olja približno enak deležu lesa. V naselju Domžale, Vir, Dragomelj in Spodnje 
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Jarše pa je delež plina že presegel delež lesa, v Spodnjih Jaršah pa tudi delež 
kurilnega olja. Skupna bilanca energentov za ogrevanje na območju občine 
Domžale je prikazana na spodnjem grafu (slika 7).

Slika 7: Poraba energije za ogrevanje po vrstah energentov

Na podlagi rezultatov prostorske bilance energentov za ogrevanje lahko 
zaključimo, da predstavlja glavni vir za ogrevanje lahko kurilno olje (ELKO), 
raba plina in lesa pa se razlikuje po posameznih naseljih. V energetski bilanci 
za celotno območje občine Domžale pa se delež zemeljskega plina že približa 
deležu lesa in lesnih ostankov. 

Poraba energentov za ogrevanje objektov za posamezna naselja pa je prikazana 
na naslednjem grafičnem prikazu. Poraba energije je podana v GWh.
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Slika 8: Poraba energije za ogrevanje v GWh po vrstah energentov za posa-
mezna naselja

Poraba ostalo predstavlja porabo UNP, elektrike in premoga za ogrevanje. 
Poraba UNP na območju občine Domžale predstavlja približno 2 % ostale po-
rabe, elektrika 1 % ostale porabe in premog 0,5 % ostale porabe. Za območje 
občine Domžale je bila tako v sklopu energetske bilance gospodinjstev dolo-
čena poraba energentov za ogrevanje na stavbnih zemljiščih namenjenih za 
gradnjo stanovanjskih objektov. Na podlagi teh podatkov je poligonsko znana 
poraba energije.

Specifična poraba energentov za ogrevanje stanovanjskih objektov na kva-
dratni meter stavbnega zemljišča je določena ločeno po naseljih. Podana 
tabela predstavlja atribute v prostorskih poligonih stavbnih zemljišč. S tem 
je definirana potrebna raba za ogrevanje stanovanjskih objektov v prostoru 
občine Domžale.
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Tabela 7: Specifična raba energentov na kvadratni meter stavbnega zemljišča

Naselje Plin
[kWh/m2]

Kurilno olje
[kWh/m2]

Les
[kWh/m2]

UNP
[kWh/m2]

Elektrika
[kWh/m2]

Premog
[kWh/m2]

BIŠČE 0,22 7,88 7,02 0,33 0,15 0,08

BRDO 0,00 5,29 4,59 0,21 0,10 0,05

BREZJE PRI 
DOBU

0,00 5,53 4,80 0,22 0,10 0,05

BREZOVICA PRI 
DOBU

0,00 5,34 4,63 0,22 0,10 0,05

ČEŠENIK 0,05 0,65 0,61 0,03 0,01 0,01

DEPALA VAS 0,79 5,26 4,82 0,24 0,11 0,05

DOB 3,33 7,60 6,21 0,37 0,17 0,09

DOBOVLJE 0,00 5,51 4,78 0,22 0,10 0,05

DOLENJE 0,00 6,23 5,40 0,25 0,12 0,06

DOMŽALE 9,43 13,51 1,80 0,32 1,06 0,18

DRAGOMELJ 4,86 5,37 3,52 0,30 0,14 0,07

GORIČICA PRI 
IHANU

0,54 4,89 4,54 0,22 0,10 0,05

GORJUŠA 0,19 8,41 7,46 0,35 0,16 0,08

HOMEC 2,44 10,14 8,97 0,47 0,22 0,11

HUDO 2,16 8,15 7,14 0,38 0,18 0,09

IHAN 0,96 3,94 3,48 0,18 0,08 0,04

JASEN 0,00 8,32 7,21 0,34 0,16 0,08

KOLIČEVO 1,21 3,45 2,92 0,16 0,08 0,04

KOLOVEC 0,00 4,16 3,61 0,17 0,08 0,04

KRTINA 2,57 5,40 4,34 0,27 0,12 0,06

LAZE PRI 
DOMŽALAH

0,00 5,56 4,82 0,23 0,10 0,05

MALA LOKA 0,00 7,12 6,17 0,29 0,13 0,07

NOŽICE 0,95 10,15 9,50 0,45 0,21 0,10

PODREČJE 5,05 5,79 3,86 0,32 0,15 0,07

PRELOG 4,40 7,42 5,66 0,38 0,18 0,09

PRESERJE PRI 
RADOMLJAH

2,42 6,35 5,31 0,31 0,14 0,07

PŠATA 3,42 6,79 5,39 0,34 0,16 0,08

RAČA 0,00 3,67 3,19 0,15 0,07 0,03
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Naselje Plin
[kWh/m2]

Kurilno olje
[kWh/m2]

Les
[kWh/m2]

UNP
[kWh/m2]

Elektrika
[kWh/m2]

Premog
[kWh/m2]

RAČNI VRH 0,00 4,66 4,05 0,19 0,09 0,04

RADOMLJE 2,65 8,13 6,96 0,38 0,18 0,09

RODICA 2,85 7,88 6,64 0,38 0,17 0,09

ROVA 1,63 7,80 6,98 0,36 0,16 0,08

SELO PRI 
IHANU

0,00 4,75 4,12 0,19 0,09 0,04

SPODNJE JARŠE 5,72 3,28 1,20 0,22 0,10 0,05

SREDNJE JARŠE 1,33 7,41 6,71 0,34 0,15 0,08

STUDENEC PRI 
KRTINI

0,00 3,77 3,27 0,15 0,07 0,03

ŠENTPAVEL PRI 
DOMŽALAH

3,14 8,77 7,41 0,42 0,19 0,10

ŠKOCJAN 0,00 3,85 3,34 0,16 0,07 0,04

ŠKRJANČEVO 1,46 2,42 1,84 0,12 0,06 0,03

SV. TROJICA 0,00 3,78 3,28 0,15 0,07 0,04

TURNŠE 0,60 4,09 3,75 0,18 0,08 0,04

VIR 3,08 9,15 0,96 0,17 0,57 0,09

ZABORŠT 2,18 5,22 4,30 0,25 0,12 0,06

ZAGORICA PRI 
ROVAH

0,00 6,57 5,70 0,27 0,12 0,06

ZGORNJE 
JARŠE

0,56 1,68 1,43 0,08 0,04 0,02

ŽEJE 0,00 4,49 3,90 0,18 0,08 0,04

ŽELODNIK 0,00 1,07 0,93 0,04 0,02 0,01

ŽIČE 0,00 4,97 4,31 0,20 0,09 0,05

KOKOŠNJE 0,00 7,63 6,62 0,31 0,14 0,07

ZALOG POD SV. 
TROJICO

0,00 6,20 5,37 0,25 0,12 0

Grafični prikaz specifične rabe v vseh naseljih je za posamezna naselja prikazan 
na spodnjem grafičnem prikazu.
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Slika 9: Specifične porabe energentov na kvadratni meter stavbnega zemljišča 
v kWh/m2

V končni rabi energije v stanovanjih na območju občine Domžale je poleg ener-
gentov za ogrevanje, prisotna še raba električne energije in naftnih derivatov, 
ki je obravnavana v ločenih poglavjih.

4.1.3. Energetsko svetovalna pisarna (ENSVET)

Energetska svetovalna pisarna na območju občine Domžale deluje že 15. leto 
in je namenjena svetovanju občanom občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, 
Komenda in Moravče. V času delovanja jo je obiskalo okoli 2000 prebivalcev 
občine Domžale, kar posledično predstavlja število gospodinjstev, ki so iskali 
informacije na tematiko energetike. 

Osnovni namen projekta "Energetsko svetovanje za občane" je bil oblikovanje 
in ustanovitev takšne energetsko svetovalne službe za svetovanje in pomoč ob-
čanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije ter spodbujanju uporabe 
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih, ki bo pomagala občanom povečati 
interes za učinkovito rabo energije. v gospodinjstvih. Izhodišče za oblikovanje 
projekta, 2% letno povečanje energijske učinkovitosti, je bilo zapisano v sprejeti 
Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (vir: ENSVET).

V pisarnah delujejo usposobljeni energetski svetovalci, katerih glavna naloga 
je, da z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri uresničevanju ukre-
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pov za učinkovitejšo rabo energije in s tem pomagajo dvigovati energetsko 
osveščenost občanov. S tem pomagajo občanom zmanjševati onesnaževanje 
okolja, povečevati zanimanje za uporabo obnovljivih virov energije in pove-
čevati splošno informiranost prebivalstva o energetskih problemih tako, da 
je olajšano uresničevanje nekaterih ukrepov in programov, predvidenih z 
energetsko politiko v Sloveniji. Vpliv delovanja se poleg neposrednega stika 
energetskih svetovalcev z občani, kaže tudi v povečanem pisanju člankov na 
temo učinkovite rabe energije s strani drugih strokovnjakov, proizvajalcev ali 
dobaviteljev opreme v dnevnem in strokovnem tisku, večji prisotnosti teme 
energije na televiziji in v radiu. Svetovalci sodelujejo v sredinah, kjer živijo in 
delajo, z osnovnimi šolami pri pripravi in izvedbi naravoslovnih dni na temo 
energije in okolja, pripravljajo strokovna predavanja za občane s tematiko, ki 
je za določeno sredino zanimiva (plinifikacije, uvajanje ukrepov učinkovite 
rabe, izvajanje lokalnih energetskih zasnov itd), sodelujejo kot člani različnih 
komisij v okviru občin, kjer kot poznavalci področja gospodinjstev zastopajo 
interese občanov na energetskem področju, pišejo članke v lokalne časopise 
in se pojavljajo kot sogovorniki na lokalnih televizijah in radijskih postajah 
(vir: ENSVET).

4.2. Industrija in storitveni sektor

Poraba energije v industriji vključuje poleg  rabe energije za ogrevanje, električ-
ne energije in rabe energije za motorna vozila tudi rabo za tehnološke procese, 
ki lahko nastopa kot raba električne energije ali pa kot raba energentov.

Na območju občine Domžale so prisotni večji industrijski kompleksi (Helios 
d.o.o., Tosama d.d., Količevo Karton d.o.o., LIP Radomlje d.d., Farma Ihan) in 
večje število manjših proizvodnih obratov. Proizvodna območja v občini Dom-
žale so prikazana na sliki 10.

Od večjih industrijskih obratov so bili skladno v dogovoru z usmerjevalno sku-
pino Občine Domžale obravnavani samo večji industrijski obrati na območju 
občine. Daleč največjega porabnika energije predstavlja papirnica Količevo 
(Količevo Karton d.o.o.). Poleg papirnice so večja podjetja na območju občine 
Domžale še Tosama d.d., Helios d.o.o., LIP Radomlje d.d. ter Farma Ihan d.d.., 
ki se ni odzvala na prošnje za sodelovanje. V sklopu energetske bilance proizvo-
dnih območji je bila upoštevana tudi poraba plina na območju industrijske cone 
Jarše. S tem so bili na območju občine Domžale vsi večji porabniki energije.
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Slika 10:  Proizvodna območja na območju občine Domžale

Določitev rabe energije na kvadratni meter posameznih proizvodnih obmo-
čij tako zavzema območje industrijskih kompleksov Količevo Karton d.o.o., 
Tosame d.d., Heliosa d.o.o. in LIP Radomlje d.d. Večje območje proizvodnih 
dejavnosti se nahaja še v Želodniku, kjer pa gre za predvideno umestitev 
dejavnosti (v obstoječem stanju se tam nahaja le nekaj manjših podjetij), ki 
še ne predstavljajo porabnikov energije. V nadaljevanju je podan kratek opis 
glavnih industrijskih kompleksov.
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4.2.1. Opis glavnih industrijskih kompleksov

Podjetje Količevo Karton d.o.o. (papirnica Količevo) sodi v predelovalno indu-
strijo in sicer po oznaki SKD v kategorijo C17 – Proizvodnja papirja in izdelkov 
iz papirja, kar predstavlja energetsko zelo intenzivno panogo. V podjetju je 
zaposlenih 346 delavcev. Papirnica obratuje neprekinjeno v treh izmenah. 
Vhodni energent predstavlja zemeljski plin, ki se ga v 99 % porabi za proizvo-
dnjo električne energije in toplote. Podjetje poleg zemeljskega plina kupi še 
električno energijo, ki jo tudi v pretežnem delu porabi v tehnološkem procesu.

Podjetje Helios d.o.o. se ukvarja z trženjem, razvojem in proizvodnjo barv, 
lakov, umetnih smol, redčil in pomožnih komponent. V podjetju je zaposlenih 
680 oseb, obsega 39.700 m2 površin objektov, od česar je 16.900 m2 ogrevanih 
in pisarniški prostori zavzemajo 5.400 m2 površin. Za ogrevanje uporabljajo 
pretežno plin in električno energijo ter v manjšem delu kurilno olje. Za teh-
nološke procese se uporabljata plin in električna energija ter naftni derivati 
za transport. V letni bilanci energija za ogrevanje predstavlja 0,27 % stroška 
glede na celotne stroške podjetja. Poraba za ogrevanje sanitarne vode je pri-
bližno 0,01 % letnih stroškov. Podjetje Helios d.o.o. je okoljsko in energetsko 
odgovorno. V podjetju imajo sprejete načrte varčevanja z energijo, izkoriščajo 
odpadno toploto, stalno spremljajo porabo energije po namenu, imajo opra-
vljene energetske preglede objektov itd. Njihova razvojna vizija vključuje tudi 
razvoj na področju energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije.

Podjetje Tosama d.d. se ukvarja s proizvodnjo in dobavo sanitetnih in higien-
skih pripomočkov. Imajo dva osnovna programa: program široke potrošnje 
in program medicinskih pripomočkov, vsakega od njih pa sestavlja devet 
produktnih skupin. Celoten poslovni proces podjetja je usklajen z normami 
ISO 9001. V podjetju je 440 zaposlenih, uporabne stavbne površine skupaj 
obsegajo 39.981 m2, pri čemur ogrevane neto površine obsegajo 25.434 m2 
(66,5 %). Za ogrevanje se uporablja pretežno zemeljski plin in v manjšem delu 
še kurilno olje in električna energija. V tehnološkem postopku se uporablja 
električna energija in zemeljski plin ter v manjšem delu kurilno olje. Podjetje 
Tosama d.d. je okoljsko in energetsko odgovorno. V podjetju imajo sprejete 
načrte varčevanja z energijo, izkoriščajo odpadno toploto, stalno spremljajo 
porabo energije po namenu, imajo opravljene energetske preglede objektov, 
itd. Njihova razvojna vizija vključuje tudi razvoj na področju energetske učin-
kovitosti in izrabe obnovljivih virov energije.

Podjetje LIP Radomlje d.d. spada v lesno in pohištveno industrijo. V podjetju 
je 140 zaposlenih, uporabne površine objektov skupaj obsegajo 20.000 m2, 
pri čemur ogrevane neto površine obsegajo 12.000 m2 (60 %). Za ogrevanje 
se uporablja pretežno les in lesni odpadki in v manjšem delu še kurilno olje in 
električna energija. V tehnološkem postopku se uporablja električna energija in 
energija pridobljena iz lesa in lesnih odpadkov ter naftni derivati za transport. 
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V podjetju imajo sprejete načrte varčevanja z energijo, izkoriščajo odpadno 
toploto, stalno spremljajo porabo energije po namenu, imajo opravljene ener-
getske preglede posameznih objektov. Njihova razvojna vizija vključuje tudi 
razvoj na področju energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije.

Območje predvidene poslovne cone Želodnik meri 64 ha in leži severno od 
ceste Blagovica - Domžale in manjšega obstoječega naselja Želodnik ter juž-
no od koridorja načrtovane povezovalne ceste Želodnik – Mengeš. Območje 
cone je predvideno kot sodoben poslovni park, kjer se istovrstne dejavnosti 
locirajo skupaj. Dejavnosti, ki se bodo odvijale v coni še niso točno določene, 
možne pa so poslovne, proizvodne, obrtne in trgovske dejavnosti. Največji del 
območja zavzemajo območja namenjena poslovni dejavnosti. Poslovna cona 
bo izgrajena v več etapah in bo v končni fazi lahko obsegala območje 64 ha, 
kar predstavlja eno največjih poslovnih con.

4.2.2. Raba končne energije

Raba energije v industriji vključuje poleg rabe energije za ogrevanje, rabe 
električne energije in rabe energije za motorna vozila tudi rabo za tehnolo-
ške procese, ki lahko nastopa kot raba električne energije ali pa kot poraba 
energentov.

V nadaljevanju je obravnavana raba energije na proizvodnih območjih, s čimer 
je zajet pretežen delež celotne rabe energije pravnih oseb na območju občine 
Domžale. Za celotno gospodarstvo je znana samo raba električne energije, ki 
je obravnavana tudi v ločenem poglavju. Za storitveno poslovno dejavnost pa 
je znana poraba plina in električne energije, pri čemur je električna energija 
podana skupaj s porabo električne energije v industriji.

V letu 2009 je bila raba končne energije 486 GWh. Zemeljski plin je najpo-
membnejši energent s skoraj 75 %  deležem v končni energiji. Sledi električna 
energija s 20 %. S tema energentoma zagotavljajo 95 % vse končne energije v 
industriji na območju občine Domžale. Razmeroma velik delež (~ 6%) v končni 
energiji predstavlja tudi les, kar je posledica lesne industrije (uporaba lesnih 
odpadkov za proizvodnjo energije). Delež posameznih energentov v rabi končne 
energije v letu 2009 je prikazan na sliki 11.
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Slika 11:  Delež posameznih energentov v rabi končne energije v letu 2009

Glavni porabnik energije v sektorju industrija je Količevo Karton d.o.o., sledi 
Lip Radomlje, Helios in Tosama. Raba končne energije posameznih proizvodnih 
območij je prikazana na sliki 12.

Slika 12:  Končna raba energije v industriji na območju občine Domžale
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V sklopu obravnavanih industrijskih kompleksov predstavlja poraba energije 
za ogrevanje le manjši delež. Pretežni del energije se porabi v sklopu tehno-
loških procesov.

Iz navedenega je razvidno, da je industrija velik porabnik energije na območju 
občine Domžale. Skupna letna raba energije v tehnoloških procesih predstavlja 
je več kot dvakrat večja od celotne rabe končne energije za ogrevanje stanovanj 
na območju občine Domžale.

4.3. Javni objekti
4.3.1. Poraba energije v javnih objektih

Na območju občine Domžale je večje število javnih objektov. V dogovoru z 
naročnikom Občino Domžale so bili analizirani samo večji javni objekti, ker 
predstavljajo največji delež porabe energije.

Javni objekti so prostorsko umeščeni na mešanih območ jih v namenski rabi 
prostora veljavnega plana. Razdelitev mešanih območij na območja javnih 
objektov je deloma možna po podrobni namenski rabi, deloma pa po teren-
skem ogledu.

Za posamezne šole in vrtce so bili izdelani natančni energetski pregledi, za 
nekatere pa so energetski pregledi še v izdelavi. Podatki o šolah in vrtcih so tako 
povzeti iz izdelanih energetskih pregledov in podatkov pridobljenih za izdelavo 
energetskih pregledov. Od drugih javnih objektov (Občinske stavbe, športni 
objekti, Zdravstveni dom, Dom upokojencev. Srednja šola) so bili pridobljeni 
izpolnjeni vprašalniki. Seznam analiziranih objektov s podatkom o ogrevanih 
površinah in podatkom o energentu za ogrevanje so podani v spodnji tabeli.

Tabela 8: Seznam analiziranih javnih objektov

Naziv javnega zavoda Naselje Ulica Hišna 
št.

Ener. preg.

Srednja šola Domžale Domžale Cesta talcev 12 NE

Srednja šola Domžale Domžale Ljubljanska cesta 105 NE

Glasbena šola Domžale Domžale Ljubljanska cesta 61 NE

Osnovna šola Dragomelj Domžale Dragomelj 180 NE

Dom upokojencev Domžale Domžale Karantanska cesta 5 DA

Zdravstveni Dom Domžale Domžale Mestni trg 2 DA

Dom športnih organizacij Domžale Kopališka cesta 4 NE
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Naziv javnega zavoda Naselje Ulica Hišna 
št.

Ener. preg.

Dom športnih organizacij Domžale Kopališka cesta 4 NE

Kopališče Domžale: zun. 
bazen

Domžale Kopališka cesta 4 NE

Kopališče Domžale Domžale Kopališka cesta 4 NE

Športni park Vir: dom in 
igrišče

Domžale Zoisova ulica 30 NE

Teniški klub Domžale: zun.
igrisca

Domžale Kopališka cesta 5 NE

Teniški klub Domžale: 
dvorana

Domžale Kopališka cesta 5 NE

Hala komunalnega centra: 
dvorana

Domžale Mestni trg 1 NE

Stadion Domžale in zunanje 
drsališče

Domžale Kopališka cesta 4 NE

Občina Domžale Domžale Ljubljanska cesta 69A NE

Občina Domžale Domžale Savska cesta 2 NE

Vrtec Domžale, enota Kekec 
Radomlje

Radomlje Dermastjeva 1 DA

Vrtec Domžale, en.Ostržek 
Rodica

Rodica Kettejeva 12A DA

Vrtec Domžale, en.Savska Domžale Savska cesta 3 DA

Vrtec Domžale, en.Palcek Vir Domžale Hubadova ulica 12 DA

Vrtec Domžale, en.Krtek 
Ihan

Domžale Šolska ulica 3 DA

Vrtec Domžale, en.Cicidom 
Količevo

Domžale Šubičeva ulica 12 DA

Osnovna šola Venclja Perka Domžale Ljubljanska cesta 58A DA

Osnovna šola Rodica Domžale Ljubljanska cesta 69 DA

Vrtec Urša Domžale Ljubljanska cesta 69 DA

Osnovna šola Preserje pri 
Radomljah

Radomlje Pelechova 83 v izdelavi

Osnovna šola Rodica, enota 
Jarše

Jarše Šolska ulica 1 v izdelavi

Osnovna šola Domžale Domžale Bistriška cesta 19 v izdelavi

Podružnična šola Ihan Ihan Šolska ulica 5 v izdelavi

Osnovna šola Dob Dob Šolska ulica 7 v izdelavi

Podružnična šola Krtina Dob Krtina 41 v izdelavi

Osnovna šola Rodica Domžale Kettejeva 13 v izdelavi
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Za zgoraj navedene objekte je bila pridobljena ogrevana površina, poraba po-
sameznega energenta za ogrevanje in poraba električne energije. Na podlagi 
ogrevane površine javnih objektov in porabe energenta za ogrevanje je bila 
določena  poraba energije za ogrevanje na kvadratni meter ogrevanih prosto-
rov in poraba električne energije na kvadratni meter uporabne površine (neto 
tlorisne površine objekta). Navedeni vhodni podatki za izračun so podani v 
spodnji tabeli.

Tabela 9: Poraba energentov in električne energije v javnih objektih

Naziv javnega 
zavoda

Ogr. povr. 
[m2]

Kurilno 
olje
[kWh]

Zemeljski 
plin
[kWh]

Ogrevanje
[kWh]

Elektrika
[kWh]

Skupaj
[kWh]

Srednja šola 
Domžale – 
Cesta talcev

2.972 0 273.496 273.496 59.055 332.551

Srednja šola 
Domžale – 
Ljubljanska 
cesta

1.954 0 156.285 156.285 26.124 182.409

Glasbena šola 
Domžale

1.204 0 91.162 91.162 33.215 124.377

Osnovna šola 
Dragomelj

4.588 0 530.841 530.841 77.996 608.837

Dom 
upokojencev 
Domžale

5.200 124.302 937.498 1.061.800 384.549 1.446.349

Zdravstveni 
Dom Domžale

4.892 0 609.596 609.596 306.061 915.657

Občina 
Domžale – 
Ljubljanska 
cesta

2.586 0 218.500 218.500 143.000 361.500

Občina 
Domžale – 
Savska cesta

375 0 76.000 76.000 18.000 94.000

Vrtec 
Domžale, 
enota Kekec 
Radomlje

450 74.081 0 74.081 15.964 90.045

Vrtec 
Domžale, 
en.Ostržek 
Rodica

418 0 95.636 95.636 32.644 128.280
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Naziv javnega 
zavoda

Ogr. povr. 
[m2]

Kurilno 
olje
[kWh]

Zemeljski 
plin
[kWh]

Ogrevanje
[kWh]

Elektrika
[kWh]

Skupaj
[kWh]

Vrtec 
Domžale, 
en.Savska

310 0 42.902 42.902 8.263 51.165

Vrtec 
Domžale, 
en.Palcek Vir

489 100.600 0 100.600 18.414 119.014

Vrtec 
Domžale, 
en.Krtek Ihan

317 0 42.769 42.769 13.255 56.024

Vrtec 
Domžale, 
en.Cicidom 
Količevo

635 73.458 0 73.458 17.199 90.657

Osnovna šola 
Venclja Perka

5.221 0 740.000 740.000 221.558 961.558

Osnovna šola 
Rodica

4.000 0 425.201 425.201 105.912 531.113

Vrtec Urša 1.750 283.710 17.908 301.618 118.904 420.522

Osnovna šola 
Preserje pri 
Radomljah

5.172 625.250 38.000 663.250 130.500 793.750

Osnovna šola 
Rodica, enota 
Jarše

620 0 52.250 52.250 10.000 62.250

Osnovna šola 
Domžale

4.572 353.625 0 353.625 129.000 482.625

Podružnična 
šola Ihan

1.598 0 289.750 289.750 47.500 337.250

Osnovna šola 
Dob

3.175 615.000 0 615.000 77.500 692.500

Podružnična 
šola Krtina

499 107.625 0 107.625 18.500 126.125

Osnovna šola 
Rodica

3.448 0 408.500 408.500 97.500 506.000

Dom športnih 
organizacij

650 0 177.365 177.365 13.308 190.673

Športni park 
Vir: dom in 
igrišče

150 0 32.623 32.623 41.717 74.340

Hala 
komunalnega 
centra: 
dvorana

1.050 44.188 0 44.188 84.822 129.010
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Naziv javnega 
zavoda

Ogr. povr. 
[m2]

Kurilno 
olje
[kWh]

Zemeljski 
plin
[kWh]

Ogrevanje
[kWh]

Elektrika
[kWh]

Skupaj
[kWh]

Teniški klub 
Domžale: - 
prostori in 
zun. igr.

6.000 150.122 0 150.122 45.865 195.987

Teniški klub 
Domžale: 
dvorana

2.500 0 0 0 69.825 69.825

Stadion 
Domžale 
in zunanje 
drsališče

7.872 0 0 0 91.424 91.424

Dom športnih 
organizacij

- 0 0 0 20.651 20.651

Kopališče 
Domžale: zun. 
bazen

1.050 0 0 0 66.647 66.647

Kopališče 
Domžale

- 0 0 0 8.622 8.622

SKUPAJ 2.551.960 5.256.281 7.808.241 2.553.494 10.361.735

Iz zgornje tabele je razvidno, da javni objekti skupaj porabijo 2,5 GWh toplote 
kurilnega olja, 5,3 GWh toplote zemeljskega plina in 2,6 GWh električne energi-
je. Za ogrevanje se v javnih objektih uporabljata samo zemeljski plin in kurilno 
olje. Največji porabnik toplotne energije je Dom upokojencev, sledi Osnovna 
šola Venclja Perka in Zdravstveni dom Domžale. Poraba električne energije je 
največja v Domu upokojencev in Zdravstvenem domu. Skupna raba končne 
energije javnih objektov je prikazana na spodnjem grafu (slika 13).
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Slika 13: Skupna poraba končne energije javnih objektov 

Glavni energetski vir javnih objektov je zemeljski plin, vendar se kljub plino-
vodnemu omrežju približno 32,7 % energije za ogrevanje pridobi iz kurilnega 
olja. V bilanci končne energije je zemeljski plin zastopan v 50,7 %, kurilno olje 
v 24,6 % in električna energija v 24,7 %.

Iz tabele 9 so razvidne tudi dejansko potencialne kotlovnice v javnih objektih 
v katerih je smiselna vgradnja mikrokogeneracij. Iz podanih porab zemeljske-
ga plina so potenciali v OŠ Dragomelj, Dom upokojencev, Zdravstveni dom 
Domžale, OŠ Venclja Perka, OŠ Rodica in OŠ Domžale. V teh objektih je možna 
vgradnja mikrokogeneracij elektri čne moči od 30 do 50 kWe.

Za enostavno oceno porabe energije v objektu se uporablja energijsko število, 
ki predstavlja specifično rabo energije na enoto površine zgradbe v določenem 
časovnem obdobju. Po priporočilih naj bi bila raba energije za ogrevanje v 
javnih objektih 80 kWh/m2 na letni ravni.

Poraba toplote za ogrevanje javnih objektov je bila preračunana na kvadratni 
meter posameznega objekta in je prikazana ločeno po objektih na sliki 14.
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Slika 14: Energijska števila javnih objektov na območju občine Domžale



Uradni Vestnik Št. 11/11476

Iz izračuna energijskih števil javnih objektov je razvidno, da je energijsko šte-
vil v kar enajstih objektih večje od 150 kWh/m2, v kar sedmih objektih pa je 
večje od 200 kWh/m2. Pri tem je potrebno upoštevati napako, ki nastane pri 
pridobivanju podatkov v sklopu preliminarnih energetskih pregledov. Energij-
ska števila so najbolj natančna za objekte za katere so bili že izdelani celoviti 
energetski pregledi (podrobneje so obravnavani v nadaljevanju) in za objekte, 
kjer imajo natančno izmerjeno ogrevano površino. Povprečno energijsko število 
za zgoraj podane javne objekte (slika 14) je 143,6 kWh/m2, kar je nad pripo-
ročeno vrednostjo (80 kWh/m2). Pod priporočeno vrednostjo oziroma v njeni 
bližini je šest javnih objektov. Za javne objekte je bila izračunana tudi poraba 
električne energije na kvadratni meter uporabne površine. Primerjava med 
javnimi objekti na območju občine Domžale je prikazana na spodnjem grafu.
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Slika 15: Poraba električne energije na kvadratni meter uporabne površine v 
javnih objektih
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Med večjimi porabniki električne energije na kvadratni meter uporabne površi-
ne so Hala komunalnega centra, Dom upokojencev, Zdravstveni dom Domžale, 
Kopališče Domžale. V navedenih objektih je večja poraba električne energije 
posledica namena uporabe objekta (v vseh objektih gre za obsežne razsvetljene 
površine in uporabo večjega števila naprav). Poleg navedenih javnih objektov 
pa močno izstopata še Vrtec Urša in Vrtec Domžale – enota Ostržek.

Raba električne energije je v stavbah s specifično rabo približno 20 kWh/m2a 
sprejemljiva. Nekatere skupine stavb so specifične, a bi bilo rabo električne 
energije v njih potrebno znižati. Ker podatki o rabi električne energije za hlaje-
nje stavb niso znani, lahko le sklepamo, da v teh stavbah (lekarne, zdravstveni 
domovi) na rabo električne energije vpliva tudi hlajenje stavb.

V skupini javnih stavb so zelo pomemben porabnik šole in vrtci. Ukrepi učin-
kovite rabe energije in uvajanje obnovljivih virov energije v te objekte je v ne-
posredni pristojnosti Občine. Za šole in vrtce (razen za zgrajene po letu 2002) 
so izdelani ali pa so v izdelavi celoviti energetski pregledi. To predstavlja prvi 
korak pri učinkoviti rabi energije in uvajanju izrabe obnovljivih virov energije 
v sklopu javnih objektov.

4.3.2. Izdelani energetski pregledi – povzetek ukrepov

Vsota vseh predlaganih ukrepov za posamezne šole in vrtce je p odana z ener-
getsko in ekonomsko opredelitvijo ukrepov v spodnjih dveh tabelah. Seznam 
ukrepov in opis stanja je povzet po izdelanih energetskih pregledih.

Tabela 10: Energetska in ekonomska opredelitev predlaganih ukrepov ener-
getskih pregledov

Naziv javnega zavoda Elektrika
[MWh]

Toplota
[MWh]

Skupaj
[MWh]

Zmanjšanje
stroškov
[EUR/leto]

Znesek
investicij
[EUR]

Vrtec Domžale, enota Kekec 
Radomlje

2,67 56,33 59,00 3.463 36.260

Vrtec Domžale, en.Ostržek 
Rodica

1,97 70,14 72,11 5.086 45.316

Vrtec Domžale, en.Savska 5,22 36,00 41,22 2.214 26.038

Vrtec Domžale, en.Palcek 
Vir

4,11 72,08 76,19 4.560 42.171

Vrtec Domžale, en.Krtek 
Ihan

2,94 46,42 49,36 3.024 34.887
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Naziv javnega zavoda Elektrika
[MWh]

Toplota
[MWh]

Skupaj
[MWh]

Zmanjšanje
stroškov
[EUR/leto]

Znesek
investicij
[EUR]

Vrtec Domžale, en.Cicidom 
Količevo

211,39 51,92 263,31 3.793 28.074

Osnovna šola Venclja Perka 25,00 393,89 418,89 65.703 485.000

Osnovna šola Rodica 25,00 280,00 305,00 27.000 380.000

Vrtec Urša 78,00 240,00 318,00 49.400 693.500

Osnovna šola Dob 47,00 210,00 257,00 72.000 700.000

Osnovna šola Domžale 52,00 240,00 292,00 49.000 917.000

Osnovna šola Jarše 3,50 18,00 21,50 2.000 155.000

Podružnična šola Krtina 0,50 0,50 1,00 6.000 80.000

SKUPAJ 459,31 1715,28 2174,58 293.243 3.623.246

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi se skupna poraba energije v šolah in vrt-
cih zmanjšala za 2.175 MWh, kar predstavlja zmanjšanje porabe energije v 
analiziranih javnih objektih za 21 %. Iz navedenega je razvidno, da je sanacija 
šol in vrtcev upravičeno prednostna naloga pri doseganju učinkovite rabe 
energije. Vsi ukrepi skupaj bi stali približno 3.650.000 EUR, kar predstavlja 
1,7 EUR na privarčevano kWh. Letno zmanjšanje stroškov bi skupaj zneslo 
približno 300.000 EUR oziroma 8,1 % investicije. Letno bi bil dejanski strošek 
(z upoštevanjem prihranka) privarčevane kWh 1,5 EUR.

Vrtec Urša

Pretekla skupna raba toplotne energije (obdobje let 2006 do 2008) ne kaže na 
občuten preskok v rabi fosilnega goriva za ogrevanje stavbe in pripravo tople 
vode. Skupna letna raba ekstra lahkega kurilnega olja se giblje med 284 na 
331 MWh/a. Pripadajoči letni strošek se je gibal med 15.000 in 18.000 €, bi pa 
imel trend rasti zaradi ponovnega dvigovanja cene tega goriva.

Ocenjeni delež rabe goriva za ogrevanje prostorov znaša 85 do 90 %. Specifična 
skupna letna raba končne energije za ogrevanje objekta ima vrednost približno 
150 do 160 kWh/m2a. Računska energijska bilanca – energija za ogrevanje – 
kaže na naslednjo okvirno specifično potrebo po toploti za ogrevanje: objekt 
bi z predlaganim izvajanjem gradbenih del lahko zmanjšal toplotno potrebo 
za vsaj 50% sedanje rabe.

Pregled rabe električne energije za zadnja tri leta kaže na manjši upad letne 
količine, iz 136 na 118 MWh/a, torej za približno 15%. Specifična raba tega 
vira energije z vrednostjo 65 do 70 kWh/m2a kaže na relativno visoko rabo. 
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Pripadajoči letni strošek se je gibal med 15.000 in 17.000 €, kar obenem daje 
informacijo o visoki ceni tega vira v primerjavi s predhodno navedenim fosil-
nim gorivom ter o pomenu izvajanja ukrepov za učinkovitejšo rabo električne 
energije. Potencial za zmanjševanje porabe je relativno visok, pri čemer imajo 
največji vplivni delež možni ukrepi na razsvetljavi in pripravi tople sanitarne 
vode z električnimi bojlerji. Glede na nadaljnjo izvedljivost teh ukrepov je možno 
dosegati prihranke v razredu 50 MWh/a, torej okvirno za 40 % skupne rabe.

Pregled razmerja potrebnih investicij in letnih zmanjšanj stroškov kaže na do-
kaj ugodno razmerje, enostavna vračilna doba je za večino manjša kot 15 let. 
Skupna investicija v ukrepe po prioritetah 1 - 6 znaša informativno 500.000 €. 
Za ne-nujne ukrepe prioritete 7 pa znaša investicija do 200.000 €.

Vir: Razširjen energetski pregled stavbe Vrtca Urša v Domžalah, ZMRK d.o.o., 2009.

Osnovna šola Rodica

Pretekla skupna raba toplotne energije (obdobje let 2006 do 2008) kaže na le 
manjše gibanje v rabi fosilnega goriva za ogrevanje stavbe in pripravo tople 
vode. Skupna letna raba zemeljskega plina se giblje med 390 in 420 MWh/a. 
Pripadajoči letni strošek se je gibal med 19.000 in 22.000 €, bo pa imel trend 
rasti zaradi stalnega dvigovanja cen fosilnih goriv.

Ocenjeni delež rabe goriva za ogrevanje prostorov znaša 85 do 90 %. Specifična 
skupna letna raba končne energije za ogrevanje objekta ima vrednost približno 
80 do 90 kWh/m2a. Računska energijska bilanca – energija za ogrevanje – 
kaže na naslednjo okvirno specifično potrebo po toploti za ogrevanje: objekt 
bi z predlaganim izvajanjem gradbenih del lahko zmanjšal toplotno potrebo 
za vsaj 50 % sedanje rabe.

Pregled rabe električne energije za zadnja tri leta prav tako kaže na porast letne 
količine, iz 90 na 105 MWh/a, torej za približno 15 %. Specifična raba tega vira 
energije z vrednostjo 20 do 25 kWh/m2a ne kaže na visoko rabo. Pripadajoči 
letni strošek se je gibal med 12.000 in 13.000 €, kar obenem daje informacijo 
o visoki ceni tega vira v primerjavi s predhodno navedenim fosilnim gorivom 
ter o pomenu izvajanja ukrepov za učinkovitejšo rabo električne energije.

Potencial za zmanjševanje porabe je relativno visok, pri čemer imajo največji 
vplivni delež možni ukrepi na razsvetljavi in pripravi tople sanitarne vode. 
Glede na nadaljnjo izvedljivost teh ukrepov je možno dosegati prihranke v 
razredu 40 MWh/a, torej okvirno za 40 % skupne rabe.

Letna poraba pitne vode se je v treh letih gibala med 2.300 in 2.400 m3. Pripa-
dajoči letni strošek se je gibal med 4.000 in 5.000 €.
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Za stanje v zadnjem analiziranem letu (2008) tako ugotavljamo, da znaša 
skupna poraba vseh nosilcev energije ca. 530 MWh/a. To vodi v vrednost 
za specifični kazalec 130 kWh/m2a (neto površina). Skupni letni strošek za 
energijo in vodo je znašal ca. 39.000 €/a. Ocenjeni skupni energijski potencial 
za predlagane ukrepe posodobitev oz. energetske sanacije, na temo URE in 
OVE predstavlja informativno vsaj 30 % vrednosti za zadnjo aktualno skupno 
rabo energije. Delež rabe obnovljivih virov energije bi lahko znašal 10 do 15 %.

Pregled razmerja potrebnih investicij in letnih zmanjšanj stroškov kaže na do-
kaj ugodno razmerje, enostavna vračilna doba je za večino manjša kot 15 let. 
Skupna investicija v ukrepe po prioritetah 1 -3 znaša informativno 380.000 €.

Vir: Razširjen energetski pregled stavbe Osnovne šole Rodica, ZMRK d.o.o., 2009.

Osnovna šola Venclja Perka

V strukturi zmanjšanja stroškov ima največji prispevek v višini okoli 50 % pri-
hodek iz naslova proizvodnje oz. prodaje električne energije v mikro kogene-
raciji. Ob upoštevanju vseh navedenih ukrepov, ki so dokaj realno pričakovani, 
lahko prihranimo pri električni in več kot 100 % porabljene energije, pri toplotni 
energiji pa blizu 80 % porabljene energije.

Stroškovno to pomeni zmanjšanje finančnih sredstev za električno energijo 
in ogrevanje letno za 73.494 €, kar pomeni glede na obstoječe stroške v višini 
cca. 63.000 € ustvarjen dobiček v višini 10.500 € letno.

Povprečna vračilna doba vseh ukrepov, ki smo jo izračunali po metodi eno-
stavne vračilne dobe brez upoštevanja stroškov zunanjih virov financiranja, 
pa znaša 6,6 leta.

Manjša poraba električne energije in ogrevanja pomeni tudi zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, predvsem CO2. Za preračun emisij CO2 je uporabljena 
metodologijo izračuna iz Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida: daljinsko ogrevanje – zemeljski plin: 0,2 kg CO2/kWh. 
Za elektriko, dobavljeno iz javnega omrežja, smo uporabili faktor 0,50 kg CO2/
kWhe. Za ELKO znaša omenjena vrednost 0,265 kg CO2/kWh. Po tem izračunu 
je predvideno skupno zmanjšanje emisij CO2 po izvedbi vseh ukrepov 7.194 
ton letno oz. 63 %.

Vir: Razširjen energetski pregled stavbe Osnovne šole Venclja Perka, EKO Ideja d.o.o., 2010.
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Vrtec Domžale – Enota Cicidom Količevo

Pri povzetku vseh predlaganih ukrepov je potrebno upoštevati, da se v fazi 
proizvodnje toplotne energije izključujeta soproizvodnja toplote in električ-
ne energije in solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode. V praksi je 
priporočljivo, da se lastnik oz. investitor odloči samo za enega od teh dveh 
investicijski ukrepov, tako da so tudi prihranki pri toplotni energiji manjši, kot 
so izračunani v tabeli 10.

V strukturi zmanjšanja stroškov predlaganih ukrepov ima največji prispevek 
soproizvodnja toplote in električne energije, na drugem mestu je solarni sis-
tem za pripravo tople sanitarne vode in na tretjem ukrepi na razsvetljavi. Ob 
upoštevanju vseh navedenih ukrepov, ki so dokaj realni, lahko prihranimo pri 
električni energiji do 20 % porabljene energije, pri toplotni energiji pa do 60% 
porabljene energije.

Povprečna vračilna doba vseh ukrepov, ki smo jo izračunali po metodi eno-
stavne vračilne dobe brez upoštevanja stroškov zunanjih virov financiranja, 
pa znaša 7,4 let.

Manjša poraba električne in toplotne energije pomeni tudi zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, predvsem CO2. Za preračun emisij CO2 je uporabljena 
metodologijo izračuna iz Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida: kurilno olje 0,265 kg CO2/kWh. Za elektriko, dobavljeno 
iz javnega omreţja, smo uporabili faktor 0,500 kg CO2/kWhe. Po tem izračunu 
je predvideno skupno zmanjšanje emisij CO2 po izvedbi vseh ukrepov 13,8 
tone letno oz. 48,9 %.

Vir: Razširjen energetski pregled stavbe Vrtec Domžale – Enota Cicidom Količevo, EKO Ideja d.o.o., 2010.

Vrtec Domžale - enota Krtek Ihan

Pri povzetku vseh predlaganih ukrepov je potrebno upoštevati, da se v fazi pro-
izvodnje toplotne energije izključujeta toplotna črpalka zrak – voda in solarni 
sistem za pripravo tople sanitarne vode. V praksi je priporočljivo, da se lastnik 
oz. investitor odloči samo za enega od teh dveh investicijski ukrepov, tako da 
so tudi prihranki pri toplotni energiji manjši, kot so izračunani v  tabeli 10.

V strukturi zmanjšanja stroškov predlaganih ukrepov ima največji prispevek 
toplotna črpalka zrak – voda, na drugem mestu je zamenjava oken in na tre-
tjem solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode. Ob upoštevanju vseh 
navedenih ukrepov, ki so dokaj realni, lahko prihranimo pri električni energiji 
do 30 % porabljene energije, pri toplotni energiji pa do 60% porabljene energije.
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Povprečna vračilna doba vseh ukrepov, ki smo jo izračunali po metodi eno-
stavne vračilne dobe brez upoštevanja stroškov zunanjih virov financiranja, 
pa znaša 10,1 let.

Manjša poraba električne in toplotne energije pomeni tudi zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, predvsem CO2. Za preračun emisij CO2 je uporabljena 
metodologijo izračuna iz Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida: daljinsko ogrevanje – zemeljski plin: 0,2 kg CO2/kWh. 
Za elektriko, dobavljeno iz javnega omreţja, smo uporabili faktor 0,50 kg CO2/
kWhe. Po tem izračunu je predvideno skupno zmanjšanje emisij CO2 po izvedbi 
vseh ukrepov 11,4 tone letno oz. 75 %.

Vir: Razširjen energetski pregled stavbe Vrtec Domžale – Enota Krtek Ihan, EKO Ideja d.o.o., 2010.

Vrtec Domžale - enota Palček Vir

Pri povzetku vseh predlaganih ukrepov je potrebno upoštevati, da se v fazi pro-
izvodnje toplotne energije izključujeta toplotna črpalka voda – voda in solarni 
sistem za pripravo tople sanitarne vode. V praksi je priporočljivo, da se lastnik 
oz. investitor odloči samo za enega od teh dveh investicijski ukrepov, tako 
da so tudi prihranki pri toplotni energiji manjši, kot so izračunani v  tabeli 10.

V strukturi zmanjšanja stroškov predlaganih ukrepov ima največji prispevek 
toplotna črpalka voda – voda, na drugem mestu solarni sistem za pripravo 
tople sanitarne vode in na tretjem zamenjava oken. Ob upoštevanju vseh na-
vedenih ukrepov, ki so dokaj realni, lahko prihranimo pri električni energiji do 
30 % porabljene energije, pri toplotni energiji pa do 60 % porabljene energije.

Povprečna vračilna doba vseh ukrepov, ki smo jo izračunali po metodi eno-
stavne vračilne dobe brez upoštevanja stroškov zunanjih virov financiranja, 
pa znaša 7,8 let.

Manjša poraba električne in toplotne energije pomeni tudi zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, predvsem CO2. Za preračun emisij CO2 je uporabljena 
metodologijo izračuna iz Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida: kurilno olje 0,265 kg CO2/kWh. Za elektriko, dobavljeno 
iz javnega omrežja, smo uporabili faktor 0,500 kg CO2/kWh. Po tem izračunu 
je predvideno skupno zmanjšanje emisij CO2 po izvedbi vseh ukrepov 21,7 
tone letno oz. 60 %.

Vir: Razširjen energetski pregled stavbe Vrtec Domžale – Enota Palček Vir, EKO Ideja d.o.o., 2010.
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Vrtec Domžale – enota Savska

Pri povzetku vseh predlaganih ukrepov je potrebno upoštevati, da se v fazi pro-
izvodnje toplotne energije izključujeta toplotna črpalka zrak – voda in solarni 
sistem za pripravo tople sanitarne vode. V praksi je priporočljivo, da se lastnik 
oz. investitor odloči samo za enega od teh dveh investicijski ukrepov, tako da 
so tudi prihranki pri toplotni energiji manjši, kot so izračunani v  tabeli 10.

V strukturi zmanjšanja stroškov predlaganih ukrepov ima največji prispevek 
toplotna črpalka zrak – voda, na drugem mestu je solarni sistem za pripravo 
tople sanitarne vode in na tretjem dodatno tesnjenje oken in vrat. Ob upo-
števanju vseh navedenih ukrepov, ki so dokaj realni, lahko prihranimo pri 
električni energiji do 20 % porabljene energije, pri toplotni energiji pa do 50 % 
porabljene energije.

Povprečna vračilna doba vseh ukrepov, ki smo jo izračunali po metodi eno-
stavne vračilne dobe brez upoštevanja stroškov zunanjih virov financiranja, 
pa znaša 11,7 let.

Manjša poraba električne in toplotne energije pomeni tudi zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, predvsem CO2. Za preračun emisij CO2 je uporabljena 
metodologijo izračuna iz Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida: daljinsko ogrevanje – zemeljski plin: 0,2 kg CO2/kWh. 
Za elektriko, dobavljeno iz javnega omreţja, smo uporabili faktor 0,50 kg CO2/
kWhe. Po tem izračunu je predvideno skupno zmanjšanje emisij CO2 po izvedbi 
vseh ukrepov 8,2 tone letno oz. 64,6 %.

Vir: Razširjen energetski pregled stavbe Vrtec Domžale – Enota Savska, EKO Ideja d.o.o., 2010.

Vrtec Domžale – enota Ostržek Rodica

Pri povzetku vseh predlaganih ukrepov je potrebno upoštevati, da se v fazi 
proizvodnje toplotne energije izključujeta soproizvodnja toplotne in električ-
ne energije in solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode. V praksi je 
priporočljivo, da se lastnik oz. investitor odloči samo za enega od teh dveh 
investicijski ukrepov, tako da so tudi prihranki pri toplotni energiji manjši, kot 
so izračunani v tabeli 10.

V strukturi zmanjšanja stroškov predlaganih ukrepov ima največji prispevek 
soproizvodnja toplotne in električne energije, na drugem mestu je zamenjava 
oken in na tretjem solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode. Ob upo-
števanju vseh navedenih ukrepov, ki so dokaj realni, lahko prihranimo pri 
električni energiji do 15 % porabljene energije, pri toplotni energiji pa do 50 % 
porabljene energije.
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Povprečna vračilna doba vseh ukrepov, ki smo jo izračunali po metodi enstavne 
vračilne dobe brez upoštevanja stroškov zunanjih virov financiranja, pa znaša 
8,9 let.

Manjša poraba električne in toplotne energije pomeni tudi zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, predvsem CO2. Za preračun emisij CO2 je uporabljena 
metodologijo izračuna iz Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida: daljinsko ogrevanje – zemeljski plin: 0,2 kg CO2/kWh. 
Za elektriko, dobavljeno iz javnega omreţja, smo uporabili faktor 0,5 kg CO2/
kWhe. Po tem izračunu je predvideno skupno zmanjšanje emisij CO2 po izvedbi 
vseh ukrepov 15,4 tone letno oz. 43,5 %.

Vir: Razširjen energetski pregled stavbe Vrtec Domžale – Enota Ostržek Rodica, EKO Ideja d.o.o., 2010.

Vrtec Domžale – enota Kekec Radomlje

Pri povzetku vseh predlaganih ukrepov je potrebno upoštevati, da se v fazi 
proizvodnje toplotne energije izključujeta toplotna črpalka voda - voda in solarni 
sistem za pripravo tople sanitarne vode. V praksi je priporočljivo, da se lastnik 
oz. investitor odloči samo za enega od teh dveh investicijski ukrepov, tako 
da so tudi prihranki pri toplotni energiji manjši, kot so izračunani v tabeli 10.

V strukturi zmanjšanja stroškov predlaganih ukrepov ima največji prispevek 
toplotna črpalka voda - voda, na drugem mestu je solarni sistem za pripravo 
tople sanitarne vode in na tretjem zamenjava radiatorjev. Ob upoštevanju vseh 
navedenih ukrepov, ki so dokaj realni, lahko prihranimo pri električni energiji 
do 20 % porabljene energije, pri toplotni energiji pa do 50 % porabljene energije.

Povprečna vračilna doba vseh ukrepov, ki smo jo izračunali po metodi eno-
stavne vračilne dobe brez upoštevanja stroškov zunanjih virov financiranja, 
pa znaša 9,6 let.

Manjša poraba električne in toplotne energije pomeni tudi zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, predvsem CO2. Za preračun emisij CO2 je uporabljena 
metodologijo izračuna iz Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida: kurilno olje 0,265 kg CO2/kWh. Za elektriko, dobavljeno 
iz javnega omrežja, smo uporabili faktor 0,500 kg CO2/kWh. Po tem izračunu 
je predvideno skupno zmanjšanje emisij CO2 po izvedbi vseh ukrepov 15,8 
tone letno oz. 57,2 %.

Vir: Razširjen energetski pregled stavbe Vrtec Domžale – Enota Kekec Radomlje, EKO Ideja d.o.o., 2010.



Uradni Vestnik Št. 11/11486

Osnovna šola Dob

Za gradbeni segment posodobitve ovoja objekta so predvideni za izvedbo 
naslednji smiselni gradbeno sanacijski ukrepi, razdeljeni v dve fazi. V prvi fazi 
je smiselna zamenjava preostalega starega zunanjega stavbnega pohištva z 
novim s trojno zasteklitvijo ter izvedba dodatne toplotne zaščite na stropih 
zadnje etaže objektov, v celoti ali zgolj kot dodatek obstoječi izolaciji. Upošte-
vati je potrebno dejstvo, da je izvedba toplotne zaščite na stropih zadnjih etaž 
dokaj preprost ukrep in da ga je smiselno izvesti prioritetno. V drugi fazi je 
predvidena izvedba investicijsko zahtevnejšega ukrepa na še neizoliranih ali 
premalo izoliranih fasadah objekta, ki v trenutnem stanju predstavljajo kritično 
mesto v stavbnem ovoju. Med osnovnim obsegom izvajanja gradbenih del na 
ovoju, ki so informativno predvideni (zahteve za toplotne prehodnosti ovoja 
po Pravilniku PURES), ter predlaganim obsegom nastopa praktično samo 10% 
dodatek v investiciji. Učinkovitost saniranega stavbnega ovoja pa bi se s tem 
investicijskim dodatkom povečala za približno 10%.

Stavbe z izboljšano toplotno zaščito zahtevajo dobro prilagodljiv sistem ra-
diatorskega ogrevanja, kar dosegamo z ukrepov lokalnega termostatiranja. 
Poleg energijskega prihranka (izkoriščenost toplotnih dobitkov, izostanek 
pregrevanja) dosegamo tudi lokalno želene temperature, kar je v sedanjem 
stanju ogrevanja še posebej pomembno. Zamenjava ventilov ter vgradnja 
termostatskih glav zahteva majhno investicijo, ki se povrne v manj kot 5 letih. 
Glede na le delno oskrbo iztočnih mest v objektu s toplo vodo je smiselno 
razširiti in nadgraditi tudi centralni sistem za sanitarno toplo vodo. Poleg 
povečevanja akumulacije tople vode, širjenja sistema in ukinitvi souporabe 
električne energije je možno vključiti tudi termični solarni sistem. Izvedba 
posodobitve sistema, vključujoč solarni sistem dimenzije sprejemnikov ca. 
40 m2, zahteva investicijo, od česar zapade 1/3 na solarni del. Vračilna doba 
dela investicije za solarni sistem je do 8 let.

Za prezračevanje kuhinje je predvidena celovita nadomestitev obstoječe tehni-
ke z novo, z vračanjem toplote odpadnega zraka. Vgradnja manjšega sistema 
pa je predvidena tudi za telovadnico. Posegi v vseh treh delih zahtevajo rela-
tivno visoko investicijo. Glede na stanje sedanjih načinov prezračevanja pa so 
z vidika zagotavljanja izmenjave zraka praktično nujnega pomena. Vračilna 
doba je krajša od življenjske dobe teh sistemov.

Organizacijske ukrepe in investicijske ukrepe na sistemu zunanje in notranje 
razsvetljave zaradi nekoliko višje vračilne dobe izpostavljamo za postopno uva-
janje. Proste strešne površine se lahko izkoristijo za fotovoltaično elektrarno. 
Ukrep je investicijsko relativno zahteven in ga izpostavljamo v razmislek šele 
po izvedbi do sedaj navedenih prioritetnih ukrepov.

Vir: Razširjen energetski pregled stavbe Osnovne šole Dob (osnutek), ZMRK d.o.o., 2010.
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4.4. Javna razsvetljava

Poraba električne energije za javno razsvetljavo je v letu 2009 znašala 
2,21 MWh, kar predstavlja 1,1 % vse porabljene električne energije. Poraba ele-
ktrične energije za javno razsvetljavo je v obdobju od 2004 – 2005 naraščala, po 
letu 2005 pa je začela upadati, kar je razvidno iz spodnjega grafičnega prikaza.

Slika 16: Poraba električne energije za javno razsvetljavo v obdobju 2004 – 2009

Razlog za začetek upadanja porabe električne energije za javno razsvetljavo je 
zaradi sprejetja Uredbe o mejnih  vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Ur.l. RS, št. 81/2007), ki poleg varstva pred svetlobnim onesnaževanjem dolo-
ča tudi kriterije glede porabe električne energije. Citirana uredba predpisuje 
letno porabo elektrike svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v 
razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin izračunana na prebi-
valca občine, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Na območju občine 
Domžale znaša poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca 
66,2 kWh, kar je 32,7 % več od ciljne vrednosti. Upravljavec javne razsvetljave 
je do sedaj zamenjal 15 % svetilk, do leta 2016 pa namerava zamenjati vse 
svetilke z energijsko varčnimi.

Stroški javne razsvetljave obsegajo stroške električne energije in omrežnine ter 
stroške rednega vzdrževanja. Skupni stroški za javno razsvetljavo so prikazani 
na spodnjem grafičnem prikazu.
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Slika 17: Stroški za javno razsvetljavo v obdobju 2005 – 2009

Iz slike 17 je razvidno, da so se stroški za javno razsvetljavo od leta 2005 naprej 
stalno povečevali. Stroški vzdrževanja so bili višji v letih 2004 in 2005 kar je 
posledica predvsem montaže novih svetilk in zamenjave obstoječih (skladnih 
z Uredbo). V letu 2007 so stroški vzdrževanja upadli, povečali so se pa stroški 
za električno energijo, kar je posledica obratujočih novih svetilk. Od leta 2007 
naprej so se povečevali predvsem stroški za vzdrževanje in tudi stroški za 
električno energijo. Povečevanje stroškov električne energije je predvsem rast 
cen, saj je poraba električne energije v tem obdobju upadala (glej sliko 16).

4.5. javne službe (JP Prodnik in CČN Domžale-Kamnik)

V sklopu analize rabe energije in porabe energentov sta bili obravnavani tudi 
javni podjetji Prodnik d.o.o. in Centralna čistilna naprava (CČN) Domžale-Ka-
mnik d.o.o., ki sta zaradi specifičnosti obravnavani v ločenem poglavju.

4.5.1. Javno podjetje Prodnik d.o.o.

Zaradi dejavnosti podjetja Prodnik d.o.o. se rabi energija za ogrevanje in 
obratovanje upravne stavbe, električna energija za obratovanje črpališč in 
bencin za službena vozila. V podjetju je zaposlenih 36 delavcev. Ogrevanja 
površina upravnega objekta je 1.900 m2, celotna površina pa je 2.400 m2. 
V sklopu upravnega objekta je kotlovnica na zemeljski plin. Za objekt ni bil 
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izdelan energetski pregled. V objektu so bila zamenjana okna, v novem delu 
objekta pa je bil obnovljen fasadni ovoj in streha. V upravnem objektu so za 
ogrevanje v letu 2009 porabili 19.586 Sm3 zemeljskega plina, kar je za 6,4 % 
več kot v predhodnem letu. Glede na leto 2005 pa se poraba zemeljskega plina 
zmanjšala za slabih 12 %.

Poraba električne energije v letu 2009 je znašala 76.557 kWh in se je glede 
na predhodna leta povečala. Poleg navedene rabe električne energije je za 
obratovanje vodovoda raba električne energije v letu 2009 na območju obči-
ne Domžale znašala 1.087.503 kWh (1.088 MWh). Raba električne energije za 
obratovanje vodovoda na območju občine Domžale je za obdobje 2003 – 2009 
prikazana na spodnjem grafičnem prikazu (slika 18).

Slika 18: Raba električne energije za obratovanje vodovoda na območju občine 
Domžale

Iz zgornjega grafičnega prikaza je razvidno, da se raba električne energije za 
vodovod zmanjšuje, kar kaže na učinkovitejši vodovodni sistem.

Končna raba energije podjetja Prodnik d.o.o. je v letu 2009 znašala 1.350 MWh, 
od česar 80,5 % končne rabe predstavlja raba električne energije za obratova-
nje vodovodnega omrežja. V upravnem objektu je končna raba energije v letu 
2009 znašala 262.624 kWh, od česar predstavlja 70,8 % končne energije, raba 
toplote za ogrevanje.
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Energijsko število za upravni objekt podjetja Prodnik d.o.o. v letu 2009 znaša 
okoli 98 kWh/m2. V primerjavi z ostalimi javnimi objekti (glej poglavje 4.3 
Javni objekti) je energijsko število med nižjimi.

4.5.2. Javno podjetje CČN Domžale-Kamnik d.o.o.

V sklopu CČN se rabi energija za tehnološke procese, ogrevanje objektov in 
bencin za službena vozila. V podjetju se večina toplote porabi za ogrevanje 
gnilišč, ki jih lahko uvrstimo kot tehnološki odjem. Poleg gnilišč se ogreva še 
upravna stavbo, delavnice in pomožne objekte. V podjetju je zaposlenih 15 
delavcev. Ogrevana površina upravne stavbe znaša 728 m2, ogrevana površina 
delavnic pa 225 m2. Poleg navedenih objektov oz. delov objektov, se ogreva na 
5 °C še 822 m2 delov objektov namenjenih tehnološkemu procesu. Delavnice 
in poslovna stavba sta redno tudi investicijsko vzdrževana; menjava oken, 
izboljšanje toplotne izolacije ovoja stavb, toplotna izolacija strehe. V podjetju 
je bil izdelan celovit energetski pregled, ki podaja tudi predvidene ukrepe za 
izboljšanje energetske učinkovitosti.

Pri čiščenju odpadnih in drugih voda nastaja bioplin, ki se ga na lokaciji upora-
blja za proizvodnjo električne energije in toplote. Podjetje z bioplinom v celoti 
pokriva lastne potrebe po toploti, proizvede pa tudi okvirno 50 % električne 
energije za lastno rabo. Eden izmed ciljev podjetja je ohranjati energetsko 
neodvisnost oziroma zagotavljati potrebe po toploti z lastnimi viri tudi v pri-
hodnje. V letu 2009 je znašala namreč poraba električne energije 2,77 GWh in 
poraba toplote 2,45 GWh. Okvirno 80 % končne energije se zagotavlja z lastno 
proizvodnjo električne energije in toplote iz bioplina (Energetski pregled pod-
jetja ..., Enkom d.o.o.).

Skupna poraba energije je v letu 2009 znašala 7.202 MWh. Največji delež pred-
stavlja lastna poraba električne energije, ki je v letu 2009 znašala 2.765 MWh 
ali 38,4 % končne rabe energije. Koristna poraba toplote je ocenjena na 2.584 
MWh ali 35,9 %, ostalo so izgube kogeneracije ali presežek bioplina, ki se sežge 
na bakli (Energetski pregled podjetja ..., Enkom d.o.o.).

Kot končna poraba energije se smatra vsa električna energija in toplota, z 
izjemo bioplina, ki izgori na bakli. Poraba končne energije se zmanjšuje in je 
bila v letu 2008 in 2009 za 9 % manjša kot leta 2005. Čeprav se cena električne 
energije povečuje, se strošek energije v katerem je vključen le nakup električne 
energije zmanjšuje, predvsem zaradi večje proizvodnje električne energije s 
plinskimi motorji ter posledično manjšo količino odjema iz omrežja (Energetski 
pregled podjetja ..., Enkom d.o.o.).

V okviru energetskega pregleda se je na podlagi meritev ocenila poraba toplote 
za ogrevanje poslovne stavbe na 72 MWh letno. Specifična poraba toplote za 
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ogrevanje poslovne stavbe znaša 98 kWh/m2(Energetski pregled podjetja ..., 
Enkom d.o.o.). Iz specifične toplote za ogrevanje poslovnega objekta je razvi-
dno, da gre za srednje kakovostno toplotno zaščiteno stavbo. V primerjavi z 
ostalimi javnimi objekti na območju občine Domžale pa se poslovna stavba 
CČN Domžale-Kamnik uvršča med bolj energetsko učinkovite, saj je že v bližini 
priporočljive vrednosti (80 kWh/m2a).

Bioplin se v sklopu CČN Domžale-Kamnik izkorišča za pridobivanje toplote in 
električne energije, določen delež pa se ga sežge na bakli. Poraba bioplina je 
enaka proizvodnji na plinskih motorjih za proizvodnjo električne energije in 
porabi na kotlih. V obdobju 2006 – 2008 je bila proizvodnja bioplina približno 
enaka, pri čemur se razlikuje glede na vrsto porabe (poraba na plinskih mo-
torjih, poraba na kotlih in poraba na bakli). Z letom 2007 se je močno povečala 
(za približno 50 %) poraba na plinskih motorjih in posledično proizvodnja 
električne energije. Poraba na kotlih in bakli je posledično padla. Proizvodnja 
bioplina je za obdobje 2005 – 2009 po vrsti porabe prikazana na spodnjem 
grafičnem prikazu.

Slika 19: Letna poraba bioplina v obdobju 2005 – 2009

(Vir: Energetski pregled podjetja ..., Enkom d.o.o)

V podjetju je načrtovana vgradnja večjega plinskega motorja električne moči 
250 kW, s čimer se predvideva še povečanje porabe bioplina za proizvodnjo 
električne energije.
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V podjetju CČN, d.o.o. že vrsto let aktivno optimizirajo tehnološke in energetske 
procese, kar vpliva na povečevanje energetske učinkovitosti. V skladu z ener-
getsko politiko družbe se je pristopilo k izvajanju energetskega pregleda, ki je 
predvsem na osnovi izvedenih zahtevnejših meritev in specifičnih analiz rabe 
in stroška električne energije, toplote in komprimiranega zraka določil nadaljnje 
potenciale nižanja na tem področju. Energetski pregled podaja tudi smernice 
za investicijsko odločanje v nadzorno informacijski sistema, energetske in 
pomožne naprave in regulacijo (Energetski pregled podjetja ..., Enkom d.o.o.).

4.6. Raba električne energije

Na območju občine Domžale je distributer z električno energijo Elektro Ljublja-
na, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., ki pokriva celotno 
oskrbo. S strani omenjenega distributerja so bili pridobljeni podatki o porabi 
električne energije za obdobje 2004 – 2009 ločeno po naslednjih namenih 
porabe:

• gospodinjstva (predstavlja količino porabljene električne energije v gospo-
dinjstvih),

• gospodarstvo  (predstavlja količino porabljene električne energije v indu-
striji in storitvenem sektorju),

• javna uprava (predstavlja količino porabljene električne energije za javne 
objekte),

• javna razsvetljava (predstavlja porabo električne energije za javno razsve-
tljavo). 

Skupna raba električne energije v obdobju 2004 – 2009 je nihala okoli vrednosti 
400 GWh in je bila najvišja v letu 2007, ko je znašala 409 GWh. Raba električne 
energije v obdobju 2004 – 2009 po namenih rabe je prikazana na sliki 20.
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Slika 20: Skupna raba električne energije v obdobju 2004 – 2009 po name-
nih rabe

Iz zgornjega grafičnega prikaza je razvidno, da se je raba električne energije 
najbolj spreminjala v gospodarstvu. Skupna raba električne energije se je v 
letu 2009 glede na leto 2004 povišala za približno 4 %, pri čemur se je glede na 
leto 2008 zmanjšala za približno 1,1 %. V povprečju se skupna raba električne 
energije povečuje za 0,9 % na leto. Poraba v gospodinjstvih se je glede na 
leto 2004 povečala za 3,8 %, poraba v gospodarstvu pa za 6,2 %.
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Slika 21: Raba električne energije po namenih porabe v občini Domžale za 
leto 2009

Iz slike 21 je razvidno, da je glavni porabnik električne energije na območju 
občine Domžale gospodarstvo, ki porabi približno 53,4 % električne energije. 
Drugi največji porabnik so gospodinjstva z 25,9 %, sledi pa javna uprava z 
19,5 %. Poraba električne energije za javno razsvetljavo znaša 1,1 %.

Poraba skupne električne energije na prebivalca občine Domžale znaša pri-
bližno 6.057 kWh, kar je nad Slovenskim povprečjem (5.580 kWh/prebivalca 
– SURS, SI-STAT, 2010). Razlog za tako veliko porabo na prebivalca je v močno 
razviti industriji na območju občine (glej poglavje 4.2 Industrija in storitveni 
sektor).

Poraba električne energije v gospodinjstvu v letu 2009 na prebivalca znaša 
približno 1.572 kWh, v kar je primerljivo s slovenskim povprečjem (1.539 kWh/
prebivalca - Poročilo o stanju energetike v Sloveniji v letu 2009).  Iz navedenega 
je razvidno, da je razlog za odstopanje od slovenskega povprečja pri skupni 
porabi predvsem v gospodarski porabi električne energije. Poraba električne 
energije v gospodinjstvih je bila preračunana tudi na kvadratni meter stavb-
nega zemljišča stanovanjskih objektov s čimer je bila določena prostorska 
raba električne energije.

Poraba električne energije v letu 2009 v gospodarstvu znaša 107,9 GWh. V koli-
kor od te porabe odštejemo rabo električne energije obravnavanih proizvodnih 
območij vidimo, da poraba ostalih v področju industrija in storitveni sektor 
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znaša 12,2 GWh oziroma približno 11 % celotne rabe v gospodarstvu (industrija, 
proizvodnja in poslovno storitveni sektor) na območju občine Domžale.

4.7. Promet

Značilnost sektorja promet je da se velik del pogonskih goriv porabi ali pa 
oskrbuje izven območja občine Domžale. Določitev rabe energije v prometu pa 
je možna samo na podlagi obremenitev cestnega omrežja v občini. Glede na 
do, da skozi občino potekajo zelo prometne državne ceste, ki ne predstavljajo 
samo rabe energije občanov Domžal, bi raba energije v prometu predstavljala 
nerealen podatek. Problematiko področja prometa je zato smiselno reševati v 
okviru Ljubljanske urbane regije. Leta 2009 so bile izdelane strokovne podlage 
urejanja javnega prometa v regiji (Omega consult, 2009).

4.7.1. Prometna infrastruktura in obremenitve

Občina Domžale ima ugodno lego blizu in z dobro povezavo z državnim sredi-
ščem; lega ob avtocesti A1 (Maribor – Ljubljana) pa ji omogoča hitro dostopnost 
do štajerske regije in tudi ostalih regij Slovenije ter tujine.

Glavni avtocestni priključek je v Zaborštu, sosednja, nekoliko oddaljena sta 
priključka Krtina in Šentjakob. Priključek v Zaborštu (priključek Domžale) 
ima zgrajeno povezavo Vir-AC priključek, ki predstavlja obvoznico mestnega 
središča (Prometna študija..., 2006: 3).

Za občino Domžale je značilno veliko število dnevnih migracij, predvsem na 
delo in v šolo, saj so veliki zaposlitveni in izobraževalni centri izven občine. 
Tako iz občine in v občino dnevno potuje kar 11.600 ljudi, kar ob slabo urejenem 
javnem prometu povzroča precejšnje obremenjevanje okolja. Preko občine 
Domžale prehajajo tudi dnevni migranti iz sosednjih občin (Poročilo o stanju 
okolja..., 2002: 48).

Analizo prometnih razmer po posameznih cestnih odsekih je izdelalo podjetje 
PNZ d.o.o., v Prometni študiji občine Domžale. Za leto 2005 so bile ugotovljene 
(2006: 4) največje obremenitve na avtocesti južno od priključka Domžale in na 
trzinski vpadnici južno od Trzina. Na obeh cestah je bilo več kot 40.000 vozil/
dan. V jutranji konici je bilo na tem avtocestnem odseku okoli 3000 vozil/h 
in smer, kar je že blizu zmogljivosti avtoceste. V popoldanski konici, ki je 
bolj raztegnjena, je bilo na avtocesti okoli 2.000 vozil/h in smer. Na trzinski 
vpadnici je bilo v jutranji konici okoli 2.400 vozil/h in smer, kar je tudi že blizu 
zmogljivosti te ceste, v popoldanski pa okoli 2.200 vozil/h in smer. Naslednje 
večje obremenitve obravnavanega omrežja se pojavljajo na cesti G2-104 na 
poteku skozi Mengeš. Na odseku med Kolodvorsko in Grobeljsko cesto je 
bilo okoli 22.000 vozil/dan, v jutranji konici pa okoli 1.100 vozil/h in smer, v 
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popoldanski pa okoli 1.000 vozil/h in smer. Največje prometne obremenitve 
se torej pojavljajo v bližini mesta Domžale.

Število vozil v območju, ki ga pokriva Upravna enota Domžale in v katerega 
spada tudi Občina Domžale, raste s podobno hitrostjo, kot število prebivalcev 
na tem območju. Hitreje kot število osebnih vozil raste na tem območju število 
tovornih vozil (Domžale, spletni portal občine, 2010).

Največ tovornega prometa je na avtocesti. Severno od priključka Domžale ga 
je 22 % (4.992 vozil/dan), južno od tega priključka pa 18 % (7.352 vozil/dan). 
Na trzinski vpadnici ga je 12 % (4.132 vozil/dan) na cesti G2-104 ga v naselju 
Mengeš celo 16 % (3.371 vozil/dan). Torej tudi glavni tovorni promet poteka 
mimo občine Domžale, kar je zanjo ugodno (Prometna študija..., 2006: 5).

Podatki o štetju prometa na državnih cestah kažejo, da je po dokončanju avto-
ceste proti Štajerski v letu 2003 promet na regionalnih cestah v občini Domžale 
upadel, v zadnjih letih pa počasi ponovno narašča. Promet na avtocestnem 
odseku Domžale-Šentjakob pa konstantno raste. Zaradi povečevanja števila 
prebivalcev v sosednjih občinah severno od Domžal (predvsem v Kamniku in 
v Komendi) se lahko v prihodnje pričakuje povečevanje prometa skozi občino 
tudi zaradi dnevnih migracij iz sosednjih občin proti Ljubljani (Domžale, spletni 
portal občine, 2010).

4.7.2. Javni potniški promet

V Prometni študiji občine Domžale (2006: 7-8) je ugotovljeno, da je prostorska 
pokritost z avtobusnimi postajališči povprečna (na sprejemljivi peš razdalji je 
okoli 60 % prebivalstva) in da je pogostnost voženj javnega prometa zadovoljiva. 
Na žalost ugotavljajo relativno majhno število uporabnikov javnega potniškega 
prometa. Kot eno glavnih pomanjkljivosti ocenjujejo odsotnost avtobusne po-
staje (v Domžalah je sicer 5 železniških in 22 avtobusnih postajališč). Problem 
je tudi v neposodobljenih kolesarskih poteh, ki so v veliki meri nepovezane in 
jih je na splošno premalo (z izjemo dela omrežja v središču mesta).

Javni potniški prevoz v Sloveniji je leta 2002 predstavljal 17 % vseh potniških 
prevozov, leta 2007 pa le še 14 %. Zmanjšanje obsega prepeljanih potnikov z 
javnim potniškim prometom je predvsem zaradi manj prepeljanih potnikov v 
avtobusnem javnem prometu (Omega consult, 2009).

Tako v medkrajevnem, kot tudi v mestnem avtobusnem javnem potniškem 
prevozu v Sloveniji je upadlo število prevoženih kilometrov (za 13 % v medkra-
jevnem in 16 % v mestnem). Zmanjšalo se je tudi število prepeljanih potnikov 
(za 34 % v medkrajevnem in 13 % v mestnem). Ugotovimo lahko, da se kljub 
sofinanciranju in vzdrževanju obsega storitev javnega avtobusnega prometa 
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njegova uporaba zmanjšuje. V istem opazovanem obdobju je opazno povečanje 
števila prepeljanih potnikov z železnico za 16 % (Omega consult, 2009).

Povprečno število potnikov na preseku med Domžalami in Ljubljano pri pre-
vozniku KAM-BUS je bilo v obravnavanem obdobju naslednje:

• 3.725 potnikov na povprečen šolski delovni dan,
• 1.400 potnikov na povprečen delovni dan v času šolskih počitnic in
• 575 potnikov na povprečen dela prost dan.

Povprečno število potnikov na preseku med Kamnikom in Domžalami pri pre-
vozniku KAM-BUS je bilo v obravnavanem obdobju naslednje:

• 1.725 potnikov na povprečen šolski delovni dan,
• 600 potnikov na povprečen delovni dan v času šolskih počitnic in
• 325 potnikov na povprečen dela prost dan.

Z gospodarsko rastjo, globalizacijo, s hitrim tehnološkim napredkom in spre-
membami nekaterih družbeno-ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na potrebe 
in navade ljudi, je potreba po mobilnosti zelo narasla. Prometna politika je 
dolga leta s prednostnim razvojem cestnega prometnega omrežja (avtocestni 
program) favorizirala cestni promet in s tem zanemarjala ostale prometne 
panoge. Ker sta nova infrastruktura in tudi ne zaračunavanje vseh eksternih 
stroškov omogočila razmah in prevlado cestnega prometa, smo danes priča 
neuravnoteženem prometnem sistemu. Izbira načina prevoza (modal split) se 
je zaradi vedno večjih omejitev s časom, neusklajene prometne in prostorske 
politike, povišanja dohodkov posameznika in s tem povečane motorizacije 
osebnih vozil, močno nagnila v korist prometa z osebnimi vozili. Ta imajo 
primat predvsem zaradi prednosti v potovalnem času, fleksibilnosti, udobju 
in privlačnosti, statusu ter ne nazadnje prestižu. To je razvoj JPP postavilo 
v stran, kar se je odražalo v nenehnem povečevanju modal splita v korist 
osebnih avtomobilov. Takšen razvoj je kljub številnim tehnološkim izboljša-
vam pripeljal tudi v povečanje hrupa in emisij, slabšanje prometne varnosti, 
povečanje vsakodnevnih prometnih zastojev na določenih odsekih (predvsem 
na območju Ljubljane) ter povečanje razlik v mobilnosti do prebivalcev, ki so 
vezani na javni prevoz. Vzporedno se z večjo uporabo osebnih vozil zmanjšuje 
tudi raven storitev javnega potniškega prometa, ki so v obrobnih območjih že 
bolj osiromašene (Omega consult, 2009).

4.8. Skupna raba energije in poraba energentov

Skupna raba energije na območju občine Domžale je bila določena z upošte-
vanjem vseh razpoložljivih podatkov. Tako so v skupno rabo energiji v celoti 
raba gospodinjstev, električne energije in zemeljskega plina. Raba v industriji 
je vključena v pretežnem delu (glej poglavje 4.2 Industrija in storitveni sektor), 
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prav tako raba v javnih objektih (glej poglavje 4.3 Javni objekti). Za poslovno 
storitveni sektor pa je znana raba električne energije in zemeljskega plina.  V 
skupni rabi energije ni obravnavana raba energije v prometu.

Slika 22: Skupna raba končne energije na območju občine Domžale v letu 2009

Skupna raba končne energije na območju občine Domžale v letu 2009 je zna-
šala 787,8 GWh. Največji delež skupne rabe končne energije je iz zemeljskega 
plina (~ 52 %), sledi raba električne energije z 25,6 % in kurilno olje ELKO z 
11,7 %. Raba energije obnovljivih virov energije (les in lesni odpadki) predsta-
vlja v letu 2009 9,7 %. Glavni porabnik energije na območju občine Domžale je 
industrija, predvsem papirnica Količevo. Raba končne energije po sektorjih 
je prikazana na sliki 23.
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Slika 23: Raba končne energije po sektorjih porabnikov v letu 2009

V rabo energije javne uprave je prišteta še raba električne energije za javno 
razsvetljavo, gospodarstvo pa predstavlja rabo energije vseh pravnih oseb ra-
zen javnih služb. Iz zgornjega grafičnega prikaza je razvidno, da je se pretežni 
del končne energije rabi v gospodarstvu. Preračunano na prebivalca je raba 
končne energije v letu 2009 znašala 23,7 Mwh.

4.9. Potrebna primarna energije in emisije zaradi pretvorbe

Skupna potrebna primarna energija v letu 2009 je znašala 906,6 GWh. Tudi pri 
potrebni primarni energiji prevladuje delež zemeljskega plina z 50,1 %, sledi 
električna energija z 29,8 % in kurilno olje (ELKO) z 11,7 %. Zaradi pretvorbe 
primarne energije so nastale emisije toplogrednih plinov. 

Splošno vrednotenje pritiskov na okolje se vrednoti z izpusti ogljikovega di-
oksida. Emisije CO2 so tudi kazalnik učinkovite rabe energije in izkoriščanja 
obnovljivih virov energije v opazovanem sistem (država, lokalna skupnost, 
stavba, ...).

Skupaj je bilo v letu 2009 emitiranega 215.104 ton CO2, pri čemur niso upošte-
vane emisije iz prometa, vključena pa so emisije zaradi proizvodnje električne 
energije, ki dejansko nastanejo izven območja občine Domžale. Preračun emisij 
CO2 na prebivalca je 6,45 t/preb leto. To je pod slovenskim povprečjem, ki 
znaša 10,3 t/prebivalca. Med energenti so glede na emisije CO2 največji one-
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snaževalci tekoča fosilna goriva, ki jih porabljamo v prometnih sredstvih in v 
podanih emisijah niso upoštevani.

Slika 24: Emisije CO2 posameznih energentov in električne energije

Iz slike 24 je razvidno, da je največ emisij CO2 zaradi proizvodnje električne 
energije izven območja občine Domžale. Največ emisij CO2 nastane v sektorju 
gospodarstva, sledi sektor gospodinjstev. Imisije onesnaževal in njihov vpliv 
na zdravje ljudi je obravnavan v poglavju 6. Stanje okolja.
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5.  OSKRBA Z ENERGIJO
5.1. Plinovod

Plinovodno omrežje je na območju obči ne Domžale zelo dobro razvejano (glej 
sliko 25). Na podlagi poteka infrastrukture plinovoda so bila določena območja 
stavbnih zemljišč, ki imajo možnost priklopa na to omrežje. 

Slika 25: Prikaz plinovodnega omrežja in območji stavbnih zemljišč z možno-
stjo priklopa
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Upravljanje in izgradnja plinovodnega omrežja v občini Domžale je s koncesij-
sko pogodbo oddano koncesionarju Petrol plin d.o.o. Med leti 2003 in 2006 ter v 
prvih štirih mesecih v letu 2007 je koncesionar izgradil 196.859 m plinovodnega 
omrežja, 4.140 hišnih priključkov in na plin priklopil 1.554 novih uporabnikov. 
Celotna plinifikacija Občine Domžale bi bila zaključena do oktobra 2007, ko 
je bilo plinovodno omrežje zgrajeno še v Rovi, Turnšah, Češeniku, Želodniku, 
krtini, Nožicah in Depali vasi (Plinifikacija Domžal, 2007).

Iz slike 25 je razvidno, da je območje občine Domžale s plinovodom pokrito 
v celotnem osrednjem delu občine. Plinovodno omrežje ni speljano samo v 
obrobnih naseljih na jugovzhodu in jugu. Ostalo območje občine pa je v pre-
težnem delu pokrito s plinovodom.

S strani koncesionarja je bila pridobljena poraba zemeljskega plina po naseljih 
ločeno za fizične in pravne osebe, ter število zgrajenih in aktivnih priključkov. 
Velik del občine  je pokrit s plinovodom, pri čemur je število aktivnih priključ-
kov zelo različno po naseljih. V tabeli 11 je prikazana poraba zemeljskega 
plina za gospodinjske (fizične osebe) in poslovne namene (pravne osebe) na 
območju občine Domžale v letu 2009, pri čemur med pravne osebe niso všteti 
večji industrijski kompleksi. V tabeli 11 je prikazano tudi število vseh priključ-
kov in število aktivnih priključkov. Navedeni podatki so ločeni po naseljih v 
občini Domžale in so preračunani tudi na območja stavbnih zemljišč znotraj 
posameznega naselja.

Tabela 11: Prikaz porabe plina in števila vseh priključkov ter števila aktivnih 
priključkov

Naselje Aktivni
priključki

Vsi
priključki

Delež 
aktivnih

Poraba
Fizične
[kWh]

Poraba
Pravne
[kWh]

Poraba
Skupaj
[kWh]

Poraba
skupaj
[Sm3]

BIŠČE 2 7 0,29 17.684 0 17.684 1861,47

BRDO 0 0 0 0 0 0 0

BREZJE PRI 
DOBU

0 0 0 0 0 0 0

BREZOVICA 
PRI DOBU

0 0 0 0 0 0 0

ČEŠENIK 2 17 0,12 28.258 0 28.258 2974,53

DEPALA 
VAS

16 106 0,15 206.080 2.556 208.636 21961,68

DOB 121 372 0,33 1.776.448 325.313 2.101.761 221238

DOBOVLJE 0 0 0 0 0 0 0

DOLENJE 0 0 0 0 0 0 0
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Naselje Aktivni
priključki

Vsi
priključki

Delež 
aktivnih

Poraba
Fizične
[kWh]

Poraba
Pravne
[kWh]

Poraba
Skupaj
[kWh]

Poraba
skupaj
[Sm3]

DOMŽALE 977 1476 0,66 22.499.867 8.446.865 30.946.732 3257550,74

DRAGOMELJ 64 148 0,43 1.479.299 776.484 2.255.784 237450,95

GORIČICA 
PRI IHANU

3 33 0,09 70.536 0 70.536 7424,84

GORJUŠA 1 2 0,5 19.284 0 19.284 2029,89

HOMEC 43 174 0,25 582.976 125.216 708.192 74546,53

HUDO 13 51 0,25 207.178 26.156 233.334 24561,47

IHAN 32 126 0,25 438.780 412.018 850.798 89557,68

JASEN 0 0 0 0 0 0 0

KOLIČEVO 21 80 0,26 291.488 15.327 306.815 32296,32

KOLOVEC 0 0 0 0 0 0 0

KRTINA 60 130 0,46 706.043 13.793 719.836 75772,21

LAZE PRI 
DOMŽALAH

0 0 0 0 0 0 0

MALA 
LOKA

0 0 0 0 0 0 0

NOŽICE 17 122 0,14 156.683 26.810 183.492 19314,95

PODREČJE 46 118 0,39 669.464 173.855 843.319 88770,42

PRELOG 54 158 0,34 882.511 174.669 1.057.181 111282,21

PRESERJE 
PRI 
RADOMLJAH

128 316 0,41 1.451.193 545.621 1.996.813 210190,84

PŠATA 35 99 0,35 511.910 162.259 674.169 70965,16

RAČA 0 0 0 0 0 0 0

RAČNI VRH 0 0 0 0 0 0 0

RADOMLJE 101 383 0,26 1.587.418 510.481 2.097.899 220831,47

RODICA 55 160 0,34 722.998 836.011 1.559.009 164106,21

ROVA 24 101 0,24 300.368 6.087 306.455 32258,42

SELO PRI 
IHANU

0 0 0 0 0 0 0

SPODNJE 
JARŠE

88 114 0,77 1.241.184 355.871 1.597.055 168111,05

SREDNJE 
JARŠE

24 109 0,22 307.127 0 307.127 32329,16

STUDENEC 
PRI KRTINI

0 0 0 0 0 0 0
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Naselje Aktivni
priključki

Vsi
priključki

Delež 
aktivnih

Poraba
Fizične
[kWh]

Poraba
Pravne
[kWh]

Poraba
Skupaj
[kWh]

Poraba
skupaj
[Sm3]

ŠENTPAVEL 
PRI 
DOMŽALAH

7 23 0,3 78.886 0 78.886 8303,79

ŠKOCJAN 0 0 0 0 0 0 0

ŠKRJANČEVO 20 48 0,42 239.942 122.669 362.611 38169,58

SV. TROJICA 0 0 0 0 0 0 0

TURNŠE 10 50 0,2 90.918 16.567 107.485 11314,21

VIR 233 752 0,31 3.523.474 365.366 3.888.840 409351,58

ZABORŠT 62 138 0,45 706.391 193.482 899.873 94723,47

ZAGORICA 
PRI ROVAH

0 0 0 0 0 0 0

ZGORNJE 
JARŠE

42 75 0,56 204.546 1.228.404 1.432.950 150836,84

ŽEJE 0 0 0 0 0 0 0

ŽELODNIK 1 7 0,14 0 126.399 126.399 13305,16

ŽIČE 0 0 0 0 0 0 0

KOKOŠNJE 0 0 0 0 0 0 0

ZALOG POD 
SV. TROJICO

0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 2302 5495 0,42 40.998.934 14.988.277 55.987.211 5893390,63

Iz tabele 11 je razvidno, da je število aktivnih priključkov 41,8 % vseh priključ-
kov. Infrastruktura plinovodnega omrežja je tako v obstoječih kapacitetah 
obremenjena z manj kot polovico možne obremenitve.

5.2. električna energija

Stanje oskrbe električne energije je bilo posredovano s strani distributerja 
električne energije Elektro Ljubljana d.d. in je citirano v nadaljevanju.

Srednjenapetostno (SN) 20 kV distribucijsko omrežje, ki v normalnem obrato-
valnem stanju obratuje kot radialno napajano omrežje, je na območju občine 
Domžale praktično v celoti oskrbovano iz napajalnega vira - razdelilno transfor-
matorske postaje RTP 110/20 kV Domžale. Le ta je vzankana v 110 kV povezavo 
med RTP 400/220/110 kV Beričevo in RTP 220/110/35 kV Kleče. Omenjena 
110 kV povezava, ki poteka v začetnem delu trase (cca. 6 km) od Beričevega 
do naselja Laze pri Domžalah v obliki dvosistemskega 110 kV daljnovoda in je 
na celotnem delu trase izvedena z vodniki Al/Je 240/40 mm2, oskrbuje poleg 
predmetne RTP 110/20 kV še razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV 
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Kamnik. Slednja je z enim sistemom DV 2x110 kV povezana s stikališčem v 
RTP Domžale. Drug sistem tega dvosistemskega daljnovoda pa do izgradnje 
in vključitve RTP 110/20 kV Mengeš obratuje na 20 kV napetostnem nivoju in 
pomeni čisti napajalni vod med obema viroma napajanja.

Glede na strukturo SN distribucijskega omrežja v občini Domžale je mogoče 
v osnovi deliti le to na mestno in industrijsko kabelsko omrežje oziroma pode-
želsko nadzemno omrežje. Mestno kabelsko omrežje, ki napaja osrednji del 
Domžal oskrbujeta z električno energijo dva SN kabelska izvoda  KB 20 kV 
Kemična in KB 20 kV Šumberk. Omenjena izvoda tvorita za potrebe zagota-
vljanja rezervnega napajalnega stanja medsebojno zanko, katere ločitev je v 
normalnem obratovalnem stanju izvedena ob Stobovski cesti. Struktura ome-
njene zanke ima poleg prečne povezave znotraj zanke izvedeno tudi povezavo 
na 20 kV daljnovod v Depali vasi, ki pa do izgradnje in vključitve predvidene 
RTP 110/20 kV Mengeš, zaradi preobremenjenosti omenjenega daljnovoda, ni 
primerna za zagotavljanje rezervnega napajalnega stanja. Pretežno gospodinj-
ski odjem na območju Rove, Spodnjih oziroma Srednjih Jarš in odjem obrtno 
industrijske cone v Zgornjih Jaršah pa je oskrbovan po kabelskem izvodu KB 
20 kV Rodica. Omenjen zemeljski vod se za potrebe zagotavljanja rezervnega 
napajalnega stanja zaključuje v kosmati daljnovod DV 20 Kamnik, ki se preko 
razklopljenega ločilnega mesta nadaljuje v DV 20 kV Domžale, ta pa se nadalje 
zaključuje v 20 kV  zbiralke v RTP 110/20 kV Kamnik.

Industrijsko kabelsko omrežje, ki oskrbuje pretežno industrijski odjem na ob-
močju Vira, Količevega, Jarš in Preserja v grobem oblikujeta dve SN kabelski 
zanki, ki povezujeta naslednje izvode; Izvod GTP 20 kV Papirnica, ki z izvodom 
KB 20 kV Helios tvori razklopljeno zanko in oskrbuje odjemalce na območju 
Količevega ter široki odjem na južnem dela Vira, vključno s podjetjem Helios 
in Tosama. Za potrebe oskrbe papirnice v Količevem z električno energijo se 
v omenjeno zanko na lokaciji GTP Papirnice v konceptu vretena zaključuje še 
tretji neposredni SN izvod KB 20 kV Vir Papirnica iz RTP 110/20 kV Domžale. 
Takšne struktura omrežja bo zaradi izvedbe kabelskih izvodov, ki potekajo do 
papirnice, z vodniki bakrene izvedbe in večjega prereza (Cu 240 mm2) tudi 
nadalje omogočala nemoten razvoj podjetja. Drugo razklopljeno industrijsko 
zanko pa preko SN stikališča v podjetju Lek tvorita izvoda KB 20 kV Lek in 
KB 20 kV GTP Induplati. Prvi je v normalnem obratovalnem stanju namenjen 
oskrbi istoimenskega podjetja, lociranega na meji občine med Mengšem in 
Preserjem pri Radomljah. Preko drugega pa se oskrbujeta podjetji Induplati v 
Zgornjih Jaršah in Slovenijales v Preserju.

Večji del omenjenega SN mestnega kabelskega omrežja tvorijo zemeljski vo-
dniki različne izvedbe, starosti in prereza. Pojavljajo se tako novejši aluminijasti 
vodniki prereza 150 mm2, kot tudi starejši vodniki bakrene izvedbe in manjših 
prerezov (70 oziroma 50 mm2), ki pomenijo ozka grla v strukturi obravnavane-
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ga SN omrežja. Zato na omenjenih odsekih že potekajo postopki za ustrezno 
nadomestitev omenjenih vodnikov z vodniki večjega prereza. Industrijski zanki 
pa sta v večji meri izvedeni z aluminijastimi vodniki prereza 150 mm2, z izjemo 
že omenjenih izvodov do papirnice v Količevem.

Nadzemno SN omrežje na območju občine Domžale pa se glede na smer poteka 
in področja napajanja deli na naslednje daljnovode.

• V smeri proti Kamniku poteka že omenjeni DV 20 kV Kamnik, ki v zače-
tnem delu trase napaja pretežno stanovanjski odjem na Viru pri Domžalah 
in v nadaljevanju široki odjem v Preserju in Radomljah. Kot že omenjeno 
se daljnovod ob Volčjem potoku preko razklopljenega ločilnega mesta 
zaključuje v DV 20 kV Domžale (RTP Kamnik). Odcep v smeri Radomelj pa 
se nadaljuje mimo Hudega in Rove vse do Rafolč, kjer tvori izven območja 
občine Domžale za potrebe rezervnega napajalnega stanja z izvodom DV 
20 kV Tuhinj (RTP Domžale) razklopljeno zanko.

• P ro t i  v z h o d u  p o t e k a t a  d a l j n o v o d a  DV  2 0  k V  T u h i n j  i n 
DV 2x20 kV Moravče, ki se v nadaljevanju zaključita kot osnov-
na  napaja lna  voda na  ločena sektor ja  razdel i lne  pos ta je 
RP 20 kV Vrba. Iz slednje se nadaljujejo SN radialni izvodi, ki oskrbujejo od-
jemalce z električno energijo v smeri Tuhinja, Blagovice in Moravč. Pri tem 
je DV 20 kV Tuhinj kosmati daljnovod, ki napaja odjem na Podrečju, Dobu, 
Gorjuši in Krtini ter preko radialnega odcepa še naselja Brezje, Rača in Žeje. 
DV 2x20 kV Moravče pa je dvosistemski daljnovod bakrenih vodnikov in 
prereza 70 mm2, katerega en sistem je v začetnem delu trase (cca. 1,5 km) 
uporabljen za napajanje daljnovoda DV 20 kV Senožeti. Nadalje, od razcepa 
za DV 20 kV Senožeti, pa sta oba sistema namenjena oskrbi RP Vrba, pri 
čemer en sistem oskrbuje tudi bližnje transformatorske postaje vzdolž trase.

• V smeri Ihana poteka že omenjeni daljnovod DV 20 kV Senožeti, ki se na meji 
občin Litija in Dol pri Ljubljani za potrebe rezervnega napajanja zaključuje 
v DV 20 kV Zapodje (RTP 35/20 kV Litija). Daljnovod DV 20 kV Črnuče, ki 
poteka v smeri Depale vasi pa se zaključuje preko razklopljenega ločilnega 
mesta v DV 20 kV Domžale iz RTP 110/20 kV Črnuče. Daljnovod oskrbuje 
v začetnem delu trase odjem na skrajnem južnem delu Domžal (del naselja 
Zaboršt severno od AC, Domžalski športni park in Študo) in preko radialne-
ga odcepa še odjem v smeri Dragomlja. Iz naslova zanesljivosti obratovanja 
so na omenjenem DV črnuče izvedene tudi prečne povezave na sosednje 
daljnovode DV Senožeti in DV Reaktor (RTP Črnuče).

• Radijski oddajnik RTV Slovenije je edini odjemalec občini Domžale, ki je po 
neposrednem daljnovodu DV 20 kV Radio napajan iz sosednje RTP 110/20 
kV Črnuče.

• Poleg omenjenih daljnovodov potekata iz RTP 110/20 kV Domžale v smeri 
Črnuč še DV 20 kV Belinka in DV 20 kV Reaktor. Prvi je namenjen rezerv-
nemu napajanju istoimenskega odjemalca, drugi pa je v osnovi pomenil 
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čisti napajalni vod med viroma napajanja. V obstoječem stanju pa oskrbuje 
na območju Šentjakoba in Podgorice.

Celotno nadzemno razdeljevalno omrežje na obravnavanem območju obratuje 
na 20 kV napetostnem nivoju. Grajeno je večinoma z vodniki Al/Fe 70/12 mm2, 
prisotni pa so tudi drugi materiali predvsem Al/Je 95/15 mm2 in Cu vodniki. 
Posamezni radialno napajani odseki do končnih TP 20/0,4 kV so praviloma 
izvedeni z vodniki manjšega prereza npr. Al/Fe 35/6 mm2 oziroma Al/Fe 50/8 
mm2. Izvodi iz RTP-jev in RP-jev so običajno večjih prerezov in praviloma v 
kabelski izvedbi.

RTP 110/20 kV Domžale predstavlja osnovni napajalni vir območja, ki obratuje 
kot daljinsko voden objekt, v katerem obratujeta po dve transformatorski enoti 
z 31,5 MVA instalirane moči na enoto. V času koničnih obremenitev presega 
transformacija v omenjenem objektu dopustne vrednosti, glede na razpoložljivo 
rezervo in skladno s kriteriji načrtovanja za samostojno obratovanje transfor-
macije. Tako je v primeru izpada enega transformatorja 110/20 kV dodatno 
rezervo iskati preko medsebojnih SN povezav iz sosednjih RTP-jev.

Analize aktualnega stanja v srenjenapetostnem distribucijskem omrežju kažejo 
na visoko obremenjenost izvoda DV 20 kV Senožeti, na katerem se, zaradi velike 
dolžine glavnega voda in razvejanosti izvoda DV 20 kV Zapodje v katerega se 
le ta zaključuje, pojavljajo v rezervnem napajanju nedopustni padci napeto-
sti. Iz omenjenega razloga bo nadalje, vse od izvedbe ustreznih ojačitev v SN 
omrežju, na predmetnem daljnovodu pričakovati omejitev priklopa na manjša 
zazidalna območja oziroma posamezne stanovanjske objekte. Ustrezne ojačitve 
pomenijo izgradnjo neposredne 20 kV kabelske povezave med RTP 110/20 kV 
Domžale in naseljem Dol pri Ljubljani v skupni dolžini 8 km. V trasi slednje se 
bo od omenjene RTP do Ihana izvedla tudi nadomestna gradnja obstoječega  
DV Senožeti v obliki drugega kabelskega izvoda, v katerega se bodo vzankale 
obstoječe transformatorske postaje 20/0,4 kV. S pomočjo novih SN povezav 
se bo sekcioniralo obstoječe omrežje kar bo pripomoglo k razbremenitvi le 
tega in hkrati povečalo zanesljivost napajanja odjemalcev na širšem območju. 
Izgradnja nadomestnega KB 20 kV Senožeti pomeni tudi sprostitev drugega 
sistema dvosistemskega daljnovoda DV 2x20 kV Moravče v začetnem delu 
trase, ki je v obstoječem stanju namenjen napajanju DV Senožeti. S tem bo RP 
Vrba pridobila tretji neposredni napajalni vod, odjemalci v smereh Tuhinja, 
Moravč in Blagovice pa se bodo napajali iz ločenih sektorjev po lastnih izvodih 
iz RTP Domžale.

Ob pričakovani rasti obremenitev na območju mestnega jedra v Domžalah 
bo nadalje nujno potrebna rekonstrukcija starejših SN kabelskih odsekov, ki 
so sestavni del kabelski izvodov KB Kemična in KB Šumberk. V nasprotnem 
primeru bodo ti odseki pomenili tako imenovana »ozka grla« in posledično 
nemožnost priklopa novih odjemalcev. Konična obremenitev ostalih izvodov v 
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normalnem obratovalnem stanju, kot pri zagotavljanju rezervnega napajalnega 
stanja ne presega dopustnih vrednosti, tako bo mogoče večino odjemalcev 
po izgradnji omenjenih ojačitev vključiti v obstoječe distribucijsko omrežje na 
celotnem območju občine Domžale. Dolgoročna rešitev vključevanja največjih 
med njimi kot je npr. OIC Želodnik pa bo zahtevala poleg priključitve z novimi 
SN izvodi v bližnjo RTP 110/20 kV Domžale ustrezno predhodno razbremenitev 
le te. Obstoječe elektro distribucijsko omrežje je prikazano na sliki.

Slika 26:  Prikaz obstoječega elektroenergetskega distribucijskega omrežja



Uradni Vestnik Št. 11/11 509

Preostali razvoj distribucijskega omrežja za električno energijo na območju 
občine Domžale bo poleg predvidenih sprememb v večji meri potekal v od-
visnosti od nadaljnjega razvoja občine. Za nadaljnje zagotavljanje kvalitetne 
oskrbe odjemalcev z električno energijo so tudi na transformaciji 110/20 kV 
potrebne ojačitve. Zaradi visoke obremenjenosti transformacije 110/20 kV v 
Domžalah, ki že v obstoječem stanju dosega 75% nazivne moči in s tem v okviru 
kriterija o zanesljivosti napajanja (N-1), v primeru izpada enega transforma-
torja, ne zagotavlja samostojnega obratovanja, je v prihodnje nujno potrebna 
izgradnja predvidene RTP 110/20 kV Mengeš. Lokacija nove RTP 110/20 kV 
se nahaja izven območja občine Domžale, v neposredni bližini proizvodnega 
obrata podjetja Lek. Napajanje objekta se bo zagotovilo iz bližnjega DV 2x110 
kV Domžale-Kamnik (Al/Je 240/40 mm2) tako, da se le ta vključi v en sistem 
omenjenega 110 kV daljnovoda. Pogoj za razbremenitev transformacije v 
Domžalah po izgradnji  RTP 110/20 kV Mengeš, pa je izgradnja in integracija 
novih SN izvodov iz nove RTP v industrijsko kabelsko omrežje v Domžalah.

Podatek o količini proizvedene električne energije iz obnovljivih virov energije 
na območju občine Domžale ni razpoložljiv. S strani Agencije za energijo je bil 
pridobljen podatek o številu elektrarn in njihovi moči, ki je naveden v spodnji 
tabeli.

Tabela 12: Seznam elektrarn na OVE v občini Domžale

Naprava Naslov Tehnologija
MHE Škerjanec Škrjančevo 22, 1235 Radomlje 27 Hidroelektrarna
MHE Kralj Prešernova 20, 1235 Radomlje 20 Hidroelektrarna

Volčji potok 2, 1235 Radomlje 24 Hidroelektrarna
SE Jarše 1 Jarška cesta 1, 1230 Domžale 36 Sončna elektrarna
MHE Vir Sončna ulica , 1230 Domžale 60 Hidroelektrarna
MHE Dolgan Rodica Dragarjeva ulica , 1230 Domžale 12 Hidroelektrarna
Elektrarna na bioplin Ihan 962 Elektrarna na bioplin

Papirniška cesta 1, 1230 Domžale 518 Elektrarna na plin iz čistilnih naprav

Neto moč
 (kW)

mHE Šraj

Študljanska 91, 1230 Domžale
Bioplinska elektrarna Papirnica Količevo
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5.3. Skupne kotlovnice

Na območju občine Domžale je več skupnih kotlovnic, ki uporabljajo različne 
energente. Večinoma uporabljajo tekoča goriva in zemeljski plin. Seznam sku-
pnih kotlovnic je podan v tabeli 13, kjer je prikazana tudi poraba energenta 
v tej kotlovnici.

Tabela 13: Seznam sku pnih kotlovnic in poraba energentov v njih

Naselje Ulica Hišna številka Energent Poraba [MWh]
PRESERJE PRI 
RADOMLJAH

Pelechova cesta 35 ELKO ni podatka

DOMŽALE
Slamnikarska 
cesta

9 ELKO ni podatka

DOMŽALE
Prešernova 
cesta

45 ELKO ni podatka

DOMŽALE
Ulica Ivana 
Pengova

4 ELKO ni podatka

DOMŽALE
Ljubljanska 
cesta

58A ZP 7030

RADOMLJE Pelechova 83 ZP 6446,81

DOMŽALE
Ljubljanska 
cesta

76 ELKO 6066,73

DOB Šolska ulica 7 ELKO 5842,5

DOMŽALE Matije Tomca 2 ZP 5551,42

DOMŽALE
Miklošičeva 
ulica

1E ZP 3978,26

DOMŽALE Bistriška cesta 19 ELKO 3359,44

DOMŽALE
Slamnikarska 
cesta

26 ZP 2925,94

DOMŽALE Kopališka cesta 5 ELKO 1426,15

DOMŽALE
Ulica Simona 
Jenka

10 ZP 1372,18

DOMŽALE
Karantanska 
cesta

5 KOMB 1061,8

KRTINA Krtina 41 ELKO 1022,44

VIR Hubadova ulica 12 ELKO 955,7

RODICA Kettejeva ulica 12A ZP 908,54

DOMŽALE Kamniška cesta 12 ELKO 738

RADOMLJE
Dermastijeva 
ulica

1 ELKO 703,77

VIR Šubičeva ulica 12 ELKO 697,85

DOMŽALE Mestni trg 2 ZP 609,6

DRAGOMELJ Dragomelj 180 ZP 530,84
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Naselje Ulica Hišna številka Energent Poraba [MWh]
DOMŽALE Kettejeva ulica 13 ZP 425,2

DOMŽALE Mestni trg 1 ELKO 419,78

DOMŽALE Kettejeva ulica 13 ZP 408,5

DOMŽALE Savska cesta 3 ZP 407,57

IHAN Šolska ulica 3 ZP 406,31

DOMŽALE Krakovska cesta 10A ELKO 317,75

IHAN Šolska ulica 5 ZP 289,75

DOMŽALE Cesta talcev 12 ZP 273,5

DOMŽALE
Ljubljanska 
cesta

69 ZP 218,5

DOMŽALE Kopališka cesta 4 ZP 177,37

DOMŽALE
Ljubljanska 
cesta

105 ZP 156,28

VIR
Šaranovičeva 
cesta

10 ELKO 143,5

DOMŽALE
Ljubljanska 
cesta

34 ELKO 112,2

DOMŽALE
Ljubljanska 
cesta

61 ZP 91,16

SPODNJE 
JARŠE

Šolska ulica 1 ZP 52,25

VIR Zoisova ulica 30 ZP 32,62

Skupna raba energije v zgoraj podanih kotlovnicah je znašala 55.160 MWh, od 
česar predstavlja delež kurilnega olja približno 60 %, ostalo pa predstavlja delež 
zemeljskega plina. Skupnih kotlovnic na trda goriva ni bilo zaznati. Skupne 
kotlovnice so bile tudi prostorsko umeščene, kar predstavlja določen del večjih 
porabnikov na območju občine Domžale. Skupne kotlovnice so bile umeščene 
tudi v geoinformacijski sitem (GIS baza) in so kartografsko prikazane na prilogi 
Prikaz večjih porabnikov in energetske infrastrukture.
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6.  STANJE OKOLJA – IMISIJE ONE SNAŽEVAL

V tem poglavju so obravnavane imisije onesnaževal v zraku in njihov vpliv na 
zdravje ljudi. Emisije onesnaževal so obravnavane v analizi rabe energije in 
so opredeljene po posameznih sektorjih.

6.1. Vsebnosti onesnaževal v ozračju

Onesnaževala v ozračju, ki jih povezujemo z energijskimi pretvorbami razdeli-
mo na primarna in sekundarna. Njihove imisije, vsebnost v ozračju, so merilo 
kakovosti bivalnega okolja. Primarna onesnaževala nastajajo pri energijskih 
pretvorbah in se širijo ter redčijo v ozračju v odvisnosti od zračnih tokov. Se-
kundarna onesnaževala sodelujejo pri kemijskih ali fotokemijskih procesih, 
ki dodatno obremenjujejo okolje. Taka pojava sta zakisljevanje padavin in 
tvorjenje prizemnega (troposfeskega) ozona. Onesnaževala, ki jih beležimo 
pri imisijskem monitoringu in jih povezujemo z energijskimi pretvorbami so 
CO, SO2, NO2, NOx, O3, PM10 ter nemetanskih hlapnih ogljikovodikov.  Ker 
je škodljiv učinek na zdravje ljudi odvisen tako od njihove vsebnosti v ozračju 
kot trajanja izpostavljenost, jih navajamo z urnimi, dnevnimi in letnimi misi-
jami, te vrednosti pa primerjamo z mejnimi v enakem časovnem obdobju. Na 
spodnji sliki so prikazana letna povprečja imisij onesnaževal v občini Domžale 
(najbližje merilno mesto je Bežigrad).
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Slika 27: Povprečne letne vsebnosti onesnaževal zraka

Vir: (ARSO, 2010)

Trendi spreminjanja imisij onesnaževal so v občini Domžale dokaj različni, 
vendar moramo poudariti, da so podatki zbrani v meteorološki postaji v 
Bežigradu. Medtem, ko se vsebnost SO2 v ozračju zaradi uporabe neosvinče-
nih bencinov, trdnih fosilnih goriv z manjšo vsebnostjo žvepla in večje rabe 
zemeljskega plina že več kot desetletje znižuje in je bistveno nižja od mejne 
vsebnosti, se vsebnosti dušikovega dioksida in trdnih delcev sicer znižujejo, 
a so dokaj blizu mejnim vrednostim. Problematične pa so predvsem povpreč-
ne letne imisije skupnih dušikovih oksidov (NOx) in prizemnega ozona, ki so 
v zadnjem desetletju sicer razmeroma enake, a presegajo mejne vrednosti. 
Dušikovi oksidi skoraj za dvakrat. Obe onesnaževali sta povezani predvsem 
z izpusti motornih vozil.

Kakovost ozračja lahko merimo tudi posredno s presojo vplivov na zdravje 
ljudi. Pri tem sta v zadnjih letih izpostavljeni predvsem dve onesnaževali – 
trdni delci in prizemni ali troposferski ozon. Obe onesnaževali vplivata na 
počutje, draženje dihalnih poti in bolezni dihala in ožilje. Prizemni  vpliva tudi 
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na vegetacijo.  Povezava med kakovostjo ozračja in zdravjem je zahtevna, saj 
ne smemo izključiti sinergijskih učinkov onesnaževal. Kljub temu pa lahko z 
enostavnimi kazalniki ugotavljamo trende kakovosti okolja.

Enoznačnih podatkov, ki bi povezovali vsebnost onesnaževal v ozračju z zdrav-
jem ljudi sicer ni, vendar obstajajo indikacije. Število ugotovljenih bolezni dihal 
pri otrocih se je v obdobju med 2003 in 2007 povečalo za skoraj 20 %, torej v 
obdobju, ki sovpada s preseženimi letnimi mejnimi vsebnostmi NOx in O3. 
Število primerov astme se ne spreminja signifikantno, je pa bistveno večje v 
urbanih okoljih kot v ruralnih. To potrjuje tudi dokazan vpliv onesnaževal na 
vegetacijo. Primerjava števila ur, ko so dosežene opozorilne vrednosti vseb-
nosti kaže, da so sicer ekstremne obremenitve nižje, vendar je izpostavljenost 
prevelikim vsebnostim dolgotrajnejša. To kaže na nujnost sistemskih rešitev 
oskrbe in pretvarjanja z energijo.

7.  ANALIZA POTENCIALA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

7.1. Potencial sončne energije

Energija sončnega obsevanja zemel jskega površja je odvisna od naslednjih 
faktorjev: atmosferski faktorji (višina Sonca, optična masa atm., solarna kon-
stanta, transmisijski koeficient,...), meteorološke razmere (oblačnost), vpliv 
reliefa (reliefne ovire, naklon, ekspozicija,...). Glede na vse faktorje se določi  
maksimalna gostota toka sončne radiacije, ki doseže zemeljsko površje. Ana-
liza je izdelana z rastrsko analizo natančnosti najmanj 25x25m, s pomočjo GIS 
računalniških orodij. Določitev sončnega obsevanja zajema izračun vidnega 
polja, sončne karte in karte neba za območje preučevanja.

Vidno polje je izračunano glede na ovire v različnih smereh iz posamezne točke 
opazovanja. Izračun je narejen na podlagi digitalnega modela reliefa.

Slika 28:  Postopek določanja vidnega polja
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Za izračun direktnega obsevanja po posameznih smereh neba je uporabljena 
sončna karta v isti projekciji kot je vidno polje. Indirektno (difuzno) sevanje je 
izračunano na podlagi karte neba za posamezen sektor neba glede na smer 
(zenit in azimut)

Slika 29:  Primer sončne karte (levo) in karte neba (desno)

S prekrivanjem rastrskih podatkov o vidnem polju in rastrskih podatkov o 
sončni karti se oceni direktno sončno obsevanje. S prekrivanjem rastrskih 
podatkov o vidnem polju in rastrskih podatkov o razpršitvi (difuziji) sevanja 
zaradi atmosferskih značilnosti se oceni difuzno sončno obsevanje. Rezultat 
analize je rastrska karta na kateri je za posamezno celico določen letni poten-
cial sončnega obsevanja v kWh/m2/a.
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Slika 30:  Letni potencial sončne energije na območju občine Domžale (kWh/m2/a)

Skupni letni potencial sončne energije na celotnem območju občine Domžale 
znaša cca. 75 TWh letno. Ob predpostavki, da najboljša obstoječe tehnologija 
solarnih panelov omogoča cca. 15 % izkoristek znaša skupni teoretični izkori-
stljiv potencial na območju celotne občine 11,25 TWh letno oz. 188 kWh/m2 
letno na najbolj izpostavljenih delih občine. Vendar celotne površine občine 
ni možno uporabiti za postavitev solarnih elektrarn, zato je dejanski potencial 
bistveno manjši oz. se nanaša na posamezna primerna območja.

Zaradi različnih omejitev pri umeščanju solarnih elektrarn v prostor smo izde-
lali ocene potenciala za izključno stavbna zemljišča in stavbe (strehe). Na ta 
način so iz računa izključene vodne, gozdne, kmetijske in druge površine na 
katerih je postavitev elektrarn lahko vprašljiva iz vidika upravnih postopkov in 
samega trajnostnega prostorskega razvoja občine. Pri potencialu na strehah 
je upoštevan tudi faktor zmanjšanja zaradi neprimerne ekspozicije in faktor 
zmanjšanja potenciala zaradi razmakov med fotovoltaičnimi moduli zaradi 
ustreznega hlajenja in preprečevanja senčenja (0,5).  
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Tabela 14: Letni potencial sončne energije na stavbnih zemljiščih in strehah 
v občini Domžale

Letni potencial sončnega obsevanja na 
stavbnih zemljiščih

Letni potencial sončnega obsevanja na 
strehah objektov

Skupna energija sončnega obsevanja na 
stavbnih zemljiščih = 14.248,91 GWh/a

Skupna energija sončnega obsevanja na 
strehah = 2.137,34 GWh/a

Skupni izkoristljiv potencial sončne 
energije na stavbnih zemljiščih = 
2.137,34 GWh/a

Skupni izkoristljiv potencial sončne 
energije na strehah = 173,09 GWh/a

Kot je razvidno iz tabele 14 znaša izkoristljiv potencial sončne energije na 
stavbnih zemljiščih kar 2,1 TWh/a (upoštevan 15 % izkoristek). Samo na strehah 
objektov pa ta potencial znaša 346 GWh/a oz. 173,09 GWh/a, če upoštevamo 
primerno ekspozicijo in razmik med moduli. Pri tem je potrebno upoštevati, da 
na tržišču obstajajo tudi sončne celice z višjimi izkoristki vendar so cenovno 
manj ugodne in zato na tržišču manj prisotne.

V prilogi F je natančneje prikazan potencial sončnega obsevanj v naselju 
Domžale.

7.2. Potencial vetrne energije

Potencial vetrne energije na območju občine je izračunan na podlagi karte 
hitrosti vetra (ARSO, 2008). Na kartah je prikazana ocenjena prostorska poraz-
delitev povprečne hitrosti vetra na višini 10 m od tal. Povprečja se nanašajo na 
osemletno obdobje 1994–2001, vendar niso dobljena s prostorsko interpolacijo 
meritev v Sloveniji, ampak z interpolacijo analiz ECMWF ERA-40. Ocene ve-
ljajo za območja velikosti 1 km × 1 km z enotno površino (raster), ocenjeno s 
satelitskimi posnetki. Karte imajo območja 1 km × 1 km še dodatno zglajena. 
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Hitrosti so razdeljene v razrede po 1 m/s. Meja je pri 5 m/s in je presežena 
samo na najbolj izpostavljenih legah (na državnem nivoju).

Masni pretok zraka skozi površino A (kg/s) je enak p (gostota zraka) * A * v (hi-
trost), tako je moč (P) vetra enaka (Twidell, Weir, 2006):

Odvisna je od tretje potence hitrosti vetra, zato so ocene moči veliko manj 
zanesljive od ocen povprečne hitrosti. Potencial vetrne energije je opredeljen 
za obdobje enega leta, zato je energija vetra  razdeljena v razrede po kWh/
m2 pri višini 10 m. 

Pri izračunu potenciala vetrne energije je upoštevan tudi koeficient izkoristka 
sodobnih malih vetrnih elektrarn. Moč vetrne turbine je enaka razliki moči 
vetra pred in za vetrnico oz. razliki kinetične energije vetra. Koeficient izko-
ristka vetrne turbine (Cp) je definiran kot delež energije vetra, ki jo je turbina 
sposobna izvleči iz vetra. Njegova maksimalna vrednost je opredeljena z Be-
tzovim koeficientom in znaša 59 % (Twidell, Weir, 2006). Na trgu so dostopne 
boljše vetrne turbine z vrednoto izkoristkom do približno 0.37, kar pomeni da 
imajo te turbine 37 % izkoristek vetra.

Ker se veter ne izkorišča površinsko pač pa prostorsko, je pri ocenjevanju 
izkoristljivega potenciala potrebno upoštevati način izkoriščanja. Izkoristljiv 
potencial je tako odvisen od dolžine rotorja. Na sliki 31 je prikazan potencial 
na enoto površine, vendar je pri tem potrebno upoštevati, da na vsaki enoti 
površine ni mogoče postaviti vetrne elektrarne, saj morajo biti te sorazmerno 
oddaljene druga od druge. Za optimalno izkoriščanje vetrne energije morajo 
biti male vetrne elektrarne v smeri vetra in pravokotno na smer vetra medse-
bojno oddaljene vsaj 4 dolžine rotorja (Hummer Dynamo, 2009). 
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Slika 31:  Letni potencial vetrne energije za postavitev manjše vetrne elektrarne 
s premerom lopatic 2 m na območju občine Domžale (kWh/m2/a)

Ob upoštevanju medsebojne oddaljenosti vetrnih elektrarn znaša skupen 
teoretičen izkoristljiv potencial vetrne energije na območju občine Domžale 
19,96 GWh letno. Vendar vetrnih elektrarn ni mogoče postaviti na celotnem 
površju občine, zato je dejanski potencial bistveno nižji oz. se nanaša le na 
določene površine v občini. Zaradi nizkih hitrosti vetra je izkoriščanje eko-
nomsko vprašljivo. 

Ob predpostavki, da se male vetrne elektrarne (premer 2 m) postavijo na vse 
objekte v občini znaša izkoristljiv potencial vetrne energije 0,6 GWh/a.

7.3. Hidroenergetski potencial

Po podatkih Elektrogospodarstva Slovenije, d.d. je v Sloveniji glavnina hidro-
energetskega potenciala  razvrščena med tri osnovna porečja: Drave, Save in 
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Soče. Na Muro odpade manjši delež. Celotni tehnični (izkoristljiv) potencial 
znaša 8.800 GWh letno. V okviru tega potenciala znaša hidroenergetski po-
tencial manjših vodotokov za male hidroelektrarne (MHE) 1.100 GWh letno. 
Od celotnega potenciala je izkoriščenega 38,6 %. Izkoriščenost potenciala 
za MHE pa znaša 30 %. Največji potencial za MHE predstavlja porečje Save 
(Mravljak, 2000).

Na severnem in zahodnem delu občine Domžale znaša korigirano letno pov-
prečje padavin med 1400 in 1500 mm na južnem in jugovzhodnem delu pa 
100 mm manj. Največji vodotoki v občini so Kamniška Bistrica in njena pritoka 
Pšata ter Rača. Vodotoki imajo sicer manjši hidroenergetski potencial, saj so 
bolj hudourniškega značaja a so na posameznih delih primerni za umestitev 
malih hidroelektrarn (MHE). 

Za Kamniško Bistrico je značilno, da znaša srednji letni pretok med 5,4 m3/s 
in 10,3 m3/s. Pretok se spreminja zaradi odtoka vode v mlinščice in pritoka 
drugih vodotokov. Prečni profil vodotoka kaže, da ta skozi občino enakomerna 
pada (slika 30).

Slika 32: Profil Kamniške Bistrice na območju občine Domžale 

Vodotok Rača v občini Domžale teče le v svojem spodnjem toku, kjer se teren 
že zelo uravna (slika 29) zato je temu primeren tudi nižji hidroenergetski po-
tencial vodotoka. Srednji letni pretok znaša cca. 3,2 m3/s.  
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Slika 33: Profil Rače do izliva v Kamniško Bistrico (Brečko Grubar, 2006)

Prav tako kot Rača tudi Radomlja v občini Domžale teče le v svojem spodnjem 
toku, kjer se teren že zelo uravna (slika 28) zato je temu primeren tudi nižji 
hidroenergetski potencial vodotoka. Srednji letni pretok znaša cca. 1,8  m3/s.  

Slika 34: Profil Radomlje do izliva v Račo (Brečko Grubar, 2006)

Pšata v občini Domžale teče le na skrajnem južnem delu tik pred izlivom v 
Kamniško Bistrico. Gre za močno uravnan teren (slika 35), kar vpliva tudi na 
nižji hidroenergetski potencial. Natančnih podatkov v pretoku na tem delu ni 
lahko pa glede na meritve v zgornjem delu struge ocenimo, da pretok znaša 
cca. 1 m3/s. (Trzin = 0,59 m3/s).



Uradni Vestnik Št. 11/11522

Slika 35: Profil Pšate do izliva v Kamniško Bistrico (Brečko Grubar, 2006)

Glede na podatke o pretokih in padcu vode je bilo moč oceniti hidroenergetski 
potencial za Kamniško Bistrico, Radomljo z Račo, Pšato in mlinščice. Ostalih 
vodotokov oz. potokov hudourniškega značaja nismo obravnavali. Energija 
se v vsakem vodotoku neprestano sprošča zaradi padca pri pretoku vode v 
strugi. Moč na določenem odseku pa je enaka (Mravljak, 2000):

P = 9,81 * Q * H

pri čemer je: Q (m3/s) pretok vode

 H (m)  padec vode na izbranem odseku

 P (kW) moč vode na odseku s pretokom Q in padcem H

Moč in energija vode je bila ocenjena za posamezne 500 m odseke s primerjavo 
pretoka in višinske razlike med začetno in končno točko odseka. 

Ocena hidroenergetskega potencial vodotokov na podlagi pretoka in padca 
vode je teoretična ocena, kar pomeni da bi bil dejanski potencial odvisen še 
od različnih dejavnikov (minimalni biološki pretok, dolžina in višina dovaja-
nja vode – način energetskega postrojenja). Moč, ki jo elektrarna doseže, je 
odvisna še od izkoristkov naprav. Pri čemer so odločilni turbina, generator in 
transformator. O energiji, ki jo elektrarna tekom leta proizvede, odloča trajanje 
pretoka. Idealni izkoristek bi bil 100 %, vendar v praksi znašajo vrednosti za 
MHE okoli 50 % in za večje sisteme do 90 % (Twidell, Weir, 2006). Ocenjen po-
tencial je opredeljen kot tehnično izkoristljiv potencial za MHE, saj upošteva 
faktor izkoristka (0,5).
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Slika 36: Ocena hidroenergetskega potenciala na 500 m odsekih vodotokov 
na območju občine Domžale

Največji hidroenergetski potencial predstavlja vodotok Kamniška Bistrica, 
saj ima največji pretok. Za območje občine je značilen sistem mlinščic, ki pa 
danes niso več tako funkcionalno izrabljene kot nekoč. Ti vodotoki imajo sicer 
nižje pretoke vendar so bolj primerne za izkoriščanje zlasti na območjih kjer so 
bili v preteklosti mlini. Pšata, Radomlja in Rača imajo manjši potencial zaradi 
nižjih pretokov in strmca.
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Tabela 15: Ocena izkoristljivega hidroenergetskega potenciala vodotokov na 
območju občine Domžale

Ime vodotoka Potencial za MHE – možna 
inštalirana moč (kWp/a)

Izkoristljiv potencial 
(GWh/a)

Kamniška Bistrica 2.887,23 25,29

Homška mlinščica 335,89 5,41

Radomeljska mlinščica 333,54 2,92

Rača 256,73 2,25

Radomlja 104,77 0,92

Ihanska mlinščica 98,10 0,86

Pšata 98,10 0,86

SKUPAJ 4.114,36 38,51

Skupni izkoristljiv hidroenergetski potencial v občini Domžale znaša 38,51 GWh 
letno. Večji del tega potenciala predstavlja Kamniška Bistrica. V primerjavi z 
mlinščicami so posegi v ostale vodotoke bolj problematični zlasti z okoljskega 
in urbanističnega vidika. Zato popolno izkoriščenost vodotokov ni pričakovati, 
bi bilo pa smiselno izkoristiti vsa območja, kjer so v preteklosti že stale vodne 
naprave (mlini) oz. območja kjer so vodotoki že sedaj tehnično preoblikovani 
in imajo manjšo ekološko vrednost.  

7.4. Energetski potencial biomase

Pojem biomasa opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso 
kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino uvr-
ščamo: les in lesne ostanke (lesna biomasa), ostanke iz kmetijstva, nelesnate 
rastline uporabne za proizvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji industrijskih 
rastlin, sortirane odpadke iz gospodinjstev, odpadne gošče oz. usedline ter 
organsko frakcijo mestnih komunalnih odpadkov in odpadne vode živilske indu-
strije. V tem pomenu sodi biomasa med obnovljive vire energije (AURE, 2008). 

7.4.1. Potencial lesne biomase

Potencial lesne biomase iz gozdov je količina lesne biomase, ki jo lahko ob upo-
števanju vseh funkcij gozda trajno pridobivamo v nekem prostoru (Pogačnik, 
1999). Pri tem moramo ločevati med teoretičnim in dejansko razpoložljivim 
potencialom. 

Lesne zaloge so se v Sloveniji povečale iz 219,7 mio m3 v letu 1994 na 
307,7 mio m3 (262,1 m3/ha) v letu 2006. Prirastek je v letu 2006 znašal 
7,6 mio m3 (6,5 m3/ha/leto). Izkoriščanje možnega poseka je leta 2006 zna-
šalo oz. 3,72 mio m3, kar pomeni, da sečnja zaostaja za rastjo lesnih zalog in 
prirastkov (Leskovec, 2008). Dejansko razpoložljive količine lesne biomase iz 
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gozdov pa omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Pri odločanju o 
spodbujanju rabe lesne biomase na lokalnem nivoju je pomembno poznavanje 
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 onesna-
ženost zraka). 

Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije (2008) spada občina Domžale 
glede na primernost občin v Sloveniji za uporabo lesne biomase za daljinsko 
ogrevanje med podpovprečno primerne. Delež gozda v občini Domžale zna-
ša 34,8 %, površina gozda na prebivalca pa 0,1 ha. Od vsega gozda je 80 % v 
zasebni lasti. Največji možni posek znaša 10.579 m3/a, realizacija največjega 
možnega poseka pa znaša 4.957 m3/a. Največji možni posek na prebivalca je 
izračunan na podlagi podatkov iz gozdnogospodarskih načrtov, ki jih pripravlja 
Zavoda za gozdove Slovenije in podatkov Statističnega letopisa RS o številu 
prebivalcev po občinah (ZGS, 2008).

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je na gozdnogospodarskem območju 
Ljubljana, kamor spada območje občine Domžale drevesna sestava gozdov 
naslednja: bukev (34 %), smreka (32 %), bor (8 %), hrast (8 %), jelka (7 %) in ostalo 
(11 %) (ZGS, 2008). 
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Slika 37:  Gozd v občini po namenski rabi prostora (Občina Domžale)

Tabela 16: Kurilna vrednost posamezne drevesne vrste (tehnično osušen les 
– 15 % vode) (ZGS, 2008)

Drevesna 
vrsta

Kurilna vrednost 
(kWh/m3)

Površina 
posamezne 

drevesne vrste 
(m2)

Največji 
možni posek 

posamezne vrste 
(m3)

Skupna kurilna 
vrednost   
(kWh/a)

Bukev 3.263,00 24.581.212,57 3.596,86 11.736.554,18

Smreka 2.309,00 23.135.258,89 3385,28 7.816.611,52

Bor 2.328,00 5.783.814,72 846,32 1.970.232,96

Hrast 3.511,00 5.783.814,72 846,32 2.971.429,52

Jelka 2.786,00 5.060.837,88 740,53 2.063.116,58

Ostalo 2.839,40 7.952.745,24 1.163,69 3.304.181,39
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Skupna kurilna vrednost oz. energetski potencial lesne biomase na območju 
občine Domžale znaša cca. 30 GWh letno. Potencial lesne biomase je mogo-
če izkoristiti zlasti za ogrevanje gospodinjstev s skupnimi sistemi na nivoju 
posameznih naselij (elektrika in toplota – kogeneracija) in za pridobivanje to-
plotne in električne energije v proizvodih procesih. Po ekspertni oceni znašajo 
izgube pri pretvorbi biomase v toplotno energijo 25 % (Utech = 0,75). Ob tej 
predpostavki znaša izkoristljiv potencial lesne biomase  cca. 22,4 GWh letno.

7.4.2. Potencial zelene biomase s kmetijskih zemljišč

Rastline v naših klimatskih razmerah, v času poletne vegetacije nakopičijo 
na 1 m2 kmetijske površine 5 do 6 kWh, ki se nahaja v rastlinskih maščobah, 
ogljikovih hidratih in beljakovinah. Pri biološki pretvorbi, anaerobnem vrenju, 
biomaso pretvorimo v plinasta goriva, najpogosteje v bioplin. Enostaven račun 
nadalje pokaže, če energijo iz 1 m2 preračunamo na 100 ha oziroma 1 km2, 
dobimo približno 6 GWh. Pri tem je potrebno upoštevati, da je od skupne nako-
pičene energije lahko s soproizvodnjo proizvedeno le približno 30 % električne 
energije, 45 % toplotne energije, 25 % pa predstavljajo izgube (Grobovšek, 2008). 

Ker je primarna vloga kmetijskih zemljišč pridelava hrane in ker je monokultur-
no pridelovanje posameznih poljščin in sorodnih vrst (isti rodovi) neprimerno, 
lahko pridelavo energetskih rastlin le delno vključimo v kolobar. Tako lahko 
recimo koruzo pridelujemo vsako drugo leto na isti površini (npr. koruza – 
pšenica – koruza).  
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Tabela 17: Energijski potencial rastlin (SURS, 2008, Čop et al.., 2008)

Kmetijska 
zemljišča

Pridelek – 
suha masa 

(t/h/a)

Energijski 
potencial 
(kWh/ha)

Površina 
zemljišč

(ha)

Skupni teoretični 
izkoristljiv 
energijski 

potencial zelene 
biomase (0,25 

izgube)  (GWh/a)

Skupni izkoristljiv  
energetski 

potencial zelene 
biomase ob 
upoštevanju 

kolobarja 
(GWh/a)

Zemljišča za 
intenzivno 
kmetovanje - 
Njive (koruza) 
in sadovnjaki

> 35 116.676,00 1.430,42 125,17 62,59

Zemljišča za 
ekstenzivno 
kmetovanje 
- Travniki 
(mrva – seno) 
in zaraščene 
površine 
(grmovje)

10 44.448,00 1.895,67 63,19 31,6

SKUPAJ 3.326,09 188,37 94,18

Ob predpostavki, da vsa kmetijska zemljišča uporabimo tudi za pridelavo 
energetskih rastlin in da izgube pri pretvorbi zanašajo 25 %, znaša teoretičen 
izkoristljiv potencial zelene biomase ob upoštevanju kolobarja  cca. 94 GWh 
letno. Vendar je taka raba iz okoljskega in socialnega vidika vprašljiva, saj 
raba koruze in drugih pridelkov (hrane) v energetiki kljub kolobarju z vidika 
trajnostnega razvoja in samozadostnosti ni sprejemljiva.
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Slika 38:  Izkoristljiv energetski potencial zelene biomase na kmetijskih ze-
mljiščih v občini Domžale

7.4.3. Potencial organske biomase iz odpadkov

Na območju občine se odpadki odvažajo s sistemom javnega odvoza. Letno 
na območju občine zberejo 14.576 ton odpadkov (SURS, 2008). Natančnega 
deleža biorazgradljivih odpadkov za območje občine ni, je pa znano povprečje 
za celotno državo, kjer velja, da je od vseh odloženih komunalnih odpadkov 
47 % biorazgradljivih. Če vzamemo povprečje za celotno državo, je v občini na 
razpolago 6.851 ton biorazgradljivih odpadkov letno.

Osušeni oz. dehidrirani odpadki imajo kurilno vrednost 11.000 kJ/kg ali več. 
Kar pomeni, da je energetski potencial vseh odpadkov 75.361.000 MJ/leto oz. 
21 GWh letno. Ob predpostavki, da se pri pretvorbi izgubi 25 % energije znaša 
izkoristljiv potencial 15,7 GWh letno.
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7.5. Potencial geotermalne energije

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. 
Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev 
oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Temperatura termalne vode pogojuje 
možnost uporabe geotermalne energije. Ločimo visokotemperaturne in niz-
kotemperaturne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura vode nad 150 °C 
in jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je temperatura vode 
pod 150 °C in jih izrabljamo neposredno za ogrevanje.  

Geološki zavod Slovenije geotermalni potencial Slovenije ocenjuje na 7.660 PJ 
(Langerholc, 2008). Po Kralju pa potencial v Sloveniji (na do sedaj znanih 
vodonosnikih) znaša 12.000 PJ (Kralj, 1999). Območje občine Domžale je po 
McKelvey-jevemu diagramu razvrščeno na območje neodkritih ekonomičnih 
virov. To so tisti del ekonomičnih virov v neraziskanih območjih pokrajin, za 
katere je znano, da vsebujejo geotermalne vire, ali v regijah, kjer se sumi, da 
geotermalni viri obstajajo, a še niso odkriti (Langerholc, 2008). Geotermična 
karta kaže, da je na 500 m globine na tem območju temperatura talne vode 
le cca. 20 in 24 ºC.

Do sedaj se je z radioaktivnim razpadom sprostilo 1/3 nakopičene energije. 
Celotna energija Zemljine notranjosti je ocenjena na 18 x 1018 J. Pri ohladitvi 
1 m3 kamenine, ki jo ohladimo na 80 °C, pridobimo 45 milijard kWh toplote ali 
8 milijonov sodčkov nafte (Grobovšek, 2009). 

Po podatkih geotermične karte Slovenije, ki je izdelana na podlagi 400 vrtin 
je na globini 500 m na območju občine temperatura  20 – 24 °C. Ob izkoristku 
toplote iz globine 500 m do stopnje ohladitve vira za 10 °C znaša energetski 
potencial 11,6 kW/m2. Je pa z izjemo toplotnih črpalk na nižji globini ta poten-
cial ekonomsko vprašljiv. Potencial je odvisen od globine, ki jo obravnavamo. 

Za toplotne črpalke s horizontalnim prenosnikom velja, da je količina toplote, ki 
jo odvzamemo zemlji odvisna od številnih dejavnikov. Najboljši izvor so vlažna 
glinasta oziroma ilovnata tla. V peščenih tleh je odvzem toplote mnogo manjši. 
V primeru podtalnice je potrebno cevi položiti nad njenim nivojem. Toplotne 
lastnosti zemlje so odvisne predvsem od vlažnosti in tudi od zračnih prostorov 
v samih plasteh. Akumulacijska sposobnost zemlje je največja v zelo vlažnih 
tleh z velikim deležem mineralnih snovi in malo porami. Približne vrednosti za 
odvzem toplote pri razdalji med cevmi 0, 5 do 0,7 m na globini 1,5 do 2 m so:

• suha peščena tla : 10 -15 W/m2
• vlažna peščena tla : 15 - 20 W/m2
• suha ilovnata tla : 20 - 25 W/m2
• vlažna ilovnata tla : 25 - 30 W/m2
• tla s podtalnico : 30 - 40 W/m2
(ZRMK, 2008)
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Izkoristljiv potencial je izračunan ob predpostavki, da toplotna črpalka deluje 12 
mesecev v letu (gretje in hlajenje) in da je grelno število 2,5 ter, da se energija 
za pogon črpalke zagotavlja iz drugega obnovljivega vira (sonce). Upoštevano 
je tudi nekoliko nižje hladilno število v času hlajenja. Naravni potencial je tako 
zmanjšan za porabljeno energijo, ki jo potrebujemo za pogon toplotne črpalke 
(faktor izkoristka = 0,55).

Toplotne črpalke je tehnologija, ki energijo ki jo poganja (lahko tudi iz fosilnih 
virov) oplemeniti z geotermalno energijo v razmerju prikazanem s toplotnim 
številom. Geotermalno energija se lahko izkoristi za gretje v ogrevalni sezoni 
in tudi za hlajenje v toplejšem delu leta. 

Slika 39:  Izkoristljiv geotermalni potencial v občini Domžale (za toplotne 
črpalke)

Skupni teoretični izkoristljiv potencial geotermalne energije ob postavitvi 
toplotnih črpalk na površini celotne občine znaša cca. 7 TWh letno. Vendar 
pa tega potenciala ni mogoče v celoti izkoristiti, saj raba prostora tega ne do-
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pušča. Tako je dejanski potencial bistveno nižji in se nanaša le na posamezna 
območja. Za ponazoritev potenciala smo izračunali tudi vrednosti le za stavbna 
zemljišča in za površino enako tlorisom vseh stavb v občini. Tako je mogoče 
ponazoriti učinek postavitev TČ za vsak objekt v občini.

Tabela 18: Letni potencial geotermalne energije na območju občine (za to-
plotne črpalke)

Predpostavke za izračun skupnega potenciala na območju občine Potencial 
(GWh/a)

Letni teoretično izkoristljiv potencial geotermalne energije na celotni 
površini občine 

7.023,08

Letni izkoristljiv potencial geotermalne energije za gretje in hlajenje na vseh 
stavbnih zemljiščih v občini

1.335,68

Letni izkoristljiv potencial geotermalne energije za gretje in hlajenje na 
površini enaki površini tlorisov vseh objektov v občini

214,06

Letni izkoristljiv potencial geotermalne energije samo za gretje na površini 
enaki površini tlorisov vseh objektov v občini

129,87

7.6. Skupni izkoristljiv potencial OVE na območju občine

Naravni potencial obnovljivih virov je potencial, ki izhaja iz naravnih danosti 
in ni odvisen od človekove sposobnosti koriščenja teh virov. Skupni izkoristljiv 
potencial OVE, ki ga navajamo v tem poglavju je naravni potencial, ki ga je 
človek sposoben izkoristit. Odvisen je od znanja oz. tehnologije. Vendar pa 
tudi ta potencial ne predstavlja dejanskega potencial, saj je pri koriščenju teh 
potencialov potrebno upoštevati ranljivost oz. primernost okolja (prostora) za 
koriščenje teh virov. Dejanski oz. trajnostni (sonaravni) potencial OVE je teo-
retično izkoristljiv potencial obnovljivih virov energije, katerega izkoriščanje 
ne bi ogrozilo ostalih potencialov (funkcij) okolja. Gre za del izkoristljivega po-
tenciala, ki upošteva ranljivost okolja za izkoriščane obnovljivih virov energije.

Za natančno definiranje trajnostno izkoristljivega potenciala OVE bi bilo 
potrebno izdelati analizo ranljivosti oz. primernosti okolja za koriščenje posa-
meznega vira OVE. V tem delu delno upoštevamo primernost za umestitev 
posamezne tehnologije zato ocena izkoristljivega potenciala OVE v tabeli 19 
lahko predstavlja osnova za strateško energetsko načrtovanje.
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Tabela 19: Skupni teoretično izkoristljiv potencial OVE na območju občine 
Domžale

VRSTA OVE OCENA IZKORISTLJIVEGA 
POTENCIALA (GWh/a)

VRSTA OCENJENE 
ENERGIJE

SONČNA ENERGIJA 173,09 električna energija

VETRNA ENERGIJA 0,60 električna energija

HIDROENERGIJA 38,51 električna energija

ENERGIJA BIOMASE* 132,70 toplota

GEOTERMALNA 
ENERGIJA

214,06 toplota / hlad

SKUPAJ** 558,96

* upoštevan je tudi potencial energetskih rastlin proizvedenih na kmetijskih zemljiščih, kar je sporno 
iz trajnostno socialnega vidika

** seštevek je le provizoričen, saj različnih vrst energije ni mogoče enakomerno seštevati
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8.  SWOT ANALIZA – ŠIBKE TOČKE

Glavni cilj energetske politike je prehod na obnovljive vire energije v čim ve-
čji meri in učinkovita raba energije. Analiza rabe energije in analiza lokalnih 
energetskih virov je kot rezultat podala bilanco energije, kjer je primerjana 
poraba z razpoložljivimi viri.

8.1. Gospodinjstva
8.1.1. Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

Tabela 20: SWOT analiza za področje gospodinjstva

PREDNOSTI SLABOSTI
• velik delež lesa kot energenta za 

ogrevanje
• visok potencial lesne biomase (obrobna 

naselja)
• prostorske možnosti za uvedbo 

daljinskega ogrevanja
• strnjeno prehajanje med poselitvenimi 

območij naselij
• izpostavljenost sončni energiji 

posameznih delov občine (visok 
potencial)

• velika pokritost s plinovodnim omrežjem

• veliko individualnih kotlovnic
• veliko število neizkoriščenih plinskih 

priključkov
• zastarele individualne kotlovnice
• velik delež skupnih centralnih kotlovnic 

na kurilno olje
• velik delež porabe kurilnega olja v 

individualnih gospodinjstvih
• slaba ozaveščenost in informiranost
• veliko število starih objektov

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI
• povečanje števila aktivnih plinskih 

priključkov
• izraba lesne biomase za ogrevanje 

obrobnih naselij
• povečanje uporabe sončne energije
• uvajanje energetsko učinkovitih kotlov za 

ogrevanje
• energetske sanacije starejših objektov
• uvajanje daljinskega ogrevanja (večji in 

manjši sistemi)
• povečanje števila plinskih priključkov
• osveščanje in informiranje občanov 

(toplotne izgube, napake v gradnji, 
izolacija, instalacije)

• nadaljevanje obstoječe rabe energije
• povečanje rabe fosilnih goriv
• zmanjšanje uporabe obnovljivih virov 

energije
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8.1.2. Cilji za gospodinjstva

Strateški cilj:

1. Učinkovita raba energije in izraba obnovljivih virov energije

Operativni cilji:

1. Izvajanje ukrepov energetske učinkovitosti
2. Izraba obnovljivih virov energije v povezavi z javnimi objekti.
3. Uvajanje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in druge OVE za manjše 

sisteme.
4. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih (biomasa, 

sončna, toplotne črpalke).
5. Povečanje števila aktivnih plinskih priključkov.
6. Stalno informiranje in osveščanje občanov o oskrbi in rabi energije.
7. Spodbujanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.

8.2. Gospodarstvo
8.2.3. Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

Tabela 21: SWOT analiza za področje gospodarstvo

PREDNOSTI SLABOSTI
• razvojne vizije posameznih podjetij 

usmerjene v razvoj izrabe obnovljivih 
virov energije (Tosama, Helios, LIP)

• uvajanje sistemov izrabe odpadne 
toplote,

• uvajanje sistemov izrabe obnovljivih 
virov energije

• spremljanje rabe energije za ogrevanje in 
tehnološke procese

• zelo visoka raba energije v gospodarstvu
• slaba ozaveščenost in informiranost

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI
• energetski pregledi objektov in 

tehnologije
• uvajanje povezanih sistemov z javnimi 

objekti
• izraba lesne biomase za ogrevanje in 

tehnološke procese
• uvajanje izrabe sončne energije
• uvajanje energetsko učinkovitih 

tehnologij
• energetske sanacije starejših objektov
• strnjena proizvodna območja

• ne vključevanje gospodarstva v 
energetsko politiko

• nadaljevanje obstoječe rabe energije
• povečanje rabe fosilnih goriv
• zmanjšanje uporabe obnovljivih virov 

energije
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8.2.4. Cilji za gospodarstvo

Strateški cilj:

1. Učinkovita raba energije in izraba obnovljivih virov energije

Operativni cilji:

1. Sodelovanje z gospodarstvom  pri projektih izrabe obnovljivih virov energije.
2. Spodbujanje energetsko učinkovitega gospodarstva.

8.3. Javni objekti
8.3.5. Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

Tabela 22: SWOT analiza za področje javni objekti

PREDNOSTI SLABOSTI
• začetek izdelave energetskih pregledov 

za OŠ in vrtce
• dobra izpostavljenost sončni energiji 

javnih objektov 
• zanimanje za energetske tematike 

posameznih upravljavcev objektov
• prostorske možnosti za uvedbo 

povezanih sistemov izrabe obnovljivih 
virov energije

• vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo 
v posameznih javnih objektih

• možnost priključitve na plinovod

• slabo izkoriščanje obnovljivih virov 
energije

• zastarele kotlovnice
• razmeroma velik delež porabe kurilnega 

olja
• slaba ozaveščenost in informiranost
• ni povsod vzpostavljenega energetskega 

knjigovodstva
• slabo izolirani posamezni objekti

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI
• energetski pregledi objektov
• povečanje uporabe sončne energije
• izraba lesne biomase za ogrevanje
• uvajanje energetsko učinkovitih 

tehnologij
• energetske sanacije starejših objektov
• črpanje evropskih sredstev za energetske 

sanacije
• vgradnja mikrogeneracij

• nadaljevanje obstoječe rabe energije
• neizvajanje ukrepov zastavljenih v 

energetskih pregledih
• neupoštevanje energetske tematike
• povečanje rabe fosilnih goriv
• zmanjšanje uporabe obnovljivih virov 

energije
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8.3.6. Cilji za javne objekte

Strateški cilj:

1. Učinkovita raba energije in izraba obnovljivih virov energije

Operativni cilji:

1. Učinkovita raba energije v javnih objektih
2. Raba obnovljivih virov energije v javnih objektih
3. Povezava javnih objektov v skupne sisteme izrabe obnovljivih virov energije

8.4. Javna razsvetljava
8.4.7. Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

Tabela 23: SWOT analiza za področje javna razsvetljava

PREDNOSTI SLABOSTI
• strnjena poselitev omogoča ureditev 

učinkovite javne razsvetljave
• potrebno upoštevanje določil Uredbe 

o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (2007) pri 
postavljanju nove javne razsvetljave

• upadanje rabe električne energije za 
javno razsvetljavo

• delno neustrezna cestna razsvetljava
• neprimerni svetlobni napisi
• razsvetljava cerkva, kulturnih, športnih in 

upravnih objektov ter spomenikov

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI
• zmanjšanje porabe energije za javno 

razsvetljavo
• ureditev sistema učinkovite javne 

razsvetljave (modernizacija svetil, 
senzorji...)

• povečanje rabe energije za javno 
razsvetljavo

8.4.8. Cilji za javno razsvetljavo

Operativni cilji za javno razsvetljavo:

1. Vzpostavitev energetsko učinkovite javne razsvetljave
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8.5. Promet
8.5.9. Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

Tabela 24: SWOT analiza za področje promet

PREDNOSTI SLABOSTI
• možnost navezave na javni potniški 

promet Mestne občine Ljubljana
• bližina avtoceste
• obstoječa železniška infrastruktura

• večina prebivalstva uporablja osebne 
avtomobile za dnevne migracije

• bližina avtoceste
• slabo organiziran javni potniški promet

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI
• zagotovitev učinkovitega javnega 

prometa
• zagotovitev varnih kolesarskih poti
• dobra povezava s sosednjimi občinami in 

Ljubljano
• železniški promet

• nadaljnje zmanjševanje potnikov v 
javnem prometu in posledično ukinjanje 
prevozov

• povečanje uporabe osebnih vozil

8.5.10. Cilji za promet

Operativni cilji za promet:

1.  Zagotovitev trajnostne mobilnosti na območju občine (učinkovit JPP, ne-
motoriziran promet)

9.  ANALIZA PREDVIDENE BODOČE RABE ENERGIJE

Analiza predvidene bodoče rabe energije se izdela na podlagi občinskih pro-
storskih dokumentov in podatkov. Glede na to, da za občino Domžale še ni 
izdelan Občinski prostorski načrt (OPN) analiza predvidene bodoče rabe za 
obdobje sprejema LEK ni možna, saj niso znani načrti novogradenj oziroma 
predvidene širitve poselitvenih območij.

Glavna smer razvoja poselitve v občini Domžale je v smeri sever – jug ob cesti 
od Domžal proti Kamniku. Od te glavne smeri se odcepijo prečne navezave 
proti vzhodu in zahodu in sicer ob državni cesti proti Trojanam (Dob, Krtina), 
v smeri proti Trzinu in Ljubljani, Radomljam ter Rovi. Južno od Domžal se 
glavna os sever – jug razcepi na dva kraka ob prometnicah proti Ljubljani. 
Naselja v teh smereh se razvijajo, obstaja interes po doselitvi na ta območja. 
Na teh območjih je precej razpršene gradnje - oziroma objektov izven območij 
poselitve. Naselja v zaledju, ki ne leže ob glavnih prometnicah, pa večinoma 
stagnirajo, bolj oddaljena (Jasen, Žiče, Zagorica, Zalog .. ... ) pa celo nazadujejo 
(Strokovne podlage, Locus d.o.o.). 
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Glavno jedro poselitve se vsekakor nahaja v razvojni osi sever – jug, kjer je za 
pričakovati tudi največje število novogradenj. Za oceno bodoče rabe energije 
je potrebno poznati predvidene površine novogradenj in faktor pozidave, kar 
bo znano z predvidenim Občinskim prostorskim načrtom. V akcijskem načrtu 
oziroma predvidenih ukrepih Lokalnega energetskega koncepta je zato smi-
selno vključiti izdelavo Evidenc energetskih ureditev, kjer bo poleg obstoječe 
rabe energije po enotah urejanja prostora (določenih v OPN) ocenjena tudi 
predvidena bodoča raba energije po enotah urejanja prostora. Evidence ener-
getskih ureditev vključujejo tudi usmeritve za oskrbo z energijo v novogradnjah 
v skladu z zakonodajo, ki določa učinkovito rabo energije v stavbah in izrabo 
obnovljivih virov energije. Sestavni del Lokalnega energetskega koncepta 
(glej poglavje 7. Analiza potenciala obnovljivih virov energije) so prostorsko 
določena območja primerna za izrabo obnovljivih virov energije.

Za spremljanje skladnosti planov z ukrepi in usmeritev LEK se izdela evidence 
energetskih ureditev kot strokovno podlago pri izdelavi OPN. Ukrep obsega 
tako prostorsko definirano rabo in oskrbo z energijo (na enote urejanja pro-
stora natančno)  kot predvideno bodočo oskrbo in ukrepe LEK. Z izdelanimi 
evidencami je omogočeno prostorsko spremljanje sprememb rabe energije in 
oskrbe z energijo.

10.  CILJI ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA

Cilji energetskega načrtovanja izhajajo iz državnih predpisov in mednarodnih 
zavez. Ti bodo osnova za določitev ukrepov na nivoju občine Domžale. Cilji 
določeni v predhodnem poglavju predstavljajo oporo pri oblikovanju ukrepov 
in so zajeti v spodaj navedenih ciljih.

Osnovni strateški cilji:

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 emisij TGP za 20 % do leta 2020 oz. za 30 % do leta 2020, če bo 
sklenjen mednarodni dogovor o zmanjševanju emisij TGP (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 razpo-
ložljivosti energetskih virov in zanesljivi in stabilni oskrbi z energijo. Cilji, ki se 
nanašajo na emisije toplogrednih plinov delno že izhajajo iz predhodnih ciljev. 
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11.  AKCIJSKI NAČRT LEK OBČINE DOMŽALE
11.6. Analiza ukrepov

Tabela 25: Ukrepi akcijskega načrta LEK Občine Domžale za doseganje 
cilja 1 (25 % OVE)
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Tabela 26: Ukrepi akcijskega načrta LEK Občine Domžale za doseganje 
cilja 2 (20 % URE)
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Tabela 27: Ukrepi akcijskega načrta LEK Občine Domžale za doseganje učin-
kovitega energetskega načrtovanja

11.7. Prioritetni ukrepi

Prioritetni ukrepi so določeni glede na rezultate delavnice z usmerjevalno 
skupino in glede na učinek ukrepa na povečanje rabe obnovljivih virov ener-
gije in učinkovite rabe energije. Za vsak ukrep je opredeljen tudi vpliv Občine 
Domžale na izvedbo. Posamezni ukrepi tako predstavljajo direkten vpliv Občine 
Domžale na izvedbo, posamezni pa predlog Občine drugim akterjem.
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Tabela 28: Prioritetni ukrepi akcijskega načrta LEK Domžale

OPIS PRIORITETNEGA UKREPA UČINEK VLOGA 
OBČINE

Izdelava energetskih pregledov za ostale javne objekte 
(Občinske stavbe, Športni objekti, Glasbena šola in 
kulturni dom, Dom upokojencev, Kulturni domovi po 
krajevnih skupnostih)

URE neposredna

Izdelava Evidence energetskih ureditev na območju 
Občine Domžale – kot strokovno podlago pri izdelavi 
OPN (na podlagi rezultatov – vključitev kriterijev 
prednostnega ogrevanja po EUP v OPN)

načrtovanje neposredna

Energetska sanacija javnih stavb  v upravljanju Občine  
skladno z ugotovitvami energetskih pregledov

URE neposredna

Prehod javnih objektov v upravljanju Občine na 
zemeljski plin (ELKO – obstoječa raba) – na območjih 
plinovodnega omrežja

URE neposredna

Optimizacija Javne razsvetljave URE neposredna

Vzpostavitev odgovorne osebe za energetsko 
načrtovanje  v Občini Domžale (tudi izvajanje LEK)

načrtovanje neposredna

Postavitev malih hidroelektrarn na rekah na območju 
občine

OVE posredna

Energetska sanacija stanovanjskih stavb (individualni 
in večstanovanjski)

URE posredna

Postavitev sončnih kolektorjev ali fotovoltaičnih 
modulov na obstoječih stavbah in novogradnjah

OVE neposredna

Spodbujanje obnovljivih virov energije za ogrevanje 
stanovanjskih objektov (biomasa, kolektorji, topl. 
črpalke), kjer ni možen priklop na plinovodno omrežje

OVE posredni

Pri nakupu novih vozil v Občinski upravi in Javnih 
podjetjih slediti cilju čim večjega števila okolju 
prijaznejših vozil (hibrid, elektrika, UNP)

OVE neposredna

Vključevanje trajnostne rabe energije pri javnih 
naročilih (Zelena javna naročila – energija iz OVE)

OVE in URE neposredna

Preučitev možnosti učinkovitega JPP v občini z 
navezavo na občino Kamnik in druge sosednje občine

URE posredna

Priprava dolgoročnega promocijskega programa načrtovanje neposredna

11.7.11. Izdelava energetskih pregledov za ostale javne objekte
11.7.11.1 Opis ukrepa

Prvi korak pri uvajanju energetske učinkovitosti v javne objekte predstavlja 
izdelava energetskega pregleda objekta, katerega sestavni del je predlog 
možnih ukrepov z določenimi prioritetami, ki nudi upravitelju objekta napotke 
za organizacijske spremembe in kvalitetne investicijske odločitve. Za osnovne 
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šole, vrtce in Zdravstveni dom so energetski pregledi že bili izdelani. Opisan 
ukrep predvideva izdelavo energetskih pregledov za ostale večje javne objekte, 
ki so v upravljanju Občine Domžale. Javni objekti, za katere ta ukrep predvideva 
izdelavo energetskih pregledov so naslednji:

• Občina Domžale – Ljubljanska cesta 69, Savska cesta 2, Ljubljanska cesta 
51;

• Kulturni dom Franca Bernika in Glasbena šola Domžale – Ljubljanska cesta 
61;

• Srednja šola Domžale – Ljubljanska cesta 105 in Cesta talcev 12;
• Dom športnih organizacij (celotnem sklop) – Kopališka cesta 4;
• Kulturni domovi po posameznih krajevnih skupnostih;

Ukrep predvideva izdelavo razširjenih energetskih pregledov, ki predstavlja 
natančno analizo stavbe z izračunom energetskih potreb in analizo izbranih 
ukrepov za učinkovito rabo energije.

Energetski pregled je namenjen pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe 
energije in povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije. 
Energetski pregled obsega pregled stanja glede oskrbe in rabe energije, 
identifikacijo možnih ukrepov za učinkovito ravnanje z energijo in analizo 
tehnične in ekonomske izvedljivosti teh ukrepov z določitvijo dosegljivih 
prihrankov in potrebnih investicij. V njem sta navedeni struktura in stroški 
porabe energije in podan nabor prednostnih organizacijskih in investicijskih 
ukrepov za učinkovito rabo energije, na osnovi katerega se izdela program 
izvajanja predlaganih ukrepov.

Za zgoraj naštete javne objekte se izvede javno naročilo oziroma se pridobi 
ponudbe za izdelavo Energetskih pregledov na podlagi katerih se izbere izva-
jalca za izdelavo Energetskega pregleda. Ponudbe za izdelavo energetskega 
pregleda za posamezni objekt morajo vsebovati opis del, ki mora biti skladen 
z Metodologijo izvedbe energetskega pregleda (MOP, 2007).

11.7.11.2 Odgovornost za izvedbo

Odgovornost za izvedbo je odvisen od objekta za katerega se bo izdelovalo 
energetski pregled. Občina Domžale bo za javne objekte v njenem upravljanju 
poskrbela za pridobitev ponudb in izbiro izvajalca ter v nadaljevanju za samo 
izvedbo energetskega pregleda. Za objekte, ki niso v občinskem upravljanju, 
bo upravitelj sam pridobil ponudbe za izvedbo energetskega pregleda. Odgo-
vorne službe za izvedbo ukrepa so tako naslednje:

• Občina Domžale;
• Srednja šola Domžale;
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11.7.11.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• KD Franca Bernika;
• Glasbena šola Domžale;
• Zavod za šport in rekreacijo Domžale;
• Krajevne skupnosti;

11.7.11.4 Pričakovani rezultati

• Pregled rabe energije v javnih objektih;
• Seznam ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti;
• Posledično povečanje energetske učinkovitosti;

11.7.11.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Izdelani energetski pregledi;
• Kazalci navedeni po posameznih energetskih pregledih;

11.7.11.6 Stroški

Predvideni stroški izvedbe energetskega pregleda so odvisni od pridobljenih 
ponudbenih cen. Izdelava energetskega pregleda se giblje okvirno med 3.000 
in 15.000 EUR. Celotni stroški ukrepa so tako med 30.000 in 40.000 EUR.

11.7.11.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Občina Domžale, javna podjetja 75,00%

RS Ministrstvo za šolstvo 25,00%

Vir sredstev za izdelavo energetskega pregleda za Srednjo šolo Domžale je 
RS Ministrstvo za šolstvo. Delež investicije je tako odvisen od cene izdelave 
posameznega energetskega pregleda.

11.7.11.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Pridobitev ponudb za izdelavo energetskih 
pregledov

2011

Izdelava energetskih pregledov 2011 – 2012

SKUPAJ 2011 - 2012
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11.7.12. Izdelava Evidence energetskih ureditev

11.7.12.1 Opis ukrepa

Za spremljanje skladnosti planov z ukrepi in usmeritev LEK se izdela evidence 
energetskih ureditev kot strokovno podlago pri izdelavi OPN. Ukrep obsega 
tako prostorsko definirano rabo in oskrbo z energijo (na enote urejanja pro-
stora natančno)  kot predvideno bodočo oskrbo in ukrepe LEK. Z izdelanimi 
evidencami je omogočeno prostorsko spremljanje sprememb rabe energije in 
oskrbe z energijo.

Za poznavanje stanja rabe energije in oskrbe z energijo po posameznih enotah 
urejanja prostora se izdela evidence energetskih ureditev. Prva faza ukrepa 
obsega določitev rabe energije in oskrbe z energijo po posameznih enotah 
urejanja prostora skladno z rezultati lokalnega energetskega koncepta. Pri 
zasnovi evidence podatkov o energetskih ureditvah občine Domžale je treba 
izhajati iz sektorskih politik porabe in oskrbe z energijo (promet, elektrika, 
ogrevanje in hlajenje, ter javne razsvetljave).

V sklopu izdelave LEK za območje občine Domžale je bila izdelana analiza 
rabe energije na stavbnih zemljiščih z objekti za bivanje. Rezultat preračuna 
je prostorsko definirana raba energije za ogrevanje stanovanjskih objektov. 
S tem je znana poraba energije za ogrevanje na kvadratni meter stavbnega 
zemljišča podrobne namenske rabe prostora. Navedeni rezultat se vključi v 
sklop analize rabe energije po enotah urejanja prostora in se ga dopolni z rabo 
ostalih sektorjev.

Rezultat analize rabe energije in oskrbe z energijo je grafični podatek (shp) o 
energetskem stanju na posamezni enoti urejanja prostora s čimer je natančno 
definirano obstoječe stanje. V nadaljevanju se skladno z usmeritvami LEK 
določi bodočo oskrbo na posameznih enotah urejanja prostora. Skladno z do-
ločenimi ukrepi v sklopu LEK se v primeru možne umestitve v enote urejanja 
prostor, le te ustrezno grafično določijo.

Struktura podatkov o energetskih ureditvah na posameznem območju mora 
biti skladna z funkcionalnimi enotami prostorskega urejanja določenimi z pred-
videnim OPN. Upoštevati mora tudi strukturo podatkov obstoječih državnih 
evidenc (zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin in register 
prostorskih enot) in metodološka izhodišča za ocenjevanje porabe energije 
in energentov oziroma emisij onesnaževal zaradi porabe energentov, ki so 
opredeljena v nacionalnih programih in Lokalnem energetskem konceptu.

Struktura podatkov o energetskih ureditvah na posameznem območju obči-
ne Domžale mora omogočati, da se pri oceni predvidene porabe energije in 
izdelavi napotkov za prihodnjo oskrbo z energijo lahko izdelajo primerjave s 
projekcijami predvidenih nacionalnih scenarijev porabe in oskrbe z energijo, 
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izračunanimi za območje občine Domžale ob upoštevanju značilnosti urbane 
poselitve in namenske rabe prostora.

Evidenco podatkov o energetskih ureditvah občine Domžale je treba urediti 
tako, da bo omogočeno vrednotenje kazalnikov, s katerim se bo spremljala 
učinkovitost izvajanja ukrepov pri oskrbi in rabi energije na območju občine 
Domžale in ki se uporabljajo za spremljanje doseganja okoljskih ciljev politik, 
načrtov in operativnih programov.

11.7.12.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale

11.7.12.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Pripravljavec OPN Občine Domžale;

11.7.12.4 Pričakovani rezultati

• Pregled rabe energije in oskrbe z energijo po EUP;
• Pregled skladnosti planov z usmeritvami LEK;
• Prostorsko določena bodoča oskrba z energijo;

11.7.12.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Izdelane evidence energetskih ureditev;

11.7.12.6 Stroški

Stroški izdelave evidenc energetskih ureditev so med 20.000 in 30.000 EUR, 
skladno z pridobljenimi ponudbami izvajalcev.

11.7.12.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Občina Domžale 100,00%

11.7.12.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Izdelava evidenc energetskih ureditev 2011
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11.7.13. Energetska sanacija javnih stavb  v upravljanju Občine
11.7.13.1 Opis ukrepa

Vsota vseh predlaganih ukrepov za posamezne šole in vrtce je podana z ener-
getsko in ekonomsko opredelitvijo ukrepov v spodnjih dveh tabelah. Seznam 
ukrepov in opis stanja je povzet po izdelanih energetskih pregledih.

Tabela 29: Energetska in ekonomska opredelitev predlaganih ukrepov ener-
getskih pregledov

Naziv javnega zavoda Elektrika
[MWh]

Toplota
[MWh]

Skupaj
[MWh]

Zmanjšanje
stroškov
[EUR/leto]

Znesek
investicij
[EUR]

Vrtec Domžale, enota 
Kekec Radomlje

2,67 56,33 59,00 3.463 36.260

Vrtec Domžale, 
en.Ostržek Rodica

1,97 70,14 72,11 5.086 45.316

Vrtec Domžale, 
en.Savska

5,22 36,00 41,22 2.214 26.038

Vrtec Domžale, 
en.Palcek Vir

4,11 72,08 76,19 4.560 42.171

Vrtec Domžale, 
en.Krtek Ihan

2,94 46,42 49,36 3.024 34.887

Vrtec Domžale, 
en.Cicidom Količevo

211,39 51,92 263,31 3.793 28.074

Osnovna šola Venclja 
Perka

25,00 393,89 418,89 65.703 485.000

Osnovna šola Rodica 25,00 280,00 305,00 27.000 380.000

Vrtec Urša 78,00 240,00 318,00 49.400 693.500

Osnovna šola Dob 47,00 210,00 257,00 72.000 700.000

Osnovna šola Domžale 52,00 240,00 292,00 49.000 917.000

Osnovna šola Jarše 3,50 18,00 21,50 2.000 155.000

Podružnična šola 
Krtina

0,50 0,50 1,00 6.000 80.000

SKUPAJ 459,31 1715,28 2174,58 293.243 3.623.246

Iz zgornje tabele je razvidno, da bi se skupna poraba energije v šolah in vrt-
cih zmanjšala za 2.175 MWh, kar predstavlja zmanjšanje porabe energije v 
analiziranih javnih objektih za 21 %. Iz navedenega je razvidno, da je sanacija 
šol in vrtcev upravičeno prednostna naloga pri doseganju učinkovite rabe 
energije. Vsi ukrepi skupaj bi stali približno 3.650.000 EUR, kar predstavlja 
1,7 EUR na privarčevano kWh. Letno zmanjšanje stroškov bi skupaj zneslo 
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približno 300.000 EUR oziroma 8,1 % investicije. Letno bi bil dejanski strošek 
(z upoštevanjem prihranka) privarčevane kWh 1,5 EUR.

Podrobneje so posamezni ukrepi razdelani v izdelanih energetskih pregledih, 
kjer je navedene tudi natančen terminski in finančni načrt sanacije. Kratki 
povzetki predlaganih ukrepov energetskih pregledov pa so podani v poglavju 
4.3.2 Izdelani energetski pregledi – povzetek ukrepov.

11.7.13.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale;

11.7.13.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Upravitelji posameznih objektov;
• Ministrstvo za šolstvo;
• Ministrstvo za gospodarstvo;
• Petrol d.d.

11.7.13.4 Pričakovani rezultati

• Povečanje energetske učinkovitosti javnih objektov;
• Zmanjšanje rabe energije v javnih objektih;
• Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

11.7.13.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Vrednost investicij v energetsko sanacijo javnih objektov;
• Stroški za energijo;
• Raba energije v javnih objektih;

11.7.13.6 Stroški

Skupni stroški ukrepa znašajo približno 3.650.000 EUR, pri čemur so stroški 
po posameznih objektih podani v tabeli 29.
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11.7.13.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Občina Domžale 100,00%

Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo 
za šolstvo

skladno z razpisnimi pogoji

11.7.13.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Energetska sanacija javnih objektov 2011 – 2015

11.7.14. Prehod javnih objektov IN SKUPNIH KOTLOVNIC na zemeljski plin
11.7.14.1 Opis ukrepa

Za javne objekte, ki so v upravljanju Občine in za ogrevanje uporabljajo ekstra 
lahko kurilno olje (ELKO) se predvidi zamenjava energenta (zemeljski plin).  
Ukrep se nanaša na objekte, ki imajo možno priklopa na plinovodno omrežje. 
Prehod na zemeljski plin se izvede, ko je potrebna zamenjava zastarelega kotla 
ali ob energetski sanaciji objekta. Pred samo zamenjavo kotla se preuči tudi 
ekonomičnost vgradnje mikrokogeneracij.

Na območjih, kjer je že izvedeno distribucijsko omrežje zemeljskega plina se 
spodbuja razvoj mikrogeneracij in kogeneracij. V kolikor je za posamezni javni 
objekt ekonomsko sprejemljivejša izraba obnovljivih virov energije, predstavlja 
to prioriteto pred zemeljskim plinom. Prehod na obnovljive vire energije se pre-
uči v izdelanem energetskem pregledu in izvede v primeru energetske sanacije. 

Če upoštevamo, da omogoča sodobna tehnologija plinskih kotlov visoke 
izkoristke kotlov in s tem zmanjšanje porabe goriva (kondenzacijski kotli na 
zemeljski plin dosegajo normirane izkoristke do 109 odstotkov). Razvoj plinskih 
kotlov poteka v smeri učinkovite rabe energije in s tem prihranka energije. 
Sodobni kondenzacijski kotli imajo vgrajene sevalne gorilnike in modulirano 
regulacijo moči z stalnim nadzorom nad količino zgorevalnega zraka.

S strani upravljavcev objektov je potrebno preučiti možnost prehoda skupnih 
kotlovnic iz ELKO na zemeljski plin, pri čemur je potrebno preučiti tudi smi-
selnost soporoizvodnje električne energije. Prav tako je s strani upravljavcev 
objektov potrebno preučiti ukinitve posameznih skupnih kotlovnic in jih na-
domestiti z centralno kotlovnico, v kateri bi bil poleg kotla na zemeljski plin 
sestavni del tudi SPTE modul. Če bi število skupnih kotlovnic zmanjšali in kot 
energent namesto kurilnega olja uporabili zemeljski plin v povezavi z SPTE 
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bi lahko bistveno zmanjšali stroške ogrevanja in vzdrževanja posameznih 
kotlovnic. 

11.7.14.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale;

11.7.14.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Petrol d.d.
• Upravljavci objektov.
• Lasniki.

11.7.14.4 Pričakovani rezultati

• Povečanje energetske učinkovitosti javnih objektov in večstanovanjskih 
objektov;

11.7.14.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Izvedene zamenjave kotlov za ogrevanje (iz ELKO na ZP);
• Izvedeni sistemi za soproizvodnjo toplote in električne energije.

11.7.14.6 Stroški

Stroški so odvisni od zmogljivosti kotla oziroma posledično od velikosti objekta 
in ugotovitev energetskega pregleda. Z izvedbo energetske sanacije objekta in 
posledično izboljšanje energetske učinkovitosti se potrebna zmogljivost kotla 
posledično zmanjša. Cena na objekt tako znaša od 15.000 – 50.000 €.

11.7.14.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Občina Domžale 100,00% za objekte v upravljanju Občine

Upravljavci/lasniki skupnih kotlovnic 100 % za lastne objekte
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11.7.14.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Prehod javnih objektov in skupnih kotlovnic 
na zemeljski plin

2011 – 2015

11.7.15. Optimizacija javne razsvetljave
11.7.15.1 Opis ukrepa

Optimizacija javne razsvetljave obsega zamenjavo še preostalega dela neu-
streznih svetil (glede na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju), dopolnitev 
programa za pregled podatkov o javni razsvetljavi, aktualizacija katastra javne 
razsvetljave. Poleg navedenega ta ukrep obsega še uvedbo enotne fotocelice 
za prižig luči, naprav za zmanjšanje priključne moči, redukcijske omare in du-
šilke ter ukinitev razsvetljenih mest, kjer po tem ni potrebe. Optimizacija javne 
razsvetljave pilotno predvideva tudi postavitve določenega števila solarnih 
svetilk in uvedbe LED tehnologije.

Obravnavani ukrep tako obsega združitev vseh ukrepov potrebnih za vzpo-
stavitev učinkovite javne razsvetljave skladne z Uredbo o svetlobnem one-
snaževanju. Zamenjava svetil skladnih z Uredbo se že izvaja kot je razvidno 
iz poglavja 4.4. Ukrep optimizacije javne razsvetljave tako obsega zamenjavo 
še neustreznih svetil.

Prvi del ukrepa obsega zamenjavo neustreznih svetil skladno z Uredbo o 
svetlobnem onesnaževanju. Upravljavec javne razsvetljave je do konca leta 
2009 zamenjal 15 % svetilk, do leta 2016 pa namerava zamenjati vse svetilke z 
energijsko varčnimi in skladnimi z Uredbo. Zamnjava svetilk se je nadaljevala 
tudi v letu 2010, tako da je bilo konec 2010 dejansko zamenjano večji delež 
svetil (~ 25 %). Do leta 2016 se tako predvideva zamenjava še 75 % svetil in 
sicer do konca leta 2012 še 25 %, do konca leta 2014 dodatnih 25 % in do konca 
2016 še preostali del.

Dopolnitev programa za pregled podatkov o javni razsvetljavi in aktualizacija 
katastra javne razsvetljave ne predstavlja direktnega ukrepa za zmanjšanje 
porabe električne energije temveč preko učinkovitega načrtovanja in spre-
mljanja posredno zmanjšanje porabe električne energije. Digitalizacija javne 
razsvetljave (kataster) zajema traso omrežja javne razsvetljave z lokacijami 
svetilk, prižigališč in traso kablov ter tipom luči, močjo žarnice, priključno močjo 
prižigališča, tipom kabla, premerom kabla in materialom kabla. Novi podatki 
morajo biti razvidni tudi v programu za pregled podatkov o javni razsvetljavi. 
Program se ustrezno dopolni z nadaljnjo možnostjo analiziranja porabe in 
optimiziranja javne razsvetljave.
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Zadnji del ukrepa obsega uvedbo enotne fotocelice za prižig luči, naprav za 
zmanjšanje priključne moči, redukcijske omare in dušilke ter ukinitev razsve-
tljenih mest, kjer po tem ni potrebe. Gre za tehnični ukrep, ki je predviden v 
daljšem časovnem obdobju. Pred izvedbo same uvedbe enotne fotocelice in 
ukinitve razsvetljenih mest je potrebno analizirati možnosti iz tehničnega in 
ekonomskega vidika.

Pilotno se predvidi postavitev določenega števila solarnih svetilk in LED teh-
nologije. Obratovanje poskusnih svetilk se eno letno stalno spremlja, s čimer 
se določi zadostnost teh svetilk in dejanske prihranke zaradi obratovanja. Na 
podlagi pilotnega projekta se določi nadaljnje ukrepe v zvezi s postavitvijo 
solarnih oziroma LED svetilk.

11.7.15.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale;

11.7.15.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Ponudniki solarnih svetilk in LED tehnologije;

11.7.15.4 Pričakovani rezultati

• Zmanjšanje stroškov za javno razsvetljavo;
• Zmanjšanje porabe električne energije;

11.7.15.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Stroški za električno energijo (sektor javna razsvetljava);

11.7.15.6 Stroški

Del ukrepa Strošek [EUR]
Zamenjava še preostalega dela neustreznih svetil 650.000

Dopolnitev programa za pregled podatkov o javni razsvetljavi in 
aktualizacija katastra

15.000

Uvedba enotne fotocelice za prižig luči, naprav za zmanjšanje 
priključne moči, redukcijske omare in dušilke ter ukinitev 
razsvetljenih mest

100.000

Pilotni projekt postavitve solarnih svetilk in LED tehnologije 10.000

SKUPAJ 775.000
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11.7.15.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Občina Domžale 100,00%

Za pilotni projekt postavitve solarnih svetilk je možen dogovor med Občino in 
ponudnikom za soinvesticijo.

11.7.15.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Zamenjava še preostalega dela neustreznih svetil 2011 – 2016

Dopolnitev programa za pregled podatkov o javni razsvetljavi in 
aktualizacija katastra

2011 - 2020

Uvedba enotne fotocelice za prižig luči, naprav za zmanjšanje 
priključne moči, redukcijske omare in dušilke ter ukinitev 
razsvetljenih mest

2011 - 2020

Pilotni projekt postavitve solarnih svetilk in LED tehnologije 2011 - 2012

11.7.16. Vzpostavitev odgovorne osebe za energetsko načrtovanje
11.7.16.1 Opis ukrepa

Občina naj imenuje osebo, ki bo odgovorna za izvajanje ukrepov in nadaljnje 
energetsko načrtovanje. Lahko se imenuje ena oseba ali pa manjša skupina. 
Smiselno bi bilo vzpostaviti odgovorno osebo znotraj Občinske uprave in zu-
nanjo odgovorno osebo (energetska agencija). V občini Domžale se namreč 
nahaja Energetsko svetovalna pisarna, ki je pripravljena na sodelovanje z 
Občinsko upravo oziroma odgovorno osebo s strani Občine pri občinskem 
energetskem načrtovanju.

Prava naloga odgovorne osebe za energetsko načrtovanje bo spremljanje iz-
vajanja ukrepov določenih v LEK.  Naloge odgovorne osebe oziroma skupine 
za energetsko načrtovanje bi bile:

• spremljanje izvajanja ukrepov lokalnega energetskega koncepta,
• sodelovanje pri pripravi prostorskih načrtov (preverjanje skladnosti z LEK),
• usmerjanje Občinske uprave k energetski učinkovitosti (ravnanje, naročila, 

projekti, itd.),
• skrb za sodelovanje z deležniki na področju energetike,
• spremljanje razpisov za sofinaciranje projektov URE in OVE,
• skrb za stalno informiranje in osveščanje občanov o URE in OVE,
• dogovarjanje s potencialnimi investitorji za izrabo obnovljivih virov energije.
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Odgovorno osebo za energetsko načrtovanje v občini se imenuje vsaj za ob-
dobje LEK, torej za obdobje 2011 – 2020.

11.7.16.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale;

11.7.16.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Energetsko svetovalna pisarna Domžale;

11.7.16.4 Pričakovani rezultati

• Izvajanje ukrepov določenih v LEK;
• Povečanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije;
• Povečanje osveščenosti in informiranosti javne uprave;

11.7.16.5 Kazalci spremljanja ukrepa

Po imenovanju odgovorne osebe za energetsko načrtovanje v občini je ukrep 
izveden. 

11.7.16.6 Stroški

Predviden je mesečno plačilo odgovorne osebe za energetsko načrtovanje 
skladno z določili zaposlovanja v javnem sektorju.

11.7.16.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije

Občina Domžale 100,00%

11.7.16.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Delovanje odgovorne osebe za energetsko načrtovanje 2011 – 2020
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11.7.17. Postavitev malih hidroelektrarn
11.7.17.1 Opis ukrepa

Največji hidroenergetski potencial predstavlja vodotok Kamniška Bistrica, 
saj ima največji pretok. Za območje občine je značilen sistem mlinščic, ki pa 
danes niso več tako funkcionalno izrabljene kot nekoč. Ti vodotoki imajo sicer 
nižje pretoke vendar so bolj primerne za izkoriščanje zlasti na območjih kjer so 
bili v preteklosti mlini. Pšata, Radomlja in Rača imajo manjši potencial zaradi 
nižjih pretokov in strmca.

Hidroenergetski potencial na območju občine Domžale je sledeči:

Ime vodotoka Potencial za MHE – možna 
inštalirana moč (kWp/a)

Izkoristljiv potencial 
(GWh/a)

Kamniška Bistrica 2.887,23 25,29

Homška mlinščica 335,89 5,41

Radomeljska mlinščica 333,54 2,92

Rača 256,73 2,25

Radomlja 104,77 0,92

Ihanska mlinščica 98,10 0,86

Pšata 98,10 0,86

SKUPAJ 4.114,36 38,51

Skupni izkoristljiv hidroenergetski potencial v občini Domžale znaša 38,51 GWh 
letno. Večji del tega potenciala predstavlja Kamniška Bistrica. V primerjavi z 
mlinščicami so posegi v ostale vodotoke bolj problematični zlasti z okoljskega 
in urbanističnega vidika. Zato popolno izkoriščenost vodotokov ni pričakovati, 
bi bilo pa smiselno izkoristiti vsa območja, kjer so v preteklosti že stale vodne 
naprave (mlini) oz. območja kjer so vodotoki že sedaj tehnično preoblikovani 
in imajo manjšo ekološko vrednost. 

Ukrep za Občino predstavlja spodbujanje investitorjev in občanov k postavitvi 
malih hidroelektrarn na rekah na območju občine. V sklopu promocijskega 
programa se predvidi tudi intenzivno spodbujanje k postavitvi malih hidro-
elektrarn. V promocijo in svetovanje se vključi tudi energetsko svetovalno 
pisarno Domžale.

11.7.17.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale;

11.7.17.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Energetska svetovalna pisarna Domžale;
• Zainteresirani investitorji;
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11.7.17.4 Pričakovani rezultati

• Povečanje izrabe obnovljivih virov energije;

11.7.17.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Količina proizvedene električne energije iz malih HE;

11.7.17.6 Stroški

Stroški so močno odvisni od velikosti male HE in od cene zemljišča, kjer se 
bo mala HE postavila. Groba ocena za postavitev ene male HE je med 50.000  
in 200.000 EUR.

11.7.17.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Zasebni investitorji 100,00%

11.7.17.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Postavitev malih HE 2011 – 2020

11.7.18. Energetska sanacija stanovanjskih stavb
11.7.18.1 Opis ukrepa

Najučinkovitejše ukrepe sanacije stanovanjskih stavb razdelimo v tri skupine: 
izboljšanje učinkovitosti ogrevalnega sistema, ki vključuje hidravlično uravno-
teženje tokokrogov ter ustrezno centralno in lokalno temperaturno regulacijo; 
izboljšanje toplotnih lastnosti ovoja, ki vključuje toplotno izolacijo gradbene 
konstrukcije, vgradnjo sodobnih oken z učinkovitimi zunanjimi senčili, uredi-
tev sistema kontroliranega energijsko učinkovitega prezračevanja, centralno 
pripravo tople sanitarne vode (zamenjava električnih grelnikov) in vgradnjo 
energijsko učinkovitih sijalk. Sedanja povprečna specifična raba toplote za 
ogrevanje stanovanj na območju občine Domžale je bistveno večja, kot je to 
značilno za nizkoenergijske in še posebej pasivne stavbe. 

Kljub temu, da je energetska sanacija bistveno zahtevnejša od novogradnje 
pa je mogoče z postopnim uvajanjem navedenih ukrepov znižati rabo energije 
za ogrevanje, ki predstavlja največji delež pri rabi energije v stavbah za 20-
50 %. V obdobju do leta 2020 se predvideva, da bo energetska sanacija stavb, 
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tudi zaradi zagotovitve novih delovnih mest intenzivna in naj bi v povprečju 
omogočila vsaj 20 % znižanje rabe toplote za ogrevanje stanovanjskih stavb.

Občina Domžale, javna podjetja in distributer zemeljskega plina naj se aktivno 
vključijo v konkretne promocijske in akcijske načrte. Podobno obvezo Občina 
Domžale lahko naloži tudi vsem upravljavcem stavb, ki bi z letnimi poročili o 
rabi energije stanovanjskih objektov, ki jih upravljajo, tudi dokazovali uspešnost 
pri zmanjševanju rabe energije.

11.7.18.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale
• Petrol d.d.

11.7.18.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Javna podjetja

11.7.18.4 Pričakovani rezultati

• Povečanje energetske učinkovitosti stanovanjskih objektov;

11.7.18.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Spremljanje zmanjšanja porabe zemeljskega plina;
• Spremljanje zmanjšanja porabe energije za ogrevanje;

11.7.18.6 Stroški

Stroški sanacije so močno odvisni od faze sanacije, starosti objekta in velikosti 
objekta. Po grobi oceni je strošek energetske sanacije objekta med 10.000 in 
100.000 EUR za manjše objekte in med 100.000 in 500.000 za večstanovanjske 
objekte. Strošek je lahko tudi večji v primeru obsežnih večstanovanjskih objek-
tov (SPB, itd.). Skupni strošek v obdobju 2011 – 2020 bi znašal med 10.000.000 
in 100.000.000 EUR.

11.7.18.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Lastniki in upravitelji objektov 100,00%
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11.7.18.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Energetska sanacija stanovanjskih stavb 2011 – 2020

11.7.19. Postavitev sončnih kolektorjev ali fotovoltaičnih modulov na 
Obstoječih stavbah in novogradnjah

11.7.19.1 Opis ukrepa

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010) opredeljuje mi-
nimalni delež obnovljivih virov energije pri oskrbi stavb s končno energijo. 
Navaja tudi, da je energijska učinkovitost enostanovanjskih stavb dokazana 
tudi z vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s površino sprejemnikov sončne 
energije vsaj 6 m2.

V letu 2009 smo v Sloveniji vgradili solarne ogrevalne sisteme s površino spre-
jemnikov sončne energije 11 m2/1000 prebivalcev. To nas uvršča med vodilne 
evropske države na tem področju a hkrati močno zaostajamo za sosednjo 
Avstrijo (40 m2/1000 prebivalcev). 

S sodobnimi solarnimi ogrevalnimi sistemi proizvedemo med 500 in 600 kWh 
toplote z 1 m2 sprejemnikov sončne energije letno za pripravo tople sanitar-
ne vode in ogrevanje stavb. Ob višini investicije 500-700 EUR/m2 površine 
sprejemnikov sončne energije. Ekonomičnost solarnih ogrevalnih sistemov je 
večja pri velikih sistemih, ki jih lahko uporabimo tudi za solarno hlajenje stavb.

Za izkoriščanje sončne energije je potrebna uporaba solarnih celic oz. fotovol-
taičnih panelov. Tehnologija pretvorbe sončne energije v električno energijo 
sama po sebi ne prinaša emisij oz. onesnaževanja okolja. Je pa solarno elek-
trarno potrebno umestiti v prostor, kar lahko privede do konfliktov oz. vplivov 
na okolje.

Za postavitev sončne elektrarne je nujo poznati tudi izkoristljiv potencial, saj 
le tega lahko uporabimo. Izkoristljiv potencial sončne energije je odvisen od 
tehnologij za rabo potenciala sončnega obsevanja. Za določanje izkoristljive-
ga potenciala je potrebno upoštevati obstoječo tehnologijo sončnih celic. Na 
podlagi izkoristkov obstoječih tehnologij se določi izkoristljiv potencial sončne 
energije in ekonomičnost izvedbe sončne elektrarne.

Izkoristljiv potencial sončne energije na stavbnih zemljiščih znaša kar 
2,1 TWh/a (upoštevan 15 % izkoristek). Samo na strehah objektov pa ta poten-
cial znaša 346 GWh/a oz. 173,09 GWh/a, če upoštevamo primerno ekspozicijo 
in razmik med moduli. Pri tem je potrebno upoštevati, da na tržišču obstajajo 
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tudi sončne celice z višjimi izkoristki vendar so cenovno manj ugodne in zato 
na tržišču manj prisotne.

11.7.19.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale;
• Ministrstvo za gospodarstvo,
• Ministrstvo za okolje in prostor,
• Energetsko svetovalna pisarna,
• EKO sklad

11.7.19.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Lokalno prebivalstvo,
• Lastniki stavb

11.7.19.4 Pričakovani rezultati

• Povečanje deleža OVE,
• zmanjšanje emisij,
• povečanje energetske samozadostnosti.

11.7.19.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Površina vgrajenih sprejemnikov sončne energije

11.7.19.6 Stroški

Stroški trenutno znašajo okoli 5.000 € / kW oziroma 600 € / m2. Celotna 
vrednost investicijskih stroškov je odvisna od obsega vgrajenih sprejemnikov 
sončne energije.

11.7.19.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Zasebna sredstva 70,00%

Subvencije 30,00%
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11.7.19.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Promocijske akcije 2011 – 2020

Izvajanje 2011 -2020

11.7.20. Spodbujanje OVE za ogrevanje stanovanjskih objektov
11.7.20.1 Opis ukrepa

Ukrep predvideva vključitev določene vrednosti za subvencijo gospodinjstvom 
pri prehodu na rabo obnovljivih virov energije v proračun Občine. Finančna 
subvencija bo namenjena uvajanju modernih kotlov na lesno biomaso, montaži 
sončnih kolektorjev in inštalaciji toplotnih črpalk. S tem ukrepom želi Občina 
občane spodbujati občane k prehodu na rabo obnovljivih virov energije. Me-
njava ali posodobitev sistema je smiselna šele po energetski sanaciji objekta 
oziroma za že energetsko učinkovite objekte. Predpogoj za pridobitev sred-
stev za obstoječe objekte tako predstavlja izkazovanje ustrezne energetske 
učinkovitosti objekta.

Z navedenim ukrepom bodo imela gospodinjstva možnost pridobiti dodatna 
nepovratna sredstva s strani Občine. Subvencija za prehod na obnovljive vire 
v celoti bo mogoča na območjih, kjer ni plinovodnega omrežja. Na območjih 
znotraj plinovodnega omrežja bo subvencija za OVE mogoča samo za montažo 
sončnih kolektorjev oziroma za zagotavljanje energije iz OVE v 25 % deležu.

Sredstva se najprej poskuša dobiti od države ali se kandidira na evropskih 
razpisih, šele na koncu se sredstva zagotovijo le iz občinskega proračuna. Za 
pridobivanje državnih in evropskih sredstev bo Občina informirala in osve-
ščala preko lokalnih medijev obveščanja (opisano pri ukrepu osveščanja/
informiranja).

Gospodinjstva bodo tako imela možnost pridobiti nepovratna sredstva s strani 
Občine. Postopek prijave za pridobitev teh sredstev in kontrola izvajanja bo 
določena v sklopu občinskega razpisa za ta sredstva. Pred pridobitvijo sredstev 
bo potrebno v sklopu prijave za pridobitev teh sredstev priložiti predračun 
montaže naprave za izrabo obnovljivih virov energije. Po izvedeni investiciji bo 
potrebno na Občino dostaviti dokazilo o plačanem računu o izvedeni investiciji. 
V nadaljevanju bo potrebno Občini poročati o delovanju sistema, ter vsako leto 
posredovati količino pridobljene energije zaradi izvedene investicije. Primeri 
montaže naprav za izrabo obnovljivih virov energije bodo objavljeni tudi na 
spletni strani Občine Domžale in v lokalnem glasilu.
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11.7.20.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale;

11.7.20.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Energetska svetovalna pisarna

11.7.20.4 Pričakovani rezultati

• Povečanje deleža obnovljivih virov energije;

11.7.20.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Število prehodov stanovanjskih objektov na izrabo OVE;

11.7.20.6 Stroški

Občina bo letno namenila 5.000 € za prehod gospodinjstev na obnovljive 
vire energije.

11.7.20.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Občina Domžale 100,00%

11.7.20.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Letna subvencija za prehod na OVE 2011 – 2020

11.7.21. Nakup Okolju prijaznejših vozil v Javni upravi in javnih podjetjih
11.7.21.1 Opis ukrepa

Pri nakupu novih vozil v Občinski upravi in v Javnih podjetjih se preuči možno-
sti nakupa energetsko varčnih vozil (hibrid, elektrika, utekočinjen naftni plin). 
V kolikor je na trgu energetsko varčno vozilo z želenimi lastnostmi (glede na 
predviden namen) in se cena ne razlikuje bistveno, je nakup takšnega vozila 
prednosten.
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Vozilo se ob nakupu opremi tudi s promocijskimi nalepkami, ki občane spod-
bujajo k nakupu takšne vrste vozil. Zaradi ekonomičnosti nakupa in boljših 
pogojev pri dogovorih s ponudniki tovrstnih vozil je smiselno na enkrat naročiti 
večje število vozil. Okolju prijaznejša vozila se podpirajo tudi na državni ravni, 
zato je potrebno spremljati razpise za subvencije za nakup tovrstnih vozil.

Ukrep predvideva tudi predelavo motornega vozila z vgradnjo sistema za 
pogon na utekočinjen naftni plin ali stisnjen zemeljski plin.

11.7.21.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale
• Javno komunalno podjetje Prodnik
• JP CČN Domžale – Kamnik

11.7.21.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Ponudniki tovrstnih vozil;

11.7.21.4 Pričakovani rezultati

• Zmanjšanje porabe goriva;
• Zmanjšanje stroškov za gorivo;

11.7.21.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Število energetsko varčnih vozil;

11.7.21.6 Stroški

Stroški so odvisni od namena uporabe vozila (osebno vozilo, tovornjak, itd.) in 
vrste okolju prijaznejšega vozila. Stroški so odvisni tudi od potrebe po novih 
vozilih. V obdobju 2011 – 2020 bi se za okolju prijaznejša vozila namenilo od 
100.000 do 150.000 €. 

11.7.21.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Občina Domžale, Javna podjetja 100,00%

Državne spodbude skladno z razpisi
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11.7.21.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Nakup okolju prijaznejših vozil 2011 – 2020

11.7.22. Vključevanje trajnostne rabe energije pri javnih naročilih 
11.7.22.1 Opis ukrepa

Ukrep predvideva naročilo električne energije iz obnovljivih virov energije. Pri 
javnem naročilu za nakup električne energije se tako postavi zahtev za zagota-
vljanje električne energije iz obnovljivih virov energije. Distributer električne 
energije mora tako zagotoviti, da je vsaj 25 % delež dobavljene električne 
energija pridobljen iz obnovljivih virov energije.

11.7.22.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale

11.7.22.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Javna podjetja

11.7.22.4 Pričakovani rezultati

• Povečanje deleža obnovljivih virov energije pri oskrbi z električno energijo;

11.7.22.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Delež električne energije iz obnovljivih virov energije.

11.7.22.6 Stroški

Ukrep ne predvideva dodatnih stroškov, temveč samo redne stroške za elek-
trično energijo.

11.7.22.7 Viri financiranja

Ni predvidenih dodatnih stroškov.
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11.7.22.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Naročila električne energije iz OVE 2011 – 2020

11.7.23. Preučitev možnosti učinkovitega JPP
11.7.23.1 Opis ukrepa

Izdelava trajnostne mobilnosti v sodelovanju s sosednjimi občinami (Kamnik, 
Trzin, Moravče,...) in v navezavi z Mestno občino Ljubljana.

Študija opredeli sistem mobilnosti, ki potrebe po prevozu zadovoljuje varno 
in na način, ki ne škoduje zdravju ljudi in ekosistemov, in zagotavlja enako-
pravnost znotraj in med generacijami. Opredeli sistem, ki je ugoden, deluje 
učinkovito, nudi izbiro pri načinu prevoza ter podpira razvoj gospodarstva 
in regionalni razvoj. V študiji se opredeli sistem mobilnosti, ki je v okviru sa-
močistilnih sposobnosti okolja, porablja obnovljive vire do ravni obnavljanja 
in na najmanjšo možno mero zmanjša obseg porabe zemljišč ter povzročanje 
hrupa. S študijo se določijo natančni ukrepi potrebni za zmanjšanje emisij iz 
prometa, povečanje rabe javnega potniškega prometa, zmanjšanje zastojev 
na obremenjenih prometnicah, itd... 

Študija zajema:

1. Analiza stanja mobilnosti v občinah/občini. (analizira se: javni potniški 
promet, nemotorni promet, prometna varnost, organiziranost sistema 
mobilnosti, delavnice o mobilnosti, prostorska ureditev in javni promet, 
cestni promet),

2. Seznam ukrepov,
3. Načrt ukrepanja (ukrepi se natančno definirajo, določi se finančni in ter-

minski plan, odgovorne in kazalnike uspešnosti).

Izdelana študija mora upoštevati vse usmeritve Strokovnih podlag urejanja jav-
nega prometa v Ljubljanski urbani regiji in se navezovati na predlagane rešitve.

11.7.23.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale,

11.7.23.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Javni prevozniki (Kambus, Slovenske železnice),
• Ministrstvo za promet,
• Nevladne organizacije (promocija),
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• MOP (sofinanciranje promocij).

11.7.23.4 Pričakovani rezultati

• Povečanje učinkovitosti JPP;

11.7.23.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Povečanje potnikov na JPP;
• Zmanjšanje cestnih obremenitev (PLDP);

11.7.23.6 Stroški

Stroški izdelave študije mobilnosti za občino Domžale in vse sosednje občine 
je ocenjena med 50.000 € in 100.000 € (glede na število vključenih občin), pri 
čemur se stroški razdelijo med vse občine. V primeru samostojnega izvajanja 
Občine Domžale so stroški ocenjeni na okoli 20.000 €.

11.7.23.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Občina Domžale 30,00%

Ostale Občine 70,00%

11.7.23.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Izdelava študije trajnostne mobilnosti 2012 – 2013

11.7.24. Priprava dolgoročnega promocijskega programa
11.7.24.1 Opis ukrepa

V letnem proračuni občine se zagotovi do 10.000 EUR sredstev za izvedbo 
internetne rubrike na spletni strani občine, izvedba delavnic v šolah in vrtcih 
(spodbujanje učiteljev), v osnovnih šolah  se uvedbe krožek na temo varova-
nju okolja in učinkoviti rabi energije ter vzdržuje se stalna rubrika v lokalnem 
glasilu na temo energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.

Na delavnicah se obravnavajo teme, ki so razumljive šolski populaciji oziroma so 
pripravljene na enostaven, otrokom prijazen način. Predstavijo se vse možnosti 
izkoriščanja obnovljivih virov energije s poudarkom na lokalnih energetskih 
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virih (potencial občine) ter možnosti energetsko učinkovitih objektov in naprav 
in seveda naučiti otroke, da se LEK začenja pri njih doma, z njihovimi dejanji.

Ukrep predvideva tudi izdelavo različnih brošur na temo varovanja okolja, 
energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije. Ukrep med dru-
gim predvideva še:

• poljudni povzetek LEK s predstavitvijo ciljev in ukrepov,
•  dan energije - dogodki, 
• obveščanje občanov o možnostih financiranje ukrepov URE in OVE,
• brošure o stroških investicije v času življenjskega cikla posameznih ener-

getskih ureditev (na UE, kjer se ureja dokumentacija za GD)
• spodbujanje sprotnega spremljanja temperature in rabe energije v stano-

vanjih (merilne naprave).

Ukrep se deloma že izvaja v sklopu Energetsko svetovalne pisarne. Občina 
Domžale se z navedeno pisarno poveže in sodeluje pri izvajanju posameznih 
delov ukrepa. S strani Občine skrbi za uspešno povezavo med posameznimi 
akterji odgovorna oseba za energetsko načrtovanje v občini.

11.7.24.2 Odgovornost za izvedbo

• Občina Domžale

11.7.24.3 Druge organizacije vključene v izvajanje

• Energetska svetovalna pisarna

11.7.24.4 Pričakovani rezultati

• Povečanje informiranosti in ozaveščenosti občanov;

11.7.24.5 Kazalci spremljanja ukrepa

• Število postavljenih vprašanj Energetsko svetovalni pisarni;

11.7.24.6 Stroški

Za izvajanje ukrepa se letno nameni 10.000 €.
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11.7.24.7 Viri financiranja

Vir sredstev Delež investicije
Občina Domžale 100,00%

11.7.24.8 Terminski plan

Faza Trajanje
Dolgoročni promocijski program 2011 – 2020

12.  NAPOTKI ZA IZVAJANJE IN FINANCIRANJE

Potek izvajanja in učinkov LEK se sproti spremlja v okviru usmerjevalne 
skupine in s strani odgovorne osebe za energetsko načrtovanje. Odgovorni 
za izvedbo LEK v Občini Domžale se aktivno vključi tudi v spremljanje oz. 
spodbujanje izvajanja ukrepov na katere Občina nima neposrednega vpliva. 
Odgovorna oseba za energetsko načrtovanje aktivno sodeluje z Energetsko 
svetovalno pisarno (ENSVET).

V sklopu Občinske uprave se uvede vsaj vsakoletne sestanke na temo »Izva-
janje ukrepov lokalnega energetskega koncepta«, kjer odgovorna oseba za 
energetsko načrtovanje v občini (ustanovljena skladno z ukrepom LEK) poda 
poročilo o izvedenih ukrepih ter naslednje njihove cilje in morebitne probleme 
in ovire za njihovo doseganje. Sestanki so organizirani z odgovornimi akterji za 
izvedbo posameznih ukrepov. Prav tako, se poroča o uspešnosti in rezultatih 
izvedenih ukrepov, skladno z opredeljenimi pričakovanimi rezultati in kazalci 
v akcijskem načrtu.

Naloge odgovorne osebe oziroma skupine za energetsko načrtovanje so na-
slednje:

• spremljanje izvajanja ukrepov lokalnega energetskega koncepta,
• sodelovanje pri pripravi prostorskih načrtov (preverjanje skladnosti z LEK),
• usmerjanje Občinske uprave k energetski učinkovitosti (ravnanje, naročila, 

projekti, itd.),
• skrb za sodelovanje z deležniki na področju energetike,
• spremljanje razpisov za sofinaciranje projektov URE in OVE,
• skrb za stalno informiranje in osveščanje občanov o URE in OVE,
• dogovarjanje s potencialnimi investitorji za izrabo obnovljivih virov energije.

V nadaljevanju so podani možni viri financiranja ukrepov LEK. Odgovorna 
oseba za izvedbo LEK v sodelovanju z usmerjevalno skupino stalno spremlja 
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objavljene razpise v sklopu možnih virov financiranja in skladno z razpisno 
dokumentacijo teh razpisov prijavi možne projekte.

12.1. Pogodbeno financiranje

Pogodbeno financiranje je finančni model, pri katerem so ukrepi za učinkovito 
rabo energije financirani s strani tretjega partnerja, poplačani pa iz tako dose-
ženih ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno energijo. Razlikujemo dve 
obliki pogodbenega financiranja: pogodbeno financiranje na področju dobave 
energije oziroma energetskih naprav in pogodbeno financiranje na področju 
učinkovite rabe energije (URE). V praksi prihaja tudi do kombinacije obeh oblik.

Pogodbeno financiranje na področju URE:

• pogodbenik – izvajalec oz. investitor opravi investicijska vlaganja in izvede 
ukrepe za znižanje stroškov za rabo energije,

• svoje izdatke dobi poplačane v obliki deležev pri letnih prihrankih pri stro-
ških za energijo, 

• pogodba vsebuje garancijo naročniku glede ciljnih prihrankov pri stroških 
za porabljeno energijo. 

Ukrepe izvede zunanji partner (“tretja stranka”) na svoje stroške. Vložena sred-
stva se povrnejo skozi udeležbo pri privarčevanih izdatkih za porabljeno energijo.

V pripravljalni fazi izvajalec načrtuje in izvede ukrepe za varčevanje z energijo. 
Sledi glavna faza pogodbenega financiranja, ki zajema refinanciranje kapital-
skega vložka skozi prihranke pri izdatkih za energijo. 

Prednosti pogodbenega financiranja:

• stroški za energijo so za naročnika nižji, 
• poveča se bivalno in delovno ugodje ter storilnost se povečajo, 
• poveča se zanesljivost in varnost obratovanja naprav, 
• zaradi izboljšanega krmiljenja se lahko dnevni obratovalni čas naprav 

skrajša, s čimer se zmanjša tudi njihova obraba, 
• ob uporabi sodobnih kontrolnih in krmilnih naprav, so izdatki za vzdrževanje 

manjši.
• zmanjšajo se obratovalni stroški in stroški dela, 
• manjša poraba energije pomeni tudi manjše emisije škodljivih snovi v okolje, 
• pogodbenikom so praviloma na voljo ugodnejše nakupne cene ali naročnine, 
• odpiranje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. 

Področja uporabe pogodbenega financiranja:

• zmanjšanje stroškov za energijo, 
• sanacija ogrevalnih sistemov oziroma kotlovnic, 
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• optimizacija umetne osvetlitve (energetsko učinkovita razsvetljava), 
• sanacija in izboljšanje sistemov prezračevanja, 
• prehod na drug energetski vir, 
• izboljšanje toplotne zaščite objektov, 
• zmanjšanje emisij CO2, 
• optimizacija tarifnih skupin, 
• dobava končne energije (ogrevanje, ohlajevanje) in elektrike.

12.2. Strukturni in kohezijski skladi EU

V okviru nove finančne perspektive 2007-2013 bo Sloveniji za strukturne in 
kohezijski sklad namenjenih 4,2 milijard EUR sredstev EU. K temu je potrebno 
prišteti še nacionalna sredstva, ki jih bo Slovenija po potrebi dopolnjevala s 
sredstvi mednarodnih finančnih institucij, še posebej Evropske investicijske 
banke (EIB). Na osnovi operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture bo na nacionalnem nivoju podeljenih 288 milijonov EUR.

12.2.1. skladi

Strukturni in kohezijski skladi so del regionalne politike Evropske unije. Na-
men skladov je izravnava razlik med regijami v smislu dohodkov in priložnosti. 
Največ sredstev iz skladov je namenjenim manj bogatim evropskim regijam, 
vendar so do sredstev iz skladov upravičene vse regije iz naslovov različnih 
programov. 

V programskem obdobju 2007-2013 so v okviru kohezijske politike na voljo 
sredstva naslednjih skladov:

• Strukturni skladi: 
• Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR);
• Evropski socialni sklad (ESS);
• Kohezijski sklad.

ESRR želi okrepiti ekonomsko in socialno kohezijo v Evropski uniji z izravnavo 
regionalnega neravnovesja. ESRR zagotavlja sredstva za:

• neposredne pomoči za naložbe v podjetja (zlasti MSP) zaradi ustvarjanja 
trajnih delovnih mest;

• infrastrukture na področju raziskav in inovacij, telekomunikacij, okolja, 
energije in prometa;

• finančne pomoči (skladi tveganega kapitala, skladi za lokalni razvoj itd.) 
za podporo regionalnemu in lokalnemu razvoju ter boljše sodelovanje med 
mesti in regijami;

• tehnično pomoč.
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Kohezijski sklad zagotavlja sredstva za ukrepe na naslednjih področjih:

• vseevropska prometna omrežja, zlasti prednostni projekti evropskega 
interesa, ki jih je opredelila Evropska unija; 

• okolje;
• projekti na področju energije in prometa, če predstavljajo očitne prednosti 

za okolje: za energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije, razvoj žele-
zniškega prometa, podporo intermodalnosti, krepitev javnega prevoza itd. 

Polovica sredstev Kohezijskega sklada bo dodeljena prometnemu sektor-
ju, druga polovica pa okoljskemu sektorju in področju trajnostne uporabe 
energije. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo dodeljena 
prometnemu sektorju.

12.2.2. programi

Ministrstvo za finance nastopa v vlogi organa za potrjevanje 

• Krepitev regionalnih razvojnih potencialov (OP RR);
• Razvoj okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI);
• Razvoj človeških virov (OP RČV).

Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture

Glavni cilj operativnega programa je zagotoviti pogoje za rast z zagotavlja-
njem trajnostne mobilnosti, izboljševanjem kakovosti okolja in oblikovanjem 
primerne in trajnostne infrastrukture. Obenem bo program pomagal doseči 
enega glavnih ciljev nacionalnega strateškega referenčnega okvira, in sicer 
zagotoviti uravnotežen regionalni razvoj po vsej državi.

Operativni program je razdeljen na sedem prednostnih osi, in sicer tri za pro-
met, tri za okolje in eno za tehnično pomoč.

Prednostna os 6: trajnostna raba energije; Cilj te prednostne osi je uvesti bolj 
trajnostno uporabo energije in tako prispevati k zmanjšanju emisij toplogre-
dnih plinov ter znatno povečati delež virov obnovljive energije pri primarni 
energiji. Dejavnosti se bodo osredotočile na energetsko učinkovito obnavljanje 
obstoječih zgradb v javnem sektorju, spodbujanje učinkovite uporabe električ-
ne energije in spodbujanje inovativnih ukrepov za lokalno oskrbo z energijo.

12.3. Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (cip) – evropska 
komisija

Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (CIP), ki je v prvi vrsti usmerjen 
v mala in srednje velika podjetja (MSP), podpira inovacijske dejavnosti (vključ-
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no z ekološkimi inovacijami), zagotavlja boljši dostop do finančnih sredstev, v 
regijah pa nudi podporne storitve za podjetja.

Spodbuja boljše sprejemanje in uporabo informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) ter pomaga pri razvoju informacijske družbe. Podpira tudi 
večjo uporabo obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitost.

Program CIP poteka od leta 2007 do 2013, njegov celotni proračun pa znaša 
3621 milijonov evrov.

Program CIP vsebuje tri operativne programe. Vsak izmed programov ima 
svoje posebne cilje, katerih namen je prispevati h konkurenčnosti podjetij in 
njihovi zmogljivosti na njihovih področjih, kot sta IKT ali trajnostna energija.

12.4. Subvencije in krediti
12.4.3. Krediti Ekološkega sklad Republike Slovenije

Osnovna dejavnost Sklada je ugodno kreditiranje različnih naložb varstva 
okolja po obrestnih merah, nižjih od tržnih. Na skladu dodeljujejo kredite za 
okoljske investicije na podlagi javnih razpisov: v programu kreditiranja okolj-
skih naložb občanov in v programu kreditiranja okoljskih naložb pravnih oseb 
in samostojnih podjetnikov posameznikov.

12.5. javni razpisi Ministrstva za gospodarstvo

1. Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe 
električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2 013 – UREE1:

• Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinan-
ciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije 
za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so namenjene 
investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih 
električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme, in 
sicer: nabavo in vgradnjo elektromotorjev EU standarda IE3 (Uredba 
Komisije (ES) št. 640/2009), frekvenčnih pretvornikov na obstoječe ele-
ktromotorne naprave, novih naprav (črpalk, ventilatorjev, kompresorjev 
za pripravo komprimiranega zraka in hladilnih kompresorjev), ki so opre-
mljene s pogonom standardnega EU razreda IE3 oz. IE2 s spremenljivo 
hitrostjo, ter novih svetilnih naprav za energetsko učinkovito notranjo 
in zunanjo razsvetljavo. 

• Višina sofinaciranja znaša 30-40 % upravičenih stroškov investicije in se v 
skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obno-
vljivih virov energije (Ur.l. 89/08 in 25/09) dodeljuje kot državna pomoč.
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• Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 12.01.2011, 
sicer bodo lahko odprte ob naslednjem odpiranju vlog, do porabe sred-
stev oz. najkasneje do 06.03.2013. 

• 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 
2.0 mio EUR v letu 2011, 2.0 mio EUR v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013.

2. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno 
biomaso za leti 2010 in 2011 – KNLB 2 :

• Sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, t.j. 
kotlovskih naprav na lesno biomaso (KNLB) v Sloveniji. 

• Višina subvencij znaša 30-40 % upravičenih stroškov investicije in se 
v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije (Ur.l. 89/08 in 25/09) dodeljuje kot državna 
pomoč oziroma subvencija.

• Roki za predložitev vlog: 02.09.2010 oziroma naprej vsak prvi delovni 
četrtek v mesecu, v tromesečnih razmikih. Razpis je odprt do porabe 
sredstev oziroma najkasneje do 03.03.2011. 

• 4,4 mio EUR; od tega 2 mio EUR za leto 2010, 2 mio EUR za leto 2011 in 
0,4 mio EUR za leto 2012. 

3. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 
leta  2011 in 2012 – DOLB 2 :

• Sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) 
in mikro sistemov DOLB v Sloveniji. 

• Višina subvencij je določena v skladu s pravili dodeljevanja državnih 
pomoči in znaša 30-50 % upravičenih stroškov investicije.

• Roki za predložitev vlog: 02.09.2010 oziroma naprej vsak prvi delovni 
četrtek v mesecu, v tromesečnih razmikih. Razpis je odprt do porabe 
sredstev oziroma najkasneje do 31.01.2012. 

• 6 mio EUR; od tega 2 mio EUR za leto 2010, 2 mio EUR za leto 2011 in 
2 mio EUR za leto 2012.

12.6. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 
2008-2016

Za izvedbo AN-URE so finančna sredstva zagotovljena v višini okoli 
200 mio EUR, in sicer:

• v okviru rednih proračunskih postavk državnega proračuna,
• v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

2007 – 2013 (OP ROPI): postavke Kohezijskega sklada, Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in postavke slovenske udeležbe,

• s krediti z znižano obrestno mero Ekološkega sklada RS in
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• z dodatkom k omrežnini za obvezni odkup električne energije od kvalifici-
ranih proizvajalcev.

V OP ROPI so za AN-URE v obdobju 2008 – 2014 zagotovljena sredstva v okviru:

• razvojne prednostne naloge »Trajnostna energija« za finančne spodbude 
za investicije v URE in OVE ter za demonstracijske projekte v višini okoli 
133,5 mio EUR. Od celotnih sredstev za »Trajnostno energijo« so bila upo-
števana sredstva za investicije v URE in OVE v javnem sektorju, sredstva 
za URE električne energije in 50 % sredstev, namenjenih za demonstracijske 
projekte, informiranje in svetovanje.

• razvojne prednostne naloge »Prometna infrastruktura« (ESRR) za izvajanje 
instrumentov 13 in 16 v višini 9,5 mio EUR.

Poleg tega bodo iz dodatka k omrežnini za obvezni odkup električne energije 
od kvalificiranih proizvajalcev zagotovljena sredstva za izvajanje instrumenta 
20 v višini 23 mio EUR.

Ekološki sklad Republike Slovenije bo v letu 2008 in naslednjih letih predvi-
doma podelil kredite z znižano obrestno mero za investicije v URE in OVE v 
višini okoli 25 mio EUR letno, kar predstavlja ekvivalent dodelitve nepovratnih 
sredstev v višini okoli 1,5 mio EUR letno.

Poleg tega je Vlada Republike Slovenije 31.1.2008 sprejela sklep, da se za za-
piranje finančne konstrukcije za financiranje AN-URE v letu 2008 z računa pri 
ELES-u, na katerem se zbira dodatek za obvezni odkup električne energije, 
prenesejo na posebni račun pri Ekološkemu skladu Republike Slovenije sred-
stva v višini 7,5 mio EUR.

Skupaj je torej za izvedbo AN-URE na podlagi zgoraj navedenih finančnih 
virov v obdobju 2008–2016 zagotovljeno okoli 200 mio EUR. Manjkajoča pre-
ostala potrebna javna sredstva znašajo okoli 180 mio EUR, od tega v obdobju 
2008–2010 32 mio EUR in v obdobju 2011–2016 148 mio EUR. 

Manjkajoča sredstva se bodo zagotovila iz državnega proračuna in s sredstvi, 
zbranimi na osnovi dodatka k omrežnini za spodbujanje učinkovite rabe in 
obnovljivih virov

V javnih sredstvih za izvedbo Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost v obdobju 2008–2016 v višini 380 mio EUR so vključene spodbude 
za investicije v višini od 15 % do 40 % vrednosti investicij. Za zagotovitev pre-
ostalih finančnih sredstev, ki so potrebne za izvedbo investicij (85 % do 60 % 
investicij) so predvidena sredstva iz zasebnih virov ter državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se namenjajo za gradnjo javnih 
stavb,in investicijsko vzdrževanje obstoječega stavbnega fonda. Ta sredstva v 
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obdobju 2008-2016 znašajo okoli 717 mio EUR, od tega znašajo potrebna javna 
sredstva okoli 183 mio EUR, zasebna sredstva pa 534 mio EUR.

Celotna vrednost izvedbe AN-URE z upoštevanjem celotnih sredstev za in-
vesticije tako znaša okoli 1.097 mio EUR, od tega potrebna javna sredstva 
znašajo okoli 563 mio EUR.

12.7. akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020
(AN OVE)

12.7.1. Programi za spodbujanje električne energije proizvedene iz obno-
vljivih virov energije

Podpore električni energiji iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije so: 

• zagotovljeni odkup električne energije (v nadaljnjem besedilu: zagotovljeni 
odkup). Na podlagi te podpore center za podpore ne glede na ceno elek-
trične energije na trgu odkupi vso prevzeto neto proizvedeno električno 
energijo, za katero je proizvodna naprava na obnovljive vire energije prejela 
potrdila o izvoru, po zagotovljenih cenah električne energije, določenih 
z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09 in 17/10);

• finančna pomoč za tekoče poslovanje (v nadaljnjem besedilu: obratovalna 
podpora). Ta podpora se dodeli neto proizvedeni električni energiji, za 
katero je prejeto potrdilo o izvoru in ki jo proizvajalci električne energije 
iz obnovljivih virov energije prodajo sami na trgu ali jo porabijo kot lastni 
odjem pod pogojem, da so stroški proizvodnje te energije višji od cene, ki 
jo je za to električno energijo mogoče doseči na trgu z električno energijo. 

Do zagotovljenega odkupa električne energije so upravičene proizvodne na-
prave na obnovljive vire energije z nazivno električno močjo do 5 MWe. Za te 
proizvodne naprave med trajanjem pogodbe o zagotovljenem odkupu center 
za podpore uredi prijavo obratovalne napovedi ter izravnavo razlik med napo-
vedano in realizirano proizvodnjo, vključno z bilančno pripadnostjo. Proizvodne 
naprave na obnovljive vire energije s sosežigom lesne biomase niso upravičene 
do zagotovljenega odkupa ne glede na velikostni razred proizvodne naprave.

 Proizvodne naprave na obnovljive vire energije z nazivno električno močjo 
do 5 MWe se lahko odločijo, da namesto zagotovljenega odkupa samostojno 
prodajajo električno energijo na trgu in prejemajo podporo kot obratovalno 
podporo, pri čemer si morajo same urediti prijavo obratovalne napovedi ter 
izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo, vključno z bilančno 
pripadnostjo. Proizvodne naprave na obnovljive vire energije z nazivno močjo 
5 MWe in več lahko prejemajo le obratovalno podporo. 
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Trajanje zagotavljanja podpor je določeno v odločbi o dodelitvi podpore in 
sicer 15 let za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije. 

Podpore se izplačujejo za neto proizvedeno električno energijo, za katero center 
za podpore prejme potrdila o izvoru. 

Upravičenci do podpore, ki lahko izbirajo način zagotavljanja podpore, sporočijo 
svojo odločitev o načinu zagotavljanja podpor v vlogi za pridobitev odločbe o 
dodelitvi podpore, poslani Agenciji za energijo. 

Cene za zagotovljeni odkup električne energije so po višini enake referenčnim 
stroškom proizvodnje električne energije za posamezne proizvodne tehnolo-
gije in velikostne razrede. Cena v pogodbi za zagotovljeni odkup, kjer vhodni 
energent ne predstavlja stroška, je sestavljena samo iz nespremenljivega 
dela cene, pri proizvodnih napravah na obnovljive vire energije, kjer je vhodni 
energent strošek, pa tudi iz spremenljivega dela cene, v enakem razmerju, kot 
sta nesprejemljivi in spremenljivi del referenčnih stroškov. 

Obratovalne podpore so razlika med referenčnimi stroški proizvodnje elek-
trične energije v posameznih vrstah proizvodnih naprav in referenčno tržno 
ceno električne energije. 

Če se na podlagi napovedi Javne agencije Republike Slovenije za energijo o 
referenčnih tržnih cenah električne energije ugotovi, da je cena električne ener-
gije na trgu, pri kateri se upoštevajo tudi značilnosti obratovanja posameznih 
vrst proizvodnih naprav, višja od referenčnih stroškov proizvodnje električne 
energije, ki veljajo za obravnavano obdobje, se obratovalna podpora za elek-
trično energijo za obravnavano časovno obdobje ne izplačuje. 

Do pridobitve podpor so upravičene nove in pretežno nove proizvodne napra-
ve OVE, ki imajo veljavno deklaracijo za proizvodno napravo in izpolnjujejo 
predpisane pogoje, ki jih v postopku odločanja o upravičenosti do podpore 
upošteva Agencija za energijo. 

12.7.2. Programi za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za 
ogrevanje in hlajenje

Finančna podpora obnovljivim virom energije za ogrevanje in hlajenje se izvaja 
v okviru naslednjih programov: 

• spodbujanje uporabe sončnih kolektorjev v gospodinjstvih, 
• spodbujanje kotlov na lesno biomaso v gospodinjstvih, 
• sofinanciranje izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, 
• sofinanciranje vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso, 



Uradni Vestnik Št. 11/11 577

• sofinanciranje izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na geotermalno 
energijo, 

• Energetsko svetovanje – EnSvet. 

1. Program spodbujanja uporabe sončnih kolektorjev v gospodinjstvih.

Program izvaja Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Organ, ki izvaja nadzor 
nad izvajanjem programa je od leta 2010 naprej Ministrstvo za gospodarstvo. 

Izvedba programa na letnem nivoju se začne z objavo javnega razpisa in se za-
ključi po porabi vseh razpisanih sredstev. S programom se podeljujejo subven-
cije. Program je namenjen gospodinjstvom. Podeljevanje finančne podpore se 
izvaja v okviru letnih razpisov. V času trajanja razpisa je sprejem in potrjevanje 
vlog stalno. Ko sredstva poidejo, se razpis zapre in se naslednjem začetku leta 
objavi nov razpis. Vse velikosti sončnih sistemov so upravičene do finančnih 
podpor. Isti projekt lahko pridobi več podpor. Izvedba sončnega sistema se 
lahko kombinira z ukrepi učinkovite rabe energije (zamenjava oken, izolacija 
fasade ali podstrešja) ter vgradnjo kotla na lesno biomaso. 

Finančna sredstva so se v preteklosti zagotavljala iz proračuna Republike 
Slovenije. V preteklosti je bila stabilnost, dolgoročnost in zanesljivost financi-
ranja programa ogrožena, zato je financiranje programa s spremembo Ener-
getskega zakona zagotovljeno iz dodatka k ceni električne energije, toplote 
in goriv in ima neposredno zakonsko osnovo. V prihodnje bo finančni vir za 
izvedbo programa zagotovljen izven proračuna, in sicer kot dodatek za učin-
kovito rabo energije k ceni goriv. Sredstva, zbrana iz dodatka k ceni toplote 
in goriv bodo porabljena za ukrepe povečevanja energetske učinkovitosti na 
področju ogrevanja za izvedbo ukrepov kot so: celovita energetska sanacija 
stanovanjskih stavb ter zamenjava peči na kurilno olje in utekočinjen naftni 
plin z napravami na obnovljive vire energije (kotli na lesno biomaso, sončni 
kolektorji in toplotne črpalke). 

Predvidena višina sredstev prispevka in dodatka (mio €) do leta 2015 po po-
sameznih letih: 2010-39,7; 2011-49,4, 2012-59,3; 2013-68,9; 2014-78,6; 2015-85,4.

2. Program spodbujanja kotlov na lesno biomaso v gospodinjstvih 

Program izvaja Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Organ, ki izvaja nadzor 
nad izvajanjem programa je od leta 2010 naprej Ministrstvo za gospodarstvo.  
Finančna sredstva so se zagotavljala iz proračuna RS. V prihodnje se načrtuje 
finančni vir izven proračuna, in sicer kot dodatek za učinkovito rabo k ceni goriv.

Program je obstoječ ukrep.  Program se izvaja kontinuirano od leta 1988. Iz-
vedba programa se bo nadaljevala do leta 2020. S programom se podeljujejo 
subvencije. Program je namenjen gospodinjstvom. Podeljevanje finančne 
podpore se izvaja v okviru letnih razpisov. V času trajanja razpisa je sprejem in 
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potrjevanje vlog stalno. Ko sredstva poidejo, se razpis zapre in se naslednjem 
začetku leta objavi nov razpis.  Izvedba programa na letnem nivoju se začne z 
objavo javnega razpisa in se zaključi po porabi vseh razpisanih sredstev. Vse 
velikosti kotlov na sekance, pelete ali polena za eno, dvo ali večstanovanjske 
stavbe so upravičene do finančnih podpor. Isti projekt lahko pridobi več pod-
por. Vgradnja kotla na lesno biomaso se lahko kombinira z ukrepi učinkovite 
rabe energije (zamenjava oken, izolacija fasade ali podstrešja) ter vgradnjo 
sončnega sistema. 

Višina podpore znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo nabavo in 
namestitev kotla, zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega siste-
ma, ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote ter predelavo obstoječega 
ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, vendar 
ne več kot 2.000 € za kotel na sekance ali pelete, oziroma največ 1.500 € za 
kotel na polena. 

3. Program sofinanciranja izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso in geotermalno energijo (sofinanciranje vgradnje kotlo-
vskih naprav na lesno biomaso)

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007 – 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve 
Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo.

4. Program sofinanciranja izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso in geotermalno energijo (sofinanciranje izgradnje siste-
mov daljinskega ogrevanja na geotermalno energijo)

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno 
biomaso v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infra-
strukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, 
prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo.
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