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1 UVOD

Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju: LEK) je dokument, ki skladno z nacionalnim energetskim
programom opredeljuje nacrt razvoja energetike v lokalni skupnosti. Zahteva po izdelavi LEK-a izhaja iz
doloCiI Energetskega zakona. Narnrec v skladu z 29. clenom Energetskega zakona /EZ-1/ (Ur. I. RS,st. 17/14,
81/15) je obveza obcine sprejeti lokalni energetski koncept, kot program ravnanja z energijo v lokalni
skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo.

LEK celovito oceni rnofnosti in predlaga resitve na podrocju energetske oskrbe obCine. To je strate ski
dokument, ki obcino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in vzdrfevan]u baz podatkov
o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov ucinkovite rabe energije (UREj, povisevan]u energijske
ucinkovitosti in izrabi obnovljivih virov energije (OVE).

Obcina Domzale ima ze sprejet in potrjen Lokalni energetski koncept, ki ga je izdelalo podjetje BOSON,
d. o. 0., iz Ljubljane v letu 2011. Sprejeti LEKvsebuje tudi akcijski nacrt s predvidenimi aktivnostmi in ukrepi
za doseganje zastavljenih ciljev do leta 2020. LEKse sprejme na vsakih 10 let oziroma tudi pogosteje, ce se z
Energetskim konceptom Siovenije (EKS)ali akcijskimi nacrti spremenijo cilji in ukrepi ali ce se spremenijo
podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.

Glede na vmesne spremembe in nova stanja v okolju ter spremembe zakonskih izhodisc, je sprejeta
odlocitev za pripravo prenove LEK-a, s katerim se bode opredelili ukrepi in konkretni ucinki, Slednje bo
lokalna skupnost dosegla, z izvajanjem aktivnosti iz LEK-av nadaljnjem 5 letnem obdobju.

Lokalna skupnost sprejme Lokalni energetski koncept kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti,
po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo in ga objavi na svojih spletnih straneh.

LEKobsega analiza obstojecega stanja na podrocju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi analize
obstojecega stanja se oblikuje slika energetske bilance obcine, potencial obnovljivih virov energije in
potencial za povecanje energetske ucinkovltosti. Na teh osnovah se opredelijo cilji energetskega
nacrtovanja, za izvedbo katerih je potrebno izbrati tudi konkretne ukrepe v obliki akcijskega nacrta. Akcijski
nacrt zajema projekte, ki so tudi ekonomsko ovrednoteni z dolocenim terminskim nacrtorn.

1.1 NAMEN IN ClU PRENOVE LEK
LEKje pomemben dokument pri nacrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti nacini, s
katerimi lahko uresnicimo, lokalni skupnosti prilagojene resitve za ucinkovite, gospodarne in okolju prijazne
energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah, saj so v dokumentu navedeni tudi
konkretni ucinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseze z izvajanjem aktivnosti iz LEK-a. Na podlagi LEK-ase
nacrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih
javnih sluzb, ucinkovita raba energije, uporaba obnovljivih virov energije in izboljsanje kakovosti zraka na
obmocju lokalne skupnosti.

LEKornogoca:
• Spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije ter sprememb energetskega in

okoljskega stanja.
• Kreiranje kratkorocne in dolgorocne energetske politike.
• Izbiro in dolocitev ciljev energetskega nacrtovan]a in energetske politike v lokalni skupnosti.
• Oblikovanje in primerjavo razlicnih alternativ in scenarijev moznega energetskega in stem

povezanega gospodarskega razvoja.
• Pregled ukrepov za ucinkovito izboljsanje energetskega stanja in stem tudi stanja okolja.
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V LEKsamoupravne lokalne skupnosti uposteva]o tudi nacionalne in lokalne cilje, in sicer:
• Nacionalne okvirne cilje za prihodnjo porabo elektricne energije, proizvedene v soproizvodnji

toplote in elektricne energije z visokim izkoristkom.
• Postavljene cilje in predvidene ukrepe v samoupravni lokalni skupnosti v skladu s potencialom

ucinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije.

Vsi opredeljeni cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev morajo biti v skladu z EKS, akcijskimi nacrt: in
operativnimi programi za oskrbo oziroma rabo energije, in sicer z:

• Akcijskim nacrtorn za energetsko uCinkovitost za obdobje 2014-2020;
• Akcijskim nacrtorn za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020;
• Akcijskim nacrtorn za skoraj nic-energljske stavbe za obdobje do leta 2020;
• Dolgorocno strategijo za spodbujanje nalozb energetske prenove stavb;
• Operativnim programom zrnanjsevanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020;
• Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnazevanjern.

Upostevajoc zgoraj navedeno je namen prenove LEKpridobiti novelirano podlago za prihodnje nacrtovanje
strategije lokalne energetske politike.

lzhajajoc iz opisanega so cilj prenove LEKsledeci:
• Posodobitev analize stanja na podrocju energetike v obcini z namenom pridobitve osnovnih

izhodlsc za izvedbo evalvacije doslej izvedenih ukrepov in dosezenih rezultatov.
• Pregled ustreznosti ciljev in ukrepov za doseganje teh ciljev. Le-ti morajo biti v skladu z Energetskim

konceptom Siovenije (EKS), akcijskimi nacrti in operativnimi programi za oskrbo oziroma rabo
energije.

• Priprava in potrditev novega akcijskega plana z ukrepi akcijskega nacrta, za doseganje zastavljenih
ciljev v novem 5-letnem obdobju.

1.2 PODLAGE ZA IZDELAVO LEK

1.2.1 ZAKONSKEPODLAGE

Pri izdelavi LEK-aso bila upostevana dolocila sledecih predpisov:

• Energetski zakon /EZ-1/ (Ur. I. RS,St. 17/14,81/15).
• Pravilnik 0 metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. I. RS,st.

56/2016).
• Pravilnik 0 spodbujanju uCinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, (Ur. I.

RS,st. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 - EZ-l)).
• Pravilnik 0 ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. I. RS,St. 52/10).
• Pravilnik 0 metodah za dolocanje prihrankov energije (Ur. I. RS,st. 67/15 in 14/17).

Poleg navedenih predpisov so bili upostevana tudi dolocila Zakona 0 varstvu okolja /ZVO-l/, Zakona 0

prostorskem nacrtovanju in Zakona 0 graditvi objektov, ki so vezana na segment energetike. Skladno z
doloCiIi Pravilnika 0 metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta so bili pri pripravi LEK
upo stevane usmeritve in doloCila drzavnih strateskih dokumentov navedenih v nadaljevanju.
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1.2.2 STROKOVNE PODLAGE

Pri izdelavi LEK-a so bila upostevana dolocila sledeclh strateskih dokumentov:

• Akcijski nacrt za energetsko ucinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020), maj 2015.

• Akcijski nacrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-202 (AN OVE), julij 2010.

• Akcijski nacrt za skoraj nic-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), april 2015.

• Dolgorocna strategija za spodbujanje nalo ib energetske prenove stavb, oktober 2015.

• Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP EKP 2014-
2020), december 2014.

• Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnazevanjem s PM10 (OP PM 10), november
2009.

• Operativni prOgram zrnanjsevanja emisij TGP do leta 2020 (OP TGP-2020), december 2014.

1.3 VEUAVNI LEKSPREJET LETA 2011
Obcina Oornfale je v letu 2011 sprejela in potrdila Lokalni energetski koncept Obcine Dornfale (BOSON
d.o.o., Ljubljana, St. projekta 006-10, 18.8.2011.).

V sklopu izdelanega LEK-a je bila izvedena analiza obstojecega stanja posameznega tematskega sklopa. Na
temelju ugotovitev in opredeljenih sibkih tock je bil v LEK-u dolocen glavni cilj energetske politlke. Ta cilj
obsega pre hod na obnovljive vire energije in ucinkovito rabo energije. Analiza rabe energije in analiza
lokalnih energetskih virov je kot rezultat podala bilanco energije, kjer je primerjana poraba z razpolofljivirni
viri. Na tej osnovi so bili doloceni operativni cilji posameznega sektorja, ki so povzeti v nadaljevanju.

Operativni cilji za gospodinjstva so:
1. Izvajanje ukrepov energetske uclnkovitosti
2. Izraba obnovljivih virov energije v povezavi z javnimi objekti.
3. Uvajanje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in druge OVE za rnanjse sisteme.
4. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih (biomasa, soncne in toplotne
1. crpalke).
5. Povecanje Stevila aktivnih plinskih prikljuckov.
6. Stalno informiranje in osvescanje obcanov 0 oskrbi in rabi energije.
7. Spodbujanje ucinkovite rabe energije v gospodinjstvih.

Operativni cilji za gospodarstvo so:
1. Sodelovanje z gospodarstvom pri projektih izrabe obnovljivih virov energije.
2. Spodbujanje energetsko ucinkovitega gospodarstva.

Operativni cilji za javne objekte:
1. Ucinkovita raba energije v javnih objektih
2. Raba obnovljivih virov energije v javnih objektih

3. Povezava javnih objektov v skupne sisteme izrabe obnovljivih virov energije

Operativni cilji za javno razsvetljavo:
1. Vzpostavitev energetsko ucinkovite javne razsvetljave

Operativni cilji za promet:
1. Zagotovitev trajnostne mobilnosti na obrnocju obcine (ucinkovit JPP, ne-motoriziran promet).
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V LEK-uso doloceni cilji energetskega nacrtovanja, ki V osnovi izhajajo iz drzavnih predpisov in mednarodnih
zavez. Ti so bili osnova za dolocitev ukrepov na nivoju obcine Domfale. Cilji, ki so navedeni zgoraj in so
povzeti po LEK-uso bili opera pri oblikovanju ukrepov po izbranih strateskih ciljih.

Osnovni strateski cilji v LEK-uso bili:
1. 25 % delet OVEv rabi koncne energije leta 2020 (EU - podnebno energetski paket);
1. 20 % izboljsanje energetske ucinkovitosti do leta 2020 glede na pricakovano rabo (EU - podnebno

energetski paket);
2. zmanjsanje emisij TGP za 20 % do leta 2020 oz. za 30 % do leta 2020, ce bo sklenjen mednarodni

dogovor 0 zrnanjsevanju emisij TGP (EU - podnebno energetski paket);
3. 9 % prihranka koncne energije v obdobju 2008-2016 (EU direktiva, drzavnt akcijski nacrt):
4. Ucinkovito energetsko nacrtovanje na nivoju lokalne skupnosti.

V LEK-u so bili tudi ukrepi akcijskega nacrta LEKObcine Domzale za doseganje ciljev, pn cemer so bili
doloceni tudi prioritetni ukrepi. Ti so doloceni glede na ucinek ukrepa na povecanje rabe obnovljivih virov
energije in ucinkovite rabe energije. Izbrani prioritetni ukrepi so bili:

• Izdelava energetskih pregledov za ostale javne objekte (Obcinske stavbe, Sportni objekti, Glasbena
sola in kulturni dom, Dom upokojencev, Kulturni domovi po krajevnih skupnostih)

• Izdelava Evidence energetskih ureditev na obmociu Obcine Domfale - kot strokovno podlago pri
izdelavi OPN (na podlagi rezultatov - vkljucitev kriterijev prednostnega ogrevanja po EUPv OPN).

• Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju Obcine skladno z ugotovitvami energetskih pregledov
• Prehod javnih objektov v upravljanju ObCine na zemeljski plin (ELKO - obstojeca raba) - na

obrnocilh plinovodnega ornrefja.
• Optimizacija Javne razsvetljave.
• Vzpostavitev odgovorne osebe za energetsko nacrtovan]e v Obcini Dornzale (tudi izvajanje LEK).
• Postavitev malih hidroelektrarn na rekah na obmocju obcine.
• Energetska sanacija stanovanjskih stavb (individualnih in vecstanovanjskih).
• Postavitev soncnih kolektorjev ali fotovoltaicnih modulov na obstojecih stavbah in novogradnjah.
• Spodbujanje obnovljivih virov energije za ogrevanje stanovanjskih objektov (biomasa, kolektorji,

toplotne crpalke), kjer ni mozen priklop na plinovodno omrezje.
• Pri nakupu novih vozil v Obcinski upravi in Javnih podjetjih slediti cilju elm vecjega stevila okolju

prijaznejsih vozil (hibrid, elektrika, UNP).
• Vkljucevan]e trajnostne rabe energije pri javnih narocilih (Zelena javna narocila - energija iz OVE).
• Preucitev moznostl ucinkovitega JPP v obcini z navezavo na obcino Kamnik in druge sosednje

obcine.
• Priprava dolgorocnega promocijskega programa.

V sklop izvedbe prenove LEK-aje bila izvedena tudi preliminarna evalvacija obstojecega akcijskega nacrta,
kjer smo zeleli ugotoviti, v koliksnern delefu so ukrepi bili realizirani oziroma relevantnih skozi casovno
obdobje akcijskega nacrta. Pokazalo se je, da je vecji del zastavljenih prioritetnih ukrepov bil realiziran. Pri
cerner nekaj ukrepov ni bilo realiziranih v pricakovanern oz. nacrtovanern obsegu bodisi zaradi zunanjih
(npr: sprememba podpor OVE, nove tehnologije ipd.) bodisi notranjih (npr. : omejena proracunska
sredstva) dejavnikov.
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2 OSNOVNE ZNACILNOSTI OSCINE

2.1 KLiMATSKE ZNACILNOSTI
Klimatske znacilnostl imajo pomemben vpliv na rabo energije pri oskrbi stavb. Spremenljivke, ki vplivajo na
rabo energije so predvsem povprecne mesecne temperature na podlagi katerih je dolocen tudi
temperaturni primanjkljaj in temperaturni presezek. Za obmocje Siovenije je znacilno zelo raznoliko
podnebje, ki je posledica stevilnih dejavnikov. Obrnocje obcine Domzale sodi v osrednjo Siovenijo, za katero
je znacilno subalpsko podnebje, sirse pa se uvrsca v zmerno celinsko podnebje. Glede na analize
meteoroloskih spremenljivk s strani Agencije RS za okolje pa se tudi na obrnocju Siovenije kaze]o
spremembe podnebja.

Povprecna letna temperatura zraka na obmoc]u obcine v obdobju 1971 - 2000 je med 8 in 10°(, pri cemur
je povprecna januarska med -2 in 0°(, povprecna junijska pa med 18 in 20°C. Leti 2014 in 2015 pa sta bili
rekordno topli na obmocju celotne Siovenije. Navedeno je razvidno tudi iz temperaturnega primanjkljaja, ki
je bil v navedenih dveh letih bistveno manjsi, kot predhodna leta. Na podlagi trajanja ogrevalne sezone v
obdobju 1971- 2001 se vrednosti na obmocju razlikujejo glede na prostorsko lego posameznih naselij.

KOII£""A

LUKc:MCA

220 - 230dni

230 -240dni

240 - 250 dni

250-260

DOL. PRJ UUBUANI

Slika 1: Prikaz trajanja ogrevalne sezone v obdobju 1971/72 - 2000/01 na obrnoc]u obcine
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V osrednjem delu obcine (najbolj poseljeni del) se trajanje kurilne sezone giblje med 230 in 240 dni, v
posameznih naseljih pa med 250 in 260 dni (glede na povprecje v obdobju 1971- 2001). Za trajanje kurilne
sezone in temperaturni primanjkljaj v obdobju 2009 - 2016 smo za obmoc]e obcine privzeli povprec]e med
merilno postajo Ljubljana - Bezigrad in merilno postajo l.etalisce Jozeta Pucnika. lzracunani povprecni
podatki so podani v spodnji preglednici. Navedeni podatki so tudi primerljivi iz vrednostjo Podatkov za
pravilnik 0 ucinkoviti rabi energije iz portala »rneteo.si« (glede na tocke na obmocju obcme).

Tabela 1: Temperaturni primanjkljaj in presezek ter kurilna sezona v obdobju 2009 - 2016

Leto Tprim12 Tprim15 Zacetek KS Konec KS
Trajanje

Tpres18 Tpres21 Tpres23KS
2009 3.161 2.881 16.09.2008 8.05.2009 235 293 92 25
2010 3.241 2.944 26.09.2009 15.05.2010 232 280 106 43
2011 3.141 2.894 2l.09.2010 11.05.2011 233 324 107 39
2012 3.215 2.867 10.10.2011 10.05.2012 215 384 163 73
2013 3.127 2.842 2.10.2012 1.06.2013 243 351 157 78
2014 2.579 2.364 24.09.2013 5.05.2014 224 204 57 18
2015 2.712 2.478 10.10.2014 27.05.2015 230,5 394 184 91
2016 2.976 2.676 25.09.2015 15.05.2016 234 295 95 32

Legenda: (Vir podatkov: rneteo.arso.gov.sl)
Leto - leto konca sezone (npr. 2009 za kurilno sezono 2008/2009)
Tprim12 - temperaturni primanjkljaj (0C) pri pragu 12°C
Tprim15 - temperaturni primanjkljaj (0C) pri pragu 15°C
Zacetek_KS - datum zacetka kurilne sezone
Konec_KS - datum konca kurilne sezone
Traj_KS - trajanje kurilne sezone v dneh
Tpres18 - temperaturnJ oresezek pri pragu 18°C (0C)
Tpres21 - temperaturni presezek prl pragu 21°C (0C)
Tpres23 - temperaturnJ presezek pri pragu 23°C (0C)

Iz zgornje preglednice je lepo razvidno, da sta bili leti 2014 in 2015 bistveno toplejsi od preostalih let. V letu
2016 se je temperaturni primanjkljaj nekoliko povisal in priblizal 3.000 Kdan, vendar je se vedno pod
vrednostmi pred letom 2014.

Povprecna letna temperatura se je v zadnjih petdesetih letih na vzhodu dvignila nekoliko bolj kot na zahodu
drzave. Dvig temperature je bil obcuten v vseh letnih casih, najbolj pri poletni temperaturi. Izpostavljamo,
da se trend narascanja nadaljuje in slovensko podnebje je ze priblimo 2 "C toplejse, kot je bilo sredi
minulega stoletja (kazalci.arso.gov.si).

V zadnjih 15 letih opazimo izrazit padajoc trend (-1 % na leto) z odstopanjema v zimi 2000/2001 in
2006/2007, v obeh primerih pa je bil temperaturni primanjkljaj bistveno nizji. Podoben, vendar obraten
trend ima temperaturi prese iek, ki je merilo za rabo energije za hlajenje stavb. Temperaturni prese iek se v
zadnjih 30 letih povecu]e. Od leta 1980 se je povecal za priblimo 2-krat. Glede na to, da se povprecne
poletne temperature skoraj ne spreminjajo, se ocitno srecujerno z enim od pojavov, ki jih klimatologi
povezujejo 5 podnebnimi spremembami - to je povecevanje poletnih ekstremih vremenskih pojavov.
Vrednosti ostalih vplivnih meteoroloskih parametrov - hitrosti vetra in padavin - ne kazejo signifikantnih
odstopanj od dolgoletnega povprecja /6/.
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2.2 PROSTORSKE IN DEMOGRAFSKE ZNACILNOSTI
Obcina se nahaja v osrednjeslovenski statisticni regiji in je del Ljubljanske urbane regije. Povrsina obcine
obsega ozemlje 72,3 krn". Obclna lezi v neposredni bliflni drzavnega sredisca Ljubljana, od katerega je
oddaljeno samo 15 km. Meji na obcine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Ljubljana, Lukovica, Menges, Moravce in
Trzin. Obcinsko sredisce je naselje Domfale, ki je tudi najvecje naselje v obCini. Na obmoc]u obcine je
skupno 50 naselij. Druga vecia naselja na obmocju obcine so se Vir, Radomlje, Preserje pri Radomljah in
Dob (kjer je stevilo prebivalcev vecje od 1.500).

2.2.1 PROSTORSKE ZNACILNOSTI

Obcina Dornzale je ena izmed sestindvajsetih obcin, ki sodijo v Osrednjeslovensko regijo. Geografsko lezi na
severovzhodnem delu Ljubljanske kotline na sticiscu intenzivnih prometnih tokov. Zajema 50 naselij in po
velikosti ozemlja sodi med rnanjse obcine, saj s 72,3 km2 predstavlja 0,36 % vsega ozemlja Siovenije /4/.

Od severne meje obcine poteka ob Karnnlskl Bistrici, prakticno nepretrgano, poselitveno obrnocje preko
Homca, Radomelj in Domzal, kjer zivi vecina prebivalcev. Na tem obmocju je skoncentrirana tudi veclna
delovnih mest - predvsem v industriji in obrtnih dejavnostih, v zadnjih letih pa tudi v poslovnih dejavnostih
terciarnega sektorja. Poselitvena os sever-jug se ob glavni povezovalni prometnici raztegne v smeri vzhod-
zahod, od Trzina preko Domzal do Vira in Doba /4/.

Domzale so z okollskimi naselji izredno dobro prometno povezane. Lega v osrednjem delu jo postavlja v
sredisce prometnih tokov, in sicer ob sam avtocestni kriz Siovenije, z izredno hitro dostopnostjo do
Ljubljane. Zaradi izredno velike dnevne migracije v Ljubljano pa je obremenjena tudi prometna povezava
Domzale - Trzin - Ljubljana. S sredisci sosednjih obCin imajo Dornfale zagotovljeno kvalitetno prometno
povezavo /11/.

Glede na dejansko rabo tal je prlblimo 36 % ozemlja obcine porascenega z gozdorn, s trendom
pocasnejsega zrnanjsevanja povrsin, okoli 20 % je njivskih povrsin, 5 trendom zrnanjsevanja povrsin (v
obdobju 2002-2009 za 30 %), ki se je v zadnjih letih nekoliko umiril, in 22 % travniskih povrsin, kjer je bilo v
obdobju 2002-2009 opazno povecevan]e povrsin za 60 %, predvsem na racun njiv. 17 % ozemlja
predstavljajo pozidana zernljisca, kjer je opazen rnanjsl trend narascanla /12/.

Za obrnocie obcine Domfale je v sprejemanju Odlok 0 obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Domtale (v
nadaljevanju OPN), ki je v fazi po izvedeni javni razgrnitvi in pripravi koncnega Odloka 0 OPN za sprejem na
obcrnskern svetu.

Z dopolnjenim osnutkom OPN je glede na veljavni prostorski akt predvidevalo 208,5 ha sprememb iz
kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljisc v stavbna zernljisca, ter 38,75 ha sprememb stavbnih zemljisc v
kmetijska, gozdna oziroma vodna zemljisca. Nezazidanih stavbnih zemljisc, ki so kot stavbna opredeljena ze
v veljavnem prostorskem aktu, je 351,5 ha. Po obsegu je najvec sprememb zaradi nacrtovanja zelenih
povrsin (39,8 %), posebnih obmocij (19,9 %) in obmoci] stanovanj (19,4 %). Po stevilu nacrtovanih posegov
prevladujejo posegi na obmocjih stanovanj (46,1 %) in povrsinah razprsene poselitve (29,8 %) /12/.

Najvec slritev obrnocij stanovanj je na obrnocju naselij Domzale (21,3%), Dob (12,9 %) in Gorlcica pri Ihanu
(10,8 %). V teh naseljih se pojavljajo tudi najvecji posegi. Siritve obmocij stanovanj se pojavljajo tudi v vseh
ostalih naseljih. Med posege vecjega obsega sodijo tudi siritve obmocij proizvodnih dejavnosti (6,6 %), med
katerimi izstopa predvsem siritev obmocja LEK-av Preserjah pri Domzalah (8 ha, 58,3 %). Nekoliko vecjo
siritev predstavlja se siritev na obmocju poslovne cone Zelodnik (4,3 ha), ostale siritve so vse manjse od 1
ha. Siritve obmocij centralnih dejavnosti obsegajo 8,87 ha in predstavljajo 4,3 % vseh siritev stavbnih
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zemljisc. Vecje siritve so nacrtovane V naseljih Vir, Dob, Spodnje Jarse, Srednje Jarse, Domzale. Rova in
Krtina /12/.

Spremembe predvidene z dopolnjenim osnutkom so se nekoliko spremenile. Povrsine podrobne namenske
rabe predvidene z OPN Obcine Domzale glede na zadnje podatke (Predlog OPN, februar 2017) 50 podane V

spodnji preglednici.

Tabela 2: Povrsine PNRPz OPN Obcine Domtale glede na zadnje podatke (Predlog OPN, februar 2017)

OBMOCJA PODROBNEJSE
PNRPOznaka

Povrsina Delez
NAMENSKE RABE (PNR) [hal [%l

Povrsine razprsene poselitve A 39,94 0,55

Sportni centri BC 27,41 0,38

Povrsine drugih obmocij BD 10,38 0,14

Povrsine za turizem BT 45,43 0,63

Druga obrnoc]a centralnih dejavnosti CD 79,70 1,10

Osrednja obmoc]a centralnih dejavnosti CU 96,02 1,33

Obmocja energetske infrastrukture E 2,20 0,03

Gozd G 2.417,16 33,45

Gospodarske cone IG 108,48 1,50

Povrsine z objekti za kmetijsko proizvodnjo IK 8,49 0,12

Povrsine za industrijo IP 37,99 0,53

Najboljsa kmetijska zernljisca K1 2.679,59 37,08

Druga kmetijska zernljisca K2 416,42 5,76

Povrslne nadzemnega pridobivalnega prostora LN 1,03 0,01

Obrnocja okoljske infrasrukture 0 26,41 0,37

Povrsine cest PC 180,53 2,50

Ostale prometne povrsine PO 8,58 0,12

Povrsine zeleznic PZ 9,25 0,13

Povrsine podezelskega naselja 5K 263,30 3,64

Povrsine pocitniskih his 5P 8,50 0,12

5tanovanjske povrslne 55 473,24 6,55

Obrnocja komunikacijske infrastrukture T 5,26 0,07

Celinske vode VC 75,19 1,04

Druge urejene zelene povrslne ZD 78,56 1,09

Pokopalisca ZK 8,35 0,12

Parki ZP 18,19 0,25

Povrslne za oddih, rekreacijo in sport Z5 100,79 1,39

Povrsine za vrtickarstvo ZV 0,31 0,00

SKUPAJ 7.226,73 100,00

Pornernbnejse posege pa predstavljajo tudi obmoc]a prometne infrastrukture (12,1 ha, 5,8 %). Najvecji
poseg predstavlja [uzna obvoznica - predlagana obvoznica Trzina 5 podaljskorn do nacrtovanega AC
prikljucka Studa (5 hal - velik delez siritev stavbnih zemljisc pa je namenjen dolocitvi ustrezne namenske
rabe obstojeci zeleznici. Vec]a posega predstavljata nove cestne povezave na obmocju gradu Krumperk ter
P+RV studencu pri Krtini /12/.
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V dopolnjenem osnutku OPN je ob predlaganih siritvah se 351,5 ha nezazidanih stavbnih zemljisc.
Nezazidanih stavbnih zemljisc, ki se pojavljajo znotraj strnjenih obrnoci] poselitve je 118,9 ha. Nezazidanih
stavbnih zemljisc, ki se pojavljajo na robovih naselij oz. v odprti krajini je 232,6 ha. Glede na namensko rabo
prostora se najvec obravnavanih nezazidanih stavbnih zemljisc pojavlja na obmocilh proizvodnih dejavnosti
(71,S ha, 30,8 %), obmocjih zelenih povrsin (69,2 ha, 29,8 %) ter obmocjih stanovanj (32,9 ha, 14,1 %) /12/.
Navedena zernljisca predstavljajo zernljisca, kjer je v prihodnje rnogoca gradnja in posledicno predstavljajo
obmocja z novimi objekti, ki bode vplivali na rabo energije in oskrbo z energijo. Navedeno je podrobneje
obravnavano v sklopu Ocene bodoce rabe energije. Z izvedbo OPN Domzale se bode povecala stavbna
zernljisca, kar predstavlja moznost za gradnjo novih objektov in priselltev novih prebivalcev, urnescan]e
novih dejavnosti itd. Posledlcno zaradi navedenega nastane potreba po rabi naravnih virov - prostora, vode,
rabe energentov za ogrevanje in delovanje dejavnosti, rabo elektricne energije ter rabo pogonskih goriv za
transportna sredstva.

2.2.2 DEMOGRAFSKE ZNACILNOSTI

Po podatkih Statisticnega urada RSje bilo v letu 2016 v obcini 35.278 prebivalcev. Glede na konec leta 2009
se je stevilo prebivalcev povecalo za 2.095. V povprecju je na km2 povrsine 495 prebivalcev, kar je krepko
nad slovenskim povpreciern (102 prebivalca na km\ Gostota prebivalcev je najvisja v naselju Domzale
(2.473), visoka pa je tudi v ostalih strnjenih naseljih (glej spodnjo preglednico). Stevilo prebivalcev po
naseljih je v letu 2009 in 2016 vkljucno s spremembo prikazano v spodnji preglednici.

Tabela 3: Stevilo prebivalcev v letu 2009 in 2016 po naseljih

Naziv naselja letc 2009 letc 2016
Sprem. Gcstcta

Naziv naselja letc 2009 letc 2016
Sprem. Gcstcta

2016 [st/km2] 2016 [st/km2]

Bisee 207 237 30 215,5 PSata 414 435 21 362,5

Brdc 98 94 -4 34,8 Raea 29 24 -5 48,0

Brezje prj Dobu 105 122 17 122,0 Raeni Vrh 84 98 14 196,0

Brezovica pri Dobu 62 57 -5 114,0 Radomlje 1.663 1.723 60 717,9

Ce~nik 165 147 -18 50,7 Rodica 841 838 -3 2.095,0

Depala vas 499 534 35 161,8 Rova 452 482 30 370,8

Dob 1.523 1.598 75 515,5 Selo pri Ihanu 281 314 33 98,1

Dobovlje 36 39 3 39,0 Spodnje Jar~ 541 707 166 2.356,7

Dolenje 42 43 1 71,7 Srednje Jar~ 659 781 122 1.952,5

Domiale 12.270 12.863 593 2.473,7 Studenec prj Krtlnl 58 69 11 76,7

Dragomelj 819 879 60 274,7 Sentpavel pri Dornfalah 91 89 -2 89,0

Goriclca prj Ihanu 250 248 -2 248,0 Skocjan 88 105 17 262,5

GorjuSa 154 182 28 60,7 Skrjancevo 223 316 93 632,0

Homec 808 841 33 494,7 Sv. rrojica 104 144 40 80,0

Hudo 215 214 -1 152,9 Turnse 279 280 1 215,4

Ihan 772 765 -7 478,1 Vir 3.339 3.438 99 2.455,7

Jasen 7 5 -2 7,1 ZaborSt 661 775 114 553,6

Koljcevo 324 369 45 922,5 Zagorica prj Rovah 47 43 -4 71,7

Kolovec 62 53 -9 9,5 Zgornje JarSe 409 350 -59 583,3

Krtina 701 808 107 237,6 leje 199 241 42 241,0

Laze prj Domialah 24 25 1 50,0 lelodnik 41 42 1 84,0

Mala Loka 185 198 13 495,0 lice 58 57 -1 47,5

Noiice 578 585 7 975,0 Kokosnje 104 116 12 193,3

Podreqe 393 415 22 415,0 Zalog pod Sv. Trojico 94 105 11 175,0

Prelog 665 685 20 761,1

Preserje prj Radomljah 1.460 1.700 240 1.416,7 SKUPAJ/Pcvprecje 33.183 35.278 2.095 495,1

Stevilo prebivalcev se stalno povecu]e in se je v zadnjih 14 letih povecalo za okoli 5.000 prebivalcev. Glede
na leta 2009 se je stevilo prebivalcev povecalo predvsem V strnjenih naseljih, najvec v naselju Dornzale in
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sicer za 593. Glede na leta 2009 se je povecal tudi indeks staranja na 94,6 (iz 85,9) in povprecna starost na
40,7 (iz 39,1). Sevedno je indeks staranja krepko pod povprecjem za Siovenijo (125,4) /5/.

Skupno je bilo leta 2016 na obmocju obCine Domfale 11.055 delovnih mest (delovno aktivno prebivalstvo
po obcini delovnega mesta) in 14.819 delovno aktivnih prebivalcev obcine (konec leta 2015, saj za leta 2016
v casu izdelave porocila niso bili razpolofljivi podatki na SURS).V obeh primerih se je stevilo glede na leta
2009 povecalo in sicer v prvem primeru za 2,4 %, v drugem pa za 1,0 %. V letu 2015 je bilo na obmoc]u
obcine registriranih 3.623 podjetij, od katerih je bilo 1.617 samozaposlenih oseb (samostojnih podjetnikov).
V letu 2015 so podjetja skupno ustvarila ca. 1,22 milijarde prihodkov, kar predstavlja glede na leta 2009
povecanje za ca. 35 %. Povprecna rnesecna brute placa je leta 2016 znasala 1.460 EURin se je glede na leta
2009 povecala za 117 EUR,povprecna neto placa pa je leta 2016 znasala 963 EURin se je glede na leta 2009
povecala za ca. 85 EUR.

2.2.3 STAVBNI FOND NA OBMOCJU OBCINE

Stavbni fond na obrnocju obcine je bil analiziran na podlagi registra nepremicnin (v nadaljevanju REN) in
podatkov katastra stavb. RENje evidenca, ki vsebuje podatke 0 vseh nepremicninah na obmocju obcine
Dornzale. V REN-u so zbrani podatki 0:

zemljiscih, evidentiranih v zernljiskem katastru;
stavbah in delih stavb, evidentiranih v katastru stavb;
vseh ostalih nepremlcninah, ki se niso evidentirane v zernljiskem katastru in katastru stavb.

Za posamezne nepremicnine so po leg podatkov zernljiskega katastra in katastra stavb v REN-u zbrani se
drugi podatki. Podatki, ki se vodijo v REN-u, so prevzeti iz obstojecih javnih evidenc (zemliiskega katastra,
katastra stavb, centralnega registra prebivalstva ...) in dopolnjeni s podatki popisa neprernicnin.
Vzdrzevanje podatkov se izvaja na osnovi prevzema sprememb iz javnih evidenc, s terenskimi ogledi in
meritvami, z uporabo aeroposnetkov in drugih metod inventarizacije, pa tudi na osnovi podatkov, ki jih
posredujejo lastniki in uporabniki nepremicnin.

Na podlagi pridobljenega registra neprernicnin in katastra stavb so bili natancno identificirani podatki 0

objektih na obmocju obcine Domzale. Prostorsko je bilo tako za vsak objekt dolocena dejanska raba dela
objekta in objekta, neto tlorisna povrsina (v nadaljevanju NTP), uporabna povrsina, hisna stevilka,
komunalna opremljenost vkljucno z elektricno energijo in plinovodnim omrezjem. leta izgradnje objekta,
njegove obnove, obnove fasade ter stevilorn stanovanj in poslovnih prostorov (rnesani objekti). Tocnost
analize stavbnega fonda je vezana na tocnost registra neprernicnin, ki je bil pridobljen s stani Obcine
Dornzale oziroma s strani Geodetske uprave RS.

Neto tlorisne povrsine in uporabna povrsina delov stavb je bila glede na dejansko rabo dolocena stavbam iz
katastra stavb oziroma iz REN-a, s elmer so bile dolocene povrsine posamezne stavbe glede na dejansko
rabo. Na podlagi navedenega je bilo v mesanih objektih dolocena dejanska uporabna povrsina stanovanjske
rabe in druge rabe, ki se nahaja znotraj mesanega objekta.

Dejanska raba delov stavb je glede na uporabno povrsino in NTP prikazana v spodnji preglednici.
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Tabela 4: Neto tlorisna povrsina in uporabna povrsina glede na dejansko rabo delov stavb

Dejanska raba dela stavbe NTP(m2)
Uporabna

Dejanska raba dela stavbe NTP (m2)
Uporabna

pov. (m2) pov. (m2)

Arhiv 17,4 16,3 Prodajalna polizdelkov 3.407,4 2.579,0

Avtopralniea 576,0 571,8 Prostor za nastanitev, "ego, zdravstveno in veter* 215,0 114,3

Avtosalon 7.487,4 6.101,7 Prostor za neinstitucionalno izobraievanje 1.279,6 1.243,3

Balkon, lo!a 47,6 47,6 Prostor za pastoralno dejavnost 442,2 332,7

Banka, posta, zavarovalnica 9.808,8 7.265,5 Prostor za razvedrilo 14.824,0 14.824,0

Beneinski servis 'a maloprodajo 1.545,7 1.545,7 Prostor 'a spravilo pridelka 39.721,1 39.608,9

Bife 3.286,9 2.501,9 Prostor za znanstvenoraziskovalno dele 25,6 25,6

Bivalna enota v stavbi za posebne namene 14.192,9 10.532,9 Prostori za izkoriScanje mineralnih surovin 45,0 45,0

Cerkev, molilnica 3.902,2 3.468,8 Prostori za kernlcno in petrokernicno proizvodnjo 7.693,5 7.693,5

Cebelnjak 681,8 670,8 Pros tori za proizvodnjo izdelkov za gradbeniStvo 1.625,3 1.625,3

Cistilna naprava 256,4 256,4 Pros tori za storitvene dejavnosti 8.700,3 6.870,5

Drug kmetijski del stavbe 79.545,4 79.146,3 Rastlinjak 850,5 850,5

Drvarnica 2.661,6 2.661,6 Restavracija, gostilna 35.395,9 33.424,2

Dvorana za dru!abne prireditve 2.907,9 2.573,7 Rezervoarji za tekoce naftne derivate 4.520,6 4.520,6

Elektrarna 695,5 638,3 5anitarije 337,3 337,3

Farma 64.518,5 64.518,5 5ejemska dvorana, razstavisce 85,3 85,3

gara!a 38.095,6 34.895,5 Se!igalniea odpadkov 549,0 549,0

gara!a v gara!ni hisi 9.891,4 8.922,7 Shramba 1.261,1 1.190,1

Gasilski dom 4.908,3 4.564,1 Silos za poljske pridelke - razsuti tovor 1.917,3 1.917,3

Hladilnice in speeializirana skladisca 2.646,9 2.646,9 SkladiSca 110.429,0 108.787,3

Hlev 88.396,2 87.778,3 5premljajoci objekti za prodajo bene ina in drugih" 164,8 164,8

Hotel, motel 1.572,2 1.245,0 Stanovanje v krajni vrstni hisi z dvema stanovan]" 21.732,9 12.700,4

Industrijski del stavbe 222.583,6 220.742,3 Stanovanje v sarnostojefi stavbi z dvema stanovan]" 117.419,2 73.545,6

Industrijski del stavbe neprimeren za uporabo 170,0 0,0 5tanovanje v samostojedi stavbi z enim stanovanjem 1.186.831,8 673.880,5

Kiosk 60,3 52,0 5tanovanje v vecstanovanjski stavbi ali stanovanj" 314.386,2 248.570,0

Klet 39.379,9 39.007,7 Stanovanje v vmesni vrstni hiSi z dvema stanovanj' 1.134,0 701,0

Klinlka, ambulanta 7.977,8 6.575,7 5tanovanje, ki se nahaja v krajni vrstni hisi 106.193,0 63.252,1

Koca, dom 1.191,6 1.020,1 5tanovanje, ki se nahaja v vmesni vrstni hiSi 20.493,7 12.431,0

Kolesarniea, colnarna 265,7 265,7 Stanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z dve" 3.609,4 171,9

Kurilnica 1.190,2 1.142,9 5tanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z eni' 18.593,9 577,7

Muzej, knjiinica 2.460,6 2.451,6 Stopnisce, hodnik 26.493,2 22.718,8

Nadstresnica 1.488,9 1.488,9 Susilnica, pralnica 147,7 147,7

Nakupovalni center 28.308,4 24.725,4 Sola, vrtec 63.443,1 56.025,1

NestanovanjskJ del stavbe, ki ni primeren 2.383,8 0,0 Sportna dvorana 6.044,4 6.044,4

Oskrbovano stanovanje 4.048,0 3.274,5 Tehtnica vozil 158,8 158,8

Ostali prostori stanovanja 24,9 24,9 Telekomunikacijski center, oddajnik 2.676,9 2.676,9

PavilJon, prostor za !ivali in rastline v !ivalsk' 67,8 67,8 Terasa 336,1 336,1

Penzion, gostisce 1.811,7 1.397,3 Terminal za ogljikovodike in utekocinjen zemeljsk' 108,0 108,0

Podstresje 2.131,7 1.945,8 Transformator, transformatorska postaja 2.602,5 2.602,5

Pokopaliski del stavbe 324,8 324,8 Veleposlanistva in konzularna predstavnistva 201,5 201,5

Pokrit prostor za sport in prireditve 3.039,8 3.039,8 Vetska znamenje 88,4 88,4

Pokrlto parkiriSce 24.078,8 20.786,1 Veterinarska klinika 274,3 252,8

Poslovni pros tori 63.519,7 57.600,1 Vinska klet, lidanica 182,2 182,2

Poslovni pros tori javne uprave 14.601,1 11.364,9 Vodno zajetje 140,6 140,6

Postaja !icnice 16,0 16,0 Zaklonisce 963,8 761,2

Prevzgojni dom, zapor, vojasnica, prostor za nast' 335,9 335,9 ZelezniSka postaja 393,9 393,9

Prodajalna 39.264,6 31.875,0 Ni znano 84.482,1 5.300,9

Skupna vsota 3.010.989,6 2.162.854,0

Stavbe SO V nadaljevanju analizirane glede na potrebo za ogrevanje prostorov in glede na prikljucek za
elektricno energijo. V analizi rabe energije so izkljucene stavbe, ki se ne ogrevajo oziroma niso prikljucene
na elektricno omrezje. Stavbni fond na obmocju obcine Domzale je tudi razdeljen v kategorije glede na leto
izdelave in prenovo skladno z drzavnimi strokovnimi podlagami v sklopu Do/gorocne strategije za
spodbujanje na/olb energetske prenove stavb /3/ oziroma Akcijskega nacrta za energetsko uCinkovitost (AN
URE 2020) /2/. Povrsine stavbnega fonda, glede na navedene karakteristike, so podane v sklopu
posameznih poglavij analize rabe energije in energentov. Stavbni fond je v sklopu analize rabe energije
loceno analiziran za stanovanjski sektor, poslovni sektor (podjetja in storitveni sektor) in javni sektor (javni
objekti).
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3 ANALIZA RABE ENERGIJE IN ENERGENTOV

Analiza rabe energije in porabe energentov je bila v prvem koraku narejena po stirih skupinah porabnikov in
sicer za stanovanjski sektor, javni sektor, podjetja in storitveni sektor ter za promet. Analiza po skupinah
porabnikov vkljucuje vse oblike rabe energije in vse vrste energentov, tudi obstojece stanje na podroqu
izrabe obnovljivih virov energije. Pregled porabe po energentih predstavlja skupni pregled vseh skupin
porabnikov glede na energente. toceno je bila izdelana analiza porabe elektricne energije, ki vkljucuje
analizo za vse skupine porabnikov. Zakljucek analize rabe energije in energentov predstavlja prikaz
strukture kolicin energentov in porabe energije za samoupravno lokalno skupnost kot celoto.

3.1 STANOVANJSKISEKTOR
Analiza rabe energije in energentov za stanovanjski sektor je bila narejena na podlagi zadnjih razpolofljivih
podatkov iz registra nepremicnin (REN, GURS, 2017), katastra kurilnih naprav (EVDIM, MOP, 2017),
podatkov 0 porabah zemeljskega plina po naseljih in ulicah v letu 2016 (Petrol d.d., 2017), podatkov
Ekosklada 0 izvedenih investicijah UREin OVE (Ekosklad, 2017), podatkov 0 porabah na skupnih kotlovnicah
in prikljucenih objektih (upravljavci objektov, 2017), ocene potenciala obstojecega stavbnega fonda v
Sioveniji (Oa/garoena strategija za spodbujanje naloib energetske prenave stovb, MI in MJU, oktaber 2015),
pregledu in analizi nacionalnega stavbnega fonda (Posodabljanje energetskih bilane do leta 2030 in
strokovne pod/age za dotocanie naeiona/nih energetskih ciljev, US-OP-11467, rev. 2, maree 2014.) in drugih
prostorskih podatkov pridobljenih s strani Obcine Dornfale (GURS,2017).

3.1.1 OGREVANE POVRSINE STANOVANJ

Na podlagi pridobljenega registra neprernicnin in katastra stavb so bili natancno identificirani podatki 0

stanovanjskih objektih na obmocju obcine Dornfale. Prostorsko je bilo tako za vsak stanovanjski objekt
dolocena neto tlorisna povrsina. uporabna povrsina, hisna stevilka, komunalna opremljenost vkljucno z
elektro in plinovodnim omrezjem, leta izgradnje objekta, njegove obnove, obnove fasade, stevilorn
stanovanj, poslovnih prostorov [rnesant objekti).

V sklopu analize prostorskih podatkov in baze RENse je izkazalo, da v posameznih primerih pri uporabnih
povrsinah in NTP prihaja do bistvenih odstopanj od dejanskega stanja. V teh primerih so bile uporabne
povrsine, dolocene na podlagi izracuna, in sicer kot produkt tlorisne projekcije objekta s faktorjem za
pretvorbo brute tlorisne povrsine v NTP in povprecnirn faktorjem za pretvorbo NTPv uporabno povrsino, Za
mesane stavbe so bile dolocene povrsine stanovanjske rabe in povrsine druge rabe znotraj teh stavb.
Dolocene ogrevane povrsine stanovanjskih objektov in neto tlorisne povrsine so loceno glede na obdobje
gradnje prikazane v spodnji preglednici. V preglednici so prikazane tudi povrsine delov objektov, kjer so
poslovni prostori (pretezno v pritlicjih vecstanovanjskih objektov). Te povrsine so ze odstete od ogrevane
povrsine prikazane v spodnji preglednici, saj ne predstavljajo ogrevanih povrsin stanovanj.
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Tabela 5: Neto tlorisna povrsina, uporabna povrsina in stevilo stanovanj glede na leta izgradnje stavbe

Leto izgradnje in Stevilo
Neto tlorisna

Ogrevana povrsina
Povrsina poslovnih

vrsta pre nove stanovanj
povrsina

[m2]
prostorov

[m2] [m2J

do 1945 1.166 176.479 120.472 8.432
lzboljsana prenova 33 5.585 3.538 351
Prenova 680 107.159 70.533 4.744
Neprenoveljene 453 63.736 46.402 3.338

1946-1970 3.016 438.331 263.512 11.048
lzboljsana prenova 158 19.781 10.882 818
Prenova 1.820 271.586 162.407 6.949
Neprenoveljene 1.038 146.965 90.223 3.281
1971-1980 2.528 390.265 230.621 5.915
lzboljsana prenova 200 24.681 14.863 545
Prenova 1.045 171.215 100.993 1.838
Neprenoveljene 1.283 194.369 114.764 3.533
1981-2002 3.414 583.855 337.539 16.685
lzboljsana prenova 157 19.212 12.185 768
Prenova 370 80.386 43.911 1.586
Neprenoveljene 2.887 484.257 281.443 14.331
2003-2008 1.433 209.625 130.857 5.953
lzbollsana prenova 7 1.833 1.058 0
Prenova 40 5.351 2.803 218
Neprenoveljene 1.386 202.441 126.996 5.735
po 2008 747 127.917 95.534 5.075
lzboljsana prenova 3 758 486 0
Neprenoveljene 744 127.160 95.048 5.075
Ni znano leta izgradnje 0 0 225 0
SKUPAJ 12.304 1.926.473 1.178.759 53.109

5kupno je na obrnocju obcine Dornzale 12.304 stanovanj, kar predstavlja povprecno 95,8 m2 ogrevane
povrsine na stanovanje oziroma 156,6 m2 neto tlorisne povrsine na stanovanje. V kolikor preracunarno
glede na stevilo prebivalcev je v povprecju zivelo 2,86 prebivalca v enem stanovanju oziroma je bilo 33,4 m2

ogrevane povrsine na prebivalca.

3.1.2 PORABA ZEMEUSKEGA PUNA

Baza za porabo zemeljskega plina je postavljena natancno na naselja in ulice. V obcini Dornzale je skupno 51
naselij, pri cerner je uporaba zemeljskega plina trenutno prisotna v tridesetih naseljih. Poraba zemeljskega
pi ina in stevilo prikljuckov po naseljih se spremlja v obdobju 2009-2016. Poraba zemeljskega pi ina po
naseljih je analizirana za gospodinjstva in poslovne uporabnike. Termin prikljucka v analizi predstavlja
prikljucek posameznega gospodinjstva oz. poslovnega subjekta. Porabe zemeljskega plina po naseljih in
ulicah so bile pridobljene s strani upravitelja plinovodnega omrez]a (Petrol d.d.) in so natancno znane, na
podlagi merilnikov porabe 5m3 zemeljskega plina.
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Tabela 6: Stevilo prikljuckov gospodinjstev na zemeljski plin po naseljih v obdobju 2010 - 2016
Naselje leta 2010 leta 2011 leta 2012 leta 2013 leta 2014 leto 2015 leta 2016

BISCE 2 3 3 3 3 3 3
CESENIK 2 2 2 2 2 2 2
DEPALA VAS 17 17 22 23 24 24 23
DOB 118 123 126 130 130 l32 134
DOMZALE 1.117 1.200 1.262 1.301 1.322 1.330 1.357
DRAGOMEU 62 63 66 71 72 74 77
GORICICA PRI IHANU 3 4 5 5 5 5 5
GORJUSA 1 1 1 1 1 1 1
HOMEC 43 46 47 46 47 46 46
HUDO 14 15 15 15 15 15 15
IHAN 33 38 40 41 43 44 45
KOLICEVO 24 23 26 27 27 27 28
KRTINA 58 76 81 82 85 88 88
NOZICE 17 22 24 26 27 26 33
PODRECJE 44 44 45 45 46 46 45
PRELOG 46 50 52 53 53 53 56
PRESERJE PRI RADOMUAH 126 139 148 179 196 196 242
PSATA 35 35 37 37 37 37 36
RADOMUE 105 122 134 137 176 176 175
RODICA 52 57 59 65 66 65 66
ROVA 26 32 34 36 36 36 37
SPODNJE JARSE 94 94 98 102 104 104 104
SREDNJE JARSE 30 35 37 41 42 43 43
SENTPAVEL PRI DOMZALAH 7 7 7 7 7 7 7
SKRJANCEVO 17 25 36 37 36 35 34
TURNSE 11 14 15 16 16 16 16
VIR 231 238 249 258 264 263 266
ZABORST 60 69 70 77 81 82 84
ZGORNJE JARSE 15 15 15 16 17 16 18
ZELODNIK 0 1 1 1 1 1 1
5KUPAJ 2.410 2.610 2.757 2.880 2.981 2.993 3.087

5kupno je bilo na obmocju obcine ob koncu leta 2016 3.087 prikljuckov. Iz zgornje preglednice je razvidno,
da se stevilo gospodinjskih prikljuckov na obrnoqu obcine Oomzale stalno povecuje. Glede na naselja je
stevilo novih prikljuckov naivec]e v naselju Dornfale, kjer je ca. 45 % vseh prikljuckov, Stevilo gospodinjskih
prlkljuckov se je v letu 2016 glede na leta 2010 povecalo za 677 oziroma za ca. 28 % glede na leta 2010.

Poleg stevlla prikljuckov je znana tudi poraba zemeljskega plina v posameznih naseljih oz. ulicah. Porabe
zemeljskega plina je loceno analizirana za gospodinjske porabnike, skupne kotlovnice in poslovne
porabnike. Poraba zemeljskega plina v gospodinjstvih je po naseljih za obdobje 2010-2016 prikazana v
spodnji preglednici. V sklopu analize je bil na podlagi porabe zemeljskega pi ina v 5m3 narejen izracun
pridobljene toplote za ogrevanje, kar je prikazano v naslednjih poglavjih v sklopu povprecne porabe
energije za ogrevanje stanovanj.
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Tabela 7: Poraba zemeljskega plina v 5m3 po naseljih v obdobju 2010 - 2016
Naselje leta 2010 leta 2011 leta 2012 leta 2013 leta 2014 Leto 2015 Leto 2016

BISCE 2.859 2.843 2.718 2.796 2.623 2.989 3.088

CESENIK 3.510 3.375 2.941 2.441 2.164 2.471 3.465

DEPALA VAS 26.363 25.980 27.484 36.624 27.964 32.258 30.159

DOB 200.160 190.707 181.684 182.801 146.210 171.668 183.576

DOMZALE 2.584.381 2.370.823 2.153.356 2.169.833 1.682.316 1.996.848 2.080.128

DRAGOMEU 177.070 166.050 157.358 163.116 129.092 160.485 169.720

GORICICA PRIIHANU 8.490 7.978 8.748 7.860 6.252 6.947 7.561

GORJUSA 1.861 1.458 1.275 1.046 921 861 987

HOMEC 74.634 72.605 67.876 64.277 52.302 59.873 60.450

HUDO 24.593 24.889 23.534 21.260 18.133 20.835 22.296

IHAN 48.945 49.576 49.581 50.207 40.809 47.569 52.515

KOLICEVO 33.016 32.996 31.775 33.923 27.075 31.827 35.210

KRTINA 87.509 89.643 83.635 86.065 69.826 81.179 85.390

NOZICE 22.764 25.091 29.704 31.533 28.640 33.777 37.819

PODRECJE 77.260 69.623 66.454 68.205 55.761 65.309 65.999

PRELOG 101.265 101.341 87.043 85.418 66.437 74.532 80.372

PRESERJEPRI RADOMUAH 180.837 170.929 169.910 188.002 162.198 185.494 202.857

PSATA 57.173 55.253 53.348 56.688 41.169 46.712 45.656

RADOMUE 208.405 216.799 223.624 226.200 195.658 232.787 250.123

RODICA 85.530 82.695 83.716 91.941 74.916 86.525 92.834

ROVA 46.386 47.719 48.600 53.840 42.428 46.874 47.797

SPODNJEJARSE 155.314 151.173 142.257 148.574 117.782 134.615 141.086

SREDNJEJARSE 42.733 48.071 44.918 50.219 41.261 52.241 54.675

SENTPAVELPRI DOMZALAH 8.416 7.460 7.382 7.131 6.341 6.775 8.457

SKRJANCEVO 33.590 36.223 43.256 47.393 37.431 42.512 42.812

TURNSE 16.869 21.930 19.524 23.143 19.465 22.517 25.385

VIR 436.293 409.238 391.394 407.740 322.758 374.266 391.268

ZABORST 85.134 88.377 86.842 96.498 79.551 91.261 98.305

ZGORNJEJARSE 23.736 24.817 21.944 21.351 17.820 20.667 27.491

ZELODNIK 0 833 971 473 554 597 624

SKUPAJ 4.855.096 4.596.496 4.312.852 4.426.597 3.515.857 4.133.270 4.348.104

Poraba zemeljskega pi ina se je kljub povecan]u stevila prikljuckov glede na leta 2010 zrnanjsala za ca. 506
tisoc 5m3

, kar predstavlja zrnanjsanje za ca. 10,5 % glede na leta 2010. Najnizja poraba plina v preucevanern
obdobju je bila leta 2014, kar je posledica majhnega temperaturnega primanjkljaja v tem letu. Glede na
trend v preucevanern obdobju je jasno razvidno, da se poraba kljub vecanju pnkliuckov zrnanisuje. kar je
posledica izvedenih ukrepov energetske sanacije stanovanjskih stavb. V nadaljnji analizi rabe energije je bilo
za porabo plina upostevano povprecje zadnjih treh let, s cirner je zrnanjsan vpliv temperaturnega
primanjkljaja.

3.1.3 STRUKTURA ENERGENTOV ZA OGREVANJE STANOVANJ

3.1.3.1 Kataster kurilnih naprav na obmocju obcine

5 stani Ministrstva za okolje in prostor, oddelka za Dimnikarsko dejavnost so bili pridobljene specifikacije
kurilnih naprav na obmocju obcine Dornzale (evidenca EVIDIM). Podatki so vsebovali vrsto kurilne naprave
(centralna, lokalna), moe, leta vgradnje in vrsto energenta. 5kupno Stevilo kurilnih naprav glede na
evidenco MOP (stanje januar 2017) na obmociu obcine Dornfale je 6.164, od katerih je moe znana za 4.891
kurilnih naprav in znasa ca. 135.560 kW. V evidenci kurilnih naprave je tudi podatek 0 tem ali se z napravo
izvaja samo ogrevanje ali tudi priprava sanitarne vode. Glede na podatke evidence je 493 naprav samo za
ogrevanje, 4.308 za ogrevanje in pripravo sanitarne vode in za 1.359 ni znanega namena (ni bilo zabelezeno
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v evidence). Evidenca kurilnih naprav sicer ni povsem popolna, vendar glede na obseznl zajem predstavlja
zadostno sliko za dobro oceno strukture energentov za ogrevanje stanovanj (z upostevanjern podatkov 0

plinskih peceh in podatkov 0 skupnih kotlovnicah). Delez in stevilo kurilnih naprav glede na vrsto energenta
je prikazan na spodnjem graficnern prikazu.

• Lahko kurilno olje - ELKO

Naravni les v vseh oblikah (drva,
zagovina, kosi, odrezki, lubje, storfi)

• Peleti - naprava z visokim
izkoristkom

• Utekocinjeni naftni plin - UNP

Zemeljski plin

Slika 2: Prikaz deleza kurilnih naprav glede na vrsto energenta na obmocju obcine Domzale

Iz zgornjega graficnega prikaza je razvidno, da je po stevilu kurilnih naprav se vedno najbolj zastopano
ekstra lahko kurilno olje (v nadaljevanju ELKO), ki predstavlja energent za 2.193 kurilnih naprav. Sledi
zemeljski plin (v nadaljevanju ZP) in naravni les v vseh oblikah. Med kurilnimi napravami v evidenci ni bilo
vee premoga. Ena naprava je v evidenci kot kurilna naprava na lesne pelete z visokim izkoristkom.

Najvecje stevilo kurilnih naprav je v intervalu moci od 20 do 30 kW in sicer 59,4 % vseh, sledijo najrnanjse -
od 1 do 10 kW - z 24,0 %. Kurilnih naprav z moc]o vec]o od 40 kW je samo 0,8 %. Taksno stanje je
pricakovano, saj gre za gospodinjski sektor, kjer se za ogrevanje najpogosteje uporablja individualne
kurilne naprave.

Starost kurilnih naprav na obmocju obcine se giblje vse od leta 1955 pa do eisto novih vgrajenih leta 2016.
Delez kurilnih naprav novejsih od leta 2000 znasa ca. 46 %, pri eemer za prtbllzno 22,1 % naprav, leta
vgradnje ni znano. Kurilne naprave starejse od 25 let predstavljajo priblizno 14,9 % delef, rnlajse od 10 let
pa 37,3 % delez. Stevilo kurilnih naprav na les, starejsih od leta 2005 je skupno 1.187 oziroma 19,3 %.

Podatki iz evidence kurilnih naprav (EVIDIM) so bili vneseni, kot atributni podatki katastru stavb oziroma
registru nepremicnin. Pri tem je potrebno poudariti, da evidenca kurilnih naprav ni narejena na stavbo
natancno, zato znotraj stavbe (delom stavbe) atributa kurilne naprave ni bilo rnogoce pripisati. Podatki
katastra kurilnih naprav so bili primerjani tudi s podatki 0 aktivnih prikljuckih na plinovodno omre zje. ki so
bili pridobljeni s strani upravitelja ornrefja. Na podlagi navedenih podatkov in prostorskih podatkov 0

objektih na obmocju obcine je bil narejen prostorski kataster kurilnih naprav. Glede na prejete podatke gre
za delni kataster, saj za vse objekte vrsta kurilne naprave ni znana. Na spodnji sliki je prikazan kataster
kurilnih naprav na manjsern delu obcine Domzale.
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Legenda
Kataster kurilnih naprav
Vrsta ogrevanja

• Ekstra lahko kurilno olje - ELKO

o Lesna biomasa V vseh 0 blikah

o Ni razpoloZJjivoI neogrevano

• Skupne kotlovnice - ELKO

o Skupne kotlovnice - zemeljski plin

• Toplotnacrpalka

o Utekocinieni naftni plin - UNP

o Zemeljski plin

o
I

75 150
I

300 Meters

Slika 3: Prikaz evidence kurilnih naprav na rnanjsern obmoqu obcine Dornfale

Prikazani kataster je bil izdelan za celotno obmocje obcine in je slufll kot osnova pri dolocevanju strukture
energentov za ogrevanje stanovanj. V katastru so bile upostevane tudi kurilne naprave, za katere je bila
pridobljena subvencija za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov (Ekosklad).
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V evidenci kurilnih naprav so zajete vse naprave, ki za pretvorbo uporabljajo zemeljski plin. Iz tega izhaja, da
so naprave za katere ni razpolo iljivih podatkov bodisi kotli za naravni les (starejsi), pretezno pa kotli na
ekstra lahko kurilno olje (ELKO).V katastru kurilnih naprav EVIDIM je zajeto vecie stevilo kurilnih naprav,
vendar le-te ni mogoce enolicno povezati z objekti iz prostorske baze v vseh primerih.

Stevilo stanovanj glede na nacin ogrevanja (Iokalno, centralno iz individualne kurilne naprave in iz skupne
kotlovnice) je deloma povzeto po katastru kurilnih naprav EVIDIM (za stavbe v katerih je samo eno
stanovanje oziroma so za njih razpolofljivi podatki), za ostala stanovanja pa iz registra neprernicnin
(atributni podatki za ogrevanja). Stevilo stanovanj glede na naCin ogrevanja je prikazano na spodnjem
graflcnern prikazu.

• Centralno ogrevanje

• Lokalno ogrevanje

• Skupne kotlovnice

• Ni znano

Slika 4: Struktura stanovanj glede na nacin ogrevanja v letu 2016

Kot je razvidno iz zgornjega prikaza ima ca. 74,7 % stanovanj centralno ogrevanje, 5,2 % lokalno ogrevanje,
16,1 % pa je prikljucenih na skupno kotlovnico. Za ca. 4,0 % nacln ogrevanja ni znan oziroma 0 nacinu
ogrevanja ni podatka v registru neprernlcnin.

3.1.3.2 Sistemi za izrabo obnovljivih virov energije

V sklopu sistemov za izrabo OVE so bili loceno obravnavani tovrstni sistemi za ogrevanja In pripravo
sanitarne vode, v nadaljevanju pa sistemi za proizvodnjo elektricne energije (v poglavju Pregled in analiza
porabe elektricne energije).

Na podlagi javnega prostorskega portala EnGIS je bila vzpostavljena prostorska baza sistemov za izrabo
OVE.Generirani so bili tockovni vektorski podatki (hisne stevilke - EHIS)z atributnimi podatki, ki poleg vrste
sistema vkljucujejo tudi moe oziroma povrsino in leta vgradnje. Posamezni objekti imajo dva sistema za
izrabo OVE in je bilo tako tudi vneseno v atributne podatke.

Tockovni prikaz sistemov za izrabo OVEje za rnanjse obmocje obcine Dornfale podan na spodnji sliki.
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Legenda

Vrsta sistema

o Kotel na lesno biomaso

o Ploscati soncnt kolektorji

Soncni kolektorji - samogradn*

o Toplotna crpalka

o Vakuumski soncni kolektorji

o
I

125 250 500 Meters

Slika 5: Prikaz evidence sistemov za izrabo obnovljivih virov energije za manjsi del obcine Domzale

V sklopu prostorske analize so bili vneseni sistemi na celotnem obrnocju obcine Dom zale. Na podlagi
vzpostavljene evidence oziroma baze je razvidno, da je stevilo tovrstnih sistemov precejsnje in se je
povecalo predvsem v zadnjih letih. Stevilo sistemov glede na razpolofljive podatke v prostorskem portalu
EnGIS (Ieto 2015) in predvidenih novih investicijah v letu 2016 in 2017 (subvencije Ekosklada) je skupno
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stevilo sistemov V gospodinjstvih 782. Stevilo sistemov glede na vrsto in razpolofljive enote (kW ali m2) je
podano v spodnji pregledniei.

Tabela 8: Stevilo sistemov OVEglede na vrsto sistema in glede na razpolozljive enote (kW ali m2
)

Vrsta sistema Stevilo sistemov Enota
Kolicina glede

na enoto
Centralno prezracevanje 45 Stevilo 45
Kotel na lesno biomaso 149 kW 3.686,41
Kotli na lesno biomaso pred 2008 19 kW 517
Lokalno prezracevanje 7 Stevilo 7
Ploscati soncni kolektorji 150 m2 2.151,76
Soncni kolektorji pred 2008 50 m2 313,7
Toplotna crpalka 344 kW 2.103,44
Vakuumski soncni kolektorji 18 m2 115,13
SKUPAJ 782

3.1.4 RABA ENERGIJEZA OGREVANJE STANOVANJ

Na podlagi katastra kurilnih naprav in podatkov a sistemih OVE za ogrevanje je bila izdelana struktura
energentov za ogrevanje stanovanj in v nadaljevanju raba energije za ogrevanje stanovanj ter raba energije
za ogrevanje stanovanj in pripravo sanitarne vode. Kat je razvidno iz katastra kurilnih naprav so na obmoc]u
obcine za ogrevanje stanovanj prevladujoci trije energetski viri - ELKO, zemeljski plin in naravni les (v
razlicnih oblikah). Poleg prevladujocih virov so za ogrevanje prisotni se utekoclnjen naftni plin (UNP) in
toplotne crpalke (T(). Za pripravo tople sanitarne vode so poleg uporabe navedenih energentov prisotni se
elektricni hranilniki in soncni kolektorji. Analiza rabe energije je bila izdelana na uliee in naselja natancno na
podlagi predhodno opisanih podatkov. Poleg navedenega je bila raba energije dolocena tudi za povprecne
vrednosti na obmocju eelotne obclne. Kot je razvidno iz poglavja 3.1.1 Ogrevane povrsine stanovanj so bile
le-te analizirane glede na leta izgradnje in vrsto prenove. Pri tem so bili za oeeno rabe energije, poleg
natancnih podatkov 0 porabi zemeljskega plina in porabah v skupnih kotlovnieah, uporabljeni energijski
razredi za enodrufinske stavbe (eno ali dva stanovanja v objektu) in vecstanovanjske stavbe (vee kat dva
stanovanja) doloceni z Akcijskim nairtom za energetsko uiinkovitost 12/. Navedeni energijski razredi so
prikazani v spodnji pregledniei.

Tabela 9: Energijski razredi za enodrufinske in vecstanovanjske stavbe

Enostanovanjski Energijska Stevila v kWh/m2
Leto izgradnje Brez prenove Prenova lzboljsana prenova Nizkoenergijska

do 1945 185 151 77 15
1946-1970 185 151 77 15
1971-1980 151 111 77 15
1981-2002 111 90 77 15
2003-2008 70 - 55 15
po 2008 30 - - 15

Vecstanovanjski Energijska Stevila v kWh/m2
Leto izgradnje Brez pre nove Prenova lzbolisana prenova Nlzkoenergijska

do 1945 125 98 75 15
1946-1970 125 98 75 15
1971-1980 90 75 58 15
1981-2002 84 75 58 15
2003-2008 58 - 49 15
po 2008 30 - - 15
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Poraba energije za ogrevanje je dolocena natancno na naselja in je loceno po naseljih podana v spodnji
preglednici. Poleg porabe energije (v kWh in MWh) je izracunana tudi poraba energije za ogrevanje na
prebivalca (kWh/prebivalca). V nadaljevanju je loceno po naseljih dolocena tudi bilanca glede na energente
(struktura porabe koncne energije po energentih), specificna poraba koncne energije in struktura stanovanj
po energentih.

Tabela 10: Raba energije za ogrevanje stanovanjskih stavb loceno po naseljih in preracun na prebivalce
Poraba Poraba Poraba na Poraba Poraba Poraba na

Ime naselja ogrevanje ogrevanje prebivalca Ime naselja ogrevanje ogrevanje prebivalca
[kWh] [MWh] [kWh/preb] [kWh] [MWh] [kWh/preb]

BIS~E 767.739 767,7 3.239 PRELOG 2.484.198 2.484,2 3.627
BRDO 461.343 461,3 4.908 PRESERJE PRI RADOMUAH 6.032.074 6.032,1 3.548
BRE2JE PRI DOBU 344.457 344,5 2.823 PSATA 1.527.371 1.527,4 3.511
BREZOVICA PRI DOBU 182.755 182,8 3.206 RA~A 124.710 124,7 5.196

~ESENIK 708.306 708,3 4.818 RA~NIVRH 475.032 475,0 4.847
DEPALA VAS 2.129.442 2.129,4 3.988 RADOMUE 7.155.763 7.155,8 4.153
DOB 6.376.419 6.376,4 3.990 RODICA 3.629.877 3.629,9 4.332

DOBOVUE 166.123 166,1 4.260 ROVA 1.906.909 1.906,9 3.956
DOLENJE 131.444 131,4 3.057 SELO PRIIHANU 1.443.046 1.443,0 4.596

DOM~LE 46.212.687 46.212,7 3.593 SPODNJE JARSE 3.000.534 3.000,5 4.244
DRAGOMEU 2.944.512 2.944,5 3.350 SREDNJE JARSE 2.593.663 2.593,7 3.321
GORI~ICA PRIIHANU 1.039.139 1.039,1 4.190 STUDENEC PRI KRTINI 290.187 290,2 4.206

GORJUSA 898.257 898,3 4.935 SV. TROJICA 732.074 732,1 5.084
HOMEC 3.567.407 3.567,4 4.242 SENTPAVEL PRI DOMZALAH 308.100 308,1 3.462
HUDO 1.171.188 1.171,2 5.473 SKOCJAN 420.867 420,9 4.008

IHAN 3.060.719 3.060,7 4.001 SKRJAN~EVO 1.192.855 1.192,9 3.775
JASEN 44.754 44,8 8.951 TURNSE 1.204.612 1.204,6 4.302

KOKOSNJE 393.705 393,7 3.394 VIR 13.359.893 13.359,9 3.886

KOLl~EVO 1.525.802 1.525,8 4.135 ZABORS! 2.819.694 2.819,7 3.638
KOLOVEC 400.775 400,8 7.562 ZAGORICA PRI ROVAH 200.972 201,0 4.674

KRTINA 2.582.119 2.582,1 3.196 ZALOG POD SV. TROJICO 373.229 373,2 3.555
LAZE PRI DOM~LAH 79.255 79,3 3.170 ZGORNJE JARSE 1.144.374 1.144,4 3.270
MALA LOKA 777.980 778,0 3.929 ~EJE 939.326 939,3 3.898

NOZICE 2.631.425 2.631,4 4.498 ZELODNIK 247.875 247,9 5.902
PODRE8E 1.626.222 1.626,2 3.919 ZI~E 259.215 259,2 4.548

Skupna vsota/povprelje 134.090.423 134.090,4 3.801

Ocenjena raba koncne energije za ogrevanje stanovanj je v letu 2016 znasla 134.090 MWh oziroma
134,1 GWh. Glede na leta 2009 se je bistveno zrnanjsala, kljub povecanju ogrevanih povrsin in stevila
prebivalcev. Pri tem je potrebno poudariti, da je bila v sklopu predmetne Prenove LEK dolocena raba
energije za ogrevanje po novi metodologiji za katero so bile razpolofljive bolj azurne ter natancnejse baze
podatkov.

Raba energije za ogrevanje stanovanjskih objektov se je glede na leta 2009 zrnanjsala za ca. 47,0 GWh, kar
predstavlja zrnanjsanje za ca. 26 % glede na leta 2009. V letu 2009 je bil sicer, glede na leta 2016, vecji
temperaturni primanjkljaj, in sicer za 185 Kdan pri pragu 12 'C in 206 Kdan pri pragu 15 'c. V kolikor
navedene podatke 0 rabah energije za ogrevanje normiramo glede na povprecne vremenske pogoje, znasa
raba energije za ogrevanje 194,8 GWh v letu 2009 in 153,2 GWh v letu 2016. Torej gre se vedno za
zrnanjsanje rabe energije za ogrevanje stanovanjskih stavb za ca. 41,6 GWh oziroma za 21,4 %. Na podlagi
navedenega je razvidno, da je bilo v obdobju 2009-2016 bistveno izboljsano stanje na podrocju energetske
ucinkcvitosti stanovanjskih objektov. Z izvedbo energetske sanacije stanovanjskih stavb in novimi
energetsko ucinkovitirni objekti je bilo glede na leto 2009 zrnanjsana raba energije za ogrevanje za 55,2
GWh (ocena na podlagi specificne rabe leta 2009 in povecanja ogrevanih povrsin glede na leto 2009).
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Najvecja raba energije za ogrevanje stanovanj je logicno V naselju Oomzale in predstavlja ca. 34,5 % delez
(ca. 46,2 GWh), sledi naselje Vir s ca. 10 % delezem, Radomlje s 5,4 %, Dob s 4,8 % in Preserje pri Radomljah
s 4,5 %. V ostalih naseljih je raba koncne energije za ogrevanje manjsa od 3%, v 29 naseljih pa je manjsa od
1%.

Koncna raba energije za ogrevanje, preracunana na prebivalca, znasa ca. 3.800 kWh/prebivalca. Glede na
leta 2009 se je speciflcna raba na prebivalca zrnanjsala za ca. 1.700 kWh/prebivalca oziroma za dobrih 30 %.
Poraba preracunana ne prebivalca je bila leta 2009 nad povprecjem za celotno Siovenijo
(::::5.000kWh/prebivalca), leta 2016 pa je padla pod povprecje za celotno Siovenijo (::::4.010
kWh/prebivalca). Na podlagi navedenega je razvidno, da je bila intenzivnost v energetske sanacije na
obrnoqu obcine Domzale nad Siovenskim povprecjem. Za dvajset najvecjih naselij v obcini je poraba za
ogrevanje na prebivalca prikazana na spodnjem graficnem prikazu.
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Poraba energije za ogrevanje na prebivalca [kWh/prebivalcal

Slika 6: Graficni prikaz porabe energije za ogrevanje na prebivalca po naseljih

Iz zgornjega graficnega prikaza je razvidno, da je poraba na prebivalca najvisja v naseljih, kjer prevladujejo
enodrufinski objekti (stavbe z enim ali dvema stanovanjema). Najnizja poraba na prebivalca pa je v naseljih,
kjer je vec]e stevilo novozgrajenih vecstanovanjskih in enostanovanjskih stavb.

Najvecji del energije za ogrevanje stanovanjskih objektov je bil proizveden v individualnih kotlovnicah
(kotlovnice za stavbe v katerih se nahajajo). V skupnih kotlovnicah (kotlovnice za vecje stevilo stavb) pa Ie
8,7 % energije.
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3.1.5 PORABA ENERGENTOV ZA OGREVANJE STANOVANJ

Na podlagi rabe energije za ogrevanje in katastra kurilnih naprav oziroma strukture energentov je bila
dolocena poraba energentov za ogrevanje stanovanj. Iz strukture energentov je razvidno, da glede na
kataster kurilnih naprav prevladuje poraba lahkega kurilnega olja, sledi zemeljski plin in nato naravni les (v
vseh oblikah). V analizo porabe energentov za ogrevanje je bila vkljucena tudi poraba elektricne energije za
toplotne crpalke. Stevilo in moe toplotnih crpalk je razvidno iz prostorske baze sistemov za izrabo OVE, iz
katere so razvidne tudi dodatne peel na lesno biomaso. Struktura stanovanj glede na vrsto energenta je
prikazana na spodnjem graficnern prikazu.

378

• Zemeljski plin

• Ekstra lahko kurilno olje (ELKO)

• Naravni les v vseh oblikah

• Utekocinjeni naftni plin - UNP

• Toplotne crpalke in elektricni
grelniki

Slika 7: Struktura stanovanj glede na vrsto energenta

Iz Klasifikacije stanovanj, glede na vrsto energenta, je razvidno, da je najvec]e stevilo stanovanj ogrevanih s
pornoc]o zemeljskega plina, kar kaze drugacno sliko, kot je bila pri strukturi kurilnih naprav (po strukturi
kurilnih naprav je delef za zemeljski plin 32 %). Po drugi strani je navedeni rezultat logicen, saj so pretefno
vse skupne kotlovnice presle na zemeljski plin (razen kotlovnice v blokovskem naselju SPB). Poleg skupnih
kotlovnic za vee stavb, so tudi vecinorna individualne kotlovnice v vecstanovanjskih objektih na zemeljski
plin. ELKO se pojavlja pretefno v sklopu enodruzlnskih stavb (eno- in dve-stanovanjskih). Na podlagi
strukture stanovanj glede na vrsto energenta (dodatni atributni podatki registra neprernicnin) in analize
rabe energije za ogrevanje je bila ocenjena poraba energentov za ogrevanje stanovanj, ki je prikazana v
spodnji preglednici.

Tabela 11: Poraba energentov za ogrevanje stanovanj v obcini Dornzale

Poraba Poraba Poraba Delez
Nazivenergenta Enota [enota] [kWh] [MWh] [%]

Zemeljski pi in 5m3 4.348.104 41.306.988 41.307 30,81

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) litrov 4.622.058 46.128.142 46.128 34,40

Naravni les v vseh oblikah kg 7.877.270 35.684.034 35.684 26,61

Utekocinjen naftni plin (UNP) m3 174.768 5.222.054 5.222 3,89

Elektricna energija (TC in grelniki) kWh 5.749.205 5.749.205 5.749 4,29

SKUPAJ 134.090.423 134.090

Kot je razvidno iz porabe energentov je se vedno najvecja poraba kurilnega olja sea. 34 %, sledi zemeljski
plin sea. 31 % in naravni les (v vseh oblikah) sea. 27 %. V rnanjsern delezu je zastopan utekocinjen naftni
plin in elektricna energija za ogrevanje (pretefno elektricna energija za toplotne crpalke). Premoga za
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ogrevanje stanovanjskih objektov na obmocju obcine v evidenci kurilnih naprav (EVIDIM) ni bilo. Delez
posameznega energenta se je na leta 2009 bistveno spremenil. kot je razvidno iz predhodnega poglavja se
je glede na leta 2009 tudi bistveno zrnanjsala poraba. Primerjava porabe energentov za ogrevanje
stanovanj glede na leto 2009 je prikazana na spodnjem graflcnem prikazu .
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Slika 8: Struktura stanovanj glede na vrsto energenta

Kot je razvidno iz zgornjega graficnega prikaza, je poraba zemeljskega plina pribllfno na isti ravni, pri cerner
je potrebno poudariti, da se je Stevilo prikljuckov povecalo za ca. 680 in posledicno so se tudi ogrevalne
povrsine znatno povecale, Poraba ELKO-ta je upadla na eni strani zaradi zamenjave energenta tako v
enodruzinsklh kot vecstanovanjskih stavbah, po drugi strani pa zaradi energetske sanacije objektov. Pray
tako je padla poraba naravnega lesa, kar je tudi predvsem posledica energetske sanacije objektov. Glede na
leta 2009 se je povecala poraba elektricne energije za ogrevanje stanovanjskih stavb, kar je posledica
bistvenega porasta uporabe toplotnih crpalk za ogrevanje. Povecala se je tudi poraba UNP, kar je posledica
prehoda iz ELKO-ta na UNP.

Struktura ogrevanih povrsin glede na vrsto energenta in izracunana poraba na kvadratni meter ogrevanih
povrsln ter struktura stanovanj po energentih v %, so podani v spodnji preglednici.

Tabela 12: Prikaz izracunanih kazalnikov in porazdelitev glede na porabo energentov

Specificna Delez
Delezglede Delez

Ogrevane
Stevilo poraba za

glede na
na Stevilo glede na

Nazivenergenta povrsine
stanovanj ogrevanje

ogrevane
stanovanj porabo

[m2]
[kWh/m2]

povrsine
[%] [%][%]

Zemeljski plin 437.109 5.147 95 37,1 41,8 30,8
Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) 376.520 3.758 123 31,9 30,S 34,4
Naravni les v vseh oblikah 270.554 2.501 132 23,0 20,3 26,6
Utekoclnjen naftni pi in (UNP) 40.640 378 128 3,4 3,1 3,9
Elektricna energija (TC in grelniki) 53.936 520 107 4,6 4,2 4,3
SKUPAJ/POVPRECJE 1.178.759 12.304 114
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Na podlagi zgornje razpredelniee je razvidno, da je specificna poraba za ogrevanje najruzja V primeru
stanovanj, ki za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin. Na navedeno vpliva tudi dejstvo, da pretezno vse
novogradnje, se posebej vecstanovanjske, za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin. Za obmocje eelotne
obcine je specificna poraba za ogrevanje 114 kwh/m', kar je pod Slovenskim povprecjem (za ca. 12 kWh/m2
oziroma za ca. 10 %). Glede na energetske vire za ogrevanje stanovanj je delez ELKO-ta in ZP-ja krepko nad
Siovenskim povpreciern (ELKO- ca. 14,9 % in ZP- ca. 10,6 %), kar je pricakovano saj gre na obmocju obCine
Domzal prete ino za strnjeno poselitve in veliko Stevilo vecstanovanjskih objektov. Toplota iz okolja
(vkljucno z elektricno energijo) in UNP sta v delefu, glede na porabo, primerljiva s Siovenskim povprecjem.

3.1.6 PORABA ENERGENTOV ZA OSTALE NAMENE

Poleg energije za ogrevanje stanovanj in rabe elektricne energije za razllcne namene, se v sklopu
gospodinjstev uporabljajo se energenti za ogrevanje sanitarne vode in kuhanje. Raba elektricne energije v
gospodinjstvih je obravnavana v nadaljevanju, kjer je analizirana raba elektricne energije na obmocju
obCine. Raba energije za ogrevanje sanitarne vode in kuhanje je oeenjena na podlagi statisticnih podatkov
za Siovenijo, saj podatkov ° namenu rabe energentov v gospodinjstvih, na obmoc]u obcine Domfale, ni
razpolozljivih. Statisticni podatki za Siovenijo so bili ustrezno uravnotefeni, glede na zastopanost
energentov na obrnocju obcine Domfale, kot je prikazano v predhodnem poglavju.

Glede na Siovensko povprecje se tako za ogrevanje sanitarne vode kot za kuhanje najvec rabi elektricna
energija. Glede na oeeno, raba elektricne energije za ogrevanje sanitarne vode na obrnoc]u obcine Domzale
predstavlja ca. 36,9 MWh. Skupno se za ogrevanje sanitarne vode in kuhanje porabi ca. 128,3 MWh/leto,
pri cerner kuhanje predstavlja ca. 8,2 %. Za kuhanje se po leg elektricne energije uporablja se ZP, les in UNP.
Struktura energentov za ogrevanje sanitarne vode je prikazana na spodnjem graficnem prikazu .

• Zemeljski plin • Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) • Naravni les v vseh oblikah

• Utekocinjen naftni plin (UNP) • Elektricna energija • Toplota okolja

Slika 9: Struktura energentov za ogrevanje sanitarne vode

Samo za ogrevanje sanitarne vode v gospodinjstvih se na leta porabi okoli 127,3 MWh, kar glede na skupno
rabo z ogrevanjem predstavlja ca. 9,5 %. Skupna raba za ogrevanje stanovanj in za ogrevanje sanitarne vode
ter za kuhanje znasa 134.218 MWh.
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3.1.7 LETNI STROSKI ZA OGREVANJE STANOVANJ

Letni stroski za ogrevanje stanovanj 50 bili doloceni na osnovi rezultatov porabe energije V zgornjih
poglavjih ter na podlagi podatkov 0 trenutnih trfnih cenah energentov. Pri tem SO upostevane visine cen
energentov, ki ze vsebujejo davek na dodano vrednost, pripadajoce trosarine in druge dajatve. Energijski
izracun letnih stroskov ogrevanja stanovanj je bil narejen na podlagi trfnlh cen pridobljenih na spletnih
straneh Statisticnega urada Republike Siovenije. Uporabljene cene energentov v energijskem izracunu SO

naslednje (uporabljene 50 povprecne cene za leta 2016):
• Zemeljski plin - 15,51 EUR/GJ;
• Elektricna energija - 0,1609 EUR/kWh;
• ELKO- 0,705 EUR/I;
• Sekanci -78 EUR/t; Drva -137 EUR/t; Briketi - 205 EUR/t; Peleti - 248 EUR/t;
• UNP - 3,329 EUR/m3

;

Tabela 13: Rezultat energijskega izracuna letnih stroskov in primerjava povprecne cene MWh

Delez glede na Delef glede na Povprecna
Poraba Letni strosek skupne stroske skupno porabo cena MWh

Naziv energenta [MWhj [EURj [%j [%j [EUR/MWhj

Zemeljski plin 41.307 2.551.467 29,6 30,8 61,8

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) 46.128 3.258.551 37,7 34,4 70,6

Naravni les v vseh oblikah 35.684 1.315.504 15,2 26,6 36,9

Utekocinjen naftni plin (UNP) 5.222 581.801 6,7 3,9 111,4

Elektrlcna energija (TC in grelniki) 5.749 925.047 10,7 4,3 160,9

SKUPAJ 134.090 8.632.371

Iz energijskega izracuna letnih stroskov je razvidno, da SO gospodinjstva za ogrevanje stanovanj na obrnoc]u
obcine Domzale V letu 2016 skupno porabila vee kot 8,5 milijona EUR, najvec za ELKO (37,7 %), sledi ZP
(29,6 %) in nato naravni les v vseh oblikah (15,2 %). Kot je razvidno iz izracuna je cena MWh dalec
najcenejsa za naravni les v vseh oblikah, sledi ZP in nato ELKO. Ogrevanje z etektricno energijo je dalec
najdraz]e, zelo drago na MWh pa je tudi v primeru ogrevanja z UNP-jem. Pri tem je potrebno opozoriti, da v
strosku elektricne energije pri toplotnih crpalkah ni upostevana energija okolja.
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Slika 10: Primerjava povprecne cene MWh za ogrevanje stanovanj na obrnocju obcine Domzale
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3.2 JAVNISEKTOR
V sklopu analize javnega sektorja so zajeti javni objekti, ki so v lasti lokalne skupnosti in javni objekti, ki so v
lasti ministrstev oziroma drfavnih institucij. V sklopu javnega sektorja je zajeta tudi analiza Javnega
komunalnega podjetja Prodnik, d .0. 0., ki opravlja gospodarsko javno sluzbo na obrnocju obcine. Le-ta
vkljucuje vodovod, kanalizacijo in ravnanje z odpadki. Prav tako je v sklopu javnega sektorja vkljucena
analiza Javnega podjetja Centralna cistilna naprava Dorntale-Kamnik, d. o. 0., ki predstavlja gospodarsko
javno sluzbo ciscenja odpadnih vod in se nahaja na obmoqu obcine Dornzale. Analiza javne razsvetljave je
sestavni del analize rabe elektricne energije.

V letu 2016 je bilo za 29 objektov vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo, kjer se mesecno vnasa]o racuni 0
porabi elektricne energije, energentov za ogrevanje in porabi vode. V energetsko knjigovodstvo so vkljuceni
vsi vecji objekti v upravljanju Obcine Domzale. Podatki 0 porabah v javnih objektih so se tudi letno
spremljali v sklopu letnih energetskih bilanc. Letne energetske bilance so bile v sklopu izdelave Prenove
LEK-a dopolnjene s podatki za leta 2016. V sklopu letnih energetskih bilanc se je poleg objektov v
upravljanju Obcine Dornfale spremljalo tudi ostale vecje javne objekte (Zdravstveni dorn, Srednja sola, Dom
upokojencev, objekti Zavoda za sport). V sklopu prenove LEK-aje bila v analizo javnih objektov vkljucena
tudi Biotehntska fakulteta (Oddelek za zootehniko v Rodici).

Skupno so za 30 javnih objektov izdelane Energetske izkaznice, rezultati katerih so tudi vkljuceni v analizo v
nadaljevanju. Energetske izkaznice so bile pridobljene tudi od drugih javnih objektov (drfavnih}, kjer so bile
izdelane. Za vse javne objekte je bila pregledana tudi ostala razpolofljlva dokumentacija. Za 19 javnih
objektov v obcinskern upravljanju so bili izdelani Razsirjeni energetski pregledi oziroma prenove, katerih
rezultati so bili vkljuceni vanalizo.

Skupno je bilo analiziranih 37 javnih objektov (vkljucno z sportnimi odprtimi in zaprtimi objekti) in sicer raba
energije za ogrevanje, poraba elektricne energije in poraba vode. Na podlagi vecletnib podatkov (za zadnja
tri leta) so bili za javne objekte izracunani tudi spectflcni kazalniki (potrebna toplota za ogrevanje, dovedena
energija za delovanje stavbe, primarna energija in emisije CO2), Rezultati so bili primerjani tudi s podatki iz
razsirjenih energetskih pregledov iz katerih so bile povzete tudi kljucne ugotovitve.

Seznam obravnavanih javnih objektov, s podatki 0 izdelanem energetskem pregledu, energetski izkaznici in
vzpostavljenim energetskim knjigovodstvom, je podan v spodnji preglednici. V nadaljevanju je analizirana
raba energije za ogrevanje, poraba elektricne energije in poraba vode za vse analizirane javne objekte
skupaj. Na podlagi podatkov iz energetskega knjigovodstva in na podlagi energijskega izracuna so doloceni
tudi letni stroski za energijo v javnih objektih. Letni stroski so doloceni tako za posamezne energente kot za
rabo elektricne energije.

Za navedenimi analizami rabe energije in letnih stroskov v javnih objektih, pa so predstavljeni izsledki
razslrjenih energetskih pregledov, energetskih izkaznic in preliminarnih energetskih pregledov. Pregled
javnih objektov vkljucuje ogrevano povrsino javne stavbe, nacin ogrevanja, sistem ogrevanja, vrsto
energenta in ostale specifikacije vezane na porabo energije v javnih stavbah.
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Tabela 14: Seznam analiziranih javnih objektov in podatki 0 izdelani dokumentaciji

Izdelan
Izdelana

Naziv javnega zavoda Naziv objekta Naselje Naslov
REP

energetska En. Knjig.
izkaznica

Biotehni~a fakulteta Oddelek za zootehniko Rodica Groblje 3 OA DA DA
Dom upokojencev

Dom upokojencev Domiale Domiale Domiale Karantanska cesta 5 NE NE DA

Kulturni dom Franceta Bernika in G~ G~ in KD Franca Bernika Domiale Ljubljanska cesta 61 NE NE DA

obdna oorntale obctna - Glavni objekt Domiale Ljubljanska cesta 69A DA DA DA

obctna Domiale Obcina - objekt Savska Oornfale Savska cesta 2 DA DA DA

Osnovna seta Dob Podruinitna sola Krtina Dob Krtina 41 NE DA DA

Osnovna ~ola Dob OSDob Dob Solska utica 7 DA DA DA

Osnovna sola Domiale OS Domiale oorntate BistriSka cesta 19 DA DA DA

Osnovna seta Domzale Podrufnlcna wla Ihan Ihan Solska ulica 5 DA DA DA

Osnovna sola Dragomelj os Dragomelj Domiale Dragomelj 180 NE DA DA

Osnovna sola Preserje pri Radomljah os Preserje pri Radomljah Radomlje Pelechova utica 83 DA DA DA

Osnovna wla Rodica os Rodica Domiale Kettejeva ulica 13 DA DA DA

Osnovna seta Rodica Enota Jarse Jar~ Solska ulica 1 DA DA DA

Osnovna sora Roje os Roje Rodica Kettejeva ulica 15 DA DA DA

Osnovna sota Venclja Perka O~ Venclja Perka Domiale Ljubljanska cesta 58A DA DA DA

Srednja wla Dornfale S~ Domzale - Glavni Domiale Cesta talcev 12 NE DA DA

Srednja wla Domiale ss Domiale - Delavnlce Domiale Ljubljanska cesta 105 NE DA DA

Vrtec oomzale Enota Mlincek Radomlje Cesta borcev 3 DA DA DA

Vrtec Domiale Enota Kekec Radomlje Radomlje Dermastijeva 2A DA DA DA

Vrtec Domiale Enota Palcek Vir oomfale Dvoriakova 15 DA DA DA

Vrtec Domiale Enota Ostriek Rodica Rodica Kettejeva ulica 12 DA DA DA

Vrtec Dornfale Enota Gaj Preserje pri R. Pelechova cesta 35C NE DA DA

Vrtec Domiale Enota Savska Domiale Savska cesta 3 DA DA DA

Vrtec Dom ia Ie Enota Krtek Ihan Domiale Solska u lica 3 DA DA DA

Vrtec Domiale Enota Cicidom Kolicevo Dom!ale ~ubiceva ulica 12 DA DA DA

Vrtec Ur~ Enota ~ebelica Domiale Ljubljanska cesta 95 NE DA DA

Vrtec Ur~ Enota ~e~min Domiale Murnova ulica 14 DA DA DA

Vrtec Ur~ Enota Ur~ Dom!ale Siamnikarska cesta 26 DA DA DA

Vrtec ursa Enota Bistra Domiale Ulica Nikole Tesle 16 DA DA DA

Zavod za ~port in rekreacijo Domiale Stadion Domiale Domiale Kopali~a cesta NE NE NE

Zavod za ~port in rekreacijo Domiale Dom ~portnih organizacij Domiale Kopali~a cesta 4 NE DA NE

Zavod za ~port in rekreacijo Domiale Kopali~e Domiale Domiale Kopaliska cesta 4 NE NE NE

Zavod za ~port in rekreacijo Dom iale Teniska dvorana Domiale Domiale Kopa Iiska cesta 5 NE NE NE

Zavod za sport in rekreacijo Domiale Teni~a igrl~a Domiale Domiale Kopaliska cesta 5 NE NE NE

Zavod za sport in rekreacijo Dom iale Hala komunalnega centra Domiale Mestni trg 1 NE DA NE

Zavod za sport in rekreacijo Domiale ~portni park Vir Vir Zoisova ullca NE DA NE

Zdravstveni dom Domiale ZD Domiale Domiale Mestni trg 2 NE NE NE

Kot je razvidno iz zgornjega seznama SO bile pretezno za vse javne objekte izdelane energetske izkaznice, z
izjemo tistih, ki niso potrebne. Razsirjeni energetski pregledi so bili izdelani za 21 javnih objektov,
energetsko knjigovodstvo pa je vzpostavljeno za 29 javnih objektov. Za objekte V obcinskem upravljanju je
vzpostavljeno enotno energetsko knjigovodstvo V spletni aplikaciji E2 Manager. Upravitelji objektov so se
pretezno tudi ze navadili na vnose v aplikacijo in spremljanje rabe energije, porabe energentov in porabe
stroskov. Energetsko knjigovodstvo in energetski pregledi niso izdelani za objekte Zavoda za sport in
rekreacijo. V sklopu drzavnih javnih objektov imajo glede na vprasalnike vzpostavljeno svoje energetsko
knjigovodstvo oziroma spremljajo porabo na druge nacine.

V nadaljevanju so prikazani rezultati analiz rabe energije in porabe energentov za 36 objektov. Rezultati so
prikazni za vse objekte skupaj. Porabe po posameznih objektih so v prilogi LEK.
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3.2.1 RABA ENERGIJEZA OGREVANJE V JAVNIH STAVBAH

Pretefno vsi javni objekti zajeti v analizo za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin, katerega skupna poraba je
v letu 2016 znasala 814.164 5m3 in se je glede na leta 2015 povecala za ca. 8,3 %. Medtem pa se jeporaba
ELKO-ta v sklopu analiziranih objektov glede na leta 2015 zrnanjsala in se le-ta uporablja samo se v sklopu
rnanjsega objekta in sotora z igriseem (v upravljanju Zavoda za sport), ki pa nista vkljucena v spodnjo
analizo. 5kupna poraba ELKO-ta v ostalih objektih, je v letu 2015 tako znasala okoli 5.000 Iitrov. Poraba
energentov za ogrevanje v analiziranih objektih v obdobju 2010-2016 je prikazana na spodnjem grafu. V
sklopu analiziranih objektov so vkljuceni vsi vecji javni objekti (skupno 36), z izjemo objektov Biotehniske
fakultete. Le-ti so loceno obravnavani v nadaljevanju, saj niso bili vkljuceni v predhodne letne energetske
bilance.

_ ELKO Zemeljski plin _ Peleti

10.000

9.000

..c 8.000
~
~ 7.000
ClJ
'c
ro 6.000>
ClJ...
tl.O
0 5.000
ro
N

ClJ 4.000'§
ClJ
c 3.000ClJ
ro
.0
ro 2.000cr::

1.000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

~

I--

t--

~
~

t-=-

'--

2016

5lika 11: Prikaz rabe energije za ogrevanje v vseh javnih objektih v obdobju 2010 - 2016

Iz zgornjega grafa je razvidno, da se je poraba energije za ogrevanje povecala od leta 2014, in sicer za
10,4 % leta 2015 in za 5,7 % leta 2016 glede na leta 2015, kar je posledica predvsem daljse kurilne sezone in
vecjega temperaturnega primanjkljaja, saj se je Tprim12 povecal za 5,1 %, Tprim15 pa za 4,8 % leta 2015 glede na
leta 2014. Enako se je temperaturni primanjkljaj povecal leta 2016 glede na leta 2015.

Iz zgornjega grafa je lepo razviden trend porabe energentov za ogrevanje. Glede na leta 2010 se je bistveno
zrnanjsala poraba ELKO-ta, kar je predvsem posledica izvedenih investicij v nove kurilne naprave. V letu
2016 se je ELKOza ogrevanje uporabljalo samo se v sklopu rnanjsih objektov Zavoda za sport. V letu 2014 se
je instaliralo prvo ogrevanje na lesno biomaso (pelete), ko se je izvedla investicija v obnovo in dograditev
prizidka v sklopu Podruznicne sole Krtina. Na zrnanjsanje rabe energije za ogrevanje so vsekakor vplivale
tudi investicije v toplotno izolacijo javnih objektov. Zaradi navedenega se je kljub povecanju povrsine javnih
objektov (novi objekti, razslritve) skupna raba energije za ogrevanje zrnanjsala. K zrnanjsanju pa prispeva
tudi krajsa kurilna sezona oziroma bolj mile zime (kar je Iepo razvidno v letu 2014, ko je bil temperaturni
primanjkljaj krepko pod povprecjem). V rabi energije za ogrevanje ni upostevana raba elektricne energije za
ta namen, saj le-ta ni znana. Glede na to, da so v vseh obravnavanih javnih objektih instalirane kurilne
naprave, lahko zakljucimo, da se elektricna energija za ogrevanje uporablja Ie izjemoma in je z vidika letne
bilance zanemarljiva.
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Specificna poraba za ogrevanje (energijsko stevilo) se je pretezno V vseh javnih abjektih glede na leta 2010
in leta 2009 bistvena zrnanjsala, kar je posledica izvedenih sanacij abjektav (taplatna izalacija, nove kurilne
naprave, inStalacije, stavbno pohistvo), Pregled specificnih parab javnih objektov je podan v nadaljevanju
skladno z ugotavitvami energetskih pregledav azirama skladno z izdelanimi energetskimi izkaznicami.

3.2.2 RABA ELEKTRICNE ENERGIJE

Paraba elektricne energije v sklopu javnih abjektav se je leta 2015 glede na leta 2014 zrnanjsala in sicer za
3,2 %, leta 2016 pa se je glede na leta 2015 povecala za 5,6 %. V splosnern se je paraba elektricne energije
glede na leto 2010 povecala. Povecanje para be elektricne energije je pasledica predvsem povecanja
povrsine javnih abjektav in tudi novih javnih abjektov. V opazovanem abdobju je bila paraba elektricne
energije najvisja leta 2013, ko je znasala 3.166 MWh. Leta 2015 je raba elektricne energije v javnih objektih
enako kat v 2014 bila pod 3.000 MWh. V letu 2016 pa je raba elektricne energije zopet presegla 3.000
MWh. Posledica povisane porabe elektricne energije je tudi povecana uporaba klimatskih naprav v
poletnem obdobju, saj so zadnja leta znacilna vroca poletja. Raba elektricne energije v obdobju 2010-2016
je prikazana na spadnjem grafu.
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Slika 12: Prikaz skupne porabe elektricne energije v javnih abjektih v abdobju 2010 - 2016

Za abdobje zadnjih treh let je bila analizirana tudi raba elektricne energije na rnesecni ravni. Skupna raba
elektrlcne energije za leta 2014, 2015 in 2016 je po mesecih je prikazana na spodnjem grafu. V analizo
mesecnih parab ni vkljucen Zdravstveni dom Domzale in objekti Zavada za sport, saj za leta 2014 in 2015
nisa bili razpolofljivi podatki 0 rnesecnih porabah.
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• Leto 2014 • Leto 2015 • Leto 2016
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Slika 13: Prikaz rabe elektricne energije za obdobje 2014 - 2016 po mesecih

Iz grafa je razvidno, da je poraba elektricne energije na rnesecni ravni v povprecju okoli 180 MWh. Najvec
elektricne energije se porabi v casu visoke tarife (=70 %). Javnih objektov z enotarifnim stevcern je malo
(dva manjsa objekta). Tudi v casu nizje tarife je poraba razmeroma visoka glede na to, da dejavnosti
pretefno v vseh objektih potekajo izkljucno v dnevnem casu. Poraba elektricne energije je rnesecno
gledano najvisja v zimskem casu, pri cernur izstopa mesec januar. Glavni porabniki elektricne energije med
javnimi objekti so osnovne sole, vrtci in Zdravstveni dom.

Poraba elektricne energije glede na posamezni tip javnega objekta (sole, vrtci, ZD, DU, itd.) je prikazana na
spodnjem grafu.
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• Dom upokojencev

• Obcinski objekti

• Osnovne sale

• Ostali objekti

• Sporni objekti

• Vrtci

• Zdravstveni dom

Slika 14: Prikaz dele ia rabe elektricne energije glede na posamezni tip javnega objekta

Iz zgornjega prikaza je razvidno, da med javnimi objekti najvec elektricne energije porabijo osnovne sole,
sledijo vrtci in sportnt objekti. Samo 5 % porabe odpade na ostale objekte, kamor sodi Srednja sola in
Glasbena sola z Domom kulture. Obcinski objekti porabijo priblizno 6 % elektricne energije, dom
upokojencev ca. 12 % in Zdravstveni dom 11 %.

3.2.3 RABA VODE IN KOMUNALNE STORITVE

Raba vode v javnih objektih je bila analizirana za obdobje zadnjih treh let. Analizirani so bili podatki 0

rnesecnih porabah vode in ostalih komunalnih storitvah, ki jih opravlja javna gospodarska slutba (Prodnik,
d. o. 0.). Skupno je bilo v javnih objektih leta 2015 porabljeno 59.392 m3 vode, leta 2016 pa 56.893 m3 vode.
Na podlagi porabljene vode so se obracunavali tudi stroski odvajanja in ciscenja odpadne komunalne vode.
Poraba vode v javnih objektih v obdobju 2014-2016 je po mesecih prikazana na spodnjem grafu .
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Slika 15: Prikaz poraba vode v javnih objektih po mesecih v letu 2014 in 2015
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Iz zgornjega grafa je razvidno, da poraba vode niha med 3.000 m3 in 6.000 m3
. Najvisja poraba je bila v

jesenskih mesecih. Najnlzja poraba je bila v juliju in avgustu, kar je posledica poletnih pocitnic v selah in
vrtcih. V letu 2015 se je glede na leta 2014 poraba vode povecala predvsem v mesecu juliju in novembru.
Skupno se je poraba vode v letu 2015 glede na leto 2014 povecala za okoli 6 %, leta 2016 pa se je glede na
leta 2015 zrnanjsala za ca. 4,2 %.

Dalec najvecja poraba vode je v sklopu Doma upokojencev, kjer porabijo skoraj 20 % vse vode. Sledi Zavod
za sport in rekreacijo in Zdravstveni dom. Poraba vode v posameznih objektih (> 1.000 m3

) je prikazana na
spodnjem grafu.
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Slika 16: Prikaz poraba vode v posameznih javnih objektih

3.2.4 PREGLEDSPECIFICNIH KAZALNIKOV JAVNIH OBJEKTOV

10.000 12.000

Speclflcnl kazalniki so bili doloceni v sklopu izdelanih razsirjenih energetskih pregledov in izdelanih
energetskih izkaznic. V spodnji preglednici so podani naslednji specificni kazalniki:

• Dovedena energija v kWh/m2a;
• Dovedena elektricna energija v kWh/m2a;
• Primarna energija v kWh/m1a;
• Emisije CO2 v kg/m2a;
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V nadaljevanju so prikazani navedeni specificni kazalniki povzeti po izdelanih energetskih izkaznicah.

Tabela 15: Pregled specificnih energetskih kazalnikov za javne objekte (iz energetskih izkaznic)

Toplota Dovedena Elektrlcna Primarna Emisije
Naziv objekta Ak [m2) ogrevanje energija Energija energija CO2

[kWh/m2) [kWh/m2) [kWh/m2) [kWh/m2) [kg/m2)
Biotehniska fakulteta - A 1560 - 66 99 319 66
Biotehniska fakulteta - B, C 2239 - 82 93 324 66
Biotehniska fakulteta - D 2323 - 57 93 167 34
Hala komunalnega centra 1336 - 126 85 352 70
Obcina - Savska 375 - 95 47 221 44
OSDOB 3175 58 97 - 112 21
as Domzale 4572 58 84 - 98 18
as Domzale - PSIhan 1598 - 161 35 264 51
as Dragomelj 4588 - 105 36 206 40
as Preserje pri Radomljah 5172 - 104 26 179 35
as Rodica 5300 55 80 - 94 17
as Rodica - PSJarse 620 - 94 21 157 30
as Roje 2547 - 55 23 118 23
as Venclja Perka 5221 - 115 43 234 46
Srednja sola - Delavnice 1184 181 334 - 379 72
Srednja sola - Glavni objekt 3097 - 84 23 149 29
Vrtec Domzale - Cicidom 635 - 115 25 189 36
Vrtec Domfale - Gaj 1469 - 124 56 275 54
Vrtec Dornzale - Kekec 450 - 161 37 270 52
Vrtec Dornfale - Krtek 1744 - 86 24 154 30
Vrtec Dornfale - Mllncek 382 - 173 37 283 54
Vrtec Domrale - Ostrzek 418 - 135 27 217 42
Vrtec Dornfale - Palcek 1194 - 94 40 202 40
Vrtec Domfale - Savska 310 - 144 30 232 44
Vrtec Ursa - Bistra 444 - 118 19 177 34
Vrtec Ursa - Cebelica 200 - 92 47 220 44
Vrtec Ursa - Cesmin 1550 - 108 41 220 43
Vrtec Ursa - Ursa 1750 - 183 76 391 89
lavod za sport - Kopaliska 2156 - 71 25 149 28
lavod za sport - Kopaliska 2 825 - 195 48 335 65
lavod za sport - Vir 407 - 60 82 270 55

Navedeni kazalniki so za analize v nadaljevanju povzeti po REPza javne stavbe za katere so bili ti izdelani. Za
navedene kazalnike je bila izdelana tudi primerjalna analiza glede na podatke leta 2009 oziroma normirane
podatke obdobje 2009 - 2011 povzete po letnih energetskih bilancah. Rezultat primerjalne analize je
prikazan na spodnjem graficnern prikazu za analizirane javne stavbe.

Dovedena energija za delovanje javnih stavb (dovedena elektricna energija in toplota) za leta 2015
(normirano za obdobje 2013 - 2015) v povprecju znese 155,2 kWh/m2, kar je za ca. 32,8 kWh/m2 manj, kot
leta 2009 in predstavlja lzbolisanie energetske ucinkovitosti za ca. 17,5 %, glede na leta 2009, pri cemur se
dovedena energija za ogrevanja m2 javnih stavb zrnanjsa za ca. 21 % (iz 149 na 118 kWh/m\ Na podlagi
navedenega je razvidno, da se je energetska ucinkovitost javnih objektov bistveno izboljsala, Primerjava
kazalnika dovedena energija za delovanje preracunana na m2 stavbe, za leta 2009 in 2015 (v obeh primerih
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normirano za zrnanjsanje vpliva temperaturnega primanjkljaja), je za analizirane javne stavbe prikazana na
spodnjem graficnem prikazu.
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Slika 17: Prikaz primerjave kazalnika dovedena energija za posamezne javne objekte

Iz zgornjega graficnega prikaza je lepo razvidno, da se je dovedena energija za delovanje stavbe (elektricna
energija in toplota), preracunana na m2 ogrevane povrsine, glede na leta 2009 zrnanjsala v vseh objektih. V
posameznih objektih gre za bistveno zrnanjsanje glede na leta 2009. Podrobneje so spremembe po
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posameznih objektih opisane V nadaljevanju, kjer so navedene tudi izvedene investicije in spremembe po
posameznih objektih.

Posledlcno je tudi kazalnik primarna energija (kWh/m2a) in emisije C02 (kg/m2a) bistveno boljsi, kot v letu
2009. Zaradi izvedenih energetskih sanaci], je tako za obratovanje javnih objektov potrebno manj energije
in nastane manj emisij CO2,

3.2.5 LETNI STROSKIV JAVNIH OBJEKTIH

V sklopu energetskega knjigovodstva se na mesecni ravni spremlja tudi stroske za energijo v javnih objektih.
V sklopu prenove LEK-aso bili stroski za energijo pridobljeni tudi od ostalih javnih objektov (za tiste, kjer ni
energetskega knjigovodstva in tiste, ki niso v Obcinskern upravljanju). Stroski za ogrevanje so bili analizirani
za 36 objektov (za iste objekte, kot analiza porabe v predhodnih poglavjih). Skupni stroski za ogrevanje
analiziranih javnih objektov so v letu 2016 znasali 447.459 EUR, skupni stroski za elektricno energijo pa
458.133 EUR.

Na podlagi podatkov 0 porabah energentov za ogrevanje v letu 2010, je bil izdelan energijski izracun letnih
stroskov za ogrevanje v letu 2010. Pri tem je bilo predpostavljeno, da bi bile danes porabe enake kot leta
2010. Na podlagi energijskega izracuna bi letni stroski v letu 2010 znasaf 573.928 EUR. Iz tega je razvidno,
da letni prihranek za stroske ogrevanja, glede na leto 2010, znasa ca. 126.469 EUR.

Na podlagi podatkov 0 porabah elektricne energije v letu 2010, je bil izdelan energijski izracun letnih
stroskov za elektricno energijo v letu 2010. Pri tem je bilo predpostavljeno, da bi bile danes porabe enake
kot leta 2010. Na podlagi energijskega izracuna bi letni stroski za elektrlcno energijo v letu 2010 znasali
397.331 EUR. Iz navedenega je razvidno, da so se stroskt za elektricno energijo leta 2016 povisali za
60.822 EUR, kar je posledica vecje povrsine javnih objektov, povisane porabe v casu poletnih mesecev in
povecanega stevlla uporabnikov objektov. Kot je razvidno ze v analizi rabe elektricne energije, je poraba
elektricne energije v letu 2016 zopet presegla 3.000 MWh. Ukrepi za zrnanjsanje rabe elektricne energije v
javnih objektih in posledicno za zrnanjsanje stroskov, niso bili tako intenzivni kot ukrepi za energetsko
sanacijo. Navedeno vsekakor kafe na znaten potencial prihranka v javnih objektih. Stanje glavnih elektrlcnih
porabnikov v javnih objektih je predstavljeno v nadaljevanju, kjer so podane energetske znadlnosti javnih
objektov.

3.2.6 PREGLED ZNACILNOSTI JAVNIH STAVB

V nadaljevanju so podani povzetki ugotovitev iz izdelanih razsirjenih energetskih pregledov (v nadaljevanju
REP), energetskih izkaznic in preliminarnih energetskih pregledov (za objekte za katere REP-i niso bili
izdelani).

3.2.6.1 Obcinska stavba, Liubljanska cesta 69, 69A

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/72/. Stavbi obcine Domzale se nahajata na naslovu
Ljubljanska cesta 69 in 69a, 1230 Oornfale.

Stavbi sta v celoti namenjeni opravljanju dela Dornfalske obcine. V prostorih stavb se izvajajo predvsem
pisarniska dela, zato je vecina prostorov prilagojenih pisarniski dejavnosti. Preostanek prostora je
namenjenega hodnikom, sanitarijam, sejnim sobarn, shrambam in ostalim sprernljajocim prostorom.

Stavba na Ljubljanski 69 ima 4 etaze in sicer klet, pritlicje in 2 nadstropja. Vsi prostori, z izjemo kleti, mejijo
na zunanji ovoj stavbe in imajo veliko naravne svetlobe. Ti prostori so namenjeni pisarnam in sejnim sobam.
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V kletnih prostorih se nahaja pralnica, jedilnica in kotlovnica ter arhiv. Zunanji zidovi stavbe niso izolirani.
Okna in vrata so povecini lesena, slabse kakovosti in z visjirn faktorjem toplotne prehodnosti. Strop proti
podstresju je izoliran s priblimo 11 cm toplotne izolacije, ki ne zadostuje za ucinkovito toplotno zascito
notranjih prostorov. Stresna kritina je ustrezne kvalitete in ni potrebna menjave.

Stavba na Ljubljanski 69a je sestavljena iz dveh etaf, in sicer pritlicja in nadstropja. Stavba je v celoti
namenjena pisarniskirn prostorom in pripadajocim sanitarijam ter hodnikom. Zunanji zidovi so delno
izolirani s prlblizno 7 cm toplotne izolacije, ki ne zadosca danasnjim standardom. Okna in vrata so PVC s
toplotno prehodnostjo 1,1 W/m2K in so ustrezne kakovosti ter ne predstavljajo vecje izgube toplotne
energije. Najvecje izgube toplotne energije predstavlja strop proti podstresju, ki ni izoliran. Stresna kritina
je ustrezne kvalitete in ni potrebna menjave.

Stavbi se ogrevata preko samostojne kotlovnice, s plinskim kotlom proizvajalca Viessmann, tipa Vitoplex
100, z nazivno rnoc]o 790 kW. Kotel ima gorilnik, proizvajalca Weishaupt, tipa 65/1-D, z moc]o 1,4 kW. Voda
se ogreva z lokalnimi bojlerji.

V prostorih se s pornoc]o klimatskega sistema prezracuje in ogreva samo sejna soba, v stavbi na naslovu
Ljubljanska cesta 69. Ostali prostori se prezracujejo naravno, z odpiranjem oken in vrat za nekaj minut.
Klimatizacija je urejena z lokalnimi klimatskimi napravami za pisarne in hladilnim agregatom za sejno sobo.

Razsvetljava je urejena z uporabo svetilk s ftuorescencnimi sijalkami, navadnimi zarnicami z zarilno nitko,
varcnirni halogenimi, visokotlacnlrni natrijevimi sijalkami in LED moduli. Razsvetljava nima urejene
regulacije svetilnosti glede na zunanje pogoje. Skupna ocenjena moe instalirane razsvetljave je 30,18 kW.
Razsvetljava je eden izmed veciih porabnikov elektricne energije. Med najvecje porabnike elektricne
energije v objektu na letni ravni, sodijo:

• hlajenje prostorov 42,53 %,
• razsvetljava 37,67 % in
• elektricni aparati 34 %.

Primerjava speciflcnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 190 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 168 kWh/m2a (normirano 2013 - 2015), kar pomeni priblifno 11 % zrnanjsan]e.

3.2.6.2 Obeinska stavba, Savska cesta 2

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/74/ in energetske izkaznice stavbe /75f.

Prostori obcinske uprave se nahajajo v samem sredlscu mesta, in sicer na naslovu Savska cesta 2, 1230
Dornfale. Spodnja etaza stavbe je v rabi PGDDornfale mesto. Druga in tretja etaza je namenjena izvajanju
dela obcinske uprave, zato se v vecini prostorov izvajajo pisarniska dela. Preostali del prostorov je
namenjen ostalim sprernljajocirn prostorom (sanitarije, hodniki, shrambe itd.).

Stavba je bila zgrajena leta 1904 in leta 1997 obnovljena. Fasada objekta je bila sanirana leta 2012. Zunanji
zidovi stavbe so zgrajeni iz opeke in zaseiteni s priblifno 12 cm toplotne izolacije ter zakljuceni z ometom.
Strop proti podstresju je izoliran s prlblizno 10 cm toplotne izolacije. Toplotna zascita je ocenjena kot
neustrezna, saj ne zadosca za ucinkovito toplotno zascito notranjih prostorov. Vsa okna in vrata v stavbi so
zamenjana in so ustrezne kvalitete.

Ogrevanje prostorov in sanitarne vode je izvedeno v celoti s pomoc]o centralnega ogrevalnega sistema.
Stavba se ogreva preko dveh plinskih kotlov proizvajalca Vaillant in De Dietrich z nazivno rnoclo 2x12 kW.
Kotla sta narnescena loceno, vsak v svojem nadstropju.
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V prostorih obcine so vgrajeni ventilatorji za prezracevan]e sanitarnih prostorov, ostali prostori se
prezracujejo naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizacija je urejena z lokalnimi klimatskimi
napravami.

Razsvetljava je urejena z uporabo svetilk s fluorescencnlrni sijalkami in navadnimi zarnicami z zarilno nitko.
Razsvetljava nima urejene regulacije svetilnosti glede na zunanje pogoje. Skupna ocenjena moe instalirane
razsvetljave je 4,79 kW. Razsvetljava je eden izmed vecjih porabnikov elektricne energije. Med najvec]e
porabnike elektricne energije v objektu (vee kot 50 %), na letni ravni, sodijo:

• Elektricni aparati 40,24 % in
• razsvetljava 31,30 %.

Primerjava speciflcnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 218 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 144,1 kWh/m2a (normirano 2013 - 2015), kar pomeni pribliino 34 % zmanjsanje.

3.2.6.3 Srednja sola Domzale

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanih energetskih izkaznic /70/ in /71/.

Srednjo solo Dornfale najdemo na naslovu Cesta Talcev 12, 1230 Domzale. Srednjo solo Domzale sestavljajo
trije objekti, in sicer glavni objekt, delavnica 1 in delavnica 2. Glavni objekt je namenjen lzobrazevalni
dejavnosti. Prvotna stavba je bila zgrajena leta 1965. Zaradi prostorne stiske se je stavba leta 1989
dogradila in se nahaja na naslovu Cesta Talcev 12, 1230 Domzale. Srednja sola Dornfale obsega tudi dve
ueni delavnici, in sicer Delavnice 1 in Delavnice 2. Ti stavbi se nahajajo na naslovu Ljubljanska cesta 105.

Zunanji ovoj glavnega objekta je armirano betonsko skeletne izvedbe, z armirano betonskimi,
protipotresnimi stebri. Zunanji zidovi so zidani iz opecnih zidakov s cementno malto. Notranje povrsine
zunanjih sten so ometane s podaljsano apneno malto. Na zunanji povrsini nosilnih zidov, pri starejsem delu
sole, toplotna izolacija ni izvedena, hkrati pa ima novejsi del sole dodano toplotno izolacijo. Fasada je v
celoti ometana iz grobega armiranega ometa in zakljucena s finim fasadnim slojem. Streha objekta je
konstrukcijsko lesene sestave, s podpornimi stebri. Streha je dvokapne oblike in izvedena s primernim
naklonom za odvod atmosferskih padavin. V sami stre sni konstrukciji toplotne izolacije ni, vendar je
polozena na tla podstresja. Objekt je zasciten s strelovodno napeljavo. Tla proti terenu so izvedena iz
armirano betonske plosee, zascitena proti vdoru podtalne vode z bitumensko hidroizolacijo. Hidroizolacija
ima namesceno toplotno izolacijo. Okna so delno se vedno stara, lesena in dotrajana, deloma pa
nadomescena z novimi, leta 2004-2008. Novejsa okna so narejena iz plasticnega okvirja in imajo termopan
dvojno zasteklitev. Novejsa okna so montirana dobro in kakovostno zatesnjena na povrsino gradbenih
odprtin stavbe, medtem ko starejsa slabo tesnijo. Priblifno polovica vseh oken na stavbi je opremljena z
aluminijastimi zunanjimi sencili. Vhodna vrata so dvokrilna, steklena s kovinskim okvirjem. Vhodna vrata
imajo prekinjen toplotni most, termopan dvojno zasteklitev in so dobro montirana ter kakovostno
zatesnjena na povrsino gradbenih odprtin stavbe.

Sola se prezracuje predvsem na naraven nacin, z odpiranjem oken in vrat. Odpadni zrak iz sanitarij se
odvaja z odvodnimi ventilatorji. Za potrebe hlajenja je split klimatska naprava narnescena Ie v racunalniski
ucilnici.

Objekt se ogreva preko kotlovnice, kjer sta narnescena dva kotla na zemeljski plin, z nazivno rnocio
2x396 kW. Ogrevalni razvod je zasCiten, in sicer z zaprtimi razteznimi posodami. Kot razvodni sistem
ogrevanja so po objektu namesceni radiatorji z navadnimi ventili. Topla sanitarna voda za kuhinjo in
sanitarije se pripravlja preko elektricnih bojlerjev.
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Razsvetljava je urejena pOeelotnem objektu in je bila v zadnjih 10 letih postopoma zamenjana. Prevladujejo
fluorescencna svetila.

Primerjava speciflcnlh kazalnikov rabe energije za glavni objekt na Cesti Talcev 12, med letoma 2009 in
2015 kaze, da se je povprecna dovedena energija na m2 ogrevne povrsine ni bistveno spremenila
(zrnanjsanje za ca. 1 kWh/m2a). Povprecna dovedena energija na m2 ogrevne povrsine v letu 2015 znasa
107 kWh/m2a.

3.2.6.4 Osnovna sola Rodiea

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/76/ in energetske izkazniee stavbe /77 /.

Osnovna sola Rodiea je samostojna osnovna sola, katero je ustanovila Obcina Domzale. Obiskujejo jo
ucenke in ucenci iz treh krajevnih skupnosti: Jarse - Rodica, Toma Brejea Vir in Slavka Siandra Dornfale.
Stavba OSRodiea se nahaja na naslovu Kettejeva uliea 13, 1230 Dornfale. Sola ima na omenjenem naslovu
20 oddelkov in jo obiskuje 520 soloobveznih otrok. V prostorih stavbe se izvaja predvsem vzgoja in
izobrazba osnovnosolske mladine z vkljucenirn varstvom (ponujajo podaljsano bivanje v popoldanskih urah
in interesne dejavnosti) ter pisamiska dela (uprava in vodstvo sole). Zaradi prostorske stiske je billeta 2013
dograjen prizidek v treh etafah. V kleti prizidka se nahaja telovadniea s spremljajocirni prostori (garderoba,
sanitarije), v pritlicju in prvem nadstropju pa po dye ucilnici in kabineti ter sprernljajoci prostori (garderoba,
sanitarije). Poleg ucilnic namenjenih poucevanju in pisarn namenjenih upravljanju so tudi prostori za
vzdrzevanje, shrambe, hodniki, sanitarije, telovadniea, zborniea, kotlovniea in kuhinja. Doloceni solski
prostori, predvsem telovadniea, se dnevno oddaja v najem tudi zunanjim uporabnikom.

Stavba je bila zgrajena leta 1974 in nato leta 2015 energetsko sanirana. Zunanji zidovi stavbe so vecinorna
grajeni iz betona in ob prenovi je bila le-tem dodana 18 em debela toplotna izolacija. Stropi so leseni in
proti podstresju zakljuceni s eementnim estrihom, na katerega je bilo ob obnovi vgrajenih 25 em toplotne
izolaeije. Telovadniea je grajena v okviru AB skeletne konstrukeije, kjer so stene pozidane iz opeke. Fasada
je prenovljena in ima pray tako vgrajeno toplotno izolaeijo debeline 16 em in zakljucena z silikatno-
silikonskim zakljucnirn slojem. Streha je v starejsern delu objekta grajena iz opecnih pol nil in betonskih
plosc, na zunanji strani ima vgrajeno toplotno izolacijo. V rnlajsern povezovalnem delu objekta je stresna
konstrukcija enaka strehi v starejsern delu. Strop telovadniee je izdelan iz plosc plinobetona, pri cerner je
bila v casu prenove telovadniee toplotna izolaeija vgrajena nad spusceni strop. Zamenjana so bila okna na
upravnem delu stavbe in na stavbi telovadniee. Vgrajena so bila okna s pet komornim PVCokvirjem. Na
telovadniei pa so vgrajena okna zALU okvirjem. Vhodna vrata so iz ALU materiala.

Ucilnice se prezracuje naravno z odpiranjem oken. Vecji prezracevalnl sistemi so vgrajeni v prostore kuhinje
in telovadniee ter prizidka. V nekaterih drugih prostorih, npr. sanitarije, so vgrajene Ie odprtine za naravno
prezracevanje (z resetko 200 mm x 100 mm pod stropom stranisca speljano nad streho). Prezracevanje
sanitarij je v neskladju s pravilnikom 0 prezracevanju in VDI smernieah. V kuhinji je vgrajen eentralni
ventilator, ki odvaja zrak katerega zajema preko kuhinjskih nap v kuhinji. Podatkov in dokumentaeije 0

ventilatorju ni. Prezracevanje kuhinje je urejeno s stresnirni ventilatorji, brez kontroliranega dovoda zraka in
brez koriscenja odpadne toplote. V kuhinji je prisoten prepih, kar moti kuharje pri delu. V telovadniei so
narnescenl stirje ventilatorji, ki iz notranjosti telovadniee odvajajo topel zrak v okolieo. Po izjavah
upravljavea, se ti ventilatorji uporabljajo Ie v obdobjih izven ogrevalne sezone. Podatkov in dokumentacije 0

ventilatorjih ni.

Celoten kompleks se napaja s toplotno energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode iz eentralne
kotlovniee. Kotlovniea je bila v obnovljena v letu 2001, ko so zamenjali oljna kotla z dvema plinskima

Lokalni energetski koncept ObCine Domiale 500d 201



MM Sol, uCinkovite trojnostne resitve

kotloma. V kotlovnici se nahajata toplovodna plinska kotla Viessmann Vitoplex 100 z nazivno toplotno
rnocio 170 kWh in Vitoplex 200 z nazivno toplotno rnocio 440 kWh.

Notranja razsvetljava je v vecji meri urejena s fluorescencnimi sijalkami razlicnih tipov, z moc]o do 60 W in s
klasicnirnl elektromagnetnimi predstikalnimi napravami. Sledijo visokotlacne, metalhalogenidne sijalke,
kompaktne fluorescencne sijalke (t.i. CFL sijalke) in visokotlacne zivosrebrne sijalke (VT Hg) za zunanjo
razsvetljavo. Prlblizno 30 % razsvetljave je bilo zamenjane v zadnjih letih in od tega je bilo priblifno 5 %
prenovljene s sodobno LEDtehnologijo. Razsvetljava je med vecjim! porabniki elektricne energije. Ocenjen
delef elektricne energije, ki se porablja za razsvetljavo, znasa priblifno 45 %.

Skupna poraba elektricne energije in zemeljskega plina preracunana na uporabnika objekta (zaposleni,
ucenci) je za leta 2015 znasala 984 kWh/uporabnika.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kafe, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 138 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 110 kWh/m2a (normirano 2013 - 2015), kar pomeni pnbllino 20 % zrnanjsanje. Poraba toplote za
ogrevanje m2 stavbe se je v enakem obdobju zrnanjsala za ca. 23 %.

3.2.6.5 Osnovna sola Rodica - Podruznicna sola Jarse

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/78/ in energetske izkaznice stavbe /79/.

Osnovna sola Rodica je samostojna osnovna sola, katero je ustanovila Obcina Dornfale. Obiskujejo jo
ucenke in ucenci iz treh krajevnih skupnosti: Jarse - Rodica, Toma Brejca Vir in Slavka Siandra Domzale.

Stavbo sole v Jarsah najdemo na naslovu Solska ulica 1, 1230 Domzale. V prostorih stavbe se izvaja
predvsem osnovnosolsko poucevanje in je temu primerno opremljena z ucilnicarnl in drugimi prtpadajoctmi
prostori (sanitarije, shrambe, hodniki itd.). Stavba je bila zgrajena leta 1906 nato je bila leta 1944 pofgana
in leta 1947 obnovljena s strani krajanov. Leta 1983 je bila ponovno in temeljito obnovljena ter bogatejsa za
dve dodani ucilnlcl na podstresju. Ob 100-letnici Jarske sole leta 2006 je solska stavba dobila novo fasado.
Zunanji zidovi stavbe so opecno kamenske gradnje in so brez toplotne izolacije. Debelina zidov znasa od 30
do 60 cm. Okna in vrata stavbe so starejsa, lesena in slabe kvalitete.

V prostorih stavbe se prezracuje vecinorna na naraven nacin, z odpiranjem oken. Izjema so sanitarije, kjer
za naravno prezracevanje skrbi odvodni kana!. Sola ima delilno kuhinjo, kar pomeni da se hrana pripelje iz
maticne sole in razdeli med ucence. Kuhinja prav tako nima urejenega prezracevanja.

Celoten kompleks se napaja s toplotno energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode iz centralne
kotlovnice, ki se nahaja v podstresnlh prostorih stavbe. Glavna kotlovnica je bila zgrajena v letu 2002. V
kotlovnici se nahaja nizkotemperaturni plinski toplovodni kotel Viessmann Vitoplex 100, s toplotno rnoc]o
140 kW. Sistem deluje na refimu 90/70°C in je zaprt. Ekspanzijska posoda je postavljena v prostoru
kotlovnice. Dokumentacija 0 kotlovnici je nepopolna oziroma ni dostopna.

Prevladujejo fluorescencne sijalke tipa T8, z moc]o od 36 do 58 W in z elektronskimi predstikalnimi
napravami. Pribllfno 30 % sijalk je bilo nadomescenih z novimi sijalkami, tipa T5. Sledijo kompaktne
fluorescencne sijalke (t.i. CFL sijalke) in navadne zarnice z zarilno nitko. Razsvetljava je eden vecjih
porabnikov in porabi kar 51,8 % elektricne energije.
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Skupna poraba elektricne energije in zemeljskega plina, preracunana na uporabnika objekta (zaposleni,
ucenct) je za leta 2015 znasala 454 kWh/uporabnika. Med letom 2009 in 2015 se je stevilo uporabnikov
prostorov sole povecalo za 34 oseb, kar je pribliino 25 %.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze. da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zmanjsala iz 106 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 101 kWh/m2a (normirano 2013 - 2015), kar pomeni priblifno 4,5 % zmanjsanje in sicer predvsem zaradi
zrnanjsanja rabe elektricne energije na m2

.

3.2.6.6 Osnovna sola Roje

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/21/ in energetske izkaznice stavbe /22/.

Stavbo OSRoje najdemo na naslovu Kettejeva IS, 1230 Domzale. Sola je namenjena ucencem s posebnimi
potrebami. Stavba ima tri nadstropja, in sieer pritlicje in dva nadstropja. V prostorih se izvajajo izobrafevalni
programi in pisamiska dela. Veclna prostorov je namenjena ucilnicarn in pripadajocirn prostorom (hodniki,
garderobe, sanitarije ...). V preostanek prostora se nahajata kuhinja in telovadniea. Prostori mejijo na
zunanji ovoj stavbe, kar jim zagotavlja naravno svetlobo. Hodniki in sanitarije so umesceni v sredino stavbe.

Objekt OS Roje je sestavljen iz treh razlicnih delov. Zunanji zidovi so opecno betonske gradnje in izolirani s
kombi ploscami. Debelina izolaeije znasa pribllfno od 5 do 6 em, kar ne ustreza trenutnim standardom.
vecino oken in vrat na stavbi je zamenjanih, delno pa so se vedno narnescena starejsa, energetsko
neuclnkovita okna. Strop proti podstresju, nad jedilnieo in telovadnico je izoliran z nekje od 20 do 25 em
toplotne izolaeije. Taksna izolaeija zadostuje danasnjirn standardom. Strop prosti podstresju, nad solo je
izoliran s prlblizno 10 em toplotne izolaeije in ne zadostuje danasnjirn standardom. Stresna kritina je
oeenjena, kot ustrezne kvalitete in ni potrebna menjave.

Stavba se ogreva preko lastne kotlovnice, kjer je narnescen plinski kotel, proizvajalca Viessmann, tipa
Vitoplex 100, z nazivno rnoc]o 225 kW. Topla sanitarna voda se pripravlja v vecjih grelnikih vode, ki so
narnesceni na sami lokaciji porabe vode (kuhinja, WC-ji ...). Na ogrevalnem sistemu so namescene klasicne
pretocne crpalke.

Prisilno se prezracuje kuhinja, sanitarni prostori in delno garderobe. Ostali prostori se prezracuje]o naravno,
z odpiranjem oken in vrat. Klimatizaeije v stavbi ni.

Razsvetljava je povecini urejena s fluorescencnlmi sijalkami in z varcnlmi sijalkami ter navadnimi sijalkami z
zarilno nitko. Pojavljajo se posamezne svetilke z metalhalogenidnimi in zivosrebrnimi visokotlacnlrni
sijalkami. Razsvetljava nima regulaeije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Oeenjena skupna moe
instalirane razsvetljave je 28,88 kW. Razsvetljava spada med najvecje porabnike elektricne energije. Med
najvecje porabnike elektricne energije v objektu (vec kot 50 %), na letni ravni, sodijo:

• razsvetljava 33,91 % in
• kuhinjski aparati 29,28 %.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni rnofna, ker ne obstajajo
natancni podatki za obdobje 2009 - 2011. Povprecna dovedena energija na m2 ogrevne povrsine v letu
2015 (normirano 2013 - 2015) znasa ca. 105 kWh/m2a od cesar znasa toplota za ogrevanje stavbe
72,S kWh/m2a.
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3.2.6.7 Osnovna sola Venclja Perka

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/23/ in energetske izkaznice stavbe /24/.

Stavba osnovne sole Venclja Perka je tesno urnescena v sredisce mesta, vzdolz zelezniske proge, na naslovu
Ljubljanska cesta 58a, 1230 Dcmzale. Stavba je bila zgrajena leta 1980 iz samoprispevkov obcanov. Obsega
27 ucnih oddelkov, v vsakemu razredu so po trije oddelki. Solo obiskuje okoli 540 ucencev in ima priblizno
70 zaposlenih. V prostorih se izvajajo predvsem poucevan]e in pisarniska dela. Preostali prostori so
namenjeni kuhinji, sanitarijam, hodniki itd.

Zunanji zidovi so opecne gradnje, zakljuceni s silikatno fasadno opeko. Toplotna zascita zunanjih zidov ne
ustreza trenutnim standardom za gradnjo objektov. Vsa okna na stavbi so tri-slojna PVC in ustrezajo
trenutnim zahtevam. Ostres]e je grajeno iz razlicnih sestavov in ni zadostno izolirano.

Stavba se ogreva preko samostojne kotlovnice, ki je bila obnovljena leta 2012. Vgrajena sta dva sodobna
plinska kotla proizvajalca Viessmann, rnoci 503 kW in razdelilnik toplote z narnesceno sodobno opremo.
Topla sanitarna voda se prav tako pripravlja preko kotlovnice.

Objekt se prezracu]e delno prisilno in delno naravno. Vgrajene so klimatske naprave in ventilatorji za
prezracevanje. Za vecnamenski prostor in veliko telovadnico sta vgrajeni klimatski napravi, kateri dovajata
segret zrak. Zrak se v enaki kolicini zajema v istem prostoru in se vraca v klimatsko napravo, kjer se delno
odvaja in izmenjuje s svefim zrakom, del no pa se dogreva in vraca v prostor. Ostali prisilno prezracevani
prostori (predavalnice, kuhinja, garderobe, mala telovadnica, glasbena ucilnica, sanitarije ..) se prezracujejo
preko naprav, katere samo dovajajo svef zrak in se segreva v klimatski napravi, odvod zraka pa se izvaja
preko locenih prezracevalni naprav, narnescenih prete ino na podstresju. Vsi ostali prostori se prezracujejo
naravno preko oken in vrat.

Med pripravo prenovljenega LEK-a Obcine Dornfale se je zacela energetska sanacija sole. Omenjena
sanacija obsega menjavo zunanjih vrat in oken v telovadnici, obnovo ovoja sole in telovadnice, toplotno
zasclto fasade (vkljucno s »coklorn«), menjavo in izolacijo ravne strehe med solo in telovadnico.

Razsvetljava je urejena z uporabo svetilk s fluorescencnirnl sijalkami in svetilke z varcnimi sijalkami ter
svetilke z zartlno nitko. Razsvetljava nima urejene regulacije svetilnosti glede na zunanje pogoje. Ocenjena
skupna moe instalirane razsvetljave je 79,08 kW. Razsvetljava se uvrsea med najvecje porabnike elektricne
energije. Med najvec]e porabnike elektricne energije v objektu uvrscarno (skupaj vee kot 50 % elektricne
energije na letni ravni 2015):

• Prezracevanje prostorov 35,81 % in
• razsvetljava 28,81 %.

Primerjava speciftcnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kafe, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 190 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 155 kWh/m2a (normirano 2013 - 2015), kar pomeni priblizno 18 % zmanjsanje.
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3.2.6.8 Osnovna sola Domzale

Podatki a stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/25/ in energetske izkazniee stavbe /26/.

Stavba osnovne sale Domzale se nahaja na naslovu Bistriska eesta 19, 1230 Dornfale. Ustanovitelj OS
Domzale je Obcina Dornfale in je samostojna osnovna sola, ki jo obiskuje okoli 630 soloobveznih otrok iz
okoliskih krajevnih skupnosti. V prostorih stavbe se izvajajo predvsem izobraievalna in pisamiska dela in so
prostori temu prilagojeni. Pouk se izvaja v 28 oddelkih. Poleg ucilnic in pisarn so se prostori za vzdrzevanje,
shrambe, hodniki, sanitarije, telovadnica, zborniea, kotlovniea in kuhinja. Doloceni solski prostori, predvsem
telovadniea, se dnevno oddaja v najem tudi zunanjim uporabnikom.

Stavba je bila zgrajena leta 1972 in leta 2014 energetsko sanirana. Ovoj stavbe je vecinoma grajen iz betona
ali iz opeke. Ob prenovi fasade je bila vgrajena dodatna toplotna izolaeija debeline 18 em, zakljucena s
silikatno-silikonskim slojem. Dodatno toplotno zasciten je bil tudi vkopani del zidu in sieer s toplotno
izolacijo debeline 13 em. Popolnoma toplotno zascitena sta tudi povezovalni del s kotlovnieo in zunanji zid
telovadniee. Slednja je grajena s skeletno AB konstrukeijo in opecnim polnilom. Ravna streha sale in
povezovalnega dela je bila prenovljena z opecnim polnilom in betonsko plosco (t. i. mont-a-strop) ter
vgrajeno hidroizolacijo na zunanji strani (nasutje perlita).

Vecji prezracevalni sistemi so vgrajeni Ie v prostore kuhinje in tehnicne ucilnlce. Telovadniea in ucilnice se
zracijo z odpiranjem oken. V nekaterih drugih prostorih so vgrajene Ie odprtine za naravno prezracevan]e
(sanitarije).

Kompleks se v eeloti napaja s toplotno energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode iz centralne
kotlovnice, ki je bila v letu 2012 obnovljena. Pri obnovi je potekala menjava ogrevnih kotlov in energenta
ter vgradnja toplotne crpalke zrak/voda. V kotlovnici se nahajata nova kondenzacijska kotla BUDERUS
LOGANO PLUSSB 615. Toplotna moe kotlov, pri temperaturnem rezirnu 80/60 ·C, je pri prvem 283 kW in
drugem 470 kW. Toplotna mac crpalke znasa 4.930 W in elektrlcna mac 1.540 W. Toplotna crpalka ima
hranilnik, volumna 800 L. Tapia sanitarna voda se med kurilno sezono pripravlja 5 pomoc]o
kondenzacijskega kotla in izven kurilne sezone 5 toplotno crpalko.

Razsvetljava je urejena s svetilkami starejsega tipa, z ocenjenim svetlobnim izkoristkom manj kot 70 %.
Prevladujejo fluorescencne sijalke razlicnih tipov, z mocjo do 60 W in s klasicnirni elektromagnetnimi
predstikalnimi napravami ter nekaj sijalk z elektronskimi predstikalnimi napravami. Sledijo visokotlacne
zivosrebrne sijalke (VT Hg), kompaktne fluorescencne sijalke (t.i. CFLsijalke) in navadne zarnice z zarilno
nitko. Razsvetljava se uvrsca med najvec]e porabnike elektricne energije. Zaradi prenove kotlovnice (nove
crpalke, novi mesalni ventili) in priprave top Ie sanitarne vode preko toplotne crpalke, se je v zadnjih letih
poraba elektricne energije v OS Domzale nekoliko zrnanjsala. Med najvecje porabnike elektricne energije se
uvrsca razsvetljava in elektrlcni aparati.

Skupna poraba elektricne energije in zemeljskega plina preracunana na uporabnika objekta (zaposleni,
ucenci) je za leta 2015 znasala 454 kWh/uporabnika.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 121 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 72 kWh/m2a (normirano 2014 - 2015), kar pomeni pribliino 40 % zrnanjsanje, kar je posledica celovite
energetske prenove objekta.
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3.2.6.9 Osnovna sola Domzale - Podruznicna sola Ihan

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /27/ in energetske izkazniee stavbe /28/.

Stavba Podruznicne sole Ihan se nahaja na naslovu Solska uliea 5, 1230 Dornzale. Solo obiskuje prlblizno 100
soloobveznih otrok, zaposlenih na soli pa je priblifno 13 Ijudi, kar pomeni, da ima stavba vee kot 100
uporabnikov. v prostorih stavbe se izvajajo predvsem tzobrazevalna in pisarniska dela in so prostori temu
prilagojeni. Poleg ucilnic in pisarn so se prostori za vzdrzevan]e, shrambe, hodniki, sanitarije, telovadniea,
zborniea, kotlovniea in kuhinja. Doloceni solski prostori, predvsem telovadniea, se dnevno oddaja v najem
tudi zunanjim uporabnikom.

Stavba je zidano betonske konstrukeije in je zgrajena iz vee delov, ki so bili dograjeni v razlicnih obdobjih.
Najstarejsi del je zidan iz polne opeke, debeline najmanj 36 em. V prizidku, kjer se nahajajo ucllnlce, je
opecni zid debel 19 em. Toplotna izolaeija ovoja stavbe je neustrezna. Na posameznih delih je namescena
toplotna izolacija debeline od 5 do 10 em, vendar toplotna zaseita stavbe vseeno ni zadovoljiva. Podstres]e
stavbe je izolirano s pribllzno 10 em toplotne izolaeije. Okna in vrata na stavbi so lesena in PVC ter so
ustrezne kvalitete.

V soli imajo dva veeja sistema prezracevanja, ki prezracuje Ie prostore kuhinje. Sistem prezracevanja za
telovadnieo s pripadajocirni prostori ne deluje. V ostalih prostorih se vrsi prezracevanje z odpiranjem oken.
Prvi sistem je rnanjsi in je vgrajen v kuhinji. Namenjen je za odvajanje zraka iz prostora Ie skozi kuhinjsko
napo, nad pomivalni strojem pa odvoda zraka ni. Zrak se odvaja neposredno po odvodnem kanalu skozi
stresni ventilator, ki se nahaja nad kuhinjo. Po izjavah uporabnikov je v toplejsern delu leta v kuhinji
pretoplo in vlazno. Predvidena je prenova kuhinje oziroma nova kuhinja v novem prizidku.

Stavbni kompleks v eeloti ogreva prostore in pripravlja toplo sanitarno vodo s eentralno kotlovnieo, ki se
nahaja v podstresnih prostorih v novem delu stavbe. Glavna kotlovniea je bila v zgrajena v letu 2007. V
kotlovnici se nahajajo trije stenski plinski kondenzaeijski toplovodni kotli ACV 75 z zvezno modulacijo rnoci.
Toplotna moe vsakega kotla je od 18 do 70 kW. Sistem deluje na toplotnem refimu 80/60 "C.

Razsvetljava je urejena z svetilkami starejsega tipa, z oeenjenim svetlobnim izkoristkom manjsim od 70 %.
Prevladujejo fluorescencne sijalke razllcnih tipov, z rnoc]o do 60 W in s klasicnirni elektromagnetnimi
predstikalnimi napravami. Sledijo visokotlacne zivosrebrne sijalke (VT Hg) in kompaktne fluorescencne
sijalke (t.i. CFL sijalke). Svetilke so starejsega tipa z oeenjenim svetlobnim izkoristkom manj kot 70 %.
Povecana poraba elektricne energije v PS Ihan je predvsem poslediea vecjega stevila zaposlenih in ucencev
(posledicno povecanje vseh potreb) ter povecanja stevila elektricnih aparatov, kuhinjskih aparatov, klim itd.
Med najvecje porabnike elektricne energije se uvrscajo (na letni ravni):

• razsvetljava 38,50 % in

• elektricni aparati 18,67 %.

Skupna poraba elektricne energije in zemeljskega plina preracunana na uporabnika objekta (zaposleni,
ucenci] je za leta 2015 znasala 2.463 kWh/uporabnika.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 228 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 198 kWh/m2a (normirano 2014 - 2015), kar pomeni pribllfno 13 % zrnanjsanje, predvsem na racun
zrnanjsanja potrebne toplote za ogrevanje.
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3.2.6.10 Osnovna sola Dob

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /29/ in energetske izkazniee stavbe /30/.

Stavba osnovne sole Dob se nahaja na naslovu Solska uliea 7, 1233 Dob. Solo obiskuje priblizno 410
soloobveznih otrok. V prostorih stavbe se izvajajo predvsem izobrazevalna in pisarniska dela zato so
prostori temu tudi prilagojeni. Poleg ucilnic in pisarn so se prostori za vzdrfevanje, shrambe, hodniki,
sanitarije, telovadniea, zborniea, kotlovniea in kuhinja. Doloceni solsk: prostori, predvsem telovadniea, se
dnevno oddaja v najem zunanjim uporabnikom.

Celoten kompleks je bil leta 2014 energetsko obnovljen. Ob prenovi je bila na fasado vgrajena toplotna
izolaeija debe line 18 em in zakljucena s silikatno-silikonskim slojem. Stropi so leseni in proti podstresju
zakljuceni s eementnim estrihom na katerega je bilo ob obnovi polozenih 25 em toplotne izolacije. Vsa okna
in vrata v stavbi so zamenjana. Narejena so iz PVC in ALU materialov in ustrezajo trenutnim kriterijem za
gradnjo objektov.

Prezracevanje je deloma urejeno s kotlovnieo, ki zagotavlja ogrevanje in prezracevanje prostorov.
Prezracevanje telovadniee poteka naravno. Dani nacin prezracevanja je neustrezen, saj je to prostor, ki
zahteva vecjo izmenjavo zraka za zagotavljanje ustreznih pogojev za opravljanje dejavnosti.

Kompleks se v eeloti napaja s toplotno energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode iz centralne
kotlovnice, ki se nahaja v kletnih prostorih stavbe. Ob prenovi kotlovnice, leta 2014, je bil zamenjan
toplovodni kotel na ELKO s sodobnim kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin. V kotlovnici se nahaja nov
talni plinski kondenzacijski kotel Rendamax R600. Pri temperaturnem refirnu 80/60 °C je nazivna moe kotla
380 kW. Za pripravo tople sanitarne vode se v kotlovnici nahaja bojler volumna 430 litrov z elektrlcnlm
grelcem. Ucilnice in ostali prostori so osvetljeni s stropnimi oziroma prosto viseclmi svetilkami starejsega
tipa. Velika vecina fluorescencnih svetilk ima vgrajen zrcalni raster, nekaj svetilk pa je z motnim ali opalnim
steklom (plafonjere). Zaradi zadostne osvetljenosti se je stevilo luci v ucllnicah zrnanjsalo za 10 do 15 %. V
sanitarijah so name scene svetilke plafonjere v katerih so kompaktne fluorescencne sijalke. Napajanje sijalk
je deloma urejeno s klasicnirni elektromagnetnimi predstikalnimi napravami, ki so narnescene v sami
svetilki, deloma pa z elektronskimi regulacijskimi predstikalnimi napravami. Vecina luci v sanitarijah je brez
senzorjev prisotnosti, za avtomatski vklop in izklop. Razsvetljava se uvrsca med naivec]e porabnike
elektricne energije. Poraba elektricne energije se je glede na leta 2009 povecala za priblizno za 12 %.
Povecana poraba je predvsem posledica vecjega Stevila uporabnikov (ucencev in zaposlenih), dodatne
pisarniske opreme ter vgradnje dodatnih klimatskih naprav. Najvecjl porabnik elektricne energije je
razsvetljava.

Skupna poraba elektricne energije in zemeljskega pi ina preracunana na uporabnika objekta (zaposleni,
ucenci] je za leta 2015 znasala 628 kWh/uporabnika.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 222 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 89 kWh/m2a leta 2015 (v 2014 bistvena sprememba zaradi celovite energetske sanacije objekta), kar
predstavlja prtblizno 60 % zrnanjsanje, predvsem na racun zrnanjsanja potrebne toplote za ogrevanje zaradi
celovite energetske sanacije objekta.
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3.2.6.11 Osnovna sola Dob- Podruznicna sola Krtina, Vrtee Ursa - enota Mavriea

Podatki a stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/31/. Stavba podrumicne sale Krtina se nahaja na
naslovu Krtina 41, 1233 Dab.

Solo obiskuje priblimo 77 soloobveznih otrok in ima 10 zaposlenih. V prostorih stavbe se izvajajo predvsem
tzobrazevalna in pisarniska dela in so prostori temu prilagojeni. Na istem naslovu se nahaja tudi enota
Mavriea - Vrtee Ursa, ki sprejme 105 otrok in ima 21 zaposlenih. V objektih se nahajajo ucilnice namenjene
izobrafevanju in predsolski vzgoji otrok ter pisarne za vodstvo in upravo. Solski objekt ima tudi telovadnieo.

Fasada na stari soli je bila prenovljena in okna so bila zamenjana. Ob prenovi fasade je bila vgrajena
dodatna toplotna izolaeija debeline 18 em, zakljucena z silikatno-silikonskim zakljucnim slojem. Stavbno
pohistvo je bilo zamenjano se na stopnisclh. Vgrajena so okna iz 3-slojnega toplotno izolaeijskega stekla.
Dodatno pa so se vgradila zunanja sencila na nova in obstojeca okna.

V sanitarijah je odvod zraka izveden preko odvodnih prezracevalnih ventilov in odvodnega prezracevalnega
kanala, ki je povezan na skupni odvod zraka iz prostorov, slednji pa je povezan na prezracevalno napravo na
strehi objekta. Dovod zraka poteka preko vratnih resetk iz sosednjih prostorov in zunanje strani.
Prezracevanje prirocne delavnice poteka preko odvodnega kanalskega ventilatorja, dusilnlka zvoka,
dovodnega prezracevalnega kanala z vgrajeno mrefno resetko. Za potrebe prezracevanja ter nemotenega
delovanja kotla v kotlovnici je izveden odvod in dovod zraka. Dovod zraka za kotlovnieo je preko zracnega
jaska in resetke pri tleh. Odvod zraka za kotlovnico je preko zracnega jaska in pod stropom prostora
kotlovnice. V kuhinjskih prostorih sta vgrajeni dve klasicni napi in sicer nad elektricnirn stedilnikorn ter nad
pomivalnim strojem. Dovod zraka v razdelilno kuhinjo poteka preko dovodnega kanalskega razvoda in
elektronskega regulatorja pretoka, ki dovaja zrak ob delovanju kuhinjske nape. Kuhinjske nape imajo
vgrajene filtre in lovilce mascob. Za prezracevanje igralnic, osrednjih prostorov, jedilnice, vecnarnenskega
prostora, ucilnic in kabinetov je vgrajena zunanja dovodno, odvodna prezracevalna naprava. Naprava ima
vrecasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrecasti filter za odvodni zrak razreda F5. Za hlajenje so vgrajene
klimatske naprave v prostorih igralnic, v skupnih prostorih, v jedilnici, v vecnarnenskern prostoru ter v
kabinetih, ki so orientirani proti jugu.

Oskrba objekta z energijo se zagotavlja z dvema kotloma na lesno biomaso (Iesni peleti). Za potrebe
kotlovnice na lesno biomaso - pelete je predviden zalogovnik v kletnem prostoru poleg kotlovnice z
avtomatskim doziranje (sistem - transportni polz) do gorilnika oziroma do kotla. Odvoz pepela je predviden
skladno z zakonodajo in v skladu z izbrano tehnologijo kotla. Kotla na lesno biomaso (HERZ) imata nazivno
izhodno moe 101 kW, minimalna izhodna moe pa znasa 22,2 kW.

Razsvetljava je najvecji porabnik elektricne energije. V prostorih stare sale prevladujejo fluorescencne
sijalke tipa T8, z rnoc]o 36 ali 54 W in z elektronskimi predstikalnimi napravami. V novem delu sale, pa je
vgrajena sodobna, energetsko varcna razsvetljava.

Skupna poraba elektricne energije in peletov preracunana na uporabnika objekta (zaposleni, ucenci) je za
leta 2015 znasala 1.629 kWh/uporabnika.

V energetskem pregledu primerjava kazalcev ucinkovite rabe energije in pripravo sanitarne tople vade med
leti ni rnogoca, saj je prislo do povecanja ogrevalnih povrsin, spremembe gradbenih karakteristik in
gradbene fizike, prav taka pa se je povecalo stevilo ucencev in zaposlenih. Povprecna dovedena energija na
m2 ogrevne povrsine v letu 2015 znasa ca. 138 kWh/m2a ad cesar znasa toplota za ogrevanje stavbe
101 kWh/m2a.
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3.2.6.12 Osnovna sola Preserje pri Radomljah

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /32/ in energetske izkazniee stavbe /33/.

Stavba osnovne sole Preserje se nahaja na naslovu Peleehova eesta 83, 1235 Radomlje. Solo obiskuje okoli
732 soloobveznih otrok in ima 86 zaposlenih. V prostorih stavbe se izvajajo predvsem izobrazevalna in
pisarniska dela in so prostori temu prilagojeni. Poleg ucilnic namenjenih poucevanju in pisarn namenjenih
upravljanju so tudi prostori za vzdrzevanje, shrambe, hodniki, sanitarije, telovadniea, zborniea, kotlovniea in

kuhinja.

Najstarejsi del stavbe je zgrajen iz opeke, debeline 45 em. Zid je zasciten s toplotno izolaeijo debeline 15 em
in zakljucen s silikatno - silikonskim zakljucnim slojem. Ob sanaciji strehe je bilo vgrajenih priblifno 7,5 em
toplotne zascite. Prvi prizidek ima betonski zid, debel 30 em, ki ima priblizno 8 em toplotne izolaeije.
Sanirani strop proti podstresju ima vgrajenih 14 em toplotne izolaeije. V starem delu stavbe je vecina starih,
lesenih oken nadornescenlh s PVC okni z dvojno zasteklitvijo.

V soli imajo dva vecja sistema prezracevanja. Sistema prezracujeta Ie prostore kuhinje, jedilniee in
telovadniee s pnpadajoclmi prostori. V nekaterih drugih prostorih so vgrajeni Ie odprtine za naravno
prezracevanje oziroma so vgrajeni rnanjsi lokalni odsesovalni ventilatorji (sanitarije in deloma ucilnice). Prvi
sistem je vgrajen v starem delu nad kuhinjo. Sestoji se iz odjemnega ventilatorja in vpihovalnega klimata.
Prezracevanje telovadniee in ostalih pripadajoclh prostorov je izvedeno z novejsim sistemom, ki se nahaja
na podstresju novega prizidka. Prezracevalni sistem je nov, dobro vzdrzevan in ustrezno reguliran.

Kompleks se v eeloti napaja s toplotno energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode iz eentralne
kotlovniee, ki se nahaja v kletnih prostorih v osrednjem delu stavbe. Kotlovniea je bila leta 2014
prenovljena, ko so instalirali nov ogrevalni kotel na zemeljski plin. Nov kondenzacijski kotel je model
Wiessmann Vitoerosall 200 z nazivno mocjo kotla 593 kW. Za pripravo tople sanitarne vode za potrebe
kuhinje v poletnem casu se uporablja manjsi stenski plinski kotel, ki se nahaja v prvem nadstropju starega

dela sole.

Najvecji in najpomembneif porabnik elektricne energije je razsvetljava. Razsvetljava predstavlja vec kot
50 % dele f porabe elektricne energije. V zadnjih letih je bilo zamenjane priblizno 25 % razsvetljave in od
tega je priblifno 5 % prenovljene s sodobno LED tehnologijo. Prevladujejo fluorescencne sijalke razlicnih
tipov, z rnoc]o do 60 W in s klasicnimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami. Sledijo visokotlacne,
metalhalogenidne sijalke, kompaktne fluorescencne sijalke (t.i. CFL sijalke) in visokotlacne zivosrebrne
sijalke (VT Hg) za zunanjo razsvetljavo. Svetilke so starejsega tipa z oeenjenim svetlobnim izkoristkom manj

kot 70 %.

Skupna poraba elektricne energije in zemeljskega plina preracunana na uporabnika objekta (zaposleni,
ucencl) je za leta 2015 znasala 871 kWh/uporabnika.

Primerjava specificnlh kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 175 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 112 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja prtblizno 36 % zrnanjsanie.
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3.2.6.13 Osnovna sola Dragomelj, Vrtec Domzale - Enota Racman

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkaznice stavbe /34/.

Stavba osnovne sole Dragomelj in vrtca Domzale. enote Racman se nahaja na naslovu Dragomelj 180 in
Dragomelj 180 A 1230 Domzale. V stavbi delujejo osnovna sola Dragomelj s 17 oddelki in vrtee Domzale,
enota Raeman s kapacitetami za 76 otrok. Prostori v stavbi se uporabljajo v izobrazevalne namene solskih in
predsolskih otrok.

lzolaeija zunanjih zidov se razlikuje glede na lego objekta. Vecina zunanjega zidu je izoliranega s 6 do 8 em
toplotne izolaeije. Toplotna zascita zunanjih zidov ne ustreza trenutnim standardom. Streha sole in vrtea je
narejena kot t.i. zelena streha. Vsa okna in vrata so aluminijasta in ustrezajo trenutnim zahtevam.

Stavba se ogreva preko dveh kotlov na zemeljski plin, z nazivno rnoc]o 215 kW in 315 kW. Topla sanitarna
voda se delno pripravlja v eentralnem grelniku vode, preko ogrevalnega sistema in delno v elektricnern
grelniku vode.

Del stavbe se prezracuje preko dveh klimatov, preostali prostori pa se prezracuje]o naravno, z odpiranjem
oken in vrat.

Najvecji porabniki elektricne energije so kuhinjski aparati in razsvetljava. V prostorih sole prevladujejo
svetilke s fluorescencnirni sijalkami.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kafe, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 125 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 105 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja prtblizno 16 % zrnanjsan]e.

3.2.6.14 Vrtee Domzale, Enota Ostrzek

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/35/ in energetske izkazniee stavbe /36/.

Stavba vrtea Dornfale, enote Ostr iek se nahaja na naslovu Kettejeva uliea 12a, 1230 Domzale. V prostorih
stavbe se izvaja predsolska vzgoja in plsarniska dela. Del prostorov, ki ni prilagojen za poucevanje je
namenjen za kuhinjo, sanitarije, hodnike itd. Stavba je pritlicne izvedbe in ima tudi kotlovnieo. Prostori
mejijo na zunanji ovoj stavbe in imajo veliko naravne svetlobe.

Stavba je bila zgrajena leta 1976 v obliki rnontafne konstrukcije. Zunanji zidovi so debeline 14 em, Z

narnesceno vmesno toplotno izolaeijo. Toplotna izolaeija zunanjih zidov je neustrezna. Streha je bila
zamenjana prtblizno 7 let nazaj in v sklopu sanaeije je bila narnescene prlblimo od 20 do 30 em toplotne
izolaeije. Stresna kritina in izolaeija stropa sta ustrezni. Vsa okna in vrata v stavbi so bila zamenjana in
ustrezajo trenutnim zahtevam in veljavnim pravilnikom 0 gradnji objektov. Okna in vrata so PVC in ALU
izvedbe.

Ogrevanje prostorov in sanitarne vode je izvedeno preko samostojne kotlovniee, ki ima vgrajen plinski
kondenzaeijski kotel, proizvajalea Viessmann, tipa VITODENS200 in nazivne moci 60 kW.

V prostorih vrtea se prisilno prezracuje]o kuhinja, hodnik (garderoba) in sanitarni prostori. Ostali prostori se
prezracuje]o naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizaeija v stavbi je urejena z lokalnimi
klimatskimi napravami.
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Najvec]i porabniki elektricne energije so kuhinjski aparati in razsvetljava. V prostorih vrtea prevladujejo
svetilke s fluorescencnimi sijalkami in sijalkami z zarilno nitko. Pojavljajo se tudi svetilke z varcnimi sijalkami
in svetilke s TC-L sijalkami. Razsvetljava nima regulaeije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Oeenjena
skupna moe instalirane razsvetljave znasa 3,45 kW.

Primerjava speclficnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni mozna. ker ne obstajajo
natancni podatki za obdobje 2009 - 2011. Povprecna dovedena energija na m2 ogrevne povrsine v letu
2015 (normirano 2013 - 2015) znasa 170 kWh/m2a od cesar znasa toplota za ogrevanje stavbe
144 kWh/m2a.

3.2.6.15 Vrtee Domzale, Enota Cieidom

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/37/ in energetske izkazniee stavbe /38/.

Stavba vrtea Domfale, enota Cieidom se nahaja na Kolicevern, na naslovu SUbiceva uliea 12, 1230 Domzale.
V prostorih se izvaja predsolska vzgoja otrok in pisarniska dela. Vecina prostorov je tudi temu prilagojena,
preostali prostori pa so namenjeni kuhinji, sanitarijam, hodnikom itd. Stavba je v dveh nadstropjih. Del
pritlicja je namenjen shrambi, kotlovniei, kuhinji in shrambi. Drugi del pritlicja pa obsega prostore
prilagojene za lzobrazevanje in varstvo ter hodnike in toaletne prostore. V nadstropju se nahajajo
telovadniea in pralnica ter prostori za lzobrazevanje in varstvo otrok s pripadajocimi prostori (hodniki,
toaletni prostori ...). Prostori mejijo na zunanji ovoj stavbe in imajo veliko naravne svetlobe.

Stavba je bila zgrajena leta 1998. Zunanji zidovi so zidane konstrukeije in so zascltenl s pribllfno 10 em
toplotne izolaeije. Streha je bila sanirana in ustrezne kvalitete. V sklopu sanaeije je bila toplotna izolacija,
debeline 25 em, namescena po eelotnem podstres]u. Vsa okna in vrata v stavbi so aluminijasta in so
ustrezne kvalitete.

Prostori in sanitarna voda se ogrevajo preko samostojne kotlovniee z vgrajenim plinskim kondenzaeijskega
kotlom proizvajalea Vaillant, tipa VU INT 656/4-5-H in z nazivno mocio 65 kW.

Prisilno prezracevanje prostorov je urejeno v kuhinji, garderobah, shrambah in sanitarnih prostorih, ostali
prostori se prezracuje]o naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizaeija v stavbi je urejena z
lokalnimi klimatskimi napravami.

Razsvetljava v prostorih vrtea je urejena predvsem s svetilkami s ftuorescencnimi sijalkami in sijalkami z
zarilno nitko. Razsvetljava nima regulaeije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Oeenjena skupna moe
instalirane razsvetljave znasa 5,22 kW. Najvecji porabniki elektricne energije v enoti Cieidom predstavljajo:

• kuhinjski aparati in
• razsvetljava.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze. da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 151 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 147 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja priblifno 2,5 % zmanjsanje,

3.2.6.16 Vrtee Domzale, Enota Kekee

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/39/ in energetske izkazniee stavbe /40/.

Stavba vrtea se nahaja na naslovu Dermastijeva uliea 2a, 1235 Radomlje. V prostorih se izvaja predsolska
vzgoja otrok in pisarniska dela, zato je vecina prostorov temu prilagojena. Preostali prostori so namenjeni
skupni rabi. Stavba obsega klet in pritlic]e. Prostori v pritlicju so prilagojeni poucevanju in varstvu otrok s
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pripadajocimi prostori (toaletni prostori, hodniki ...) in kuhinjo. V kletnih prostorih se nahajajo shramba,
kotlovnica, pralnica in likalnica. Prostori mejijo na zunanji ovoj stavbe in imajo veliko naravne svetlobe.

Stavba je bila zgrajena leta 1967 in je zidane konstrukcije. Zidovi so zasciteni s pribliino 6 cm toplotne
izolacije. Strop proti podstresju je izoliran s priblizno 15 cm toplotne izolacije. lzolacija stavbe je ocenjena,
kot neustrezna. Vsa okna v stavbi so PVC in so ustrezne kvalitete. Vecino vrat je ze PVC in so ustrezne
kvalitete, z izjemo dvojih, ki so stara, lesena in energetsko neucinkovita. Stresna kritina je ustrezne
kvalitete.

Leta 2014 je bila kotlovnica v celoti rekonstruirana in sanirana. Hkrati so takrat presli z uporabe ekstra
lahkega kurilnega olja na rabo zemeljskega pi ina. Prostori in sanitarna voda se ogreva preko samostojne
kotlovnice z vgrajenim plinskim kondenzacijskim kotlom, proizvajalca De Dietrich, tipa C230 ECO in z
nazivno moc]o 217 kW.

V prostorih vrtca se prisilno prezracujejo Ie kuhinja ter sanitarni prostori. Ostali prostori se prezracuje]o
naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizacija v stavbi je urejena z lokalnimi klimatskimi
napravami.

V prostorih vrtca prevladujejo svetilke s fluorescencnlrnt sijalkami in sijalkami z zarilno nitko. Razsvetljava
nima regulacije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Ocenjena skupna moe instalirane razsvetljave znasa
4,63 kW. Najvecji porabniki elektricne energije so kuhinjski aparati in razsvetljava.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 229 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 210 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja priblifno 8,2 % zmanjsanje.

3.2.6.17 Vrtec Domzale, Enota Krtek

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/41/ in energetske izkaznice stavbe /42/.

Stavba vrtca Dornzate, enote Krtek se nahaja v Ihanu, in sicer na naslovu Solska utica 3, 1230 Dornzale.
Enota Krtek je sestavljena iz dveh stavb. Starejsa stavba je bila zgrajena leta 1976 in obnovljena leta 1995.
Novi del je t.i. enonadstropni prizidek, ki se je dogradil leta 2012. V prostorih se izvaja predsolska vzgoja
otrok in pisarniska dela, zato je vecina prostorov je temu prilagojena. Preostali prostori so namenjeni skupni
rabi. Vrtec premore 11 oddelkov in sprejme priblimo od 120 do 130 otrok. V nadstropju prizidka so urejene
4 igralnice, hodnik z garderobami, prostor prilagojen za dejavnosti otrok, knjifni prostor, solska ucilnica in
pripadajoce sanitarije. V pritlicju se nahaja pet igralnih prostorov, en vecnarnenski prostor, hodnik z
garderobami, sanitarije za otroke, prostor za individualno dele z otroki, skupni hodniki, kabineti, shrambe,
garderoba za zaposlene, pralnica in razdelilna kuhinja.

Zunanji zidovi starega dela stavbe so rnontazne konstrukcije, katerih debelina znasa pribliino 14 cm.
Toplotna zascita zunanjih zidov znasa od 5-6 cm in je ocenjena, kot neustrezna. Streha je bila pred kratkim
zamenjana in v sklopu sanacije se je namestila tudi toplotna izolacija. Kolicina toplotne izolacije na strehi je
ocenjena, kot ustrezna. Okna in vrata so bila v celoti zamenjana in ustrezajo veljavnim pravilnikom 0 gradnji
objektov. Stara okna so nadomestila nova PVCokna in stara vrata so nadomestila nova ALU vrata.

K obravnavanemu vrtcu je bil prizidan nov vrtec v katerem je kotlovnica za oskrbo starega in prizidanega
vrtca. Stavba (stari in prizidan vrtec) se ogrevata preko samostojne skupne kotlovnice na zemeljski plin
preko vgrajenega plinskega kondenzacijskega kotla proizvajalca Viessmann, tipa VITODENS20, nazivne rnoci
2x 50 kW. Ogrevanje prostorov ter sanitarne vode je izvedeno s pornocjo centralnega ogrevalnega sistema
ter soncnih kolektorjev kateri so locirani v novem delu vrtca.
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V prostorih starega dela vrtea se prisilno prezracuje]o Ie pralniea, hodnik ter sanitarni prostori. Ostali
prostori se prezracuje]o naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizaeija v stavbi je urejena z
lokalnimi klimatskimi napravami.

V starem delu vrtea je notranja razsvetljava oeenjena, kot najvecji porabnik elektricne energije. V prostorih
vrtea prevladujejo svetilke s fluorescencnirni sijalkami in sijalkami z zarilno nitko ter varcnimi sijalkami.
Razsvetljava nima regulaeije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Oeenjena skupna moe instalirane
razsvetljave znasa 4,48 kW.

Primerjava speclflcnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kafe, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 171 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 151 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja priblifno 11,5 % zrnanjsanje.

3.2.6.18 Vrtee Domzale, Enota Mlincek

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/43/ in energetske izkazniee stavbe /44/.

Stavba enote Mlincek se nahaja na naslovu Cesta boreev 3, 1235 Radomlje, in sieer v kletni in pritlicni etaf
poslovno-stanovanjskega objekta. V prostorih se izvaja predsolska vzgoja otrok in pisarniska dela, zato je
vecina prostorov temu prilagojena. Preostali prostori so namenjeni skupni rabi (kuhinja, sanitarije, hodniki
itd.). Prostori v pritlicju so namenjeni lzobrafevanju in varstvu otrok z vsemi potrebnimi pripadajocimi
prostori (hodniki, toaletni prostori ...). V kletnih prostorih se nahaja razdelilna kuhinja, sanitarije in hodniki.
Prostori mejijo na zunanji ovoj stavbe in imajo veliko naravne svetlobe.

Zunanji zidovi so betonsko zidane konstrukeije z debelino priblifno 38 em. Na zidovih toplotne izolacije ni.
Okna in vrata so bila zamenjana in sieer so sedaj ALU izvedbe ter ustrezajo vsem veljavnim pravilnikom 0

gradnji objektov. Strop vrtea meji na ogrevane prostore.

Ogrevanje prostorov in delna priprava tople sanitarne vode poteka preko samostojne kotlovniee z
vgrajenim plinskim kotlom na zemeljski plin, proizvajalea Hydrotherm, tipa HEK 42 in z nazivno mocio
42 kW.

V prostorih vrtea se prisilno prezracuje]o kuhinja ter sanitarni prostori. Prezracevanje glavnega hodnika je
urejeno preko prezracevalnih naprav stanovanjskega bloka, do katerih ni dostopa. Ostali prostori se
prezracuje]o naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizaeija v stavbi je urejena z lokalnimi
klimatskimi napravami.

Med najvec]e porabnike elektricne energije se uvrscajo kuhinjski aparati in razsvetljava. V prostorih vrtea
prevladujejo svetilke s fluorescencnirni sijalkami in sijalkami z zarilno nitko. Razsvetljava nima regulaeije
svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Oeenjena skupna moe instalirane razsvetljave znasa 5,73 kW.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni rno ina, ker ne obstajajo
natancni podatki za obdobje 2009 - 2011. Povprecna dovedena energija na m2 ogrevne povrsine v letu
2015 (normirano 2013 - 2015) znasa ca. 194 kWh/m2a od cesar znasa toplota za ogrevanje stavbe
158 kWh/m2a.
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3.2.6.19 Vrtec Domzale, Enota Savska

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/45/ in energetske izkaznice stavbe /46/.

Stavba vrtca Domzale. enote Savska se nahaja na naslovu Savska cesta 3, 1230 Dornfale. V prostorih se
izvaja predsolska vzgoja otrok in pisamiska dela. Stavba ima tri nadstropja in sicer klet, pritlieje in l.
nadstropje. V kleti je kotlovnica in shramba. Vecina prostora v pritlieju je namenjenega lzobrazevanju in
varstvu otrok, preostanek prostora pa zavzemajo hodniki, sanitarije in kuhinja. V nadstropju stavbe se
nahajajo plsarniski prostori, ki so namenjeni upravi vrtca. Prostori mejijo na zunanji ovoj stavbe in imajo
veliko naravne svetlobe.

Stavba je bila zgrajena leta 1920 in v leti 1995 obnovljena. Zunanji zidovi so opecno kamenjske gradnje in so
v celoti brez toplotne izolacije ter debeli priblifno 50 cm. Vsa stara okna v stavbi so bila zamenjana s PVC
okni, ustreznih toplotnih prehodnosti. Vsa obstojeca vrata v stavbi so stara in lesena, ki slabo tesnijo. Strop,
ki meji na podstresje ni izoliran. Stresna kritina je stara in potrebna zamenjave.

Ogrevanje prostorov in sanitarne vode je izvedeno preko samostojne kotlovnice na zemeljski plin, ki ima
vgrajen stenski plinski kotel, proizvajalca Buderus, tipa Logamax plus GB112 in z nazivno moc]o 60 kW.

Prostori vrtca se prezracujejo naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut, z izjemo kuhinje ter kletnih
prostorov, ki se prisilno prezracujejo. Klimatizacija v stavbi je urejena z lokalnimi klimatskimi napravami.

Prevladujejo svetilke s fluorescentnimi sijalkami in sijalke z zarilno nitko. Razsvetljava nima regulacije
svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Skupna ocenjena moe instalirane razsvetljave znasa 2,36 kW.

Primerjava speclficnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kafe, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 177 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 172 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja prlblimo 2,8 % zrnanjsanje.

Objekt Vrtca Dornzale - enota Savska se ne uporablja vee za namene vrtca in je trenutno prazen. Prihodnja
namembnost objekta trenutno se ni znana, zato tudi ni predvidena energetska sanacija skladno z
ugotovitvami REP.

3.2.6.20 Vrtec Domzale - Enota Gaj

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkaznice stavbe /47/.

Stavba vrtca Domzale, enote Gaj se nahaja na naslovu Pelechova cesta 35c, Preserje pri Radomljah, 1235
Radomlje. Prostori so namenjeni predsolski vzgoji in varstvu otrok ter pisarnlsklrn delom. Vecina prostorov
je tudi temu prilagojena, preostali prostori pa so namenjeni kuhinji, sanitarijam, hodnikom, itd.

Stavba je bila zgrajena leta 2010 in celoten zunanji ovoj ustreza pravilnikom, ki so bili veljavni v casu
gradnje. Sanacija ovoja stavbe ni potrebna. Okna in vrata na objektu so aluminijasta in zadovoljive
kakovosti.

Za ogrevanje stavbe vrtca se uporabljata dva plinska kotla rnoci 115 kW. Topla sanitarna voda se pripravlja v
centralnem grelniku vode preko ogrevalnega sistema in s pornofnim solarnim sistemom. Razsvetljava je
vecinoma izvedena s svetilkami s fluorescentnimi sijalkami. Razvodi ogrevalnega sistema so izolirani. V
kotlovnici so delno narnescene klasicne crpalke brez samodejne regulacije stevila vrtljajev, ter delno
frekvencne crpalke z samodejno zvezno regulacijo. Stavba se prezracu]e preko prezracevalnega sistema in
hladi preko klimatskih naprav.
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Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 129 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 124 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zrnanjsanje za 3,9 %.

3.2.6.21 Vrtec Domzale - Enota Palcek

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/48/ in energetske izkaznice stavbe /49/.

Stavba enote Palcek se nahaja na naslovu Dvorzakova 15, Vir, 1230 Domzale. Enota Palcek ima 10 oddelkov.
V prostorih se izvajajo predsolska vzgoja otrok in pisarniska dela, zato je vecina prostorov temu prilagojena.
Preostali prostori so namenjeni skupni rabi (kuhinja, sanitarije, hodniki, telovadnica itd.) Stavba ima pritlicje
in delno nadstropje. Del pritlicja se uporablja za shrambo, kotlovnico, pralnico in kuhinjo, medtem ko se
drugi del objekta uporablja za lzobrazevan]e. Prostori so razporejeni tako, da mejijo na zunanji ovoj stavbe
in imajo naravno svetlobo.

Stavba je zgrajena iz dveh delov in sicer iz starega in novega dela. Leta 2013 se je staremu delu dogradil
novi del vrtca.

Stari del vrtca je montafne, lesene konstrukcije. Ovoj stavbe je v celoti lzoliran, vendar debelina izolacije na
starem delu stavbe ni zadovoljiva, saj znasa toplotna zascita ca. 6 em. Stavba vrtea je dobila novo kritino, ki
ustreza veljavnim pravilnikom. Strop proti podstres]u je zadostno izoliran. Vsa okna in vrata v stavbi so
ustrezne kvalitete.

Novi del v celoti ustreza trenutnim standardom 0 gradnji objektov. Zunanji ovoj stavbe je rnontafne izvedbe
in je ustrezno izoliran. Streha je bila v celoti sanirana in ustreza veljavnim pravilnikom. Vsa okna in vrata so
ustrezna.

Kotlovnica je bila sanirana leta 2013, ko je bil dograjen prizidek. Stari in novi del stavbe ima skupno
centralno ogrevanje. Ogrevanje prostorov in priprava tople sanitarne vode poteka preko samostojne
kotlovnice s kotlom na zemeljski plin Vitodens 200-W, moct 105 kW, v kombinaciji s toplotno crpalko, tipa
Vitocal 350 A, rnoci 18,5. Vsi razvodi v stavbi so izolirani. Ogrevna voda se pripravlja v zalogovniku toplote,
volumna 800 litrov. S pomocjo ogrevalnega sistema se vrsi tudi priprava tople sanitarne vode. Ogrevanje
prostorov in ogrevanje sanitarne vode se primarno izvaja preko toplotne crpalke in se kotel na zemeljski
plin uporablja Ie za dogrevanje.

Prisilno prezracevanje prostorov je urejeno v kuhinji, garderobah in sanitarnih prostorih v starem delu vrtea
ter v celotnem novem delu vrtea. Ostali prostori se prezracuje]o naravno, z odpiranjem oken za nekaj
minut. Klimatizacija v stavbi je urejena z lokalnimi klimatskimi napravami.

Razsvetljava je vecinoma izvedena s svetilkami s fluorescentnimi sijalkami, sledijo svetilke z zarilno nitko in
varcne sijalke. Razsvetljava nima nobene regulacije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Skupna moe
instalirane razsvetljave je ocenjena na 12,69 kW.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 234 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 139 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zrnanjsanje za 40,7 %. Gre za okvirno
primerjavo, saj je bil prvotnemu objektu dograjen prizidek v sklopu katerega se je delno saniralo tudi
obstojeci objekt. Zaradi navedenega gre za novi objekt z drugacno gradbeno fiziko.
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3.2.6.22 Vrtec Ursa - Enota Ursa

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/50/ in energetske izkaznice stavbe /51/.

Stavba vrtca Ursa, enote Ursa se nahaja na naslovu Siamnikarska cesta 26, 1230 Domzale. Enota Ursa ima
19 skupin, ki so sestavljene iz priblifno 350 otrok. Zaposlenih ima 60 delavcev. V prostorih se izvaja
predsolska vzgoja otrok in pisarniska dela. Vecina prostorov je temu tudi prilagojena, preostali prostori pa
so namenjeni kuhinji, sanitarijam, hodnikom itd. Stavba je sestavljena iz vee delov, ki imajo sedem locenih
vhodov.

Zunanji zidovi stavbe so delno grajeni iz plinobetonskih blokov in delno v AB konstrukciji s plinobetonskim
polnilom. Posevna streha v starejsern delu objekta je v monta izvedbi, v mlajsern delu objekta pa je posevna
streha narejena iz plinobetonskih plose. Streha je deloma ravna in zascitena s polistirenom. Tla so izolirana
Ie minimalno. Okna in vrata so bila v celoti zamenjana s PVCstavbenim pohiStvom in so ustrezne kvalitete.

Veeji prezracevalni sistemi so vgrajeni v prostore kuhinje in pralnice. V nekaterih drugih prostorih so
vgrajeni Ie manjsi odzracevalni ventilatorji (v sestih igralnicah) ali odprtine za naravno prezracevanje
(sanitarije). V sanitarijah je prezracevanje urejeno naravno, z zidnimi resetkarni z odvodom na streho.
Taksno prezracevanje ni v skladu s predpisi. Prezracevanje igralnic se izvaja z odpiranjem oken. V prizidku je
vgrajen prezracevalni sistem pralnice z dovodom in odvodom kapacitete po 650 m3/h ter grelnikom zraka
okoli 22 kW. Prezracevanje pralnice je predvideno preko dovodne enote z grelcern zraka ter odvodnim
ventilatorjem brez rekuperacije odpadnega zraka. Susilnl stroj ima odvod zraka preko lastnega ventilatorja v
okolico. Dovodni zrak v pralnico je tako kot za kuhinjo nekontroliran brez vsakega izkortscanja odpadne
toplote.

Stavbni kompleks v celoti ogreva prostore in pripravlja toplo sanitarno vodo s centralno kotlovnico, ki se
nahaja v kletnih prostorih. Kotlovnica je bila v zgrajena v letu 1992 in leta 2015 prenovljena. Zamenjan je bil
toplovodni ogrevalni kotel na ekstra lahko kurilno olje z novim plinskim kondenzacijskim kotlom De Dietrich
C330-C630 z nazivno moc]o 647 kW in deluje pri refirnu 90/70 "C. Sistem je zaprt in z ekspanzijsko posodo.

Razsvetljava je najvecji porabnik elektricne energije. V prostorih vrtca prevladujejo fluorescencne sijalke
(97,S %) tipa T8 in T12, z moc]o od 36 do 60 Win s klasicnirni elektromagnetnimi predstikalnimi napravami.
Ostala razsvetljava je urejena s kompaktnimi fluorescencntmi sijalkami. Razsvetljava je ocenjena kot
dotrajana z svetlobnim izkoristkom manj kot 70 %.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 288 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 280 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zrnanjsanje za 2,7 %.

3.2.6.23 Vrtec Ursa - Enota Cesmin

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/52/ in energetske izkaznice stavbe /53/.

Stavba vrtca Ursa, enote Cesmin se nahaja na naslovu Murnova ulica 14, 1230 Domzale. V prostorih se
izvaja predsolska vzgoja otrok in pisarniska dela. Vecina prostorov je temu tudi prilagojena, preostali
prostori pa so namenjeni kuhinji, sanitarijam, hodnikom itd. Stavba je enonadstropna. Pritlicje je deloma
prilagojeno za izobrazevanje in varstvo otrok, v preostalem delu pa se nahajajo shramba, pralnica, kuhinja,
sanitarni prostori in hodniki. Nadstropje je namenjeno pisarniskim prostorom (sejna soba, zbornica, arhiv),
toaletnim prostorom, hodnikom in kotlovnici. Prostori mejijo na zunanji ovoj stavbe in imajo veliko naravne
svetlobe.
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Stavba je montame gradnje in je bila postavljena leta 2009. Zunanji ovoj stavbe je zadovoljiv, saj je v skladu
z veljavnimi standardi iz casa gradnje. Okna in vrata so v celoti lesena in zadovoljive kvalitete. Strop proti
podstresju je zadostno izoliran in tudi stresna kritina je zadovoljive kvalitete.

Prisilno prezracevanje prostorov je urejeno v kuhinji, pralnici in sanitarnih prostorih. Ostali prostori se
prezracuje]o naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizacija v stavbi je urejena z lokalnimi
klimatskimi napravami.

Stavba se ogreva preko samostojne kotlovnice. Za ogrevanje se uporabljata dva kotla na zemeljski plin tipa
VICTRIX 50 mocl 2 x 48 kW. Preko kotlov se ogreva tudi to pia sanitarna voda, v kombinaciji s sistemom
kolektorskega ogrevanja. Bojler za pripravo tople sanitarne vode ima volumen 1.500 L. Za dodatno
ogrevanje je v bojlerju tudi elektricni grelec, ki se sicer ne uporablja, saj zadostuje ogrevanje preko
kotlovnice in kolektorjev.

V prostorih vrtca prevladujejo fluorescencne sijalke tipa T8, z moc]o 18 oziroma 36 W in s klaslcnirnl
elektromagnetnimi predstikalnimi napravami. Ostale sijalke so navadne zarnice z zarilno nitko, z rnoc]o
60 W. Leta 2015 je delez porabe elektricne energije za razsvetljavo znasal 22,9 %. Ta odstotek postavi
razsvetljavo na tretje mesto porabnikov elektricne energije.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kate, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 155 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 148 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zrnanjsanje za4,5 %.

3.2.6.24 Vrtec Ursa - Enota Bistra

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a/54/ in energetske izkaznice stavbe ISS/'

Stavba vrtca Ursa, enote Bistra se nahaja na naslovu Ulica Nikole Tesla 16, 1230 Domzale in sicer v pritlicn:
etaf stanovanjskega bloka. Vrtec obratuje od leta 2006 in ima 3 oddelke. V prostorih se izvaja predsolska
vzgoja in varstvo otrok ter pisarniska dela. Poleg ucilnic in pisarn se v prostoru nahajajo 3 igralnice, velik
vecnarnenski prostor, razdelilna kuhinja, skupni hodniki in toaletni prostori. Prostori mejijo na zunanji ovoj
stavbe in imajo veliko naravne svetlobe.

Stavba je bila zgrajena leta 2005. Zunanji zidovi so betonsko zidane konstrukcije in dobro izolirani s priblifno
10 cm toplotne izolacije. Debelina zidov je premera okoli 40 cm. Na dolocenih delih zunanjih zidov je
narnescena okrasna silikatna opeka. Vsa okna in vrata v stavbi so PVC izvedbe in so ustrezne kvalitete ter
ustrezajo veljavnim pravilnikom 0 gradnji objektov. Strop vrtca meji na ogrevane prostore.

Prisilno prezracevanje prostorov je urejeno v kuhinji, garderobi in sanitarnih prostorih. Ostali prostori se
prezracuje]o naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatskega sistema v stavbi ni. Ogrevanje
prostorov ter sanitarne vode je izvedeno s pornoc]o centralnega ogrevalnega kroga.

Za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode se uporabljata dva kombinirana plinska grelnika
vode, na zemeljski plin, proizvajalca De Dietrich tipa City 24 FFBIC/II, moci 2 x 24 kW. Oba imata vgrajena
bojlerja volumna 55 litrov.

Dobra polovica razsvetljave je izvedena s fluorescencnirni sijalkami, preostale svetilke pa z varcmrm
sijalkami. Moe varcnih sijalk je 16 W in fluorescencne sijalke imajo moe 14, 18 ali 36 W. Leta 2015 je delez
porabe elektricne energije za razsvetljavo znasal 22,9 %.

Lakalni energetski kancept Obiine Domiale 66 ad 201



MM Sol, uiinkovite trajnostne resitve

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 159 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 128 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zrnanjsanje za 19,4 %. Razlog za
toliksno zrnanjsanje ni znan in je verjetno posledica nenatancnih podatkov za obdobje 2009 - 2011.

3.2.6.25 Vrtec Ursa - Enota Cebelica

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkaznice stavbe /56/.

Stavba se nahaja na naslovu Ljubljanska cesta 95, 1230 Dcmzate. Enota Cebelica ima prostore v enem
izmed blokov v centru Domzal. Ima 3 oddelke otrok, razlicnlh starostnih skupin. V prostorih se izvaja
predsolska vzgoja in varstvo otrok ter plsamiska dela.

Zunanji zidovi objekta so betonsko zidane konstrukcije. Na nekaterih delih zunanjih zidov je name scena
okrasna silikatna opeka. Toplotna zascita zunanjih zidov ni zadovoljiva. Debelina zidov znasa pribllfno
30 cm. Okna in vrata na stavbi so starejsa, lesena ter dotrajana in kot taksna ne ustrezajo trenutnim
pravilnikom 0 gradnji objektov. Strop prostorov vrtca mejijo na ogrevana stanovanja.

Centralnega prezracevalnega sistema v stavbi ni. Prezracu]e se Ie kuhinja preko kuhinjske nape.
Klimatizacijskega sistema v stavbi ni.

Del stavbe v namene vrtca se ogreva z zemeljskim plinom. Topla sanitarna voda se pripravlja preko
elektricnih grelnikov vode, ki so namesceni v prostore, kjer se uporabljajo. Razsvetljava je vecinoma
izvedena s svetilkami s fluorescentnimi sijalkami.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni rnofna, ker ne obstajajo
natancni podatki za obdobje 2009 - 2011. Povprecna dovedena energija na m2 ogrevne povrsine v letu
2015 (normirano 2013 - 2015) znasa ca. 140 kWh/m2a od cesar znasa toplota za ogrevanje stavbe
93 kWh/m2a.

3.2.6.26 Zavod za sport in rekreacijo - Hala komunalnega centra

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkaznice stavbe /57/ in podatkov pridobljenih
neposredno od stavbnega upravljavca.

Stavba se nahaja na naslovu Mestni trg 1, 1230 Domzale. Hala komunalnega centra je nastanjena v delu
vecjega objekta, vendar deluje kot samostojni del in ima locen ogrevalni sistem od preostale stavbe. Hala je
namenjena sportnirn aktivnostim in sportnim dogodkom ter sprejme 2500 Ijudi.

Zunanji del stavbe se je saniral v letu 2011. Takrat se je sicer dodala toplotna izolacija, vendar ta ne ustreza
trenutnim standardom. Stavba je deloma zascitena s kombi ploscarni z vmesno izolacijo. Vrata in okna so
aluminijasta z dvojno zasteklitvijo in kot taka so ustrezne kakovosti. Streha ne ustreza in ni zadostno
toplotno izolirana.

V stavbi je vgrajen centralni prezracevalni sistem, ki delno ze rekuperira odpadno toploto zraka. Nekaj
prostorov je hlajenih s pornoc]o klimata in dodatnih lokalnih klimatskih naprav.

Stavba se ogreva preko petih kotlov na zemeljski plin. Topla sanitarna voda se pripravlja s pornoc]o
ogrevalnega sistema.
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Elektricna energija se porablja za razsvetljavo, prezracevanje in klimatizacijo. Razsvetljava je izvedena s
svetilkami s fluoreseentnimi sijalkami, svetilkami z varcnimi sijalkami in reflektorji.

Primerjava speciftcnth kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kate, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 253 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 211 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjsanje za 16,6 %. Vellk del
predstavlja raba elektricne energije na m2 in sieer 85 kWh/m2a leta 2015.

3.2.6.27 Zavod za sport in rekreaeijo - Dom sportnih organizaeij

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelanega razsirjenega energetskega pregleda /58/ in podatkov
pridobljenih neposredno od upravljavca stavbe.

Stavba se nahaja na naslovu Kopaliska cesta 4, 1230 Oornfale. Stavba je namenjena razlicnlm sportnlm
dejavnostim, v enem delu stavbe pa se nahaja tudi gostinski lokal.

Zunanji ovoj stavbe je betonsko opecne gradnje in je izoliran s priblifno 8 em toplotne izolaeije. Na zunanji
strani stavbe je na nekaterih delih stavbe narnescena okrasna silikatna opeka. Streha je bila energetsko
sanirana v letu 2013. Stara, lesena okna in vrata na stavbi se postopoma zamenjujejo s PVC okni in vrati,
ustreznih toplotnih karakteristik.

V stavbi ni vgrajenega eentralnega prezracevalnega ali klimatizaeijskega sistema. Doloceni prostori se
hladijo preko lokalnih klimatskih naprav, vecina prostorov pa se prezracu]e naravno z odpiranjem oken in
vrat. Stavba se ogreva preko lastne kotlovniee s kotlom na zemeljski plin. Topla sanitarna voda se pripravlja
s pomoc]o ogrevalnega sistema v grelniku vode volumna 1.350 litrov. Razsvetljava je veclnorna izvedena s
svetilkami s fluoreseentnimi sijalkami.

Primerjava speclficnth kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 289 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 242 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zrnanjsanje za 16,3 %.

3.2.6.28 Zavod za sport in rekreaeijo - Sportni park vir

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkazniee stavbe /59/ in podatkov pridobljenih
neposredno od upravljavea objekta. Stavba se nahaja na naslovu Vir, Zoisova uliea 43, 1230 Dornzale.
Prostori se uporabljajo za sportne aktivnosti in gostinstvo.

Zunanji zidovi stavbe so zgrajeni iz opeke, na katero je narnescena toplotna izolaeija debeline prlblizno 5 -
10 em. Vsa okna so PVC in zadostujejo vsem zahtevam PURES-a. Streha je izolirana s prlblifno 10 - 15 em
toplotne izolacije. Stresna kritina ne predstavlja vecjih problemov in ustrezno sciti pred zunanjimi vplivi,
Centralnega klimatizaeijskega ali prezracevalnega sistema v stavbi ni. Prisilno se prezracuje]o Ie garderobe,
in sieer s klaslcnirni odvodnimi ventilatorji.

Stavba se ogreva preko kotla na zemeljski plin. Topla sanitarna voda se pripravlja delno s preko ogrevalnega
sistema in del no z elektricno energijo. Razsvetljava je vecinorna izvedena s svetilkami s fluoreseentnimi
sijalkami, in deloma z varcnirni sijalkami.

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze. da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 170 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 141 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zrnanjsanje za 16,9 %.
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3.2.6.29 Zavod za sport in rekreaeijo - Teniska dvorana Domzale

Podatki 0 stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkaznice stavbe /60/ in podatkov pridobljenih
neposredno od upravljavea objekta.

Stavba se nahaja na naslovu Kopaliska eesta 5, 1230 Domzale. V objektu se izvajajo sportne aktivnosti in
prostori so temu prilagojeni.

Zunanji zidovi so betonsko zidane konstrukeije in niso primerno toplotno zascltent. Zidovi so debeline
priblimo 30 em. Nekatera okna in vrata na objektu so starejsa in lesena, deloma pa so zamenjana s PVC
okni, zadovoljive kvalitete. Toplotna izolacija strehe ne dosega trenutnih standardov.

Centralnega klimatizacijskega sistema v stavbi ni. V dvorani sicer je instaliran prezracevalni sistem, vendar
le-ta ne deluje.

Garderobe se ogreva preko talnega gretja, s pomoc]o stenskega kotla na zemeljski plin. Dvorana se ogreva
preko 4 ventilatorskih grelcev, prav tako na zemeljski plin. Topla sanitarna voda se delno pripravlja preko
ogrevalnega sistema in delno s toplotno crpalko.

Za razsvetljavo dvorane se uporabljajo klasicni reflektorji, drugje so narnescene svetilke s fluoreseentnimi
sijalkami.

Primerjava speciflcnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni mofna, ker ne obstajajo
natancni podatki za obdobje 2009 - 2011. Povprecna dovedena energija na m2 ogrevne povrsine v letu
2015 (normirano 2013 - 2015) znasa ca. 96 kWh/m2a od cesar znasa toplota za ogrevanje stavbe
71 kWh/m2a.

3.2.6.30 Dom upokojencev Domzale (DUD)

Podatki so povzeti iz Poslovnega porocila za leta 2013, javnega soeialnovarstvenega zavoda /61/ in
podatkov pridobljenih neposredno iz strani DUD-a.

Dom upokojencev Domzale je javno soeialni varstveni zavod, ki ima lokaeijo v samem eentru mesta, in sieer
se nahaja na naslovu Karantenska cesta 5,1230 Domzale.

Osnovna dejavnost doma je zdravstvo in socia Ina varnost, poleg tega se pa odvija vrsta gospodarskih
dejavnosti. Izvaja se predvsem zdravstvena nega in oskrba stanovaleev. V domu je 170 stanovalcev v 108
sobah. V domu se nahaja 55 enoposteljnih sob, 8 enoposteljnih sob z lastnim tusern in straniscern, 4
enoposteljne sobe s straniscem. 33 dvoposteljnih sob, 1 dvoposteljna soba z lastnim tusern in straniscern
ter 7 triposteljnih sob. V prihodnosti nacrtuje]o povisanje stavbe in dodajanje sob ter ukinitev triposteljnih
sob. To bo omogocalo stanovalcem vec ugodja. Poleg sob stanovaleev se v zgradbi nahajajo jedilniea,
kuhinja, telovadniea, pralniea, skupni vecnarnenski prostori, prostori za druzenje in prosti cas, delovni in
terapevtski prostori, kopalnice in sanitarije, hodniki itd. Zunaj zgradbe se nahaja, za namene delovne
terapije, zelenjavni in cvetlicni vrt.

DUD svoje storitve ponuja tudi zunanjim uporabnikom. Nudijo dostavo kosila na dom, fizioterapevtske
storitve in storitve pralnice.

Energetski pregled za DUD po letu 2010 ni bil izdelan, vendar je v nacrtu za izvedbo v letu 2018. Stavba
nima izdelane energetske izkazniee in je prav tako v nacrtu izvedba se v letosnjern letu. Podatki 0 stavbi so
pridobljeni s strani DUD-a direktno, v obliki vprasalnikov,
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DUD je v letu 2012 podpisal pogodbo za energetsko sanaeijo zgradbe in isto leta so je tudi zacelo izvajanje
sanaeijskih del. V ta namen so pridobili Evropska kohezijska sredstva. Energetska sanaeija je obsegala
sanaeijo toplotnega ovoja, investieijo v ogrevalne naprave in hkrati v izrabo OVE. Toplotno so sanirali ravno
streho, in sieer so vstavili 20 em toplotne izolaeije v obliki XPSplose in prodec. Sanirali so fasado in vstavili
20 em kamene volne (tervol). Nekdanja enoslojna okna in balkonska vrata 50 bila nadornescena z dvoslojno
termopan zasteklitvijo in ALU okvirji. Vrata na hodnikih so prav tako zamenjana in so sedaj v ALU izvedbi.

DUD ima napravo za soproizvodnjo toplotne in elektricne energije (SPTE),znamke SOKRATHERM,ki deluje
na zemeljski plin s SO kW elektricne rnoci in 96 kW toplotne rnoci. Sanitarno vodo predhodno ogrevajo
preko toplotne crpalke OCHSNERGOLF,s 500 litrskim zalogovnikom.

Za namene pralniee se uporablja toplotna crpalka ATLAS GREEAQUA SPLIT, s 500 litrskim hranilnikom
sanitarne vode in toplotna crpalka Thermocold z rekuperaeijo odvecne toplote susilcev in 1000 litrskim
hranilnikom tehnoloske vade.

Razsvetljava v stavbi je v SO% neonska, 30 % razsvetljave pokrivajo varene sijalke in 20 % LEDsijalke.

Prezracevanje z rekuperaeijo toplote je urejeno v jedilniei in kavarni z grelno in hladilno napravo
DANTHERM, COP4,6. Prav taka je v pralnici urejeno prezracevanje, z rekuperaeijo toplote iz pralniee.

Primerjava speciftcnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kafe, da se je povprecna
dovedena energija na m1 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 292 kWh/m1a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 248 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zrnanjsanje za 15,1 %.

3.2.6.31 Zdravstveni dam Domzale

Podatki a Zdravstvenem domu Dornrale so pridobljeni iz Energetskih izkaznie /61/, /62/ in /63/ ter direktno
od uprave Zdravstvenega doma, preko vprasalnikov.

Stavba se nahaja na naslovu Mestni trg 2, 1230 Dornfale. Zdravstveni dom Domzale je javni zdravstveni
zavod, ki zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo prebivalcem Obcine Dornzale, Obcine Lukoviea, Obcine
Menges, Obcine Moravce in Obcine Trzin, skupaj vee kot 58.000 prebivalcem.

Stevilo uporabnikov ZD Dornzale je 170 zaposlenih plus vsakodnevni uporabniki zdravstvenih storitev.
Oeena povprecnega stevila dnevnih iskalcev zdravstvene pornoci je 1500.

Stavba Zdravstvenega dama Dornfale je zgrajena iz treh traktov, in sicer iz trakta A, zgrajenega leta 1964,
trakta B, zgrajenega leta 1976 in trakta C zgrajenega leta 1980. V obdobju ad leta 1994 do leta 2002 so bila
vsa okna postopoma zamenjana. V traktu A in B so v letih 1995 - 2000 izvedli hidroizolaeijo na ravnih
strehah.

V letu 2009 je bila izvedena prenova ogrevalnega sistema, ki je vkljucevala eelotno obnovo kotlovniee,
zamenjavo termostatskih ventilov in hidravlicno uravnotezen]e. V kotlovniei se sedaj nahajata dve peel na
zemeljski plin, in sieer t. i. nova pee ima nazivno moe 586 kW ter stara pee, ki je misljena kot rezervna pee,
ima nazivno moe 950 kW.

Primerjava specificnth kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaze, da se je povprecna
dovedena energija na m2 ogrevne povrsine zrnanjsala iz 185 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 - 2011)
na 177 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zrnanjsanje za 4,3 %.
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3.2.6.32 Biotehniska fakulteta - Oddelek za zootehniko Rodica

V nadaljevanju so podatki povzeti iz Energetskih izkaznic /64/, /65/ in /66/, ki so bile izdelane za objekte, ter
izpolnjenih vprasalnikov 5 strani uprave Biotehniske fakultete.

Stavbe Biotehniske fakultete, oddelek zootehnike, se nahajajo v majhni cetrti Groblje v naselju Rodica, na
naslovu Groblje 3, 1230 Dornfale. Oddelek zootehnike obsega 3 objekte, ki so poimenovani, stavba A,
stavba Bin Cter stavba D.

Stavba A je bila zgrajena leta 1960 in leta 1991 prenovljena. Ob prenovi je bila dograjena mansarda, hkrati
je bil strop v mansardi ustrezno izoliran z mineralno volno in vse fasade so bile obdane s toplotno izolacijo
ter fasadnimi ometi. V obdobju od leta 2010 do leta 2013 je bilo zamenjano celotno stavbno pohistvo. ki je
sedaj v PVCizvedbi. Stalnih uporabnikov v stavbi je 30.

Stavba B in Cje bila zgrajena leta 1900. Od takrat do danes se je namen uporabe stavbe veckrat spremenil
in tudi stavba je bila veckrat obnovljena. Zadnja prenova se je odvila leta 1997, ko se je obnovilo stavbo in
dogradilo INDOK center (informacijsko - dokumentacijski center za dedisclno) ter kuhinjo. Vse fasade so
bile obdane 5 toplotno izolacijo in fasadnimi ometi. Strop v stari stavbi, ki meji na streho, ni ustrezno
izoliran, prav tako je neustrezna izolacija v INDOK centru. V obdobju od leta 2010 do leta 2013 je bilo
zamenjano celotno stavbno pohistvo, ki je sedaj v PVCizvedbi. Stalnih uporabnikov v stavbi je 5.

Stavba D je bila zgrajena leta 1960 in leta 1990 prenovljena. Ob prenovi je bila dograjena mansarda in del
stavbe pri vhodu. Strop v mansardi je ustrezno izoliran z mineralno volno in vse fasade so bile obdane s
toplotno izolacijo ter fasadnimi ometi. V obdobju od leta 2010 do leta 2013 je bilo zamenjano celotno
stavbno pohistvo, ki je sedaj v PVCizvedbi. Stalnih uporabnikov v stavbi je 35.

Prezracevan]e objektov je povecini urejeno naravno, z odpiranjem oken in vrat, z izjemo posameznih
prostorov, ki imajo vgrajeno klirnatsko napravo, split izvedbe, za hlajenje in delno ogrevanje. V laboratorijih
se odpaden zrak odvaja preko digestorijev.

Kotlovnica je urejena skupno za vse objekte Blotehniske fakultete, oddelka zootehnike in je bila obnovljena
leta 2004. V kotlovnici sta vgrajena dva kotla za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, na zemeljski
plin, z nazivno rnoc]o 350 kW. Toplo vodo se pripravlja v bojlerju volumna 1250 litrov, ki je ogrevan
posredno. Poleg centralnega ogrevanja vode, imajo nekateri prostori loceno pripravo tople vode z
elektricno energijo. V kotlovnici je instalirana tudi naprava za kogeneracijo, moci 30 kW.

Razsvetljava je urejena povecini s fluorescencntmi in varcnimi sijalkami, nekaj pa je sijalk z zarilno nitko in
halogenskih sijalk. Najvecji porabniki elektricne energije so razsvetljava, hlajenje in delovanje opreme
(racunalniki in drugi prlpornocki).

Primerjava specificnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni mofna, ker ne obstajajo
natancni podatki za obdobje 2009 - 2011.
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3.2.7 JAVNO KOMUNALNO PODJETJEPRODNIK 0.0.0.

Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. 0., ima sedez na Savski cesti 34, 1230 Dornzale. Podjetje od leta
1999 izvaja obvezno obcinsko gospodarsko javno sluzbo varstva okolja v obcinah Domzale. Menges,
Moravce, Trzin in Lukovica. Izvajanje dejavnosti temelji na sprejetih odlokih vseh petih obcin, preko katerih
lzvrsuje]o javno gospodarsko stuzbo. Dejavnost vkljucuje oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda ter
odvoz in ustrezno ravnanje z odpadki. V obcinah Dornfale, Menges in Moravce izvajajo tudi javno sluzbo
pokopaliske in pogrebne dejavnosti.

JKP Prodnik, d. o. 0., pokriva vee kot 400 km vodovodnega omrezja. kar pomeni vee kot 100 vodovodnih
objektov na obmocju obcin, ki jih upravljajo. Na ornrezje je prikljuceno vee kot 14.000 prlkljuckov, ki s pitno
vodo oskrbujejo pribliino 56.000 uporabnikov.

Za novelacijo LEK-a je pomembna poraba energije in energetska ucinkovitost JKP Prodnik, d. o. o. ter
vodovodnega sistema. V nadaljevanju so podane porabe elektricne energije za sedef JKP Prodnik, d. o. 0.,
erpalisea v obclni Oornzale brez Mengeskega polja in Mengesko polje (7 vrtin).

Tabela 16: Poraba elektrlcne energije na vodovodnem omrezju po letih v obdobju 2010-2016:
Letna poraba 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

elektrike v kWh

Objekt Savska 72.687 72.222 60.887 58.512 65.100 70.943 65.690
Domfale - brez
Menge skega polja 205.783 156.574 159.008 174.266 222.900 212.183 207.590

Sarno Mengesko polje 854.550 814.152 778.612 789.189 804.344 819.296 928.252
SKUPAJ - Domlale in
Mengesko polje 1.060.333 970.726 937.620 963.455 1.027.244 1.031.479 1.135.842

V letu 2015 je bila, v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na obmoc]u Dornfale - Kamnik, izvedena
hidravlicna izboljsava, izgradnja in posodobitev vodovodnega sistema z ustrezno infrastrukturo ter
vkljucitev dodatnih vodnih virov. Zgrajenih in rekonstruiranih je bilo 2.961 metrov cevovodov, 3 erpalisea in
3 vodohrani. Stevilo oskrbovanih prebivalcev in prebivalcev, ki imajo sedaj zagotovljen varni dostop do
zdravstveno ustrezne pitne vode, se je povecalo, Izvedena je bila zamenjava vseh crpalk, zrnanjsane so
prikljucne rnoci, kar pomeni rnanjso porabo energije.

Daljinski nadzor jim ornogoca spremljanje vecine objektov na vodovodnem (erpalisca, vodohrani) in
kanalizacijskem obrnoc]u. Sistem jim ornogoca spremljanje vodnih izgub in po podatki prejetih s strani JPK
Prodnik, d. o. 0., so se izgube v vodovodnem omretju zrnanjsale za vee kot polovico:

• Leta 2000, izgube v vodovodnem omrezju --7 50 %
• Leta 2016, izgube v vodovodnem omrefju --7 20 %

Med dejavnosti podjetja JKP Prodnik, d. o. 0., sodi tudi odvoz in zbiranje odpadkov za obcine Dornfale,
Trzin, Menges, Lukovica in Moravce. Za opravljanje dejavnosti se porablja energija v obliki goriva za
odvozna vozila. Poraba goriva za vsa vozila je znasala 194.760 litrov, od cesar je bilo 187.447 litrov
dieselskega goriva.
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3.2.8 JAVNO PODJETJECENTRALNA CISTILNA NAPRAVA DOMZALE - KAMNIK D. O. O.

. Podjetje JP (CN Dornzale - Kamnik, d. o. o. ima sedef na Studljanski cesti 91, 1230 Dornfale. (CN obratuje
od leta 1980 naprej in cisti odpadne vode obcin Dornzale, Kamnik, Menges, Trzin, Komenda in Cerklje na
Gorenjskem.

Prvotna cistilna naprava je na leta (pred letom 2016) precistila 7 mio m3 odpadne vode, predelala 4.000 ton
odpadnega blata in proizvedla 2,6 mio kWh elektricne energije. (CN je na leta vodo ocistlla 60.000
uporabnikom in vecini vecjirn industrijskim obratom (z izjemo karton Kollcevo), Tako je skupna obremenitev
znasala 110.000 PE.Voda se je po organski obremenitvi precistila nad 97 %, medtem ko po dusiku Ie okoli
40 %. Zaradi nizke stopnje ociscenosti dusikovih in fosforjevih snovi ter novi zakonodaji, ki je stopila v
veljavo avgusta 2016, se je pokazala potreba po nadgradnji (CN, saj obstojeca tehnologija nebi zagotavljala
ustreznega ciscenja odpadnih vod. Obcine lastnice so pogodbo 0 zacetku nadgradnje JP (CN podpisali junija
2014 in vlofile lastna sredstva. Marca, 2016 je bila podpisan pogodba 0 pridobitvi kohezijskih sredstev,
medtem pa se je operativna nadgradnja ze zacela, v oktobru, 2015 in bila do marca, 2016 ze v 50 %
zakliucena. Seda], nadgrajena cistilna naprava, sprejme vecie kolicine odpadne vode in ima kapaciteto
149.000 PE. Cisti odpadno vodo vsem prebivalcem, ki so prikljuceni na kanalizacijski sistem, greznicne
gosce, blato malih komunalnih naprav in nekatere tekoce odpadke skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem.
Nadgrajena (CN obsega nove bioloske stopnje za ciscenje dusikovih in fosforjevih snovi, ki zagotavljajo
odstranjevanje le-teh, najmanj do zakonsko predpisane vrednosti.

Leta 1986 je (CN prvic aktivirala bioplinske motorje z generatorji, ki iz bioplina, proizvedenega pri
anaerobnem procesu presnove organske snovi, proizvajajo elektricno in toplotno energijo. V rnanjsih
kolicinah se v anaerobni proces sprejemajo tudi biolosko razgradljivi odpadki. (CN je pridobila enotno
okoljevarstveno dovoljenje (IPP(), ki poleg omejenih emisij v vode obsega tudi emisije v zrak in ostale
emisije ter dovoljuje nadzorovani sprejem dolocenih tekocih odpadkov za vec]o proizvodnjo bioplina in
posledicno elektricne energije. Proizvedena elektricna energija se uporablja za obratovalne procese (CN in
je leta 2014 krila 78,1 % lastne porabe elektricne energije in oddala v omrezje 5 % od proizvedene elektrike.
Leta 2015 je krila kar 80 % lastne porabe elektrlcne energije ter 140.000 kWh oddala v ornre t]e kot
kvalificirana proizvajalka elektricne energije. 5 toplotno energijo, ki je proizvedena s kogeneracijskima
enotama je (CN v letu 2014 pokrila 99,9 % potreb po toplotni energiji in leta 2015 kar 100 % potreb po
toplotni energiji. Tako je ze nekaj let (CN skoraj v celoti samozadostna ter za ogrevanje tehnoloskih
procesov in vseh stavb ne potrebuje zunanjih energentov.

Poleg obstojece je zgrajena nova TP postaja s prtpadajocirn kablovodom. Skupna potrebna delovna
(konicna) moe nove TP je 900 kW. V TP je izvedena kompenzacija faktorja moci cos fi. Napeljave v TP so
izvedene tako, da bo mozno v bodocnosti, brez vecjih vlo fkov, priklopiti v otocno delovanje z napajanjem
agregata. Vsi porabniki, ki so bili predmet nadgradnje/dograditve so priklopljeni na novo TP.

Priprava ogrevane vode se izvaja s toplotnima crpalkarna voda-voda, ki sta narnesceni v A-objektu. Ogreta
voda s toplotnih crpalk se uporablja za ogrevanje vstopnega objekta in objekta za sprejem gosc, za pripravo
tehnoloske vode ter za pranje vstopnega objekta. Predvidena je rnofnost kasnejse dograditve toplotne
crpalke za ogrevanje prostorov delavnice. Kot osnovni vir toplote se uporablja ociscena voda iz iztoka iz
cistilne naprave. Ociscena voda iz iztoka se uporablja tudi kot tehnoloska voda za procese in pranje naprav.
Zaenkrat je uporaba iztocne vode kot tehnoloske vode omejena na novozgrajene objekte. V bodoce se
morda tovrstna uporaba razslrl tudi na obstojece sklope.

Z ukrepi na podrocju samopreskrbe so na (CN Dom iale .:. Kamnik zaceli ze pred 10 leti, s postopnim
vlaganjem v posodobitev in nadgradnjo energetskega dela cistilne naprave. Obnova se je izvajala z lastnimi
sredstvi in je obsegala rekonstrukcijo gnilisc, obnovo plinohrama, menjavo plinskih motorjev in
generatorjev, postavitev postaje za sprejem biolosko razgradljivih odpadkov, postavitev enote za ciscenje
bioplina, avtomatizacijo energetike in dodatne toplotne izolacije. Leta 2014 je bila izvedena oziroma
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sanirana neustrezna toplotna izolacija na silosu sekundarnega gnilisca Dl in toplotna izolacija na delu
tehnoloskih cevovodov anaerobnega procesa, kjer je procesna temperatura odplak 38°C. Na poslovni
stavbi je so del stekel na oknih zamenjali, ker je po 23 letih spustil plin med stekli. V letu 2015 so bile
izvedene dopolnitve toplotnih izolacij na procesnih objektih in instalacijah v anaerobni stopnji ciscenja.
Sedanja skupna zmogljivost plinskih generatorjev znasa 450 kW elektrlcne rnoci in 535 kW toplotne moci.

V spodnjih tabelah so prikazani podatki 0 proizvodnji in porabi elektricne in toplotne energije, po letih, za
obdobje od leta 2011 do vkljucno leta 2016.

Tabela 17: Proizvodnja in poraba elektricne in toplotne energije za obdobje 2011-2016

Proizvodnja el. Proizvodnja Poraba el. Skupna poraba Delez
Leto energije toplote energije energije samooskrbe

[MWhj [MWhj [MWhj [MWhj [%]

2011 2.028 2.738 2.968 5.706 83,5

2012 2.211 2.794 2.815 5.609 89,2

2013 2.187 2.656 2.747 5.403 89,6

2014 2.210 2.268 2.690 4.958 90,3

2015 2.634 2.255 3.297 5.s51 88,1

2016 2.403 2.106 3.445 5.551 81,2

Iz zgornje preglednice je razvidno, da proizvodnja elektricne energije iz leta v leta raste in hkrati raste tudi
poraba elektricne energije. Potrebno je omeniti, da je zaradi povecan]a kapacitete ob nadgradnji (eN
Domfale - Kamnik, rast porabe elektricne energije pricakovana, V zadnjem stolpcu tabele je podan dele i
samooskrbe cistilne naprave, kjer je razvidno, da od leta 2011 do vkljucno leta 2014 energetska neodvisnost
raste. leta 2015 rahlo pade in leta 2016 zopet pade za 7 %. Gledano celotno, pa je rnogoce razbrati, da je
(eN Kamnik - Dornzale skoraj v celoti energetsko neodvisna in kot taka je po energetski samooskrbi v
evropskem vrhu .
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Slika 18: Prikaz proizvodnje in porabe elektricne in toplotne energije na (eN Domzale - Kamnik

V procesu gnitja so v letu 2016 proizvedli 1.089.000 m3 bioplina, s 65 % metana oziroma 19 m3 bioplina/m '
blata. Na dveh bioplinskih motorjih so proizvedli 2.406.022 kWh elektricne energije oziroma 2,2 kWh/m3

bioplina in 2.105.519 kWh toplotne energije oziroma 1,9 kWh toplotne/rrr' bioplina. Procesni kazalnik
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proizvodnje bioplina je znasal 23J L/PE/dan in je med obicajno (20 L/PE/dan) in ciljno vrednostjo
(30 L/PE/dan). Procesni kazalnik specificne proizvodnje elektrlcne energije je znasal 19,1 kWh/PE/leto in je
bil malo nad obicajno vrednostjo (18 kWh/PE/leto), ciljna vrednost pa je 25 kWh/PE/leto.

Celotna poraba elektricne energije je v letu 2016 znasala 3.445.318 kWh, kar pomeni da so pokrili 70 %
vseh lastnih potreb po elektricni energiji. Najvec elektricne energije (1.774.007 kWh), je bilo porabljene za
delovanje puhal, za aerobno biolosko stopnjo, in je predstavljala kar 52 % celotne porabe.

3.2.9 ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA (ENSVET)

ENSVETje programski projekt pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki je namenjen izvajanju energetske
svetovalne dejavnosti za obcane na podroc]u OVE in URE. Projekt je sofinanciran 5 strani EKO sklada
(Slovenski javni okoljski sklad) in povezanih partnerskih obcln, kjer se brezplacno svetovanje za obcane
izvaja preko visoko usposobljenih energetskih svetovalcev. ENSVETse izvaja ze 21 let, sedaj ze v 37 obcinah,
pod okriljem Gradbenega instituta ZRMK. Gradbeni institut ZRMK v sodelovanju z obcinarni in usposobljeni
energetski svetovalci na 37 lokacijah po vsej Sioveniji nudijo obcanorn brezplacno energetsko svetovanje.
Cilji projekta so spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in povecanje interesa
obcanov za uCinkovito rabo energije v gospodinjstvih. Podatki 0 Energetski svetovalni pisarni in njihovem
delu so pridobljeni in povzeti po podatkih, pridobljenih neposredno pri svetovalcu iz ENSVETDornfale.

Energetska svetovalna pisarna Dornfale se nahaja na naslovu Ljubljanska cesta 96 (obclnska zgradba), 1230
Domzale. Ob samem zacetku razvoja ENSVET-a, leta 1996, je bila Dcrnzalska pisarna del Karnniske in se je
leta 1997 odcepila. V casu delovanja, torej od zacetka in do aprila 2017, je po nasvet prislo 5006 prebivalcev
obclne Dornzale, kar se posledlcno pretvori v 5006 gospodinjstev, ki so iskali informacije in usmeritve na
podrocju energetike. Od vse podanih nasvetov je bilo 2906 dolgih ter izcrpnth nasvetov in 2100 krajsih
nasvetov. Veclna njihovih nasvetov je bila vezana na sanacijo objektov ter podajo ocene stroskov in
prihrankov, ki jo lahko prinese investicija. Njihove aktivnosti, pa segajo preko pisarniskega svetovanja, saj se
redno objavlja clanke v lokalnih casopisih in forumih, oddaja na televizijskih programih in predava v
osnovnih selah, podjetjih itd. Eden izmed kazalnikov, ki pove, ali se osnovni cilj dosega ali ne, je koliko Ijudi
oziroma gospodinjstev, se je obrnilo na Energetsko pisarno v Domzalah. na letni ravni. Na spodnjem grafu je
prikazan trend od leta 1996 do leta 2016:
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Slika 19: Stevilo prebivalcev, ki je poiskalo energetski nasvet po letih v obdobju od 1996 - 2016
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Trend kafe v zadnjih 20 letih vztrajen vzpon zanimanja prebivalcev obcine Dornfale za URE in OVE. Vecje
zanimanje se kaie po letu 2004, ko je tudi vecji poskok v Stevilu obiskovalcev Energetske svetovalne
pisarne, Domiale. Ponovni porast obiskovaleev se pokaie v letu 2014. V spodnji tabeli so zbrani vsi nasveti
od leta 2010 dalje.

Tabela 18: Prikaz stevila vseh nasvetov od leta 2010 do 2017

LETO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
OKNA 87 155 177 205 212 245 215 81
TOPLOTNA CRPALKA 21 72 70 97 86 73 29 21
SANACIJA TC 23 31 41 70 88 51 107 42
ZEMEUSKI PUN 19 30 16 19 59 58 51 6
BIOMASA 5 4 26 20 20 6 94 47
REKUPERACIJA 22 71 70 95 81 70 76 32
OBOD 67 127 122 176 176 143 170 74
KLET 64 118 119 161 176 143 156 71
MANSARDA 67 128 121 174 175 142 170 65
MKCN 0 0 0 0 4 11 25 8
DIMNIK 17 45 9 19 57 0 0 1
SSE 21 37 2 3 4 3 9 1
PV 1 0 0 0 0 0 0 2
SUBV. 91 162 139 201 208 165 212 86
DEULNIKI 0 1 4 3 1 0 0 0
STANOVANJE 14 6 41 18 38 73 59 6
OBNOVA 62 92 87 97 96 65 130 45
NEH,PH 21 72 70 95 85 77 62 30
VIKEND 0 5 0 1 3 4 16 3
BLOK 1 1 3 2 1 0 1 3
OCENA PRIHRANKA V % 39,1 37,8 36,5 43 45,2 37 45 53
*Podatki za leta 2017 so samo do junija

Podatki so povzeti samo za dolga porocila, za kratka in informativna ne. Seveda sama realizaeija svetovanih
ukrepov ni vedno zagotovljena. Svetovalci izvedbe ukrepov preverjajo samo v primeru subveneije, ko Eko
sklad ieli potrditev izvajanja. Zadnja vrstiea prikazuje oeeno prihranka glede na izvedene ukrepe, po letih,
ce bi bilo vse svetovano, tudi izvedeno. Odstotek pomeni skupni prihranek, glede na prvotno stanje. Oeena
je zgolj informativna.
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3.3 PODJETJA IN STORITVENI SEKTOR

Na obmocju obcine Dornfale so dalec najvecji porabnik energije v gospodarstvu predelovalne dejavnosti,
predvsem vecji industrijski kompleksi. Podatki 0 rabi energije in porabi energentov v predelovalnih
dejavnostih so bili pridobljeni 5 strani Statisticnega urada RS.Za podatke 0 porabah energije je bil zaprosen
tudi nabor 20 vecjih podjetij na obrnoqu obcine, vendar je bil odgovor prejet samo od petih. Na podlagi
analize podatkov se je izkazalo, da glede na porabo treh najvecjih industrijskih kompleksov (Helios d. o. 0.,
Tosama d. 0.0., Kolicevo Karton d. o. 0.) ostali predstavljajo zanemarljivi del. Analiza rabe energije in
porabe energentov v gospodarstvu je zaradi zamika razpolozljlvosti podatkov pridobljenih s strani SURS
narejena za obdobje 2009-2015. Podatki 0 porabah v predelovalnih dejavnostih za leta 2016 bode
razpolozljivi sele jeseni 2017.

Na obrnoc]u obcine Dornfale je prisotna industrija, ki sodi med predelovalne dejavnosti. Na obrnoc]u obcine
Dornzale so prisotni vecji industrijski kompleksi (Helios d. o. 0., Tosama d. d., Kolicevo Karton d. o. 0.) in
vecie stevilo rnanjslh proizvodnih obratov. Sstrani Statisttcnega urada RSso bili pridobljeni podatki 0 porabi
energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov v predelovalni dejavnosti. Navedene porabe so prikazane v
spodnji preglednici.

Tabela 19: Poraba energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov v predelovalni dejavnosti
Sifra in naziv goriva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

01010 Elektricna energija (MWh) 148.596 170.328 161.582 190.855 190.463 200.671 203.867

02060 Les in lesni odpadki (t) 2.100 2.136 1.672 143 163 155 188
03040 Dizelsko gorivo{za delovne stroje) (t) 264 294 284 310 296 323 324
03050 Ekstra lahko kurilno olje (t) 475 331 220 158 135 42 41

04010 Zemeljski plin (lOOO 5m3
) 44.922 48.469 41.174 47.199 45.962 41.675 41.220

04020 Utekoclnjen naftni plin (propan, butan) (t) 33 33 19 9 2 5 3

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se je poraba energije in goriv v predelovalnih dejavnostih glede na
leta 2009 zrnanjsala. Skupna poraba energije v predelovalnih dejavnostih je prikazana na spodnjem
graficnern prikazu.
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Slika 20: Prikaz poraba energije v predelovalnih dejavnosti v obdobju 2009-2015
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Poraba V letu 2015 je podobna kot V letu 2014. V letu 2014 se je glede na leta 2013 zrnanjsala za 4,9 %, kar
je predvsem poslediea manjse porabe zemeljskega plina. Raba elektricne energije se je narnrec glede na
leta 2013 povecala za 5,4 %. Pri tem je potrebno poudariti, da zgoraj prikazana raba elektricne energije
vkljucuje tudi lastno proizvodnjo elektricne energije (SPTE,mHE, soncne) v sklopu predelovalnih dejavnosti.
Zmanjsala pa se je tudi poraba ELKOin sieer za skoraj 69 %. Sevedno je glavni energent zemeljski plin, sledi
elektricna energija. Poraba ostalih vrst goriva je skupno pod enim proeentom (:::0,9 %). V obdobju od 2009
do 2011 je bila na obmoc]u obCine prisotna tudi lesna dejavnost (LIP Radomlje), ki je za pridobivanje toplote
uporabljala lesno biomaso (Iesne odpadke iz dejavnosti), zato je v tem obdobju bolj zastopana tudi lesna
biomasa. V letu 2015 je raba lesne biomase padla pod 10 % rabe iz leta 2009.

Gospodarstvo na obmocju obcine Dornzale poleg predelovalnih dejavnosti obsega tudi stevilna druga
proizvodna podjetja, storitvene dejavnosti in ostale poslovne porabnike. Ostali poslovni porabniki (brez
predelovalnih dejavnosti) na obrnocju obCine Dornfale so V letu 2016 porabili ca. 64.500 MWh elektricne
energije in ca. 0,7 milijona Sm3 zemeljskega plina. Poraba elektricne energije ostalih gospodarskih
dejavnosti predstavlja ca. 33,0 % glede na odjem elektricne energije iz omrezia. Poraba zemeljskega plina
ostalih dejavnosti (brez skupnih kotlovnie za ogrevanje stanovanjskih objektov) pa predstavlja ca. 1,65 %
glede na skupno porabo zemeljskega plina v gospodarstvu. Iz navedenega je razvidno, da so predelovalne
dejavnosti na obrnoqu obcine Domzale glavni porabnik energije v gospodarstvu.

Glede na namen se pretezno vsa energija porabi v tehnoloskih proeesih (98,65 % v sklopu kompleksa
Kolicevo karton d. 0.0., 88,17 % v sklopu kompleksa Tosama d. o. 0., 70,1 % v sklopu kompleksa Helios
d. o. 0.). Za porabo v tehnoloskih proeesih sledi poraba za razsvetljavo in ogrevanje. Poraba energije za
hlajenje in sanitarno vodo je pod 1 % (v primeru Kolicevo Karton d. o. o. so vse ostale porabe pod 1 %).
Glede na oeeno je skupna poraba energije za ogrevanje v letu 2015 znasala 7.455 MWh raba energije v
tehnoloskern proeesu (brez elektricne energije iz ornrezja) pa 459.146 MWh.

V letu 2015 je bilo skupno za poslovni odjem porabljeno 195.815 MWh elektricne energije. V predelovalnih
dejavnosti je bilo skupno porabljeno 203.867 MWh elektricne energije, pri cernur je bilo iz omrezja
pridobljeno 131.253 kWh elektricne energije. Ostala elektricna energija v predelovalnih dejavnostih je bila
pridobljena s soproizvodnjo toplote in elektricne energije na plinski enoti SPTE (24,1 %), na mali
hidroelektrarni (0,7 %) in na bioplinski elektrarni (0,1 %). V navedenih kolicinah niso upoStevane
gospodarske dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo elektricne energije, ternvec je upostevana samo
elektricna energija uporabljena za lastni namen. Proizvodnja elektricne energije iz OVE in na enotah SPTEje
podrobneje obravnavana v nadaljevanju v sklopu analize rabe elektricne energije.
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3.4 PROMET
Znacilnost sektorja promet je da se velik del pogonskih goriv porabi ali pa oskrbuje izven obmocja obcine
Dornfale. Dolocitev rabe energije v prometu pa je mofna samo na podlagi obremenitev cestnega omretja v
obcini. Glede na to, da skozi obcino potekajo zelo prometne drzavne ceste, ki ne predstavljajo samo rabe
energije obcanov Domzal, bi raba energije v prometu predstavljala nerealen podatek.

Na obrnocju obcine Dornzale je bilo leta 2014 registriranih 22.531 motornih vozil, od cesar je bilo 18.549
osebnih avtomobilov. To pomeni, da je bilo v povprecju pribllfno 0,5 osebnega vozila na prebivalca. Stevilo
vozil skupaj se je glede na leto 2009 povecalo za 4,1 %. Predvsem se je povecalo stevilo osebnih vozil in
motornih koles. Stevilo tovornih motornih vozil se je povecalo Ie malenkostno, stevilo avtobusov pa se je
celo zrnanjsalo. Na obmocju obcine Dornfale sicer ni podjetja, ki bi izvajalo javni potniski promet oziroma
medkrajevni potniskt promet, zato avtobusni JPP izvaja podjetje KAMBUS iz Kamnika.

Glede na podatke iz EKO sklada je bilo namenjenih 8.000 EUR v letu 2015 in 12.000 EUR v letu 2016, za
nakup okolju prljaznejsega vozila (t. j. baterijsko vozilo ali plug-in hibridno vozilo).

3.4.1 CESTNI PROMET

Obcina Dornfale ima skupaj 269,5 km kategoriziranih javnih cest (JC), od tega je 30 km drtavnih in 239,4 km
obcinskih cest. Bolj podrobna razdelitev je v spodnji tabeli:

Tabela 20: Kategorizacija in dolfina cest v obcini Domzale

Obclnska cesta Dolfina v km Ddavna cesta Dolzina v km

Lokalna cesta (LC) 74 Avtocesta (AC) 10,2

Zbirne mestne ceste (LZ) 17,3 Regionalna cesta II. Reda (R2) 10,4

Mestne (krajevne) ceste (JP) 9,1 Regionalna cesta III. Reda (R3) 9,4

Javne poti (JP) 123,6 - -
Javne poti za kolesarje (KJ) 15,4 - -

Poleg dolflne cest na obmocju obcine Oornfale je pomembna obremenjenost cest in prometni tokovi. Pod
tranzitne tokove na obmocju obcine spada promet dnevnih migrantov med Ljubljano in mesti ter naselji v
severozahodnem delu Ljubljanske kotline (Domzale, Menges, Kamnik, Radomlje ...). Naslednji tranzitni tok
je promet na avtocesti A1, ki povezuje zahodno in vzhodno Siovenijo. Obrnocje od Trzina do Mengsa ter
naprej do Kamnika se navezuje na avtocesto, in sicer skoraj izkljucno preko centra mesta Domzal na
prikljucek Dornfale (Zabor st], do katerega vodi Kopaliska cesta. Preko omenjenega AC prikljucka se v veliki
meri prlkljucujejo tudi Domzale. deloma pa se prikljuculejo preko AC prikljucka Krtina in AC prikljucka
Sentjakob (slednji lezi v obcini Ljubljana). Regionalna cesta R3 - 644, ki vodi po Kamniski cesti, preko
Ljubljanske ceste in vodi na Savsko cesto je glavna vpadnica iz Kamnika in poteka skozi Dornfalsko mestno
sredisce ter povezuje vrsto naselij v smeri sever-jug. Na regionalno cesto R2 - 477, ki vodi iz Lukovice,
preko Zelodnika v Domzale in naprej v Trzin ter Ljubljano, se v Trzinu navezuje na glavno cesto G2 - 104,
Mengeska cesta. Ta vodi iz Kranja preko Mengsa naprej v Trzin in skupaj z regionalno cesto R1 - 255,
Kamnik - Menges, deluje kot nekaksna obvoznica Dornzal in rnocno vpliva na prometne tokove v obcini
Domzale. Povprecni letni dnevni promet za leta 2015 po kategoriji vozil je podan v spodnji preglednici.
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Tabela 21: Prikaz povprecnega letnega prometa v obclnl Domzale, za leta 2015
Osebna Tov. voz. Tov. voz. Tov.s

Cesta PLOP Motorji vozila Bus < 3,5 t > 3,5 t prik. Vlacilci
AC- Al - Blagovica- Lukovica 39.692 88 29.001 240 4.346 862 753 4.402
AC- Al - Lukovica- Krtina 40.471 90 29.721 240 4.350 880 760 4.430
AC- Al - Krtina - Domtale 44.206 110 33.036 240 4.700 890 770 4.460
AC- Al - Dornfale - Sentjakob 52.766 130 41.040 240 5.020 1.042 776 4.518
AC- Al - PrikljucekKrtina 1.271 3 979 3 157 33 17 79
AC- Al - PrikljucekKrtina 5.006 20 4.478 2 334 38 23 111
R2 - 477 - Zelodnik - Domzale 8.975 121 7.526 88 670 389 51 130
R2 - 477 - Dornfale - Stob 11.318 91 10.049 25 845 205 33 70
R2 - 477 - Stob -Trzin 16.604 128 14.824 116 1.197 231 34 74
R2 - 415 - Zelodnik - Krtina 3.660 25 3.150 35 240 135 20 55
R2 - 415 - Krtina - Moravce 6.146 24 5.541 34 366 95 29 57
R2 - 415 - Moravec - Drtija 2.060 25 1.775 15 120 80 15 30
R3 - 644 - Sentjakob- Dornfale 8.644 49 7.877 46 525 109 16 22
R3 - 644 - Dornfale - Duplica 8.933 54 7.944 68 596 175 16 80

Iz zgornje tabele je razvidno, da med tri najbolj obremenjene ceste sodijo avtocestni odseki, in sicer AC- A1
- Domzale - Sentjakob (52.766 PLDP), sledi AC - A1 - Krtina - Domzale (44.206 PLDP) in nato AC - A1-
Lukovica - Krtina (40.471 PLDP).

3.4.2 JAVNI POTNISKI PROMET

V Dornzalah delujejo tri vrste javnih prometnih sredstev, in sicer zelezniski primestni promet ter
medkrajevni in primestni avtobusni promet.

Javni potniski promet izvaja podjetje KAMBUS iz Kamnika. Podatki, ki so podani v nadaljevanju so
pridobljeni in povzeti s strani podjetja KAMBUS.

Glavne avtobusne postaje v Dornzalah ni. Skozi obcino Dornfale se dnevno izvaja 84 rednih avtobusnih linij
za prevoz potnikov in dve liniji solskih prevozov, na relaciji Domfale--lhan. KAMBUS ima v voznem parku
skupno 37 avtobusov s povprecno starostjo 5,7 let. Znamke vozil so Mercedes, TAM in Iveco. Koliclna
porabljenega dizelskega goriva v celotnem linijskem prevozu, za leto 2015, znasa 654.211 litrov in za leta
2016, 643.397 litrov. Skupna povprecna letna poraba goriva za vozila iz linij skozi obcino Dcmzale. za leta
2015, znasa 30,17 L/lOO km in za leta 2016 29,75 L/lOO km. KAMBUSv lasti nima nobenega vozila za prevoz
potnikov na elektricni in/ali na plinski pogon oziroma gorivne celice.

Stevilo prepeljanih potnikov po vseh linijah KAMBUS-a, v letu 2015, znasa 1.462.656. Skozi obcino Domzale
poteka 80 % vseh linij, a ker se vsi potniki ne peljejo po celotni liniji, je odstotek za stevllo prepeljanih
potnikov na linijah skozi Domzale nekoliko manjsi, in sicer je ocenjen na 70 %, kar pomeni 1.023.859
potnikov. Stevilo vseh prepeljanih potnikov skozi obcino Dcrnzale, v letu 2016, je ocenjen na 954.191
potnikov. Potrebno je poudariti, da za leta 2016 manjkajo podatki 0 potnikih, od septembra do decem bra,
za UPPvozovnice. Enotna vozovnica za avtobus in vlak je zacela veljati septembra 2016 in zajema vozovnice
dijakov, studentov in udelezencev izobrafevanja odraslih. Vozovnice so potrjene preko terminalov UPP.
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V nadaljevanju je podana preglednica z vstopi in izstopi vseh potnikov po postajah, za leti 2015 in 2016.

Tabela 22' Vstopi iz izstopi potnikov po postajah znotraj obcine Domzale, za leta 2015 in 2016

leto 2015 leto 2016

Postaja Vstop potnikov Izstop potnikov Vstop potnikov Izstop potnikov

Homec 4.923 7.125 3.591 5.211

Jarse 368 1.668 196 1.202

Radomlje 17.760 22.134 13.174 15.298

Vir 22.306 22.178 15.865 17.169

Dornzale 246.083 191.701 194.477 157.157

Skupaj 291.440 244.806 227.303 196.034

Iz zgornje preglednice je razvidno, da najvec potnikov vstopi in izstopi na postaji Domzale. Stevilo vstopov in
izstopov se je v letu 2016, glede na leta 2015, zrnanjsalo za priblifno 21 %. Povprecna razdalja potnika na
leta nam ni znana.

Zelezniska postaja, je v Domzalah dobra locirana, in sicer v samem srediscu mesta. Postaja je potrebna
prenove, sama izvedba prenove pa otezena, zaradi goste narnescenosti stavb v srediscu mesta /15/.

Podatki, ki so podani v nadaljevanju so pridobljeni in povzeti s strani Siovenskih zeleznic ter dopolnjeni z viri
pridobljenimi direktno s strani Siovenskih zeleznic preko vprasalnikov.

Stiriinstirideset potniskih vlakov in stirje tovorni vlaki se dnevno vozi skozi obrnocje obcine Dornfale. Na
omenjeni lokaciji vozijo (za potniski promet) Dizelmotorni vlaki serije 713-100, ki so predelani iz dizel
hldravlicne motorne garniture serije 713. Slednji so se nabavljali v letih 1983 in 1986. Prvih pet enot je bilo
izdelanih v Nemciji in ostalih 22 v Mariboru. Enota je sestavljena iz motornika in prikolice. Grod motornika
je zgrajen iz lahke konstrukcije iz duraluminija in postavljen na zracne blazine, katere regulirajo, glede na
tezo potnikov, enakomerno tezo vozila nad zgornjim robom tirnice. Zardi rnanjse teze vozila ga odlikuje
nizka poraba goriva, ki pa sicer ni znana, saj nimajo vgrajenih stevcev porabe dizel goriva. Ogrevanje
oddelkov je urejeno s hladilno vodo dizel motorja in ogrevalno napravo Hagenuk. Vstopna vrata se odpirajo
rocno in zapirajo avtomatsko. Na vlaku je 128 sedezev in doseze najvis]o hitrost 120 km/h.

V letu 2015 se je na linijah skozi obcino Dornfale prepeljalo 257.000 potnikov in v letu 2016 239.000
potnikov. Potrebno je poudariti, da v letu 2016 manjkajo podatki iz terminala UPP-ja, torej vozovnice
dijakov, studentov in udelezencev lzobrazevanja odraslih od septembra 2016, ki so potrjene preko
terminala UPP.

3.4.3 KOLESARJIIN PESCI

V obcini Domzale je trenutno kategoriziranih 15,4 km javnih poti za kolesarje/5/. V pripravi za kategorizacijo
je se 5 km kolesarskih poti. Skozi obcino Dornzale poteka sest rekreacijsko-povezovalnih kolesarskih poti, ki
so povezane in speljane skozi sosednje obcine, vendar niso sistematicno urejene. Trenutno najbolj
pomembni kolesarski povezavi znotraj obcine sta Zelena os ob Kamnlsk] Bistrici, ki povezuje Dornfale s
Kamnikom in nacrtovana Urbana os, ki poteka vzporedno z Zeleno osjo in povezuje Dornfale s Preserji. /14/.

V obmocju obcine Dornfale je 36 km plocnikov in pespoti in vkljucuje tudi pot, Zeleno os ob Kamniskl
Bistrici, ki je urejena med Homcem in Studo v dolzini 14 km. Pot je namenjena tako pescem, kot tudi
kolesarjem. Poti ob bregovih Karnniske Bistrice so urejene s premostitvenimi objekti in podhodi. Sicer je
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urejenih 11 premostitvenih objektov cez Karnnisko Bistrico in 6 podhodov, ki so namenjeni lazjernu
preckanju. V obmocju mestnega jedra Dornfal je urejenih pribllzno 15 km plocnikov,

3.5 PREGLED IN ANALIZA PORABE ELEKTRICNE ENERGIJE

3.5.1 BILANCA RABE ELEKTRICNE ENERGIJE

Raba elektricne energije na obrnocju obcine Dornfale je bila v sklopu Prenove LEK-anatancno analizirana za
obdobje zadnjih treh let (2014-2016). Raba elektricne energije na obmocju obclne se sicer spremlja ze od
leta 2009 v sklopu izdelave letne energetske bilance. Podatki 0 rabi elektricne energije se pridobijo s strani
upravljavca elektroenergetskega ornrefja (Elektro Ljubljana, d. d.). Za obdobje od leta 2011 je raba
elektricne energije glede na odjem prikazana na spodnjem graficnern prikazu .

• Gospodinjstva • Poslovni odjem • Javna uprava
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Slika 21: Prikaz porabe elektricne energije za obdobje 2011-2016

Podrobna analiza rabe elektricne energije je bila izdelana za obdobje zadnjih treh let, ko je bil s strani
upravljavca uvedena rnetodoloska sprememba pri zajemu podatkov. Skupna raba elektricne energije se v
obdobju zadnjih treh let povecuje za vse vrste odjema (poslovni odjern, gospodinjstva in javna uprava).
Skupna raba elektricne energije je v letu 2016 znasala 261.559 MWh in se je glede na leta 2014 povecala za
ca. 2,0 %. Najvisja je bila raba elektricne energije v poslovnem odjemu, pri cerner le-to predstavlja
predvsem raba elektricne energije v predelovalnih dejavnostih (ca. 67 % odjema iz ornrefja). Raba
elektricne energije glede na vrsto odjema v letu 2016 je prikazana na spodnjem graficnern prikazu. V
navedeni rabi elektricne energije ni vkljucena lastna proizvodnja elektricne energije, ki s strani
predelovalnih dejavnosti ni oddana v omrezje. Torej je na spodnjem graficnern prikazu vkljucena samo raba
elektricne energije iz elektroenergetskega om rezja.
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Slika 22: Prikaz rabe elektricne energije glede na namen V letu 2016

3.5.2 STOPNJA RASTI RASE ELEKTRICNE ENERGIJE

Skupna poraba elektricne energije V letu 2015 je znasala 257.793 MWh in se je glede na leta 2014 povecala
za 0,54 % predvsem na racun povecanja porabe V gospodinjstvih. Le ta so v letu 2015 porabila 55.464 MWh
elektriene energije, kar je za 2,5 % vee kot v letu 2014. Poraba elektricne energije za poslovni odjem je v
letu 2015 znasala 195.815 MWh in se je glede na leta 2014 povecala za 0,06 %. Prikaz trenda spremembe
rabe elektricne energije je loceno glede na odjem prikazan na spodnjem graficnern prikazu.
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Slika 23: Prikaz trenda spremembe rabe elektricne energije v obdobju 2014 - 2016

Kot je razvidno iz zgornjega graficnega prikaza se raba elektricne energije v zadnjih treh letih povecuje tako
v gospodinjstvih kot v poslovnem odjemu. V naslednji preglednici je prikazana stopnja rasti za obmocje
obcine Dornzale in za Siovenijo ter razlika med stopnjami rasti. V spodnji preglednici je stopnja rasti
lzrazena kot sprememba v % glede na predhodno leta oziroma kot je navedeno v stolpcih. Indeks rasti glede
na spodnje vrednosti predstavlja plus 100 pri vsaki vrednosti (stopnja rasti je lzrazena glede na 100 %).
Razlika predstavlja razliko med vrednostjo za Siovenijo in vrednostjo za Domzale.

Lakalni energetski kancept ObCine Damiale 83 ad 201



MM Sol, uCinkovite trajnostne resitve

Tabela 23: Stopnja rasti rabe elektricne energije za obcino Dornfale in Siovenijo ter primerjava
Vrsta odjema/trend - SLOVENIJA 2015/2014 2016/2015 POVPRECJE 2016/2014
Gospodinjstva 2,56 1,72 2,14 4,32
Poslovni odjem 3,00 2,00 2,50 5,06
SKUPAJ poraba elektricne energije 2,70 1,93 2,32 4,68

Vrsta odjema/trend - DOMZALE 2015/2014 2016/2015 POVPRECJE 2016/2014
Gospodinjstva 2,53 2,04 2,28 4,62
Poslovni odjem 0,06 1,33 0,69 1,39
Javna uprava -1,56 0,42 -0,57 -1,14
SKUPAJ 0,54 1,46 1,00 2,00

Vrsta odjema/trend - Razlika 2015/2014 2016/2015 POVPRECJE 2016/2014
Gospodinjstva 0,03 -0,33 -0,15 -0,30
Poslovni odjem 2,95 0,67 1,81 3,67
SKUPAJ 4,26 1,50 2,88 5,82

Kot je razvidno iz zgornje preglednice je stopnja rasti skupno v obcinl Dornfale rnanjsa kot na nivoju
Siovenije, pri cemer je stopnja rasti v gospodinjstvih vecja kot na nivoju Siovenije.

Iz zgornjega graflcnega prikaza je razvidno, da se raba elektricne energije v javni upravi zadnja tri leta v
povprecju zrnanjsuje za 0,57 %. Navedeno je deloma posledice zrnanjsevanja raba elektricne energije za
javno razsvetljavo, kot je razvidno iz poglavja v nadaljevanju. Poraba elektricne energije v analiziranih javnih
objektih predstavlja priblifno polovico (48,1 % v letu 2016) odjema javna uprava. Metodolosko ni povsem
jasno, kaj vse je s strani upravljavca zajeto pod odjem Javna uprava. Poleg javnih objektov je v tem odjemu
vsekakor se javna razsvetljava, elektrika za obratovanje vodovodnega sistema, CeN, vseh pisarn drzavnih
institucij (v sklopu poslovnih objektov). Ocenjujemo, da je poleg zrnanjsevanja rabe elektricne energije za
javno razsvetljavo in vodovodno omrefje, posledica za zrnanjsevanje tudi rnanjse stevilo pisarn razltcnlh
institucij.

3.5.3 KAZALNIKI RABE ELEKTRICNE ENERGIJE

Stevilo prebivalcev se je od leta 2011 naprej na obmocju obcine stalno povecevalo, in sicer je stevllo
prebivalcev v drugi polovici leta 2015 na obrnocju obcine znasalo 35.159 in se je glede na leta 2011
povecalo za okoli 2,8 %. Pri tem pa se je skupna poraba elektricne energije glede na prebivalca povecala za
10,2 %, poraba elektricne energije v gospodinjstvu glede na prebivalca pa se je povecala za 11,5 %. Skupna
poraba elektricne energije na prebivalca obcine je v letu 2015 znasala 7.332 kWh/prebivalca, poraba
elektricne energije v gospodinjstvu pa 1.578 kWh/prebivalca. V letu 2014 je skupna poraba elektricne
energije preracunana na prebivalca znasala 7.337 kWh, kar je krepko nad povprecjern v Sioveniji
(6.094 kWh/prebivalca).

Podatki za leta 2016 na nivoju Siovenije v casu izdelave tega porocila se niso bili razpolofljivi. Poraba
elektricne energije preracunana na prebivalca je prikazana na spodnjem grafu.
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Slika 24: Prikaz porabe elektricne energije na prebivalca za obdobje 2011-2015

Glede na to, da se na obmocju obcine Dornfale nahajajo predelovalne dejavnosti, ki porabijo velike kollcine
elektricne energije je poraba nad povprecjern Siovenije povsem logicna.

3.5.4 JAVNA RAZSVETUAVA

V obcini Dornfale je koncem decem bra 2015 v katastru skupno 4.075 svetilk javne razsvetljave na skupno
116 prizigaliscih oz. merilnih mestih elektricne energije. Pri tem je vStetih tudi 60 reflektorjev in BIC znakov,
ki ne spadajo pod javno razsvetljavo, prav tako pa je za potrebe semaforizacije in ostale prometno
svetlobne signalizacije vstetih tudi 7 prizigalisc za napajanje elektricne energije, ki se ne uvrscajo pod javno
razsvetljavo. Do konca leta 2015 so bile prilagojene Uredbi 0 mejnih vrednostih svetlobnega onesnaievanja
okolja prakticno vse svetilke, to je okoli 4.060 svetilk, razen svetilke na mostovih.

Skupna izracunana moe narnescenih svetilk javne razsvetljave v obcini Dornfale 303.500 W, povprecna moe
ene svetilke je 74,S W, povprecno je narnesceno 35 svetilk na eno odjemno-merilno mesto oz. prizigalisce,
povprecna vislna kandelabra je 6 m.

Pri osvetljenosti cest in javnih povrsin pridemo do podatka, da je v obcini Dornfale osvetljenih okoli 11 km
drzavnih cest (preko 50 %) in okoli 130 km lokalnih cest (blizu 60 %) oz. skupaj ca. 500.000 m2

, od prizigalisc
javne razsvetljave, pa do preko 4.000 svetilk vodi blizu 130 krn, predvsem podzemnih vodov elektricne
energije.

Sanacija JRse je zacela izvajati ze po letu 2005 in je bila v letu 2013 dokoncno izvedena. Prihranek energije
bo glede na leta 2012 znasal 1.024 MWh, glede na leta 2010 pa 1.343 MWh. V letu 2013 je bila sanirana JR
v polnem obratovanju in se je prihranek povecal se za 51 %. Pri tem so bile v ornrejje prikljucene nove
svetilke. Poraba elektricne energije za javno razsvetljavo v obdobju 2010-2016 je prikazana na spodnjem
graficnern prikazu.
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Slika 25: Prikaz porabe elektricne energije za javno razsvetljavo za obdobje 2010-2016

V letu 2016 je poraba elektricne energije za javno razsvetljavo preracunana na prebivalca obCine znasala
33,1 kWh/prebivalca in se je glede na leta 2010 zrnanjsala za 30,4 kWh/prebivalca oziroma za 91 %. Letna
poraba elektrike vseh svetilk, ki so na obmociu obcine vgrajene v razsvetljavo obcinskih cest in razsvetljavo
javnih povrsin, ki jih obcina upravlja, izracunana na prebivalca s stalnim ali zacasnim preblvaliscem v Obcini,
je krepko pod ciljno vrednostjo 44,5 kWh/prebivalca (ca. 75 % cilje vrednosti). Na podlagi navedenega je
razvidno, da je na obmocju obclne energetsko ucinkovita javna razsvetljava skladna z Uredbo 0 mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaievania okolja (Uradni list RS,st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

3.5.5 PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE

Na obmoc]u obcine Dcmzale je bilo v letu 2015 registriranih 46 elektrarn, ki oddajajo elektricno energijo v
omre ije. Od tega je bilo najvecie stevilo soncnih elektrarn (28), sledijo male hidroelektrarne (9). Prisotne so
se elektrarne na bioplin in SPTEenote (soproizvodnja toplote in elektricne energije). Proizvedena elektricna
energija v letu 2015 in oddana elektricna energije ter stevilo elektrarn so prikazani v spodnji preglednici.

Tabela 24: Proizvodnja elektricne energije na elektrarnah na obmocju obcine Oornzale v letu 2015

Vrsta elektrarne Stevilo Proizvodnja Oddaja
[kWh] [kWh]

Elektrarna na bioplin 4 51.848.564 6.114.364
Elektrarna na bioplin in cistilne naprave 1 2.287.744 124.609
Hidroelektrarna 9 1.247.690 1.067.708
Soncna elektrarna 28 1.025.124 1.004.982
Soproizvodnja toplote in elektrike 4 440.400 200.041

SKUPAJ 46 56.849.522,00 8.511.704,00

V letu 2015 je bilo na obrnociu obcine Dornzale skupno proizvedeno priblimo 56.850 MWh elektricne
energije. Pretezno gre za proizvodnjo elektricne energije iz obnovljivih virov energije deloma pa za
soproizvodnjo toplote in elektricne energije. Proizvodnja elektricne energije se je sicer glede na predhodno
leta zrnanjsala, kar je posledica zrnanjsane proizvodnje v sklopu bioplinske elektrarne v sklopu kompleksa
Karton Kolicevo, d. o. o. Proizvodnja elektricne energije iz OVE za obdobje 2010-2015 je prikazana na
spodnjem graficnern prikazu.
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Dalec najvec elektricne energije je proizvedeno na bioplinski elektrarni, ki se nahaja V sklopu papirruce
Kolicevo. Mocno izstopa tudi oddaja s strani hidroelektrarn V letu 2011, kar zopet predstavlja pretezno
proizvedeno V sklopu Karton Kolicevo, d .0. o. Iz zgornjega grafa pa je lepo razviden porast proizvedene
elektrike iz sonca od leta 2011 naprej, kar je posledica novih soncnih elektrarn na obrnocju obcine. Od leta
2012 naprej se pojavijo tudi sistemi za soproizvodnjo toplote in elektrike. Dolocen del elektrike pa je
proizveden tudi V sklopu malih hidroelektrarn na obmocju obcine Domzale. V nadaljevanju je podan prikaz
proizvodnje elektrike brez proizvodnje V sklopu Karton Kolicevo, d. o. o .

Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016

Slika 26: Oddaja elektricne energije v omrezje v obdobju 2010-2016
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Slika 27: Proizvodnja elektricne energije na elektrarnah v obcini za obdobje 2013-2016
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3.6 PORABA KONCNE ENERGIJE PO SKUPINAH PORABNIKOV
Na podlagi analize posameznih sektorjev, ki so predstavljene v predhodnih poglavjih je bila dolocena
skupna poraba koncne energije po energentih in po skupinah porabnikov v lokalni skupnosti. V dolocitev
porabe koncne energije po skupinah porabnikov so bili vkljuceni vsi pridobljeni podatki in izdelane analize.
V nadaljevanju je prikazana struktura porabe koncne energije glede na skupine porabnikov, struktura
porabe energentov za ogrevanje po skupinah porabnikov in loceno poraba energije za toplotno in
elektricno oskrbo po posameznih skupinah porabnikov.

Raba koncne energije v obcine Domfale se je v letu 2016 glede na predhodni leti povecala, kar je posledica
po eni strani povecan]a energije za ogrevanje objektov, po drugi strani pa gospodarska rast in posledicno
povecanje intenzivnosti predelovalnih dejavnosti na obmocju Obcine. Raba koncne energije na obmoc]u
Obcine Dornfale se je glede na leta 2011 zrnanjsala za 1.080 MWh, kar predstavlja zrnanjsanje za 0,1 %. Pri
tem se je poraba za ogrevanje zrnanjsala za 38.463 MWh, poraba v industriji pa se je povecala za
34.860 MWh. V enakem obdobju se je raba elektricne energije povecala za 33.927 MWh predvsem na
racun povecanja rabe elektricne energije v industriji. Raba koncne energije po posameznih skupinah
porabnikov je v obdobju 2011-2016 prikazana na spodnjem graficnem prikazu .

• Gospodinjstva • Gospodarstvo Javna uprava
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Slika 28: Raba koncne energije v obdobju 2011-2016 po skupinah porabnikov

Kot je razvidno iz zgornjega graficnega prikaza je glavni porabnik na obrnocju Obcine Domzale industrija, pri
cemer se najveeji delez energije porabi v tehnoloskih postopkih (ca. 97 %). V letu 2016 je industrija
(gospodarstvo) predstavljala 76 % rabe koncne energije, gospodinjstva 23 % in javna uprava ca. 2 %. Raba
koncne energije na zgornjem graficnem prikazu vkljucuje tako rabo energentov kot rabo elektricne energije.

Najvecji delez med energenti v rabi koncne energije ima zemeljski plin, ki je v letu 2016 predstavljal ca.
57 %, sledi elektricna energija s ca. 32 %, ELKOs 6 % in lesna biomasa s 5 %. Raba koncne energije glede na
energent je dolocena predvsem z rabo v industriji. Raba koncne energije po vrstah energentov je za
obdobje 2011-2016 prikazana na spodnjem graficnern prikazu.
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• Elektricna energija

• Utekocinjen naftni plin (UNP)

• Naravni les v vseh oblikah

• Ekstra lahko kurilno olje (ELKO)

• Zemeljski plin

Slika 29: Raba koncne energije v obdobju 2011-2016 po vrstah energentov

Raba koncne energije v letu 2016 glede na strukturo porabe energentov za ogrevanje po skupinah
porabnikov in loceno poraba energije za toplotno in elektricno oskrbo po posameznih skupinah porabnikov
je prikazana na spodnjem graficnern prikazu.

• Gospodinjstva - ogrevanje

• Gospodinjstva - elektricna energija

• Industrija - tehnoloski proces

• Industrija - ostalo

• Javna uprava

Slika 30: Raba koncne energije po skupinah porabnikov in namenu porabe v letu 2016
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4 ANALIZA OSKRBEZ ENERGIJO

Na obrnocju obcine Domzate se nahajata dve vrsti javne energetske infrastrukture, in sicer
elektroenergetsko ornrez]e in plinovodno ornrezje. Podatki 0 javni energetski infrastrukturi so bili
pridobljeni s strani Obcine Domzale, Oddelka za urejanje prostora. Poleg navedene infrastrukture se na
obmocju obclne nahajajo sesistemi za izkoriscanje obnovljivih virov energije in kataster kurilnih naprav.

4.1 OSKRBA Z ELEKTRICNO ENERGIJO
Podatki 0 elektroenergetski infrastrukturi so bili pridobljeni s strani Obcine Dornfale in s strani upravitelja
Elektro Ljubljana, d. d. Analizirani so bili prejeti podatki 0 poteku objektov za potrebe elektricne energije po
posameznih enotah urejanja prostora in sicer:

0,4 kV daljnovodi,
20 kV daljnovodi,
110 kV daljnovodi
220 kV daljnovodi
400 kV daljnovodi
loci Ina mesta in
transformatorske postaje.

Na obmoc]u obcine Domzale v pristojnosti podjetja Elektro Ljubljana, d. d., se nahaja 64,3 km 20 kV
nadzemnih vodov, katerih povprecna starost je 37 let in 61,2 km 20 kV KBV, katerih povprecna starost je 21
let. Na obrnocju obcine Dornfale v pristojnosti podjetja Elektro Ljubljana, d. d., je 452,6 km 0,4 kV vodov.
Od tega 60,1 km 0,4 kV nadzemnih vodov in 392,5 km 0,4 kV KB.

Na obmocju obcine Dornfale v pristojnosti podjetja Elektro Ljubljana, d. d., se nahaja 172 TP 20/0,4 kV,
katerih povprecna starost je 32,7 let. V TP je 193 TR 20/0,4 kV, katerih povprecna starost je 27,6 let.

Da se ohranijo minimalni standardi kakovosti napajanja Elektro Ljubljana, d. d., v desetletnem obdobju
nacrtuje obnovo oziroma kabliranje 9,2 km 20 kV DV in izgradnjo 9,5 km 20 kV KB.

Za ohranjanje kakovostne oskrbe uporabnikov z elektricno energijo se nacrtu]e v naslednjem desetletnem
obdobju zgraditi 9 novih TP 20/0,4 kV in izvrsiti zamenjavo srednjenapetostnih (SN) postrojev v 17
obstojecih transformatorskih postajah.

V desetletnem obdobju se nacrtuje obnovo oziroma kabliranje in izgradnjo 5,9 km nizkonapetostnih (NN)
vodov. Od tega 1,45 km 0,4 kV nadzemnih vodov in 4,45 km 0,4 kV KB.

Na spodnji sliki je prikazan potek elektroenergetskega ornrefja na manjsern obmoc]u obcine Dornfale.
Prikaz navedenega ornrezje na celotnem obrnocju obcine se nahaja v prilogi.
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Legenda

o Transformatorska postaja
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Slika 31: Prikaz elektroenergetskega ornrefja na delu obmocja obcine Domzale

SN 20 kV distribucijsko ornref]e, ki v normalnem obratovalnem stanju obratuje kot radialno napajano
ornrefje, je na obrnoc]u Obcine Domfale oskrbovano iz dveh napajalnih virov - razdelilno transformatorskih
postaj RTP110/20 kV Dornzale in RTP110/20 kV Menges. Konicna obremenitev obeh RTP110/20 kV
ornogoca v obstojecern stanju samostojno obratovanje objektov.
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SN distribucijsko ornrez]e se V obcini Domzale deli na mestno kabelsko omrezje, ki oskrbuje uporabnike
sistema v osrednjem - gosto poseljenem - delu obcine, vkljucno z vecjimi industrijskimi uporabniki sistema
ter na podefelsko nadzemno omre z]e. Osrednji del Dornfal oskrbujeta z elektricno energijo dva SN kabelska
izvoda iz RTP110/20 kV Dornzale, ki si medsebojno zagotavljata rezervo. Pretezno gospodinjski odjem na
obmocju Vira, Spodnjih oziroma Srednjih Jars in Rodice je oskrbovan s SN kabelskim izvodom iz
RTP110/20 kV Dorntale, ki se zakljucuje v RTP110/20 kV Menges.

Industrijski uporabniki sistema na obmocju Vira, Kollcevega, Zgornjih Jars in Preserja so oskrbovani s SN
kabelskimi izvodi, ki so zakljucenl v 20 kV loceni zanki med RTP110/20 kV Domzale in RTP110/20 kV
Menges. Najveeja odjemalca elektricne energije v Obcini Domzale sta napajana z neposrednimi SN
kabelskimi izvodi iz RTP110/20 kV Menges (osnovno in rezervno napajanje). Rezervno oskrbo jima je
mogoce zagotoviti tudi iz bllznje RTP110/20 kV Dornfale.

V SN kabelskem ornrezju je nacrtovana sanacija (nadomestitev) vodnikov starejse izvedbe in manjslh
prerezov (50 rnrn' oziroma 70 rnrn') z vodniki veejega prereza.

Nadzemno SN omrez]e na obrnocju obcine Domtale se glede na smer poteka in podrocja napajanja deli na
naslednje daljnovode:

1. Gospodinjski odjem v Preserju in Radornljah je oskrbovan z daljnovodom (DV) iz RTPMenges, ki se
ob Volcjern potoku zakljucuje v daljnovod iz RTP110/20 kV Kamnik. Odcep v smeri Radomelj se
nadaljuje mimo Hudega in Rove do Rafolc, kjer je za zagotavljanje rezervnega napajanja zakljucen v
daljnovod, ki napaja uporabnike sistema na obmoc]u Doba, lukovice in Blagovice.

2. Proti vzhodu potekata daljnovoda, ki napajata uporabnike sistema na obmocju Doba, lukovice,
Blagovice in Morave. Daljnovodu, ki napaja uporabnike na obrnocju Morave je zagotavljeno
rezervno napajanje z daljnovodom iz RTP110/20 kV Litija.

3. V smeri Ihana, Dola pri ljubljani in SenoIet poteka daljnovod, ki je na meji obcin Litija in Dol pri
ljubljani zakljucen v daljnovod iz RTP110/20 kV Litija. Daljnovod, ki napaja uporabnike sistema
jumo od Dornzal na obrnocju Stude in Dragomlja je v Depali vasi za zagotavljanje rezervnega
napajanja zakljucen v daljnovod iz RTP110/20 kV (rnuee.

4. Radijski oddajnik RTVSiovenije je edini odjemalec Obcine, ki se po neposrednem 20 kV daljnovodu
napaja iz sosednje RTP110/20 kV (rnuee.

5. Poleg omenjenih daljnovodov potekata med RTP110/20 kV Dornzale in RTP110/20 kV (rnuee v
smeri (rnue se daljnovoda, ki oskrbujeta uporabnike izven obcine Domzale na obmocju Sentjakoba.

Zaradi visoke obremenjenosti daljnovoda v smeri Ihana se med RTP110/20 kV Domzale in naseljem Dol pri
ljubljani gradijo ojacitve SN omrezja v obliki novih 20 kV kabelskih izvodov. Ob pricakovani rasti
obremenitev na obmocju mestnega jedra v Oomfalah bo nadalje potrebna tudi rekonstrukcija starejsih SN
kabelskih odsekov, ki so sestavni del obstojecih kabelski izvodov.

Na obmocju obcine je sledece visokonapetostno ornrefje: DV 2 x 400 kV Bericevo - Okroglo, DV 400 kV
Bericevo - Podlog, DV 2 x 220 kV Bericevo - Klece, Bericevo - Podlog DV 220 kV Bericevo - Podlog, DV
110 kV Bericevo - Trbovlje 1, DV 110 kV Bericevo - Trbovlje 2, DV 2 x 110 kV TETOl - Klece, (rnuee - Klece,
DV 110 kV Bericevo - Domzale, DV 110 kV Bericevo - Klece in DV 2 x 110 kV Dornzale - Kamnik.
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4.2 OSKRBA Z ZEMEUSKIM PLiNOM
Distribucijsko omrez]e z zemeljskim plinom Domzale (v nadaljevanju DSZP) tvori sistem med seboj
povezanih cevovodov iz jekla in polietilena visoke gostote (PEHD). Iz jeklenih cevi so bili izdelani plinovodi
(9.800 m), ki so bili zgrajeni do leta 1998. Vsi plinovodi, ki so bili zgrajeni po letu 1998 so zgrajeni iz PEHD
cevi. »Jekleno« plinovodno omre zje je opremljeno z ustrezno katodno zascito. POD se napaja iz dveh
merilno regulacijski postaj (MRP) in sicer iz MRP Domzale ter MRP Kollcevo. Izhodna tlaka na obeh postajah
sta nastavljena na 1 bar. Obe postaji sta opremljeni s sistemom za odoriranje (dodajanje vonja) zemeljskega
plina, ki sam po sebi nima vonja. POD tvorita tudi reducirna postaja (RP) Rodica in RPVencl]a Perka. V obeh
RPse tlak plina reducira z 1 bara na 100 milibar. Iz RPRodica se napajajo obrnocja Rodice, Sp. in Sr. Jars iz
RPVenclja Perka pa obmocje Stoba. 100 milibar obmocja so med seboj povezana tako, da v primeru izpada
ene ali druge RPdobava plina uporabnikom ni motena.

Plinovodno omrez]e je imelo na dan 31.12.2016 sledece karakteristike,
• Napajanje: Iz MRP Domzale in MRP Kolicevo:
• Dolfina: 256.565 m;
• Hisnlh prikljuckov: 5.545;
• Aktivnih prikljuckov: 2.251;
• Aktivnih uporabnikov: 3.535;
• Distribucija ZP: 6,5 mio. Sm3/leto.

Iz zgornjih karakteristik je razvidno, da je stevilo aktivnih prikljuckov rnanjse od 50 % (40,6 %), kar kaze na
slabo izkoriscenost plinovodnega omre fia. Glede na to, da je na obmocju Obcine se vedno najbolj
zastopano kurilno olje (ELKO),tudi v strnjenih delih naselij, bo v prihodnosti nujno potrebno z ukrepi doseci
bistveno povecanje stevila aktivnih prikljuckov.

Osnova za brezhibno obratovanje in vzdrzevanje DSZPje popolna in azurtrana dokumentacija, zasledovanje
stanja plinovoda (material, starost, prepustnost), zasledovanje aktivnosti okrog drugih komunalnih vodov v
blifini plinovoda in organizacija defurne vzdrtevalne sluzbe.

Vzdrzevanje plinovodnega ornrez]a se izvaja v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko
ornrezje zemeljskega plina za geografsko obmoc]e obcine DOMZALE in v skladu z Navodili za kontrolo in
vzdrzevanje plinovoda - PETROL.V letu 2016 so opravili:

• redni servis odorirnih naprav pri MRP Dornfale in MRP Kolicevo,
• redni servis RPRodica in RPDornzate,
• kontrolo delovanja katodne zascite,
• umeritev 820 plinomerov,
• preveritev delovanje (odpiranje, zapiranje) zapornih elementov,
• preveritev tesnost izpihovalnih cevi,
• v vohalnih ceveh preveritev prisotnost plina,
• preveritev stanja cestnih kap in njihovo Ciscenje.

Na spodnji sliki je prikazan potek plinovodnega ornre fja na delu obmocja obcine Domzale.
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Slika 32: Prikaz elektroenergetskega omrezja na delu obmoqa Obcine Dornfale

Vecjih sirltev DSZP se ne nacrtu]e. 5 siritvijo DSZP se sledi sicer snjernu razvoju komunalne infrastrukture na
obmoc]u Obcine (nove poslovne ali stanovanjske soseskejobjekti).
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4.3 SKUPNE KOTLOVNICE
5 strani upravljavcev skupnih kotlovnic za vecstanovanjske objekte so bile pridobljene porabe energentov
za obdobje zadnjih treh let in karakteristlcni podatki 0 kotlovnicah. Na obrnocju Obcine Domzale je vei:
skupnih kotlovnic, ki za pridobivanje toplote uporabljajo zemeljski plin in ena skupna kotlovnica na ELKO.
Skupne kotlovnice za ogrevanje stanovanjskih objektov z lokacijo, vrsto energenta in porabo so podane v
spodnji preglednici.

Tabela 25: Poraba energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov v predelovalni dejavnosti

Naslov
Vrsta Enota

Poraba enot
Porabljena toplota

Upravitelj
energenta porabe (kWh)

Kamniska 12 Zemeljski plin Sm
3

51.322 487.559 Metalka Stanovanjske storitve, d. o. o.

Simona Jenka 10 Zemeljski plin Sm3 84.801 805.610 Metalka Stanovanjske storitve, d. o. o.

Krakovska lOa Zemeljski plin Sm3 19.370 184.015 Metalka Stanovanjske storitve, d. o. o.

Saranoviceva 19 Zemeljski plin Sm3 9.379 89.101 Metalka Stanovanjske storitve, d. o. o.

Ljubljanska cesta 76 Kurilno olje litrov 340.485 3.489.971 Aktiva upravljanje, d. o. o.

Ljublja nska cesta 34 Zemeljski plin Sm3 12.020 114.190 Aktiva upravljanje, d. o. o.
Matije Tomca 2 Zemeljski plin Sm3 289.080 2.746.260 SPL, d. d.

Miklosiceva 1e Zemeljski plin Sm3 231474 2.199.003 SPL, d. d.

Podatki 0 kotlovnicah so bili pridobljeni s strani SPL, d. d. in Aktiva upravljanje, d. o. o. Specifikacije 0

skupnih kotlovnicah so podane v nadaljevanju.

V kotlovnici na Miklosicevi 1e sta bila vgrajena dva kotla. Starejsi EMO, rnoci 2,3 MW, je bil izdelan leta
1989 in je bil ze nekaj casa v okvari. Novejst kotel Viessmann Vitomax, rnoci 2,1 MW, pa je bil izdelan leta
2005. Novejsi kotel je dejansko sam zagotavljal ogrevanje naselja tudi v najbolj mrzlih dneh. Kotel je bil v
preteklosti ze zavarjen, poleg tega pa je bil tudi brez temperaturnega varovanja povratka, zato je bila
sanacija kotlovnice nujna. Projekt je obsegal odstranitev starega nedelujocega in vgradnjo novega kotla z
rnanjso moc]o ter ohranitev kotla Vitomax za pokrivanje vrsnih potreb po toploti. Uredilo se je tudi
hidravlicne povezave obeh kotlov. Z izvedbo ukrepa se ocenjuje, da bo okrog 10 % prihranka na stroskih
ogrevanja, zaradi prehoda na kondenzacijsko tehniko. Bolj natancno analizo bo mogoce izvesti po nekaj
kurilnih sezonah obratovanja prenovljene kotlovnice. Prenovljena kotlovnica je opremljena tudi s senzorji
puscanja plina, prisotnosti ogljikovega monoksida in izliva vode. 0 vseh napakah, kakor tudi 0 izpadu kotla,
je kurjac obvescen na svoj mobilni telefon. Nadzorna oprema v kotlovnici pa je sedaj primerna tudi za
nadgradnjo s centralnim nadzornim sistemom. Poleg navedenih del je bila odstranjena tudi stara odprta
ekspanzijska posoda na vrhu dimnika in cevne povezave do nje, z novo tuljavo iz nerjavecega jekla, pa je
bila sanirana tudi notranjost dimnika. Izvajalec je glede na projekt za izvedbo saniral tudi obstojeco
vgrajeno elektro omaro.

V delovanju na lokaciji Matije Tomca 2 so pred rekonstrukcijo imeli dva kotla skupne rnoci 6,1 MW. Starejsi
kotel je bil znamke EMO, rnoci 2,9 MW, leta izdelave 1988. Novejsi je znamke Viessmann, rnoci 3,2 MW,
letnik 2001. Novejsi kotel, ki je obratoval vecino casa. je ze veckrat puscal in bil zavarjen, starejsernu pa se
je zivljenjska doba iztekla ze pred leti.

Zaradi dejstva, da sta bila dotrajana oba kotla so se lastniki odlocili za celostno sanacijo z vgradnjo talnih
plinskih kondenzacijskih kolov, ki delujejo v kaskadi in pokrivajo oskrbo naselja s toploto v celoti. Namesto
starejsega kotla EMO so se vgradili stirje kotli z skupno rnocjo 2,4 MW. Novi kotli so preko prenosnika
toplote hidravlicno loceni od sistema ogrevanja naselja in tako razbremenjeni visjih tlakov in slabse
kvalitete vode. Izvedena resitev ornogoca siroko modulacijo potrebne moci za ogrevanje, je energetsko
ucinkovita in tehnicno dovrsena.
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Projekt je obsegal demontazo in razrez starega kotla, pripravo prostora vgradnjo nove dimovodne tuljave iz
nerjavecega jekla, pripravo prostora za nove kotle in rnontazo celotne nove opreme. Z vgradno vee manjsth
kotlov so se izognili tudi odpiranju strehe kotlovnice, ki je bila sanirana v letu 2015.

Poseben izziv je bilo vstavljanje novih dimovodnih tuljav v obstojeci dimnik, saj je tuljava Ie nekoliko manjsa
od obstojece, problem pa je tudi vpenjanje tuljave zaradi velike visine dimnika. Izvajalec del je zadevo
izvedel z odliko.

Socasno 5 sanacijo kotlovnice je bilo izvedeno tudi overjanje kalorimetrov in vzpostavitev funkcije
omejevanja rnoci po toplotnih postajah. Na objektu Zupanciceva 6 pa je bila izvedena se kratka vez med
dovodom in povratkom ogrevalnega medija iz kotlovnice. Na ta nacin so dosegli enakornernejso distribucijo
toplote v jutranji konici. Zaradi mehkejsega zagona prav tako ni potrebe po vklapljanju starega kotla v casu
najvecjega odjema toplote.

Podatki 0 kotlovnici v upravljanju Aktiva upravljanje, d. o. 0., so podane v spodnji preglednici.

Tabela 26· Podatki 0 skupnih kotlovnicah v upravljanju Aktiva upravljanje, d. 0 0

Naslov lokacije kotlovnice ljubljanska cesta 36 ljubljanska cesta 76

stavbe prikljucene na kotlovnico Ljubljanska cesta 34a, 36 Ljubljanska cesta 72, 72a, 76,
76a, 80, 80a, 82,84,84a, 86,88,
90, 90a, 92

stevilo stanovanjskih/poslovnih enot 24 poslovnih enot 546stanovanjskih
ki se ogrevajo iz kotlovnice 166 poslovnih

ogrevalne ploSCinestavb 1.098 m2 40.500 m2

tehnicni podatki 0 kurilni napravi 1 kotel proizvajalec Viessman 3 kotli proizvajalec LOOStip UT-L
tip Vitoplex 200 18
leta izdelave 2015 leta izdelave 2008
toplotne moe: 130 kW toplotne rnoci 2,5 MW

vrsta in letna poraba energenta zemeljski plin v m3 ELKOv I
2014: 12.693 m3 2014: 348.193 I
2015: 11.825 m3 2015: 340.485 I
2016: 12.028 m3 2016: 383.7511
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5 ANALIZA EMISIJ IN KAKOVOST ZRAKA

V prvem koraku je na podlagi skupne rabe koncne energije dolocena raba primarne energije in kolicine
ernisij, ki nastanejo zaradi zgorevanja energentov in zaradi proizvodnje elektricne energije. Glede na to, da
je z vidika dr iavnih strategij in nadaljnjih ciljev posebna pozarnost namenjena emisijam toplogrednih plinov
/8/ (emisije CO2) in emisijam delcev PM10 /9/ so te emisije podrobneje analizirane. V nadaljevanju je na
kratko analizirana kakovost zraka na obmocju obcine Dornfale.

5.1 ANALIZA EMISIJ
Analiza emisij onesnazeval v zrak zaradi zgorevanja energentov in zaradi proizvodnje elektricne energije je
bila izdelana na podlagi skupne rabe koncne energije. Analiza emisij onesnazeval je bila izdelana za tiste
emisije, ki nastanejo na obmocju obcine in za tiste, ki nastanejo zaradi proizvodnje elektricne energije na
obmocju Siovenije. Iz podatkov 0 skupni rabi koncne energije je bila dolocena raba primarne energije in
emisije CO2,S02, NOx, CxHy, CO in delcev PM10. Kolicina navedenih onesnazeval je bila dolocena loceno
glede na posamezne energente in loceno za posamezne skupine porabnikov. V analiza emisij niso vkljucene
emisije, ki nastanejo zaradi prometa. V nadaljevanju je glede na analiza emisij vrednotena tudi kakovost
zraka na obmocju Obcine.
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Slika 33: Skupna raba primarne energije v obdobju 2011-2016

Raba primarne energije v obdobju 2011-2016 je nihala in je v letu 2016 zopet nad 1.200 GWh, kar je
posledica intenzivnejse proizvodnje v sklopu predelovalnih dejavnosti na obmocju Obcine. Najvecji delef v
primarni energiji predstavlja elektricna energija, sledi zemeljski plin. Zaradi zgorevanja energentov in
proizvodnje elektricne energije so nastale emisije toplogrednih plinov in sicer v letu 2016 skupno
234.236 ton, kar je za 2,9 % vee kot leta 2015, ko so bile za 0,7 odstotka visje kot leta 2014. Navedeno je
posledica predvsem veeje intenzivnosti proizvodnje in tudi visjega temperaturnega primanjkljaja. V
povprec]u so se v zadnjih treh letih (2014-2016) zrnanjsale glede na povprecja 2011-2013 in sicer za 1,7 %.
Brez emisij zaradi proizvodnje elektricne energije izven obcine Domzale je v letu 2016 nastalo 106.072 ton
emisij CO2, Emisije toplogrednih plinov v obdobju 2011-2016 so prikazane na spodnjem graficnern prikazu.
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Slika 34: Ocenjene Emisije CO2 po vrsti energentov V obdobju 2011-2016

Normalizirano na prebivalca obcine Dornzale znasa]o emisije C02 6,61 ton/preb. na leto (v letu 2016) z
upostevaniern proizvodnje elektricne energije izven obmocja obcine. V povprecju zadnjih treh let (2014 -
2016) so se emisije na prebivalca zrnanjsale za ca 4,0 % glede na povprecie 2011 - 2013. Glavni vir emisij
toplogrednih plinov na obmocju obcine je industrija, ki predstavlja 77,7 % vseh emisij v letu 2016. Emisije
toplogrednih plinov po posameznih skupinah porabnikov so prikazane na spodnjem graficne prikazu .
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Slika 35: Ocenjene Emisije CO2 po vrstah porabnikov v obdobju 2011-2016

Emisije CO2 zaradi zgorevanja energentov in proizvodnje elektricne energije v gospodinjstvih so v letu 2016
znasale 48.217 ton/leto in so se glede na leto 2011 zmanjsale. Povprecne emisije CO2 zaradi gospodinjstev
in javnega sektorja v obdobju zadnjih treh let so znasale 51.253 ton/leto in so se glede na obdobje 2011-
2013 zrnanjsale za 5,5 %. Normalizirane na prebivalca Obcine Dornzale znasajo emisije v letu 2016 zaradi
gospodinjstev in javnega sektorja 1,49 ton/prebivalca.
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Emisije posameznih onesnazeval V letu 2015 so nastale predvsem zaradi proizvodnje elektricne energije
izven obmocja obcine Domzale. Emisije posameznih onesnafeval glede na vrsto energenta V letu 2016 so
podane V spodnji preglednici.

Tabela 27: Emisije onesnazeval po vrstah energentov V letu 2016
Vrsta energenta/Emisije (ton/leto) CO2 502 NO. C.H. CO PM10

Zemeljski plin 92.572 4,0 155,2 9,4 77,6 1,3
Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) 12.370 20,2 6,7 1,0 7,6 0,8
Naravni les v vseh oblikah 0 1,4 11,2 11,2 315,9 4,6
Utekocinjen naftni plin (UNP) 1.130 0,0 1,9 0,1 0,9 0,0
Elektricna energija 128.164 701,7 628,6 266,3 1.547,8 24,4
SKUPAJ 234.236 727,4 803,5 288,0 1.949,8 31,2
SKUPAJ - brez elektrlcne energije 106.072 26 175 22 402 7

Glavni vir vseh emisij na obrnocju cbcine Dornfale predstavlja sektor industrije, ki je v letu 2016 prispevalo
77,7 % emisij CO2, 76,1 % emisij 502, 78,3 % emisij NO., 75,4 % emisij CxHx, 66,0 % emisij CO in 65,3 % emisij
delcev PM10' V izracunu emisij niso upostevane emisije zaradi prometa motornih vozil, saj Ie ta predstavlja
poleg prometa povezanega z Obcino Dornfale tudi velik delez tranzitnega prometa (odsek avtoceste
Ljubljana-Maribor). Kat je razvidno iz zgornje preglednice predstavlja glavne emisije proizvodnja elektricne
energije izven obmocja obcine Dornfale, se posebej za 502 (96,S %), za CxH. (92,S %).

Zaradi zgorevanja energentov na obmocju obcine Dornfale je V letu 2016 nastalo 6.803 kg emisij delcev
PMlO, pri cernur glavni vir predstavljajo gospodinjstva (ca. 80,3 % V letu 2016), sledi gospodarstvo z 18,9 %
in Javna uprava z 0,8 %. V navedenih emisijah ni upoStevana proizvodnja elektrlcne energije izven obmocja
obcine. Emisije delcev PMlO po sektorjih v obdobju 2011-2016 so prikazane na spodnjem graficnem
prikazu.

• Gospodarstvo

• Janva uprava

• Gospodinjstva

QO
.:.!;

~ 8.000~
~
a.

~ 6.000u
Qj
-0
Q)

'Vi 4.000
'E
w

2.000

o
1201312011 12012 12014 12015 12016

Slika 36: Emisije delcev PM10 po posameznih skupinah porabnikov v obdobju 2011-2016

Emisije delcev PM10 so se glede na leta 2011 bistveno zrnanjsale, kar je predvsem posledica rnanjse porabe
kurilnega olja za ogrevanje stanovanjskih objektov in manjse porabe energije za ogrevanje (predvsem lesa)
zaradi izvedenih energetskih sanacij. Skupno so se povprecne emisije delcev PMlO v obdobju zadnjih treh let
(2014-2016) zrnanjsale za 27,8 % glede na povprecje obdobja 2011-2013. Na zrnanjsanje emisij delcev
PMlO je vplival tudi manjs] temperaturni primanjkljaj, kar je se posebej razvidno v letu 2014.
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5.2 KAKOVOST ZRAKA NA OBMOOU OBCINE
Obmocje Obcine Dornfale je skladno z Uredbo 0 kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, st. 9/11 in 8/15)
razporejeno v obmocje z oznako SIC - celinsko obmocje (Pomurska in Podravska brez Mestne obcine
Maribor, Koroska, Savinjska in Zasavska, Spodnjeposavska, Gorenjska, Osrednjeslovenska brez Mestne
obcine Ljubljana). Pred letom 2015 (pred sprejetjem Uredbe 0 spremembah in dopolnitvah Uredbe 0

kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RSst. 8/15}) je bilo obrnocje obcine Dornfale razporejeno v obrnoqe z
oznako SI3 (obmoc]e Gorenjske, Osrednjeslovenske in Jugovzhodne Siovenije brez obrnocja mestne obcine
Ljubljana).

Obmocje obCine Dornfale ni v drfavni rnref spremljanja kakovosti zraka, zanjo tudi ne obstajajo natancni
podatki 0 stanju zraka. Najblifja drZavna merilna postaja za spremljanje kakovosti zunanjega zraka (DMKZ)
se nahaja v Ljubljani (Befigrad), ki ne sodi v obmocje SIC ternvec spada v obmocje SIL - aglomeracija
Mestna Obcina Ljubljana. Zaradi navedenega to merilno mesto ni reprezentativno za obmocje Obcine
Dornfale. Skladno s Poroiiiom 0 kakovosti zraka v Sioveniji v letu 2015 je na obrnocju strnjenih naselij na
obmocju SIC problem predvsem onesnaienost z delci PMlO v casu kurilne sezone. Glede na predhodno
poglavje je razvidno, da zaradi zgorevanja energentov v gospodinjstvih nastanejo najvecje emisije delcev
PMlO, ki so v letu 2016 predstavljale 80,3 % vseh emisij PM10 (brez emisij PM10, ki nastanejo v prometu in pri
proizvodnji elektricne energije izven obrnocja obcine),

Glede na izvor delcev PM10 in PM2•5 jih lahko razdelimo na primarne in sekundarne. Primarne deice
sprosca]o v ozracje viri izpustov direktno, sekundarni delci pa nastanejo v ozracju z oksidacijo in pretvorbo
primarnih plinastih izpustov. Najbolj pomembni plini, ki prispevajo k tvorbi delcev so S02, NOx, NH3 in
hlapne organske spojine. V naseljih pomemben vir delcev (antropogenih) predstavljajo predvsem izpusti iz
prometa in individualnih kurisc ter resuspenzija s cestisc. Antropogene vire predstavlja tudi zgorevanje
goriv v termoenergetskih objektih in industriji ter kmetijstvo. Znacilnosti virov delcev v naseljih so nizke
visine izpustov, kar obcutno prispeva k ravnem onesnafenosti zraka pri tleh. Ti delci pa imajo z vidika
onesnazenosti zraka najbolj negativen vpliv na zdravje, saj zaradi vdihavanja delcev in posledicnega vdora v
pljuca in krvni sistem, prihaja do okvar respiratornega, kardiovaskularnega, imunskega in zivcnega sistema
(Porcella Svetovne zdravstvene organizacije).

Glede na Kazalce okolja v Sioveniji (KOS, Agencija RSza okolje, 2016) se onesnazenost ozraqa z delci v
Sioveniji zrnanjsuje. Kazalca zastopata casovno obdobje od leta 2005 do leta 2015. Dnevna mejna
koncentracija delcev PM10 znasa 50 j..lg/m3 in je lahko presefena najvec 35-krat v koledarskem letu. V letu
2014 in v letu 2015 letna mejna vrednost PMlO ni bila presezena na nobenem merilnem mestu. Iz kazalca, ki
prikazuje stevilo dni s presezeno dnevno mejno koncentracijo delcev PM10 v obdobju od 2005 do 2015 je
razvidno, da se stevilo dni s prekoracitvarni zrnanjsuje. lndustrijsko-podezelski tip, kmetijsko-podezelski tip,
podezelsko-naravno ozadje in predmestni tip merilne postaje v obdobju od leta 2012 do 2015 nikoli ne
prekoraci dovoljeno 35-dnevno preseganje. Do preseganj prihaja predvsem ne merilnih mestih mestno-
prometnega tipa in mestno ozadje.

Glede na to, da se emisije delcev PM10, kot tudi druge emisije zaradi ogrevanja objektov na obmocju obcine
Domzale zrnanjsujejo, se posledicno izbolisuje kakovost zraka. Poleg emisij iz kurisc na onesnazenost vpliva
tudi promet, ki je na obmoqu obclne intenziven predvsem na avtocesti in tudi na regionalnih cestah.
Promet je obravnavan v locenern poglavju.
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6 SIBKE TOCKE OSKRBE IN PORABE ENERGIJE

6.1 VREDNOTENJE CIUEV IN UKREPOV IZ SPREJETEGA LEK-A 2011

6.1.1 PREGLEDZASTAVUENIH CIUEV

Cilji energetskega nacrtovan]a v LEK-u iz 2011 so izhajali iz drfavnih predpisov in mednarodnih zavez. Ti so
bili osnova za dolocitev ukrepov na nivoju Obcine Domzate. Osnovni strate ski cilji doloceni v sklopu LEK-aso
bili naslednji:

1. 25 % delez OVEv rabi koncne energije leta 2020 (EU - podnebno energetski paket);
2. 20 % izboljsanje energetske ucinkovitosti do leta 2020 glede na pricakovano rabo (EU -

podnebno energetski paket);
3. zrnanjsanje emisij TGP za 20 % do leta 2020 oz. za 30 % do leta 2020, ce bo sklenjen

mednarodni dogovor 0 zrnanjsevanju emisij TGP (EU- podnebno energetski paket);
4. 9 % prihranka koncne energije v obdobju 2008-2016 (EU direktiva, drfavni akcijski nacrt):
5. uCinkovito energetsko nacrtovanje na nivoju lokalne skupnosti.

Na podlagi predhodnih poglavij je razvidno, da so se z izvajanjem aktivnosti na obrnoc]u obcine Dornfale
pretefno dosegli vsi zastavljeni cilji. Skladno z LEK-om so bili zgornji cilji zastavljeni za sektor gospodinjstev
in javnih objektov, saj na razvoj industrije (predvsem predelovalnih dejavnosti) z ukrepi Obcine ni mogoce
vplivati. Zgornji cilji so tako presojani glede na sektor gospodinjstev in javnih objektov.

Na nivoju gospodinjstev je cilj uporaba vseh oblik lesa za ogrevanje doseten oziroma je bil leta 2016 5

26,6 % tudi presefen. Tudi stevilo naprav za proizvodnjo elektricne energije iz OVEse je glede na leta 2009
rnocno povecalo. Doseganje 25 % deleza OVE za proizvodnjo elektricne energije pa je predvsem v
pristojnosti drzave.

Glede na podatke 0 rabi za leta 2016 je razvidno, da je v sektorju gospodinjstva in javni objekti dosezeno
tudi 20 % lzboljsanje energetske ucinkovitostl. Z izvedbo energetske sanacije stanovanjskih stavb in novimi
energetsko ucinkovitimi objekti je bila, glede na leta 2009 zrnanjsana raba energije za ogrevanje za
55,2 GWh. Zrnanjsanje rabe energije za ogrevanje v stanovanjskih objektih, glede na leta 2009 znasa
41,6 GWh oziroma 21,4 %.

Dovedena energija za delovanje javnih stavb (dovedena elektricna energija in toplota) za leta 2015
(normirano za obdobje 2013 - 2015) v povprecju znese 155,2 kWh/m2, kar je za ca. 32,8 kWh/m2 manj, kot
leta 2009 in predstavlja izboljsanje energetske ucinkovitosti za ca. 17,5 %, glede na leta 2009, pri cernur se
dovedena energija za ogrevanja m2 javnih stavb zrnanjsa za ca. 21 % (iz 149 na 118 kWh/m2). Na podlagi
navedenega je razvidno, da se je energetska ucinkovitost javnih objektov bistveno izboljsala. Iz navedenega
je razvidno, da je cilj 20 % izboljsanje energetske ucinkovitosti za ogrevanje javnih objektov ze doseten. V
primeru celotne dovedene energije pa je vrednost ze blizu ciljnega 20 % izboljsanje energetske
uclnkovitosti.

Iz primerjave emisij je razvidno, da so se Ie te znifale glede na leta 2009 tako v gospodinjstvih kot v javnih.
Emisije CO2 so se znlfale zaradi pretvorbe primarne energije v gospodinjstvih, kljub povecan]u stevlla
objektov in prebivalcev. Cil] zrnanjsanja emisij TGP za 20 % se ni bil dosezen. vendar je glede na analize
razvidno, da je le-ta do leta 2020 povsem realno dosegljiv.

Na podlagi navedenega je razvidno, da je bil z letom 2015 dosezen tudi cetrti cilj - 9 % prihranka koncne
energije. Zopet je potrebno poudariti, da v navedenem ni upostevan sektor industrije.
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V sklopu ucinkovitega energetskega nacrtovanja na nivoju obcine Dornfale se so izvedle stevilne aktivnosti,
ki so pomembno pripomogle k doseganju zastavljenih ciljev. V sklopu Oddelka za komunalne zadeve se
stalno izvajajo naslednje aktivnosti:

spremljanje izvajanja ukrepov lokalnega energetskega koncepta,
sodelovanje pri pripravi prostorskih nacrtov (preverjanje skladnosti z LEK),
usmerjanje Obcinske uprave k energetski ucinkovitosti (ravnanje, narocila, projekti itd.),
skrb za sodelovanje z deleiniki na podrocju energetike,
spremljanje razpisov zasofinanciranje projektov UREin OVE,
skrb za stalno informiranje in osvescanje obcanov a UREin OVE,
dogovarjanje s potencialnimi investitorji za izrabo obnovljivih virov energije.

6.1.2 PREGLED IZVEDENIH UKREPOV

V akcijskem nacrtu LEKso bili zastavljeni naslednji prioritetni ukrepi:
1. Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju Obcine skladno z ugotovitvami energetskih

pregledov.
2. Izdelava Evidence energetskih ureditev na obmocju Obcine Domzale.
3. Optimizacija javne razsvetljave.
4. Vzpostavitev odgovorne osebe za energetsko nacrtovanje v Obcinl Dornzale (tudi izvajanje LEK-

a).
5. Postavitev malih hidroelektrarn na rekah na obmocju obcine.
6. Energetska sanacija stanovanjskih stavb (individualnih in vecstanovanjskih) - spodbujanje.
7. Postavitev soncnih kolektorjev ali fotovoltaicnih modulov na obstojecih stavbah in

novogradnjah.
8. Spodbujanje obnovljivih virov energije za ogrevanje stanovanjskih objektov (biomasa,

kolektorji, toplotne crpalke), kjer ni rnozen priklop na plinovodno ornrezje.
9. Vkljucevanje trajnostne rabe energije pri javnih narocilih (Zelena javna naroCila - energija iz

OVE).
10. Priprava dolgorocnega promocijskega programa.
11. Povecanje zmogljivosti energetske izrabe odpadkov.
12. Nakup okolju prijaznejsih vozil v javni upravi in javnih podjetjih.
13. Preucitev rnoznosf ucinkovttega javnega potniskega prometa.

Posamezni prioritetni ukrepi so izvedeni, vsi pa so v izvajanju. Realizacija oziroma stanje glede na
zastavljene ukrepe je navedeno v nadaljevanju (Stevilcenje je enako kat pri zgoraj navedenih ukrepih):

1. UKREPJEV IZVAJANJU.Za pretezno vse vec]e in starejse javne objekte so bili izdelani razsirjeni
energetski pregledi. Glede na ugotovitve energetskih pregledov so se izvedle stevilne
investicije. Z letom 2015 so izdelane tudi energetske izkaznice in vzpostavljeno energetsko
knjigovodstvo za javne objekte. Tudi v prihodnje so predvidene investicije v UREin OVEv sklopu
javnih objektov.

2. UKREPJE IZVEDEN.Energetske evidence so bile izdelane v letu 2015.
3. UKREPJE IZVEDEN. Sanacija JR se je zacela izvajati ze po letu 2005 in je bila v letu 2013

dokoncno izvedena. Prihranek energije bo glede na leta 2012 znasal 1.024 MWh, glede na leta
2010 pa 1.343 MWh. V letu 2013 je bila sanirana JR v polnem obratovanju in se je prihranek
povecal se za 51 %.

4. UKREP JE V IZVAJANJU. Kontinuirano se izvajajo aktivnosti predvidene za energetsko
nacrtovanje v obcini. Od leta 2009 naprej se taka vodi stalna bilanca rabe energije in porabe
energentov na obmocju obcine. Izvajajo se tudi druge aktivnosti vezane na energetsko
nacrtovanje (spremljanje rabe v javnih objektih, nacrtovan]e sanacije, aktivnosti informiranja in
ozavescan]a preko lokalnega casopisa itd.). Z letom 2015 so v izdelavi tudi energetske izkaznice
in je predvideno energetsko knjigovodstvo za javne objekte.
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5. UKREPJEV IZVAJANJU. Na obmocju obcine je sedem delujocih malih hidroelektrarn. Skupna
moe znasa 153 kW. V bilanci je upostevana se HE Kolicevo moci 215 kW, ki se nahaja v obcini
Kamnik. S strani Obclne je predvideno nadaljnje spodbujanje za postavitve MHE. Lokacije za
MHE bodo predvidene tudi v Obcinskern prostorskem nacrtu.

6. UKREPJE V IZVAJANJU. Energetska ucinkovttost v sklopu gospodinjstev se mocno lzboljsuje.
Izvedene so bile stevilne investicije. V lokalnem casopisu se stalno spodbujajo energetske
sanacije. V nadaljevanju je predvidena tudi povezava s predvideno energetsko agencijo in
podkrepitev ozavescanja in informiranja.

7. UKREPJE V IZVAJANJU. Na obmoc]u obcine se je od sprejetja LEK-a (2011) mocno povecalo
stevilo soncnih elektrarn. Ena soncna elektrarna je postavljena tudi na javnem objektu.

8. UKREP JE IZVEDEN. Na nivoju obcine je dosezen cilj 25 % aVE za ogrevanje stanovanjskih
objektov. Kljub navedenemu bo Obcina nadaljevala z aktivnostmi ozavescan]a in informiranja
obcanov za izrabo OVEza ogrevanje stanovanjskih objektov.

9. UKREPJE IZVEDENv sklopu pogodbe za skupni odjem elektricne energije.
10. UKREPJEV IZVAJANJU: Kontinuirano od sprejetja LEKse izvaja promocijski program za URE in

OVE. V lokalnem casoplsu je stalna rubrika na tematiko energetike, predvsem vezano na UREin
OVE. Vzpostavljeno je sodelovanje z javnimi zavodi in drugimi delefniki, ki so pripravljeni na
sodelovanje (posamezna podjetja, (CN itd.).

11. UKREPJE IZVEDENZa Bioplinarno Farme Ihan (Petrol, d. d.) je pridobljeno ustrezno dovoljenja
za povecanje zmogljivosti in izkorlscanje odpadne toplote. Prav tako je bilo v sklopu (CN
Kamnik - Dornfale povecano pridobivanje toplote in elektrtcne energije iz bioplina.

12. UKREPJEV IZVAJANJU: V Obcini se je nabavilo dva elektricna kolesa, katerih uporaba se pri
zaposlenih spodbuja.

13. UKREP JE DELNO V IZVAJANJU: Dokoncna je parkirna hisa P+ R. Navedena parkirna hisa
predstavlja zacetek vzpostavitve prometnega vozlisca oziroma prestopne tocke, ki bo na enem
mestu zdruzevala vse prometne podsisteme. Zaradi strnjenosti stanovanjskih povrsin na vecjern
obmocju je v prihodnosti predvidena tudi uvedba mestnega javnega prometa. Z izvedbo Ie tega,
z raznimi pozitivnimi spodbudami in promocijo, se bo povecala raba javnega potniskega
prometa, stem pa se bo zmanjsala tudi obremenjenost cest in okolja.

Na podlagi zgornjega seznama je razvidno, da so bili vsi prioritetni ukrepi izvedeni oziroma so v izvajanju (v
kolikor gre za kontinuirane aktivnosti). Navedeni ukrepi so podrobneje obravnavni v sklopu poglavja
10. Analiza moznih ukrepov za doseganje ciljev energetskega nacrtovan]a.
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6.2 SIBKE TOCKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE
Kot sibke tocke so bile v sklopu analize stanja prepoznane naslednje tocke glede na posamezne skupine
porabnikov.

• Gospodinjstva
o stevilo neaktivnih prikljuckov na plinovodno omrezje (glej poglavje Plinovodno ornrezje),
o veliko individualnih kotlovnic,
o sevedno stevilne zastarele individualne kotlovnice.

• Gospodarstvo
o zelo visoka raba energije v gospodarstvu,
o nizka stopnja sodelovanja gospodarstva in lokalne skupnosti na podrocju energetike.

• Javni objekti
o javni objekti z velikimi specificnimi porabami (glej poglavje Javni objekti),
o visoka raba elektricne energije v javnih objektih;
o slabo izkoriscanje OVEv javnih objektih;
o ni povsod vzpostavljenega energetskega knjigovodstva;
o slabo izolirani posamezni objekti

• Promet
o vecina prebivalstva uporablja osebne avtomobile za dnevne migracije
o bllfina avtoceste
o slabo organiziran javni potniski promet

Podrobno so sibke tocke analizirane v sklopu poglavja 7 in poglavja 8.
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7 oeENA PREDVIDENE PORABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO

OSKRBO Z ENERGIJO

7.1 DeENA PREDVIDENE PRIHDDNJE PDRABE ENERGIJE
Z dopolnjenim osnutkom DPN je glede na veljavni prostorski akt predvidevalo 208,5 ha sprememb iz
kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljisc v stavbna zemljisca ter 38,75 ha sprememb stavbnih zemljisc v
kmetijska, gozdna oziroma vodna zemljisca. Nezazidanih stavbnih zemljisc, ki so kot stavbna opredeljena ze
v veljavnem prostorskem aktu, je 351,5 ha. Po obsegu je najvec sprememb zaradi nacrtovan]a zelenih
povrsin (39,8 %), posebnih obmoclj (19,9 %) in obrnoci] stanovanj (19,4 %). Po stevilu nacrtovanih posegov
pa prevladujejo posegi na obmocjlh stanovanj (46,1 %) in povrsinah razprsene poselitve (29,8 %) /12/.
Taksno stanje je bilo predvideno z dopolnjenim osnutkom za katerega je bilo izdelano Dkoljsko porocilo, V
nadaljevanju se bode predvidene spremembe v stavbna zemljisca spremenile glede na uskladitve s
pristojnimi ministrstvi. Tako lahko glede na opisane spremembe stavbnih zemljisc pride do znatnih
sprememb.

Kot je navedeno v predhodnem odstavku, v casu izdelave osnutka LEK za javno razgrnitev DPN Obcine
Domfale se ni bil usklajen z urejevalei prostora, zato niso natancno znane predvidene siritve stavbnih
zemljisc. Deena predvidene prihodnje rabe glede na dopolnjen osnutek nebi odrazala realnega prihodnjega
stanja. Na prihodnjo porabo energije poleg obstojecih porabnikov vplivajo tudi novi porabniki, ki bode
umescenl predvsem na obrnocja siritev stavbnih zemljisc in na obmocja nezazidanih stavbnih zemljisc.
Deena zaradi predvidenih novih objektov in dejavnosti bo tako rnogoca po uskladitvi DPN z urejevalci
prostora oziroma natancno znanih sirttvah stavbnih zemljisc. Deena predvidene prihodnje rabe bo tako
izdelana v nadaljevanju, ko bode znane dejanska prosta zemljisca za gradnjo stavb, dolocena v
predvidenem DPN.

Deena prihodnje porabe energije bo izdelana na podlagi prostorske analize usklajene podrobne namenske
rabe prostora, predvidenih vrst in velikosti objektov, prostorskih izvedbenih pogojev, dopustne izrabe
prostora in omejitev v prostoru. Deena prihodnje rabe v javnih objektih je zaradi prilagajanja kapacitet
glede na nove prebivalee tudi odvisna od predvidenih siritev stavbnih zemljisc.

Deena prihodnje porabe energije bo pripravljena v skladu z izdelanimi Posodabljanji energetskih bi/ane do
leta 2030 in strokovne podlage za dolocanje naeionalnih energetskih eiljev (USCEV,US-OP-11467, 2013-201)
oziroma z upostevaniern dolocenih seenarije v sklopu Akeijskega nacrta za ucinkovito rabo energije /2/,
Akeijskega nacrta za DVE /7/ in Akeijskega nacrta za skoraj nic-energtiske stavbe (z upostevanjern zadnjih
posodobitev navedenih programov). Pri dolocitvi bosta upostevana dva seenarija in sieer v prvem primeru,
bo oeena prihodnje porabe dolocena glede na trenutne trende in veljavne predpise, v drugem primeru pa
bode upostevani ukrepi in cilji navedenih akeijskih nacrtov. Za predvideno rabo v javnem sektorju bo
upostevana tudi usmeritve Oolgorocne strategije za spodbujanje nalozb energetske prenove stavb /3/.

V casu priprave osnutka LEK-a za javno razgrnitev so potekala tudi usklajevanja glede usmeritev za
nacrtovanje prostorskih nacrtov vezanih na podrocie energetike. Le-te so predstavljene v naslednjem
poglavju.
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7.2 USMERITVE ZA NACRTOVANJE PROSTORSKIH NACRTOV
Skladno z dolocill EZ-llahko samoupravna lokalna skupnost na temelju usmeritev iz LEK-a,ob upostevanju
okoljskih kriterijev in tehnicnih karakteristik stavb, z odlokom predpise prioritetno uporabo energentov za
ogrevanje. Pri tem je treba upostevati tip oskrbe, ki je ze prisotna na obmocju in obstojeci ter predvideni tip
porabnikov na tem obrnot]u. V skladu z Akcijskim nairtom za obnov/jive vire (AN aVE 2010-2020) je treba
dajati prednost obnovljivim virom energije, nato plinovodnemu omrezju in sele nato ostalim virom glede na
potencial skodljivih emisij v okolje.

Obcinski prostorski nacrt (OPN) za obrnocje Obcine Domzale v casu izdelave tega dokumenta se ni bil
sprejet. Postopek je v fazi priprave predloga plana in pridobivanja drugih mnenj pred pripravo gradiva za
sprejem. Na temelju izvedene analize in vsebine odloka za OPN lahko zakljucirno, da so iz vidika
vkljucevanja ciljev ucinkovite rabe energije in usmeritev za povecanje dele fa rabe energije iz OVE, smiselno
in smotrno zasnovane vsebine posameznih clenov, ki se nanasajo na energetsko infrastrukturo in ucinkovito
rabo energije.

V predlogu odloka 0 OPN so ze predvideni ukrepi in usmeritve za doseganje ciljev skladnejsega razvoja, ki se
nanasajo na energetsko infrastrukturo, energetsko prenovo in ucinkovita raba energije, in sicer:

• Izgradnja dodatnih srednje napetostnih podzemnih vodov za vecja slabse opremljena ali
neopremljena obrnocja (Kolicevo, Preserje, PCZelodnik, jufne Oomzale, Ihan).

• Izgradnja RTP 110/20 kV Menges na katero se ob izgradnji nove povezovalne ceste Zelodnik -
Vodice prikljucijo naselja Preserje, Radomlje, Jarse in Kolicevo.

• Nadgradnja ornrefja z novimi transformatorskimi postajami in nizko napetostnim omrezjern.
• Izvajanje ukrepov za uCinkovito rabo energije - energetska prenova stavb, ucinkovita raba energije

ter uporaba obnovljivih virov energije v javnih objektih, spodbujanje energetsko ucinkovitega
gospodarstva, uvajanje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in druge energente (soncna
energija, toplotne crpalke ipd.), izraba padavinske vode v sanitarne namene.

• Povecanje Stevila aktivnih plinskih prikljuckov, stalno informiranje in osvescanje obcanov 0 oskrbi in
rabi energije, vzpostavitev energetsko ucinkovite jayne razsvetljave ipd.

Osnovno izhodisce nadaljnjega prostorskega nacrtovanja bi morale biti sledece usmeritve:
• Z ustreznim prostorskim nacrtovanjem naj se zagotavlja smotrno rabo energije ter z nacrtovanjem

smotrne poselitve in objektov tef k nlzjim stroskorn za izgradnjo in obratovanje ornrefi]
gospodarske jayne infrastrukture.

• Nove energetske sisteme za proizvodnjo elektricne energije je v cirn vecji meri treba nacrtovati na
lokacijah obstojeCih sistemov in na degradiranih obrnocjih proizvodnih dejavnosti.

• Oskrbo z energetsko infrastrukturo se izvaja v skladu z lokalnim energetskim konceptom obcine.
• V urbanih obrnocjih centralnih naselij, kjer je prisotno obstojece plinovodno omre z]e se ob

rekonstrukcijah, obnovah in zamenjavah sistemov za ogrevanje prioritetno izrablja rnofnost
prikljucevanja in aktivacije plinovodnih prikljuckov, Narnrec delez ogrevanja s kurilnim oljem
presega ogrevanje s plinom, tudi v urbanih obmocjih centralnih naselij.

• Na obmocjih z redko poselitvijo se nacrtu]e individualna energetska oskrba in pri tem pospesuje
uporaba obnovljivih virov energije, predvsem biomase.

• Pri izvedbi posodobitev in izvajanju rekonstrukcij skupnih kotlovnic v vecstanovanjskih objektih je
potrebno prioritetno preveriti moznost prehoda na energent obnovljivih virov (npr.: lesna biomasa)
ali pre hod na uporabo okoljsko bolj sprejemljivega energenta - zemeljskega plina.

• Pri nacrtovanju gradnje novih in rekonstrukcije obstojecih objektov se za nacin ogrevanja
prednostno nacrtuje uporaba obnovljivih virov energije ali soproizvodnja toplote in elektricne
energije z visokim izkoristkom.

• Na mlinscicah in drugih manjsih vodotokih so nekoc ze obratovale stevilne zage in mlini, zaradi
cesar je smiselna izraba hidroenergetskega potenciala tudi danes. Vodne akumulacije, namenjene
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proizvodnji elektricne energije, je treba nacrtovati taka, da v elm veeji meri sluzijo tudi drugim
namenom, zlasti varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih zemljise, turizmu in ribolovu.

• Izraba soncne energije za proizvodno dodatne elektricne energije vecjega obsega (soncne
elektrarne) se dovoljuje in spodbuja na proizvodnih obmocjih, na veejih poslovnih in kmetijskih
objektih, v obsegu za lastne potrebe pa tudi na drugih objektih, ee le-ta niso v nasprotju z
varovanjem kulturne dedlscine.

• Spodbuja se energetsko varcno gradnjo, tudi z oblikami uporabe alternativnih virov energije (soncni
zbiralniki, toplotne crpalke ipd.).

• umescan]e objektov za proizvodnjo elektricne energije iz obnovljivih virov mora biti taka, da ni v
nasprotju z zahtevami za varstvo narave in kulturne dedisclne, da povzroca eim rnanjse vplive na
okolje ter da je skladno z merilom prostora in eim manj vidno izpostavljeno.

• Pred nacrtovanjern objektov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov je potrebno preuciti
racionalnost proizvodnje elektricne energije, prostorsko skladnost ter okoljsko sprejemljivost
nacrtovanih objektov. Dopusca se rno inost uvajanja drugih alternativnih virov, ki bi se razvili v
okviru tehnicnega napredka in nimajo negativnega vpliva na okolje in prostor.

Ueinkovito rabo energije se lahko zagotavlja s prikljucevanjern objektov in naprav na ekolosko eiste vire
energije, z racionalno rabo energije in z zrnanjsevanlern porabe tako, da se:

• izboljsuje toplotna izolacija objektov,
• spodbuja pasivne oziroma energetsko ucinkovlte gradnje,
• pri nacrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov

ter tehnoloske opreme,
• zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z biomaso.

Navedene usmeritve so v casu izdelave tega dokumenta bile ze smiselno vkljucene v vsebino odloka 0

prostorskem nacrtu, ki je temeljni dokument prihodnjega prostorske razvoja.

Dodatne usmeritve za vkljucitev v vsebine predloga OPN obclne, ki se podajajo stem dokumentov so
sledece:

• Pri nacrtovan]u energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki ornogocajo hkratno proizvodnjo vee
vrst energije, zlasti toplotne in elektricne energije, decentralizirani sistemi z izrabo obnovljivih virov
energije, predvsem lesne biomase in sonca ter toplotne crpalke.

• V fazi sprejemanja podrobnejsih prostorskih izvedbenih nacrtov za vecje sklope novogradenj (npr.:
obrnocja vee kakor 10 stanovanjskih objektov ipd.) je potrebno predvideti celostno oskrbo z
energijo na teh posameznih obmocjih. To pomeni, da je potrebno nacrtovati skupne sisteme
ogrevanja z eno kurilno napravo, ki bode nadomestile morebitne stevilne posamezne kurilne
naprave, ki so tako ekolosko kot tudi ekonomsko manj sprejemljiva resitev. Pri vecjih sklopih je
potrebno preucitl tudi rno inosti kogeneracije (toplota, elektricna energija) ali trogeneracije
(toplota, hlad, elektricna energija). Predvsem pa je potrebno pred odlocitvijo 0 energetski oskrbi
vsake novogradnje pretehtati ekonomske in tehnicne rnofnosti uvajanja obnovljivih virov energije,
npr. izrabe soncne energije, uvajanja ogrevanja na lesno biomaso itd.

• Spodbujajo se vzdrzna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varcna gradnja ter izvedba in
namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode ter za
kompostiranje biolosko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev ob pogoju, da se stem ne
poslabsa]o bivalne razmere na obrnoc]u in da niso v nasprotju z reflrni varovanja okolja ter s
krajinskimi kakovostmi.
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• Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je
treba izdelati studi]o izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer se uposteva
tehnicna, funkeionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z
energijo. Kot alternativni sistemi se stejejo:

o deeentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
o soproizvodnja,
o daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, ee je na voljo,
o toplotne crpalke,

• Studija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo je obvezna sestavina projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja za dolocene stavbe iz predpisov s podrocja energetike in
ucinkovite rabe energije. Ce je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja doloceno, da bo vee
kot dve tretjini potreb stavbe po toploti zagotovljeno iz enega ali vee alternativnih sistemov za
oskrbo stavbe z energijo, se steje, da je zahteva za izdelavo studije izvedljivosti alternativnih
sistemov za oskrbo z energijo izpolnjena.

• Prenovo naselij ali delov naselij je treba nacrtovati tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in
materialov in pri tem se spodbuja ucinkovita raba energije in zamenjava fosilnih goriv z gorivi, ki
vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso (kurjenje biomase velja za CO2 nevtralno).

V postopku priprave predloga plana se vkljuei navedene usmeritve v OPN. Glede na predvidene usklajene
slritve stavbnih zemljise se za ta predvidi oskrba z energijo na podlagi navedenih napotkov in izdelane
prostorske analize ter predvideno oeeno prihodnje rabe energije na teh obrnocjih.

Skladno z analizo rnoznth ukrepov in potrditvijo ukrepov s strani usmerjevalne skupine se pripravi tako za
predvidene siritve kot za obstojeca stavbna zernljisca prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. Pri tem
se uposteva tip oskrbe, ki je ze prisotna na tem obmoc]u, kaksni so tipi porabnikov energije in kaksni tipi
porabnikov se nacrtuje]o na tem obrnocju. V nadaljevanju priprave predloga plana se napotki za prihodnjo
oskrbo lokalne skupnosti uposteva nacelo trajnostnega prostorskega nacrtovanja, ki so v skladu z
moznostml.
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7.3 NAPOTKIIN OCENE ZA IZBOUSANJE KAKOVOSTI ZRAKA

Napotki za izboljsan]« kakovosti zraka so doloceni skladno z operativnim programom toplogrednih
plinov /8/ in operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnazenjem s PMlO /9/. V prvem
koraku napotkov in ocene za izboljsan]e kakovosti zraka so bile pregledane usmeritve dolocene v
dopolnjenem osnutek OPN /1/. V nadaljevanju so bili podani dodatni napotki za izboljsanje kakovosti zraka,
ki jih je potrebno vkljuciti v pripravo osnutka OPN za sprejem. Ocene za izboljsanje kakovosti zraka so
dolocene glede na kazalce stanja kakovosti zraka, ki so predstavljani v sklopu poglavja 5. Analiza emisij in
kakovost zraka.

7.3.1 USMERITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPN

V 21. clenu dopolnjenega osnutka OPN /1/ je predviden razvoj javnega potniskega prometa, ki bo temeljil
predvsem na povezovanju prevoznih storitev vseh prometnih podsistemov in uvedbi enotne vozovnice. Za
mesto Dornzale je predvidena uvedba mestnega potniskega prometa (navedeno je podrobno predstavljeno
v poglavju 10.4 Ukrepi za znifevanje porabe goriv in emisij v prometu). Ostale glavne usmeritve na podrocju
javnega potniskega prometa so:

• posodobitev javnega potniskega prometa,
• omejitev osebnega motornega prometa,
• vzpostavitev dodatnih zelezniskih in avtobusnih postajalisc,
• razvoj lip + R" sistemov ob zelezniskih in avtobusnih postajah za avtomobile in kolesarje,
• zaracunavanje eksternih stroskov,
• institucionalna krepitev za razvoj regionalnega integralnega javnega prometa (enotna vozovnica,

vozni red in informacijski sistem).

Z dopolnjeni osnutkom OPN se Obcina zavezuje k spodbujanju, omogocanju in vlaganju v promocijo
uporabe javnega potniskega prometa. Med ukrepe za promocijo JPPsodijo izpeljave raznih medijskih akci],
delavnic, posvetov, prireditev in uporaba raznih oglasevalskih medijev za spodbujanje nemotoriziranih oblik
prom eta in za povecanje uporabe JPP.

Z 22. clenom dopolnjenega osnutka OPN so dolocene usmeritve za razvoj kolesarske infrastrukture in
pespoti. Nacrtuje se ureditev kolesarskih poti in stez z ustrezno pripadajoco infrastrukturo, ki obsega
urejanje posebnih pasov in stez s talnimi oznakami za razmejitev od ostalih voznih in pes povrsin. Pod
urejanje ustrezne infrastrukture je vkljuceno: razsvetljava na poteh, ureditev varnih kolesarnic v mestu in
okolicl, nadhodi in podhodi, zagotavljanje varnih poti za kolesarje in pesce predvsem v mestnem srediscu
(bolj prijazna prometna ureditev mestnega prometa za kolesarje in pesce spes cono, z obrnocji, zaprtimi za
motoriziran promet in z nizkimi omejitvami hitrosti motoriziranega prometa v nekaterih predelih), momost
izposoje koles, mofnost prevoza kolesa na avtobusu in vlaku.

Skladno s 34. clenorn je predvideno spodbujanje prehajanja skupnih kotlovnic iz ELKO-ta na zemeljski plln,
ki z vidika emisij delcev PM10 predstavlja bistveno rnanjsi vpliv na kakovost zraka.

Skladno s 35. clenorn dopolnjenega osnutka so predvidene usmeritve v ucinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije, ki spodbujajo energetsko varcno gradnjo in izrabo obnovljivih virov energije.
Predvidena je spodbujanje izrabe vodne energije na mlinscicah (mHE), izraba soncne energije, uporaba
bioplina na zivinorejskih kmetijah.

5 114. clenorn so doloceni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva zraka, ki za novogradnje in
rekonstrukcije obstojecih objektov za nacin ogrevanja prednostno doloca]o uporaba obnovljivih virov
energije ali soproizvodnja toplote in elektricne energije z visokim izkoristkom. Za obmocja z redko
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poselitvijo se nacrtu]e individualna energetska oskrba in pri tem pospesuje uporaba obnovljivih virov
energije, predvsem biomase.

Ucinkovito rabo energije se zagotavlja s prlkijucevanjem objektov in naprav na ekolosko ciste vire energije,
z racionalno rabo energije in z zrnanjsevanjern porabe, tako da se:

• izboljsuje toplotna izolacija objektov,
• spodbuja pasivne oziroma energetsko ucinkovite gradnje,
• pri nacrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov

ter tehnolo ske opreme,
• zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z biomaso.

Kot je razvidno iz opisanega so v dopolnjenem osnutku OPN /1/ za sektor promet predvideno krepitev
aktivnosti in izvajanje ukrepov na naslednjih podrocjih:

I. Spodbujanje trajnostne mobilnosti.
II. Promocije in konkurencnost javnega potniskega prometa.
III. Povecanje energetske ucinkovitostl cestnih motornih vozil.
IV. Spodbujanje pes migracij in kolesarskega prometa.

7.3.2 NAPOTKI ZA IZBOUSANJE KAKOVOSTI ZRAKA

Napotki za izboljsanje kakovosti zraka so vezani predvsem na operativni program varstva zunanjega zraka
pred cnesnazenjem z delci PMlO /9/, saj so napotki za zrnanjsanje emisij TGP del ukrepov podrobno
obravnavani in navedenih v poglavju 10. Analiza mofnih ukrepov za doseganje ciljev energetskega
nacrtovan]a. Napotki za izboljsanje kakovosti zraka vezano na oba operativna programa vkljucujejo
vkljucitev tudi naslednjih podrocij v odlok 0 OPN (oziroma zahtevo po upoStevanju in vkljucevanju ukrepov
in napotkov lokalnega energetskega koncepta):
V. Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa.
VI. Uvajanje elektrifikacije prometa.

Onesnazevanje z delci je lokalni problem iz vidika primarnih delcev (neposredni izpusti delcev iz virov
onesnafevanja) in predvsem regionalni oziroma nacionalni problem iz vidika sekundarnih delcev, ki
nastanejo iz predhodnikov (iz zveplovega dioksida, dusikovih oksidov, amonijaka in hlapnih organskih
snovi). Napotki v nadaljevanju imajo ucinek na zrnanjsanje neposrednih izpustov delcev iz virov
onesnazevanja in se nanasajo na lokalno raven.

Obmocje obcine Dornzale se nahaja v pasu 10 km okoli mestnega okolja (Mestne obcine Ljubljana), kjer v
casu kurilne sezone prihaja do preseganja mejnih vrednosti za koncentracijo delcev PMlO• Skladno z
operativnim programom /9/ je potrebno zagotoviti izvedbo naslednjih ukrepov za zrnanjsevanje regijskega
daljinskega transporta:

• Prepoved uporabe trdnih goriv za ogrevanje prostorov na obmocjih, ki so opremljena za prikljucitev
na omre fje za daljinsko ogrevanje ali za prikljucitev na omrez]e za distribucijo plinastega goriva
razen za male kotle na trdna goriva, katerih emisije delcev PMlO ne presegajo 100 g/GJ in za srednje
velike kotle na trdna goriva s toplotno rnocjo do 1 MW, katerih emisije delcev PMlO ne presegajo 90
g/GJ;

• Postopno opuscanje uporabe trdnih goriv v kotlih s toplotno rnocjo nad 1 MW, katerih emisije
delcev PM10 presegajo 80 g/GJ;

• Postopno opuscanje uporabe trdnih goriv v industrijskih napravah, ki niso srednje ali velike kurilne
naprave, ce emisije delcev PMlO presegajo 100 g/GJ.

Za analizo kurilnih naprav je potrebno v prihodnosti dopolniti kataster kurilnih naprav s podatki 0 emisijah
delcev PM10, predvsem za naprave na trdna goriva kot tudi za naprave na tekoca goriva. Za obrnocje Obcine
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je vzpostavljen delni kataster kurilnih naprav na podlagi podatkov dr Iavne evidence (EVDIM) in podatkov 0

aktivnih zemeljskih prikljuckih, ki se ga v prihodnosti dopolni z novejsirni podatki (posodobljena evidenca
EVDIM) in tudi s podatki na podlagi terenskih ogledov. Na ta nacin se lahko doloci vse objekte, kjer se
uporablja neustrezne peci in za katere je v prihodnosti potrebna zamenjava. Na podlagi katastra kurilnih
naprav se lahko vpliva tudi na ozavescanje in informiranje lastnikov neustreznih kotlov 0 pravilnem nacinu
kurjenja.

Obrnoc]e naselja Dornfale in ostalih strnjenih delov naselij na obmoc]u Obcine se ne uvrsca]o v mestno
okolje, vendar v nadaljevanju kot napotke za doseganje boljse kakovosti zraka navajamo ukrepe predpisane
za mestno okolje. Skladno z navedenim je v prihodnosti pomembno strmeti k naslednjim ukrepom:

1. Postopnemu opuscanju oziroma prepovedi uporabe peci in stedilmkov na trdna goriva, kot tudi
uporabe trdnih goriv za ogrevanje (stare peci) na obmocjih mestnega okolja.

2. Na obrnocjih. ki niso strnjena naselja postopno opuscan]e uporabe malih kotlov na trdna goriva,
katerih emisije delcev PM10 presegajo 100 g/GJ.

3. Postopno opuscan]e uporabe trdnih goriv v kotlih s toplotno rnoc]o nad 1 MW, katerih emisije
delcev PM10 presegajo 80 g/GJ.

4. Postopno opuscanje uporabe trdnih goriv v industrijskih napravah, ki niso srednje ali velike kurilne
naprave, ce emisije delcev PM10 presegajo 100 g/GJ.

5. Postopna opuscan]« lahkih in te ikih tovornih vozil, ki ne dosegajo dolocenih emisijskih stopenj
(transport blaga po mestu).

6. Zamenjava vozil javnega potniskega cestnega prometa z vozili, ki izpolnjujejo zahteve dolocene
emisijske stopnje.

7. Ureditev parkirisc za osebna vozila na vstopu v obrnocje mestnega okolja in vkljucltev teh parkirisc v
cmrezje javnega potniskega cestnega prometa.

8. Spodbujanje sistemov »car-pooling« in »car-sharing« z namenom povecanja zasedenosti osebnih
vozil v mestnem in primestnem okolju.

9. Vzpostavljanje okoljskih con na obmoqu mestnega jedra (sredisce naselja Domzale).
10. Ciscenje cestlsc zaradi zrnanjsanja resuspenzije delcev.

7.3.3 OCENE ZA IZBOUSANJE KAKOVOSTI ZRAKA

Obmoc]e Obcine Dornfale ni v drfavni mref spremljanja kakovosti zraka, zanjo tudi ne obstajajo natancni
podatki 0 stanju zraka. Najblizja drzavna merilna postaja za spremljanje kakovosti zunanjega zraka (DMKZ)
se nahaja v Ljubljani, ki je skladno z Uredbo 0 kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, st. 9/11 in 8/15)
razporejeno v obrnocie SILin ne v obmocje SIC,kamor sodi obrnocje Obcine Dornfale.

Kot je razvidno iz poglavja 5. Analiza emisij in kakovost zraka letni izpust delcev PMlO v Obcini Domzale
upadajo. Glavni vir delcev je zgorevanje goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, predvsem zaradi
uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah. Kot je razvidno iz analize emisij predstavljajo z vidika kakovosti
zraka problem predvsem emisije delcev PM10.

Delez emisije delcev PMlO iz malih kurilnih naprav, namenjenih ogrevanju v gospodinjstvih, se v posameznih
drzavah clanicah EU razlikuje, vendar praviloma velja, da je ta enak najmanj eni tretjini emisije PM10 iz
nepremicnih virov onesnafevanja zunanjega zraka s PM10. Ta dele i je v Sioveniji enak okoli 30 % vse emisije
PM10, ki jo povzroca]o neprernicni viri onesnazevanja. Na obmocju ObCine Dornzale je bilo v letu 2016
emitiranih 6.803 kg delcev PMlO (brez upostevanja proizvodnje elektricne energije izven obmocja Obcine in
emisij iz prometa). Pretezni del 80,3 % je nastal zaradi zgorevanja goriv v gospodinjstvih (ogrevanje
objektov v zimskih mesecih). Skupno so se povprecne emisije delcev PM10 v obdobju zadnjih treh let (2014-
2016) zrnanjsale za 27,8 % glede na povpreqe obdobja 2011-2013.
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Emisije delcev PMlO zaradi ogrevanja javnih objektov, so se v preucevanern obdobju bistveno zrnanjsale, saj
so pretefno vsi objekti presli na uporabo zemeljskega plina. V skupni bilanci te emisije niso bistveno
zaznavne, vendar so se glede na leta 2011 zrnanjsale za ca. 25 %.

Kljucni ukrep za nadaljnje zrnanjsevanje emisij delcev PM10 je tako zamenjava zastarelih kotlov na les in
nadaljevanje izvajanja energetske sanacije stanovanjskih stavb. Glede na podatke katastra kurilnih naprav
(EVDIM) je v sklopu zajetih kurilnih naprav 27 % naprav na naravni les v vseh oblikah (drva, zagovina, peleti,
sekanci itd.}.Glede na podatke 0 starosti je ca. 20 % kurilnih naprav na les starejsih od leta 2006 (starejsih
od 10 let). Z zamenjavo navedenih naprav je z vidika emisij delcev PM10 za vsaj ca. 1.500 kg/leto, kar glede
na povprecne lente emisije v obdobju 2014-2016 predstavlja zrnanjsanje za vsaj ca. 22 %. Z izvajanjem
energetske sanacije objektov, pa je mofno dosect rnanjjo porabo energentov in posledicno zrnanjsanje
emisij delcev PMlO.

Dodatno zrnanjsanje emisij delcev PM10 je rnofno s prlkljucevanjem na plinovodno omrezje oziroma
uporabo zemeljskega plina za ogrevanje, kar predstavlja zamenjava kotlov ELKOin zastarelih kotlov na les s
kotli na zemeljski plln.

Glede na navedeno je mozno z zamenjavo zastarelih kotlov na lesna goriva, povecevanjern prlkljucevanja na
plinovodno omrefje in povecanje uporabe sistemov OVE za ogrevanje in pripravo sanitarne vode,
energetsko sanacijo stanovanjskih stavb, vrednost emisij delcev PM10 zaradi sektorja gospodinjstva v
obdobju naslednjih pet let zrnanjsati za vsaj 30 %, glede na povprecno vrednost emisije v obdobju 2014-
2016.

Zrnanjsanje emisij onesnazeval pa je seveda mogoce dosect tudi z zrnanjsanjern uporabe oblik
motoriziranega prometa, predvsem s povecanjern uporabe javnega potniskega prometa, kolesarjenja in
povecan]e uporabe elektricnih vozil. Navedeno je podrobneje obravnavno v poglavjih na temo prometa.
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8 ANALIZA MOZNOSTI UCINKOVITE RASE ENERGIJE (URE) IN

OSNOVUIVIH VIROV ENERGIJE (OVE)

8.1 ANALIZA MOZNOSTI UCINKOVITE RABE ENERGIJE
V nadaljevanju so podane mofnosti ucinkovite rabe energije na vseh podroqih rabe energije, locene po
posameznem sektorju oziroma posamezni skupini porabnikov. Analiza mofnosti URE vsebuje pregled
ukrepov, ki pa se ne nanasajo nujno na izvajanje s strani Obcine. Obstojeci stavbni fond predstavlja sektor z
najvecjim potencialom za doseganje prihrankov energije.

8.1.1 STANOVANJSKI SEKTOR

Analiza mofnosti URE v stanovanjskem sektorju predstavlja predvsem mofnosti ukrepov na stanovanjskih
stavbah. Le-te se vecinorna ogrevajo s pornocjo individualnih peci, ki so pogosto slabo nadzorovane in
skladno s katastrom kurilnih naprav gre pogosto za zastarele peel, ki so energetsko neucinkovite in imajo
slabo izgorevanje ter posledicno visje emisije onesnazeval. V analizi rabe energije je bilo zaznano, da se je
stanje glede na leta 2009 bistveno izboljsalo, tako na podroc]u zamenjave peel, kot na pcdrocju energetske
sanacije objektov.

Ocene analiz opravljenih energetskih pregledov, sofinanciranih s strani Sektorja za ucinkovito rabo in
obnovljive vire energije kaze]o, da v Sioveniji znasa potencial varcevanja z energijo v stavbah od 30 % do

60 % /16/.

Tako je rnogoce, na primer z ukrepi na ogrevalnem sistemu, znifati rabo energije do 20 %, z dodatno
toplotno izolacijo zunanjih sten 20 %, z izolacijo stropa stavbe pri podstresju do 12 % in z zamenjavo oken
do 20 %. Delezi prihrankov pomenijo prihranke po posameznih ukrepih. Ce npr. izvedemo vse ukrepe
naenkrat, dosezemo skupne prihranke do 50 %. Zgolj z uvedbo ne investicijskih ukrepov povezanih z
energetskim gospodarjenjem v stavbah (uvedba energetskega knjigovodstva, energetskega monitoringa in
tzobrazevanje ter osvescan]e uporabnikov), pa je rnofno doseci znizanje porabe energije tudi do 10 % /16/.

8.1.1.1 Ogrevalni sistem

Ogrevanje predstavlja v gospodinjstvu priblitno med 70 in 80 % celotne rabe energije. Najvecji prihranek
dosezemo z energetsko sanacijo objekta, ki vkljucuje dobro toplotno izolacijo stavbe, uporabo kvalitetnih
oken in vrat, posodobitev ogrevalnih sistemov. To predstavlja zajeten investicijski ukrep, ki se nam v
primeru razpolofljivih sredstev zelo izplaca in predstavlja v primeru gradnje oz. sanacije Ie 2 % vseh
gradbenih stroskov. Toplotne izgube, pa se v primeru kvalitetne izolacije, lahko zrnanjsajo tudi za 50 %.
Lahko pa privarcujerno tudi z ukrepi, ki so investicijsko sprejernljivejsi oziroma so samo organizacijski:

• Pred kurilno sezono preverimo tesnjenje oken in vrat. V primeru netesnosti, na okna in vrata
prilepimo gumijaste trakove za tesnenje. To namestimo na vse sticne povrsine. Na taksen nacln
lahko prihranimo do 6 %. Zaprte rolete v nocnern casu nam lahko prinesejo dodatnih 15 % toplotne
energije, ki uhaja skozi okna oziroma vrata.

• Kvaliteta izolacije oken je dolocena s koeficientom prevodnosti (Ko) in znasa za enojno zastekljena
okna okoli 5,2 W/m2, za trojno zastekljena okna pa okoli 1,1 W/m2.

• Vsaka dodatna stopinja Celzija v prostoru predstavlja povecan]e rabe energije za okoli 6 %, kar
pomeni, da ce temperaturo prostorov zniiarno s 23 "C na 20 "C, prihranimo pri strosklh za kurjavo

priblizno 20 %.
• Povsem prijetna temperatura v prostorih je med 18 in 20·(, v nocnern casu okoli 16·(, v kopalnici

pa najvec do 24 "C.
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• Pokrivanje radiatorjev preprecuje neovirano sirjenje toplote po prostoru, zato to pocnerno cim
manj oziroma je najbolje, da tega sploh ne pocnerno. Tudi z dolgimi zavesami preko radiatorjev,
postavljenim pohiStvom tik ob radiatorjih in susenjern perila ob radiatorjih preprecujerno neovirano
sirjenje toplote. Na taksen nacin lahko zgubimo tudi do 20 % toplote.

• Potrebno je vzdrzevan]e in pravilna raba peci in napeljave za ogrevanje. Z rednim vzdrfevanjern
tako poleg varnega obratovanja in preprecevanja okvar, dosezerno tudi manjso rabo energije.

Na pcdrocju ogrevalnega sistema je kljucni ukrep zamenjava starih klasicnth kotlov na ELKO in lesno
biomaso za nove, tehnolosko boljse kotle. Glede na investicijske stroske je smiselna zamenjava kotlov, ki so
starejsi od 15 let, s pridobitvijo subvencije tudi mlajsih. Glede na obratovalne stroske pa je menjava
smiselna takoj. Pri menjavi je zelo pomembna prava nazivna moe kotla, saj je vecina kotlov pri starejsih
sistemih ogrevanja predimenzionirana. Pri vgrajevanju novega kola je pomembno, da so izkoristki vsaj nad
92 %.

V navezavi z ogrevalnim sistemom je pomembna regulacija temperature v sistemu ogrevanja v odvisnosti
od zunanje temperature, vgradnja crpalk s frekvencno regulacijo, ureditev regulacije po posameznih vejah.
Z reguliranim sistem je ornogocena rnoznost casovnega in temperaturnega delovanja vsake ogrevalne veje
posebe], reducirani nacin delovanja, kot tudi popolni izklop ogrevanja v dolocenern obdobju. Rezultat
regulacije temperature v sistemu ogrevanje je prilagoditev ogrevanja navadam uporabnikom objekta in
posledicno zrnanjsanje stroskov, saj se ogrevanje ne izvaja, kadar ni potrebno. Vracilna doba za izvedbo
celotnega sistema regulacije temperature je do siri leta.

EKOsklad, Siovenski okoljski javni sklad, dodeljuje nepovratne financne spodbude za nalozbe v izrabo OVEv
eno- in dvostanovanjskih stavbah od leta 2008, v vecstanovanjskih stavbah pa od leta 2009. Spodbude so se
na podrocju izrabe OVE dodeljevale za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, kurilne naprave za
centralno ogrevanje na lesno biomaso in toplotnih crpalk za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno
ogrevanje ter za prikljucitev stavbe na daljinsko ogrevanje na OVE. Nabori ukrepov se sicer glede na leta in
razpis nekoliko razlikujejo. Sredstva za nepovratne spodbude se zbirajo s pornoc]o prispevka na rabo
energije za povecanje energetske uclnkovltosti, od leta 2014 dalje pa EKO sklad v omenjene razpise
vkljucuje tudi sredstva iz Podnebnega sklada /17/.

Za individualno ogrevanje se prednostno uporablja obnovljive vire energije (OVE). V primeru prostorskih
mofnosti se za ogrevanje uporablja lesna biomasa, pri cemer je nujna kontrola nad kakovostjo vgrajenih
kotlov, saj morajo le-ti biti z zelo visokim izkoristkom. Lesna biomasa je obnovljiv vir energije, ne vsebuje
pomembnih kolicin zvepla, je splosno razpolofljiva, ornogoca hkratno negovanje gozda, prispeva k
zmanjsevan]u emisij TGP, transport poteka na kratkih razdaljah, dodana vrednost pa pogosto ostane v
dornaci regiji. Glede na to, da so zaradi uporabe biomase povecane emisije PMlO je le-ta primerna na
robovih strnjenih delov poselitev in na vseh obmocjih izven strnjenih delov poselitve.

Prednostno se za ogrevanje objektov uporablja obnovljive vire energije (OVE) tudi v sklopu
vecstanovanjskih objektov. Za pospesitev izrabe lesne biomase se preuci rnofnosti sofinanciranja manjsih
sistemov daljinskega ogrevanja v strnjenih primestnih naseljih s sodobnimi tehnologijami izkorlscanja lesne
biomase (SPTE).Pri vseh skupnih kotlovnicah, ki uporabljajo ELKO,se preuci moznost prehoda na biornaso,
in sicer s sistemom soproizvodnje toplotne in elektricne energije ..

Za zmanjsanje emisij PM10 in za ucinkovitejso ogrevanje je v strnjenih delih poselitve potreben prehod iz
zastarelih kotlov (ELKOin les) na zemeljski plin. Pri tem je potrebno preuciti mofnost izrabe OVE (toplotne
crpalke, kotektorji itd.) v povezavi s kotlom na zemeljski plin. V sodelovanju z upraviteljem omrezja in
ponudniki energije je potrebno preuciti moznosti sofinanciranja prehodov iz zastarelih peci, na nove kotle,
ki uporabljajo zemeljski plin.
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8.1.1.2 Energetska sanacija stavb

Najucinkovitejse ukrepe sanacije stanovanjskih stavb razdelimo v tri skupine:
1) lzboljsanje uclnkovitosti ogrevalnega sistema, ki vkljucu]e hidravlicno uravnotezenje tokokrogov ter

ustrezno centralno in lokalno temperaturno regulacijo;
2) lzboljsanje toplotnih lastnosti ovoja, ki vkljucuje toplotno izolacijo gradbene konstrukcije, vgradnjo

sodobnih oken z ucinkovitlrni zunanjimi senclli, ureditev sistema kontroliranega energijsko ucinkovitega
prezracevanja. centralno pripravo tople sanitarne vode (zamenjava elektricnih grelnikov);

3) Vgradnja energijsko ucinkovitih sijalk.

Sedanja povprecna specificna raba toplote za ogrevanje stanovanj na obmocju obcine Domzale je bistveno
vec]a, kot je to znacllno za nizkoenergijske in se posebej pasivne stavbe.

Kljub ternu, da je energetska sanacija bistveno zahtevnejsa od novogradnje pa je mogoce s postopnim
uvajanjem navedenih ukrepov znizati rabo energije za ogrevanje, ki predstavlja najvec]: delef pri rabi
energije v stavbah za 20 - 50 %. V obdobju do leta 2020 se predvideva, da bo energetska sanacija stavb,
tudi zaradi zagotovitve novih delovnih rnest, intenzivna in naj bi v povprecju omogocila vsaj 20 % zniianje
rabe toplote za ogrevanje stanovanjskih stavb.

Ukrepi energetske sanacije stavb so lahko tudi delni, v kolikor ne razpolagamo z sredstvi za celostno
energetsko sanacijo objektov. Recimo samo z tesnjenjem oken lahko v stavbi prihranimo 10 - 15 % energije
za ogrevanje in investicija se povrne v enem do dveh letih. 5 toplotno izolacijo podstresi] je tudi mozno
prihraniti od 10 - 15 % energije za ogrevanje, pri cemer je investicija odvisna od stanja podstresja in
posledicno povezanih gradbenih del.

Kljucni ukrep energetske sanacije je sanacija ovoja stavbe in zamenjava stavbnega pohistva. Investicija je
sicer velika in se povrne v priblimo 15 letih. Stroski sanacije so mocno odvisni od faze sanacije, starosti
objekta in velikosti objekta. Po grobi oceni je strosek energetske sanacije objekta med 30.000 in
100.000 EUR za rnanise objekte in med 100.000 in 500.000 EUR za vecstanovanjske objekte. Z celotno
energetsko sanacijo objekta je rnofno zrnanjsat' rabo energije v stavbah tudi do 50 %.

8.1.1.3 Raba elektricne energije

Na podrocju rabe elektricne energije je kot prvi ukrep za znifanje stroskov izbira med enotarifnim in
dvotarifnim sistemom merjenja in obracunavan]a elektricne energije za gospodinjski odjem. V primeru
dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati elektricne naprave in aparate v casu nizje tarife. Seveda z
lastno soncno elektrarni in net-meteringom lahko preidemo na popolno lastno oskrbo in znitamo stroske
elektricne energije na prakticno nic /16/.

Poleg osvescanja porabnikov je smiselno vgraditi casovno preklopno avtomatiko, ki vklaplja elektricne
grelnike za pripravo sanitarne vode samo v casu nizje tarife. Sodobni elektricni aparati porabijo bistveno
manj elektricne energije ob enakih ucinkih od starejsih (npr. hladilniki, zamrzovalne omare, varcne sijalke
itd.). Drugi taksen ukrep je vsekakor zamenjava klasicnih sijalk z energijsko varcnirni, npr. z LEDsijalkami.
Znano je, da pri enaki svetilnosti energijsko varcna sijalka porabi vsaj 80 % manj energije kot klasicna /16/.

Klimatska naprava je v gospodinjstvih postala kar stalnica. Stevilo klimatskih naprav v gospodinjstvih tako v
zadnjih letih strmo narasca. Namestitev klimatskih naprav je obicajna Ie v nekaterih stanovanjskih prostorih
(dnevna soba, kuhinja). Se pa klimatske naprave uporabljajo tudi za ogrevanje, predvsem v prehodnih
obdobjih. Namestitev in velikost klimatske naprave veclnorna ni prilagojena dejanskim potrebam, saj ni
dolocena s strani strokovnjaka. Pri uravnavanju klimatske naprave je pomembno, da razlika med notranjo in
zunanjo temperaturo ni vecja od 5 "C. Vecja razlika je nepriporocljiva tudi iz zdravstvenih vidikov. Pri zagonu
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klimatske naprave ni potrebno nizati temperature na termostatu, saj se prostor ne bo bistveno hitreje
ohladil, Bo pa zaradi nizanja temperature naprava hladila bolj kot je potrebno in posledicno bo raba
elektricne energije visja. Zunanje enote klirnatske naprave postavljene na soncno mesto poveca]o rabo
energije za priblifno 10 % (v kolikor je rnofno naj bode torej postavljene na 5 ali V stran). Notranji termostat
naj bo postavljen na mesto, kjer ni naprav (hladilniki, racunalnlki, stedilnik itd.). Pred pricetkorn sezone je
zelo oriporocljlvo preveriti stanje naprave in kolicino hladilnega plina. Cim bolj pogosto pa je potrebno
preverjati stanje filtra, saj zamasen lahko povzroci tudi do 15 % vec]o porabo.

8.1.2 JAVNI SEKTOR

V letu 2016 je bilo za 29 objektov vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo, kjer se rnesecno vnasa]o racuni 0
porabi elektricne energije, energentov za ogrevanje in porabi vode. V energetsko knjigovodstvo so vkljuceni
vsi vecji objekti v upravljanju Obcine Dornzale. Podatki 0 porabah v javnih objektih so se tudi letno
spremljali v sklopu letnih energetskih bilanc. V sklopu letnih energetskih bilanc se je poleg objektov v
upravljanju Obcine Dornfale spremljalo tudi ostale vecje jayne objekte (Zdravstveni dom, Srednja sola, Dom
upokojencev, objekti Zavoda za sport). V sklopu prenove LEKje bila v analiza javnih objektov vkljucena tudi
Biotehniska fakulteta (Oddelek za zootehniko v Rodici).

Skupno so bile izdelane Energetske izkaznice za 30 javnih objektov. Energetske izkaznice so bile pridobljene
tudi od drugih javnih objektov (drzavnth). kjer so bile izdelane. Za vse jayne objekte je bila pregledana tudi
ostala razpolozljiva dokumentacija. Za 19 javnih objektov v obcinskern upravljanju so blli izdelani Razsirjeni
energetski pregledi oziroma prenove, katerih rezultati so bili vkljuceni v analizo. Za ostale objekte so bili
pridobljeni vprasalniki 0 rabi in oskrbi energije ter 0 specifikacijah energetskih sistemov in stanja stavb.

Skupno je bilo analiziranih 37 javnih objektov (vkliucno z odprtimi in zaprtimi sportnirni objekti), in sicer
raba energije za ogrevanje, poraba elektricne energije in poraba vode. Na podlagi vecletnih podatkov (za
zadnja tri leta) so bili za jayne objekte izracunani tudi specificni kazalniki (potrebna toplota za ogrevanje,
dovedena energija za delovanje stavbe, prima rna energija in emisije CO2). Rezultati so bili primerjani tudi s
podatki iz razsirjenih energetskih pregledov iz katerih so bile povzete tudi kljucne ugotovitve.

Analiza mofnosti predvideva vkljucttev vseh javnih objektov v sistem energetskega knjigovodstva in
izdelava razslrjenih energetskih pregledov za ostale vec]e jayne objekte.

Analiza potenciala UREv javnih objektih je vkljucena v analizo ukrepov (Ukrepi na podrocju ucinkovite rabe
energije v javnih objektih), kjer so ukrepi podani po posameznih objektih skladno z ugotovitvami razstrienlh
energetskih pregledov in opravljenih preliminarnih energetskih pregledov.

8.1.3 JAVNA RAZSVETUAVA

Sanacija JRse je zacela izvajati ze po letu 2005 in je bila v letu 2013 dokoncno izvedena. Prihranek energije
bo glede na leta 2012 znasal 1.024 MWh, glede na leta 2010 pa 1.343 MWh. V letu 2013 je bila sanirana JR
v polnem obratovanju in se je prihranek povecal se za 51 %.

V letu 2016 je poraba elektricne energije za javno razsvetljavo preracunana na prebivalca obcine znasala
33,1 kWh/prebivalca in se je glede na leta 2010 zrnanjsala za 30,4 kWh/prebivalca oziroma za 91 %.

Vsa nova javna razsvetljava je energetsko ucinkovita in v celoti skladna z Uredbo 0 mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaievon]a okolja (Uradni list RS,st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

Mcznosti za dodatne prihranke na podrociu jayne razsvetljave so v LED javni razsvetljavi. Glede na
znacilnost posamezne jayne razsvetljave je potrebno preuciti mofnosti preko pilotnih projektov
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vzpostavitve LED javne razsvetljave. Vecje investicije v javno razsvetljavo glede na to, da je bila le-ta
dokoncno sanirana v letu 2013, niso smiselne in ekonomsko povsem neupravicene.

8.1.4 PODJETNISKISEKTOR

Na podroc]u podjetniskega sektorja oziroma industrije se ukrepi izvajajo glede na specifiko posamezne
industrije. Glede na to, da je na obmocju obcine Dornfale prisotna energetsko intenzivna proizvodnja, je
uCinkovita raba energije del njihovih strategij. Glede na pridobljene vprasalnike od vecjlh podjetjih v vseh
izvajajo organizacijske ukrepe s katerimi zrnanjsujejo rabo energije v proizvodnih procesih za do 10 %.
Ukrepe lahko razdelimo v sklope: optimizacija tehnoloskih procesov, na primer: ustrezne nastavitve
(temperature, tlaki, pretoki, vrtljaji. ..), optimalni cas obratovanja oziroma izklapljanje v casu, ko ni
proizvodnje, analiza moznosti rnanjsih tehnolosklh sprememb z namenom rnanjse rabe energije, casovno
optimizirano obratovanje proizvodnje z name nom kontinuiranega obratovanja oziroma preprecevanja
nastajanja konic, prilagajanje obratovanja proizvodnje tarifnim sistemom za energente, odprava puscan]
komprimiranega zraka, ucinkovita raba in odprava puscan] pare ter ukrepe, ki se nanasa]o na ucinkovito
rabo energije v stavbah.

V zvezi z investicijskimi ukrepi so bili izvedeni sistemi za izrabo odpadne toplote dimnih plinov TPK kotla,
rekonstrukcija parnokondenzatnega sistema in dodatne izolacije parovodov. V prihodnosti so predvidene
investicije v zamenjave in dopolnitve v proizvodnji. V zvezi s sistemi aVE je predvidena proizvodna naprava
na biomaso s protitlacno parno turbino.

8.1.5 VECJEKOTLOVNICE

Preuci se rno inost za soproizvodnjo toplote in elektricne energije v starih vecjih kotlovnicah (kotlovnica
SPB), na lesno biomaso in zemeljski plin. Preuci se realne mofnosti zamenjave kotlov tako z vidika
investicije kot z vidika lastnistva in upravljanja kotlovnice. Prav tako se analizira mo inosti vzpostavitve
rnanjsih sistemov daljinskega ogrevanja izven strnjenih delov obmocia obcine.

Narascajoca okoljska ozavescenost in povecanje cen energije predstavljata dva najbolj pomembna faktorja
za potenciranje trfnlh mofnosti investicijskega projekta. Projekt lahko sluf kot model za druge tovrstne
sisteme, ker ponuja primer ustvarjanja prihrankov pri stroskih energentov za ogrevanje z zamenjavo
svojega sedanjega sistema ogrevanja, ki temelji na fosilnem gorivu z sistemom kotla na biomaso. Les ki se
uporablja pri kotlu na biomaso je pridobljen iz trajnostnih virov ter "osirornasen" z ogljikom, kar posledicno
vodi do velikih prihrankov emisij ogljikovega dioksida. Uporaba lokalno pridobljenega lesa tudi stimulira
upravljanje lokalnih gozdov, kar pomaga izbolisat: biotsko raznovrstnost, poveca zaposlovanje na pode ielju
in ohranja prihodke v lokalnem gospodarstvu.

8.1.6 PROMET

Obcina se nima izdelane in sprejetega strateskega programa za razvoj prometa in transporta, ki bi temeljil
na programih trajnostne mobilnosti. V strateskern delu obcinskega prostorskega nacrta, ki je v fazi sprejema
je sicer cilje za uresnicevanje vizije in ciljev prostorskega razvoja posebej izpostavljena tudi trajnostna
mobilnost, kjer je zapisano: »Z razvojem ucinkovitih, trajnostnih prometnih sistemov, ki bode slufill
potrebam vseh prebivalcev in gospodarskemu razvoju ob minimizaciji nezafelenih stranskih ucinkov in
zrnanjsanju osebnega motoriziranega prometa, bo obcina postala bolj zdrava, privlacnejsa in prijetnejse za
bivanje ter razvoj razlicnih dejavnosti.«
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Glede na navedeno bo potrebno za konkretizacijo potencialov in ucinkovitejse izrabe energije, ki je okolju
bolj prijazna izdelati in pripraviti prometno strategijo, ki bo temeljila na programih trajnostne mobilnosti. To
bi morala biti ena izmed prioritet prihodnjega razvoja prometnih ureditev na obmocju obCine.

Veliki potencial uclnkovite rabe energije v transportnem sektorju predstavlja prilofnost uvedbe uporabe
hibridnih vozil, ki so v uporabi za potrebe javne sluibe obcinskih sluzb. ki dele izvajajo tudi na terenu.
Trenutno vsa slutbena vozila obcinskih sluzb imajo vgrajene pogonske motorje z notranjim izgorevanjem,
predvsem na dieselsko gorivo.

Velik potencial predstavlja opcija postopnega prehoda na vozila 5 hibridnim pogo nom oz. vozila na
elektricni pogon. V tej smeri se izkazuje tudi potencial za nadaljnji razvoj uporabe popolnoma elektricnih
vozil z izgradnjo rnrefe elektricnlh polnilnic. Upostevajoc dejstvo, da v obstojecern stanju v uporabi za
navedene namene ni prisotnih tovrstnih vozil in predpostavki, da se v prihodnjih 2 letih v vozni park vkljuci
postopni delni prehod na vozila z elektricnim pogo nom v kombinaciji 5 prehodom na vozila na hibridni
pogon se lahko preliminarno oceni potencial zrnanjsanja rabe dieselskega goriva. Navedeno lzhodisce in
predpostavka bi predstavljala potencial zrnanjsanja rabe dieselskega goriva v kolicini do 1.000 L na leto.

Potencial ucinkovite rabe energije se izkazuje tudi v sektorju javnega potniskega prometa. Javni potniski
promet izvaja podjetje KAMBUS iz Kamnika. Podjetje KAMBUS v lasti nima nobenega vozila, za prevoz
potnikov, na elektricni in/ali na plinski pogon oziroma gorivne celice. Podjetje ima v voznem parku avtobuse
5 povprecno starostjo 5,7 let, ki uporabljajo diezelsko pogonsko gorivo. Predvsem se izkazuje potencial za
uporabo vozila na hibridni pogon ali drugo tovrstno momost za vozilo, ki je v uporabi za dve liniji solskih
prevozov na relaciji Domzale - Ihan. Obcina v tej smeri sicer nima neposredne rnofnosti odlocania, toda v
sodelovanju z navedenim podjetjem bi bilo vredno razmisliti 0 tej opciji in tudi na tak nacin prispevati k
tzboljsanju stanja ucinkovite rabe energije v transportnem sektorju javnega prometa.

Ugotovitve analize stanja kafe]o tudi potencial za vecjo izrabo in nadgradnjo mrefe kolesarskih in pespoti
na obmocju obcine. Infrastruktura je sicer dostopna in v vecjern delu ornogoca povezave med naselji in
mestnim srediscern, vendar se izkazuje tefava v slsternaticni nepovezanosti in nekonsistentnem strateskern
razvoju ter navezavah na okoliska obrnocja. Zato je prepoznan potencial in potreba za izvedbo strateskega
dokumenta, ki bo celovito in izvedbeno usmeril nadaljnji razvoj in aktivnosti z nadgradnjo ornrefja teh poti,
da bode pridobljeni bolj trdni temelji uresnicevanja programov trajnostne mobilnosti.
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8.2 ANALIZA POTENCIALOV OBNOVUIVIH VIROV ENERGIJE
Analiza potencialov obnovljivih virov energije je povzeta po veljavnem Lokalnem energetskem konceptu
obcine Domzale /6/, saj je bila v sklopu Ie tega izdelana skladno z Prirocnikorn /16/ in na nivoju natancne
prostorske analize z upostevanjern vseh znacilnosti prostora ter okolja na obrnocju obcine Dornzale. Analiza
potenciala OVE obsega dolocltev naravnega in tehnicno izkoristljivega potenciala. Navedena analiza
potenciala je bila dopolnjena oziroma spremenjena skladno z novimi dejstvi tako z vidika tehnicnega
izkoriscanja kot zvidika novih podatkov.

8.2.1 POTENCIAL SONCNE ENERGIJE

Energija soncnega obsevanja zemeljskega povrsja je odvisna od naslednjih faktorjev: atmosferski faktorji
(visina Sonca, opticna masa atrn., solarna konstanta, transmisijski koeficient,. ..), rneteoroloske razmere
(oblacnost), vpliv reliefa (reliefne ovire, naklon, ekspozicija, ...). Glede na vse faktorje se doloci maksimalna
gostota toka soncne radiacije, ki dosefe zemeljsko povrs]e. Analiza je izdelana z rastrsko analizo natancnosti
najmanj 25 m x 25 rn, s pornocjo GIS racunalniskih orodij. Dolocitev soncnega obsevanja zajema izracun
vidnega polja, soncne karte in karte neba za obmocje preucevan]a. Vidno polje je izracunano glede na ovire
v razllcnlh smereh iz posamezne tocke opazovanja. lzracun je narejen na podlagi digitalnega modela reliefa
/6/.

Za izracun direktnega obsevanja po posameznih smereh neba je uporabljena soncna karta v isti projekciji
kot je vidno polje. Indirektno (difuzno) sevanje je izracunano na podlagi karte neba za posamezen sektor
neba glede na smer (zenit in azimut). Rezultat analize je rastrska karta na kateri je za posamezno celico
dolocen letni potencial soncnega obsevanja v kWh/m2/a (/6/).

Skupni letni potencial soncne energije na celotnem obrnocju obcine Domzale znasa cca. 75 TWh letno. Ob
predpostavki, da najboljsa obstojece tehnologija solarnih panelov ornogoca ca. 15 % izkoristek znasa skupni
teoretlcni izkoristljiv potencial na obmoqu celotne obcine 11,25 TWh letno oz. 188 kWh/m2 letno na najbolj
izpostavljenih delih obcine. Vendar celotne povrsine Obcine ni rnozno uporabiti za postavitev solarnih
elektrarn, zato je dejanski potencial bistveno rnanjsi oz. se nanasa na posamezna primerna obmocja /6/.

Zaradi razlicnlh omejitev pri umescanju solarnih elektrarn v prostor so bile izdelane ocene potenciala za
izkljucno stavbna zemljisca in stavbe (strehe). Na ta nacin so iz racuna izkljucene vodne, gozdne, kmetijske
in druge povrsine na katerih je postavitev elektrarn lahko vprasljiva iz vidika upravnih postopkov in samega
trajnostnega prostorskega razvoja obcine. Pri potencialu na strehah je upostevan tudi faktor zrnanjsanja
zaradi neprimerne ekspozicije in faktor zrnanjsanja potenciala zaradi razmakov med fotovoltaicnirni moduli
zaradi ustreznega hlajenja in preprecevanja sencenja (0,5) /6/.

Skupna energija soncnega obsevanja na stavbnih zemljiscih znasa ca. 24.248 GWh/leto, skupna energija
soncnega obsevanja na strehah objektov pa ca. 2.137 GWh. Letni potencial soncne energije na strehah
objektov na obrnocju obcine Domzale je prikazan na spodnji sliki.
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Slika 37: Letni potencial soncnega obsevanja na strehah objektov, LEK2011 /6/

Na strehah objektov znasa potencial soncnega obsevanja 346 GWh/a oz. 173,09 GWh/a, ce upostevarno
primerno ekspozicijo in razmik med moduli, Pri tem je potrebno upostevati, da na trziscu obstajajo tudi
soncne celice z visjimi izkoristki vendar so cenovno manj ugodne in zato na trziscu manj prisotne /6/.

8.2.2 POTENCIAL VETRNE ENERGIJE

Potencial vetrne energije je bil sicer dolocen v sklopu LEK-a 2011 /6/, vendar je bil v sklopu posodobitev
Akcijskega nacrta za OVE /7/ dolocen celovit pregled potencialno ustreznih obrnod] za izkoriscanje vetrne
energije /18/, v sklopu katerega so bili dolocena potencialna obmocja za postavitev vetrnih elektrarn z
upostevanjern tako hitrosti in gostote vetrov, kot z upostevanjern varstvenih kriterijev.

Na obmocju Obcine Dornzale, skladno s celovitim pregledom potencialnih obmoci] za izkoriscanje vetrne
energije /18/, ni vetrovno primernega obmoc]a. Zaradi navedenega lahko zakljucimo, da na obmocju
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Obcine ni pomembnega potenciala za lzkoriscanje vetrne energije, ki bi bilo ekonomsko smiselno.
Navedeno je bilo ugotovljeno tudi V sklopu LEK-a 2011 /6/, kjer je bilo sicer doloceno, da je ca. 20 GWh
tehnicno izkoristljivega potenciala.

8.2.3 HIDROENERGETSKI POTENCIAL

Na podlagi javnega prostorskega portala EnGIS je bila v sklopu Energetskih evidenc /19/ vzpostavljena
prostorska baza malih hidroelektrarn na obrnocju obcine Dornzale. Generirani so bili tockovni vektorski
podatki (tocke na liniji vodotokov) z atributnimi podatki, ki vkljucujejo moe, pretok, proizvodnjo in zacetno
leta obratovanja. Vneseni podatki 0 malih hidroelektrarnah so prikazni v spodnji preglednici.

Tabela 28: Obstojece male hidroelektrarne (mHE) na obmocju obcine Dornzale

Oznaka Naziv Lastnik
Moe Pretok Proizvodnja Zaeetek
[kWpj [m3/sj [MWh/letoj obratovanja

MHE 1 MHE Doigan - Rodica ELEKTRA- Doigan Marija Magdalena, s. p. 12 1,1 51 2007

MHE 2 HE Slabic Stima, d. o. o. 15 0 0 2009

MHE 3 MHE Skocaj EISSKOCAJ,d. o. o. 20 0 0 2013
MHE 4 MHE Jereb AKUSTIKA GROUP, d. o. o. 19 0 0 2004

MHE 5 MHE Jereb 2 AVTO-PHONE, trgovina in servis, d. o. o. 36 1,3 120 2004

MHE 6 MHE Kralj MHE Kralj & Co., d. n. o. 20 0 0 2009
MHE 7 MHE Kralj 2 MHE Kralj & Co., d. n. o. 22 0 132 2002

MHE 8 MHE Skerjanec MATJAZ SKERJANEC,S. P. 27 0 0 2010

MHE 9 MHE Skerjanec 2 MATJAZ SKERJANEC,S. P. 27 0 130,4 2002
MHE 10 MHE Kollcevo KOLICEVO KARTON, d. o. o. 96 2,64 0 2007

MHE 11 MHE Vir (GEA) ELEKTRA- Doigan Marija Magdalena, s. p. 75 2,5 144 2007
MHE 12 MHE Vir ELEKTRA- Doigan Marija Magdalena, s. p. 60 0 0 2002

Na navedenih mlinscicah je bilo v letu 2016 proizvedeno 1.294 MWh elektrlcne energije. Proizvodnja
elektricne energije na rnlinscicah od leta 2009 naprej je prikazana na spodnjem graficnem prikazu.
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Slika 38: Prikaz proizvedene kolicine elektricne energije na rnlinscicah

Kot je razvidno iz zgornjega graflcnega prikaza se je proizvodnja elektricne energije na rnllnsctcah glede na
leta 2009 bistveno povecala, V sklopu LEK-a 2011 /6/ je bil ocenjen skupni izkoristljiv potencial na
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mlinsclcah 9,19 GWh in mozna instalirana moe 787,5 kWp.Glede na trenutno instalirano moe 429 kWpje na
rnlinscicah potenciala se za 385 kWp-. Obstojece mHE na rnlinscicah so prikazane na spodnji sliki.
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Slika 39: Prikaz obstojecih mHE na mllnscicah na obmocju obcine Dornfale

Poleg mlinscic so na obmocju obcine Dcmzale se druge reke, ki pa so z vidika postavitve malih hidoelektrarn
manj zanimive. Skupni izkoristljiv hidroenergetski potencial v obcini Domzale znasa 38,51 GWh letno. Vecji
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del tega potenciala predstavlja Karnniska Bistrica. V primerjavi z mlinscicarnl so posegi v ostale vodotoke
bolj problernaticni zlasti z okoljskega in urbanisticnega vidika. Karnniska Bistrica tudi ni prepoznana v AN
OVE/7/ kot potencialno obmocje za hidroelektrarne nad 10 MW.

8.2.4 POTENCIAL LESNEBIOMASE

Potencial lesne biomase iz gozdov je kolicina lesne biomase, ki jo lahko ob upostevan]u vseh funkcij gozda
trajno pridobivamo v nekem prostoru (Pogacnik, 1999). Pri tem moramo locevati med teoreticnim in
dejansko razpolofljivim potencialom. Lesne zaloge so se v Sioveniji povecale 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 znasal 7,6 mio m3 (6,5 m3/ha/leto).
lzkorlscanje rnoznega poseka je leta 2006 znasalo ca. 3,72 mio m3

, kar pomeni, da secnja zaostaja za rastjo
lesnih zalog in prirastkov (Leskovec, 2008). Dejanske razpolozljlve kolicine lesne biomase iz gozdov pa
omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Pri odlocanju 0 spodbujanju rabe lesne biomase na
lokalnem nivoju je pomembno poznavanje omejitev. Poznavanje omenjenih dejavnikov je pomembno tudi,
ko razrnisljamo 0 lokalnem ali regionalnem razvoju, 0 novih delovnih mestih, 0 dopolnilnih dejavnostih na
kmetijah in 0 izboljsevanju kakovosti bivanja (rnanjsa onesnazenost zraka) /6/.

Po podatkih Gozdarskega instituta Siovenije (2008) spada Obcina Dornfate glede na primernost obcin v
Sioveniji za uporabo lesne biomase za daljinsko ogrevanje med podpovprecno primerne. Delez gozda v
obcini Domzale znasa 34,8 %, povrsina gozda na prebivalca pa 0,1 ha. Od vsega gozda je 80 % v zasebni
lasti. Najveeji mozni posek znasa 10.579 m3/a, realizacija najvecjega rnoznega poseka pa znasa 4.957 m3/a.
Najvecji rnofni posek na prebivalca je izracunan na podlagi podatkov iz gozdnogospodarskih nacrtov, ki jih
pripravlja Zavoda za gozdove Siovenije in podatkov Statisticnega letopisa RS 0 stevilu prebivalcev po
obcinah (ZGS, 2008). Po podatkih Zavoda za gozdove Siovenije je na gozdnogospodarskem obrnoc]u
Ljubljana, kamor spada obmocje obcine Domfale drevesna sestava gozdov naslednja: bukev (34 %), smreka
(32 %), bor (8 %), hrast (8 %), jelka (7 %) in ostalo (11 %) (ZGS,2008) /6/.

Skupna kurilna vrednost oz. energetski potencial lesne biomase na obrnoqu obcine Domzale znasa ca.
30 GWh/leto. Potencial lesne biomase je mogoce izkoristiti zlasti za ogrevanje gospodinjstev s skupnimi
sistemi na nivoju posameznih naselij (elektrika in toplota - kogeneracija) in za pridobivanje toplotne in
elektricne energije v proizvodih procesih. Po ekspertni oceni znasa]o izgube pri pretvorbi biomase v
toplotno energijo 25 % (Utech = 0,75). Ob tej predpostavki znasa izkoristljiv potencial lesne biomase ca.
22,4 GWh/leto /6/.

8.2.5 POTENCIAL BIOPLINA

Na obmocju obcine se odpadki odvazajo s sistemom javnega odvoza. Letno na obrnoqu obCine zberejo
14.576 ton odpadkov (SURS,2008). Natancnega delefa biorazgradljivih odpadkov za obmocje obcine ni, je
pa znano povprecje za celotno drzavo, kjer velja, da je od vseh odlo ienlh komunalnih odpadkov 47 %
biorazgradljivih. Ce vzamemo povprecje za celotno drfavo, je v obcini na razpolago 6.851 ton
biorazgradljivih odpadkov letno /6/.

Osusenl oz. dehidrirani odpadki imajo kurilno vrednost 11.000 kJ/kg ali vee. Kar pomeni, da je energetski
potencial vseh odpadkov 75.361.000 MJ/leto oz. 21 GWh/leto. Ob predpostavki, da se pri pretvorbi izgubi
25 % energije znasa izkoristljiv potencial 15,7 GWh letno /6/.

Na obrnocju obcine se nahajajo tri elektrarne na bioplin in sicer ena v sklopu (CN Kamnik - Dornzale, ena v
sklopu Farme Ihan v upravljanju Petrola d. d. in ena v sklopu Kolicevo Karton d. o. o. Na bioplinarnah je bilo
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v letu 2016 proizvedeno 51.848 MWh elektricne energije in vsaj toliko toplote. Toplota se pretefno porablja
v lastnih sistemih za susen]e blata ((CN in bioplinarna Petrol). Drugih sistemov izkoriscanja bioplina na
obmocju obcine Domfale ni.

8.2.6 POTENCIAL GEOTERMALNE ENERGIJE

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. lzkoriscamo jo lahko
nepos redno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vrocih kamenin. Temperatura
termalne vode pogojuje moznost uporabe geotermalne energije. l.ocimo visokotemperaturne in
nizkotemperaturne geotermalne vireo Pri prvih je temperatura vode nad 150'( in jih izrabljamo za
proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je temperatura vode pod 150'( in jih izrabljamo neposredno za
ogrevanje /6/.

Po podatkih geoterrnicne karte Siovenije, ki je izdelana na podlagi 400 vrtin je na globini 500 m na obrnocju
obcine temperatura 20 - 24'C. Db izkoristku toplote iz globine 500 m do stopnje ohladitve vira za 10'(
znasa energetski potencial 11,6 kW/m2. Je pa z izjemo toplotnih crpalk na nizji globini ta potencial
ekonomsko vprasljlv. Potencial je odvisen od globine, ki jo obravnavamo /6/.

Akumulacijska sposobnost zemlje je najvec]a v zelo vlafnih tleh z velikim delezem mineralnih snovi in malo
porami. Prlbllme vrednosti za odvzem toplote pri razdalji med cevmi od 0,5 m do 0,7 rn, na globini od 1,5 m
do 2 m so /6/:

• suha pescena tla : 10 - 15 W/m2;
• vlafna pescena tla : 15 - 20 W/m2;
• suha ilovnata tla : 20 - 25 W/m2;
• vlazna ilovnata tla : 25 - 30 W/m2;
• tla s podtalnico : 30 - 40 W/m2.

Izkoristljiv potencial je izracunan ob predpostavki, da toplotna crpalka deluje 12 mesecev v letu (gretje in
hlajenje) ter da je grelno Stevilo 2,5 in se energija za pogon crpalke zagotavlja iz drugega obnovljivega vira
(sonce). UpoStevano je tudi nekoliko nizje hladilno stevilo v casu hlajenja. Naravni potencial je tako
zrnanisan za porabljeno energijo, ki jo potrebujemo za pogon toplotne crpalke (faktor izkoristka = 0,55) /6/.

Toplotna crpalka je tehnologija, ki energijo ki jo poganja (Iahko tudi iz fosilnih virov) oplemeniti z
geotermalno energijo v razmerju prikazanem s toplotnim stevilom. Geotermalno energija se lahko izkoristi
za gretje v ogrevalni sezoni in tudi za hlajenje v toplejsern delu leta /6/.

Skupni teoreticni izkoristljiv potencial geotermalne energije ob postavitvi toplotnih crpalk na povrsrru
celotne obcrne znasa ca. 7 TWh letno. Vendar pa tega potenciala ni rnogoce v celoti izkoristiti, saj raba
prostora tega ne dopusca. Tako je dejanski potencial bistveno nizji in se nanasa Ie na posamezna obmocja.
Za ponazoritev potenciala smo lzracunali tudi vrednosti Ie za stavbna zemljisca in za povrsino enako
tlorisom vseh stavb v obcini. Tako je rnogoce ponazoriti ucinek postavitev TC za vsak objekt v obcini /6/.
Izkoristljiv geotermalni potencial v obcini Dornfale za toplotne crpalke (geotermalne) je prikazan na spodnji
sliki.
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Slika 40: Izkoristljiv geotermalni potencial v obcini Domzale (za toplotne crpalke), LEK2011 /6/
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9 CIUI ENERGETSKEGA NACRTOVANJA

Kljucni dokument, ki opredeljuje izhodisca energetske politike Siovenije, je Energetski zakon (EZ-ll).
Prednosti ucinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije uveljavlja, kot eno od temeljnih nacel
razvoja energetike: ukrepi za izboljsanje energetske ucinkovttosti imajo prednost pred zagotavljanjem novih
zmogljivosti za oskrbo z energijo, izkoriscanje obnovljivih in nizkoogljicnlh virov ima prednost pred oskrbo z
energijo iz drugih virov.

Cilji Obcine Dorniale so zastavljeni na osnovi strateskih in operativnih programov na nivoju Republike
Siovenije. V casu priprave osnutka za javno razgrnitev je bil s strani Ministrstva za infrastrukturo
pripravljeno gradivo za razpravo 0 oblikovanju Energetskega koncepta Siovenije. Na podlagi navedenega
gradiva je osnovni namen energetske politike zagotoviti zanesljivo in konkurencno oskrbo z energijo na
trajnostni nacin s ciljem prehoda v nizkoogljlcno druzbo. Navedeno je rnogoce doseci z zasledovanjem
kljucnih prioritet, in sicer:

• s povecanjern energetske ucinkovitosti,
• s postopno spremembo strukture proizvodnih virov in rabe energije na nizkoogljicne vire energije,
• s povecanjern deleza obnovljivih virov in
• z razvojem naprednih energetskih sistemov.

V nadaljevanju so povzeti cilji izhajajoc iz drzavnih akcijskih nacrtov, operativnih programov in dolgorocne
strategije, ki doloca]o cilje energetskega nacrtovanja tako na drzavni, kot tudi na lokalni ravni. Cilji na nivoju
lokalne skupnosti so doloceni v skladu z naslednjimi drzavnirni programi:

• Akcijski nacrt za energetsko ucinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020), Ministrstvo za
infrastrukturo, maj 2015;

• Osnutek Akcijskega nacrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE) -
posodobitev 2017, Ministrstvo za infrastrukturo, julij 2017;

• Akcijski nacrt za skoraj nic-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), Ministrstvo za
infrastrukturo, april 2015;

• Dolgorocna strategija za spodbujanje nalozb energetske prenove stavb, Ministrstvo za
infrastrukturo in MJU, oktober 2015;

• Operativni program ukrepov zrnanjsanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Vlada Republike
Siovenije, st. 35405-1/2014/8, december 2014;

• Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnazevanjern s PMlO (OP PM10), Vlada
Republike Siovenije, St. 35405-4/2009/9, november 2009;
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9.1 PREGLED CIUEV AKCIJSKIH NACRTOV IN OPERATIVNIH PROGRAMOV

9.1.1 CIUIIZ AKCIJSKEGANACRTA ZA ENERGETSKOUCINKOVITOST (AN URE 2020)

Z Akcijskim nacrtorn za energetsko ucinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE2020) si Siovenija skladno z
zahtevami Direktive 2012j27jEU 0 energetski ucinkovitosti zastavlja nacionalni cilj izboljsanja energetske
ucinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da se raba primarne energije v letu 2020 glede ne leta
2012 ne bo povecala za vei. kot 2 %.

Ukrepi v nacrtu so razdeljeni po sektorjih: gospodinjstva, javni sektor, gospodarstvo in promet. Vecina
ukrepov so ze obstojeci ukrepi, ki so v izvajanju in s katerimi so bili do zdaj vmesni cilji dosezeni. Nekaj
ukrepov pa je novih, in sicer predvsem v javnem sektorju, kjer je treba izpolniti obveznost, da se vsako leta
prenovi 3 % povrsine drfavnih stavb. Dodatni ukrepi so tudi v gospodarstvu, saj je ucinkovita raba energije
vse pornembnejsi dejavnik izboljsevanja konkurencnosti gospodarstva.

Med ukrepi so kljucnl predvsem tisti, ki bode spodbudili izvajanje projektov v okviru energetskega
pogodbenistva, saj se tako v financiranje ukrepov ucinkovite rabe energije v veciem obsegu vkljuci zasebni
kapital in stem multiplicirajo vlozena javna sredstva ter dosezeio vecji prihranki energije na enoto
spodbude za investicijo. Za razmah takih projektov pa je nujno razviti tudi nove financne sheme in
mehanizme, cernur je treba v prihodnje nameniti posebno pozornost.

Z ukrepi za doseganje cilja energetske uclnkovltosti bodo poleg samih prihrankov energije dosezene se
druge koristi, in sicer blafitev podnebnih sprememb, izboljsanje kakovosti zraka, povecanje deleza
obnovljivih virov energije, izboljsanje konkurencnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo. Posredno bode pa
dosezene tudi sirse razvojne koristi, kot so vecia zaposlenost in gospodarska rast in socialne koristi,
predvsem z zrnanjsanjern energetske revsclne.

Najvecji prihranek leta 2020 glede na leta 2012 bo po projekcijah dosezen v prometu, in sicer 1.674 GWh
(37 % skupnega prihranka), sledijo gospodinjstva s 1.357 GWh (30 %), na tretjem mestu je industrija s
1.056 GWh (23 %), najrnanjsi prihranek v visini 478 GWh (10 %) pa bo dosezen v storitvah.

Cilj drzave je zagotoviti, da bode vse nove stavbe, ki so v lasti in uporabi javnih organov, skoraj nic-
energijske od leta 2018, v drugih sektorjih pa od leta 2020.

9.1.2 CIUIIZ OSNUTKA AKCIJSKEGANACRTA ZA OBNOVUIVE VIRE (AN OVE 2020)

Siovenija je z Direktivo 0 spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (v nadaljevanju OVE) prevzela
obveznost, da bomo do leta 2020 dosegli 25% obnovljivih virov v celotni porabi energije. V skladu stem je
Vlada RSjulija 2010 sprejela Akcijski nacrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE-2010).

Cilj na podroc]u ogrevanja se uspesno izpolnjuje, na podrociu rabe elektricne energije pa nekoliko
zaostajamo za predvideno dinamiko, predvsem zaradi zaostajanja investicij v nove proizvodne naprave. letu
2014 je zacel veljati tudi nov Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, st. 17/14, 81/15), ki prinasa precej
sprememb, med drugim tudi na podrocju sheme spodbujanja OVE za proizvodnjo elektricne energije. Poleg
tega so se od priprave AN OVE-2010, to je bilo v letu 2009, zgodile velike spremembe, tako na energetskem
kot gospodarskem podroc]u, in sicer na nacionalni kot globalni ravni. Zato je bila izdelana posodobljena
projekcija energetskih bilanc do leta 2030 na osnovi katere je posodobljen AN OVE.

V predlogu usmeritev za pripravo energetskega koncepta Siovenije je predlagano, da bi do leta 2035 dosegli
vsaj 30-odstotni delef OVE v koncni rabi energije, do leta 2055 pa 100-odstotni izkoristek trajnostnega
potenciala OVE v Sioveniji. Predlagano je, da se bo delez OVE poveceval v vseh segmentih rabe energije.
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Nacrtujerno izrabo hidroenergije, biomase, geotermalne in hidrotermalne energije, toplote okolice, sonca,
vetra, bioplina in biogoriv, ki ne posegajo v prehransko verigo. Do leta 2035 bi izkoristili cirnvec]i energetski
potencial rek, ki ga je mogoce izkoristiti na trajnosten nacin.

Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so:
• zagotoviti 25-odstotni delef obnovljivih virov energije v koncni rabi energije in 10-odstotni delef

obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020;
• do leta 2030 doseci vsaj 27-odstotni delez obnovljivih virov energije v brute koncn! rabi energije;
• ustaviti rast porabe koncne energije na 5,1 mio toe in rast primarne energije na 7,1 mio to je do

leta 2020;
• uveljaviti ucinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot razvojne prioritete;
• dolgorocno povecevati delef obnovljivih virov energije v koncnl rabi energije do leta 2030 in

nadalje;

9.1.3 CIUIIZ AKCIJSKEGA NACRTA ZA SKORAJ NIC-ENERGIJSKE STAVBE (AN SNES)

Energetski zakon (EZ-l) je 330. clenu opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nic-energijske.
Izraz »skoraj nlc-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko ucinkovitost]o
oziroma zelo majhno kolicino potrebne energije za delovanje, pri cerner je potrebna energija v veliki meri
proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v blifini,

Prehodne dolocbe v 542. clenu dolocajo, da se dolocba 330. elena tega zakona se zacne uporabljati 31.
decem bra 2020. Za nove stavbe, ki so v lasti Republike Siovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih
uporabljajo osebe javnega sektorja, se 330. clen tega zakona zacne uporabljati 31. decem bra 2018.

Definicija skoraj nlc-energijske stavbe obsega dolocitev minimalnih zahtev glede najvecjih dovoljenih potreb
za ogrevanje, hlajenje oz. klimatizacijo, pripravo tople vode in razsvetljavo v stavbi v skladu z gradbeno
tehnicno zakonodajo (PURES 2010), dolocitev najvecje dovoljene rabe primarne energije v stavbi ter
dolocitev najmanjsega dovoljenega dele fa obnovljivih virov energije v skupni dovedeni energiji za delovanje
stavbe.

Ce je najvecia dovoljena potrebna top Iota za ogrevanje stavbe za primer enostanovanjske stavbe z
oblikovnim faktorjem (ovoj/prostornina) 0,6 mol po zahtevah PURES2010 do konca leta 2014 omejena na
48 kWh/m2a in se ta omejitev z zacetkom leta 2015 znizuje na 38 kWh/m2a, se z uvedbo minimalnih zahtev
za skoraj nic-energijsko stavbo predvideva dodatno znifanje najvec]e potrebne toplote za ogrevanje stavbe
na 25 kWh/m2a.

Akcijski nacrt za skoraj nic energijsko stavbo predstavlja osnovo tudi za Oolgorocno strategijo spodbujanja
nalozb v prenovo nacionalnega fonda javnih ter zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb, kot je
opredeljeno v 348. clenu EZ-l, kjer pa bode ukrepi in viri financiranja za izvedbo pre nov tudi natancneje
konkretizirani.
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9.1.4 CIUIIZ DOLGOROCNE STRATEGIJE ZA SPODBUJANJE NALOZB ENERGETSKE PRENOVE STAVB

Obstojeci stavbni fond je sektor z najvecjim potencialom za doseganje prihrankov energije, saj se v stavbah
porabi dobra tretjina vse energije. Poleg tega so stavbe kljucne za doseganje cilja zrnanjsanja emisij
toplogrednih plinov za 80-95 odstotkov do leta 2050. Zato direktiva 0 energetski ucinkovitosti doloca, da
morajo drfave clanice pripraviti dolgorocno strategijo za spodbujanje nalozb v prenovo nacionalnega fonda
stavb, s katero bodo povecale stopnjo prenove stavb.

Strate ski cilj tega dokumenta je pri stavbah do leta 2050 doseci brezogljicno rabo energije. To bomo dosegli
z znatnim izboljsanjem energetske ucinkovitosti in povecanjern lzkoriscanja obnovljivih virov energije v
stavbah. 5 tem se bodo bistveno zrnanjsale tudi emisije drugih skodljivih snovi v zrak. Poleg tega je cilj tudi,
da Siovenija postane prepoznavna na podrocju trajnostne gradnje.

Kar 70 % skupnih povrsin stanovanjskih stavb in 60 % skupnih povrsin nestanovanjskih stavb je zgrajenih
pred letom 1985 in te predstavljajo ogromen potencial za prenovo.

V osnovnem scenariju strategije je predvidena stopnja celovitih energetskih prenov stanovanjskih stavb na
ravni 2 % (v tem do leta 2030 enodrufinsklh stavb okrog 1,75 %, vecstanovanjskih 2,5 %), v javnem sektorju
pa 3 %.

Vmesni cilji Dolgorocne strategije za spodbujanje nalofb v prenove stavb do leta 2030 so:
• zrnanjsati rabo koncne energije v stavbah za 15 % do leta 2020 in za 30 % do leta 2030 glede na leta

2005;
• vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije;
• zrnanjsanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za 60 % do leta 2020 in vsaj za 70 % do leta 2030

glede na leta 2005;
• energetsko prenoviti skoraj 26 mio m2 povrsin stavb oz. 1,3 - 1,7 mio m2 letno; od tega dobro

tretjino v standardu skoraj nic-energijskih stavb (AN sNES).

Operativni cilji strategije do leta 2020 oz. 2030 so:
• prenova 3 % javnih stavb v lasti ali uporabi oseb ozjega javnega sektorja letno;
• prenova 1,8 mio m2 stavb v sirsem javnem sektorju v obdobju 2014-2023 (OP-EKP);
• izboljsanje razmerja med vlo ienimi javnimi sredstvi in spodbujenimi nalofbarni v javnem sektorju

na 1 : 3 (OPTGP-2020);
• izvedba petih demonstracijskih projektov energetske prenove razlicnlh tipov stavb (OP-EKP).

Skupaj bodo za doseganje teh ciljev potrebne nalozbe v prenovo stavb na ravni okvirno 6,7 mrd evrov v
obdobju do leta 2030, od tega tri cetrtine v stanovanjskem sektorju, 10 % v javnem sektorju in 15 % v
zasebnem storitvenem sektorju. To pomeni med 350 in 450 mio evrov nalozb letno, od tega okrog 300 mio
evrov v stanovanjskem sektorju in 100 mio evrov v storitvenem sektorju (40 mio evrov v javnem sektorju in
60 mio evrov v zasebnem sektorju).

Nalozbe v eneregetsko prenovo stavb javnega sektorja bodo v povprecju na ravni 40 mio evrov let no,
vendar pod pogojem, da se izvedejo po modelu energetskega pogodbenistva, to pomeni z vkljucevanjern
zasebnega kapitala podjetij, ki izvajajo energetske storitve. Da bomo dosegli obveznosti glede kohezijskih
sredstev, to je prenove 1,8 mio m2 do leta 2023, bo moral ob nepovratnih sredstvih tudi javni sektor
zagotoviti del sredstev za financiranje nalofb.

Nalozbe v energetsko ucinkovitost stavb druibi prinasa]o pomembne prihranke in sirse koristi, ki jih lahko
razvrstimo v ekonomske, druzbene in okoljske koristi.
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9.1.5 CIUIIZ OPERATIVNEGA PROGRAMA UKREPOV ZMANJSANJA EMISIJ TGP (OP TGP 2020)

Siovenija podpira mednarodno vizijo prepreciti nevarne posledice podnebnih sprememb in zadrfati rast
globalne temperature pod mejo 2 "C. Aktivno bo prispevala k uresnicevanju te vizije s prehodom na
gospodarstvo, katerega rast ne bo temeljila na povecani rabi naravnih virov in energije, ampak bo z
ucinkovitostjo in inovacijami zrnanjsevala emisije toplogrednih plinov, izboljsevala konkurencnost ter
spodbujala rast in zaposlenost.

Cilj Siovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bode povecale za vee kakor 4 % glede na
leta 2005 oziroma da bode leta 2020 manjse od vrednosti 12.117 kt C02 ekv. Obveznost zrnanjsanja emisij
toplogrednih plinov se ne nanasa na obdobje do leta 2020, ampak ima Siovenija tudi pravno obvezujoce
letne cilje, saj emisije toplogrednih plinov v obdobju 2013-2020 ne smejo biti veeje od ciljnih letnih emisij
dolocenih z linearno trajektorijo do cilja v letu 2020. Od leta 2015 dalje bode izracuni emisij toplogrednih
plinov upostevali vrednost potenciala globalnega segrevanja iz 4. Porcella Medvladnega foruma 0

podnebnih spremembah (IPCC), kar posledicno pomeni, da bo potrebno ustrezno uskladiti izracune
absolutnih letnih obveznosti zrnanjsanja emisij toplogrednih plinov.

Operativni program ukrepov zrnanjsanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 je izvedbeni nacrt ukrepov
za doseganje pravno obvezujocega cilia Siovenije za zrnanjsanje emisij TGP do leta 2020 iz podnebno
energetskega paketa po Odlocbi 2009/406/ES.

osredotoca se na podrocja oz. sektorje, ki predstavljajo naivec]e delefe v emisijah TGP v sektorjih izven
evropske sheme trgovanja z emisijami (ETS), za katere veljajo nacionalne zaveze: stavbe, promet,
kmetijstvo, odpadki in drugi. OP TGP doloca temeljne cilje, nacela, prioritete in usmeritve za ukrepanje v
Sioveniji na podroc]u blazenja podnebnih sprememb do leta 2020 s pogledom do leta 2030.

OP-TGP-2020 zagotavlja stabilen okvir za izvajanje aktivnosti in gradi na ze sprejetih programih in
uveljavljenih instrumentih in ukrepih v drfavi, jih krepi in nadgrajuje, ter dopolnjuje z novimi in dodatnimi
ukrepi. Kljueni gradniki za izvajanje evropske zakonodaje na podrocju podnebne politike do leta 2020 so
akcijski nacrti, ki so predstavljeni v predhodnih poglavjih.

Prehod na nlzkooglllcno gospodarstvo ter krepitev raziskav, tehnoloskega razvoja in inovacij sta med
tematskimi cilji evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, kar je kljucno tudi za uspesno izvajanje
ukrepov OP-TGP-2020, saj bode ukrepi financirani v velikem delezu iz sredstev evropskih investicijskih in
strukturnih skladov.

9.1.6 CIUIIZ OPERATIVNI PROGRAM VARSTVA ZUNANJEGA ZRAKA PREDONESNAZEVANJEM 5
PM10 (OP PM10)

Cilji in ukrepi OP PMlO so obravnavani v poglavju 7.3 Napotki in ocene za izbolisanje kakovosti zraka.
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9.2 DOLOCITEV ClUEV NA LOKALNI RAVNI

9.2.1 UCINKOVITA RASA ENERGIJE

Skupna raba koncne energije na obmocju obcine Domzale se je leta 2016 glede na leta 2012 zrnanjsala za
7,1 %. V letu 2016 je bilo 75,S % koncne energije porabljeno v gospodarstvu [pretemo predelovalne
dejavnosti). Raba koncne energije v gospodinjstvih se je v letu 2016 glede na leta 2012 zrnanjsala za 5,9 %.
V kolikor upostevarno normirane podatke za tri leta (obdobje 2011-2013 in obdobje 2014-2016) se je raba
koncne energije v gospodinjstvih zrnanjsala za 14,1 %, v javni upravi za 10,8 % in v gospodarstvu za 3,4 %.

Obcina Domfale na rabo energije v prometu in gospodarstvu ne more vplivati bistveno zato ni smiselno na
nivoju lokalne skupnosti postaviti ciljev za ta dva sektorja.

Glede na dosezene prihranke v gospodinjstvih in javnih objektih je v obdobju naslednjih petih let (do leta
2020) zrnanjsanje rabe koncne energije v gospodinjstvih za 30 % in v javni upravi za 30 % glede na leta 2012
(normirano rabo koncne energije) realno dosegljivi cilj. Pri tem je seveda nujno potrebno izvajanje vseh
zastavljenih ukrepov na drfavni rabi.

Prav tako je cilj Obcine Dornfale v skladu z drfavnim ciljem zagotoviti, da bodo vse nove stavbe, ki so v lasti
in uporabi Obcine, skoraj nic-energijske od leta 2018. Skladno z drfavnimi usmeritvami bo Obcina preko
dolocenih ukrepov v energetskem nacrtovan]u zasledovala cilj za skoraj nic-energijske stavbe v drugih
sektorjih pa od leta 2020.

Obcina Dornfale bo skladno z Dolgorocno strategijo /3/ sledila cilju - prenova 3 % javnih stavb v lasti
javnega sektorja letno. V sklopu ukrepov bo predvidena tudi izvedba demonstracijskega projekta prenove
javne stavbe in vkljucitev izrabe OVEv javni stavbi.

9.2.2 OSNOVUIVI VIRI ENERGIJE

V rabi koncne energije na obmocju obcine Domfale v letu 2016 je lesna biomasa (Ies v vseh oblikah)
predstavljala 4,5 %, pri cernur je bil prete ino uporabljen v sklopu gospodinjstev za ogrevanje objektov. V
rabi koncne energije v gospodinjstvih v letu 2016 je les v vseh oblikah predstavljal 26,6 % koncne energije. V
javnih objektih je les predstavljal 2,2 % rabe koncne energije za ogrevanje.

V letu 2016 je bilo na obrnocju obcine Dornzale na elektrarnah na obnovljive vire (mHE, soncne, bioplinske)
in na enotah SPTEproizvedeno 56.004 MWh elektricne energije, kar glede na rabo elektricne energije v letu
2016 predstavlja 21,4 % rabe koncne energije.

V skupni bilanci je tako bilo na obmocju obclne Dom zale iz obnovljivih virov energije (pri elektriki se
uposteva tudi elektricna energija proizvedena na SPTE)zagotovljeno 11,4 % delez v rabi koncne energije.
Brez upostevanja sektorja industrija obnovljivi viri energije predstavljajo 22,9 % delef v rabi koncne energije
(upostevajoc vso oddano elektricno energijo v ornre fje iz OVE in SPTE).

Na podlagi navedenega je razvidno, da je doseganja cilja 25 % OVE na obmocju obcine Domzale do leta
2020 dosegljivo (brez upostevanja sektorja industrija).

Zastavljeni cilj ostaja enak kot v LEK2011 /6/, in sicer - 25 % delef OVEv rabi koncne energije do leta 2020
brez upostevanja sektorja industrija, saj Obcina na ta sektor z svojimi ukrepi ne more zaznavno vplivati.
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9.2.3 ZMANJSANJE EMISIJ TGP IN PMlO

Emisije CO2 zaradi zgorevanja energentov in proizvodnje elektricne energije v gospodinjstvih so v letu 2016
znasale 48.217 ton/leto in so se glede na leta 2011 zrnanjsale. Povprecne emisije CO2 zaradi gospodinjstev
in javnega sektorja v obdobju zadnjih treh let so znasale 51.253 ton/leto in so se glede na obdobje 2011-
2013 zmanjsale za 5,5 %. Normalizirane na prebivalea obcine Dornzale znasajo emisije v letu 2016 zaradi
gospodinjstev in javnega sektorja 1,49 ton/prebivalca.

Zaradi zgorevanja energentov na obmociu obcine Oornfale je v letu 2016 nastalo 6.803 kg emisij delcev
PM10, pri cernur glavni vir predstavljajo gospodinjstva (ea 80,3 % v letu 2016), sledi gospodarstvo z 18,9 %
in Javna uprava z 0,8 %. V navedenih emisijah ni upoStevana proizvodnja elektricne energije izven obrnocja
obcine. Emisije delcev PM10 so se glede na leto 2011 bistveno zrnanjsale, kar je predvsem posledica manjse
porabe kurilnega olja za ogrevanje stanovanjskih objektov in manjse porabe energije za ogrevanje
(predvsem lesa) zaradi izvedenih energetskih sanacij. Skupno so se povprecne emisije deleev PM10 v
obdobju zadnjih treh let (2014 - 2016) zrnanjsale za 27,8 % glede na povprec]e obdobja 2011-2013.

Ucinkovito rabo energije se zagotavlja s prikljucevanjern objektov in naprav na ekolosko eiste vire energije,
z raeionalno rabo energije in z zrnanjsevanjern porabe tako, da se:

• izboljsuje toplotna izolaeija objektov,
• spodbuja pasivne oziroma energetsko ucinkovite gradnje,
• pri nacrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolaeijskih materialov

ter tehnoloske opreme,
• zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z biomaso.

Za sektor promet je predvideno krepitev aktivnosti in izvajanje ukrepov na naslednjih podrocjih:
• spodbujanje trajnostne mobilnosti;
• promoeije in konkurencnost javnega potniskega prometa;
• povecanje energetske ucinkovitosti eestnih motornih vozil;
• spodbujanje pes migraeij in kolesarskega prometa;
• spodbujanje trajnostnega tovornega prometa;
• uvajanje elektrifikaeije prometa.

Skladno z navedenim in upostevanjern predhodnih ciljev je strateski eilj enak kot v LEK2011 /6/ in sieer -
20 % zrnanjsanje TGP do leta 2020 brez upostevanja sektorja industrija, saj Obcina na ta sektor z svojimi
ukrepi ne more zaznavno vplivati.

Osnovne strateske eilje je potrebno doseci ob dolgorocnern ohranjanju razpolofljivosti energetskih virov in
zanesljivi in stabilni oskrbi z energijo. Cilji, ki se nanasa]o na emisije toplogrednih plinov delno ze izhajajo iz
predhodnih eiljev.
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10 ANALIZA MOZNIH UKREPOV ZA DOSEGANJE CIUEV ENERGETSKEGA

NACRTOVANJA

10.1 UKREPI NA PODROCJU OSKRBE Z ENERGIJO

10.1.1 POVECANJE ZANESUIVOSTI OSKRBE Z ELEKTRICNO ENERGIJO

lzhajajoc iz ugotovitev izvedene analize stanja in pridobljenih podatkov 0 analizi stanja omrefja za oskrbo z
elektricno energijo ter izdelanih strateskih dokumentov ugotavljamo sledece:

• RTP 110/20 kV Dornzale predstavlja osnovni napajalni vir obmoqa. V casu konicnih obremenitev
presega transformacija v omenjenem objektu dopustne vrednosti. Tako je v primeru izpada enega
transformatorja 110/20 kV dodatno rezervo iskati preko medsebojnih SN povezav iz sosednjih RTP-
jev.

• V srednje napetostnem distribucijskem omrezju je visoko obremenjen izvod DV 20 kV Senofeti, na
katerem se pojavljajo nedopustni padci napetosti. Na tem daljnovodu je zato prtcakovati omejitev
priklopa. Nacrtovane so ojacitve z izgradnjo neposredne 20 kV kabelske povezave med RTP
110/20 kV Domzale in naseljem Dol pri Ljubljani v skupni dolfini 8 km. V trasi slednje se bo od
omenjene RTPdo Ihana izvedla tudi nadomestna gradnja obstojecega DV Senozett, kar bo povecalo
zanesljivost napajanja odjemalcev na sirsem obmoqu. Izgradnja nadomestnega KB 20 kV Senofeti
pomeni tudi sprostitev drugega sistema dvosistemskega daljnovoda DV 2 x 20 kV Moravce v
zacetnern delu trase. 5 tem bo RP Vrba pridobila tretji neposredni napajalni vod, odjemalci v
smereh Tuhinja, Morave in Blagovice pa se bodo napajali iz locenlh sektorjev po lastnih izvodih iz
RTPDornfale.

• Ob pricakovani rasti obremenitev na obrnocju mestnega jedra v Domfalah bo nadalje nujno
potrebna rekonstrukcija starejsih SN kabelskih odsekov, ki so sestavni del kabelski izvodov KB
Kemiena in KB Sumberk. Oolgorocna resitev vkljucevanja novih vecjih uporabnikov, kot je npr. ole
Zelodnik, pa bo zahtevala poleg prikljucitve z novimi SN izvodi v blifnjo RTP 110/20 kV Dornrale
ustrezno predhodno razbremenitev le-te.

• Za nadaljnje zagotavljanje kvalitetne oskrbe odjemalcev z elektricno energijo so tudi na
transformaciji 110/20 kV potrebne ojaCitve. Zaradi visoke obremenjenosti transformacije 110/20 kV
v Domzalah. ki ze v obstojecern stanju dosega 75 % nazivne rnocl in stem ne zagotavlja
samostojnega obratovanja, je v prihodnje nujno potrebna izgradnja predvidene RTP 110/20 kV
Menges. Lokacija nove RTP 110/20 kV se nahaja izven obrnocja obcine Domzale. v neposredni
bllfinl proizvodnega obrata podjetja Lek. Pogoj za razbremenitev transformacije v Domzalah po
izgradnji RTP 110/20 kV Menges, pa je izgradnja in integracija novih SN izvodov iz nove RTP v
industrijsko kabelsko omrezie v Dornfalah.

Navedeni predvidena aktivnosti in investicije so ze prepoznane tudi iz strani SODO, tako da bo obcina v
prihodnjem obdobju v sodelovanju s SODO poskusala cirn prej izboljsati stanja in zmogljivosti omrez]a, da
bo oskrba eim manj rnoteca in zanesljivejsa.
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10.1.2 POVISANJE UCINKOVITOSTI DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV

Plinovodno omref]e je na obmocju obcine Domzale zelo dobro razvejano. S plinovodnim ornrezjem so
pokrita vsa centralna naselja. Plinovodno ornrezje ni speljano samo v obrobnih naseljih na jugovzhodu in
jugu obcine. Siritev plinovodnega omre ija ni potrebna in ni nacrtovana. Ornrefje upravlja koncesionar
Petrol Plin, d. o. o.

Kljucni izziv za povecanje ucinkovitosti distribucijskega sistema plinovodnega ornrefja predstavlja aktivacija
izvedenih plinovodnih prikljuckov. Narnrec stevilo aktivnih prikljuckov predstavlja okoli 42 % vseh
prikljuckov in je zelo razlicno po naseljih. Glede na ugotovitve izvedene analize stanja je se zmeraj visok
delez ogrevanja s kurilnim oljem, ki se vedno bistveno presega ogrevanje s plinom, tudi v urbanih obrnocjih
centralnih naselij. Infrastruktura plinovodnega ornrefja je tako v obstojeCih kapacitetah obremenjena z
manj kot polovico mofne obremenitve.

V skladu z energetsko politiko Siovenije je nekako prioriteta, da se spodbuja izrabo obnovljivih virov
energije. Obcina sicer ima moznost, da s posebnim odlokom prepise prioritetni vrstni red pri izbiri nacina
ogrevanja. Glede na energetsko politiko bi v takem primeru bilo treba na prvo mesto postaviti obnovljive
vire energije. Vendar je treba izpostaviti, da glede na razvejanost plinovodnega ornrezja in ze izvedeno
infrastrukturo smotrno tudi razrnisljati 0 zahtevah za priklapljanje na plinovodno omrejje z zemeljskim
plinorn. Zemeljski plin je tudi fosilno gorivno, vendar je v primerjavi s kurilnim oljem okolju bolj prijazen
energent, ki povzroca precej nizje emisije toplogrednih plinov, kot nastajajo pri uporabi kurilnega olja.

Na temelju navedenega predlagamo Obcini, da pristopi k pripravi in sprejemu odloka naclnu ogrevanja in
prikljucitvi na distribucijske sisteme v sklopu katerega bi nekako izpostavili, da se:

• V urbanih obrnociih centralnih naselij, kjer je prisotno obstojece plinovodno cmrezle, ob
rekonstrukcijah, obnovah in zamenjavah sistemov za ogrevanje prioritetno izrablja rnoznost
prikljucevanja in aktivacije plinovodnih prikljuckov.

• Na obmocjih z redko poselitvijo nacrtuje individualna energetska oskrba in pri tem pospesuje
uporaba obnovljivih virov energije, predvsem biomase.

• Pri izvedbi posodobitev in izvajanju rekonstrukcij skupnih kotlovnic v vecstanovanjskih objektih
prioritetno preveri moznost prehoda na energent obnovljivih virov (npr.: lesna biomasa) ali prehod
na uporabo okoljsko bolj sprejemljivega energenta (s kurilnega olja na zemeljski plln).

• Da se pri nacrtovanju stanovanjskih gradenj z vee kot 20 stanovanjskimi enotami opredeli zahteva
za nacrtovanje skupnega sistema ogrevanja s skupno kotlovnico.

V sodelovanju z upravljavcem distribucijskega ornrefja se pripravi tudi izobrazevalno oziroma
ozavescevalno akcijo v strnjenih delih naselij za prehod stanovanjskih stavb iz kurilnega olja in UNP na
zemeljski plin (prlkljucek na plinovodno omrezje). Za pridobivanje vecjega stevila aktivnih prikljuckov se
lahko pripravi tudi posebne ugodnosti v povezavi z nadaljnjim odjemom zemeljskega plina (dobava
energenta).

Ukrep se nanasa na objekte, ki imajo rnoznost priklopa na plinovodno ornre lje. Prehod na zemeljski plin se
izvede, ko je potrebna zamenjava zastarelega kotla ali ob energetski sanaciji objekta. Pred samo zamenjavo
kotla se preuci tudi ekonornicnost vgradnje mikrokogeneracij. V kolikor je za posamezni javni objekt
ekonomsko sprejem ljivejsa izraba obnovljivih virov energije, predstavlja to prioriteto pred zemeljskim
plinom.

Za ukrep se crpa podatke iz vzpostavljenega katastra kurilnih naprav, ki se ga ustrezno dopolni. Na ta nacin
se lahko doloci vse objekte, kjer se uporablja neustrezne peei in za katere je v prihodnosti potrebna
zamenjava.
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10.1.3 POVISANJE UCINKOVITOSTI SKUPNIH CENTRALNIH KOTLOVNIC

Skladno z analiza skupnih kotlovnic (poglavje 4.3 Skupne kotlovnice) so bile preteino vse vecje skupne
kotlovnice zamenjane oziroma sanirane v obdobju od izdelave LEK-a2011 /6/. Od vecjih skupnih kotlovnic
ostaja samo ena na ELKO, ki je od leta 2008. Navedena kotlovnica na ELKOse nahaja v sklopu SPB in je
toplotne moci 2,5 MW. Na kotlovnico je prikljucenih 14 stavb skupne ogrevalne povrsine ca. 40.500 m2

.

Starejse od 10 let so se tri manjse skupne kotlovnice na zemeljski plin (rnoct do 1 MW). V primeru teh
skupnih kotlovnic gre v vseh treh primerih za kotlovnico na zemeljski plin, toplotne moci pa so 600 kW,
460 kW in 120 kW.

Skladno z navedenim je razvidno, da obstajajo stiri skupne kotlovnice za katere je smiselno preuctti
moinost sanacije kotlovnice z zamenjavo kotla in izvedbo soproizvodnje elektricne energije in toplote. V
sklopu analize moinosti zamenjave je potrebno pripraviti varianto z izrabo lesne biomase in varianto z
zemeljskim plinom kot energentom.

Pri preucltvi moinosti zamenjave kotlovnice v navedenih primerih se preuci tudi moinost prikljucka
dodanih objektov na skupno kotlovnico. Novo kotlovnico se tako dimenzionira ob upostevanju vseh
obstojecih in tudi predvidenih odjemalcev.

V primeru skupne kotlovnice na lesno biomaso je rnoznost po zagotovitvi cenejse toplote za uporabnike. V
primeru izvedbe investicije v novo kotlovnico je moino navedeni projekt prijaviti na potencialne javne
razpise za sofinanciranje ogrevanja na obnovljive vire energije.

V primeru prehoda skupne kotlovnice v SBPna lesno biomaso bi to pomenilo povecanje deleza OVE v rabi
koncne energije za ogrevanje za ca. 3,0 % glede na leta 2016. V primeru izvede vseh navedenih stirih
kotlovnic na lesno biomaso bi to pomenilo povecanje deleia OVE za ca. 4,0 % v rabi koncne energije za
ogrevanje objektov. Pri tem ni upostevana prikljucitev dodatnih novih odjemalcev na omenjene skupne
kotlovnice.

V primeru soproizvodnje elektricne energije in toplote na navedenih stirlh kotlovnicah bi bilo moino letno
pridelati ca. 1.185 MWh elektricne energije, kar predstavlja povecan]e deleia proizvedene elektricne
energije iz SPTE(v primeru biomase iz OVE) za 0,5 % v rabi elektricne energije.
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10.2 UKREPI NA PODROCJU UCINKOVITE RABE ENERGIJE

10.2.1 STANOVANJSKI SEKTOR

Najucinkovitejse ukrepe sanacije stanovanjskih stavb razdelimo v tri skupine:
1) lzboljsanje ucinkovitosti ogrevalnega sistema, ki vkliucuje hidravlicno uravnotezenje tokokrogov ter

ustrezno eentralno in lokalno temperaturno regulaeijo;
2) lzboljsanje toplotnih lastnosti ovoja, ki vkljucuje toplotno izolaeijo grad bene konstrukeije, vgradnjo

sodobnih oken z uclnkovitiml zunanjimi sencili, ureditev sistema kontroliranega energijsko ucinkovltega
prezracevanja, eentralno pripravo tople sanitarne vode (zamenjava elektricnih grelnikov);

3) Vgradnja energijsko ucinkovitih sijalk.

Sedanja povprecna speclficna raba toplote za ogrevanje stanovanj na obmoclu obcine Domzale je bistveno
vec]a. kot je to znacilno za nizkoenergijske in se posebej pasivne stavbe.

Kljub temu, da je energetska sanaeija bistveno zahtevnejsa od novogradnje pa je mogoce z postopnim
uvajanjem navedenih ukrepov zniiati rabo energije za ogrevanje, ki predstavlja najvec]] delez pri rabi
energije v stavbah za 20-50 %. V obdobju do leta 2020 se predvideva, da bo energetska sanacija stavb, tudi
zaradi zagotovitve novih delovnih mest intenzivna in naj bi v povprec]u ornogocila vsaj 30% znifan]e rabe
toplote za ogrevanje stanovanjskih stavb.

Skladno z dolgorocno strategijo za prenove /3/ je predvidena v obdobju 2018-2023 povprecna letna
stopnja prenov stanovanjskih objektov v visini 1,8 %. To pomeni, da se na obmocju obcine Domzale prenovi
ea 18.400 m2 stanovanjskih povrsln (upostevajoc samo stavbe starejse od leta 2008) na leto, kar predstavlja
v naslednjih petih let prenovo ca. 89.000 m2 povrsin stanovanjskih stavb.

Strosek sanacije navedenih stanovanjskih povrsin predstavlja ca. 3,1 milijona EUR na leta in skupno v
naslednjih petih letih strosek 15,5 milijonov EUR.Zaradi prenove stanovanjskih objektov se bo raba energije
zrnanjsala za ca. 11.000 MWh v obdobju naslednjih petih let. Glede na koncno rabo energije za ogrevanje
stanovanjskih objektov to predstavlja zrnanjsanje za ca. 8,2 % glede na koncno rabo energije v letu 2016.

Obcina Dornfale, javna podjetja in distributer zemeljskega pi ina se aktivno vkljueijo v konkretne
promocijske in akcijske nacrte. Podobno obvezo Obcina Dcmzale lahko nalof tudi vsem upravljaveem
stavb, ki bi z letnimi poroctli 0 rabi energije stanovanjskih objektov, ki jih upravljajo, tudi dokazovali
uspesnost pri zrnanjsevanju rabe energije. Obcina Dornzale z energetsko sanaeijo javnih objektov preko
informiranja in ozavescanja prikazuje primere dobre prakse in spodbuja obcane k izvedbi energetskih
sanaeij lastnih objektov.

10.2.2 JAVNI SEKTOR

Na podlagi podrobnega pregleda izdelanih razSirjenih energetskih pregledov in energetskih izkaznic so bile
doloceni ukrepi ucinkovlte rabe energije v javnih stavbah. Skupne investieije v URE za javne stavbe so
oeenjene na 3.099.250 EUR,pri cerner v investieije niso vkljuceni sistemi za izrabo obnovljivih virov energije.
Z izvedbo vseh predvidenih investicijskih in organizaeijskih ukrepov je oeenjena prihranek koncne energije
za ogrevanje ca. 1.128,6 MWh/leto in prihranek elektricne energije 265,9 MWh/leto. Z izvedbo
investieijskih in organizaeijskih ukrepov bo letni prihranek za energijo znasal ca. 119.463 EUR.

Oeena investicijskih stro skov, prihranek energije in prihranek stroskov je loceno po objektih prikazan v
spodnji preglednici.
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Tabela 29: Prikaz investicijskih stroskov, prihrankov energije in stroskov v javnih stavbah

Investicijski
Prihranek Prihranek

Prihranek
Naziv objekta stroski energije za elektricne

stroskov
[EUR]

ogrevanje energije
[EUR]

[kWh/a] [kWh/a]

Enota Cesmin 16.583 30.047 11.462 3.141
Enota Cicidom Kolicevo 9.300 15.254 2.944 1.164
Enota Bistra 4.741 7.763 1.368 635
Enota Mlincek 21.447 29.238 3.213 1.913
Enota Palcek Vir 28.731 21.605 7.605 2.027
OSRodica 120.000 65.000 25.000 9.800
Obcina - objekt Savska 17.485 8.329 3.732 864
OSPreserje pri Radomljah 189.500 88.000 30.000 18.800
Enota Ostrzek Rodica 32.063 17.872 1.961 1.474
Enota Kekec Radomlje 59.100 32.879 2.642 2.161
Enota Krtek Ihan 23.951 11.816 2.430 844
Podruznicna sola Ihan 244.000 126.000 7.000 9.900
OSDob 47.500 10.000 11.500 2.800
OSDomzale 104.000 14.000 30.000 6.000
Enota Ursa 360.000 115.000 30.000 17.150
Obcina - Glavni objekt 448.718 137.044 30.776 10.831
OSRoje 164.008 44.092 15.762 3.910
OSVenclja Perka 1.049.773 336.049 44.489 23.947
Podrumicna sola Krtina 3.350 582 500 102
Podru znicna sola Jarse 155.000 18.000 3.500 2.000
Skupaj 3.099.250 1.128.570 265.884 119.463

Ovrednoteni investicijski ukrepi so opisani v nadaljevanju loceno po posameznih objektih. Pri tem je
potrebno poudariti, da so v nadaljevanju povzeti vsi ukrepi navedeni v REP. Posamezni ukrepi niso
ekonomko smiselni, saj je investicija previsoka glede na vracilno dobo. Poleg navedenega so posamezni
objekti bili energetsko sanirani in bi izvedba prezracevanja z rekuperacijo toplote zahtevala ponovne
gradbene posege, kar tako z tehnicnega kot ekonomskega vidika ni smiselno. Pred izvedbo posameznih
ukrepov je potrebno Ie te ovrednotiti glede na ekonomske uclnke (vracilna doba, itd.). Prioritetno se bodo
tako izvajale energetske sanacije objektov, ki do sedaj se niso blli celovito energetsko sanirani. Prioriteta
izvajanja energetskih sanacij objektov je odvisna tudi od starosti posameznega objekta, kar pomeni da se
bodo posamezne investicije v energetsko sanacijo javnih stavb izvajale prioritetno v starejsih objektih in
sele kasneje v novejsih objektih (skladno z ekonomsko smiselnostjo izvedbe investicije). Posamezni objekti
(vrtci) se nahajajo v sklopu poslovnih in stanovanjskih objektov in so investicije v energetsko prenovo
smiselne v primeru energetske prenove celih stavb.

Prav tako so predvideni tudi organizacijski ukrepi, ki z razmeroma nizkimi stroski in brez vecjih posegov v
stavbo ornogoca]o prihranek precejsne kolicine energije. Predvideno vsaka organizacija ali podjetje
potrebuje smernice za ucinkovito rabo energije ter vsaka stavba potrebuje osebo ali organizacijo, ki bo
skrbela za implementacijo in izvajanje organizacijskih ukrepov. Ob pravilnem izvajanju, organizacijski ukrepi
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lahko zagotovijo prihranek energije do 10 % ali v dolocenih primerih celo vee, na letni ravni. Poleg
zrnanjsanja rabe energije implementacija organizacijskih ukrepov prispeva k izboljsanju bivalnega ugodja v
stavbi.

Nekateri splosni organizacijski ukrepi, ki veljajo v vseh objektih so razdelani v nadaljevanju.

Elektricna energija:
• Uporablja se naprave, ki imajo visok energijski razred (A);
• Nastavitev naprav na nacln »minimalna raba v stanju pripravljenosti«, ee naprave to ornogoca]o:
• Redno izklapljanje elektricnih aparatov in razsvetljave;
• Uporaba svetilk, Ie ko ni dovolj dnevne svetlobe za normalno izvajanje dejavnosti v prostorih;
• Redno eiseenje svetilk in sijalk, saj zaprasenost svetilk zrnanjsa ucinek osvetljenosti za 20 %.

Toplotna energija:
• Redno spremljanje temperature v prostorih in jo vzdrzevati glede na uporabo prostorov ter

namembnost prostora.
• Redno in pravilno prezracevanje prostorov. To pomeni za nekaj minut odpreti okna na stefa] (ce je

rnozno ustvariti prepih), da se zrak izmenja hitro in v celoti.
• Izklapljanje oz. zrufanje ogrevanja prostorov kadar niso zasedeni.
• Odstranitev vseh preprek pred radiatorji, saj zastiranje radiatorjev zrnanjsuje izkoristek ogreval ter

posledicno povecuje porabo toplotne energije za ogrevanje prostorov.

Implementacija in izvajanje vseh ukrepov scasorna vpliva na nacin razrnisljanja vseh uporabnikov stavbe.
Posledicno se bo z njihovim delovanjem v smislu ucinkovite rabe energije, pozitiven ucinek poznal tudi v
drugih prostorih njihovega delovanja (npr. njihovi domovi). Dolgorocno nam to prinese ne Ie zrnanjsanje
stroskov ternvec tudi zmanjsanje emisij toplogrednih plinov.

Nekateri organizacijski ukrepi se v nekaterih javnih objektih ze izvajajo. V Akcijskem nacrtu z razdelanimi
ukrepi, so organizacijski ukrepi vkljuceni v enoten celovit ukrep 4.2.11 Uvedba energetskega upravljanja v
jayne stavbe. Ukrep zaokrozu]e celoten niz nalog oz. posameznih ukrepov, ki jih je potrebno izvajati za
uspesno energetsko upravljanje in predvideva pilotno uvedbo energetskega upravljanja v 4 jayne objekte
(OS, vrtec, sportni objekt in obcinsko stavbo) za analizo stanja in zagotovitev rezultatov iz razlicnih tipov
stavb.

10.2.2.1 Obeinski stavbi Ljubljanska cesta 69 in 69 a

Toplotna izolacija ovoja stavbe - Ovoj celotne stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 69, je toplotno
nezasciten. Predlaga se namestitev toplotne izolacije po celotnem ovoju stavbe, in sicer fasadne izolacijske
plosee iz mineralne volne, debeline ca. 15 em, ki se namesti na obstojeco konstrukcijo.

Vsaka dodatna namestitev toplotne izolacije na stavbi, na naslovu Ljubljanska cesta 69a, bi bila financno
neupravicena, zato se namestitev dodatne toplotne izolacije ne predlaga.

lzolacija plosee proti hladnemu podstresju - V stavbi na Ljubljanski cesti 69 je strop proti hladnemu
podstresju nezadostno toplotno zasctten. Predlaga se namestitev dodatne plasti toplotne izolacije v
debelini ca. 20 cm po celotni povrsini podstresja.

V stavbi na Ljubljanski cesti 69a je strop proti hladnemu podstres]u lesene konstrukcije ter brez toplotne
izolacije. Predlagana je namestitev toplotne izolaeije v debelini ca. 30 em po eelotni povrsini podstre sia.
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Menjava starih neustreznih oken - Okna na stavbi, na Ljubljanski cesti 69, so vecinorna se vedno stara,
lesena in predstavljajo nepotrebne izgube toplotne energije. Predlaga se menjava vseh obstojecih lesenih
oken, z novimi PVC okni, ustrezne toplotne prehodnosti. Hkrati z menjavo oken, so predvidene tudi
menjave vseh notranjih okenskih polic.

Okna na stavbi, na naslovu Ljubljanska cesta 69a, so ze zamenjana in ustrezne kvalitete, zato menjava ni
predvidena.

Menjava neustreznih vrat - Stavba, na naslovu Ljubljanska cesta 69, ima vee vhodnih vrat, ki ne izpolnjujejo
predpisanih zahtev za toplotne prehodnosti. Predlaga se menjava vseh neustreznih vhodnih vrat z novimi
vrati, nizjih toplotnih prehodnosti.

Vrata na stavbi, na naslovu Ljubljanska cesta 69a, v celoti ustrezajo trenutnim standardom. Menjava ni
predvidena.

Servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije - Kot osnovni ukrep za zrnanjsevanje stroskov ogrevanja
se predlaga celovit servis obstojecega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred pricetkorn
ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni pregled
sistema, 0 morebitnem puscanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje, ciscenje,
izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzracevalni loncki, tipala, termo-
manometri). Po koncanih delih se izdela se tlacni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled regulacije in
ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni refim obratovanja, nastavitev tedenske
programske ure glede na delovni cas, nocni re firn ogrevanja, ..).

Rekonstrukcija toplotne podpostaje - Oba objekta se s toplotno energijo napajata iz ene kotlovnice, ki je ze
zastarela. Predlaga se rekonstrukcija celotne kotlovnice, ki obsega zamenjavo obstojecega kotla z novimi
stenskimi kondenzacijskimi kotli s celotno kotlovsko in regulacijsko opremo. Predvidi se izgradnja novih vej
z obtocnirni crpalkami, z frekvencno regulacijo, mesalnimi ventili, krmilno regulacijo posameznega
ogrevalnega kroga z vodenjem v odvisnosti od zunanje temperature, ter vso ostalo pripadajoco opremo:
termomano metri, tipala, elektro omara, venili, izolacija ..

Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo, na vsa grelna telesa - Predlagana je
menjava vseh stareisih klasicnih ventilov s termostatskimi ventili in pripadajoclrnl termostatskimi glavami, ki
ornogoca]o avtomatsko regulacijo.

Izvedba sistema daljinskega upravljanja ogrevanja po posameznih prostorih - Kot dodatna rnoznost
regulacije ogrevanja v posameznem prostoru je predlagana vgradnja posebnih elektronskih radiatorskih
termostatskih glav, ki omogocajo krmiljenje vsakega posameznega ventila, preko centralnega nadzornega
sistema.

Zamenjava svetilk z LED paneli - V obeh objektih je skupaj narnescenih 395 starejsih svetilk, za katere se
predlaga menjava v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. obstojece svetilke se
zamenjajo z ucinkovitejsimi tehnologijami in LEDpaneli.

Menjava enostopenjskih kotlickov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so povecrru namesceni
kotlicki za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjsan]e porabe pitne vode se kot ukrep predlaga
zamenjava obstojecih kotlickov z novimi dvostopenjskimi.
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10.2.2.2 Obcinska stavba, Savska eesta 2

Dodatna izolaeija plosce proti hladnemu podstresju - Strop proti hladnemu podstresju toplotno ni zadostno
zasctten. Predlaga se namestitev dodatne plasti toplotne izolaeije v debelini eea. 20 em po eelotni povrsini
podstre sja.

Servis eelotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulaeije - Kot osnovni ukrep za zrnanjsevanje stroskov
ogrevanja se predlaga eelovit servis obstojecega ogrevalnega sistema in nastavitev regulaeije. Pred
pricetkom ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, 0 morebitnem puscan]«. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
ciscenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (venti Ii, odzracevalni lonfki, tipala,
termo-manometri). Po koncanih delih se izdela se tlacni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni re firn obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni cas, nocni refim ogrevanja, ..).

Izvedba sistema daljinskega upravljanja ogrevanja po posameznih prostorih - Kot dodatna moznost
regulaeije ogrevanja v posameznem prostoru je predlagana vgradnja posebnih elektronskih radiatorskih
termostatskih glav, ki omogoca]o krmiljenje vsakega posameznega ventila, preko eentralnega nadzornega
sistema.

Zamenjava svetilk z LED paneli - V objektu je namescenih 76 starejsih svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstojece svetilke se zamenjajo z
ucinkovitejsirni tehnologijami in LED pane Ii.

Menjava enostopenjskih straniscnih kotlickov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so povecim
narnesceni kotlicki za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zrnanjsanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstojecih kotlickov z novimi dvostopenjskimi.

10.2.2.3 Srednja sola Domzale

Srednja sola Oornfale nima izdelanega Razsirjenega energetskega pregleda, zato so ukrepi povzeti iz
Energetske izkazniee stavbe.

GLAVNI OBJEKT: Ukrepi za izboljsanje kakovosti ovoja stavbe - toplotna zascita zunanjih sten, toplotna
zaSCita stropa proti podstresju, menjava oken, odprava transmisijskih toplotnih mostov, odprava
konvekeijskih toplotnih mostov in izboljsanje zrakotesnosti.

Ukrepi za izboljsanje energetske ucinkovitosti sistemov KGH - vgradnja crpalk z zvezno regulaeijo,
prilagoditev kapaeitete prezracevalnega sistema dejanskim potrebam, optimiziranje casa obratovanja,
optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, priporoca se vgradnja termostatskih ventilov na zaklep
namesto navadnih ventilov in ob zamenjavi obstojecih, ki so poskodovani ali odtujeni

Ukrepi za povecan]e izrabe OVE - zamenjava ogrevalnega sistema in tople sanitarne vode z izrabo OVE}

DELAVNICE 1: Ukrepi za izboljsanje kakovosti ovoja stavbe - Toplotna zasctta zunanjih sten, toplotna zascita
stropa proti podstres]u, menjava oken, odprava transmisijskih toplotnih mostov, odprava konvekeijskih
toplotnih mostov

Ukrepi za izboljsanje energetske ucinkovitosti sistemov KGH - Hidravlicno uravnoteten]e ogrevalnega
sistema, optimiziranje casa obratovanja, optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, priporoca se vgradnja
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termostatskih ventilov na zaklep namesto navadnih ventilov in ob zamenjavi obstojecih, ki so poskodovani
ali odtujeni.

DELAVNICE2:
Ukrepi za izboljsanje kakovosti ovoja stavbe - Toplotna zascita zunanjih sten, toplotna zascita strehe -
stropa v mansardi, menjava vrat, odprava transmisijskih toplotnih mostov, odprava konvekcijskih toplotnih
mostov in izbolisan]« zrakotesnosti

Ukrepi za izboljsanje energetske uclnkovitosti sistemov KGH - Vgradnja crpalk z zvezno regulacijo,
hidravlicno uravnotezenje ogrevalnega sistema, optimiziranje casa obratovanja, optimiziranje zagotavljanja
dnevne svetlobe, priporoca se vgradnja termostatskih ventilov na zaklep namesto navadnih ventilov in ob
zamenjavi obstojeCih, ki so poskodovani ali odtujeni

Ukrepi za povecanje izrabe OVE - Priprava tople sanitarne vode z izrabo OVE

10.2.2.4 Osnovna sola Rodica

Vgradnja termostatskih glav in zamenjava ventilov - Uvajanje lokalnega termostatiranja na ogrevalnih
telesih je nujni ukrep, ki ornogoca vzdrIevanje zelene temperature v posameznih prostorih, po drugi strani
pa zagotavlja ucinkovito izkoriscanje toplotnih virov v prostoru, ki bi sicer vodili v pregrevanje oz. bi bili
zavrfeni ali neizkorisceni. Namestiti je potrebno termostatske venti Ie na vsa grelna telesa v stavbi. Po oceni
zrnanjsarno porabo toplotne energije za 4 - 7 %.

Obnova obstojece razsvetljave - Za novogradnjo ali rekonstrukcijo prostorov priporocarno vgradnjo svetilk z
visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z izkoristkom med 90 in 93% in z ftuorescencnirni sijalkami tipa T5 ali
pa sodobne svetilke z LEDtehnologijo. V prostorih, ki niso stalno zasedeni (sanitarije, hodniki, garderobe)
predlagamo vgradnjo senzorjev prisotnosti (PIR). Velja poudariti, da ni nujno, da senzor prisotnosti deluje v
refirnu vklop-izklop sijalk, ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki omogoca optimalno
osvetljenost, glede na zunanje pogoje.

Priprava tople vode - Za pokrivanje energijskih potreb za segment tople sanitarne vode je izhcdiscno
predvidena izkljucna uporaba toplote iz kotlovnice, ki pa bi jo lahko smiselno dopolnili s pridobljeno
energijo iz terrnicnega solarnega sistema.

Zamenjava obstojece tehnike prezracevanja kuhinje, telovadnice in sanitarij -Obstojeci sistem brez
rekuperacije ni v skladu s predpisi in ustvarja neugodno delovno okolje. Za sanacijo prezracevalnega
sistema kuhinje predlagamo sistem z varcevalnirni napami in prezracevanje preko klimatske naprave ter
prezracevalni strop in prezracevanje preko klimata z rekuperacijo. Pri varcevalnih napah dovajamo delno
predgreti (mrzel) zunanji zrak 70 % ter 30 % zraka kuhinje stem zrnanjsamo porabo energije za 70 % prav
tako strosek in poraba energije je 30 %.

Sanitarije ucencev po nadstropjih (etatah) ter sanitarije pred telovadnico so prezracevane z okni, vzgonsko
in ventilatorji. Z izvedenim sistemom ne zagotavljamo kvalitetno prezracevanje torej odvod zraka. Z
uCinkovito izmenjavo zraka v prostorih dosegamo odvajanje sproscene vlage, pare, smradu, itd. Hkrati v
poletnem casu, na ta nacin znifujerno prostorske temperature oziroma relativne vlage. Predlaga se
zamenjava prezracevalnega sistema s klimati ter rekuperacijo toplote. Za rnontafo uporabimo obstojece
izpuste dovod svezega zraka pa se spelje v sredinski predprostor (hodnik).
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10.2.2.5 Osnovna sola Rodiea - Podruznicna sola Jarse

Vgradnja termostatskih glav in zamenjava ventilov - Uvajanje lokalnega termostatiranja na ogrevalnih
telesih je nujni ukrep, ki omogoca vzdrzevanje zelene temperature v posameznih prostorih, po drugi strani
pa zagotavlja ucinkovlto izkoriscanje toplotnih virov v prostoru, ki bi sieer vodili v pregrevanje oz. bi bili
zavrzeni ali neizkorlsceni. Namestiti je potrebno termostatske ventile na vsa grelna telesa v stavbi. Po oeeni
zmanjsamo porabo toplotne energije za 4 - 7 %.

Uvajanje sodobnega lokalnega prezracevanja z vracanjern toplote odpadnega zraka - V eelotni soli je
organizirano prezracevanje z odpiranjem oken, kar je v nasprotju s pravilnikom 0 prezracevanju in
klimatizaeiji stavb. Obstojeci sistem prezracevanja ne zagotavlja ustrezne kakovosti zraka v prostorih,
posebno: sanitarije, kuhinja in telovadniea, kjer je predpisano prisilno prezracevanje, V segmentu
prezracevanja je z vidika dotrajanosti obstojece tehnike izpostavljena izvedba sodobnega sistema za
telovadnieo in za sanitarije.

Toplotna izolaeija ovoja stavbe - Predlaga se, da se v prvem koraku gradbene sanaeije obnovijo doloceni
elementi stavbnega ovoja, in sieer lese no stavbno pohistvo se zamenja z novim, sodobnim energijsko
uclnkovitlrn s trojno zasteklitvijo, glede na smiselnost se namestijo zunanja sencila, streha nad mansardo se
dodatno toplotno zasciti z notranje strani (ca. 16 em toplotne zascite) in na vse zunanje zidove se vgradi
18 em toplotne zaseite.

Obnova obstojece razsvetljave - Za novogradnjo ali rekonstrukeijo prostorov priporocarno vgradnjo svetilk z
visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z izkoristkom med 90 in 93% in z fluorescencnlmi sijalkami tipa T5 ali
pa sodobne svetilke z LED tehnologijo. V prostorih, ki niso stalno zasedeni (sanitarije, hodniki, garderobe)
predlagamo vgradnjo senzorjev prisotnosti (PIR). Velja poudariti, da ni nujno, da senzor prisotnosti deluje v
refirnu vklop-izklop sijalk, ampak ima lahko funkeijo regulaeije osvetljenosti, ki ornogoca optimalno
zagotavljanje osvetljenosti, glede na zunanje pogoje.
Uvedba eentralne priprave tople sanitarne vode s soneem - Topla sanitarna voda (TSV) se pripravlja v
toplovodnim bojlerju V = 300 L. Uporaba TSV je Ie za delilno kuhinjo, kjer je poraba zelo majhna. Navodila
za graditev osnovnih sol v Republiki Sioveniji, ki ga je pripravilo Ministrstvo za solstvo in sport, predvideva
TSV v uCilnieah in obvezno v sanitarijah. V primeru, da se investitor odloci izvesti instalacijo TSV vsaj v
sanitarijah, je smiselno uporabiti tudi soncno energijo.

10.2.2.6 Osnova sola Roje

Toplotna izolaeija ovoja stavbe - Za zrnanjsanje toplotnih izgub se predlaga odstranitev obstojecih kombi
plose ter namestitev sklenjene plasti toplotne izolaeije debeline 15 em, po eelotnem ovoju stavbe.

lzolaeija preostalega posevnega stropa - Predlagana je odstranitev trenutne konstrukeije stropa ter izvedba
novega spuscenega stropa z narnesceno toplotno izolacijo. Debelina izolaeije je odvisna od vi sine prostora
po sanaeiji.

Menjava preostalih starih oken - Predlaga se menjava vseh starejsih oken in steklenih sten z okni ustrezne
toplotne prehodnosti. Ob zamenjavi oken so hkrati predvidene menjave vseh notranjih okenskih polie.

Menjava kopelita - Na stavbi je na dolocenlh mestih narnescen kopelit, ki ne ustreza trenutnim zahtevam 0

toplotni zaseiti sodobnih stavb. Predlagana je menjava elementov s klasicnimi PVC/steklenimi elementi.

Menjava vhodnih vrat - Predlaga se menjava vseh neustreznih vhodnih vrat z novimi vrati nizjih toplotnih
prehodnosti.
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Namestitev termostatskih glav na grelna telesa - Predlaga se namestitev termostatskih glav na vsa grelna
telesa.

10.2.2.7 Osnovna sola Venclja Perka

Toplotna izolaeija stavbe - Stavba je trenutno delno ze izolirana, vendar toplotna zasctta ne zadosca
trenutnim standardom. Predlaga se odstranitev eelotne silikatne opeke vkljucno z izolaeijo, eiseenje zidov,
ter namestitev toplotne izolaeije debe line 18 em. Poleg sanaeije ovoja nad koto nie se izdela tudi izolaeija
vkopanih zidov vkljucno z novo hidroizolaeijo.

Menjava oken - Predlagana je zamenjava vseh starih oken z novimi okni, nizjih toplotnih prehodnosti. Poleg
menjave oken so predvidene tudi menjave vseh notranjih okenskih polic.

Menjava vhodnih vrat - Stavba ima vee vhodnih vrat, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev za toplotne
prehodnosti. Predlaga se menjava vseh vhodnih vrat z novimi vrati nizjih toplotnih prehodnosti.

Izolaeija podstresja ter sanacija ravne strehe - Predlaga se, da se eelotna ravna streha nad veznim delom
toplotno zaseiti z zunanje strani s toplotno izolacijo debeline 24 em, parno zaporo, zunanjo povrsino pa se
zaseiti s plastjo pranega prodea. Toplotna zasclta telovadniee se izvede z izdelavo spuscenega strops, na
katerega se namesti toplotna izolaeija debeline 20 em. Klasicno izoliranje zaradi nizkega podstresja tu ni
rnofno. Solski del podstresja se dodatno izolira z namestitvijo toplotne izolacije debeline 16 em direktno ze
na cbstojeco 10 em debelo izolaeijo, saj je Ie ta kvalitetna in menjava ni potrebna.

Centralno prezracevanje z rekuperacijo zraka - V objektu je vgrajenih vee prezracevalnih naprav, katere pa
ne lzkorisca]o odpadne toplotne energije. Predlagana je sanacija celotnega prezracevalnega sistema, z
vgradnjo novih prezracevalnlh naprav z moznostjo rekuperaeije toplote iz odpadnega zraka.

Servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulaeije - Kot osnovni ukrep za zrnanjsevanje stroskov ogrevanja
se predlaga celovit servis obstojecega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred pricetkorn
ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni pregled
sistema, 0 morebitnem puscanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje, eiseenje,
izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzracevalni loncki, tipala, termo-
manometri). Po koncanih delih se izdela se tlacnl preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled regulacije in
ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni refirn obratovanja, nastavitev tedenske
programske ure glede na delovni cas, nocni refim ogrevanja ...).

Namestitev termostatskih glav in ventilov 5 samodejno regulaeijo - Predlagana je menjava vseh klasicnlh
ventilov in glav, za elektronske termostatske ventile in glave, ki ornogoca]o natancnejsi nadzor nad
temperaturo v posameznem prostoru. Ventili samodejno prilagajajo temperaturo posameznega prostora
po zeljah uporabnika.

Zamenjava obstojecih svetilk z LED paneli - V objektu je narnescenih 543 starejsih svetilk, za katere se
predlaga menjava v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstojece svetilke se
zamenjajo z ucinkovitejsirni tehnologijami in LEDpaneli.

Menjava enostopenjskih straniscnlh kotlickov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so povecim
namesceni kotlicki za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zrnanjsanje porabe pitne vode, se kot
ukrep predlaga, zamenjava obstojecih kotlickov z novimi dvostopenjskimi.

Lokalni energetski koncept Obiine Domiole 143 od 201



MM 50/, uCinkovite trojnostne resitve

10.2.2.8 Osnovna sola Domzale

Investicijski ukrepi na razsvetljavi - Priporoca se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in s ftuorescencnlrni sijalkami tipa T5 ali pa sodobne svetilke z LEDtehnologijo.
V prostorih, ki niso stalno zasedeni (sanitarije, hodniki, garderobe) predlagamo vgradnjo senzorjev
prisotnosti (PIR). Velja poudariti, da ni nujno, da senzor prisotnosti deluje v refirnu vklop - izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki ornogoca optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.

Prezracevanje kuhinje, telovadnice in sanitarij - Izvedba prezracevanja telovadnice z odpiranjem oken je
neustrezna in ne zagotavlja primernega okolja za telovadbo. Predvidena je vgradnja manjsega sistema za
prezracevanje,

Prezracevanje kuhinje sole je izvedeno z odsesovalnimi napravami, napravami preko stresnega ventilatorja,
klimata. Dovod zraka je nekontroliran iz okolice kuhinje (zunaj objekta), resetka v zidu, resetka v kuhinjskih
vratih ter z odpiranjem oken. Podatkov 0 odsesavanju ni, ker je dokumentacija izgubljena. Za prezracevanje
kuhinje je predvidena celovita nadomestitev obstojece tehnike z novo, z vracanjern toplote odpadnega
zraka.

Sanitarije ucencev po nadstropjih in sanitarije pred telovadnico so prezracevane z okni in ventilatorji, kar ne
zagotavlJa kvalitetnega prezracevanja. Z izmenjavo zraka v prostorih dosegamo odvajanje sproscene vlage,
pare in smradu ter v poletnem casu znitanje prostorske temperature oziroma relativne vlage. Optimalna
resitev je namestitev kopalniskih ventilatorjev z vklopom na senzorje in programsko uro. Izvedba je
smiselna v sklopu vzdrzevalnlh del.

10.2.2.9 Osnovna sola Domzale - Podruznicna sola Ihan

Celovita energetska prenova ovoja stavbe - V prvi fazi se zamenja preostalo stavbno pohistvo z novim, z
nizjo toplotno prehodnostjo ter se doda toplotna izolacija stropov proti podstresiu. V drugi fazi se toplotno
zasciti neizolirane fasade ter dodatno toplotno zasciti premalo izolirane fasade.

Investicijski ukrepi na razsvetljavi - Priporoca se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in z fluorescencnirni sijalkami tipa T5 ali pa sodobne svetilke z LEDtehnologijo.
V prostorih, ki niso stalno zasedeni (sanitarije, hodniki, garderobe) predlagamo vgradnjo senzorjev
prisotnosti (PIR). Velja poudariti, da ni nujno, da senzor prisotnosti deluje v rezlmu vklop - izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki ornogoca optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.

1O.2.2.100snovna sola Dob

Investicijski ukrepi na razsvetljavi - Priporoca se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in z fluorescencnirni sijalkami tipa T5 ali pa sodobne svetilke z LEDtehnologijo.
V prostorih, ki niso stalno zasedeni (sanitarije, hodniki, garderobe) predlagamo vgradnjo senzorjev
prisotnosti (PIR). Velja poudariti, da ni nujno, da senzor prisotnosti deluje v refimu vklop - izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki ornogoca optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.
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Prezracevanje telovadnice in sanitarij - Izvedba prezracevania telovadnice z odpiranjem oken je neustrezna
in ne zagotavlja primernega okolja za telovadbo. Predlaga se vgradnja sistema enostavnega prezracevanja z
vracanjern toplote.

10.2.2.11 Osnovna sola Dob - Podruznicna sola Krtina, Vrtec Ursa - Enota Mavrica

Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo - Predlagana je menjava vseh klasicnih
ventilov in glav, za elektronske termostatske venti Ie in glave, ki ornogoca]o natancnejsi nadzor nad
temperaturo v posameznem prostoru. Ventili samodejno prilagajajo temperaturo posameznega prostora
po zeljah uporabnika.

Investicijski ukrepi na razsvetljavi - Priporoca se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in s fluorescencnlrni sijalkami tipa T5 ali pa sodobne svetilke z LEDtehnologijo.
V prostorih, ki niso stalno zasedeni (sanitarije, hodniki, garderobe) predlagamo vgradnjo senzorjev
prisotnosti (PIR). Velja poudariti, da ni nujno, da senzor prisotnosti deluje v rezlmu vklop-izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki ornogoca optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.

10.2.2.12 Osnovna sola Preserje pri Radomljah

Sanacija strehe in menjava oken - Za gradbeni segment posodobitve ovoja objekta so predvideni ukrepi za
izboljsavo oziroma nadgradnjo obstojece toplotne zascite streh in stropov ter zamenjave starega stavbnega
pohistva. Stavbno pohlstvo naj se zamenja z novim, sodobnim, energijsko ucinkovitim PVC stavbnim
pohistvorn s trojno zasteklitvijo. Posevna streha oziroma strop proti neogrevanemu podstresju
najstarejsega dela objekta, streha nad povezovalnim delom ter posevna streha nad telovadnico in
dvoranskim delom naj se dodatno toplotno zasciti z 18 cm toplotne izolacije.

Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo - Predlagana je menjava vseh klasicnih
ventilov in glav, za elektronske termostatske ventile in glave, ki ornogoca]o natancnejs: nadzor nad
temperaturo v posameznem prostoru. Ventili samodejno prilagajajo temperaturo posameznega prostora
po zeljah uporabnika.

Priprava tople vode s pomoc]o terrnicnega solarnega sistema - Glede na Ie delno oskrbo iztocnih mest v
objektu s toplo vodo je smiselno razsirltl in postopno nadgraditi tudi centralni sistem za sanitarno toplo
vodo. Poleg dodatnega povecevanja akumulacije tople vode, slrjenja sistema in ukinitvi souporabe
elektricne energije je rnofno vkljuciti tudi terrnlcni solarni sistem.

Investicijski ukrepi na razsvetljavi - Priporoca se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in s fluorescencnimi sijalkami tipa T5 ali pa sodobne svetilke z LEDtehnologijo.
V prostorih, ki niso stalno zasedeni (sanitarije, hodniki, garderobe) predlagamo vgradnjo senzorjev
prisotnosti (PIR). Velja poudariti, da ni nujno, da senzor prisotnosti deluje v refirnu vklop - izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki ornogoca optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.

10.2.2.13 Osnovna sola Dragomelj in Vrtec Domzale - Enota Racman

Osnovna sola Dragomelj in vrtec Domzale - Enota Racman nimata izdelanega Razsirjenega energetskega
pregleda, zato so ukrepi povzeti iz Energetske izkaznice stavbe. Javna stavba je bila zgrajena v letu 2006 in
je glede na specificne kazalnike med boljslrni, zato ukrepi energetske sanacije niso med prioritetnimi.
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Ukrepi za tzboljsan]« kakovosti ovoja stavbe - Toplotna zascita zunanjih sten.

Ukrepi za izboljsanje energetske ucinkovitosti sistemov KGH - Vgradnja crpalk z zvezno regulaeijo,
rekuperaeija toplote, optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, menjava enostopenjskih straniscnih
kotlickov z dvostopenjskimi.

Ukrepi za povecanje izrabe OVE - Ogrevanje na biomaso, vgradnja toplotne crpalke zrak/voda za pripravo
tople sanitarne vode.

10.2.2.14 Vrtee Dom zale - Enota Ostrzek

Toplotna izolaeija stavbe - Zunanji zidovi stavbe so montatne sestave z vmesno nameseeno toplotno
izolaeijo, ki ne zadostuje danasnjim standardom. Za zrnanjsanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe je
smiselno namestiti dodatno neprekinjeno toplotno izolaeijo po eelotnem ovoju stavbe. Predlagana je
namestitev toplotne izolaeije (T. I.) s fasadnimi izolaeijskimi ploscami iz mineralne volne debeline ca. 15 em,
ter XPST. I. debeline 15 em, na mestu eokla.

Centralno prezracevan]e z rekuperaeijo zraka - Kot mornost je prikazana dobava in vgradnja eentralnega
prezracevalnega sistema z rekuperacijo toplote za eelotni vrtee. Sistem poleg prezracevanja ornogoca tudi
ohlajanje prostorov. Obstojeci sistem prezracevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperaeijo
toplote, zato natancnih prihrankov in posledicno povracilne dobe ni rnozno realno dolociti. Po vgradnji
sistema bode prostori preeej bolj prezracevani kot so trenutno, kar posledicno pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaeiji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upostevati, da se z vgradnjo sistema poveca
poraba elektricne energije. Vgradnjo sistema omogoca kontrolirano in enakomerno prezracevanje, rzboljsa
se kvaliteta zraka v prostoru, preprecu]e nastanek plesni in konstrukeijskih poskodb, ki nastanejo zaradi
kondenzaeije zrakotesnih objektov.

Servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulaeije - Kot osnovni ukrep za zrnanjsevanje stroskov ogrevanja
se predlaga eelovit servis obstojecega ogrevalnega sistema in nastavitev regulaeije. Pred pricetkorn
ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni pregled
sistema 0 morebitnem puscanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje, ciscenje,
izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, cdzracevalni loncki, tipala, termo-
manometri). Po koncanih delih se izdela se tlacni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled regulaeije in
ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni rezirn obratovanja, nastavitev tedenske
programske ure glede na delovni cas, nocni refim ogrevanja, ..).

Vgradnja brezficne regulaeije termostatskih ventilov - Regulaeija ogrevanja v posameznem prostoru je
rnofna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujocih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znizajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogoca]o nastavitve nacina ogrevanja in v
primeru odprtja okna Ie to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Ornogocajo tudi brezzicno regulaeijo preko
eentralnega krmilnega sistema.

Zamenjava svetilk z LEDpaneli - V objektu je namescenih 64 starejsih svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstojece svetilke se zamenjajo z
ucinkovitejsimi tehnologijami in LEDpaneli.

Menjava enostopenjskih straniscnlh kotlickov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so povecrru
narnesceni kotlicki za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zrnanjsan]e porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstojeCih kotlickov z novimi dvostopenjskimi.
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10.2.2.15 Vrtee Domzale - Enota Cicidom

Centralno prezracevanje z rekuperaeijo zraka - Kot mcznost je prikazana dobava in vgradnja eentralnega
prezracevalnega sistema z rekuperacijo toplote za eelotni vrtee. Sistem poleg prezracevanja ornogoca tudi
ohlajanje prostorov. Obstojeci sistem prezracevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperaeijo
toplote, zato natancnih prihrankov in posledicno povracilne do be ni rnofno realno doloCiti. Po vgradnji
sistema bodo prostori preeej bolj prezracevani kot so trenutno, kar posledicno pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaeiji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upostevati, da se z vgradnjo sistema poveca
poraba elektricne energije. Vgradnjo sistema omogoca kontrolirano in enakomerno prezracevanje, izboljsa
se kvaliteta zraka v prostoru, preprecu]e nastanek plesni in konstrukeijskih poskodb, ki nastanejo zaradi
kondenzaeije zrakotesnih objektov.

Servis eelotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulaeije - Kot osnovni ukrep za zrnanjsevanje stroskov
ogrevanja se predlaga eelovit servis obstojecega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pricetkom ogrevalne sezone, naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema 0 morebitnem puscanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
CiScenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzracevalni loncki, tipala,
termo-manometri). Po koncanih delih se izdela se tlacnt preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulaeije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni refim obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni cas, nocni refim ogrevanja ... ).

Vgradnja brezflcne regulaeije termostatskih ventilov - Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
rno ina z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujocih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znizajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Ornogoca]o nastavitve nacina ogrevanja in v
primeru odprtja okna Ie-to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Ornogoca]o tudi brezficno regulaeijo preko
eentralnega krmilnega sistema.

Zamenjava svetilk z LED paneli - V objektu je namescenih 67 starejsih svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstojece svetilke se zamenjajo z
ucinkovitejsiml tehnologijami in LED paneli.

Menjava enostopenjskih straniscnih kotlickov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so povecrru
narnesceni kotlickt za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zrnanjsanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstojecih kotlickov z novimi dvostopenjskimi.

10.2.2.16 Vrtee Domzale - Enota Kekee

Toplotna izolaeija eelotnega ovoja stavbe - Za zrnanjsanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe je smiselno
namestiti dodatno neprekinjeno toplotno izolaeijo po eelotnem ovoju stavbe. Predlagana je namestitev
toplotne izolacije (T. I.) s fasadnimi izolaeijskimi ploscarnt iz mineralne volne debeline ea. 10 em, ter XPS T. I.
debe line 10 em, na mestu eokla.

Hidroizolaeija zidu v zernl]i do terneljev - Vkljucno z izolaeijo ovoja stavbe je predlagana tudi izolacija ter
hidroizolacija vkopanih zidov. Potrebno je odkopati zid do spodnjega nivoja temeljev (kjer je to mogoce) in
podzemne dele obodnih temeljito ocistttt in jih osusiti. Zidove se nato natancno pregleda in gradbeno
pokrpa morebitne poskodbe ter pripravi podlago. Na tako pripravljen zid se polofi novo hidroizolaeijo.
Hidroizolaeijo se zascitit s toplotno izolaeijo iz XPS plosc skupne debeline 10 em. V sklopu ukrepa je
potrebno izvesti tudi drenazo okoli objekta. Pred zasutjem se izolacija fizicno zasciti se s cepasto folijo.

Menjava vhodnih vrat - Predlaga se menjava vseh preostalih neustreznih vhodnih vrat z novimi PVC vrati
nizjih toplotnih prehodnosti.
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Izolaeija plosce proti hladnemu podstresju - Za doseganje dodatnih prihrankov toplotne energije se
predlaga namestitev dodatne toplotne izolaeije V skupni debelini 20 em. Hkrati se izvedejo tudi pohodne
servisne povrsine podstresia.

Centralno prezracevanje z rekuperaeijo zraka - Kot moinost je prikazana dobava in vgradnja eentralnega
prezracevalnega sistema z rekuperaeijo toplote za eelotni vrtee. Sistem po leg prezracevanja ornogoca tudi
ohlajanje prostorov. Obstojeci sistem prezracevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natancnih prihrankov in posledlcno povracilne dobe ni moine realno dolociti. Po vgradnji
sistema bode prostori preeej bolj prezracevani kot so trenutno, kar posledicno pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaeiji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoStevati, da se z vgradnjo sistema poveca
poraba elektricne energije. Vgradnjo sistema ornogoca kontrolirano in enakomerno prezracevanje, izboljsa
se kvaliteta zraka v prostoru, preprecuje nastanek plesni in konstrukcijskih poskodb, ki nastanejo zaradi
kondenzaeije zrakotesnih objektov.

Servis eelotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulaeije - Kot osnovni ukrep za zrnanjsevanje stroskov
ogrevanja se predlaga eelovit servis obstojecega ogrevalnega sistema in nastavitev regulaeije. Pred
pricetkorn ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, 0 morebitnem puscanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
ciscenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzracevalni loncki, tipala,
termo-manometri). Po koncanih delih se izdela se tlacnt preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulaeije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni reiim obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni cas, nocni refim ogrevanja ...).

Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo - Predlagana je menjava vseh preostalih
klasicnlh ventilov in glav brez moinosti samodejne regulacije z elektronskimi termostatskimi ventili in
glavami, ki ornogoca]o natancnejsi nadzor nad temperaturo v posameznem prostoru.

Zamenjava svetilk z LEDpaneli - V objektu je narnescenih 74 starejsih svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstojece svetilke se zamenjajo z
uctnkovltejslmi tehnologijami in LEDpaneli.

Menjava enostopenjskih straniscnih kotlickov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so povecrru
narnesceni kotllcki za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zrnanjsanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstojecih kotlickov z novimi dvostopenjskimi.

10.2.2.17Vrtee Domiale - Enota Krtek

Toplotna izolaeija eelotnega ovoja stavbe - Za zrnanjsanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe je smiselno
namestiti dodatno neprekinjeno toplotno izolaeijo po eelotnem ovoju stavbe na zunanji strani zidu.
Predlagana je namestitev toplotne izolacije (T. I.) s fasadnimi izolaeijskimi ploscam: iz mineralne volne
debeline ca. 15 em, ter XPST. I. debe line 15 em na mestu cokla.

Centralno prezracevanje z rekuperaeijo zraka - Kot moinost je prikazana dobava in vgradnja centralnega
prezracevalnega sistema z rekuperaeijo toplote za eelotni vrtee. Sistem poleg prezracevanja ornogoca tudi
ohlajanje prostorov. Obstojeci sistem prezracevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natancnih prihrankov in posledicno povracilne dobe ni moino realno dolociti. Po vgradnji
sistema bodo prostori preeej bolj prezracevani kot so trenutno, kar posledicno pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaeiji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoStevati, da se z vgradnjo sistema poveca
poraba elektricne energije. Vgradnjo sistema ornogoca kontrolirano in enakomerno prezracevanje, izboljsa
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se kvaliteta zraka V prostoru, preprecuje nastanek plesni in konstrukcijskih poskodb, ki nastanejo zaradi
kondenzacije zrakotesnih objektov.

Vgradnja brezficne regulacije termostatskih ventilov - Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
rnczna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno detujocih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znifajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Ornogocajo nastavitve nacina ogrevanja in v
primeru odprtja okna Ie to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Ornogocajo tudi brezficno regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.

Zamenjava svetilk z LEDpaneli - V objektu je narnescenih 74 starejsih svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstojece svetilke se zamenjajo z
ucinkovitejsimi tehnologijami in LEDpaneli.

Menjava enostopenjskih straniscnih kotlickov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so povecrru
narnesceni kotlicki za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zrnanjsanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstojecih kotlickov z novimi dvostopenjskimi.

lO.2.2.18Vrtec Domzale - Enota Mlincek

Enota se nahaja v sklopu poslovno stanovanjskega objekta zato je izvedba ukrepov vezana na izvedbo
ukrepov v sklopu celotne stavbe. Izvedba ukrepov URE in OVE samo v delu stavbe tako tehnicno kot
ekonomsko ni smiselna.

Toplotna izolacija dela ovoja stavbe - Za zrnanjsanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe je smiselno namestiti
dodatno neprekinjeno toplotno izolacijo po eelotnem ovoju stavbe na zunanji strani zidu. Predlagana je
namestitev toplotne izolaeije (T. I.) s fasadnimi izolaeijskimi ploscami iz mineralne volne debeline ca. 15 em,
ter XPST. I. debeline 15 em na mestu eokla.

Centralno prezracevan]e z rekuperaeijo zraka - Kot rnofnost je prikazana dobava in vgradnja eentralnega
prezracevalnega sistema z rekuperaeijo toplote za eelotni vrtee. Sistem poleg prezracevanja ornogoca tudi
ohlajanje prostorov. Obstojeci sistem prezracevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natancnih prihrankov in posledicno povracilne dobe ni rnofno realno dolociti. Po vgradnji
sistema bode prostori preeej bolj prezracevani kot so trenutno, kar posledlcno pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaciji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoStevati, da se z vgradnjo sistema poveca
poraba elektricne energije. Vgradnjo sistema omogoca kontrolirano in enakomerno prezracevanje, izboljsa
se kvaliteta zraka v prostoru, preprecu]e nastanek plesni in konstrukeijskih poskodb, ki nastanejo zaradi
kondenzaeije zrakotesnih objektov.

Servis eelotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulaeije - Kot osnovni ukrep za zrnanjsevanje stroskov
ogrevanja se predlaga celovit servis obstojecega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pricetkorn ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, 0 morebitnem puscan]«. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
ciscenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzracevalni loncki, tipala,
termo-manometri). Po koncanih delih se izdela se tlacni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulaeije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni refirn obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni cas, nocnt refirn ogrevanja ...).

Vgradnja brezficne regulaeije termostatskih ventilov - Regulaeija ogrevanja v posameznem prostoru je
rnozna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujocih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znifajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogoca]o nastavitve nactna ogrevanja in v
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primeru odprtja okna Ie to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Ornogoca]o tudi brezficno regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.

Zamenjava svetilk z LED paneli - V objektu je narnescenih 99 starejslh svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstojece svetilke se zamenjajo z
ucinkovitejsimi tehnologijami in LED paneli.

Menjava enostopenjskih straniscnih kotlickov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so povecrrn
narnesceni kotlicki za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zrnanjsanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstojecih kotlickov z novimi dvostopenjskimi.

10.2.2.19Vrtee Domzale - Enota Gaj

Stavba je bila zgrajena leta 2010 in je glede na specificne kazalnike ustrezna zato dodatni ukrepi niso

predvideni.

10.2.2.20Vrtee Domzale - Enota Palcek

Toplotna izolaeija ovoja stavbe starega dela vrtca - Za zrnanjsanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe je
smiselno namestiti dodatno neprekinjeno toplotno izolacijo po celotnem ovoju starega dela stavbe.
Predlagana je namestitev toplotne izolaeije (T. I.) s fasadnimi izolaeijskimi ploscarni iz mineralne volne
debeline ca. 20 em.

Servis eelotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije - Kot osnovni ukrep za zrnanjsevanje stroskov
ogrevanja se predlaga eelovit servis obstoiecega ogrevalnega sistema in nastavitev regulaeije. Pred
pricetkom ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, 0 morebitnem puscanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
ciscenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzracevalni lonckl, tipala,
termo-manometri). Po koncanih delih se izdela se tlacnl preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni rezirn obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni cas, nocn: reflrn ogrevanja ... ).

Vgradnja brezficne regulaeije termostatskih ventilov - Regulaeija ogrevanja v posameznem prostoru je
rno ina z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujocih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znifa]o temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogoca]o nastavitve nacina ogrevanja in v
primeru odprtja okna Ie to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Ornogoca]o tudi brezficno regulacijo preko
eentralnega krmilnega sistema.

Zamenjava svetilk z LED paneli - V objektu je narnescenih 33 starejsih svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstojece svetilke se zamenjajo z
ucinkovltejsirni tehnologijami in LED paneli.

Menjava enostopenjskih straniscnih kotlickov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so poveciru
narnesceni kotlicki za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zrnanjsanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstojecih kotlickov z novimi dvostopenjskimi.

10.2.2.21 Vrtee Ursa - Enota Ursa

Toplotna zascita eelotnega stavbnega ovoja in stavbnega pohiStva - Priporodjivo je, da se sanacijski ukrepi
na oknih in vratih izvajani hkrati s toplotno sanacijo fasade. Predlagan je ukrep zamenjave vseh oken in vrat
v PVC izvedbi z nizjo toplotno prehodnostjo. Za zunanji zid objekta predlagamo, da se toplotno izolira z
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zunanje strani sea. 16 em toplotne zascite, minimalna debelina pa sieer znasa 10 em. Zunanji zid
ogrevanega dela stavb v pasu eokla ali v vkopanem delu se izvede hidroizolaeija in se toplotno izolira z
zunanje strani. Toplotna zascita naj bo predvidoma debela 15 em in naj sega vse do globine temeljev. Na
obstojeci strop posevne strehe namestimo toplotno izolacijo (npr. mineralno volno) debeline vsaj 20 em,
novo zrakotesno parno zaporo in novo stropno oblogo. Na ravni strehi izvedemo nov izravnalni beton ter
teraso preplastimo z dvoslojno bitumensko hidroizolaeijo. Nato polofirno 15 em ekstrudiranega polistirena
(v primeru ohranitve obstojece izolaeije), ga zascitimo s polietilensko folijo, izvedemo ustrezen eementni
estrih in nanj polofimo oblogo po izbiri.

Vgradnja termostatskih glav in zamenjava ventilov - Namestiti je potrebno termostatske ventile na vsa
grelna telesa v stavbi. Po oeeni zrnanjsamo porabo toplotne energije za 4-7 %.

Zbiranje in uporaba dezevnice - Za zbiranje dezevnlce se na pareeli ob objektu vrtea vkoplje okrogli
rezervoar volumna 2 x 12.000 L. Dezevnlca se zbira z zlebov preko peskolova z grobim filtrom, pred vtokom
v rezervoar pa je montiran se fini filter. V primeru prevelike kolicine dezja in prekomerno napolnjenega
rezervoarja je poskrbljeno z iztokom v ponikovalnieo oz. v meteorni kanal. V rezervoar se vgradi tudi
nivojsko stikalo za varovanje krlticnega nivoja vode ter sesalni kos z nepovratnim ventilom. V kotlovniei se
montira enota s crpalko in avtomatiko, ki crpa vodo iz rezervoarja. Dezevnica iz rezervoarja se bi uporabljala
za we kotlicke ter za zalivanje in pranje avtomobilov in dopolnjevanje ogrevalnega sistema. Moznost je
predstavljena zgolj informativno, saj je sicer ne-energetski ukrep, ki pa lahko nadomesti do 2000 m3 porabe
pitne vode in prihrani do 5.800 EURjleto. Investicija stane od 15.000 do 20.000 EURin se povrne v 4 letih.

Obnova notranje razsvetljave - Priporoca se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in z fluorescencnirni sijalkami tipa T5 ali pa sodobne svetilke z LEDtehnologijo.
V prostorih, ki niso stalno zasedeni (sanitarije, hodniki, garderobe) predlagamo vgradnjo senzorjev
prisotnosti (PIRl. Velja poudariti, da ni nujno, da senzor prisotnosti deluje v refirnu vklop-izklop sijalk,
ampak ima lahko funkeijo regulaeije osvetljenosti, ki ornogoca optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.

Prezracevanje prostorov - V informacijo je podana ocena tudi za primer izvedbe sistema eentralnega
prezracevanja prostorov stavbe, z vracanjern toplote odpadnega zraka. Taksen sistem bistveno zrnanjsuie
preostale toplotne izgube stavbe - transmisijske izgube na ovoju predhodno zrnanjsarno z gradbenimi
ukrepi - v obsegu do 30 MWhja. Investicija se po oceni - odvisno od nadaljnjega projektiranja kapacitet -
giblje v rangu 100.000 EUR. V primeru nadomescanja toplote za prezracevanje, generirane z obstojeco
plinsko kotlovnico, bi znasal letni prihranek ca 3.000 EUR.

10.2.2.22 Vrtee Ursa - Enota Cesmin

Stavba je montafne gradnje in je bila postavljena leta 2009. Zunanji ovoj stavbe je zadovoljiv, saj je v skladu
z veljavnimi standardi iz casa gradnje. Okna in vrata so v celoti lesena in zadovoljive kvalitete. Javna stavba
je bila zgrajena v letu 2009 in je glede na specificne kazalnike med boljslmi, zato ukrepi energetske sanacije
niso med prioritetnimi.

eentralno prezracevanje z rekuperaeijo zraka - Kot moznost je prikazana dobava in vgradnja eentralnega
prezracevalnega sistema z rekuperacijo toplote za celotni vrtee. Sistem poleg prezracevanja ornogoca tudi
ohlajanje prostorov. Obstojeci sistem prezracevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natancnih prihrankov in posledicno povracilne dobe ni rnofno realno dolociti. Po vgradnji
sistema bode prostori preeej bolj prezracevani kot so trenutno, kar posledicno pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaciji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoStevati, da se z vgradnjo sistema poveca
poraba elektricne energije. Vgradnjo sistema ornogoca kontrolirano in enakomerno prezracevan]e, tzbolisa
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se kvaliteta zraka V prostoru, preprecuje nastanek plesni in konstrukcijskih poskodb, ki nastanejo zaradi
kondenzacije zrakotesnih objektov.

Servis celotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije - Kot osnovni ukrep za zrnanjsevanje stroskov
ogrevanja se predlaga celovit servis obstojecega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pricetkorn ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, 0 morebitnem puscanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
ciscenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzracevalni loncki, tipala,
termo-manometri). Po koncanih delih se izdela se tlacni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni refirn obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni cas, nocni re iim ogrevanja ... ).

Vgradnja brezficne regulacije termostatskih ventilov - Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
rnofna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujocih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno zniiajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogoca]o nastavitve nacina ogrevanja in v
primeru odprtja okna Ie to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Omogoca]o tudi brez iicno regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.

Zamenjava svetilk z LED paneli - V objektu je narnescenih 33 starejsih svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstojece svetilke se zamenjajo z
ucinkovitejsimi tehnologijami in LED paneli.

Menjava enostopenjskih straniscnih kotlickov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so povecrm
narnesceni kotlicki za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zrnanjsanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstojecih kotlickov z novimi dvostopenjskimi.

lO.2.2.23Vrtec Ursa - Enota Bistra

Enota se nahaja v sklopu poslovno stanovanjskega objekta zato je izvedba ukrepov vezana na izvedbo
ukrepov v sklopu celotne stavbe. Izvedba ukrepov URE in OVE samo v delu stavbe tako tehnicno kot
ekonomsko ni smiselna.

Centralno prezracevanje z rekuperacijo zraka - Kot rnoznost je prikazana dobava in vgradnja centralnega
prezracevalnega sistema z rekuperacijo toplote za celotni vrtec. Sistem poleg prezracevanja ornogoca tudi
ohlajanje prostorov. Obstojeci sistem prezracevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natancnih prihrankov in posledicno povracilne dobe ni rnofno realno dolociti, Po vgradnji
sistema bode prostori precej bolj prezracevani kot so trenutno, kar posledicno pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaciji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upostevati, da se z vgradnjo sistema poveca
poraba elektricne energije. Vgradnjo sistema ornogoca kontrolirano in enakomerno prezracevanje, izboljsa
se kvaliteta zraka v prostoru, preprecuje nastanek plesni in konstrukcijskih poskodb, ki nastanejo zaradi
kondenzacije zrakotesnih objektov.

Servis celotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije - Kot osnovni ukrep za zrnanjsevanje stroskov
ogrevanja se predlaga celovit servis obstojecega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pricetkom ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, 0 morebitnem puscanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
ciscenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzracevalni loncki, tipala,
termo-manometri). Po koncanih delih se izdela se tlacni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni re fim obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni cas, nocnl refim ogrevanja ... ).
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Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo - Predlagana je menjava vseh preostalih
klasicnih ventilov in glav brez mofnosti samodejne regulacije z elektronskimi termostatskimi ventili in
glavami, ki omogoca]o natancnejsi nadzor nad temperaturo v posameznem prostoru.

Vgradnja brezficne regulacije termostatskih ventilov - Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
mozna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujoclh, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znizajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Ornogocajo nastavitve nacina ogrevanja in v
primeru odprtja okna Ie to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Ornogocajo tudi brezzlcno regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.

Zamenjava svetilk z LEDpaneli - V objektu je narnescenih 33 starejsih svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstojece svetilke se zamenjajo z
uclnkovitejsirni tehnologijami in LEDpaneli.

10.2.2.24 Vrtec Ursa - Enota Cebelica

Vrtec Ursa - Enota Cebelica nima izdelanega Roziirjeneqa energetskega preg/eda, zato so ukrepi povzeti iz
Energetske izkaznice stavbe.

Ukrepi za izboljsanje kakovosti ovoja stavbe - toplotna zasctta zunanjih sten, menjava oken, odprava
transmisijskih toplotnih mostov, odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljsan]e zrakotesnosti,
menjava vhodnih vrat

Ukrepi za lzboljsanje energetske ucinkovitosti sistemov KGH - Rekuperacija toplote, optimiziranje
zagotavljanja dnevne svetlobe, menjava klaslcnih zarnic z varcnirni LEDsijalkami

10.2.2.2SZavod za sport in rekreacijo - Hala komunalnega centra

Zavod za sport in rekreacijo Domzale nima izdelanega Raziirieneqa energetskega preg/eda, zato so ukrepi
povzeti iz Energetske izkaznice stavbe.

Ukrepi za izboljsanje kakovosti ovoja stavbe - Toplotna zascita zunanjih sten, toplotna zascita strehe -
stropa v mansardi

Ukrepi za izboljsan]e energetske ucinkovitosti sistemov KGH - Vgradnja crpalk z zvezno regulacijo,
optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, menjava obstojece razsvetljave dvorane z LEDtehniko

1O.2.2.26Zavod za sport in rekreacijo - Dom sportnih organizacij

Zavod za sport in rekreacijo Domzale nima izdelanega Razslrjeneqa energetskega preg/eda, zato so ukrepi
povzeti iz Energetske izkaznice stavbe.

Ukrepi za izboljsanje kakovosti ovoja stavbe - Toplotna zascita zunanjih sten, stropa proti podstresju,
menjava oken, odprava transmisijskih toplotnih mostov, odprava konvekcijskih toplotnih mostov in
izbolisanje zrakotesnosti.

Ukrepi za izboljsanje energetske ucinkovitostl sistemov KGH - Vgradnja crpalk z zvezno regulacijo,
rekuperacija toplote, optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, menjava enostopenjskih straniscnih
kotlickov z dvostopenjskimi, menjava klasicnih svetilk in zarn!c z LEDtehniko.
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10.2.2.27Zavod za sport in rekreacijo - Sportni park Vir

Zavod za sport in rekreacijo Dcmzale nima izdelanega Roziirjeneqa energetskega preg/eda, zato so ukrepi
povzeti iz Energetske izkaznice stavbe.

Ukrepi za izboljsan]e kakovosti ovoja stavbe - Toplotna zascita zunanjih sten ter toplotna zascita strehe in
stropa v mansardi.

Ukrepi za izboljsanje energetske ucinkovitosti sistemov KGH - Optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe,
menjava enostopenjskih straniscnih kotlickov z dvostopenjskimi in menjava klasicnih zarnic z varcnirni LED
sijalkami.

10.2.2.28 Zavod za sport in rekreacijo - Teniska dvorana Domzale

Zavod za sport in rekreacijo Dornfale nima izdelanega Rozsirjeneqa energetskega preg/eda, zato so ukrepi
povzeti iz Energetske izkaznice stavbe.

Ukrepi za izboljsan]« kakovosti ovoja stavbe - Toplotna zascita zunanjih sten, toplotna zascita strehe in
stropa v mansardi, menjava oken ter menjava vhodnih vrat.

Ukrepi za izboljsanje energetske ucinkovitostl sistemov KGH- menjava enostopenjskih straniscnlh kotlickov
z dvostopenjskimi in menjava obstojece razsvetljave z LEDtehniko.

10.2.3 GOSPODARSTVO - PODJETNISKI SEKTOR

Obcina z svojimi ukrepi na podroe]e gospodarstva tezko vpliva. Glede na to, da je na obrnocju obCine
Dornzale prisotna energetsko intenzivna proizvodnja, je ucinkovita raba energije del njihovih strategij.
Glede na pridobljene vprasalnike od vecjih podjetjih v vseh izvajajo organizacijske ukrepe s katerimi
zrnanjsujejo rabo energije v proizvodnih procesih za do 10 %. Ukrepe lahko razdelimo v sklope: optimizacija
tehnoloskih procesov, na primer: ustrezne nastavitve (temperature, tlaki, pretoki, vrtljaji ...j, optimalni cas
obratovanja oziroma izklapljanje v casu, ko ni proizvodnje, analiza rnoznostl rnanjsih tehnoloskih sprememb
z namenom manjse rabe energije, casovno optimizirano obratovanje proizvodnje z namenom
kontinuiranega obratovanja oziroma preprecevanja nastajanja konic, prilagajanje obratovanja proizvodnje
tarifnim sistemom za energente; odprava puscan] komprimiranega zraka, ucinkovlta raba in odprava
puscan] pare ter ukrepe, ki se nanasa]o na ucinkovito rabo energije v stavbah.

V zvezi z investicijskimi ukrepi so bili izvedeni sistemi za izrabo odpadne toplote dim nih plinov TPK kotla,
rekonstrukcija parnokondenzatnega sistema in dodatne izolacije parovodov. V prihodnosti so predvidene
investicije v zamenjave in dopolnitve v proizvodnji. V zvezi s sistemi OVEje predvidena proizvodna naprava
na biomaso s protitlacno parno turbino.

Podjetja vlagajo tudi v manjse investicijske ukrepe, kot so sistem nadzora nad konicno porabo elektricne
energije, kompenzacijo jalove energije, optimizacijo kompresorskih postaj, optimizacijo sistemov vracan]a
kondenzata, frekvencno regulacijo.

Glede na ocenjeno rabo koncne energije v gospodarstvu ocenjujerno, da bo zrnanjsanje rabe koncne
energije do leta 2020 z uvajanjem ukrepov ucinkovlte rabe energije do 45 MWh/leto.
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10.3 UKREPI NA PODROtJU OBNOVUIVIH VIROV ENERGIJE

Na podlagi Analize potenciala obnovljivih virov energije na obrnocju obcine Dornfale je ugotovljeno, da z
vidika izkoriscanja OVE predstavljajo smiselno izvedbo ukrepi v izrabo naslednjih virov:

I. Soncne energije za soncne elektrarne in ogrevanje sanitarne vode;
II. Hidroenergetskega potenciala mlinseic (Radomeljske, Hornske in Ihanske);
III. Lesne biomase za skupne kotlovnice in individualno ogrevanje;
IV. Toplote okolja oziroma geotermalne energije (Toplotne crpalke):

Na podlagi navedenega so oblikovani ukrepi na podrocju izrabe obnovljivih virov energije. Glede na veljavni
LEK2011 /6/ so posamezni ukrepi ze bill urnescenl v akcijski nacrt, pri cemer so tudi delno bill izvedeni. V
nadaljevanju so ti ukrepi tudi vkljuceni.

10.3.1 POSTAVITEV FOTOVOLTAICNIH MODULOV IN SONCNIH KOLEKTORJEV

Navedeni ukrep je bil vkljucen v veljavnem LEK2011 /6/. Stevilo soncnih elektrarn in soncnih kolektorjev se
je glede na leta 2010 bistveno povecalo. V letu 2016 je proizvodnja elektricne energije na soncnih
elektrarnah znasala 974,9 MWh, kar predstavlja glede na leta 2009 povecanje za 948,9 MWh oziroma za
vee kot 36-krat glede na leta 2009. V letu 2016 je bilo registriranih 28 soncnih elektrarn. Proizvodnja
elektricne energije na soncnih elektrarnah v obdobju 2009-2016 je prikazana na spodnjem graficnem
prikazu.
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Slika 41: Proizvodnja elektricne energije na soncnih elektrarnah v obdobju 2009-2016

Na podlagi navedenega je razvidno, da se je postavitev soncnih elektrarn na obrnoc]u obcine zelo
intenzivno izvajala. V kolikor analizirarno obdobje zadnjih petih let je bila v povprecju zmogljivost soncnih
elektrarn povecana za ca. 15 % na leto.
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Glede na to, da so za postavitve soncnih elektrarn predvideno sofinanciranje s strani drfave tudi V prihodnje
in je cena postavitve pad la, lahko pricakujemo da se bo v naslednjih petih letih nadaljeval podoben trend.
Na podlagi navedenega se v naslednjih petih letih ocenjuje proizvodnja elektricne energije na obrnocju
obcine ca. 1.560 MWh iz soncnih elektrarn. Navedena proizvodnja elektricne energije iz OVE bo glede na
rabo elektricne energije v 2016 predstavljala 0,6 % dele i. Stroski trenutno znasa]o okoli 2.500 f./kW
oziroma 300 f./m2

. Celotna vrednost investicijskih stroskov je odvisna od obsega vgrajenih sprejemnikov
soncne energije.

S sodobnimi solarnimi ogrevalnimi sistemi proizvedemo med 500 in 600 kWh toplote z 1 m2 sprejemnikov
soncne energije letno za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje stavb. Ob vlsint investicije 400-
600 EUR/m2 povrsine sprejemnikov soncne energije. Ekonomicnost solarnih ogrevalnih sistemov je vecja pri
velikih sistemih, ki jih lahko uporabimo tudi za solarno hlajenje stavb.

Samo na strehah objektov pa ta potencial znasa 346 GWh/a oz. 173,09 GWh/a, ce upoStevamo primerno
ekspozicijo in razmik med moduli. Pri tem je potrebno upostevati, da na trziscu obstajajo tudi soncne celice
z visjim] izkoristki vendar so cenovno manj ugodne in zato na trziseu manj prisotne /6/.

10.3.2 POSTAVITEV MALIH HIDROELEKTRARN NA MLiNSCICAH

Najvecji hidroenergetski potencial predstavlja vodotok Karnnlska Bistrica, saj ima najvecji pretok. Za
obmocje obcine je znacilen sistem mlinsclc, ki pa danes niso vee tako funkcionalno izrabljene kot nekoc. Ti
vodotoki imajo sicer nizje pretoke vendar so bolj primerne za lzkoriscanje zlasti na obrnocjih kjer so bili v
preteklosti mlini. Psata, Radomlja in Raea imajo manjsl potencial zaradi nizjih pretokov in strmca /6/.

Na navedenih rnlinscicah je bilo v letu 2016 proizvedeno 1.294 MWh elektricne energije. V sklopu LEK 2011
/6/ je bil ocenjen skupni izkoristljiv potencial na mlinsclcah 9,19 GWh in mo ina instalirana moe 787,5 kWp.
Glede na trenutno instalirano moe 429 kWp na rnlinscicah obstaja potencial se za 385 kWp. Glede na leto
2016 bi bilo rnogoce na rnlinscicah tako proizvesti 2.455 MWh elektricne energije.

V primerjavi z mlinsdcaml so posegi v ostale vodotoke bolj problernattcni zlasti z okoljskega in
urbanistlcnega vidika. Zato popolno lzkoriscenost vodotokov ni pricakovati, bi bilo pa smiselno izkoristiti vsa
obrnocja, kjer so v preteklosti ze stale vodne naprave (mlini) oz. obrnocja kjer so vodotoki ze sedaj tehnicno
preoblikovani in imajo manjso ekolosko vrednost.

Stroski so rnocno odvisni od velikosti male HE in od cene zernliisca, kjer se bo mala HE postavila. Groba
ocena za postavitev ene male HE je med 100.000 in 500.000 EUR.

Pri postavitvi je potrebno upostevati vse varstvene kriterije z vidika varovanja okolja in narave.
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10.3.3 IZRABA OVE ZA OGREVANJE OBJEKTOV

Izraba OVE za ogrevanje objektov glede na ugotovitve analize potenciala OVE predstavlja predvsem izvedbo
ogrevanja z lesno biomaso ter izvedbo ogrevanja s toplotnimi crpalkami vse v sklopu individualnih objektov.
Prehod na lesno biomaso v sklopu skupnih kotlovnic je predstavljen v poglavju 10.1.3 Povisanje
ucinkovitosti skupnih centralnih kotlovnic.

V povprec]u je stevilo nalozb v sisteme za izrabo lesne biomase (glede na podatke EKOsklada) znasalo 43,
povprecna skupna instalirana moe pa je znasala 355 kW. Navedeno pomeni, da je vsako leto (od leta 2011
naprej) bilo skupno vsaj 43 stavb na novo ogrevanih z lesno biomaso. Na podlagi ocene, da je bilo od leta
2011 letno instaliranih 355 kW na lesno biomaso smo predpostavili, da bo tudi v prihodnje trend podoben
(se vedno so za kotle predvidene subvencije EKOsklada). Pri tem smo upostevali, da se posamezni objekti ze
v obstojecern stanju za ogrevanje uporabljajo les. V obdobju petih let bo tako na novo instaliranih 1.550 kW
peei na lesno biomaso. Ob predpostavki dolzine kurilne sezone v letu 2016 se bo v obdobju petih let raba
lesa za ogrevanje povecala za 4.100 MWh/leto. Delez lesa za ogrevanje stanovanjskih objektov se bo tako
povecal na ca. 30,S % v obdobju naslednjih petih let glede na rabo koncne energije v letu 2016.

Drugi ukrep predvideva zamenjavo kotlov na ELKOs toplotnimi crpalkarni. Za uporabo toplotnih crpalk je
kljucnega pomena tudi dobra toplotna zasctta stavb. Z vgradnjo 500 toplotnih crpalk za ogrevanje stavb na
obmocjih, kjer se kot energent uporablja ELKO,bi po energetski sanaciji, s katero bi zrnanjsal: rabo toplote
za ogrevanje iz ocenjenih na 95 kWh/m2a, bi povecali delef toplote pridobljene iz OVE za ca. 4.000 MWh na
leto.

Pri tem je pomembno, da se toplotne crpalke (v primeru izrabe toplote podzemne vode) ne postavljajo
prevec na gosto in se za postavitev tovrstnih toplotnih crpafk pridobi mnenje JKPProdnik. Toplotne crpalke
voda - voda (izraba podzemne vode) naj se ne postavljajo na vodovarstvenih obmocjlh.
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10.4 UKREPI ZA ZNIZEVANJE PORABE GORIV IN EMISIJ V PROMETU
Ena izmed glavnih usmeritev za zrnanjsanje porabe goriv in emisij iz prometa je spodbujanje rabe javnega
potniskega prometa, izboljsanje pogojev dejavnosti prevozov in za varnost v prometu ter promocija
intermodalnosti, ki predstavlja kombiniranje razlicnih prevoznih sredstev od tocke A do tocke B.

Upostevajoc dejstvo, da obCina se nima izdelane in sprejete celostne prometne strategije je predlagan
osnovni ukrep za znizevanje porabe goriv in emisij iz prometa in sicer: Izdelava izvedbene strategije za
ureditev prom eta, ki zasleduje cilje trajnostne mobilnosti.

Operativni ukrepi, s katerimi bi lahko obcina v casu izvajanje tega koncepta neposredno pripomogla k
znizevanju porabe goriv in emisij iz prometa so:

• Nabava in uporaba hibridnih vozi za potrebe obcinskih sluzb, ki bi nadomestili obstojeca vozila
voznega parka, ki veclnoma uporabljajo dieselsko pogonsko gorivo.

• Izgradnjo mreze elektricnih polnilnic za elektricna vozila in postopno vkljucevanje v uporabo
popolnoma elektricnih vozil za obcinske slutbe in prevoze med urbanimi sredisc!

• Podpora in sodelovanje s podjetjem za izvajanje JPPna obmoc]u obcine v smeri vkljucevanja vozil
na plin ali elektricni pogon za redne krofne voznje med naselji v obCini.

• Priprava in sprejem strateskega dokumenta, ki bo celovito in izvedbeno usmeril nadaljnji razvoj in
aktivnosti z nadgradnjo ornrefja teh poti, da bode pridobljeni bolj trdni temelji uresnicevanja
programov trajnostne mobilnosti.

• Vzpostavitev centralnega intermodalnega potniskega terminala.
• Ustvarjanje pogojev za vzpostavitev kakovostnega in konkurencnega javnega prometa ter zadostnih

in privlacno urejenih kolesarskih ter pespoti,

V strateskern delu obcinskega prostorskega nacrta, ki je v fazi sprejema je za uresnicevanje vizije in ciljev
prostorskega razvoja posebej izpostavljena tudi trajnostna mobilnost, kjer je zapisano: »Z razvojem
ucinkovitih, trajnostnih prometnih sistemov, ki bode sluzili potrebam vseh prebivalcev in gospodarskemu
razvoju ob minimizaciji nezazelenih stranskih ucinkov in zrnanjsanju osebnega motoriziranega prometa, bo
obcina postala bolj zdrava, privlacnejsa in priietnejse za bivanje ter razvoj razlicnih dejavnosti.«

Kljucno tzhodisce prihodnjega razvoja je vzpostavitev delovanja kakovostnega javnega prometa, ki bo
ornogocal rnoznost izbire, bo casovno in ekonomsko privlacen, konkurencen in bo zagotavljal dostopnost
vsem uporabnikom. Zagotoviti je potrebno kvalitetne prometne povezave naselij in mestnih predelov ter
trajnostnih povezav do sosednjih mest.

Glavne usmeritve na podrocju javnega potniskega prometa so:
• posodobitev javnega potniskega prometa,
• omejitev osebnega motornega prom eta,
• vzpostavitev dodatnih zelezniskih in avtobusnih postajalisc,
• razvoj lip + R" sistemov ob zelezniskih in avtobusnih postajah za avtomobile in kolesarje,

zaracunavanje eksternih stroskov,
• institucionalna krepitev za razvoj regionalnega integralnega javnega prometa (enotna vozovnica,

vozni red in informacijski sistem).

Zeleznisko povezavo, nosilko javnega potniskega prom eta, bo se naprej predstavljala regionalna zelezniska
proga Ljubljana - Dornzale - Kamnik. Obcina ima v dolgorocnih nacrtih, da severna od objekta SPB
vzpostavi nov potniski terminal. To je kljucen projekt pri razvoju prometne ureditve, predvsem zelezniskega
prometa. Vzpostavitev novega potniskega terminala bi predstavljal eno kljucnih vstopnih tock v mesto
Dornzale. Na prometnem vozliscu bi omogocali in spodbujali povezovanje vseh vrst prometa tako cestnega,
zelezniskega kot pes in kolesarskega. Ob vzpostavitvi novega potniskega terminala se pridobi rnofnost, da
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se ukine obstojeca zelezniska postaja, obmocje pa revitalizira. Nujna je vzpostavitev dodatnih zelezniskih
postajalisc na smiselnih tockah, na katere se bodo navezovale pes in kolesarske poti. Dodatni zelezniski
postajalisci je smiselno zagotoviti v Srednjih Jarsah ob Gasilski poti ali Jarski cesti in v bllzlnl pokopalisca v
mestnem predelu Stab.

Nadaljnji razvoj javnega potniskega prometa bo temeljil predvsem na povezovanju prevoznih storitev vseh
prometnih podsistemov in uvedbi enotne vozovnice. Smiselno je vkljucevanje v programe resevan]a
medmestnega javnega potniskega prometa v okviru Ljubljanske urbane regije (LUR) ter posebno
dogovarjanje a povezavah javnega potniskega prometa med Kamnikom in Dornzalarni.

Projekt, ki bi bil dobrodosel tudi za operativni ukrep znifevanja emisij iz prometa je uvedba kro inega
mestnega javnega prometa v mestu Domzale. V srednje rocnih nacrtih je planirano, da se formirata dve
krozni avtobusni trasi, ki potekata po celotni urbani konglomeraciji Dornfal, z navezavo na mesto Kamnik
severna. Postajalisca mestnega potniskega prometa se organizirajo v smislu neposrednega dostopa in
kompatibilnosti razlicnih prevoznih sistemov.

Znotraj LURso predvidene smiselne in udnkovite razporeditve intermodalnih vozlisc. V mestu Domzale je
predvidena vzpostavitev intermodalnega sredisca kat povezava med JPP, osebnim motoriziranim (liP+ R")
in nemotoriziranim prometom (kolesarnice). Intermodalno vozlisce se vzpostavi v mestu Dornfale, na
severnem robu objekta SPB(sedanje obmocje Kurivo).

ObCina bo spodbujala, ornogocala in vlagala v promocijo uporabe javnega potniskega prometa. Med ukrepe
za promocijo JPPsodijo izpeljave raznih medijskih akcij, delavnic, posvetov, prireditev in uporaba raznih
oglasevalskih medijev za spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa in za povecanje uporabe JPP.

Pomemben ukrep znifevanja para be goriv in emisij iz prometa je uporaba nemotoriziranih prevoznih
sredstev. V tej smeri so predvsem pomembne kolesarska infrastruktura in pespoti. V smeri razvoja teh je
obcina ze prepoznala potrebe za ureditev kolesarskih poti in stez z ustrezno pripadajoco infrastrukturo, ki
obsega:

• Urejanje posebnih pasov in stez s talnimi oznakami za razmejitev ad ostalih voznih in pes povrsin:
• Urejanje ustrezne infrastrukture: razsvetljava na poteh, ureditev varnih kolesarnic v mestu in

okolici, nadhodi in podhodi;
• Zagotavljanje varnih poti za kolesarje in pesce predvsem v mestnem srediscu (bolj prijazna

prometna ureditev mestnega prometa za kolesarje in pesce spes cono, z obmoc]i, zaprtimi za
motoriziran promet in z nizkimi omejitvami hitrosti motoriziranega prometa v nekaterih predelih);

• Moznost izposoje kales;
• Moznost prevoza kolesa na avtobusu in vlaku itd.

Kljucnega pomena za mesto Dornfale in tudi sirse je predvidena Urbana as, ki bo z varna kolesarsko stezo in
plocniki povezovala mestne atrakcije in programska jedra urbane konglomeracije Domzal.

Kolesarske poti na obmoc]u obcine je treba povezati v ornrezje. ki povezuje vecja sredisca in se nadgrajujejo
v povezan sistem v rekreativne in turisticne namene. Obstojece in nove pespoti, tudi tematske in podobne
poti, naj se urejajo in povezujejo v povezan sistem pespoti v rekreativne in turisticne namene. Po izgradnji
omrezia je potrebno spodbujati kolesarski promet z ukrepi promocije in osvescanja javnosti.
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10.5 UKREPI NA PODROCJU OZAVESCANJA, IZOBRAZEVANJA IN OBVESCANJA
Zastavljen ukrep LEK 2011 /6/ je bil tudi aktivna izvedba informiranja in ozavescanja obcanov, kar se je vse
od sprejetja LEK tudi izvajalo. Vsaj 4-krat letno so izhajale daljse vsebine na temo informiranja obcanov na
temo URE in OVE. Posamezne vsebine so predstavljale dobre prakse izvedene na nivoju Obcine. Dobre
prakse se je v lokalno okolje prenasalo tudi preko tesnega sodelovanja z energetsko svetovalno pisarno
ENSVET. Izveden so bile stevilne aktivnosti na osnovnih in srednjih solah. V prihodnosti je namen nadgraditi
sistem za informiranje in ozavescan]e obcanov.

Tudi v nadaljevanju se nadaljuje z programom obvescanja in ozavescanja javnosti. Program bo oblikovan in
zastavljen tako, da bo dosegel vse skupine porabnikov energije v lokalni skupnosti. V nadaljevanju je
predlog projekta ozavescanja »Dobra energija v Dcmzalah«.

Okoljski problem, ki se ga naslavlja s projektom je problem poznavanja trajnostnih moznosti glede rabe
energije in mobilnosti na obmocju obcine Dornfale. Projekt »Dobra energija v Domzalah« je usmerjen v
podrocjl ucinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ter trajnostno mobilnost. Obclna
Dornfale od leta 2011 kontinuirano dela na podrocju ucinkovlte rabe energije in je 25. septembra, leta 2014
tudi prejela nagrado na natecaju En.obcina 014, za energetsko najbolj ucinkovito obcino, med velikimi
obclnarni. Z zasnovanim projektom, zeli Obcina Dornfale nadaljevati deja na podrocju ozavescanja in
informiranja obcanov na temo URE, OVE in trajnostne mobilnosti.

Obcina Dornzale je tudi pristopila k Prenovi Lokalnega energetskega koncepta, saj je zastavljen Akcijski
nacrt (leta 2011 z sprejetjem LEK) pretefno izveden. Z novim Akcijskim nacrtorn je zelja Obcine nadalje
uvajati nove re sitve z uporabo razpolofljivih novih tehnologij, kot tudi postavljena nova izhodisca za
izvajanje komunikacijskih aktivnosti Obcinske uprave z obcani in obcankarnl. Namen projekta je vzpostaviti
osnovo za nadaljnje izvajanje komunikacijskih aktivnosti po sprejetem novem Akcijskem nacrtu in
posledicno naborom novih ukrepov energetskega nacrtovanje in energetske politike.

Cilji projekta so:

• povezovanje obcanov v skupine z namenom povecanja zavesti 0 URE, OVE in trajnostni mobilnosti;

• povecanje uporabe trajnostnih oblik prevoza (kolesarjenje, javni potniski promet);

• povecanje investicij obcanov in podjetji v URE in OVE.

Obcina Domzale ze nekaj let ozavesca javnost na temo URE in OVE skozi lokalne medije. Na letni ravni se v
lokalnem casopisu objavlja 4-6 clankov z omenjeno tematiko. Cilj je bolj pogosto objavljanje clankov in
razsiritev nabora kanalov, preko katerih poteka informiranje in ozavescanje javnosti.

Ciljne sku pine:

• obcani in obcanke,

• podjetja v obcini,
• izobrafevalne ustanove (vrtci in sole v Obcin: Domzale).

Vsebina projektne aktivnosti:

V prvi fazi projekta je predvidena izdelava spletne strani (podstrani na Obcinski spletni strani), ki bo
pokrivala dogajanje na podrocju URE, OVE in trajnostne mobilnosti ter druge sorodne vsebine. Namen
spletne strani je skozi clanke, izobrazevalne in interaktivne vsebine informirati in ozavescati obcane 0

dogajanju in napredku na obrnocju obcine.

V nadaljevanju je predvidena postavitev Facebook strani vezane na projekt in spletno stran, ki bo aktualne
dogodke na lokalnem nivoju promovirala in spremljala. Facebook stran je ucinkovito orodje za sirjenje
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informacij in pridobivanje pozornosti javnosti, zato bo aktivno povezana s spletno stranjo skozi linke, ki
bode vodili do aktualnih, sorodnih vsebin na spletni strani. Na taksen naCin je mofna meritev uspesnosti
facebook in spletne strani (skozi stevilo vseckov in obiskov spletne strani). Skozi sociaIna ornrezia je
predvideno dosed cim vee clanov ciljne skupine, ki bode preko svojih profilov delili objave in se povezovali z
drugimi obcani.

V tretji fazi je predvidena izdaja ene ali vee publikacij na temo uclnkovite rabe energije, izrabe obnovljivih
virov energije in trajnostne mobilnosti. Namen izdaje publikacije je doseganje cirn sirse ciljne publike
oziroma tudi starejsih obcanov, ki niso vesei uporabe racunalnikov. V publikaciji bo tudi vabilo in promoeija
dogodkov, ki se bode na obrnocju obcine odvili v jeseni.

Tako 1. faza kot 2. faza predstavljata kontinuirane aktivnosti v eelotnem trajanju projekta. Komunikaeijske
aktivnosti bode tako potekale do zacetka septembra 2017 do konea leta 2017. Navedene aktivnosti se bode
izvajale tudi po zakljucku prijavljenega projekta, saj predstavljajo ogrodje za vse nadaljnje aktivnosti
informiranja in ozavescanja obcanov lokalne skupnosti.

Glavni skupek dogodkov je predviden v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ali v casu tedna trajnostne
energije, ki se bo odvijal v meseeu septembru oziroma v meseeu juliji (teden trajnostne energije). V sklopu
tedna mobilnosti bode organizirani dogodki, ki promovirajo trajnostno mobilnost:

• Dan brez avtomobila; spodbujanje obcanov, da za en dan avtomobile pustijo v garazah in na
parkiriscih ter gredo v sluzbo in po opravkih z javnim prevozom, s kolesom, pes itd. Na taksen nacln
postavijo dober zgled mlajsim generacijam;

• »V solo grem s kolesom«; dan v septembru, ko otroei pridejo v solo sami ali v spremstvu starsev s
kolesom, rolerji, skirojem ali pes;

• Zabavno izobrafevalni dogodek; v casu ze obstojecega dogodka, ko je povecano stevilo
obiskovalcev v mestu, se izvaja promoeija trajnostne mobilnosti skozi razlicne predstavitve, v
sodelovanju z razllcnimi podjetji (npr. predstavitev elektricnlh koles in mofnosti razvoja
infrastrukture za polnjenje koles, predstavitev koneepta »bike share« in »ear share«). V dogodek se
vkljueijo razlicne interaktivne vsebine (Iov za zakladomJ, ki povezujejo zabavno igro z obravnavano
tematiko;

• Izvedba izobrafevalnlh aktivnosti v osnovnih selah in srednji soli v sodelovanju z Energetsko
svetovalno pisarno v Dornfalah.

Informiranje javnosti na lokalnem nivoju pripomore k identifikaeiji Ijudi z okoljem. Vee ko Ijudje vedo 0

svojem neposrednem okolju, bolj povezane se pocutijo z njim in posledicno se bolj aktivno vkllucuie]o v
nego in razvoj svojega okolja. Na obctnski ravni to pomeni vee prilofnosti za investieijo v URE,OVE in druge
strategije razvoja, ki pomagajo ohranjati in izboljsati okolje v katerem zivimo.

Namen projekta je vzpostaviti osnovo za nadaljnjo trajno izvajanje tako aktivnosti vezanih na informiranje
in ozavescanje preko soeialnih ornre S] (z navezavo na spletno stran) kot z organizaeijo tovrstnih dogodkov
vsako leto. Namen projekta je zasnovati informaeijsko ogrodje za vkijucevanje razlicnih partnerjev na lokalni
ravni (Obcina, lokalna podjetja, obcani, izobrafevalni zavodi).

Predvideno je sodelovanje z Energetsko svetovalno pisarno pri izvedbi izobrafevalnih aktivnosti v sklopu
javnih zavodov kot tudi pri izvajanju glavnega skupka dogodkov v Evropskem tednu mobilnosti.
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11.2 AKCJJSKI PLAN IZVAJANJA LEK

1.1.1 ENERGETSKA PRENOVA STANOVANJSKIH STAVB

1.1.1.1 Kratek opis ukrepa

Skladno z dolgorocno strategijo za prenove /3/ je predvidena v obdobju 2018 - 2023 povprecna letna
stopnja prenov stanovanjskih objektov v visini 1,8 %. To pomeni, da se na obrnocju obcine Domzale prenovi
ca. 18.400 m2 stanovanjskih povrsin (upostevajoc samo stavbe starejse od leta 2008) na leto, kar
predstavlja v naslednjih petih let prenovo ca. 89.000 m2 povrsin stanovanjskih stavb. V oceni so upostevani
tako enostanovanjski kot tudi vecstanovanjski objekti, ki niso del naslednjega ukrepa.

Obcina Dornzale skladno z ukrepi Energetskega nacrtovanja (opisani v nadaljevanju) izvaja promocijske in
akcijske nacrte za ucinkovito raba energije, vkljucno z predstavitvami (Iokalni casopis, brosure] mo inih
energetskih in stroskovnih prihrankov za enostanovanjske stavbe in rnanjse vecstanovanjske stavbe, ki niso
del naslednjega ukrepa. Izvedba ukrepa je v tesni povezavi z ukrepom zamenjave kurilnih peci in
posameznimi drugimi ukrepi UREin OVEza stanovanjski sektor.

1.1.1.2 Nosilec

• Lastniki in upravitelji objektov

1.1.1.3 Odgovorni za izvedbo!usklajevanje

• Obclnska uprava (imenovan energetski menedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedzerja] letno spremlja aktivnosti na podrocju izvajanja energetske prenove stanovanjskih
stavb.

1.1.1.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Javna podjetja, ENSVET

1.1.1.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Energetska prenova stanovanjskih stavb 2018 - 2023

1.1.1.6 Stroski in viri financiranja

Strosek sanacije navedenih stanovanjskih povrsin predstavlja ca. 3,8 milijona EURna leta (delef predstavlja
najvec]o povrslno prvo leto, potema pa zacne padati) in skupno v naslednjih petih letih strosek ca.
15,5 milijonov EUR.

Vir sredstev Delez financiranja
Lastniki in upravitelji objektov 100%
EKOSKLAD sofinanciranje upravlcenih stroskov po izvedbi

1.1.1.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa je po obdobju petih let predviden ocenjen letni prihranek ca 8.750 MWh. Kazalnik
spremljanja je letna raba energije za ogrevanje v sklopu energetske bilance obcine.

Lokalni energetski koncept Obiine Domiale 1670d 201



MM Sol, uiinkovite trajnostne tesitve

1.1.2 ENERGETSKA PRENOVA STANOVANJSKIH STAVB - VECSTANOVANJSKI

1.1.2.1 Kratek opis ukrepa

Glede na analizo stanja je ugotovljeno, da je trend prenove vecstanovanjskih objektov bistveno nizji od
trenda prenove pri enostanovanjskih objektih. Na obmocju obcine se nahajajo vecji kompleksi
vecstanovanjskih objektov, ki so potrebni energetske sanacije. Zaradi navedenega je za vecstanovanjske
objekte predviden dodatni ukrep za celovito energetsko sanacijo. Navedeni ukrep je vezan na povrsine
vecjlh vecstanovanjskih objektov.

Za zagotovitev vecjega stevila prijav vecstanovanjskih objektov na Javni razpis EKOsklada za sofinanciranje
vecstanovanjskih stavb in potencialnih prihodnjih razpisov bo Obcina Dornfale zagotovila dodatna sredstva
za pripravo ustrezne projektne dokumentacije. V prvi fazi je bil objavljen razpis za izbiro ustreznih
projektantskih podjetij (z ustreznimi referencami). V nadaljevanju je bil objavljen poziv lastnikom in
upravnikom vecstanovanjskih objektov, ki bi se zeleli vkljuCiti v proces celovite energetske prenove. Glede
na dolocene kriterije je predvideno za izbrane stavbe financiranje pridobivanja projektne in tehnicne
dokumentacije za energetsko sanacijo. Z ukrepom Obcina Domzale neposredno spodbuja lastnike in
upravnike k hitrejsi celoviti energetski sanaciji.

1.1.2.2 Nosilec

• Lastniki in upravniki objektov, Obcina Domtale.

1.1.2.3 Odgovorni za izvedbo!usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski menedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedzeria] letno spremlja aktivnosti na podrocju izvajanja energetske prenove stanovanjskih
stavb.

1.1.2.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• EKOsklad, potencialni investitorji.

1.1.2.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Priprava projektne dokumentacije za sanacije 2018 - 2023
Energetska prenova stanovanjskih stavb - vecstanovanjski 2018 - 2023

1.1.2.6 Stroski in viri financiranja

Strosek sanacije navedenih stanovanjskih povrsin predstavlja ca. 2,0 milijona EURna leta (delef predstavlja
najvecjo povrsino prvo leto, poterna pa zacne padati) in skupno v naslednjih petih letih strosek ca.
10,0 milijonov EUR.

Vir sredstev Delez financiranja
Lastniki in upravitelji objektov 100%
EKOSKLAD sofinanciranje upravicenih stroskov po izvedbi
Obcina Dornfale financiranje priprave proj. dok. za posamezne stavbe

1.1.2.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa je po obdobju petih let predviden ocenjen letni prihranek ca. 5.500 MWh. Kazalnik
spremljanja je letna raba energije za ogrevanje v sklopu energetske bilance obcine.

Lokalni energetski koncept Obiine Domiale 1680d 201



MM 50/, uCinkovite trajnostne resitve

1.1.3 ZAMENJAVA ZASTARELIH KURILNIH NAPRAV

1.1.3.1 Kratek opis ukrepa

Na podrocju ogrevalnega sistema je kljucni ukrep zamenjava starih klasicnih kotlov na ELKO in lesno
biomaso za tehnolosko boljse kotle (moderni kotli z visokimi izkoristki). Glede na investicijske stroske je
smiselna zamenjava kotlov, ki so starejsih od 15 let, s pridobitvijo subvencije pa tudi zamenjava rnlajslh. Na
obrnocjlh goste poselitve se spodbuja vgrajevanje kotlov na zemeljski plin. V sklopu dolocitev
kriterijev/usmeritev po EUPglede prednostnega ogrevanja se za strnjene dele naselij prednostno predvidi
zemeljski plin (razen v primeru izrabe OVEtehnologije brez emisij - toplotne crpalke).

Obcina Dornzale skladno z ukrepi Energetskega nacrtovanja (opisani v nadaljevanju) izvaja promocijske in
akcijske nacrte za zamenjavo zastarelih kotlov na ELKO in les. Obcina se pri izvajanju ukrepa pove ie z
upraviteljem distribucijskega omretia. pri cerner le-temu in ostalim dobaviteljem ZP predlaga tudi
zagotovitev dolocenega stevila subvencij za zamenjavo kotla (ca. 20.000 EUR/leto). Za uspesno izvedbo
ukrepa je potrebna tudi dokoncna izdelava katastra kurilnih naprav, s cirner se pridobi natancen seznam
vseh zastarelih kurilnih naprav. Na podlagi katastra (znani podatki 0 kurilnih napravah) se
ozavesca/inforrnira lastnike zastarelih kurilnih naprav. Izvedba ukrepa in predvidena zrnanjsana raba
energije je povezana tudi z izvedbo energetskih sanacij stavb.

1.1.3.2 Nosilec

• Lastniki in upravniki objektov, Petrol d. d., Obcina Domfale:

1.1.3.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski menedfer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedzerja) letno spremlja aktivnosti na podrociu izvajanja zamenjave kotlov. Izvaja se tudi
potrebne aktivnosti za obvescanie lastnikov zastarelih kotlov (na podlagi rezultatov katastra kurilnih
naprav).

1.1.3.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• EKOsklad, Javna podjetja, ENSVET

1.1.3.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Izdelava katastra kurilnih naprav (100 % pokritost) 2018 - 2023
Zamenjava zastarelih kurilnih naprav 2018 - 2023

1.1.3.6 Stroski in viri financiranja

Strcsek sanacije navedenih stanovanjskih povrsin predstavlja ca. 5.000 do 20.000 EUR/objekt. Ob
predpostavki, da se zamenjajo vsi starejsi kotli znasa skupni strosek ca. 4,7 milijona EUR.

Vir sredstev Delez financiranja
Lastniki in upravitelji objektov 100%
EKOSKLAD sofinanciranje upravicenih stroskov po izvedbi

1.1.3.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa je po obdobju petih let predviden ocenjen letni prihranek ca. 1.500 MWh. Kazalnik
spremljanja je letna raba energije za ogrevanje v sklopu energetske bilance obclne.

Lokalni energetski koncept Obcine Domiale 1690d 201
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1.1.4 POVISANJE UCINKOVITOSTI SKUPNIH KOTLOVNIC

1.1.4.1 Kratek opis ukrepa

PreuCi se rnoznost za soproizvodnjo toplote in elektricne energije v starih vecjih kotlovnicah (kotlovnica SBP
2,5 MW in tri rnanjse), na lesno biomaso in zemeljski plin. Preuci se realne rnofnosti zamenjave kotlov tako
z vidika investicije kot z vidika lastnistva in upravljanja kotlovnice. Prav tako se analizira rnofnosti
vzpostavitve rnanjsih sistemov daljinskega ogrevanja izven strnjenih delov obrnoqa obcine.

V primeru prehoda skupne kotlovnice v SBPna lesno biomaso, bi to pomenilo povecanje dele ia OVEv rabi
koncne energije za ogrevanje za ca. 3,0 %, glede na leta 2016. V primeru izvede vseh navedenih stirih
kotlovnic na lesno biomaso, bi to pomenilo povecanje dele fa OVE za ca. 4,0 % v rabi koncne energije za
ogrevanje objektov. V primeru soproizvodnje elektricne energije in toplote na navedenih stlrih kotlovnicah
bi bilo mozno letno pridelati ca. 1.185 MWh elektricne energije.

Obcina Dornfale v sklopu letnega energetskega nacrtovanja isce resitve in potencialne investitorje za
izvedbo projektov SPTEv skupnih kotlovnicah. Prav tako se preuci moznost prikljucitve dodatnih stavb v
blifini predmetne skupne kotlovnice. Obcina izvaja informiranje in ozavescan]e upravnikov za zamenjave
zastarelih kotlovnic v sklopu vecstanovanjskih objektov (glej predhodni ukrep). Na podlagi izdelanega
katastra kurilnih naprav se pozove upravnike k zamenjavi za ucinkovitejse kotlovnice. Preuci se tudi
rnofnost odkupa skupnih kotlovnic s strani zainteresiranih kupcev.

1.1.4.2 Nosilec

• Lastniki in upravniki skupnih kotlovnic.

1.1.4.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski menedfer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedzerja) se v sklopu letnega energetskega nacrtovanja povezuje z upravniki skupnih kotlovnic.
Pripravi se resitve za izvedbo SPTEv primeru zainteresiranosti upravljavcev kotlovnic.

1.1.4.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Petrol d. d., ostali ponudniki zemeljskega plina, Javna podjetja, potencialni investitorji.

1.1.4.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Izdelava katastra kurilnih naprav (100 % pokritost) 2018 - 2023
Povisanje uclnkovitosti skupnih kotlovnic 2018 - 2023

1.1.4.6 Stroski in viri financiranja

Strosek sanacije navedenih stanovanjskih povrsin predstavlja ca. 3.500.000 EUR za SPB-1 in ca.
1.000.000 EURza rnanjse skupne kotlovnice.

Vir sredstev Delez financiranja
Lastniki in upravitelji skupnih kotlovnic 100 %
Ministrstvo za infrastrukturo, EU skladi sofinanciranje upravlcenih stroskov po izvedbi

1.1.4.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa je po obdobju petih let predviden ocenjen letni prihranek ca. 1.750 MWh. Kazalnik
spremljanja je letna raba energije za ogrevanje v sklopu energetske bilance obcine.

Lokaini energetski koncept Obiine Domiale 1700d 201
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1.1.5 VKUUCEVANJE IKT V SISTEME ZA UPRAVUANJE STAVB (BMS)

1.1.5.1 Kratek opis ukrepa

Zmanjsanje porabe energije v novih stavbah se lahko optimizira z uporabo informacijskih in komunikacijskih
tehnologij (IKT). Z vpeljavo sistemov IKT za upravljanje energije dobimo tako imenovane "Pametne
zgradbe". Nanasajo se na bolj ucinkovite stavbe, katerih nacrtovanje, gradnja in delovanje vkljucuje
poznavanje IKT kot sistema za upravljanje zgradb (BMS) in sicer se z enotnim IKT sistemom upravlja
ogrevanje, hlajenje, prezracevanje in razsvetljavo, glede na potrebe stanovalcev. BMS se uporablja za
zbiranje podatkov, ki ornogoca]o identifikacijo in dodatne rnofnosti za izboljsanje ucinkovltosti.

Obcina Dornzale preko informiranja in ozavescanja predstavi obcanorn rnoInosti, ki jih prinasajo »Pametne
zgradbe« in preko izvedbe pilotnega projekta Ie-to vkljuci tudi v 4 lastne objekte. 5 primerom dobre prakse
(spletni prikaz delovanja stavbe) se spodbuja obcane k gradnji »Pametnih zgradb«. V sklopu letnega
energetskega nacrtovanja se na obrnocju obcine poveze z obstojecirni lastniki tovrstnih objektov, katere se
tudi predstavi v sklopu informiranja obcanov.

1.1.5.2 Nosilec

• Lastniki objektov in investitorji

1.1.5.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski rnenedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedzerja] izvaja informiranje in ozavescan]e obcanov v zvezi s »Pametnimi zgradbami«. Skozi
primere dobrih praks spodbuja investitorje k vkljucevanju IKTv sisteme za upravljanje stavb.

1.1.5.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Ponudniki resitev IKTza sisteme upravljanja stavb (BMS), ENSVET,Javni zavodi;

1.1.5.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Vkljucevanje IKTv sisteme za upravljanje stavb (BMS) 2018 - 2023

1.1.5.6 Stroski in viri financiranja

Strosek za vkljucevanje IKT v sisteme za upravljanje stavb (BMS) znasa v povprecju 4 EUR/m2
. V primeru

izvedbe 5% tovrstnih novogradenj znasa]o skupni dodatni stroskl ca. 200.000 EUR.

Vir sredstev Delez financiranja
Lastniki in investitorji 100 %

1.1.5.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa je po obdobju petih let predviden ocenjen letni prihranek ca. 175 MWh. Kazalnik
spremljanja je letna raba energije za ogrevanje v sklopu energetske bilance obcine.

Lokalni energetski koncept Obiine Domiale 171 od 201
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1.1.6 UCINKOVITA RABA ENERGIJEV JAVNIH STAVBAH

1.1.6.1 Kratek opis ukrepa

V obdobju 2011-2017 je bila izvedene energetska sanacija stevilnih javnih stavb, kot je razvidno iz analize
obstojecega stanja. Za jayne stavbe so bili izdelani tudi novelirani energetski pregledi v sklopu katerih so
predlagani tudi novi ukrepi v URE.Skupne investicije v UREza jayne stavbe so ocenjene na 3.099.250 EUR,
pri cerner v investicije niso vkljuceni sistemi za izrabo obnovljivih virov energije. Pri tem je potrebno
poudariti, da posamezni ukrepi stroskovno niso ucinkoviti oziroma je povracilna doba dolga. Zaradi
navedenega se izvaja ukrepe po prioritetni lestvici glede na ekonomske ucinke (rnanjsa vracllna doba, visje
vrednosti prihrankov kWh glede na investicijo (kWhjEUR). Skladno z navedenim so prednostne investicije v
objekte, ki se niso bili energetsko sanirani oziroma v objekte, ki so bili Ie delno energetsko sanirani. Sestavni
del uclnkovite energije v javnih stavbah so tudi organizacijski ukrepi, ki ob sistematlcnem izvajanju glede na
rezultate energetskih pregledov predstavljajo najvis]] prihranek glede na predvideno investicijo.

Z izvedbo vseh predvidenih investicijskih in organizacijskih ukrepov je ocenjena prihranek koncne energije
za ogrevanje ca. 1.128,6 MWhjleto in prihranek elektricne energije 265,9 MWhjleto. Z izvedbo
investicijskih in organizacijskih ukrepov bo letni prihranek za energijo znasal ca. 119.463 EUR. Oeena
investieijskih stroskov, prihranek stroskov in prihranek glede na investicijo so prikazani v spodnji
pregledniei.

Tabela 34: Prikaz investieijskih stroskov in prihrankov za izvedbo UREv javnih stavbah

Investicijski
Prihranek Prihranek

Prihranek
Naziv objekta stroski

energije za elektricne stroskov
[EUR]

ogrevanje energije
[EUR]

[kWh/a] [kWh/a]

Enota Cesmin 16.583 30.047 11.462 3.141

Enota Cieidom Kolicevo 9.300 15.254 2.944 1.164

Enota Bistra 4.741 7.763 1.368 635

Enota Mlincek 21.447 29.238 3.213 1.913
Enota Palcek Vir 28.731 21.605 7.605 2.027

OSRodiea 120.000 65.000 25.000 9.800

Obcina - objekt Savska 17.485 8.329 3.732 864

OSPreserje pri Radomljah 189.500 88.000 30.000 18.800

Enota Ostrzek Rodiea 32.063 17.872 1.961 1.474

Enota Kekee Radomlje 59.100 32.879 2.642 2.161

Enota Krtek Ihan 23.951 11.816 2.430 844

Podrufnicna sola Ihan 244.000 126.000 7.000 9.900

OSDob 47.500 10.000 11.500 2.800

as Dornfale 104.000 14.000 30.000 6.000

Enota Ursa 360.000 115.000 30.000 17.150

Obcina - Glavni objekt 448.718 137.044 30.776 10.831

OSRoje 164.008 44.092 15.762 3.910

OSVenclja Perka 1.049.773 336.049 44.489 23.947

Podru znicna sola Krtina 3.350 582 500 102

Podrufnicna sola Jarse 155.000 18.000 3.500 2.000

Skupaj 3.099.250 1.128.570 265.884 119.463
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Pri izvajanju vecjih investicijskih projektov se poskusa izvesti energetske sanacije po modelu javno
zasebnega partnerstva (JZP)in s pomocjo sofinanciranja iz EUsredstev. Pri izvedbi posameznih ukrepov URE
v javnih stavbah se preuci tudi rnoznosti vkljucevanja izvajanja ukrepov v razlicne programe sodelovanja
(Interreg), kjer so dodatne rnofnosti za sofinanciranje izvedbe ukrepov (predvsem organizacijskih in drugih
ne-investicijskih ukrepov).

Predvideni ukrepi loceno po posameznih javnih stavbah so razdelani v poglavju 10.2 Ukrepi na podrocju
URE; 10.2.2. Javni sektor;

1.1.6.2 Nosilec

• Obcina Domfale.

1.1.6.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava in upravniki objektov - Zavodi (izvedba ukrepov se spremlja v sklopu energetskega
knjigovodstva).

1.1.6.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Potencialni zasebni investitorji (v primeru JZP)in Javni zavodi.

1.1.6.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Uclnkovita raba energije v javnih stavbah 2018 - 2023

1.1.6.6 Stroski in viri financiranja

Skupne investicije v UREza obcinske javne stavbe so ocenjene na 3.196.689 EUR,pri cemer v investicije niso
vkljuceni sistemi za izrabo obnovljivih virov energije.

Vir sredstev Delez financiranja
Obcina Domzale 100%
Ministrstvo za infrastrukturo, EUskladi sofinanciranje stroskov v primeru prijave na javne razpise

1.1.6.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Z izvedbo vseh predvidenih investicijskih in organizacijskih ukrepov je ocenjena prihranek koncne energije
za ogrevanje 1.151,1 MWh/leto in prihranek elektricne energije 267,1 MWh/leto. Z izvedbo investicijskih in
organizacijskih ukrepov bo letni prihranek za energijo znasal ca. 121.000 EUR. Kazalnik spremljanja je letna
analiza podatkov energetskega knjigovodstva v sklopu energetske bilance obcine.
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1.1.7 IZDELAVA RAZSIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV ZA JAVNE STAVBE

1.1.7.1 Kratek opis ukrepa

Za izvajanje ukrepov URE je bistvenega pomena natancno poznavanje energetskih in gradbenih
karakteristik objekta. Z energetskim pregledom se pridobi podatke 0 obstojecernu profilu rabe energije in
pridobi analizo moznlh ukrepov za zrnanjsan]e stroskov energije. Sestavni del EP mora biti tudi analiza
moznosf uporabe sodobnih tehnologij za izboljsanje energijske ucinkovitostt ter povecan]a osvescenosti
zaposlenih in doseganja okoljskih koristi.

Opisan ukrep predvideva izdelavo energetskih pregledov za ostale vecje javne stavbe, ki so v upravljanju
Obcine Dornzale in sicer:

• Osnovna sola Dragomelj - Dragomelj 180;

• Kulturni dom Franca Bernika in Glasbena sola Dornfale - Ljubljanska cesta 61;
• Objekti Zavoda za sport in rekreacijo Dornzale - Kopaiiska cesta 4 in 5;

• Hala komunalnega centra - Mestni trg 1;
• Kulturni domovi po posameznih krajevnih skupnostih.

1.1.7.2 Nosilec

• Obcina Domzale.

1.1.7.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava - Oddelek za investicije.

1.1.7.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Javni zavodi in upravniki objektov.

1.1.7.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan

Izdelava razsirjenih energetskih pregledov za javne stavbe 2018 - 2023

1.1.7.6 Stroski in viri financiranja

Predvideni stroski izvedbe razsirjenega energetskega pregleda so odvisni od pridobljenih ponudbenih cen in
je odvisna od velikosti objekta. Izdelava energetskega pregleda se giblje okvirno med 3.000 in 10.000 EUR.
Celotni stroski ukrepa so tako med 30.000 in 50.000 EUR v obdobju 2018 - 2023.

Vir sredstev Delez financiranja

Obcina Dornfale 100%

1.1.7.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa ni predvidenih direktnih prihrankov energije. Ucinek ukrepa je posreden zaradi
izvede nadaljnjih investicijskih ukrepov. Kazalnik spremljanja je letno spremljanje izdelanih REP in analiza
rezultatov.
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1.1.8 CELOVITA OBNOVA KOPALISCA DOMZALE S PRIPADAJOCIMI OBJEKTI

1.1.8.1 Kratek opis ukrepa

V obdobju 2018 - 2020 je predvidena celovita sanacija zunanjega kopaliskega kompleksa s pripadajocirni
objekti. Predmet ukrepa je obrnocje sportno-rekreacijskih in zelenih povrsin jufno od nogometnega
stadiona in v neposredni blifini Karnniske Bistrice. Tukaj se nahajajo objekt sportnih organizacij s prizidanim
gostinskim lokalom in garderobami ter sanitarijami v pritliqu, zunanji bazen dimenzij 50 m x 18 m s
toboganom, pripadajoclmi zunanjimi povrsinarni in zelenicami. Prenova kopaliskega kompleksa obsega
prenovo in razsiritev bazena do dimenzije 50 m x 25 rn, nov otroski bazen 10 m x 15 m, nov vhodni in
servisni objekt na juzni strani. V sklopu prenove se poveca in posodobi tudi strojnica.

V sklopu navedene obnove kopalisce se izdela tudi studija razllcnih variant ogrevanja bazena in pripadajocih
objektov v sklopu kompleksa Zavoda za sport in rekreacijo kot tudi hlajenja objektov v poletnih mesecih. Pri
tem se preuci tudi rnofnost prikljucevanja dodatnih objektov Zavoda (tentska dvorana, garderobe itd.) na
sistem. V sklopu studije se prednostno predvidi in oceni rnofnost zagotavljanja energije z obnovljivimi viri
energije (toplota okolja - toplotne crpalke voda - veda, voda - zrak, lesna biomasa, SPTEitd.). V primeru
ekonomske upravicenosti projekta se izvede ogrevanje/hlajenje z izvedbo naprednih sodobnih tehnologij
(pilotni projekt). V tem primeru se za izvedbo sistema izvede tudi prijava za pridobitev nepovratnih sredstev
iz EUskladov.

1.1.8.2 Nosilec

• Obcina Domrale.

1.1.8.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava - Oddelek za investicije.

1.1.8.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Zavod za sport in rekreacijo, Geoloski zavod Siovenije.

1.1.8.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Priprava projekta zvkljucitvi]o studije variant za izvedbo sistema ogr./hlaj. 2018 - 2020
Celovita obnova Kopalisca Dornfale 5 pripadajocimi objekti 2018 - 2023

1.1.8.6 Stroski in viri financiranja

Predvideni stroski izvedbe so ze zagotovljeni v NRP Obcine Domzale. Predvidena je skupna vrednost
investicije 4,2 milijona EUR.

Vir sredstev Dele! financiranja
Obcina Domzale - priprava projekta 100%
Obcina Oornfale - investicija 100%
Ministrstvo za infrastrukturo, EUskladi sofinanciranje stroskov v primeru prijave na jayne razpise

1.1.8.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Izvedba ukrepa bo prispevala k zrnanjsani rabi energije v sklopu Kopalisca Dornzale. Obnova kopalisca bo
obsegala rekonstrukcijo objektov, zato primerjava z trenutno rabo energije ni smiselna.
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1.1.9 IZDELAVA RAZSIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV ZA DRZAVNE JAVNE STAVBE

1.1.9.1 Kratek opis ukrepa

Za izvajanje ukrepov URE je bistvenega pomena natancno poznavanje energetskih in gradbenih
karakteristik objekta. Z energetskim pregledom se pridobi podatke 0 obstojecernu profilu rabe energije in
pridobi analizo rnofnih ukrepov za zrnanjsanje stroskov energije. Sestavni del EP mora biti tudi analiza
rnofnosti uporabe sodobnih tehnologij za izboljsanje energijske uclnkovitosti ter povecanja osvescenosti
zaposlenih in doseganja okoljskih koristi.

V sklopu Analize stanja je bilo ugotovljeno, da vecina drzavnlh objektov na obmocju obcine Dornfale nima
izdelanih razsirjenih energetskih pregledov (v obdobju od leta 2010 naprej). Glede na to, da gre za vecje
objekte, bi bila izdelava REP z analizo rnoznlh ukrepov ter analiza rnofnosti uporabe sodobnih tehnologij,
nujno potrebna. Opisan ukrep predvideva izdelavo energetskih pregledov za javne stavbe, ki so v
upravljanju Ministrstev in sicer:

• Zdravstveni dom Domzale:

• Dom upokojencev Domfale:

• Srednja sola Dornzale - za vse objekte.

1.1.9.2 Nosilec

• Ministrstvo za zdravje, MIZS, MDDSZ.

1.1.9.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Upravitelji objektov (Zavodi).

1.1.9.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Ni vkljucenih drugih organizacij.

1.1.9.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Izdelava rarslrienlh energetskih pregledov za drzavne javne stavbe 2018 - 2023

1.1.9.6 Stroski in viri financiranja

Predvideni stroski izvedbe razsirjenega energetskega pregleda so odvisni od pridobljenih ponudbenih cen in
je odvisna od velikosti objekta. Izdelava energetskega pregleda za tovrstne objekte se giblje okvirno med
10.000 in 15.000 EUR. Celotni stroski ukrepa so tako med 30.000 in 50.000 EUR v obdobju 2018 - 2023.

Vir sredstev Delez financiranja

MZ, MZIS in MDDSZ 100 %

1.1.9.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa ni predvidenih direktnih prihrankov energije. Ucinek ukrepa je posreden zaradi
izvede nadaljnjih investicijskih ukrepov. Kazalnik spremljanja je letno spremljanje izdelanih REP-ov in analiza
rezu Itatov.
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1.1.10 UCINKOVITA RABA ENERGIJE V DRZAVNIH JAVNIH OBJEKTIH

1.1.10.1 Kratek opis ukrepa

V sklopu analize stanja je bilo ugotovljeno, da so v sklopu drfavnih javnih objektov sieer bile izvedene
posamezne investieije v URE, vendar so v primeru pretefno vseh stavb potrebne dodatne investieije v
ucinkovito rabo energije, v primeru posameznih pa je potrebna eelovita energetska sanacija. Glede na to,
da za drfavne jayne objekte niso izdelani novelirani razsirjeni energetski pregledi, oeena predvidenih
investieij v UREni mo ina. Na podlagi grobe oeene znasa]o predvideni investieijski stroski ca. 2,35 milijona
EUR. Poleg investieijski ukrepov je bilo ugotovljeno, da so v primeru teh stavb potrebni tudi organizaeijski
ukrepi. Glede na to, da gre za objekte z velikimi porabami, je z organizaeijskimi ukrepi mofno dosed znatne
prihranke.

Predvideni investieijski in organizaeijski ukrepi v URE so vezani na naslednje drfavne stavbe na obmocju
obcine Dorntale:

• Zdravstveni dom Domzale - Mestni trg 2;
• Dom upokojeneev Domzale - Karantanska eesta 5;
• Srednja sola Dornzale - za vse objekte - Ljubljanska eesta 105.

1.1.10.2 Nosilee

• Ministrstvo za zdravje, MIZS, MDDSZ.

1.1.10.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Upravitelji objektov (Zavodi).

1.1.10.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Investitorji v sklopu Javno zasebnega partnerstva.

1.1.10.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Ucinkovita raba energije v drzavnih javnih stavbah 2018 - 2023

1.1.10.6 Stroski in viri finaneiranja

Skupne investieije v UREza obcinske jayne stavbe so oeenjene na ca. 2.350.000 EUR,pri cerner v investicije
niso vktjuceni sistemi za izrabo obnovljivih virov energije.

Vir sredstev Delez financiranja
MZ, MZIS in MDDSZ skladno z razpisnimi pogoji
Investitorji - pogodbeni partnerji JZP skladno z razpisnimi pogoji
Nepovratna sredstva Javnih razpisov zaJZP skladno z razpisnimi pogoji

1.1.10.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Z izvedbo vseh predvidenih investieijskih in organizaeijskih ukrepov je oeenjena prihranek koncne energije
za ogrevanje 850 MWh/leto in prihranek elektricne energije 175 MWh/leto. Z izvedbo investieijskih in
organizaeijskih ukrepov bo letni prihranek za energijo znasal ca. 100.000 EUR. Kazalnik spremljanja je letna
analiza podatkov energetskega knjigovodstva v sklopu energetske bilanee obcine.
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1.1.11 UVEDBA ENERGETSKEGAUPRAVUANJA V JAVNE STAVBE

1.1.11.1 Kratek opis ukrepa

Storitev naprednega energetskega upravljanja javnih stavb vkljucuje sklop storitev, s katerimi se pomaga
upraviteljem objektov doseci optimalno udobje pri minimalnih stroskih. Jedro energetskega upravljanja je
skrb za optimalno rabo energije in vode, pri cerner je potrebno stalno preverjanje ucinkovitosti sistema in
sprotno izvajanje ukrepov za doseganje optimizacije.

V sklopu energetskega upravljanja se zagotovi priprava podatkov za odlocanje 0 ukrepih za doseganje
ucinkovite rabe energije in vode, priprava analiz in predlogov dodatnih ukrepov za doseganje potencialnih
prihrankov z izracunano vracilno dobo, strokovna podpora na terenu pri izvajanju organizacijskih ukrepov
optimizacije rabe energije in vode, celovito upravljanje z upostevanjern vseh vidikov pomembnih za
optimizacijo rabe energije in vode, priprava delavnic za uporabnike objektov, priprava gradiva za
informiranje in ozavescan]e uporabnikov objektov. Sestavni del energetskega upravljanja je tudi analiza
rnofnosti za uporabo sodobnih tehnologij za izboljsanje energijske uctnkovttostl ter povecanja osvescenostl
zaposlenih in doseganja okoljskih koristi.

Glede na analizo stanja in za zagotovitev rezultatov iz razlicnih tipov stavb se pilotno uvede energetsko
upravljanje v enD osnovno solo, en vrtec, glavni Obcinski objekt (Ljubljanska c. 69) in v en sportnl objekt.

1.1.11.2 Nosilec

• Obcina Dornzale.

1.1.11.3 Odgovorni za izvedbo!usklajevanje

• Obcinska uprava - Oddelek za investicije.

1.1.11.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Javni zavodi, kjer se pilotno izvede energetsko upravljanje.

1.1.11.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Uvedba energetskega upravljanja v jayne stavbe 2018 - 2023

1.1.11.6 Stroski in viri financiranja

Strosek izvedbe energetskega upravljanja je odvisen od pridobljenih ponudbenih cen in se okvirno giblje
med 1.500 in 3.000 EUR!leto!objekt. Skupni strosek pilotne vzpostavitve energetskega upravljanja tako
znasa med 6.000 in 12.000 EUR!leto.

Vir sredstev Delez financiranja

Obcina Domzale 100%

1.1.11.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Z izvedbo energetskega upravljanja je na letni ravni rnofno prihraniti ca. 50 MWh v stirih vecjih objektih. Z
izvedbo energetskega upravljanja bo lahko na letni ravni prihranjeno do 10.000 EUR.
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1.1.12 POVECANJE ENERGETSKEUCINKOVITOSTI V TEHNOLOSKIH PROCESIH

1.1.12.1 Kratek opis ukrepa

V obcini so locirana podjetja, kjer je prisotna energetsko intenzivna proizvodnja. Glede na pridobljene
informacije je ucinkovita raba energije v vecjih podjetjih del njihovih strategij, kjer ze izvajajo organizacijske
ukrepe s katerimi zrnanjsujejo rabo energije v proizvodnih procesih. Podjetja vlagajo tudi v investicijske
ukrepe, kot so sistem nadzora nad konicno porabo elektricne energije, kompenzacijo jalove energije,
optimizacijo kompresorskih postaj, optimizacijo sistemov vracanja kondenzata, frekvencno regulacijo.

Obcina s svojimi ukrepi na podroc]e gospodarstva tezko vpliva. Vendar glede na ocenjeno rabo koncne
energije v gospodarstvu obstaja potencial za zrnanjsanje rabe koncne energije, predvsem v malih in srednjih
podjetjih. To je mozno doseci z uvajanjem ukrepov ucinkovite rabe energije v podjetjih. Zato je prtporocljivo
izvesti ukrep v smeri sodelovanja in spodbude, za dodatno povecanje energetske ucinkovitostt v
tehnoloskih procesih podjetij. Doseganje tega ukrepa je izkljucno v domeni investicij in prilagoditev, ki jih
izvajajo lastniki in upravitelji podjetij. Obcina lahko s povezovanjem preko izvajanja energetskega
rnenedfrnenta oz. upravljanja na nivoju obcine, pripravi predloge za povezovanje podjetij in nagradi
prim ere dobrih praks z objavo v medijih.

1.1.12.2 Nosilec

• Podjetja oz. lastniki podjetji.

1.1.12.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski rnenedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedferja) letno spremlja aktivnosti na podrocju izvajanja prilagoditev ali posodobitev v
podjetjih.

1.1.12.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Podjetja, ki izvajajo storitve za optimizacijo tehnoloskih procesov.

1.1.12.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Povecanje energetske ucinkovitosti v tehnoloskih procesih 2018 - 2023

1.1.12.6 Stroski in viri financiranja

Strosek izvedbe ukrepa je predvsem odvisen od obsega in vrste investicije, ki bo predvidoma prilagojena
znacilnostirn tehnoloskega procesa v podjetju. Ocena na tej ravni ni rnogoca.

Vir sredstev Delez financiranja
Lastniki podjetij, investitorji 100%
MGRT, MI, EU skladi ugodni krediti, sofinanciranje glede na razpisne pogoje

1.1.12.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa je po obdobju petih let predvideno predvsem zrnanjsanje specificne rabe energije
(raba energija glede na produkt/storitev), saj je skladno z napovedmi v obdobju do leta 2023 predvidena
gospodarska rast, kar predstavlja povisanje aktivnosti v podjetjih in posledicno povecanje rabe energije.
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1.1.13 PROMOCIJA ENERGETSKEIN OKOUSKE UCINKOVITOSTI V PODJETJIH

1.1.13.1 Kratek opis ukrepa

Spodbujanje in uvajanje URE in aVE v podjetjih lahko predstavlja pomemben prispevek k zrnanjsevanju
porabe energije v obcinah. To je se posebej pomembno, ker se v splosnern, zaradi vecjega interesa vecina
ukrepov, ki jih izvaja obcina za spodbujanje in uvajanje URE in aVE nanasa na gospodinjstva. Namen ukrepa
je promocija energetske in okoljske ucinkovitosti v gospodarstvu 5 pornoc]o mehkih vsebin (svetovanja,
izobrafevanja in komunikacije na splosno) in nacrtnega uvajanja ukrepov URE in aVE.

Obcina 5 svojimi ukrepi na podroc]e gospodarstva in uvajanje URE in aVE dokaj tefko vpliva, brez
konkretnih financnih spodbud. Obcina lahko preko predstavitev in informiranja za mala in srednja podjetja
spodbuja izvajanje ukrepov na podrocju URE in aVE. Na ta nacin je mofno spodbuditi podjetja za
oblikovanje rnofnih resitev za ucinkovito rabo energije v podjetjih. Ena ob oblik promocije so lahko
informacije usmerjene v mofnosti za sanacijo proizvodnih in poslovnih stavb. Pomemben poudarek je lahko
tudi predstavitev lokalno najbolj zanimivih obnovljivih virov energije. Zato je priporocljivo, da se v sklopu
promocije izdela zgibanka 5 kljucnimi informacijami 0 moznih ukrepih glede energetske in okoljske
ucinkovitosti 5 poudarkom 0 mofnostih za zagotavljanje sredstev za financiranje izvedbe ukrepov. Glede na
interes, pa se lahko izvedejo tudi informativne delavnice 5 predstavitvijo primerov dobrih praks ter
predstavitvijo mofnosti sofinanciranja nalotb in drugih spodbud na podrocju URE in aVE.

1.1.13.2 Nosilec

• Podjetja in lastniki podjetji.

1.1.13.3 adgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski rnenedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedzerja] letno spremlja aktivnosti na podrocju izvajanja prilagoditev ali posodobitev v
podjetjih. Spremlja se tudi stevilo aktivno vkljucenih podjetji.

1.1.13.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Gospodarska zbornica Siovenije, Of Dornfale.

1.1.13.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Promocija energetske in okoljske ucinkovitosti v podjetjih 2018 - 2023

1.1.13.6 Stroski in viri financiranja

Strosek izvedbe ukrepa je informativno ocenjen na 5.000 EUR. Pri cerner bi Obcinska uprava (imenovan
energetski menedzer) sredstva pridobila preko vkljucitve podjetij in pridobljenih sponzorskih sredstev (GZS,
ponudniki storitev).

Vi r sredstev Delez financiranja

Obcina Dornfale 15%

GZS, ponudniki storitev 85%

1.1.13.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa bode posledicno rnozni prihranki koncne energije in izraba aVE, neposredno pa bo
izvedba ukrepa vplivala predvsem na povezovanje podjetji na temo okoljske in energetske ucinkovitostl.
Kazalnik spremljanja je letna raba energije v gospodarstvu in stevilo podjetjih vkliucenih vaktivnosti.
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1.1.14 SAMOOSKRBA GOSPODINJSTEV Z ELEKTRICNO ENERGIJO

1.1.14.1 Kratek opis ukrepa

Samooskrba gospodinjstev z elektricno energijo je zakonsko urejena z Uredbo 0 samooskrbi z elektricno
energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS,st. 97/15) in se je zacela uporabljati 15. januarja 2016.
Uredba doloca pogoje za samooskrbo z elektricno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, nacin
obracuna, letne omejitve moci naprav za samooskrbo, nacln porocanja 0 izvajanju ukrepa in nacin izracuna
proizvedene elektricne energije z napravami za samooskrbo. Gospodinjskim in malim poslovnim
odjemalcem ornogoca samooskrbo z elektricno energijo iz obnovljivih virov energije (kot so sonce, veter in
voda) za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema elektricne energije z napravo za samooskrbo na
podlagi neto merjenja. Lastniki naprav za samooskrbo bode imeli obracunano porabo elektrlcne energije ob
zakljucku koledarskega leta, in sicer na nacin, da se bo upostevala razlika med prevzeto in oddano delovno
elektricno energijo (kWh), odcitano na istem merilnem mestu ob zakljucku obracunskega obdobja.

Obcina Dornfale skladno z ukrepi Energetskega nacrtovanja (opisani v nadaljevanju) izvaja promocijske in
akcijske nacrte za spodbujanje samooskrbe gospodinjstev z elektricno energijo iz OVE in SPTE.Obcina se pri
izvajanju ukrepa poveze z ponudniki sistemov za zagotovitev dodatnih spodbud oziroma za oblikovanje
modelov financiranja.

1.1.14.2 Nosilec

• Gospodinjstva oz. lastniki sistemov;

1.1.14.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski menedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedferja) letno spremlja stevllo novih sistemov za samooskrbo iz OVE in kolicine proizvedene
elektricne energije iz OVE. Spremlja se tudi Stevilo aktivno vkljucenih podjetji.

1.1.14.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Ponudniki sistemov za samooskrbo z elektricno energijo; Ponudniki elektricne energije.

1.1.14.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Samooskrba gospodinjstev z elektricno energijo 2018 - 2023

1.1.14.6 Stroski in viri financiranja

Strosek izvedbe ukrepa je odvisen od velikosti sistema in vrste OVE. V povprec]u se cene za soncne
elektrarne (najvisji potencial na obrnocju obcine] gibljejo od 1.500 do 4.000 EUR/kWp• Izvedba celotnega
ukrepa se ocenjuje na ca. 3 milijone EUR.

Vir sredstev Delez financiranja
Gospodinjstva oz. lastniki sistemov 100%

1.1.14.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa se ocenjuje, da bo proizvodnja elektricne energije iz OVE do leta 2023 povecala za ca.
1.500 MWh/leto. Kazalnik spremljanja je letna proizvodnja elektricne energije iz OVE v sklopu energetske
bilance obcine.
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1.1.15 USTANOVITEV IN DELOVANJE ENERGETSKEZADRUGE NA OBMOCJU OBCINE

1.1.15.1 Kratek opis ukrepa

Poslovni modeli energetskih zadrug temeljijo na nacelu sodelovanja, kjer je glavni poudarek na razvoju in
koristih skupnosti. Namen ustanovitve energetske zadruge bo podpora svojim clanorn (prebivalcem oz.
gospodinjstvom) in lokalni skupnosti za povisanje energetske ucinkovitosti in izrabe obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih in javnih stavbah. REScoop(s) je okrajsava za zadruge, katerih poslovni model je
sestavljen iz clanov, ki s svojimi vlofki v zadruge financirajo projekte za pridobivanja energije iz obnovljivih
virov energije ali za namen izboljsanja energetske ucinkovltosti.

Energetska zadruga se skladno z slovensko zakonodajo ustanovi kot zadruga z klasifikacijo dejavnosti -
energetska dejavnost. Upravni postopek pri ustanovitvi je enak kot za katere koli druge zadruge, torej v
skladu z dolocbarni Zakona 0 zadrugah (ZZad). Obcina Dornzale pripravi projekt in akt za ustanovitev
zadruge, kjer se natancno do loci vsa dolocila pomembna za nadaljnji uspesni razvoj te zadruge. V projektu
Energetske zadruge na obrnocju obcine se natancno obdelajo razlicnl modeli in skupaj z Obcinsko upravo in
drugimi deleznikl tudi postavi najbolj optimalen model. Za ustanovitev zadruge so potrebni najmanj trije
ustanovitelji (med katerimi nastopi tudi Obcina Oomzale). V nadaljevanju se skladno z projektom izvedejo
predstavitve zadruge in clanstva v zadrugi.

1.1.15.2 Nosilec

• Obcina Domzale.

1.1.15.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski rnenedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedzeria v sodelovanju z pravnikom, ki je strokovnjak na podroc]u zadrufnistva) pripravi projekt
za ustanovitev zadruge in na podlagi Ie tega akt 0 ustanovitvi.

1.1.15.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Podjetja, GZS,Javna podjetja, NVO, ENSVETitd.

1.1.15.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terrninski plan
Priprava projekta in akta za ustanovitev zadruge 2018 - 2019
Delovanje Energetske zadruge 2018 - 2023

1.1.15.6 Stroski in viri financiranja

Strosek izvedbe ukrepa je odvisen od visine investicij vkljucenih cianov. Sarna priprava projekta in akta 0

ustanovitvi Energetske zadruge je ocenjena na ca. 10.000 EUR.

Vir sredstev Delez financiranja
Obcina Dornzale - projekt 100%
Ciani zadruge - investicije, kapital 100%
MGRT, MI, EUskladi sofinanciranje projekta glede na razpisne pogoje

1.1.15.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa se ocenjuje, da bo proizvodnja toplote in elektricne energije iz OVE do leta 2023
povecala za ca. 3.000 MWh/leto (v navezavi z predhodnim ukrepom). Kazalnik spremljanja je letna
proizvodnja toplote in elektricne energije iz OVEv sklopu energetske bilance obcine.
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1.1.16 POSTAVITEV DODATNIH MHE NA MLiNSCICAH

1.1.16.1 Kratek opis ukrepa

Na mlinscicah in drugih rnanjsih vodotokih so nekoc ze obratovale stevilne zage in mlini, zaradi cesar je
smiselna izraba hidroenergetskega potenciala tudi danes. Glede na izvedene analize in dostopne podatke je
ocenjeni skupni izkoristljiv potencial na mlinSCicah 9,19 GWh in mofna inStalirana moe 787,5 kWp. Glede na
trenutno instalirano moe 429 kWp na rnlinscicah obstaja potencial se za 385 kWp.

Glede na usmeritve in izhodisca prostorskega nacrtovanja v obcini je urnescanje objektov za proizvodnjo
elektricne energije iz obnovljivih virov dopusceno. Pred nacrtovanjern objektov za proizvodnjo energije iz
obnovljivih virov je potrebno prouciti racionalnost proizvodnje elektricne energije, prostorsko skladnost ter
okoljsko sprejemljivost nacrtovanih objektov. Zato je predlagano, da se v sklopu izvedbe predmetnega
ukrepa v prvi fazi izdela konkretna izvedbena strokovna podlaga, ki bi bila osnova za nadaljnjo usmerjeno
nacrtovan]e in izvedbo gradnje dodatnih MHE na rnllnscicah. Strokovna podlaga je namenjena preveritvah
potencialnih lokacij in informiranju potencialnim pobudnikom za gradnjo MHE, ki so lahko podlaga za
nadaljnje odlocitve in korake v smeri pridobivanja soglasij in potrebnih dovoljenj. V sklopu promocijskega
programa se predvidi tudi intenzivno spodbujanje k postavitvi malih hidroelektrarn. V promocijo in
svetovanje se vkljuci tudi energetsko svetovalno pisarno Dornfale.

1.1.16.2 Nosilec

• Potencialni investitorji, Obcina Domzale za izvedbo informiranja in povezovanja.

1.1.16.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski rnenedter ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
rnenedferja) letno spremlja aktivnosti na podroc]u razvoja in pobud za dodatno gradnjo MHE na
mlinscicah.

1.1.16.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Drzavne institucije (MOP, MI), ENSVET.

1.1.16.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Postavitev dodatnih mHE na mlinsclcah-strokovna podlaga 2018 - 2023

1.1.16.6 Stroski in viri financiranja

Strcsek izvedbe ukrepa je predvsem odvisen investicije v gradnjo MHE na posamezni potencialni lokaciji.
Strosek strokovne podlage je ocenjen na okoli 15.000 EUR.

Vir sredstev Delei financiranja
Investitorji - lastniki obstojecih MHE in 100%
potencialni novi investitorji
MGRT, MI, EU skladi ugodni krediti, sofinanciranje glede na razpisne pogoje

1.1.16.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Pricakovani rezultati, ki jih lahko pricakujemo na podlagi izvedenih aktivnosti projekta je povecan delef
uporabe obnovljivih virov energije za ca. 800 MWhjleto. Kazalnik spremljanja je skupna installrana moe
MHE na mlinsclcah na obmocju obcine.
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1.1.17 DOLOCITEV KRITERIJEVjUSMERITEV GLEDEOGREVANJA PO NASEUIH

1.1.17.1 Kratek opis ukrepa

Za poznavanje stanja rabe energije in oskrbe z energijo po posameznih naseljih so bile izdelane evidence
energetskih ureditev, ki se jih dopolni skladno z rezultati lEK Obcine Domiale. Prva faza ukrepa obsega
dolocitev rabe energije in oskrbe z energijo po posameznih naseljih, ki je bila izdelana v sklopu tega lEK.

Rezultat analize rabe energije in oskrbe z energijo je graflcnl podatek (shp) 0 energetskem stanju v
posameznem naselju s eimer je natancno definirano obstojece stanje. V nadaljevanju se skladno z
usmeritvami lEK v OPN vkljuci clen, ki predpisuje bodoco oskrbo na podlagi lEK-a (oskrba v posameznih
naseljih). Skladno z dolocenimi ukrepi v sklopu lEK-a se v primeru mozne umestitve v enote urejanja
prostora, le-te ustrezno graficno doloci]o,

Evidenca podatkov 0 energetskih ureditvah obcine Dornfale je strukturirana tako, da je ornogoceno
vrednotenje kazalnikov, s katerim se bo spremljala ucinkovltost izvajanja ukrepov pri oskrbi in rabi energije
na obrnocju obcine Dornfale in ki se uporabljajo za spremljanje doseganja okoljskih ciljev politik, nacrtov in
operativnih programov.

1.1.17.2 Nosilec

• Obclna Dornfale.

1.1.17.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski menedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedferja) letno spremlja spremembe v posameznih naseljih.

1.1.17.4 Druge organizacije vkljueene v izvajanje

• ENSVET,MOP in MI;

1.1.17.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Dolocitev kriterijev/usmeritev po naseljih v OPN Obcine Domzale 2018 - 2023

1.1.17.6 Stroski in viri financiranja

Kriteriji in usmeritve po naseljih so dolocene v sklopu predmetnega lEK-a. V OPN Obcine Dornzale se vkljucl
clen 5 sklicem na lEK. Dodatni stroski niso predvideni.

1.1.17.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Pricakovani rezultat ukrepa so z Odlokom predpisane prednostne ureditve in usmeritve glede novih kurilnih
peei kot tudi glede zamenjave obstojecih. Zaradi ukrepa lahko posredno pricakujerno povecan]e energetske
ucinkovltostl in vecjega deleza OVE.
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1.1.18 POVECANJEOVE ZA OGREVANJE OBJEKTOV

1.1.18.1 Kratek opis ukrepa

Na podlagi Analize potenciala obnovljivih virov energije na obrnocju obcine Domfale je ugotovljeno, da z
vidika izkoriscanja OVE predstavljajo smiselno izvedbo ukrepi v izrabo naslednjih virov za ogrevanje
objektov:

• Soncne energije za ogrevanje sanitarne vode (soncni kolektorji);
• Lesne biomase za skupne kotlovnice in individualno ogrevanje;
• Toplote okolja oziroma geotermalne energije (Toplotne crpalke):

Izraba OVEza ogrevanje objektov glede na ugotovitve analize potenciala OVE predstavlja predvsem izvedbo
ogrevanja z lesno biomaso ter izvedbo ogrevanja s toplotnimi crpalkami vse v sklopu individualnih objektov.
V obdobju naslednjih petih let je v primeru obstojece trenda predvideno, da bo taka na novo instaliranih
1.550 kW peci na lesno biomaso. Ob predpostavki dolfine kurilne sezone v letu 2016 se bo v obdobju petih
let raba lesa za ogrevanje povecala za 4.100 MWh/leto. Delez lesa za ogrevanje stanovanjskih objektov se
bo tako povecal na ca. 30,5 % v obdobju naslednjih petih let glede na rabo koncne energije v letu 2016.

Obcina Oornfale bo za izvajanje ukrepa Povecanje OVE za ogrevanje objektov izvajala stevilne ukrepe in
sicer je predvidena ustanovitev Energetske zadruge, Dolocitev kriterijev prednostnega ogrevanja in stevilne
aktivnosti v sklopu Energetskega nacrtovanja oz. upravljanja (svetovanje, informiranje, ozavescanje, primeri
dobrih praks itd.).

1.1.18.2 Nosilec

• Lastniki objektov.

1.1.18.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski menedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedzerja) letno spremlja aktivnosti na podrocju uvajanja OVE za ogrevanje objektov, kot tudi
izvaja stevilne opisane aktivnosti.

1.1.18.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• ENSVET,EKOSKLAD,Ministrstva in drugi zainteresirani delefniki.

1.1.18.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Povecanje OVE za ogrevanje objektov 2018 - 2023

1.1.18.6 Stroski in viri financiranja

Strosek izvedbe ukrepa je predvsem odvisen od vrste in velikosti sistema.

Vir sredstev Delez financiranja
Investitorji oz. lastniki objektov 100%
EKOSKLAD sofinanciranje stroskov v primeru prijave na javne razpise

1.1.18.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Pricakovani rezultati, ki jih lahko pricakujerno na podlagi izvedenih aktivnosti projekta je povecana raba
energije iz izrabe obnovljivih virov energije za ca. 10.000 MWh/leto. Kazalnik spremljanja je stevilo novo
izvedenih sistemov koriscenja OVEza ogrevanje objektov.
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1.1.19 POSTAVITEV SISTEMOV ZA IZRABO OVE V JAVNIH STAVBAH

1.1.19.1 Kratek opis ukrepa

V sklopu javnih stavb se skladno z ugotovitvami REP v primeru menjave kurilne naprava oz. celovite
energetske sanacije vkljuci sistem za izrabo aVE za ogrevanje objekta (toplotna crpalka, biomasa). Tudi v
primeru novogradnje za ogrevanje zagotovi aVE. V obdobju 2018-2023 je tako predvideno povecan]e
sistemov za izrabo aVE za ogrevanje za vsaj tri (trije novi sistemi v sklopu obstojecih in novih objektov).

V sklopu Energetskega nacrtovanja/upravljanja na nivoju obcine se preuci mofnostl za vzpostavitve
sistemov za proizvodnjo elektricne energije iz aVE v javnih stavbah. Preuciti je potrebno razlicne modele
financiranja in upravljanja. Skladno z ukrepom St. 15 se javne stavbe s sistemi aVE vkljucujejo v Energetsko
zadrugo. V obdobju 2018-2023 je predvideno, da se v javnih stavbah vzpostavi vsaj dva nova sistema za
pridobivanje elektricne energije iz aVE.

1.1.19.2 Nosilec

• Obcina Dornfale.

1.1.19.3 adgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava - Oddelek za investicije.

1.1.19.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• EKaSKLAD,Ministrstvo za infrastrukturo in potencialni JZP.

1.1.19.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Analiza rnofnosti za proizvodnjo elektricne energije iz aVE v javnih stavbah 2018 - 2019
Postavitev sistemov za izrabo aVE v obcinskih stavbah 2018 - 2023

1.1.19.6 Stroski in viri financiranja

Strosek izvedbe ukrepa je predvsem odvisen od vrste in velikosti sistemov. acenjen strosek izvede treh
sistemov za izrabo aVE za ogrevanje in dveh sistemov izrabe aVE za proizvodnjo elektricne energije je
ocenjen na ca. 200.000 EUR.

Vir sredstev Delez financiranja
Obcina Dornfale skladno z postavljenim modelom financiranja
Investitorji - podjetja v primeru modela JZPskladno z razpisom
EKaSKLAD,MI sofinanciranje stroskov v primeru prijave na javne razpise

1.1.19.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Pricakovani rezultati, ki jih lahko pricakujemo na podlagi izvedenih aktivnosti projekta je povecana raba
energije iz izrabe obnovljivih virov energije za ca. 50 MWh/leto. Kazalnik spremljanja je stevilo novo
izvedenih sistemov za izrabo aVE v obcinskih stavbah.
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1.1.20 IZRABA LESNE BIOMASE IN DRUGIH OVE V PODJETJIH

1.1.20.1 Kratek opis ukrepa

Skladno s pridobljenimi informacijami s strani predstavnikov podjetij v obcini Dornfale so v obdobju 2018-
2023 predvidene investicije v izrabo lesne biomase v industriji za tehnoloske procese. Glede na to, da gre za
tehnoloske procese v intenzivnih podjetjih se pricakuje instalacija vecjlh sistemov. Poleg vecjih sistemov pa
obstaja na obrnocju obcine tudi potencial za Stevilne manjse sisteme za ogrevanje poslovnih in storitvenih
objektov.

Obcina s svojimi ukrepi na podrocje gospodarstva in uvajanje OVE tezko vpliva. Obcina lahko preko
predstavitev in informiranja za mala in srednja podjetja spodbuja izvajanje ukrepov na podrocju OVE. Na ta
nacin je rnofno spodbuditi podjetja za oblikovanje mo Inih resitev za ucinkovito rabo energije v podjetjih.
Ena od oblik promocije so lahko informacije usmerjene v mofnosti za sanacijo proizvodnih in poslovnih
stavb. Pomemben poudarek je lahko tudi predstavitev lokalno najbolj zanimivih obnovljivih virov energije.
Zato je priporocljivo, da se v sklopu promocije izdela zgibanka s kljucnirni informacijami 0 rnofnih ukrepih
glede energetske in okoljske ucinkovitosti s poudarkom na rnoznostth za zagotavljanje sredstev financiranja
izvedbe ukrepov. Glede na interes, pa se lahko izvedejo tudi informativne delavnice s predstavitvijo
primerov dobrih praks ter predstavitvijo rnofnosti sofinanciranja nalozb in drugih spodbud na podrocju URE
in OVE.

Podjetja na obmocju obcine bode imela tudi moznost clanstva v Zadrugi (glej ukrep st 15).

1.1.20.2 Nosilec

• Podjetja in lastniki podjetji;

1.1.20.3 Odgovorni za izvedbo!usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski menedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedzerja) letno spremlja aktivnosti na podrocju izrabe OVEv podjetjih.

1.1.20.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Gospodarska zbornica Siovenije in OE Dornfale.

1.1.20.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Izraba lesne biomase in drugih OVEv podjetjih 2018 - 2023

1.1.20.6 Stroski in viri financiranja

Strosek izvedbe ukrepa je Stevila in velikosti novih sistemov. Glede na grobo oceno bode investicije v izrabo
OVEv podjetjih v obdobju 2018-2023 znasale ca. 10 milijonov EUR.

Vir sredstev Delez financiranja
Podjetja in lastniki podjetji 100%
EKOSKLAD,Ministrstvo za energijo sofinanciranje stroskov v primeru prijave na jayne razpise

1.1.20.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Pricakovani rezultati, ki jih lahko pricakujerno na podlagi izvedenih aktivnosti projekta je povecana raba
energije iz izrabe obnovljivih virov energije za ca. 2.000 MWh!leto. Kazalnik spremljanja je delez OVE v
gospodarstvu v sklopu letne energetske bilance.

Lokalni energetski koncept Obiine Domiale 187 od 201



MM Sol, uiinkovite trojnostne reiitve

1.1.21 UVEDBA KROZNE LlNIJE JPP NA OBMOCJU OBCINE

1.1.21.1 Kratek opis ukrepa

Kot rnozni ukrep znlzevanja emisij iz prometa se izkazuje pot reba in rnoznost za uvedbo krofnega mestnega
javnega prometa v mestu Domtale. V srednje-rocnih nacrtih je planirano, da se formirata dve krofni
avtobusni trasi, ki potekata po celotni urbani konglomeraciji Dornfal, z navezavo na mesto Kamnik severno.
Postajalisca mestnega potniskega prometa se organizirajo v smislu neposrednega dostopa in
kompatibilnosti razllcnlh prevoznih sistemov.

Kot ukrep za uvedbo kro ine linije javnega potniskega prometa na obmocju obcine se izvede investicija.
Ukrep predstavlja investicijo in vzpostavitev izvedbe projekta uvedbe krofne linije. Ukrep izvede Obcina v
sodelovanju s ponudnikom izvajanja prevozov. Ukrep se izvede kot podpora za zagotavljanje izvajanje
kroznega voznega programa z obcasnlrni postanki na posameznih postajalisclh na trasi krofne linije.

1.1.21.2 Nosilec

• Obcina Dornfale.

1.1.21.3 Odgovorni za izvedbo!usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski rnenedferja ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge
energetskega rnenedferja) letno spremlja aktivnosti na podrociu razvoja in uvajanja krozne linije
javnega potnlskega prevoza kot tudi Stevilo potnikov in porabo goriva.

1.1.21.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Ponudnik zagotavljanja in izvajanja prevozov javnega prometa in Ministrstvo za infrastrukturo.

1.1.21.5 Terminski plan izvedbe

~ Faza Terminski plan
Uvedba krofne linije javnega potniskega prometa na obrnocju obcine 2018 - 2023

1.1.21.6 Stroski in viri financiranja

Ukrep izvede obcina v sodelovanju s ponudnikom prevozov, ki bi izvajal storitve v okviru ukrepa. Glede na
mofnosti za potencialno pridobivanje sredstev za izvedbo tovrstnih ukrepov, bi lahko del sredstev bil
pridobljen iz drugih virov. Skupno ocenjena visina potrebnih sredstev je okoli 150.000 EUR.

Vir sredstev Delez financiranja

Ponudnik prevozov 50%

Obcina Domzale 50%
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1.1.22 NAKUP NOVIH VOZIL NA ELEKTRIKOV OBCINSKI UPRAVIIN JAVNIH PODJETJIH

1.1.22.1 Kratek opis ukrepa

Ena izmed glavnih usmeritev za zrnanjsanje porabe goriv in emisij iz prometa je spodbujanje rabe javnega
potniskega prometa, izboljsanje pogojev dejavnosti prevozov in za varnost v prometu ter promoeija
intermodalnosti, ki predstavlja kombiniranje razlicnih prevoznih sredstev od tocke A do tocke B. Operativni
ukrepi, s katerimi bi lahko obcina neposredno pripomogla k znilevanju porabe goriv in emisij iz prometa, je
tudi nabava ter uporaba elektricnih in hibridnih vozil za potrebe obclnskih sluzb, ki bi nadomestili obstojeca
vozila voznega parka, ki vecinorna uporabljajo dieselsko pogonsko gorivo.

Ukrep predstavlja izvedbo investicije v nakup novih vozil na elektricni pogon v obclnski upravi za namen
vozen] usluzbencev ali pogodba 0 najemu elektricnih vozil. Prednostno se za sluzbene prevoze zagotovi
elektricna vozila. V navezavi z naslednjim ukrepom (St. 23) se na obcinskern parkiriscu za ta vozila zagotovi
tudi elektricne polnilniee.

1.1.22.2 Nosilee

• Obcina Domzale.

1.1.22.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski menedzer ali zunanji izvajalee, ki izvaja naloge energetskega
menedzerial letno spremljanje porabe goriva in stevlla elektrlcnih vozil.

1.1.22.4 Druge organizaeije vkljucene v izvajanje

• Morebitni ponudniki ali partnerji v primeru najema vozil (poslovni najem, »ear sharing«).

1.1.22.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Nakup novih vozil na elektriko v Obcinski upravi in Javnih podjetjih 2018 - 2023

1.1.22.6 Stroski in viri finaneiranja

Ukrep izvede obcina kot investieijo v posodobitev voznega parka. Skupno ocenjena visma potrebnih
sredstev je okoli 150.000 EUR v primeru nakupa 5 novih elektricnih vozil (30.000 EUR/vozilo).

Vir sredstev Delez financiranja

Obcina Dornfale 100%
EKOSKLAD sofinanciranje dela upravicenih stroskov (JR)

1.1.22.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Pricakovani rezultati, ki jih lahko pricakujerno na podlagi izvedenih aktivnosti projekta zrnanjsane emisije iz
prom eta vozil, ki jih uporabljajo usluzbenci obcine, Kazalnik spremljanja je delez in stevilo vozil na elektricni
pogon, ki jih za prevoze uporabljajo usluzbenci obcine. Spremlja se tudi zmanjsanje porabe goriva zaradi
uporabe elektricnih vozil.
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1.1.23 POSTAVITEV 10 ELEKTRICNIH POLNILNIC NA OBMOUU OBCINE

1.1.23.1 Kratek opis ukrepa

Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh Ijudi po mobilnosti in obenem zrnanjsati
pro met, posledicno onesnazevan]e. emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostna
mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, soeialno pravicna in spodbuja razvoj gospodarstva.
Promet je kljub velikemu napredku in dvigu zivljenjske ravni postal resna grofnja okolja in kakovosti
zivljenja v mestih. Sestavni del trajnostne mobilnosti sta ze predhodno navedena projekta. Glede na razvoj
elektricnih vozil in njihova ucinkovitost pa je za doseganje razvoja trajnostne mobilnosti na obmocju obcine
potrebno postaviti elektricne polnilniee (parkirna mesta s polnilnieami).

V prvi fazi je predvidena izdelava analize lokaeij za postavitev elektricnlh polnilnie in priprava projekta
sodelovanja s ponudniki elektricnih polnilnic in vozil. V sklopu projekta je potrebna tudi preucitev rno inosti
lokaeije za elektricna vozila v sklopu storitve najema vozil »car sharing«.

V naslednji fazi se vzpostavi 10 lokacij s polnilnieami oziroma 10 parkirnih mest, kjer je dovoljeno samo
parkiranje elektricnlh vozil in je ornogoceno njihovo polnjenje.

1.1.23.2 Nosilee

• Obcina Domzale.

1.1.23.3 Odgovorni za izvedbo!usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski menedzerja ali zunanji izvajalee, ki izvaja naloge
energetskega rnenedzerja) pripravi predloge sodelovanja z zainteresiranimi ponudniki elektricnih
polnilnie in elektricnlh vozil. V nadaljevanju skrbi za izvedbo skladno z projektom.

1.1.23.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Ponudniki elektricnih polnilnie in elektricnih vozil (tudi »car sharing«), lastniki parkirnih mest,
trgovski eentri, podjetja.

1.1.23.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Postavitev 10 elektricnlh polnilnie na obrnoc]u obcine 2018 - 2023

1.1.23.6 Stroski in viri financiranja

Celotna investieija je odvisna od modela postavitve elektricnih polnilnie oziroma lokacij za polnjenje
elektricnih vozil. Skupna vrednost investieije je oeenjena na ca. 200.000 EUR, pri cernur Obcina Domzale
prispeva z pripravo projekta in finaneiranjem posameznih lokaeij za postavitev polnilnie (obCinska parkirna
mesta). Navedeno je odvisno od modela finaneiranja dolocenega v projektu sodelovanja.

Vir sredstev Delez financiranja

Obcina Domzale priprava projekta in finaneiranje posameznih lokaeij

Podjetja postavitve lastnih polnilnie, zagotovitev najema vozil itd.
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1.1.24 SPODBUJANJE UPORABE KOlES IN HOJE NA OBMOCJU OBCINE (ZELENA OS REGIJE)

1.1.24.1 Kratek opis ukrepa

Pomemben ukrep zniievanja porabe goriv in emisij iz prometa je uporaba nemotoriziranih prevoznih
sredstev. V tej smeri so predvsem pomembne kolesarska infrastruktura in pespoti. V smeri razvoja teh je
obcina ie prepoznala potrebe za ureditev kolesarskih poti in stez z ustrezno pripadajoco infrastrukturo, ki
obsega: urejanje posebnih pasov in stez 5 talnimi oznakami za razmejitev od ostalih voznih in pes povrsin,
urejanje ustrezne infrastrukture: razsvetljava na poteh, ureditev varnih kolesarnic v mestu in okolici,
nadhodi in podhodi, zagotavljanje varnih poti za kolesarje in pesce predvsem v mestnem srediscu bolj
prijazna prometna ureditev mestnega prometa za kolesarje in pesce 5 pes cone, z obrnocji zaprtimi za
motoriziran promet in z nizkimi omejitvami hitrosti motoriziranega prometa v nekaterih predelih, moinost
izposoje koles,moinost prevoza kolesa na avtobusu in vlaku itd.

Kljucnega pomena za mesto Domzale in tudi sirse je predvidena Urbana os, ki bo z varno kolesarsko stezo in
plocniki povezovala mestne atrakcije in programska jedra urbane konglomeracije Dornfal. Kolesarske poti
na obrnocju obcine je treba povezati v omreije, ki povezuje vecja sredisca in se nadgrajujejo v povezan
sistem v rekreativne in turisticne namene. Obstojece in nove pespoti, tudi tematske in podobne poti, naj se
urejajo in povezujejo v povezan sistem pespoti v rekreativne in turisticne namene. Po izgradnji omrefja je
potrebno spodbujati kolesarski promet z ukrepi promocije in osvescanja javnosti. Ukrep predstavlja izvedbo
informiranja 0 pomenu uporabe kolesarjenja in hoje, ki bo obsegal promocijo, ozavescanje in izvedbo akcij
za aktivacijo prebivalcev vseh ciljnih skupin.

1.1.24.2 Nosilec

• Obcina Domzale.

1.1.24.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski menedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedferja) letno spremlja stevilo in uspesnost izvedbe akcij za informiranje in obvescan]e.

1.1.24.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• Sportna drustva in nevladne organizacije.

1.1.24.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Spodbujanje uporabe koles in hoje na obrnoqu obcine in sosednjih obcin 2018 - 2023
(Zelena os regije)

1.1.24.6 Stroski in viri financiranja

Ukrep izvede obcina kot investicijo v pripravo gradiva za informiranje in organizacijo obcasnih akcij. Skupna
ocenjena visina potrebnih sredstev je okoli 2.000 EURna leto.

Vir sredstev Delez financiranja
Obcina Dornfale 100%

1.1.24.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Pricakovani rezultati, ki jih lahko pricakujerno na podlagi izvedenih aktivnosti projekta so zmanjsane emisije
iz prometa. Kazalnik spremljanja je stevllo izvedenih akcij za informiranje in obvescan]e glede uporabe koles
in hoje kot oblike prometa.
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1.1.25 ENERGETSKONACRTOVANJE IN SVETOVANJE NA NIVOJU OBCINE

1.1.25.1 Kratek opis ukrepa

V sklopu Obcinske uprave se nadaljuje vzpostavljeno energetsko nacrtovan]e in svetovanje. Ukrep obsega
nadaljevanje in nadgradnja uspesno vzpostavljenih aktivnosti, in sicer:

• svetovanje, informiranje in ozavescan]e obcanov:
• izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah;
• priprava letne energetske bilance na nivoju obcine:
• sodelovanje in povezovanje z dele miki:
• priprava medijskih vsebin na temo UREin OVE.

Ukrep energetskega nacrtovanja in svetovanja na nivoju Obcine se izvaja od sprejetja LEK-a 2011. Z
namenom informiranja, ozavescanja in svetovanja obcanov so najmanj stirikrat na leta izsle obseznejse
vsebine na temo UREin OVE, preko lokalnih medijev. Med drugim so bile predstavljene dobre prakse, ki so
se izvajale na nivoju Obcine. Izvajale so se mnoge aktivnosti na osnovnih in srednjih selah, kjer se je
tematiko energetike, na primeren nacin, predstavilo tudi mlajsirn obcanom in obcankam. Ukrep se je izvajal
in se bo izvajal tudi v prihodnje, v tesnem sodelovanju z energetsko svetovalno pisarno ENSVET.Vodenje
energetskega knjigovodstva v javnih stavbah se izvaja od leta 2015 in nudi dober in sistematicen pregled
nad porabami v vseh javnih stavbah in pokafe jasno sliko 0 (nejuctnkovttl rabi energije. Letna energetska
bilanca na nivoju obcine je potrebna za spremljanje kazalnikov in je pokazatelj napredka.

Energetsko nacrtovan]e in svetovanje na nivoju obcine v obdobju 2017-2023 predstavlja nadgradnjo in
dopolnitev uspesno zastavljenih aktivnosti ter implementacija novih. Aktivnosti obsegajo pripravo letnih
planov in porocil 0 izvajanju Akcijskega nacrta in drugih aktivnosti na podrocju URE in OVE, ekonomsko
ucinkovita izbira dobavitelja elektricne energije in prilagajanje tarifnemu sistemu, priprava akcijskega nacrta
za trajnostno energijo na podlagi zadnjega sprejetega LEK-a.

Ukrep predvideva nadaljevanje Programa informiranja in ozavescanja s primernimi posodobitvami in
dograditvami k Programu. Predlaga se bolj pogosto objavljanje clankov na temo trajnostnega razvoja na
obrnocju Obcine (in side okolice) v lokalnih medijih, vee aktivnosti na temo trajnostnega razvoja
namenjenih mlajsirn (vkljucevanje vrtcev, osnovnih sol in srednje sole). Prav tako se v sklopu tega ukrepa
vkljucuje zasnova projekta »Dobra energija v Dornfalah«. S projektom se naslavlja okoljski problem
spoznavanja in poznavanja trajnostnega razvoja, od rabe energije do mobilnosti. Projekt poleg informiranja
ponuja tudi delavnice ter informativne in zabavne dogodke. Konstantno izobrazevanje, informiranje in
ozavescanje doprinese k boljsernu poznavanju in odnosu cloveka do okolice.

Sestavni del energetskega nacrtovanja in svetovanja je tudi natancno spremljanje izvajanja ukrepov
zastavljenih v predmetnem LEK-u vkljucno s povezovanjem deleznikov na podrocju energetike. V sklopu
ukrepa se vzpostavi sodelovanje z gospodarstvom (podjetji, GZSitd.) za izvedbo skupnih Studij in projektov
na podrocju oskrbe iz OVE (med drugim Zadruga), pilotnih projektov URE in OVE itd. Na podlagi izdelanega
LEK-ase v primeru vkljucevanja Obcine v konvencijo zupanov pripravi Akcijski nacrt za trajnostno energijo
(SEAP).

Sestavni del energetskega nacrtovanja je tudi priprava letne energetske bilance obclne Domzale, na podlagi
katere se pripravijo letna poroCila za porocan]e Ministrstvu (Direktorat za energetiko) in priprava planov za
izvajanje ukrepov zastavljenih v Akcijskem nacrtu. Pri poteku pogodb za dobavitelja elektricne energije in
zemeljskega plina za javne objekte se pripravi tudi analiza in razpis za ekonomsko ucinkovito izbiro
prihodnjega dobavitelja (javni razpis, skupna pogodba).

Za izvedbo optimalnega energetskega nacrtovanja in svetovanja se pripravi projekte za prijavo na razlicne
programe financirane iz EUskladov (programi sodelovanja, razpisi Ministrstev, EUskladi).
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1.1.25.2 Nosilec ukrepa

• Obcina Domzale.

1.1.25.3 Odgovorni za izvedbo!usklajevanje

• Obcinska uprava (imenovan energetski rnenedzer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedzerja] letno spremlja aktivnosti na podrocju razvoja in pobud.

1.1.25.4 Druge organizacije vkljucene v izvajanje

• EKOSKLAD,ENSVET,Ministrstvo za infrastrukturo.

1.1.25.5 Terminski plan izvedbe

Faza Terminski plan
Ozavescanje, informiranje in svetovanje 2018 - 2023

1.1.25.6 Stroski in viri financiranja

Skupni stroski energetskega nacrtovanja in svetovanja na nivoju obcine znasajo od ca. 20.000 do
50.000 EUR/leto, pri cernur so odvisni od stevlla izvajanih projektov in vkljucenih deleznikov. Stroski so
odvisni tudi od pridobljenih evropskih projektov.

Vir sredstev Delez financiranja
Obcina Domzale 50%
Podjetja, vkljucene organizacije 50%
EKOSKLAD,EUskladi EU projekti, sofinanciranje aktivnosti iz javnih razpisov

1.1.25.7 Rezultati in kazalniki spremljanja

Pricakovani rezultat ukrepa je povecanje informiranosti in ozavescenosti obcanov, posledicno pa ukrep
prispeva k zrnanjsani rabi energije, vecji delef OVE. Kazalniki spremljanja so raba energije in poraba
energentov na obmocju obcine.
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12 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LEK

Napotki za izvajanje lokalnega energetskega koncepta vkljucuje]o navedbe nosilcev izvajanja vkljucno z
usmeritvami, napotke za financiranje posameznih ukrepov ter glede spremljanja izvajanja ukrepov in
njihovih ucinkov (kazalniki spremljanja). V sklopu navedbe nosilcev izvajanja so le-ti loceno, po posameznih
ukrepih, navedeni v sklopu akcijskega nacrta (glej predhodno poglavje).

5 sprejetjem lokalnega energetskega koncepta na obcinskern svetu se obcina zaveze k izvajanju ukrepov
akcijskega nacrta in upostevan]u usmeritev LEK-apri razvoju energetske oskrbe in rabe energije.

12.1 NOSILCIIZVAJANJA ENERGETSKEGA KONCEPTA
Na obmociu obcine Dornfale oziroma na obmocju Ljubljanske urbane regije ni lokalne energetske
organizacije (agencija), zato bo za izvajanje LEK-a imenovan obcinski energetski upravljavec, ki ga bo na
predlog Usmerjevalne skupine imenoval zupan.

Energetski upravljavec lokalnega energetskega koncepta je odgovorna oseba v obcini, ki je dolocena kot
nosilec izvajanja akcijskega plana lokalnega energetskega koncepta. Energetski upravljavec bo izvajal naloge
na dveh ravneh in sicer:

• na nivoju obcine pri nacrtovanju energetske politike, izvajanja ukrepov zastavljenih v Akcijskem
nacrtu, ki niso direktno vezani na Obclno ternvec na lokalno skupnost kot celoto. Sestavni del
nacrtovanja energetske politike je tudi povezovanje razlicnlh dele inlkov na podrocju energetike in
pregled ukrepov UREin aVE s tehnlcnimt, ekonomskimi in zakonskimi omejitvami na energetskem
podrociu:

• na nivoju ucinkovite rabe energije v javnih stavbah, ko so v lasti ali upravljanju lokalne skupnosti.
Skrbi za optimalno rabo energije v javnih stavbah kot tudi za optimalno nacrtovanje na podroc]u
energije v predvidenih novih stavbah. Na tem nivoju je kljucno povezovanje z ostalimi zaposlenimi
na obcinski upravi vkljucenimi v proces priprave dokumentacije za nove objekte.

Glede na to, da je Akcijski nacrt jasno zastavljen z razdelanimi ukrepi je kljucna naloga energetskega
upravljavca na nivoju obcine, izvedba aktivnosti potrebnih za izvajanje ukrepov. Energetski upravljavec bo
skupaj z usmerjevalno skupino za pripravo LEK vsaj enkrat na leta izvedel sestanke na temo izvajanja
ukrepov Akcijskega nacrta. V sklopu sestanka se bo pregledalo in potrdilo Porocilo 0 izvajanju LEK-a, ki ga
bo v nadaljevanju potrdil Zupan. Skladno s Pravilnikom 0 metodologiji in obvezni vsebini lokalnega
energetskega koncepta (Ur. I. RS, st. 56/2016) se bo enkrat letno porocalo 0 izvajanju LEK ministrstvu
pristojnemu za energijo, na Prilogi citiranega Pravilnika. Podrobno so aktivnosti izvajanja energetskega
koncepta obdelane v sklopu ukrepa st. 25 Energetsko nacrtovan]e in svetovanje na nivoju obcine.

12.2 PRIDOBIVANJE FINANCNIH VIROV ZA IZVAJANJE UKREPOV
Pridobivanje financnih virov iz Evropske unije in Republike Siovenije je opredeljeno z Operativni program za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 sprejetim decem bra leta 2014. Operativni
program je strate ski izvedbeni dokument, ki je podlaga za crpan]« sredstev iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR),Evropskega socialnega sklada (ESS)in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-
2020.

V Operativnem programu so opredeljena prednostna podrocja v katera se bo vlagalo financne vire, v
naslednjih sedmih letih, skladno s sporazumom med Siovenijo in Evropsko komisijo. Na nivoju Evropske
unije je opredeljenih 11 prednostnih podroci] (tematskih ciljev), znotraj katerih lahko drfave clanice
financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije
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EU 2020. Kljucni tematski cilj za financiranje ukrepov Akcijskega nacrta je »Podpora prehodu na
nizkoogljicno gospodarstvo v vseh sektorjih - 4. prednostna os v OP: Trajnostna raba in proizvodnja
energije in pametna omre da. V sklopu navedenega tematskega cilja so predvidene 4 prednostne nalozbe:

• podpora energetski uclnkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi vkljucno
v javnih stavbah in stanovanjskem sektorju;

• spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov;
• razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih;
• spodbujanje nizkoogljicnih strategij za vse vrste obmoci], zlasti za mestna obmocja, vkljucno s

spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in z ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi.

Horizontalno pa se posamezni ukrepi vezani na mala in srednja podjetja financirajo iz 3. prednostne osi -
Oinarnicno in konkurencno podjetniStvo za zeleno gospodarsko rast.

Poleg navedenih virov financiranja ima lokalna skupnost tudi mofnost financiranja iz programov oziroma
instrumentov upravljanih na nivoju Evropske unije (direktno s strani Evropske komisije), kot tudi iz naslova
Evropskega teritorialnega sodelovanja. Financiranje na nivoju Evropske unije in Evropskega teritorialnega
sodelovanja je momo iz naslednjih instrumentov (poleg predhodno navedenih v sklopu Kohezijske politike):

• Horizon 2020 za mednarodne razvojne projekte;
• NER300 za inovativne nizkcogljicne demonstracijske projekte;
• LlFE+blazenje in prilagajanje podnebnim spremembam;
• Cezmejni programi:

o Interreg SI-HR- Program sodelovanja med Siovenijo in Hrvasko:
o Interreg 51-AT- Program sodelovanja med Siovenijo in Avstrijo;

• Transnacionalni programi (programi sodelovanja):
o Obmocje Alp - Interreg Alpin Space;
o Srednja Evropa -Interreg Central Europa;
o Mediteran - Interreg Mediterranean;
o Jadransko-jonski program - Interreg Adrion;
o Podonavje -Interreg Danube Transnational Programme;

• Medregionalni programi:
o Interreg Europe;
o Interact III;
o Urbact III;
o EPSON2020.

V nadaljevanju so predstavljeni predvideni viri financiranja povzeti po Operativnemu programu. V obdobju
od leta 2015 naprej so bili objavljeni ze stevilni razpisi v sklopu navedenih prednostih nalozb. Glede na
zastavljene ukrepe Akcijskega nacrta in predvidene stroske je v prihodnosti potrebno za izvedbo vkljuciti
vire financiranja iz naslova prednostnih nalozb. V nadaljevanju so po predstavitvi prednostnih nalofb
navedeni tudi trenutno aktualni javni razpisi in predvideni javni razpisi, iz katerih je rnogoce sofinanciranje
zastavljenih ukrepov Akcijskega nacrta.

12.2.1 PODPORA ENERGETSKIUCINKOVITOSTIIN UPORABI OBNOVUIVIH VIROV ENERGIJE

Pri tej prednostni nalozbi se za doseganje cim veciih ucinkov in zagotavljanje elm vecjih financnih vzvodov
horizontal no razvija sistem energetskega pogodbenistva predvsem v javnem sektorju, ce bo izvedljivo, pa se
bo v prihodnosti razvijal tudi v sektorju gospodinjstev. Poleg pravnih in institucionalnih vidikov je za razvoj
takega sistema, zelo pomemben element tudi razvoj in vzpostavitev ustrezne financne garancijske sheme,
ki spodbudi vkljucitev poslovnih bank v financiranje tovrstnih projektov javno-zasebnega partnerstva.
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Pripravljajo se smernice, ki bodo podlaga za izvedbo takih projektov. Na njihovi podlagi bo pripravljena
ustrezna dokumentacija za izvedbo prvih projektov energetskega pogodbenistva, ki se bodo V smislu
razvoja tega financnega instrumenta izvajali pilotno oz. demonstracijsko.

Visina spodbud pri celoviti sanaciji, ki vkljucuje sanacijo ovoja stavbe, sanacijo tehnicnih sistemov in
vgradnjo naprav za izrabo OVE, bo relativno visja, tako da bo vlagatelje spodbujala k celoviti sanaciji. Pri
dolocitvi nacina spodbujanja se uposteva tudi druge trajnostne vidike, kot so: uporaba naravnih materialov,
varstvo kulturne dediscine, spodbujanje energetsko ucinkovitih tehnologij in resevanje energetske revscine.

Pri tej prednostni so lahko v izbranih mestih ukrepi podprti z mehanizmi celostnih teritorialnih nalozb, ki
lahko kombinirajo ukrepe 5 tistimi, ki so opredeljeni v prednostnih nalofbah za urbano prenovo in
trajnostno mobilnost na urbanih obmocjih.

Obseg in vrste financnih instrumentov so oblikovane glede na rezultate ocene vrzeli za oblikovanje sheme
financnih instrumentov. Na podlagi te ocene je tudi opredeljeno, kaksna je optimalna alokacija sredstev za
njihovo izvajanje.

Javni razpisi iz naslovna energetske sanacije javnih stavb po sistemu energetskega pogodbenistva so v
polnem teku in so predvideni tudi v naslednjih letih. Prav tako so vsakoletno objavljeni razpisi EKOSKLADA
za sofinanciranje upravicenih stroskov energetske sanacije v gospodinjstvih, kot tudi sredstva za izgradnjo
nizkoenergijskih objektov tako za javne stavbe kot za stanovanjske hise. Pred izvedbo veejih investicij je
smiselno preveriti mofna sofinanciranja in nacrtovati nadaljnje aktivnosti skladno z zahtevami predmetnega
javnega razpisa.

12.2.2 SPODBUJANJE PROIZVODNJE IN DISTRIBUCIJE ENERGIJE, KIIZVIRA IZ OBNOVUIVIH VIROV

Za doseganje ciljnega dele ia OVE v rabi bruto koncne energije 5 podrocja elektricne energije in toplote se
spodbuja izraba vseh okoljsko sprejemljivih OVE. V okviru prednostne nalofbe so pod pore namenjene tem
ukrepom glede na posamezno podrocje:

• Toplota za ogrevanje in hlajenje ter visoko ucinkovito soproizvodnjo: Za povecanje proizvodnje
toplote iz obnovljivih virov so podprta vlaganja v gradnjo novih in rekonstrukcijo obstojeclh
sistemov za ogrevanje ter spodbude za priklop novih uporabnikov na ze obstojece zmogljivosti
(geotermalni ogrevalni sistemi, soncni kolektorji, kotli na lesno biomaso v javnem sektorju,
storitvenih dejavnostih in industriji, sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB nad 1
MW rnoci, lokalni sistemi DOLB do 1MW moci, toplotne crpalke).

• Elektricna energija: Z investicijskimi podporami se spodbuja nalozbe v gradnjo novih manjsih
objektov za proizvodnjo elektricne energije iz OVE (energija vetra, soncna energije, biomasa in male
HE do 10 MW rnoci).

Na obmocjih z vee kot 5.000 prebivalci bodo spodbude za vlaganja v obnovljive vire energije lahko podprte
tudi 5 pilotnimi projekti (shemami) samoupravnih lokalnih skupnosti za doseganje energetske

samozadostnosti (npr. energetsko zadrufnistvo).

Obseg in vrste flnancnih instrumentov so oblikovane glede na rezultate ocene vrzeli za oblikovanje sheme
financnih instrumentov. Na podlagi te ocene je tudi opredeljeno, kaksna je optimalna alokacija sredstev za

njihovo izvajanje.

Javni razpisi za zagotavljanje toplote za ogrevanje iz OVE so bili ze objavljeni v obdobju od sprejetja OP in
bodo objavljeni tudi v naslednjih letih. Pretejni del javnih razpisov je bil namenjen podjetjem, posamezni iz
strani EKOSKLADA pa so bili objavljeni tudi za sisteme OVE v javnih objektih. V prihodnosti je tako potrebno
pripraviti projekte za izvedbo sistemov OVE in te prijaviti na relevantne razpise. Javni razpis za izvedbo
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pilotnih projektov lokalnih skupnosti za doseganje samozadostnosti se niso bili objavljeni, tako da lahko
Obcina Dorntale pripravi prvi pilotni primer energetskega zadruznistva za katerega se prijavi tudi na
predvideni razpis za ta namen.

12.2.3 RAZVOJ URBANE MOBILNOSTI ZA IZBOUSANJE KAKOVOSTI ZRAKA

Pri prednostni nalozbi so podpore namenjene dejavnostim, ki zrnanjsujejo vplive osebnega prometa na
kakovost zraka in uravnavajo narascajoce potrebe po mobilnosti z izboljsavarni na pcdrocju trajnostne
mobilnosti, kar prispeva k vecji kakovosti bivanja. Pri nalozbah v trajnostno urbano mobilnost se uposteva
celostni pristop. Podpore temeljijo na celostnem konceptu mobilnosti za mesta ali funkcionalna urbana
obmocja in zajemajo vse nacine mobilnosti (hoja, kolesarjenje, uporaba JPP in drugih alternativnih oblik
trajnostne mobilnost) in ukrepe za njihovo spodbujanje. To pomeni celosten koncept tehnicnih, politicnih in
mehkih ukrepov, ki izboljsujejo uspesnost in stroskovno ucinkovitost nalofbe.

Predvideni ukrepi, ki se bode izvajali in bode podprti z sredstvi EUskladov so:
• Ureditev varnih dostopov do postaj in postajalisc JPP, ureditev stojal in nadstresnlc za parkiranje

koles, sistem P+ R, postajalisca JPP,plocniki, kolesarske steze.
• Ukrepi trajnostne parkirne politike, ki pomenijo celovit pristop na ravni parkiranja v nekem mestu.
• Izdelava mobilnostnih nacrtov.
• Omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet.
• Uporaba sodobnih tehnologij za uclnkovito upravljanje mobilnosti.
• tzobrafevalno-ozavescevalne dejavnosti 0 trajnostni mobilnosti.

Ukrepi spodbujanja javnega potniskega prometa v mestih in z njimi povezanih funkcionalnih urbanih
obmocjih bode omogocali preusmeritev individualnih prevozov v javni potniski promet.

Podpore so in bode namenjene tudi postavitvi javne infrastrukture za alternativna goriva in pametnih
polnilnih postaj (tako javnih kot zasebnih) za pospeseno uvajanje elektromobilnosti. Polnilnice za elektricna
vozila so eden kljucn ih elementov za pospesitev elektrifikacije prom eta, ta pa eden glavnih stebrov
pripravllajocega se energetskega koncepta.

Glede na zastavljene ukrepe Akcijskega nacrta na temo trajnostne mobilnosti, bo z predvidenimi javnimi
razpisi rnotno pridobiti sofinanciranje za njihovo izvedbo. Glede na opisane ukrepe prednostne nalofbe bo
mozno sofinanciranje vseh stirlh ukrepov na temo prometa opredeljenih v Akcijskem nacrtu. Dodatno pa bo
rnofno sofinanciranje ukrepov izobrazevanja in informiranja, predvsem z izvedbo stalnih aktivnosti
tranjnostne mobilnosti kot tudi izvedbo aktivnosti v sklopu tedna trajnostne mobilnosti. Za zagotovitev
sofinanciranja je potrebno pripraviti ustrezne projektne predloge za pravocasno prijavo na javne razpise.

12.2.4 AKTUALNIIN PREDVIDENI JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV

V nadaljevanju so skladno z objavami javnih razpisov in napovedjo organa upravljanja navedeni tisti, ki
predstavljajo mofnosti za sofinanciranje skladno z zastavljenim Akcijskim nacrtorn. Datumi predvidenih
objav se lahko spremenijo skladno z napovedmi organa upravljanja. Trenutno aktualni javni razpisi so
razdeljeni glede na pristojni organ upravljanja.
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1. Ministrstvo za infrastrukturo:
a. Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove

stavb sirsega javnega sektorja v lasti drfave V letih 2017, 2018 in 2019 _ zadnji rok
18.12.2017 (predvidoma tudi v naslednjih letih);

b. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje
2017 do 2020 (prvi cetrtek v februarju in juniju 2018);

c. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih rnanjsih objektov za proizvodnjo
elektricne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn (drugo odpiranje 16.1.2018);

d. Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) _ prvi rok
23.11.2017, naslednji 6.3.2018 in 5.6.2018;

2. Eko sklad, Siovenski okoljski javni sklad
a. Javni poziv za nepovratne financne spodbude obcinarn za nakup novih avtobusov za

izvajanje javnega mestnega potniskega prometa na obmocjih obcin 5 sprejetim Odlokom 0

nacrtu za kakovost zraka (50SUB-AVP017) _ do porabe sredstev;
b. Javni poziv za nepovratne financne spodbude za nove nalozbe v gradnjo skoraj nic-

energijskih stavb splosnega druzbenega pomena (56SUB-LSRS17)_ do porabe sredstev;
c. Javni poziv za nepovratne financne spodbude obcanorn za nove nalozbe rabe obnovljivih

virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih stavb (54SUB-OB17) _ do
porabe sredstev;

d. Javni poziv za nepovratne financne spodbude pravnim osebam za elektricna vozila (55SUB-
EVP017) _ do porabe sredstev;

e. Javni poziv za nepovratne financne spodbude obcanorn za elektricna vozila (57SUB-
EVOB17)_ do porabe sredstev;

f. Javni poziv za kreditiranje okoljskih nalozb obcanov (590B17) _ do porabe sredstev;
g. Javni poziv za nepovratne financne spodbude obcanorn za nove nalozbe zamenjave starih

kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah vecstanovanjskih stavb (48SUB-SKOB17)_ do porabe
sredstev;

h. Javni poziv za nepovratne financne pomoci malim in srednjim podjetjem za izvedbo
energetskega pregleda (47SUB-EPP017) _ do porabe sredstev;

i. Javni poziv za nepovratne financne spodbude obcinarn za naprave za samooskrbo z
elektricno energijo (49SUB-SOOB17)_ do porabe sredstev;

Predvideni javni razpisi v letu 2018 in 2019 so glede na prednostne nalo zbe naslednji:
• 4.1 Spodbujanje energetske ucinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih

virov energije v javni infrastrukturi, vkljucno zjavnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju:
o Energetska revsclna _ predvideno;

• 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov:
o Soncne elektrarne _ marec 2018;

• 4.4 Spodbujanje nizkoogljicnih strategij za vse vrste obmocij, zlasti za urbana obmocja, vkljucno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi:

o Elektropolnilnice _ december 2017;

Poleg navedenih predvidenih razpisov bode objavljeni tudi novi razpisi 5 strani Eko sklada, j.s.
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12.3 SPREMUANJE IZVAJANJA UKREPOV
Za sisternaticno izvajanje prenovljenega lokalnega energetskega koncepta se bo enako kot v preteklosti
izvajalo spremljanje rezultatov in uspesnosti. Za spremljanje izvajanja ukrepov bo zadolfen nosilec izvajanja
LEK oziroma Energetski upravljavec imenovan s strani Usmerjevalne skupine in potrjen s strani Zupana.
Sestavni del spremljanja izvajanja LEKbode tudi naslednje naloge (vkljucene tudi v energetsko nacrtovanje):

• analiza ucinkov izvedenih ukrepov Akcijskega nacrta LEK;
• spremljanja stanja aktivnosti za izvajanje ukrepov Akcijskega nacrta LEK;
• objavljanje rezultatov ucinkov ukrepov v lokalnem casopisu in na Obcinski spletni strani;
• priprava letnega porocila 0 izvajanju LEKza predstavitev na obcinskem svetu in za posredovanje

Ministrstvu za infrastrukturo.

Sestavni del Akcijskega nacrta je tudi izvedba Energetskega nacrtovanja in svetovanja na nivoju obcine, ki je
sestavljeno iz naslednjih aktivnosti:

• Svetovanje, informiranje in ozavescan]e obcanov:
• Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah;
• Priprava letne energetske bilance na nivoju obcine:
• Sodelovanje in povezovanje z delezniki:
• Priprava medijskih vsebin na temo UREin OVE.

Ukrep energetskega nacrtovanja in svetovanja na nivoju Obcine se izvaja od sprejetja LEK-a 2011. Z
namenom informiranja, ozavescanja in svetovanja obcanov so najmanj stirikrat na leta so izsle, preko
lokalnih medijev, obseznejse vsebine na temo URE in aVE. Med drugim so bile predstavljene dobre prakse,
ki so se izvajale na nivoju Obcine. Izvajale so se mnoge aktivnosti na osnovnih in srednjih selah, kjer se je
tematiko energetike, na primeren nacin, predstavilo tudi rnlajsim obcanorn in obcankarn. Ukrep se je
izvajal, in se bo tudi v prihodnje izvajal, v tesnem sodelovanju z energetsko svetovalno pisarno ENSVET.
Vodenje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah se izvaja od leta 2015 in nudi dober in slsternaticen
pregled nad porabami v vseh javnih stavbah in pokafe jasno sliko 0 (nelucinkovtti rabi energije. Letna
energetska bilanca na nivoju obcine je potrebna za spremljanje kazalnikov in je pokazatelj napredka.

Energetsko nacrtovanje in svetovanje na nivoju obcine v obdobju 2017 - 2023 predstavlja nadgradnjo in
dopolnitev uspesno zastavljenih aktivnosti ter implementacija novih. Aktivnosti obsegajo pripravo letnih
planov in porocil 0 izvajanju Akcijskega nacrta in drugih aktivnosti na podrocju URE in aVE. Ukrep
predvideva nadaljevanje Programa informiranja in ozavescanja s primernimi posodobitvami in dograditvami
k Programu. Predlaga se bolj pogosto objavljanje clankov na temo trajnostnega razvoja na obmocju Obcine
(in sirse okolice) v lokalnih medijih, vee aktivnosti na temo trajnostnega razvoja namenjenih mlajsirn
(vkljucevan]e vrtcev, osnovnih sol in srednje sole). Prav tako se v sklopu tega ukrepa vkljucuje zasnova
projekta »Dobra energija v Domzalah«. S projektom se naslavlja okoljski problem spoznavanja in
poznavanja trajnostnega razvoja, od rabe energije do mobilnosti. Projekt poleg informiranja ponuja tudi
delavnice ter informativne in zabavne dogodke. Konstantno lzobrazevanje. lnformiranje in ozavescanje
doprinese k boljsernu poznavanju in odnosu cloveka do okolice.

Sestavni del energetskega nacrtovana in svetovanja je tudi natancno spremljanje izvajanja ukrepov
zastavljenih v predmetnem LEK vkliucno z povezovanjem dele fnikov na podrocju energetike. V sklopu
ukrepa se vzpostavi sodelovanje z gospodarstvom (podjetji, GZS,itd.) za izvedbo skupnih studi] in projektov
na podroc]u oskrbe iz OVE (meddrugim Zadruga), pilotnih projektov UREin OVE, itd. Na podlagi izdelanega
LEKse v primeru vkljucevanja obcine v konvencijo zupanov pripravi Akcijski nacrt za trajnostno energijo
(SEAP).
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13 VIRI

/1/ Odlok 0 obcinskern prostorskem nacrtu Obcine Dom zale (OPN), dopolnjen osnutek, oktober 2015;
/2/ Akcijski nacrt za energetsko ucinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020), Ministrstvo za
infrastrukturo, maj 2015;
/3/ Oolgorocna strategija za spodbujanje nalofb energetske prenove stavb, Ministrstvo za infrastrukturo in
MJU, oktober 2015;
/4/ Razvojni program Obclne Dornzale 2012 - 2025, Ugledno in uspesno gospodarsko, sport no in kulturno
sredisce. Mesto priloznosti. Prostor zadovoljnih Ijudi, Obcina Dornfale, junij 2012;
/5/ 51-STATpodatkovni portal Statlsticnega urada RS(http://pxweb.stat.si/);
/6/ Lokalni energetski koncept obcine Dornfale, Boson, d. o. 0., avgust 2011;
/7 / Osnutek Akcijskega nacrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE) - posodobitev
2017, Ministrstvo za infrastrukturo, julij 2017
/8/ Operativni program ukrepov zrnanjsanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Vlada Republike
Siovenije, st. 35405-1/2014/8, december 2014;
/9/ Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnazevanjem s PM10 (OP PM10), Vlada Republike
Siovenije, st. 35405-4/2009/9, november 2009;
/10/ Akcijski nacrt za skoraj nic-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), Ministrstvo za
infrastrukturo, april 2015;
/11/ Prikaz stanja prostora - Dopolnjen osnutek OPN, Locus, d. o. 0., avgust 2015;
/12/ Okoljsko porocilo za obcinski prostorski nacrt obCine Domzale, ZaVita, svetovanje, d. o. 0., maj 2015;
/13/ Porocilo 0 kakovosti zraka v Sioveniji v letu 2015, ARSO,2017;
/14/ Nacrtovanje kolesarskih povezav Mestne obcine Ljubljana z njenim zaledjem za dnevne migracije,
Magistrsko delo, Maja Baloh, Biotehniska fakulteta, 2016;
/15/ Urbanisticni nacrt mesta Dornfal, Locus, d. o. 0., 2011;
/16/ Prirocnik za izdelavo lokalnega energetskega koncepta, Ministrstvo za infrastrukturo RS, Lokalna
energetska agentura Spodnje Podravje, avgust 2016;
/17/ Porcello Siovenije 0 napredku v skladu z Direktivo 2009/28/ES, Ministrstvo za infrastrukturo RS,2015;
/18/ Celovit pregled potencialno ustreznih obmoct] za izkortscan]e vetrne energije - Strokovna podlaga za
prenovo Akcijskega nacrta za obnovljive vire energije (obdobje 2010-2020), AQUARIUSd.o.o., avgust 2015;
/19/ Energetske evidence obclne Dornfale (geoinformacijski prikaz energetskih ureditev), MM Sol, Matija
Maticic, s. p., november 2015;
/20/ Gradivo za razpravo 0 oblikovanju Energetskega koncepta Siovenije, Ministrstvo za infrastrukturo RS,
maj 2017;
/21/ Razsirjen energetski pregled, Osnovna sola Roje, Koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., junij 2016
/22/ Energetska izkaznica stavbe 4270, 4271, 4269, Adesco, d. o. 0., september 2015
/23/ Razsirjen energetski pregled, Osnovna sola Venclja Perka, koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., maj 2016
/24/ Energetska izkaznica stavbe 3343, Adesco, d. o. 0., september 2015
/25/ Razsirjen energetski pregled stavb, Osnovne sole Dornfale, Novelacija, ZRMK, d. o. 0., junij 2016
/26/ Energetska izkaznica stavbe 4598, Adesco, d. o. 0., september 2015
/27 / REP,Podruznicne osnovne sole Ihan, Novelacija, ZRMK, d. o. 0., junij 2016
/28/ Energetska izkaznica stavb 729, 727, 726, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/29/ Razsirjen energetski pregled stavb, Osnovne sole Dob, Novelacija, ZRMK, d. o. 0., junij 2016
/30/ Energetska izkaznica stavb 946,947,948, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/31/ Razsirjen energetski pregled stavb, Podrumicne osnovne sole Krtina, Novelacija, ZRMK, d. o. 0., junij
2016
/32/ Razslrjen energetski pregled stavb, Osnovne sole Preserje pri Radomljah, Novelacija, ZRMK, d. o. 0.,
junij 2016
/33/ Energetska izkaznica stavb 724, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/34/ Energetska izkaznica stavb 371 in 372, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
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/35/ Razsirjen energetski pregled, Vrtec Dornzale enota Ostrzek, Koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., junij
2016
/36/ Energetska izkaznica stavb 1945, Adesco, d. o. 0., september 2015
/37/ Razsirjen energetski pregled, Vrtec Domzale enota Cicidom, Koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., junij
2016
/38/ Energetska izkaznica stavb 1041, Adesco, d. o. 0., september 2015
/39/ Razsirjen energetski pregled, Vrtec Domzale enota Kekec, Koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., maj 2016
/40/ Energetska izkaznica stavb 224, Adesco, d. o. 0., september 2015
/41/ Razsirjen energetski pregled, Vrtec Dornzale enota Krtek, koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., maj 2016
/42/ Energetska izkaznica stavb 842 in 948, Adesco, d. o. 0., september 2015
/43/ Razsirjen energetski pregled, Vrtec Dornzate enota Mlincek, Koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., junij
2016
/44/ Energetska izkaznica stavbe 208, del stavbe 200, Adesco, d. o. 0., september 2015
/45/ Razsirjen energetski pregled, Vrtec Dornzale enota Savska, Koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., maj 2016
/46/ Energetska izkaznica stavbe 2715, Adesco, d. o. 0., september 2015
/47/ Energetska izkaznica stavbe 1353, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/48/ Razsirjen energetski pregled, Vrtec Domzale enota Palcek, Koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., junij 2016
/49/ Energetska izkaznica stavb 3924, 3926,3927,3928, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/50/ Razsirjen energetski pregled stavb vrtca Ursa v Domfalah, Novelacija, ZRMK, d. o. 0., junij 2016
/51/ Energetska izkaznica stavbe 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/52/ Razsirjen energetski pregled, Vrtec Ursa enota Cesmin, Koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., junij 2016
/53/ Energetska izkaznica stavbe 6088, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/54/ Razsirjen energetski pregled, Vrtec Ursa enota Bistra, Koncno porocilo, Adesco, d. o. 0., junij 2016
/55/ Energetska izkaznica stavbe 5581 del stavbe 46, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/56/ Energetska izkaznica stavbe 5449 del stavbe 17, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/57/ Energetska izkaznica stavbe 4998 del stavbe 4, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/58/ Energetska izkaznica stavbe 3760, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/59/ Energetska izkaznica stavbe 1476, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/60/ Energetska izkaznica stavbe 3756, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/60/ Poslovno porocilo javnega socialnovarstvenega zavoda, za leta 2013
/61/ Energetska izkaznica stavbe 5381, marec 2015
/62/ Energetska izkaznica stavbe 5380, marec 2015
/63/ Energetska izkaznica stavbe 5382, marec 2015
/64/ Energetske izkaznice stavbe 1818, april 2015
/65/Energetske izkaznice stavb 1807, 1808, april 2015
/67/ Energetske izkaznice stavbe 1813, april 2015
/68/ Vozni park Siovenskih zeleznic, d. o. 0., Diplomsko delo, Igor Maksirnovic, februar 2011, Ljubljana
/69/ Razvojni program obcine Oornfale 2012 - 2025, junij 2011
/70/ Energetska izkaznica stavbe 4878, april 2015
/71/ Energetska izkaznica stavbe 5042, april 2015
/72/ Razsirjen energetski pregled stavb, Obcinska stavba Oornfale, Adesco, d. o. 0., julij 2016
/73/ Energetska izkaznica stavbe 4583, marec 2015
/74/ Razsirjen energetski pregled stavb, Obcinska stavba Domzale - Savska, Koncno porocilo, Adesco,
d. o. 0., julij 2016
/75/ Energetska izkaznica stavbe 2776, Adesco, d. o. 0., september 2015
/76/ Razsirjen energetski pregled stavb, Osnovne sole Rodica, Novelacija, ZRMK, d. o. 0., junij 2016
/77 /Energetska izkaznica stavbe 4268, Adesco, d. o. 0., oktober 2015
/78/ Razsirjen energetski pregled stavbe, Podrufnicne osnovne sole Jarse , Novelacija, ZRMK, d. o. 0., junij
2016
/79/ Energetska izkaznica stavbe, 1867, d. o. 0., september 2015
/80/ Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, SVRK,2015;
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