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1 UVOD
Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju: LEK) je dokument, ki skladno z nacionalnim energetskim
programom opredeljuje načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti. Zahteva po izdelavi LEK-a izhaja iz
določil Energetskega zakona. Namreč v skladu z 29. členom Energetskega zakona /EZ-1/ (Ur. l. RS, št. 17/14,
81/15) je obveza občine sprejeti lokalni energetski koncept, kot program ravnanja z energijo v lokalni
skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo.
LEK celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe občine. To je strateški
dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov
o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), poviševanju energijske
učinkovitosti in izrabi obnovljivih virov energije (OVE).
Občina Domžale ima že sprejet in potrjen Lokalni energetski koncept, ki ga je izdelalo podjetje BOSON,
d. o. o., iz Ljubljane v letu 2011. Sprejeti LEK vsebuje tudi akcijski načrt s predvidenimi aktivnostmi in ukrepi
za doseganje zastavljenih ciljev do leta 2020. LEK se sprejme na vsakih 10 let oziroma tudi pogosteje, če se z
Energetskim konceptom Slovenije (EKS) ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo
podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.
Glede na vmesne spremembe in nova stanja v okolju ter spremembe zakonskih izhodišč, je sprejeta
odločitev za pripravo prenove LEK-a, s katerim se bodo opredelili ukrepi in konkretni učinki. Slednje bo
lokalna skupnost dosegla, z izvajanjem aktivnosti iz LEK-a v 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.
LEK obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi analize
obstoječega stanja se oblikuje slika energetske bilance občine, potencial obnovljivih virov energije in
potencial za povečanje energetske učinkovitosti. Na teh osnovah se opredelijo cilji energetskega
načrtovanja, za izvedbo katerih je potrebno izbrati tudi konkretne ukrepe v obliki akcijskega načrta. Akcijski
načrt zajema projekte, ki so tudi ekonomsko ovrednoteni z določenim terminskim načrtom.

1.1 NAMEN IN CILJ PRENOVE LEK
LEK je pomemben dokument pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s
katerimi lahko uresničimo, lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne
energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah, saj so v dokumentu navedeni tudi
konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK-a. Na podlagi LEK-a se
načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih
javnih služb, učinkovita raba energije, uporaba obnovljivih virov energije in izboljšanje kakovosti zraka na
območju lokalne skupnosti.
LEK omogoča:
• Spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije ter sprememb energetskega in
okoljskega stanja.
• Kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike.
• Izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v lokalni skupnosti.
• Oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega energetskega in s tem
povezanega gospodarskega razvoja.
• Pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja.
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V LEK samoupravne lokalne skupnosti upoštevajo tudi nacionalne in lokalne cilje, in sicer:
• Nacionalne okvirne cilje za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
• Postavljene cilje in predvidene ukrepe v samoupravni lokalni skupnosti v skladu s potencialom
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije.
Vsi opredeljeni cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev morajo biti v skladu z EKS, akcijskimi načrti in
operativnimi programi za oskrbo oziroma rabo energije, in sicer z:
• Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020;
• Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020;
• Akcijskim načrtom za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020;
• Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb;
• Operativnim programom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020;
• Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem.
Upoštevajoč zgoraj navedeno je namen prenove LEK pridobiti novelirano podlago za prihodnje načrtovanje
strategije lokalne energetske politike.
Izhajajoč iz opisanega so cilj prenove LEK sledeči:
• Posodobitev analize stanja na področju energetike v občini z namenom pridobitve osnovnih
izhodišč za izvedbo evalvacije doslej izvedenih ukrepov in doseženih rezultatov.
• Pregled ustreznosti ciljev in ukrepov za doseganje teh ciljev. Le-ti morajo biti v skladu z Energetskim
konceptom Slovenije (EKS), akcijskimi načrti in operativnimi programi za oskrbo oziroma rabo
energije.
• Priprava in potrditev novega akcijskega plana z ukrepi akcijskega načrta, za doseganje zastavljenih
ciljev v novem 5-letnem obdobju.

1.2 PODLAGE ZA IZDELAVO LEK
1.2.1 ZAKONSKE PODLAGE
Pri izdelavi LEK-a so bila upoštevana določila sledečih predpisov:
•
•
•
•
•

Energetski zakon /EZ-1/ (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15).
Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št.
56/2016).
Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, (Ur. l.
RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1)).
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10).
Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/15 in 14/17).

Poleg navedenih predpisov so bili upoštevana tudi določila Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/, Zakona o
prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi objektov, ki so vezana na segment energetike. Skladno z
določili Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta so bili pri pripravi LEK
upoštevane usmeritve in določila državnih strateških dokumentov navedenih v nadaljevanju.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

13 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

1.2.2 STROKOVNE PODLAGE
Pri izdelavi LEK-a so bila upoštevana določila sledečih strateških dokumentov:
• Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 (AN URE 2020), maj 2015.
• Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-202 (AN OVE), julij 2010.
• Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), april 2015.
• Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, oktober 2015.
• Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP EKP 20142020), december 2014.
• Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (OP PM 10), november
2009.
• Operativni pr0gram zmanjševanja emisij TGP do leta 2020 (OP TGP-2020), december 2014.

1.3 VELJAVNI LEK SPREJET LETA 2011
Občina Domžale je v letu 2011 sprejela in potrdila Lokalni energetski koncept Občine Domžale (BOSON
d.o.o., Ljubljana, št. projekta 006-10, 18.8.2011.).
V sklopu izdelanega LEK-a je bila izvedena analiza obstoječega stanja posameznega tematskega sklopa. Na
temelju ugotovitev in opredeljenih šibkih točk je bil v LEK-u določen glavni cilj energetske politike. Ta cilj
obsega prehod na obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije. Analiza rabe energije in analiza
lokalnih energetskih virov je kot rezultat podala bilanco energije, kjer je primerjana poraba z razpoložljivimi
viri. Na tej osnovi so bili določeni operativni cilji posameznega sektorja, ki so povzeti v nadaljevanju.
Operativni cilji za gospodinjstva so:
1. Izvajanje ukrepov energetske učinkovitosti
2. Izraba obnovljivih virov energije v povezavi z javnimi objekti.
3. Uvajanje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in druge OVE za manjše sisteme.
4. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih (biomasa, sončne in toplotne
1. črpalke).
5. Povečanje števila aktivnih plinskih priključkov.
6. Stalno informiranje in osveščanje občanov o oskrbi in rabi energije.
7. Spodbujanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.
Operativni cilji za gospodarstvo so:
1. Sodelovanje z gospodarstvom pri projektih izrabe obnovljivih virov energije.
2. Spodbujanje energetsko učinkovitega gospodarstva.
Operativni cilji za javne objekte:
1. Učinkovita raba energije v javnih objektih
2. Raba obnovljivih virov energije v javnih objektih
3. Povezava javnih objektov v skupne sisteme izrabe obnovljivih virov energije
Operativni cilji za javno razsvetljavo:
1. Vzpostavitev energetsko učinkovite javne razsvetljave
Operativni cilji za promet:
1. Zagotovitev trajnostne mobilnosti na območju občine (učinkovit JPP, ne-motoriziran promet).
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V LEK-u so določeni cilji energetskega načrtovanja, ki v osnovi izhajajo iz državnih predpisov in mednarodnih
zavez. Ti so bili osnova za določitev ukrepov na nivoju občine Domžale. Cilji, ki so navedeni zgoraj in so
povzeti po LEK-u so bili opora pri oblikovanju ukrepov po izbranih strateških ciljih.
Osnovni strateški cilji v LEK-u so bili:
1. 25 % delež OVE v rabi končne energije leta 2020 (EU - podnebno energetski paket);
1. 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 glede na pričakovano rabo (EU - podnebno
energetski paket);
2. zmanjšanje emisij TGP za 20 % do leta 2020 oz. za 30 % do leta 2020, če bo sklenjen mednarodni
dogovor o zmanjševanju emisij TGP (EU - podnebno energetski paket);
3. 9 % prihranka končne energije v obdobju 2008–2016 (EU direktiva, državni akcijski načrt);
4. Učinkovito energetsko načrtovanje na nivoju lokalne skupnosti.
V LEK-u so bili tudi ukrepi akcijskega načrta LEK Občine Domžale za doseganje ciljev, pri čemer so bili
določeni tudi prioritetni ukrepi. Ti so določeni glede na učinek ukrepa na povečanje rabe obnovljivih virov
energije in učinkovite rabe energije. Izbrani prioritetni ukrepi so bili:
• Izdelava energetskih pregledov za ostale javne objekte (Občinske stavbe, Športni objekti, Glasbena
šola in kulturni dom, Dom upokojencev, Kulturni domovi po krajevnih skupnostih)
• Izdelava Evidence energetskih ureditev na območju Občine Domžale – kot strokovno podlago pri
izdelavi OPN (na podlagi rezultatov – vključitev kriterijev prednostnega ogrevanja po EUP v OPN).
• Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju Občine skladno z ugotovitvami energetskih pregledov
• Prehod javnih objektov v upravljanju Občine na zemeljski plin (ELKO – obstoječa raba) – na
območjih plinovodnega omrežja.
• Optimizacija Javne razsvetljave.
• Vzpostavitev odgovorne osebe za energetsko načrtovanje v Občini Domžale (tudi izvajanje LEK).
• Postavitev malih hidroelektrarn na rekah na območju občine.
• Energetska sanacija stanovanjskih stavb (individualnih in večstanovanjskih).
• Postavitev sončnih kolektorjev ali fotovoltaičnih modulov na obstoječih stavbah in novogradnjah.
• Spodbujanje obnovljivih virov energije za ogrevanje stanovanjskih objektov (biomasa, kolektorji,
toplotne črpalke), kjer ni možen priklop na plinovodno omrežje.
• Pri nakupu novih vozil v Občinski upravi in Javnih podjetjih slediti cilju čim večjega števila okolju
prijaznejših vozil (hibrid, elektrika, UNP).
• Vključevanje trajnostne rabe energije pri javnih naročilih (Zelena javna naročila – energija iz OVE).
• Preučitev možnosti učinkovitega JPP v občini z navezavo na občino Kamnik in druge sosednje
občine.
• Priprava dolgoročnega promocijskega programa.
V sklop izvedbe prenove LEK-a je bila izvedena tudi preliminarna evalvacija obstoječega akcijskega načrta,
kjer smo želeli ugotoviti, v kolikšnem deležu so ukrepi bili realizirani oziroma relevantnih skozi časovno
obdobje akcijskega načrta. Pokazalo se je, da je večji del zastavljenih prioritetnih ukrepov bil realiziran. Pri
čemer nekaj ukrepov ni bilo realiziranih v pričakovanem oz. načrtovanem obsegu bodisi zaradi zunanjih
(npr: sprememba podpor OVE, nove tehnologije ipd.) bodisi notranjih (npr. : omejena proračunska
sredstva) dejavnikov.
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2 OSNOVNE ZNAČILNOSTI OBČINE
2.1 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Klimatske značilnosti imajo pomemben vpliv na rabo energije pri oskrbi stavb. Spremenljivke, ki vplivajo na
rabo energije so predvsem povprečne mesečne temperature na podlagi katerih je določen tudi
temperaturni primanjkljaj in temperaturni presežek. Za območje Slovenije je značilno zelo raznoliko
podnebje, ki je posledica številnih dejavnikov. Območje občine Domžale sodi v osrednjo Slovenijo, za katero
je značilno subalpsko podnebje, širše pa se uvršča v zmerno celinsko podnebje. Glede na analize
meteoroloških spremenljivk s strani Agencije RS za okolje pa se tudi na območju Slovenije kažejo
spremembe podnebja.
Povprečna letna temperatura zraka na območju občine v obdobju 1971 – 2000 je med 8 in 10 °C, pri čemur
je povprečna januarska med -2 in 0 °C, povprečna junijska pa med 18 in 20 °C. Leti 2014 in 2015 pa sta bili
rekordno topli na območju celotne Slovenije. Navedeno je razvidno tudi iz temperaturnega primanjkljaja, ki
je bil v navedenih dveh letih bistveno manjši, kot predhodna leta. Na podlagi trajanja ogrevalne sezone v
obdobju 1971 – 2001 se vrednosti na območju razlikujejo glede na prostorsko lego posameznih naselij.

Slika 1: Prikaz trajanja ogrevalne sezone v obdobju 1971/72 – 2000/01 na območju občine
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V osrednjem delu občine (najbolj poseljeni del) se trajanje kurilne sezone giblje med 230 in 240 dni, v
posameznih naseljih pa med 250 in 260 dni (glede na povprečje v obdobju 1971 – 2001). Za trajanje kurilne
sezone in temperaturni primanjkljaj v obdobju 2009 – 2016 smo za območje občine privzeli povprečje med
merilno postajo Ljubljana – Bežigrad in merilno postajo Letališče Jožeta Pučnika. Izračunani povprečni
podatki so podani v spodnji preglednici. Navedeni podatki so tudi primerljivi iz vrednostjo Podatkov za
pravilnik o učinkoviti rabi energije iz portala »meteo.si« (glede na točke na območju občine).
Tabela 1: Temperaturni primanjkljaj in presežek ter kurilna sezona v obdobju 2009 – 2016
Leto
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Tprim12
3.161
3.241
3.141
3.215
3.127
2.579
2.712
2.976

Tprim15
2.881
2.944
2.894
2.867
2.842
2.364
2.478
2.676

Začetek KS
16.09.2008
26.09.2009
21.09.2010
10.10.2011
2.10.2012
24.09.2013
10.10.2014
25.09.2015

Konec KS
8.05.2009
15.05.2010
11.05.2011
10.05.2012
1.06.2013
5.05.2014
27.05.2015
15.05.2016

Trajanje
KS
235
232
233
215
243
224
230,5
234

Tpres18
293
280
324
384
351
204
394
295

Tpres21
92
106
107
163
157
57
184
95

Tpres23
25
43
39
73
78
18
91
32

Legenda: (Vir podatkov: meteo.arso.gov.si)
Leto - leto konca sezone (npr. 2009 za kurilno sezono 2008/2009)
Tprim12 - temperaturni primanjkljaj (°C) pri pragu 12 °C
Tprim15 - temperaturni primanjkljaj (°C) pri pragu 15 °C
Začetek_KS - datum začetka kurilne sezone
Konec_KS - datum konca kurilne sezone
Traj_KS - trajanje kurilne sezone v dneh
Tpres18 - temperaturni presežek pri pragu 18 °C (°C)
Tpres21 - temperaturni presežek pri pragu 21 °C (°C)
Tpres23 - temperaturni presežek pri pragu 23 °C (°C)

Iz zgornje preglednice je lepo razvidno, da sta bili leti 2014 in 2015 bistveno toplejši od preostalih let. V letu
2016 se je temperaturni primanjkljaj nekoliko povišal in približal 3.000 Kdan, vendar je še vedno pod
vrednostmi pred letom 2014.
Povprečna letna temperatura se je v zadnjih petdesetih letih na vzhodu dvignila nekoliko bolj kot na zahodu
države. Dvig temperature je bil občuten v vseh letnih časih, najbolj pri poletni temperaturi. Izpostavljamo,
da se trend naraščanja nadaljuje in slovensko podnebje je že približno 2 °C toplejše, kot je bilo sredi
minulega stoletja (kazalci.arso.gov.si).
V zadnjih 15 letih opazimo izrazit padajoč trend (-1 % na leto) z odstopanjema v zimi 2000/2001 in
2006/2007, v obeh primerih pa je bil temperaturni primanjkljaj bistveno nižji. Podoben, vendar obraten
trend ima temperaturi presežek, ki je merilo za rabo energije za hlajenje stavb. Temperaturni presežek se v
zadnjih 30 letih povečuje. Od leta 1980 se je povečal za približno 2-krat. Glede na to, da se povprečne
poletne temperature skoraj ne spreminjajo, se očitno srečujemo z enim od pojavov, ki jih klimatologi
povezujejo s podnebnimi spremembami – to je povečevanje poletnih ekstremih vremenskih pojavov.
Vrednosti ostalih vplivnih meteoroloških parametrov – hitrosti vetra in padavin – ne kažejo signifikantnih
odstopanj od dolgoletnega povprečja /6/.
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2.2 PROSTORSKE IN DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Občina se nahaja v osrednjeslovenski statistični regiji in je del Ljubljanske urbane regije. Površina občine
obsega ozemlje 72,3 km2. Občina leži v neposredni bližini državnega središča Ljubljana, od katerega je
oddaljeno samo 15 km. Meji na občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Ljubljana, Lukovica, Mengeš, Moravče in
Trzin. Občinsko središče je naselje Domžale, ki je tudi največje naselje v občini. Na območju občine je
skupno 50 naselij. Druga večja naselja na območju občine so še Vir, Radomlje, Preserje pri Radomljah in
Dob (kjer je število prebivalcev večje od 1.500).

2.2.1 PROSTORSKE ZNAČILNOSTI
Občina Domžale je ena izmed šestindvajsetih občin, ki sodijo v Osrednjeslovensko regijo. Geografsko leži na
severovzhodnem delu Ljubljanske kotline na stičišču intenzivnih prometnih tokov. Zajema 50 naselij in po
velikosti ozemlja sodi med manjše občine, saj s 72,3 km2 predstavlja 0,36 % vsega ozemlja Slovenije /4/.
Od severne meje občine poteka ob Kamniški Bistrici, praktično nepretrgano, poselitveno območje preko
Homca, Radomelj in Domžal, kjer živi večina prebivalcev. Na tem območju je skoncentrirana tudi večina
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 vzhodzahod, od Trzina preko Domžal do Vira in Doba /4/.
Domžale so z okoliškimi naselji izredno dobro prometno povezane. Lega v osrednjem delu jo postavlja v
središče prometnih tokov, in sicer ob sam avtocestni križ Slovenije, z izredno hitro dostopnostjo do
Ljubljane. Zaradi izredno velike dnevne migracije v Ljubljano pa je obremenjena tudi prometna povezava
Domžale – Trzin – Ljubljana. S središči sosednjih občin imajo Domžale zagotovljeno kvalitetno prometno
povezavo /11/.
Glede na dejansko rabo tal je približno 36 % ozemlja občine poraščenega z gozdom, s trendom
počasnejšega zmanjševanja površin, okoli 20 % je njivskih površin, s trendom zmanjševanja površin (v
obdobju 2002-2009 za 30 %), ki se je v zadnjih letih nekoliko umiril, in 22 % travniških površin, kjer je bilo v
obdobju 2002-2009 opazno povečevanje površin za 60 %, predvsem na račun njiv. 17 % ozemlja
predstavljajo pozidana zemljišča, kjer je opazen manjši trend naraščanja /12/.
Za območje občine Domžale je v sprejemanju Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (v
nadaljevanju OPN), ki je v fazi po izvedeni javni razgrnitvi in pripravi končnega Odloka o OPN za sprejem na
Občinskem svetu.
Z dopolnjenim osnutkom OPN je glede na veljavni prostorski akt predvidevalo 208,5 ha sprememb iz
kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč v stavbna zemljišča, ter 38,75 ha sprememb stavbnih zemljišč v
kmetijska, gozdna oziroma vodna zemljišča. Nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so kot stavbna opredeljena že
v veljavnem prostorskem aktu, je 351,5 ha. Po obsegu je največ sprememb zaradi načrtovanja zelenih
površin (39,8 %), posebnih območij (19,9 %) in območij stanovanj (19,4 %). Po številu načrtovanih posegov
prevladujejo posegi na območjih stanovanj (46,1 %) in površinah razpršene poselitve (29,8 %) /12/.
Največ širitev območij stanovanj je na območju naselij Domžale (21, 3%), Dob (12,9 %) in Goričica pri Ihanu
(10,8 %). V teh naseljih se pojavljajo tudi največji posegi. Širitve območij stanovanj se pojavljajo tudi v vseh
ostalih naseljih. Med posege večjega obsega sodijo tudi širitve območij proizvodnih dejavnosti (6,6 %), med
katerimi izstopa predvsem širitev območja LEK-a v Preserjah pri Domžalah (8 ha, 58,3 %). Nekoliko večjo
širitev predstavlja še širitev na območju poslovne cone Želodnik (4,3 ha), ostale širitve so vse manjše od 1
ha. Širitve območij centralnih dejavnosti obsegajo 8,87 ha in predstavljajo 4,3 % vseh širitev stavbnih
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zemljišč. Večje širitve so načrtovane v naseljih Vir, Dob, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, Domžale, Rova in
Krtina /12/.
Spremembe predvidene z dopolnjenim osnutkom so se nekoliko spremenile. Površine podrobne namenske
rabe predvidene z OPN Občine Domžale glede na zadnje podatke (Predlog OPN, februar 2017) so podane v
spodnji preglednici.
Tabela 2: Površine PNRP z OPN Občine Domžale glede na zadnje podatke (Predlog OPN, februar 2017)
OBMOČJA PODROBNEJŠE
NAMENSKE RABE (PNR)

PNRP Oznaka

Površina
[ha]

Delež
[%]

Površine razpršene poselitve

A

39,94

0,55

Športni centri

BC

27,41

0,38

Površine drugih območij

BD

10,38

0,14

Površine za turizem

BT

45,43

0,63

Druga območja centralnih dejavnosti

CD

79,70

1,10

Osrednja območja centralnih dejavnosti

CU

96,02

1,33

E

2,20

0,03

Gozd

G

2.417,16

33,45

Gospodarske cone

IG

108,48

1,50

Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

IK

8,49

0,12

Površine za industrijo

IP

37,99

0,53

Najboljša kmetijska zemljišča

K1

2.679,59

37,08

Druga kmetijska zemljišča

K2

416,42

5,76

Površine nadzemnega pridobivalnega prostora

LN

1,03

0,01

Območja okoljske infrasrukture

O

26,41

0,37

Površine cest

PC

180,53

2,50

Ostale prometne površine

PO

8,58

0,12

Površine železnic

PŽ

9,25

0,13

Površine podeželskega naselja

SK

263,30

3,64

Površine počitniških hiš

SP

8,50

0,12

Stanovanjske površine

SS

473,24

6,55

Območja komunikacijske infrastrukture

T

5,26

0,07

Celinske vode

VC

75,19

1,04

Druge urejene zelene površine

ZD

78,56

1,09

Pokopališča

ZK

8,35

0,12

Parki

ZP

18,19

0,25

Površine za oddih, rekreacijo in šport

ZS

100,79

1,39

Površine za vrtičkarstvo

ZV

0,31

0,00

7.226,73

100,00

Območja energetske infrastrukture

SKUPAJ

Pomembnejše posege pa predstavljajo tudi območja prometne infrastrukture (12,1 ha, 5,8 %). Največji
poseg predstavlja južna obvoznica – predlagana obvoznica Trzina s podaljškom do načrtovanega AC
priključka Študa (5 ha) - velik delež širitev stavbnih zemljišč pa je namenjen določitvi ustrezne namenske
rabe obstoječi železnici. Večja posega predstavljata nove cestne povezave na območju gradu Krumperk ter
P+R V studencu pri Krtini /12/.
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V dopolnjenem osnutku OPN je ob predlaganih širitvah še 351,5 ha nezazidanih stavbnih zemljišč.
Nezazidanih stavbnih zemljišč, ki se pojavljajo znotraj strnjenih območij poselitve je 118,9 ha. Nezazidanih
stavbnih zemljišč, ki se pojavljajo na robovih naselij oz. v odprti krajini je 232,6 ha. Glede na namensko rabo
prostora se največ obravnavanih nezazidanih stavbnih zemljišč pojavlja na območjih proizvodnih dejavnosti
(71,5 ha, 30,8 %), območjih zelenih površin (69,2 ha, 29,8 %) ter območjih stanovanj (32,9 ha, 14,1 %) /12/.
Navedena zemljišča predstavljajo zemljišča, kjer je v prihodnje mogoča gradnja in posledično predstavljajo
območja z novimi objekti, ki bodo vplivali na rabo energije in oskrbo z energijo. Navedeno je podrobneje
obravnavano v sklopu Ocene bodoče rabe energije. Z izvedbo OPN Domžale se bodo povečala stavbna
zemljišča, kar predstavlja možnost za gradnjo novih objektov in priselitev novih prebivalcev, umeščanje
novih dejavnosti itd. Posledično zaradi navedenega nastane potreba po rabi naravnih virov - prostora, vode,
rabe energentov za ogrevanje in delovanje dejavnosti, rabo električne energije ter rabo pogonskih goriv za
transportna sredstva.

2.2.2 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v letu 2016 v občini 35.278 prebivalcev. Glede na konec leta 2009
se je število prebivalcev povečalo za 2.095. V povprečju je na km2 površine 495 prebivalcev, kar je krepko
nad slovenskim povprečjem (102 prebivalca na km2). Gostota prebivalcev je najvišja v naselju Domžale
(2.473), visoka pa je tudi v ostalih strnjenih naseljih (glej spodnjo preglednico). Število prebivalcev po
naseljih je v letu 2009 in 2016 vključno s spremembo prikazano v spodnji preglednici.
Tabela 3: Število prebivalcev v letu 2009 in 2016 po naseljih
Naziv naselja
Bišče
Brdo
Brezje pri Dobu
Brezovica pri Dobu
Češenik
Depala vas
Dob
Dobovlje
Dolenje
Domžale
Dragomelj
Goričica pri Ihanu
Gorjuša
Homec
Hudo
Ihan
Jasen
Količevo
Kolovec
Krtina
Laze pri Domžalah
Mala Loka
Nožice
Podrečje
Prelog
Preserje pri Radomljah

leto 2009 leto 2016
207
98
105
62
165
499
1.523
36
42
12.270
819
250
154
808
215
772
7
324
62
701
24
185
578
393
665
1.460

Sprem.
2016

237
94
122
57
147
534
1.598
39
43
12.863
879
248
182
841
214
765
5
369
53
808
25
198
585
415
685
1.700

30
-4
17
-5
-18
35
75
3
1
593
60
-2
28
33
-1
-7
-2
45
-9
107
1
13
7
22
20
240

Gostota
[št/km2]
215,5
34,8
122,0
114,0
50,7
161,8
515,5
39,0
71,7
2.473,7
274,7
248,0
60,7
494,7
152,9
478,1
7,1
922,5
9,5
237,6
50,0
495,0
975,0
415,0
761,1
1.416,7

Naziv naselja
Pšata
Rača
Račni Vrh
Radomlje
Rodica
Rova
Selo pri Ihanu
Spodnje Jarše
Srednje Jarše
Studenec pri Krtini
Šentpavel pri Domžalah
Škocjan
Škrjančevo
Sv. Trojica
Turnše
Vir
Zaboršt
Zagorica pri Rovah
Zgornje Jarše
Žeje
Želodnik
Žiče
Kokošnje
Zalog pod Sv. Trojico
SKUPAJ/Povprečje

leto 2009 leto 2016

Sprem.
2016

Gostota
[št/km2]

414
29
84
1.663
841
452
281
541
659
58
91
88
223
104
279
3.339
661
47
409
199
41
58
104
94

435
24
98
1.723
838
482
314
707
781
69
89
105
316
144
280
3.438
775
43
350
241
42
57
116
105

21
-5
14
60
-3
30
33
166
122
11
-2
17
93
40
1
99
114
-4
-59
42
1
-1
12
11

362,5
48,0
196,0
717,9
2.095,0
370,8
98,1
2.356,7
1.952,5
76,7
89,0
262,5
632,0
80,0
215,4
2.455,7
553,6
71,7
583,3
241,0
84,0
47,5
193,3
175,0

33.183

35.278

2.095

495,1

Število prebivalcev se stalno povečuje in se je v zadnjih 14 letih povečalo za okoli 5.000 prebivalcev. Glede
na leto 2009 se je število prebivalcev povečalo predvsem v strnjenih naseljih, največ v naselju Domžale in
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sicer za 593. Glede na leto 2009 se je povečal tudi indeks staranja na 94,6 (iz 85,9) in povprečna starost na
40,7 (iz 39,1). Še vedno je indeks staranja krepko pod povprečjem za Slovenijo (125,4) /5/.
Skupno je bilo leta 2016 na območju občine Domžale 11.055 delovnih mest (delovno aktivno prebivalstvo
po občini delovnega mesta) in 14.819 delovno aktivnih prebivalcev občine (konec leta 2015, saj za leto 2016
v času izdelave poročila niso bili razpoložljivi podatki na SURS). V obeh primerih se je število glede na leto
2009 povečalo in sicer v prvem primeru za 2,4 %, v drugem pa za 1,0 %. V letu 2015 je bilo na območju
občine 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 leto 2009
povečanje za ca. 35 %. Povprečna mesečna bruto plača je leta 2016 znašala 1.460 EUR in se je glede na leto
2009 povečala za 117 EUR, povprečna neto plača pa je leta 2016 znašala 963 EUR in se je glede na leto 2009
povečala za ca. 85 EUR.

2.2.3 STAVBNI FOND NA OBMOČJU OBČINE
Stavbni fond na območju občine je bil analiziran na podlagi registra nepremičnin (v nadaljevanju REN) in
podatkov katastra stavb. REN je evidenca, ki vsebuje podatke o vseh nepremičninah na območju občine
Domžale. V REN-u so zbrani podatki o:
- zemljiščih, evidentiranih v zemljiškem katastru;
- stavbah in delih stavb, evidentiranih v katastru stavb;
- vseh ostalih nepremičninah, ki še niso evidentirane v zemljiškem katastru in katastru stavb.
Za posamezne nepremičnine so poleg podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb v REN-u zbrani še
drugi podatki. Podatki, ki se vodijo v REN-u, so prevzeti iz obstoječih javnih evidenc (zemljiškega katastra,
katastra stavb, centralnega registra prebivalstva ...) in dopolnjeni s podatki popisa nepremičnin.
Vzdrževanje 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 nepremičnin.
Na podlagi pridobljenega registra nepremičnin in katastra stavb so bili natančno identificirani podatki o
objektih na območju občine Domžale. Prostorsko je bilo tako za vsak objekt določena dejanska raba dela
objekta in objekta, neto tlorisna površina (v nadaljevanju NTP), uporabna površina, hišna številka,
komunalna opremljenost vključno z električno energijo in plinovodnim omrežjem, leto izgradnje objekta,
njegove obnove, obnove fasade ter številom stanovanj in poslovnih prostorov (mešani objekti). Točnost
analize stavbnega fonda je vezana na točnost registra nepremičnin, ki je bil pridobljen s stani Občine
Domžale oziroma s strani Geodetske uprave RS.
Neto tlorisne površine in uporabna površina delov stavb je bila glede na dejansko rabo določena stavbam iz
katastra stavb oziroma iz REN-a, s čimer so bile določene površine posamezne stavbe glede na dejansko
rabo. Na podlagi navedenega je bilo v mešanih objektih določena dejanska uporabna površina stanovanjske
rabe in druge rabe, ki se nahaja znotraj mešanega objekta.
Dejanska raba delov stavb je glede na uporabno površino in NTP prikazana v spodnji preglednici.
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Tabela 4: Neto tlorisna površina in uporabna površina glede na dejansko rabo delov stavb
Dejanska raba dela stavbe
Arhiv
Avtopralnica
Avtosalon
Balkon, loža
Banka, pošta, zavarovalnica
Bencinski servis za maloprodajo
Bife
Bivalna enota v stavbi za posebne namene
Cerkev, molilnica
Čebelnjak
Čistilna naprava
Drug kmetijski del stavbe
Drvarnica
Dvorana za družabne prireditve
Elektrarna
Farma
garaža
garaža v garažni hiši
Gasilski dom
Hladilnice in specializirana skladišča
Hlev
Hotel, motel
Industrijski del stavbe
Industrijski del stavbe neprimeren za uporabo
Kiosk
Klet
Klinika, ambulanta
Koča, dom
Kolesarnica, čolnarna
Kurilnica
Muzej, knjižnica
Nadstrešnica
Nakupovalni center
Nestanovanjski del stavbe, ki ni primeren
Oskrbovano stanovanje
Ostali prostori stanovanja
Paviljon, prostor za živali in rastline v živalsk*
Penzion, gostišče
Podstrešje
Pokopališki del stavbe
Pokrit prostor za šport in prireditve
Pokrito parkirišče
Poslovni prostori
Poslovni prostori javne uprave
Postaja žičnice
Prevzgojni dom, zapor, vojašnica, prostor za nast*
Prodajalna

NTP (m2)
17,4
576,0
7.487,4
47,6
9.808,8
1.545,7
3.286,9
14.192,9
3.902,2
681,8
256,4
79.545,4
2.661,6
2.907,9
695,5
64.518,5
38.095,6
9.891,4
4.908,3
2.646,9
88.396,2
1.572,2
222.583,6
170,0
60,3
39.379,9
7.977,8
1.191,6
265,7
1.190,2
2.460,6
1.488,9
28.308,4
2.383,8
4.048,0
24,9
67,8
1.811,7
2.131,7
324,8
3.039,8
24.078,8
63.519,7
14.601,1
16,0
335,9
39.264,6

Uporabna
pov. (m2)
16,3
571,8
6.101,7
47,6
7.265,5
1.545,7
2.501,9
10.532,9
3.468,8
670,8
256,4
79.146,3
2.661,6
2.573,7
638,3
64.518,5
34.895,5
8.922,7
4.564,1
2.646,9
87.778,3
1.245,0
220.742,3
0,0
52,0
39.007,7
6.575,7
1.020,1
265,7
1.142,9
2.451,6
1.488,9
24.725,4
0,0
3.274,5
24,9
67,8
1.397,3
1.945,8
324,8
3.039,8
20.786,1
57.600,1
11.364,9
16,0
335,9
31.875,0

Dejanska raba dela stavbe

NTP (m2)

Prodajalna polizdelkov
Prostor za nastanitev, nego, zdravstveno in veter*
Prostor za neinstitucionalno izobraževanje
Prostor za pastoralno dejavnost
Prostor za razvedrilo
Prostor za spravilo pridelka
Prostor za znanstvenoraziskovalno delo
Prostori za izkoriščanje mineralnih surovin
Prostori za kemično in petrokemično proizvodnjo
Prostori za proizvodnjo izdelkov za gradbeništvo
Prostori za storitvene dejavnosti
Rastlinjak
Restavracija, gostilna
Rezervoarji za tekoče naftne derivate
Sanitarije
Sejemska dvorana, razstavišče
Sežigalnica odpadkov
Shramba
Silos za poljske pridelke - razsuti tovor
Skladišča
Spremljajoči objekti za prodajo bencina in drugih*
Stanovanje v krajni vrstni hiši z dvema stanovanj*
Stanovanje v samostoječi stavbi z dvema stanovanj*
Stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem
Stanovanje v večstanovanjski stavbi ali stanovanj*
Stanovanje v vmesni vrstni hiši z dvema stanovanj*
Stanovanje, ki se nahaja v krajni vrstni hiši
Stanovanje, ki se nahaja v vmesni vrstni hiši
Stanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z dve*
Stanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z eni*
Stopnišče, hodnik
Sušilnica, pralnica
Šola, vrtec
Športna dvorana
Tehtnica vozil
Telekomunikacijski center, oddajnik
Terasa
Terminal za ogljikovodike in utekočinjen zemeljsk*
Transformator, transformatorska postaja
Veleposlaništva in konzularna predstavništva
Verska znamenje
Veterinarska klinika
Vinska klet, zidanica
Vodno zajetje
Zaklonišče
Železniška postaja
Ni znano
Skupna vsota

3.407,4
215,0
1.279,6
442,2
14.824,0
39.721,1
25,6
45,0
7.693,5
1.625,3
8.700,3
850,5
35.395,9
4.520,6
337,3
85,3
549,0
1.261,1
1.917,3
110.429,0
164,8
21.732,9
117.419,2
1.186.831,8
314.386,2
1.134,0
106.193,0
20.493,7
3.609,4
18.593,9
26.493,2
147,7
63.443,1
6.044,4
158,8
2.676,9
336,1
108,0
2.602,5
201,5
88,4
274,3
182,2
140,6
963,8
393,9
84.482,1
3.010.989,6

Uporabna
pov. (m2)
2.579,0
114,3
1.243,3
332,7
14.824,0
39.608,9
25,6
45,0
7.693,5
1.625,3
6.870,5
850,5
33.424,2
4.520,6
337,3
85,3
549,0
1.190,1
1.917,3
108.787,3
164,8
12.700,4
73.545,6
673.880,5
248.570,0
701,0
63.252,1
12.431,0
171,9
577,7
22.718,8
147,7
56.025,1
6.044,4
158,8
2.676,9
336,1
108,0
2.602,5
201,5
88,4
252,8
182,2
140,6
761,2
393,9
5.300,9
2.162.854,0

Stavbe so v nadaljevanju analizirane glede na potrebo za ogrevanje prostorov in glede na priključek za
električno energijo. V analizi rabe energije so izključene stavbe, ki se ne ogrevajo oziroma niso priključene
na električno omrežje. Stavbni fond na območju občine Domžale je tudi razdeljen v kategorije glede na leto
izdelave in prenovo skladno z državnimi strokovnimi podlagami v sklopu Dolgoročne strategije za
spodbujanje naložb energetske prenove stavb /3/ oziroma Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost (AN
URE 2020) /2/. Površine 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
ločeno analiziran za stanovanjski sektor, poslovni sektor (podjetja in storitveni sektor) in javni sektor (javni
objekti).

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

22 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

3 ANALIZA RABE ENERGIJE IN ENERGENTOV
Analiza rabe energije in porabe energentov je bila v prvem koraku narejena po štirih skupinah porabnikov in
sicer za stanovanjski sektor, javni sektor, podjetja in storitveni sektor ter za promet. Analiza po skupinah
porabnikov vključuje vse oblike rabe energije in vse vrste energentov, tudi obstoječe stanje na področju
izrabe obnovljivih virov energije. Pregled porabe po energentih predstavlja skupni pregled vseh skupin
porabnikov glede na energente. Ločeno je bila izdelana analiza porabe električne energije, ki vključuje
analizo za vse skupine porabnikov. Zaključek analize rabe energije in energentov predstavlja prikaz
strukture količin energentov in porabe energije za samoupravno lokalno skupnost kot celoto.

3.1 STANOVANJSKI SEKTOR
Analiza rabe energije in energentov za stanovanjski sektor je bila narejena na podlagi zadnjih razpoložljivih
podatkov iz registra nepremičnin (REN, GURS, 2017), katastra kurilnih naprav (EVDIM, MOP, 2017),
podatkov o porabah zemeljskega plina po naseljih in ulicah v letu 2016 (Petrol d.d., 2017), podatkov
Ekosklada o izvedenih investicijah URE in OVE (Ekosklad, 2017), podatkov o porabah na skupnih kotlovnicah
in priključenih objektih (upravljavci objektov, 2017), ocene potenciala obstoječega stavbnega fonda v
Sloveniji (Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, MI in MJU, oktober 2015),
pregledu in analizi nacionalnega stavbnega fonda (Posodabljanje energetskih bilanc do leta 2030 in
strokovne podlage za določanje nacionalnih energetskih ciljev, IJS-DP-11467, rev. 2, marec 2014.) in drugih
prostorskih podatkov pridobljenih s strani Občine Domžale (GURS, 2017).

3.1.1 OGREVANE POVRŠINE STANOVANJ
Na podlagi pridobljenega registra nepremičnin in katastra stavb so bili natančno identificirani podatki o
stanovanjskih objektih na območju občine Domžale. Prostorsko je bilo tako za vsak stanovanjski objekt
določena neto tlorisna površina, uporabna površina, hišna številka, komunalna opremljenost vključno z
elektro in plinovodnim omrežjem, leto izgradnje objekta, njegove obnove, obnove fasade, številom
stanovanj, poslovnih prostorov (mešani objekti).
V sklopu analize prostorskih podatkov in baze REN se je izkazalo, da v posameznih primerih pri uporabnih
površinah in NTP prihaja do bistvenih odstopanj od dejanskega stanja. V teh primerih so bile uporabne
površine, določene na podlagi izračuna, in sicer kot produkt tlorisne projekcije objekta s faktorjem za
pretvorbo bruto tlorisne površine v NTP in povprečnim faktorjem za pretvorbo NTP v uporabno površino. Za
mešane stavbe so bile določene površine stanovanjske rabe in površine druge rabe znotraj teh stavb.
Določene ogrevane površine stanovanjskih objektov in neto tlorisne površine so ločeno glede na obdobje
gradnje prikazane v spodnji preglednici. V preglednici so prikazane tudi površine delov objektov, kjer so
poslovni prostori (pretežno v pritličjih večstanovanjskih objektov). Te površine so že odštete od ogrevane
površine prikazane v spodnji preglednici, saj ne predstavljajo ogrevanih površin stanovanj.
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Tabela 5: Neto tlorisna površina, uporabna površina in število stanovanj glede na leto izgradnje stavbe
Leto izgradnje in
vrsta prenove

Število
stanovanj

do 1945
Izboljšana prenova
Prenova
Neprenoveljene
1946-1970
Izboljšana prenova
Prenova
Neprenoveljene
1971-1980
Izboljšana prenova
Prenova
Neprenoveljene
1981-2002
Izboljšana prenova
Prenova
Neprenoveljene
2003-2008
Izboljšana prenova
Prenova
Neprenoveljene
po 2008
Izboljšana prenova
Neprenoveljene
Ni znano leto izgradnje
SKUPAJ

1.166
33
680
453
3.016
158
1.820
1.038
2.528
200
1.045
1.283
3.414
157
370
2.887
1.433
7
40
1.386
747
3
744
0
12.304

Neto tlorisna
površina
[m2]
176.479
5.585
107.159
63.736
438.331
19.781
271.586
146.965
390.265
24.681
171.215
194.369
583.855
19.212
80.386
484.257
209.625
1.833
5.351
202.441
127.917
758
127.160
0
1.926.473

Ogrevana površina
[m2]
120.472
3.538
70.533
46.402
263.512
10.882
162.407
90.223
230.621
14.863
100.993
114.764
337.539
12.185
43.911
281.443
130.857
1.058
2.803
126.996
95.534
486
95.048
225
1.178.759

Površina poslovnih
prostorov
[m2]
8.432
351
4.744
3.338
11.048
818
6.949
3.281
5.915
545
1.838
3.533
16.685
768
1.586
14.331
5.953
0
218
5.735
5.075
0
5.075
0
53.109

Skupno je na območju občine Domžale 12.304 stanovanj, kar predstavlja povprečno 95,8 m2 ogrevane
površine na stanovanje oziroma 156,6 m2 neto tlorisne površine na stanovanje. V kolikor preračunamo
glede na število prebivalcev je v povprečju živelo 2,86 prebivalca v enem stanovanju oziroma je bilo 33,4 m2
ogrevane površine na prebivalca.

3.1.2 PORABA ZEMELJSKEGA PLINA
Baza za porabo zemeljskega plina je postavljena natančno na naselja in ulice. V občini Domžale je skupno 51
naselij, pri čemer je uporaba zemeljskega plina trenutno prisotna v tridesetih naseljih. Poraba zemeljskega
plina in število priključkov po naseljih se spremlja v obdobju 2009–2016. Poraba zemeljskega plina po
naseljih je analizirana za gospodinjstva in poslovne uporabnike. Termin priključka v analizi predstavlja
priključek posameznega gospodinjstva oz. poslovnega subjekta. Porabe zemeljskega plina po naseljih in
ulicah so bile pridobljene s strani upravitelja plinovodnega omrežja (Petrol d.d.) in so natančno znane, na
podlagi merilnikov porabe Sm3 zemeljskega plina.
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Tabela 6: Število priključkov gospodinjstev na zemeljski plin po naseljih v obdobju 2010 – 2016
Naselje
BIŠČE
ČEŠENIK
DEPALA VAS
DOB
DOMŽALE
DRAGOMELJ
GORIČICA PRI IHANU
GORJUŠA
HOMEC
HUDO
IHAN
KOLIČEVO
KRTINA
NOŽICE
PODREČJE
PRELOG
PRESERJE PRI RADOMLJAH
PŠATA
RADOMLJE
RODICA
ROVA
SPODNJE JARŠE
SREDNJE JARŠE
ŠENTPAVEL PRI DOMŽALAH
ŠKRJANČEVO
TURNŠE
VIR
ZABORŠT
ZGORNJE JARŠE
ŽELODNIK
SKUPAJ

Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
17
17
22
23
24
24
23
118
123
126
130
130
132
134
1.117
1.200
1.262
1.301
1.322
1.330
1.357
62
63
66
71
72
74
77
3
4
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
43
46
47
46
47
46
46
14
15
15
15
15
15
15
33
38
40
41
43
44
45
24
23
26
27
27
27
28
58
76
81
82
85
88
88
17
22
24
26
27
26
33
44
44
45
45
46
46
45
46
50
52
53
53
53
56
126
139
148
179
196
196
242
35
35
37
37
37
37
36
105
122
134
137
176
176
175
52
57
59
65
66
65
66
26
32
34
36
36
36
37
94
94
98
102
104
104
104
30
35
37
41
42
43
43
7
7
7
7
7
7
7
17
25
36
37
36
35
34
11
14
15
16
16
16
16
231
238
249
258
264
263
266
60
69
70
77
81
82
84
15
15
15
16
17
16
18
0
1
1
1
1
1
1
2.410
2.610
2.757
2.880
2.981
2.993
3.087

Skupno je bilo na območju občine ob koncu leta 2016 3.087 priključkov. Iz zgornje preglednice je razvidno,
da se število gospodinjskih priključkov na območju občine Domžale stalno povečuje. Glede na naselja je
število novih priključkov največje v naselju Domžale, kjer je ca. 45 % vseh priključkov. Število gospodinjskih
priključkov se je v letu 2016 glede na leto 2010 povečalo za 677 oziroma za ca. 28 % glede na leto 2010.
Poleg števila priključkov je znana tudi poraba zemeljskega plina v posameznih naseljih oz. ulicah. Porabe
zemeljskega plina je ločeno 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 plina v Sm3 narejen izračun
pridobljene toplote za ogrevanje, kar je prikazano v naslednjih poglavjih v sklopu povprečne porabe
energije za ogrevanje stanovanj.
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Tabela 7: Poraba zemeljskega plina v Sm3 po naseljih v obdobju 2010 – 2016
Naselje
BIŠČE
ČEŠENIK
DEPALA VAS
DOB
DOMŽALE
DRAGOMELJ
GORIČICA PRI IHANU
GORJUŠA
HOMEC
HUDO
IHAN
KOLIČEVO
KRTINA
NOŽICE
PODREČJE
PRELOG
PRESERJE PRI RADOMLJAH
PŠATA
RADOMLJE
RODICA
ROVA
SPODNJE JARŠE
SREDNJE JARŠE
ŠENTPAVEL PRI DOMŽALAH
ŠKRJANČEVO
TURNŠE
VIR
ZABORŠT
ZGORNJE JARŠE
ŽELODNIK
SKUPAJ

Leto 2010
2.859
3.510
26.363
200.160
2.584.381
177.070
8.490
1.861
74.634
24.593
48.945
33.016
87.509
22.764
77.260
101.265
180.837
57.173
208.405
85.530
46.386
155.314
42.733
8.416
33.590
16.869
436.293
85.134
23.736
0
4.855.096

Leto 2011
2.843
3.375
25.980
190.707
2.370.823
166.050
7.978
1.458
72.605
24.889
49.576
32.996
89.643
25.091
69.623
101.341
170.929
55.253
216.799
82.695
47.719
151.173
48.071
7.460
36.223
21.930
409.238
88.377
24.817
833
4.596.496

Leto 2012
2.718
2.941
27.484
181.684
2.153.356
157.358
8.748
1.275
67.876
23.534
49.581
31.775
83.635
29.704
66.454
87.043
169.910
53.348
223.624
83.716
48.600
142.257
44.918
7.382
43.256
19.524
391.394
86.842
21.944
971
4.312.852

Leto 2013
2.796
2.441
36.624
182.801
2.169.833
163.116
7.860
1.046
64.277
21.260
50.207
33.923
86.065
31.533
68.205
85.418
188.002
56.688
226.200
91.941
53.840
148.574
50.219
7.131
47.393
23.143
407.740
96.498
21.351
473
4.426.597

Leto 2014
2.623
2.164
27.964
146.210
1.682.316
129.092
6.252
921
52.302
18.133
40.809
27.075
69.826
28.640
55.761
66.437
162.198
41.169
195.658
74.916
42.428
117.782
41.261
6.341
37.431
19.465
322.758
79.551
17.820
554
3.515.857

Leto 2015
2.989
2.471
32.258
171.668
1.996.848
160.485
6.947
861
59.873
20.835
47.569
31.827
81.179
33.777
65.309
74.532
185.494
46.712
232.787
86.525
46.874
134.615
52.241
6.775
42.512
22.517
374.266
91.261
20.667
597
4.133.270

Leto 2016
3.088
3.465
30.159
183.576
2.080.128
169.720
7.561
987
60.450
22.296
52.515
35.210
85.390
37.819
65.999
80.372
202.857
45.656
250.123
92.834
47.797
141.086
54.675
8.457
42.812
25.385
391.268
98.305
27.491
624
4.348.104

Poraba zemeljskega plina se je kljub povečanju števila priključkov glede na leto 2010 zmanjšala za ca. 506
tisoč Sm3, kar predstavlja zmanjšanje za ca. 10,5 % glede na leto 2010. Najnižja poraba plina v preučevanem
obdobju je bila leta 2014, kar je posledica majhnega temperaturnega primanjkljaja v tem letu. Glede na
trend v preučevanem obdobju je jasno razvidno, da se poraba kljub večanju priključkov zmanjšuje, kar je
posledica izvedenih ukrepov energetske sanacije stanovanjskih stavb. V nadaljnji analizi rabe energije je bilo
za porabo plina upoštevano povprečje zadnjih treh let, s čimer je zmanjšan vpliv temperaturnega
primanjkljaja.

3.1.3 STRUKTURA ENERGENTOV ZA OGREVANJE STANOVANJ
3.1.3.1

Kataster kurilnih naprav na območju občine

S stani Ministrstva za okolje in prostor, oddelka za Dimnikarsko dejavnost so bili pridobljene specifikacije
kurilnih naprav na območju občine Domžale (evidenca EVIDIM). Podatki so vsebovali vrsto kurilne naprave
(centralna, lokalna), moč, leto vgradnje in vrsto energenta. Skupno število kurilnih naprav glede na
evidenco MOP (stanje januar 2017) na območju občine Domžale je 6.164, od katerih je moč znana za 4.891
kurilnih naprav in znaša ca. 135.560 kW. V evidenci kurilnih naprave je tudi podatek o 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 zabeleženo
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v evidenco). Evidenca kurilnih naprav sicer ni povsem popolna, vendar glede na obsežni zajem predstavlja
zadostno sliko za dobro oceno strukture energentov za ogrevanje stanovanj (z upoštevanjem podatkov o
plinskih pečeh in podatkov o skupnih kotlovnicah). Delež in število kurilnih naprav glede na vrsto energenta
je prikazan na spodnjem grafičnem prikazu.

Lahko kurilno olje - ELKO
32%

35%

Naravni les v vseh oblikah (drva,
žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži)
Peleti - naprava z visokim
izkoristkom

6%
27%

Utekočinjeni naftni plin - UNP
Zemeljski plin

Slika 2: Prikaz deleža kurilnih naprav glede na vrsto energenta na območju občine Domžale
Iz zgornjega grafičnega prikaza je razvidno, da je po številu kurilnih naprav še 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
več premoga. Ena naprava je v evidenci kot kurilna naprava na lesne pelete z visokim izkoristkom.
Največje število kurilnih naprav je v intervalu moči od 20 do 30 kW in sicer 59,4 % vseh, sledijo najmanjše od 1 do 10 kW - z 24,0 %. Kurilnih naprav z močjo večjo od 40 kW je samo 0,8 %. Takšno stanje je
pričakovano, saj gre za gospodinjski sektor, kjer se za ogrevanje najpogosteje uporablja individualne
kurilne naprave.
Starost kurilnih naprav na območju občine se giblje vse od leta 1955 pa do čisto novih vgrajenih leta 2016.
Delež kurilnih naprav novejših od leta 2000 znaša ca. 46 %, pri čemer za približno 22,1 % naprav, leto
vgradnje ni znano. Kurilne naprave starejše od 25 let predstavljajo približno 14,9 % delež, mlajše od 10 let
pa 37,3 % delež. Število kurilnih naprav na les, starejših 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 nepremičnin. Pri tem je potrebno poudariti, da evidenca kurilnih naprav ni narejena na stavbo
natančno, zato znotraj stavbe (delom stavbe) atributa kurilne naprave ni bilo mogoče pripisati. Podatki
katastra kurilnih naprav so bili primerjani tudi s podatki o aktivnih priključkih na plinovodno omrežje, ki so
bili pridobljeni s strani upravitelja omrežja. Na podlagi navedenih podatkov in prostorskih podatkov o
objektih na območju občine 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 manjšem delu občine Domžale.
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Slika 3: Prikaz evidence kurilnih naprav na manjšem območju občine Domžale
Prikazani kataster je bil izdelan za celotno območje občine in je služil kot osnova pri določevanju strukture
energentov za ogrevanje stanovanj. V katastru so bile upoštevane 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 razpoložljivih podatkov bodisi kotli za naravni les (starejši), pretežno pa kotli na
ekstra lahko kurilno olje (ELKO). V katastru kurilnih naprav EVIDIM je zajeto večje število kurilnih naprav,
vendar le-te ni mogoče enolično povezati z objekti iz prostorske baze v vseh primerih.
Število stanovanj glede na način ogrevanja (lokalno, 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 razpoložljivi podatki), za ostala stanovanja pa iz registra nepremičnin
(atributni podatki za ogrevanja). Število stanovanj glede na način ogrevanja je prikazano na spodnjem
grafičnem prikazu.

507
1.978
634

Centralno ogrevanje
Lokalno ogrevanje
9.185

Skupne kotlovnice
Ni znano

Slika 4: Struktura stanovanj glede na način 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 priključenih na skupno kotlovnico. Za ca. 4,0 % način ogrevanja ni znan oziroma o načinu
ogrevanja ni podatka v registru nepremičnin.
3.1.3.2

Sistemi za izrabo obnovljivih virov energije

V sklopu sistemov za izrabo OVE so bili ločeno obravnavani tovrstni sistemi za ogrevanja in pripravo
sanitarne vode, v nadaljevanju pa sistemi za proizvodnjo električne energije (v poglavju Pregled in analiza
porabe električne energije).
Na podlagi javnega prostorskega portala EnGIS je bila vzpostavljena prostorska baza sistemov za izrabo
OVE. Generirani so bili točkovni vektorski podatki (hišne številke – EHIŠ) z atributnimi podatki, ki poleg vrste
sistema vključujejo tudi moč oziroma površino in leto vgradnje. Posamezni objekti imajo dva sistema za
izrabo OVE in je bilo tako tudi vneseno v atributne podatke.
Točkovni prikaz sistemov za izrabo OVE je za manjše območje občine Domžale podan na spodnji sliki.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

29 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

Slika 5: Prikaz evidence sistemov za izrabo obnovljivih virov energije za manjši del občine Domžale
V sklopu prostorske analize so bili vneseni sistemi na celotnem območju občine Domžale. Na podlagi
vzpostavljene evidence oziroma baze je razvidno, da je število tovrstnih sistemov precejšnje in se je
povečalo predvsem v zadnjih letih. Število sistemov glede na razpoložljive podatke v prostorskem portalu
EnGIS (leto 2015) in predvidenih novih investicijah v letu 2016 in 2017 (subvencije Ekosklada) je skupno
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število sistemov v gospodinjstvih 782. Število sistemov glede na vrsto in razpoložljive enote (kW ali m2) je
podano v spodnji preglednici.
Tabela 8: Število sistemov OVE glede na vrsto sistema in glede na razpoložljive enote (kW ali m2)
Vrsta sistema

Število sistemov

Centralno prezračevanje
Kotel na lesno biomaso
Kotli na lesno biomaso pred 2008
Lokalno prezračevanje
Ploščati sončni kolektorji
Sončni kolektorji pred 2008
Toplotna črpalka
Vakuumski sončni kolektorji
SKUPAJ

45
149
19
7
150
50
344
18

Količina glede
na enoto

Enota
Število
kW
kW
Število
m2
m2
kW
m2
782

45
3.686,41
517
7
2.151,76
313,7
2.103,44
115,13

3.1.4 RABA ENERGIJE ZA OGREVANJE STANOVANJ
Na podlagi katastra kurilnih naprav in podatkov o 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. Kot je razvidno iz katastra kurilnih naprav so na območju
občine za ogrevanje stanovanj prevladujoči trije energetski viri - ELKO, zemeljski plin in naravni les (v
različnih oblikah). Poleg prevladujočih virov so za ogrevanje prisotni še utekočinjen naftni plin (UNP) in
toplotne črpalke (TČ). Za pripravo tople sanitarne vode so poleg uporabe navedenih energentov prisotni še
električni hranilniki in sončni kolektorji. Analiza rabe energije je bila izdelana na ulice in naselja natančno na
podlagi predhodno opisanih podatkov. Poleg navedenega je bila raba energije določena tudi za povprečne
vrednosti na območju celotne občine. Kot je razvidno iz poglavja 3.1.1 Ogrevane površine stanovanj so bile
le-te analizirane glede na leto izgradnje in vrsto prenove. Pri tem so bili za oceno rabe energije, poleg
natančnih podatkov o porabi zemeljskega plina in porabah v skupnih kotlovnicah, uporabljeni energijski
razredi za enodružinske stavbe (eno ali dva stanovanja v objektu) in večstanovanjske stavbe (več kot dva
stanovanja) določeni z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost /2/. Navedeni energijski razredi so
prikazani v spodnji preglednici.
Tabela 9: Energijski razredi za enodružinske in večstanovanjske stavbe
Enostanovanjski
Leto izgradnje
do 1945
1946-1970
1971-1980
1981-2002
2003-2008
po 2008
Večstanovanjski
Leto izgradnje
do 1945
1946-1970
1971-1980
1981-2002
2003-2008
po 2008

2

Brez prenove
185
185
151
111
70
30

Energijska števila v kWh/m
Prenova
Izboljšana prenova
151
77
151
77
111
77
90
77
55
-

Brez prenove
125
125
90
84
58
30

Energijska števila v kWh/m
Prenova
Izboljšana prenova
98
75
98
75
75
58
75
58
49
-

Nizkoenergijska
15
15
15
15
15
15

2
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Poraba energije za ogrevanje je določena natančno na naselja in je ločeno po naseljih podana v spodnji
preglednici. Poleg porabe energije (v kWh in MWh) je izračunana tudi poraba energije za ogrevanje na
prebivalca (kWh/prebivalca). V nadaljevanju je ločeno po naseljih določena tudi bilanca glede na energente
(struktura porabe končne energije po energentih), specifična poraba končne energije in struktura stanovanj
po energentih.
Tabela 10: Raba energije za ogrevanje stanovanjskih stavb ločeno po naseljih in preračun na prebivalce
Ime naselja
BIŠČE
BRDO
BREZJE PRI DOBU
BREZOVICA PRI DOBU
ČEŠENIK
DEPALA VAS
DOB
DOBOVLJE
DOLENJE
DOMŽALE
DRAGOMELJ
GORIČICA PRI IHANU
GORJUŠA
HOMEC
HUDO
IHAN
JASEN
KOKOŠNJE
KOLIČEVO
KOLOVEC
KRTINA
LAZE PRI DOMŽALAH
MALA LOKA
NOŽICE
PODREČJE

Poraba
ogrevanje
[kWh]
767.739
461.343
344.457
182.755
708.306
2.129.442
6.376.419
166.123
131.444
46.212.687
2.944.512
1.039.139
898.257
3.567.407
1.171.188
3.060.719
44.754
393.705
1.525.802
400.775
2.582.119
79.255
777.980
2.631.425
1.626.222

Poraba
ogrevanje
[MWh]

Poraba na
prebivalca
[kWh/preb]

767,7
461,3
344,5
182,8
708,3
2.129,4
6.376,4
166,1
131,4
46.212,7
2.944,5
1.039,1
898,3
3.567,4
1.171,2
3.060,7
44,8
393,7
1.525,8
400,8
2.582,1
79,3
778,0
2.631,4
1.626,2

Skupna vsota/povprečje

3.239
4.908
2.823
3.206
4.818
3.988
3.990
4.260
3.057
3.593
3.350
4.190
4.935
4.242
5.473
4.001
8.951
3.394
4.135
7.562
3.196
3.170
3.929
4.498
3.919

Ime naselja
PRELOG
PRESERJE PRI RADOMLJAH
PŠATA
RAČA
RAČNI VRH
RADOMLJE
RODICA
ROVA
SELO PRI IHANU
SPODNJE JARŠE
SREDNJE JARŠE
STUDENEC PRI KRTINI
SV. TROJICA
ŠENTPAVEL PRI DOMŽALAH
ŠKOCJAN
ŠKRJANČEVO
TURNŠE
VIR
ZABORŠT
ZAGORICA PRI ROVAH
ZALOG POD SV. TROJICO
ZGORNJE JARŠE
ŽEJE
ŽELODNIK
ŽIČE

Poraba
ogrevanje
[kWh]

Poraba
ogrevanje
[MWh]

Poraba na
prebivalca
[kWh/preb]

2.484.198
6.032.074
1.527.371
124.710
475.032
7.155.763
3.629.877
1.906.909
1.443.046
3.000.534
2.593.663
290.187
732.074
308.100
420.867
1.192.855
1.204.612
13.359.893
2.819.694
200.972
373.229
1.144.374
939.326
247.875
259.215

2.484,2
6.032,1
1.527,4
124,7
475,0
7.155,8
3.629,9
1.906,9
1.443,0
3.000,5
2.593,7
290,2
732,1
308,1
420,9
1.192,9
1.204,6
13.359,9
2.819,7
201,0
373,2
1.144,4
939,3
247,9
259,2

3.627
3.548
3.511
5.196
4.847
4.153
4.332
3.956
4.596
4.244
3.321
4.206
5.084
3.462
4.008
3.775
4.302
3.886
3.638
4.674
3.555
3.270
3.898
5.902
4.548

134.090.423

134.090,4

3.801

Ocenjena raba končne energije za ogrevanje stanovanj je v letu 2016 znašla 134.090 MWh oziroma
134,1 GWh. Glede na leto 2009 se je bistveno zmanjšala, kljub povečanju ogrevanih površin in števila
prebivalcev. Pri tem je potrebno poudariti, da je bila v sklopu predmetne Prenove LEK določena raba
energije za ogrevanje po novi metodologiji za katero so bile razpoložljive bolj ažurne ter natančnejše baze
podatkov.
Raba energije za ogrevanje stanovanjskih objektov se je glede na leto 2009 zmanjšala za ca. 47,0 GWh, kar
predstavlja zmanjšanje za ca. 26 % glede na leto 2009. V letu 2009 je bil sicer, glede na leto 2016, večji
temperaturni primanjkljaj, in sicer za 185 Kdan pri pragu 12 °C in 206 Kdan pri pragu 15 °C. V kolikor
navedene podatke o rabah energije za ogrevanje normiramo glede na povprečne vremenske pogoje, znaša
raba energije za ogrevanje 194,8 GWh v letu 2009 in 153,2 GWh v letu 2016. Torej gre še vedno za
zmanjšanje 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 izboljšano stanje na področju energetske
učinkovitosti stanovanjskih objektov. Z izvedbo energetske sanacije stanovanjskih stavb in novimi
energetsko učinkovitimi objekti je bilo glede na leto 2009 zmanjšana raba energije za ogrevanje za 55,2
GWh (ocena na podlagi specifične rabe leta 2009 in povečanja ogrevanih površin glede na leto 2009).
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Največja raba energije za ogrevanje stanovanj je logično v naselju Domžale in predstavlja ca. 34,5 % delež
(ca. 46,2 GWh), sledi naselje Vir s ca. 10 % deležem, Radomlje s 5,4 %, Dob s 4,8 % in Preserje pri Radomljah
s 4,5 %. V ostalih naseljih je raba končne energije za ogrevanje manjša od 3 %, v 29 naseljih pa je manjša od
1 %.
Končna raba energije za ogrevanje, preračunana na prebivalca, znaša ca. 3.800 kWh/prebivalca. Glede na
leto 2009 se je specifična raba na prebivalca zmanjšala za ca. 1.700 kWh/prebivalca oziroma za dobrih 30 %.
Poraba preračunana ne prebivalca je bila leta 2009 nad povprečjem za celotno Slovenijo
(≈5.000 kWh/prebivalca), leta 2016 pa je padla pod povprečje za celotno Slovenijo (≈4.010
kWh/prebivalca). Na podlagi navedenega je razvidno, da je bila intenzivnost v energetske sanacije na
območju občine Domžale nad Slovenskim povprečjem. Za dvajset največjih naselij v občini je poraba za
ogrevanje na prebivalca prikazana na spodnjem grafičnem prikazu.
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KRTINA
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Slika 6: Grafični prikaz porabe energije za ogrevanje na prebivalca po naseljih
Iz zgornjega grafičnega prikaza je razvidno, da je poraba na prebivalca najvišja v naseljih, kjer prevladujejo
enodružinski objekti (stavbe z enim ali dvema stanovanjema). Najnižja poraba na prebivalca pa je v naseljih,
kjer je večje število novozgrajenih večstanovanjskih in enostanovanjskih stavb.
Največji del energije za ogrevanje stanovanjskih objektov je bil proizveden v individualnih kotlovnicah
(kotlovnice za stavbe v katerih se nahajajo). V skupnih kotlovnicah (kotlovnice za večje število stavb) pa le
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
določena 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 vključena tudi poraba električne energije za
toplotne črpalke. Število in moč toplotnih črpalk je razvidno iz prostorske baze sistemov za izrabo OVE, iz
katere so razvidne tudi dodatne peči na lesno biomaso. Struktura stanovanj glede na vrsto energenta je
prikazana na spodnjem grafičnem prikazu.

378
520

Zemeljski plin

2501

5147

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO)
Naravni les v vseh oblikah
Utekočinjeni naftni plin - UNP

3758

Toplotne črpalke in električni
grelniki

Slika 7: Struktura stanovanj glede na vrsto energenta
Iz Klasifikacije stanovanj, glede na vrsto energenta, je razvidno, da je največje število stanovanj ogrevanih s
pomočjo zemeljskega plina, kar kaže drugačno sliko, kot je bila pri strukturi kurilnih naprav (po strukturi
kurilnih naprav je delež za zemeljski plin 32 %). Po drugi strani je navedeni rezultat logičen, saj so pretežno
vse skupne kotlovnice prešle na zemeljski plin (razen kotlovnice v blokovskem naselju SPB). Poleg skupnih
kotlovnic za več stavb, so tudi večinoma individualne kotlovnice v večstanovanjskih objektih na zemeljski
plin. ELKO se pojavlja pretežno v sklopu enodružinskih stavb (eno- in dve-stanovanjskih). Na podlagi
strukture stanovanj glede na vrsto energenta (dodatni atributni podatki registra nepremičnin) 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 občini Domžale
Naziv energenta

Enota

Poraba
[enota]

Poraba
[kWh]

Poraba
[MWh]

Delež
[%]

Zemeljski plin

Sm3

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

Utekočinjen naftni plin (UNP)

m3

174.768

5.222.054

5.222

3,89

Električna energija (TČ in grelniki)

kWh

5.749.205

5.749.205

5.749

4,29

134.090.423

134.090

SKUPAJ

Kot je razvidno iz porabe energentov je še vedno največja poraba kurilnega olja s ca. 34 %, sledi zemeljski
plin s ca. 31 % in naravni les (v vseh oblikah) s ca. 27 %. V manjšem deležu je zastopan utekočinjen naftni
plin in električna energija za ogrevanje (pretežno električna energija za toplotne črpalke). Premoga za
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ogrevanje stanovanjskih objektov na območju občine v evidenci kurilnih naprav (EVIDIM) ni bilo. Delež
posameznega energenta se je na leto 2009 bistveno spremenil. kot je razvidno iz predhodnega poglavja se
je glede na leto 2009 tudi bistveno zmanjšala poraba. Primerjava porabe energentov za ogrevanje
stanovanj glede na leto 2009 je prikazana na spodnjem grafičnem prikazu.
leto 2016

leto 2009
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Slika 8: Struktura stanovanj glede na vrsto energenta
Kot je razvidno iz zgornjega grafičnega prikaza, je poraba zemeljskega plina približno na isti ravni, pri čemer
je potrebno poudariti, da se je število priključkov povečalo za ca. 680 in posledično so se tudi ogrevalne
površine znatno povečale. Poraba ELKO-ta je upadla na eni strani zaradi zamenjave energenta tako v
enodružinskih kot večstanovanjskih stavbah, po drugi strani pa zaradi energetske sanacije objektov. Prav
tako je padla poraba naravnega lesa, kar je tudi predvsem posledica energetske sanacije objektov. Glede na
leto 2009 se je povečala poraba električne energije za ogrevanje stanovanjskih stavb, kar je posledica
bistvenega porasta uporabe toplotnih črpalk za ogrevanje. Povečala se je tudi poraba UNP, kar je posledica
prehoda iz ELKO-ta na UNP.
Struktura ogrevanih površin glede na vrsto energenta in izračunana poraba na kvadratni meter ogrevanih
površin ter struktura stanovanj po energentih v %, so podani v spodnji preglednici.
Tabela 12: Prikaz izračunanih kazalnikov in porazdelitev glede na porabo energentov

Naziv energenta

Zemeljski plin
Ekstra lahko kurilno olje (ELKO)
Naravni les v vseh oblikah
Utekočinjen naftni plin (UNP)
Električna energija (TČ in grelniki)
SKUPAJ/POVPREČJE

Ogrevane
površine
[m2]

Število
stanovanj

437.109
376.520
270.554
40.640
53.936
1.178.759

5.147
3.758
2.501
378
520
12.304

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

Specifična
poraba za
ogrevanje
[kWh/m2]
95
123
132
128
107
114

Delež
Delež glede
glede na
na število
ogrevane
stanovanj
površine
[%]
[%]
37,1
41,8
31,9
30,5
23,0
20,3
3,4
3,1
4,6
4,2

Delež
glede na
porabo
[%]
30,8
34,4
26,6
3,9
4,3
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Na podlagi zgornje razpredelnice je razvidno, da je specifična poraba za ogrevanje najnižja v primeru
stanovanj, ki za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin. Na navedeno vpliva tudi dejstvo, da pretežno vse
novogradnje, še posebej večstanovanjske, za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin. Za območje celotne
občine je specifična poraba za ogrevanje 114 kWh/m2, kar je pod Slovenskim povprečjem (za ca. 12 kWh/m2
oziroma za ca. 10 %). Glede na energetske vire za ogrevanje stanovanj je delež ELKO-ta in ZP-ja krepko nad
Slovenskim povprečjem (ELKO – ca. 14,9 % in ZP – ca. 10,6 %), kar je pričakovano saj gre na območju občine
Domžal pretežno za strnjeno poselitve in veliko število večstanovanjskih objektov. Toplota iz okolja
(vključno z električno energijo) in UNP sta v deležu, glede na porabo, primerljiva s Slovenskim povprečjem.

3.1.6 PORABA ENERGENTOV ZA OSTALE NAMENE
Poleg energije za ogrevanje stanovanj in rabe električne energije za različne namene, se v sklopu
gospodinjstev uporabljajo še energenti za ogrevanje sanitarne vode in kuhanje. Raba električne energije v
gospodinjstvih je obravnavana v nadaljevanju, kjer je analizirana raba električne energije na območju
občine. Raba energije za ogrevanje sanitarne vode in kuhanje je ocenjena na podlagi statističnih podatkov
za Slovenijo, saj podatkov o namenu rabe energentov v gospodinjstvih, na območju občine Domžale, ni
razpoložljivih. Statistični podatki za Slovenijo so bili ustrezno uravnoteženi, glede na zastopanost
energentov na območju občine Domžale, kot je prikazano v predhodnem poglavju.
Glede na Slovensko povprečje se tako za ogrevanje sanitarne vode kot za kuhanje največ rabi električna
energija. Glede na oceno, raba električne energije za ogrevanje sanitarne vode na območju občine Domžale
predstavlja ca. 36,9 MWh. Skupno se za ogrevanje sanitarne vode in kuhanje porabi ca. 128,3 MWh/leto,
pri čemer kuhanje predstavlja ca. 8,2 %. Za kuhanje se poleg električne energije uporablja še ZP, les in UNP.
Struktura energentov za ogrevanje sanitarne vode je prikazana na spodnjem grafičnem prikazu.
Zemeljski plin

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO)

Naravni les v vseh oblikah

Utekočinjen naftni plin (UNP)

Električna energija

Toplota okolja

6%

22%

29%

25%
16%
2%

Slika 9: Struktura energentov za ogrevanje sanitarne vode
Samo za ogrevanje sanitarne vode v gospodinjstvih se na leto 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 znaša 134.218 MWh.
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3.1.7 LETNI STROŠKI ZA OGREVANJE STANOVANJ
Letni stroški za ogrevanje stanovanj so bili določeni na osnovi rezultatov porabe energije v zgornjih
poglavjih ter na podlagi podatkov o trenutnih tržnih cenah energentov. Pri tem so upoštevane višine cen
energentov, ki že vsebujejo davek na dodano vrednost, pripadajoče trošarine in druge dajatve. Energijski
izračun letnih stroškov ogrevanja stanovanj je bil narejen na podlagi tržnih cen pridobljenih na spletnih
straneh Statističnega urada Republike Slovenije. Uporabljene cene energentov v energijskem izračunu so
naslednje (uporabljene so povprečne cene za leto 2016):
• Zemeljski plin – 15,51 EUR/GJ;
• Električna energija – 0,1609 EUR/kWh;
• ELKO – 0,705 EUR/l;
• 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 izračuna letnih stroškov in primerjava povprečne cene MWh

Naziv energenta

Poraba
[MWh]

Letni strošek
[EUR]

Delež glede na
skupne stroške
[%]

Delež glede na
skupno porabo
[%]

Povprečna
cena MWh
[EUR/MWh]

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

Utekočinjen naftni plin (UNP)

5.222

581.801

6,7

3,9

111,4

Električna energija (TČ in grelniki)

5.749

925.047

10,7

4,3

160,9

134.090

8.632.371

SKUPAJ

Iz energijskega izračuna letnih stroškov je razvidno, da so gospodinjstva za ogrevanje stanovanj na območju
občine Domžale v letu 2016 skupno porabila več kot 8,5 milijona EUR, največ za ELKO (37,7 %), sledi ZP
(29,6 %) in nato naravni les v vseh oblikah (15,2 %). Kot je razvidno iz izračuna je cena MWh daleč
najcenejša za naravni les v vseh oblikah, sledi ZP in nato ELKO. Ogrevanje z električno energijo je daleč
najdražje, zelo drago na MWh pa je tudi v primeru ogrevanja z UNP-jem. Pri tem je potrebno opozoriti, da v
strošku električne energije pri toplotnih črpalkah ni upoštevana energija okolja.
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Slika 10: Primerjava povprečne cene MWh za ogrevanje stanovanj na območju občine Domžale
Lokalni energetski koncept Občine Domžale

37 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

3.2 JAVNI SEKTOR
V sklopu analize javnega sektorja so zajeti javni objekti, ki so v lasti lokalne skupnosti in javni objekti, ki so v
lasti ministrstev oziroma državnih institucij. V sklopu javnega sektorja je zajeta tudi analiza Javnega
komunalnega podjetja Prodnik, d .o. o., ki opravlja gospodarsko javno službo na območju občine. Le-ta
vključuje vodovod, kanalizacijo in ravnanje z odpadki. Prav tako je v sklopu javnega sektorja vključena
analiza Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale–Kamnik, d. o. o., ki predstavlja gospodarsko
javno službo čiščenja odpadnih vod in se nahaja na območju občine Domžale. Analiza javne razsvetljave je
sestavni del analize rabe električne energije.
V letu 2016 je bilo za 29 objektov vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo, kjer se mesečno vnašajo računi o
porabi električne energije, energentov za ogrevanje in porabi vode. V energetsko knjigovodstvo so vključeni
vsi večji objekti v upravljanju Občine Domžale. Podatki o 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 leto 2016. V sklopu letnih energetskih bilanc se je poleg objektov v
upravljanju Občine Domžale spremljalo tudi ostale večje javne objekte (Zdravstveni dom, Srednja šola, Dom
upokojencev, objekti Zavoda za šport). V sklopu prenove LEK-a je bila v analizo javnih objektov vključena
tudi Biotehniška fakulteta (Oddelek za zootehniko v Rodici).
Skupno so za 30 javnih objektov izdelane Energetske izkaznice, rezultati katerih so tudi vključeni v analizo v
nadaljevanju. Energetske izkaznice so bile pridobljene tudi od drugih javnih objektov (državnih), kjer so bile
izdelane. Za vse javne objekte je bila pregledana tudi ostala razpoložljiva dokumentacija. Za 19 javnih
objektov v občinskem upravljanju so bili izdelani Razširjeni energetski pregledi oziroma prenove, katerih
rezultati so bili vključeni v analizo.
Skupno je bilo analiziranih 37 javnih objektov (vključno z športnimi odprtimi in zaprtimi objekti) in sicer raba
energije za ogrevanje, poraba električne energije in poraba vode. Na podlagi večletnih podatkov (za zadnja
tri leta) so bili za javne objekte izračunani tudi specifični kazalniki (potrebna toplota za ogrevanje, dovedena
energija za delovanje stavbe, primarna energija in emisije CO2). Rezultati so bili primerjani tudi s podatki iz
razširjenih energetskih pregledov iz katerih so bile povzete tudi ključne ugotovitve.
Seznam obravnavanih javnih objektov, s podatki o izdelanem energetskem pregledu, energetski izkaznici in
vzpostavljenim energetskim knjigovodstvom, je podan v spodnji preglednici. V nadaljevanju je analizirana
raba energije za ogrevanje, poraba električne energije in poraba vode za vse analizirane javne objekte
skupaj. Na podlagi podatkov iz energetskega knjigovodstva in na podlagi energijskega izračuna so določeni
tudi letni stroški za energijo v javnih objektih. Letni stroški so določeni tako za posamezne energente kot za
rabo električne energije.
Za navedenimi analizami rabe energije in letnih stroškov v javnih objektih, pa so predstavljeni izsledki
razširjenih energetskih pregledov, energetskih izkaznic in preliminarnih energetskih pregledov. Pregled
javnih objektov vključuje ogrevano površino javne stavbe, način 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 o izdelani dokumentaciji
Naziv javnega zavoda
Biotehniška fakulteta
Dom upokojencev Domžale
Kulturni dom Franceta Bernika in GŠ
Občina Domžale
Občina Domžale
Osnovna šola Dob
Osnovna šola Dob
Osnovna šola Domžale
Osnovna šola Domžale
Osnovna šola Dragomelj
Osnovna šola Preserje pri Radomljah
Osnovna šola Rodica
Osnovna šola Rodica
Osnovna šola Roje
Osnovna šola Venclja Perka
Srednja šola Domžale
Srednja šola Domžale
Vrtec Domžale
Vrtec Domžale
Vrtec Domžale
Vrtec Domžale
Vrtec Domžale
Vrtec Domžale
Vrtec Domžale
Vrtec Domžale
Vrtec Urša
Vrtec Urša
Vrtec Urša
Vrtec Urša
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Zdravstveni dom Domžale

Naziv objekta
Oddelek za zootehniko
Dom upokojencev
Domžale
GŠ in KD Franca Bernika
Občina - Glavni objekt
Občina - objekt Savska
Podružnična šola Krtina
OŠ Dob
OŠ Domžale
Podružnična šola Ihan
OŠ Dragomelj
OŠ Preserje pri Radomljah
OŠ Rodica
Enota Jarše
OŠ Roje
OŠ Venclja Perka
SŠ Domžale - Glavni
SŠ Domžale - Delavnice
Enota Mlinček
Enota Kekec Radomlje
Enota Palček Vir
Enota Ostržek Rodica
Enota Gaj
Enota Savska
Enota Krtek Ihan
Enota Cicidom Količevo
Enota Čebelica
Enota Češmin
Enota Urša
Enota Bistra
Stadion Domžale
Dom športnih organizacij
Kopališče Domžale
Teniška dvorana Domžale
Teniška igrišča Domžale
Hala komunalnega centra
Športni park Vir
ZD Domžale

Naselje

Naslov

Izdelan
REP

Izdelana
energetska
izkaznica

En. Knjig.

Rodica

Groblje 3

DA

DA

DA

Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Dob
Dob
Domžale
Ihan
Domžale
Radomlje
Domžale
Jarše
Rodica
Domžale
Domžale
Domžale
Radomlje
Radomlje
Domžale
Rodica
Preserje pri R.
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Vir
Domžale

Karantanska cesta 5
Ljubljanska cesta 61
Ljubljanska cesta 69A
Savska cesta 2
Krtina 41
Šolska ulica 7
Bistriška cesta 19
Šolska ulica 5
Dragomelj 180
Pelechova ulica 83
Kettejeva ulica 13
Šolska ulica 1
Kettejeva ulica 15
Ljubljanska cesta 58A
Cesta talcev 12
Ljubljanska cesta 105
Cesta borcev 3
Dermastijeva 2A
Dvoržakova 15
Kettejeva ulica 12
Pelechova cesta 35C
Savska cesta 3
Šolska ulica 3
Šubičeva ulica 12
Ljubljanska cesta 95
Murnova ulica 14
Slamnikarska cesta 26
Ulica Nikole Tesle 16
Kopališka cesta
Kopališka cesta 4
Kopališka cesta 4
Kopališka cesta 5
Kopališka cesta 5
Mestni trg 1
Zoisova ulica
Mestni trg 2

NE
NE
DA
DA
NE
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
NE
NE
DA
DA
NE

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Kot je razvidno iz zgornjega seznama so bile pretežno za vse javne objekte izdelane energetske izkaznice, z
izjemo tistih, ki niso potrebne. Razširjeni energetski pregledi so bili izdelani za 21 javnih objektov,
energetsko knjigovodstvo pa je vzpostavljeno za 29 javnih objektov. Za objekte v občinskem upravljanju je
vzpostavljeno enotno energetsko knjigovodstvo v spletni aplikaciji E2 Manager. Upravitelji objektov so se
pretežno tudi že navadili na vnose v aplikacijo in spremljanje rabe energije, porabe energentov in porabe
stroškov. Energetsko knjigovodstvo in energetski pregledi niso izdelani za objekte Zavoda za šport in
rekreacijo. V sklopu državnih javnih objektov imajo glede na vprašalnike vzpostavljeno svoje energetsko
knjigovodstvo oziroma spremljajo porabo na druge načine.
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 ENERGIJE ZA OGREVANJE V JAVNIH STAVBAH
Pretežno vsi javni objekti zajeti v analizo za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin, katerega skupna poraba je
v letu 2016 znašala 814.164 Sm3 in se je glede na leto 2015 povečala za ca. 8,3 %. Medtem pa se jeporaba
ELKO-ta v sklopu analiziranih objektov glede na leto 2015 zmanjšala in se le-ta uporablja samo še v sklopu
manjšega objekta in šotora z igriščem (v upravljanju Zavoda za šport), ki pa nista vključena v spodnjo
analizo. Skupna poraba ELKO-ta v ostalih objektih, je v letu 2015 tako znašala okoli 5.000 litrov. Poraba
energentov za ogrevanje v analiziranih objektih v obdobju 2010–2016 je prikazana na spodnjem grafu. V
sklopu analiziranih objektov so vključeni vsi večji javni objekti (skupno 36), z izjemo objektov Biotehniške
fakultete. Le-ti so ločeno obravnavani v nadaljevanju, saj niso bili vključeni v predhodne letne energetske
bilance.
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Slika 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 povečala od leta 2014, in sicer za
10,4 % leta 2015 in za 5,7 % leta 2016 glede na leto 2015, kar je posledica predvsem daljše kurilne sezone in
večjega temperaturnega primanjkljaja, saj se je Tprim12 povečal za 5,1 %, Tprim15 pa za 4,8 % leta 2015 glede na
leto 2014. Enako se je temperaturni primanjkljaj povečal leta 2016 glede na leto 2015.
Iz zgornjega grafa je lepo razviden trend porabe energentov za ogrevanje. Glede na leto 2010 se je bistveno
zmanjšala poraba ELKO-ta, kar je predvsem posledica izvedenih investicij v nove kurilne naprave. V letu
2016 se je ELKO za ogrevanje uporabljalo samo še v sklopu manjših objektov Zavoda za šport. V letu 2014 se
je instaliralo prvo ogrevanje na lesno biomaso (pelete), ko se je izvedla investicija v obnovo in dograditev
prizidka v sklopu Podružnične šole Krtina. Na zmanjšanje rabe energije za ogrevanje so vsekakor vplivale
tudi investicije v toplotno izolacijo javnih objektov. Zaradi navedenega se je kljub povečanju površine javnih
objektov (novi objekti, razširitve) skupna raba energije za ogrevanje zmanjšala. K zmanjšanju pa prispeva
tudi krajša kurilna sezona oziroma bolj mile zime (kar je lepo razvidno v letu 2014, ko je bil temperaturni
primanjkljaj krepko pod povprečjem). V rabi energije za ogrevanje ni upoštevana raba električne energije za
ta namen, saj le-ta ni znana. Glede na to, da so v vseh obravnavanih javnih objektih instalirane kurilne
naprave, lahko zaključimo, da se električna energija za ogrevanje uporablja le izjemoma in je z vidika letne
bilance zanemarljiva.
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Specifična poraba za ogrevanje (energijsko število) se je pretežno v vseh javnih objektih glede na leto 2010
in leto 2009 bistveno zmanjšala, kar je posledica izvedenih sanacij objektov (toplotna izolacija, nove kurilne
naprave, inštalacije, stavbno pohištvo). Pregled specifičnih porab javnih objektov je podan v nadaljevanju
skladno z ugotovitvami energetskih pregledov oziroma skladno z izdelanimi energetskimi izkaznicami.

3.2.2 RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Poraba električne energije v sklopu javnih objektov se je leta 2015 glede na leto 2014 zmanjšala in sicer za
3,2 %, leta 2016 pa se je glede na leto 2015 povečala za 5,6 %. V splošnem se je poraba električne energije
glede na leto 2010 povečala. Povečanje porabe električne energije je posledica predvsem povečanja
površine javnih objektov in tudi novih javnih objektov. V opazovanem obdobju je bila poraba električne
energije najvišja leta 2013, ko je znašala 3.166 MWh. Leta 2015 je raba električne energije v javnih objektih
enako kot v 2014 bila pod 3.000 MWh. V letu 2016 pa je raba električne energije zopet presegla 3.000
MWh. Posledica povišane porabe električne energije je tudi povečana uporaba klimatskih naprav v
poletnem obdobju, saj so zadnja leta značilna vroča poletja. Raba električne energije v obdobju 2010–2016
je prikazana na spodnjem grafu.
3.500

Poraba električne energije [MWh]

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Slika 12: Prikaz skupne porabe električne energije v javnih objektih v obdobju 2010 – 2016
Za obdobje zadnjih treh let je bila analizirana tudi raba električne energije na mesečni ravni. Skupna raba
električne energije za leto 2014, 2015 in 2016 je po mesecih je prikazana na spodnjem grafu. V analizo
mesečnih porab ni vključen Zdravstveni dom Domžale in objekti Zavoda za šport, saj za leto 2014 in 2015
niso bili razpoložljivi podatki o mesečnih porabah.
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Slika 13: Prikaz rabe električne energije za obdobje 2014 – 2016 po mesecih
Iz grafa je razvidno, da je poraba električne energije na mesečni ravni v povprečju okoli 180 MWh. Največ
električne energije se porabi v času visoke tarife (≈70 %). Javnih objektov z enotarifnim števcem je malo
(dva manjša objekta). Tudi v času nižje tarife je poraba razmeroma visoka glede na to, da dejavnosti
pretežno v vseh objektih potekajo izključno v dnevnem času. Poraba električne energije je mesečno
gledano najvišja v zimskem času, pri čemur izstopa mesec januar. Glavni porabniki električne energije med
javnimi objekti so osnovne šole, vrtci in Zdravstveni dom.
Poraba električne energije glede na posamezni tip javnega objekta (šole, vrtci, ZD, DU, itd.) je prikazana na
spodnjem grafu.
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Slika 14: Prikaz deleža rabe električne energije glede na posamezni tip javnega objekta
Iz zgornjega prikaza je razvidno, da med javnimi objekti največ električne energije porabijo osnovne šole,
sledijo vrtci in športni objekti. Samo 5 % porabe odpade na ostale objekte, kamor sodi Srednja šola in
Glasbena šola z Domom kulture. Občinski objekti porabijo približno 6 % električne 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 o
mesečnih porabah vode in ostalih komunalnih storitvah, ki jih opravlja javna gospodarska služba (Prodnik,
d. o. o.). 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 obračunavali tudi stroški odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode.
Poraba vode v javnih objektih v obdobju 2014–2016 je po mesecih prikazana na spodnjem grafu.
Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

7.000

Poraba vode v m3

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

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. Najvišja poraba je bila v
jesenskih mesecih. Najnižja poraba je bila v juliju in avgustu, kar je posledica poletnih počitnic v šolah in
vrtcih. V letu 2015 se je glede na leto 2014 poraba vode povečala predvsem v mesecu juliju in novembru.
Skupno se je poraba vode v letu 2015 glede na leto 2014 povečala za okoli 6 %, leta 2016 pa se je glede na
leto 2015 zmanjšala za ca. 4,2 %.
Daleč največja poraba vode je v sklopu Doma upokojencev, kjer porabijo skoraj 20 % vse vode. Sledi Zavod
za šport 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 PREGLED SPECIFIČNIH KAZALNIKOV JAVNIH OBJEKTOV
Specifični kazalniki so bili določeni v sklopu izdelanih razširjenih energetskih pregledov in izdelanih
energetskih izkaznic. V spodnji preglednici so podani naslednji specifični kazalniki:
• Dovedena energija v kWh/m2a;
• Dovedena električna energija v kWh/m2a;
• Primarna energija v kWh/m2a;
• Emisije CO2 v kg/m2a;
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V nadaljevanju so prikazani navedeni specifični kazalniki povzeti po izdelanih energetskih izkaznicah.
Tabela 15: Pregled specifičnih energetskih kazalnikov za javne objekte (iz energetskih izkaznic)
Naziv objekta

2

Ak [m ]

Biotehniška fakulteta - A
Biotehniška fakulteta - B, C
Biotehniška fakulteta - D
Hala komunalnega centra
Občina - Savska
OŠ DOB
OŠ Domžale
OŠ Domžale - PŠ Ihan
OŠ Dragomelj
OŠ Preserje pri Radomljah
OŠ Rodica
OŠ Rodica - PŠ Jarše
OŠ Roje
OŠ Venclja Perka
Srednja šola - Delavnice
Srednja šola - Glavni objekt
Vrtec Domžale - Cicidom
Vrtec Domžale - Gaj
Vrtec Domžale - Kekec
Vrtec Domžale - Krtek
Vrtec Domžale - Mlinček
Vrtec Domžale - Ostržek
Vrtec Domžale - Palček
Vrtec Domžale - Savska
Vrtec Urša - Bistra
Vrtec Urša - Čebelica
Vrtec Urša - Češmin
Vrtec Urša - Urša
Zavod za šport - Kopališka
Zavod za šport - Kopališka 2
Zavod za šport - Vir

1560
2239
2323
1336
375
3175
4572
1598
4588
5172
5300
620
2547
5221
1184
3097
635
1469
450
1744
382
418
1194
310
444
200
1550
1750
2156
825
407

Toplota
ogrevanje
2
[kWh/m ]
58
58
55
181
-

Dovedena
energija
2
[kWh/m ]
66
82
57
126
95
97
84
161
105
104
80
94
55
115
334
84
115
124
161
86
173
135
94
144
118
92
108
183
71
195
60

Električna
Energija
2
[kWh/m ]
99
93
93
85
47
35
36
26
21
23
43
23
25
56
37
24
37
27
40
30
19
47
41
76
25
48
82

Primarna
energija
2
[kWh/m ]
319
324
167
352
221
112
98
264
206
179
94
157
118
234
379
149
189
275
270
154
283
217
202
232
177
220
220
391
149
335
270

Emisije
CO2
2
[kg/m ]
66
66
34
70
44
21
18
51
40
35
17
30
23
46
72
29
36
54
52
30
54
42
40
44
34
44
43
89
28
65
55

Navedeni kazalniki so za analize v nadaljevanju povzeti po REP za 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 grafičnem prikazu za analizirane javne stavbe.
Dovedena energija za delovanje javnih stavb (dovedena električna energija in toplota) za leto 2015
(normirano za obdobje 2013 – 2015) v povprečju znese 155,2 kWh/m2, kar je za ca. 32,8 kWh/m2 manj, kot
leta 2009 in predstavlja izboljšanje energetske učinkovitosti za ca. 17,5 %, glede na leto 2009, pri čemur se
dovedena energija za ogrevanja m2 javnih stavb zmanjša za ca. 21 % (iz 149 na 118 kWh/m2). Na podlagi
navedenega je razvidno, da se je energetska učinkovitost javnih objektov bistveno izboljšala. Primerjava
kazalnika dovedena energija za delovanje preračunana na m2 stavbe, za leto 2009 in 2015 (v obeh primerih
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normirano za zmanjšanje vpliva temperaturnega primanjkljaja), je za analizirane javne stavbe prikazana na
spodnjem grafičnem prikazu.
Stanje leta 2009

Zdajšnje stanje

Zdravstveni dom
Dom upokojencev
Zavod za šport - Vir
Zavod za šport - Kopališka 2
Vrtec Urša - Bistra
Vrtec Urša - Češmin
Vrtec Urša - Urša
Vrtec Domžale - Gaj
Vrtec Domžale - Savska
Vrtec Domžale - Palček
Vrtec Domžale - Mlinček
Vrtec Domžale - Ostržek
Vrtec Domžale - Krtek
Vrtec Domžale - Kekec
Vrtec Domžale - Cicidom
Srednja šola - Glavni objekt
OŠ Venclja Perka
OŠ Roje
OŠ Rodica - PE Jarše
OŠ Rodica
OŠ Preserje pri Radomljah
OŠ Dragomelj
OŠ Domžale - PŠ Ihan
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Slika 17: Prikaz primerjave kazalnika dovedena energija za posamezne javne objekte
Iz zgornjega grafičnega prikaza je lepo razvidno, da se je dovedena energija za delovanje stavbe (električna
energija in toplota), preračunana na m2 ogrevane površine, glede na leto 2009 zmanjšala v vseh objektih. V
posameznih objektih gre za bistveno zmanjšanje glede na leto 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.
Posledično je tudi kazalnik primarna energija (kWh/m2a) in emisije CO2 (kg/m2a) bistveno boljši, kot v letu
2009. Zaradi izvedenih energetskih sanacij, je tako za obratovanje javnih objektov potrebno manj energije
in nastane manj emisij CO2.

3.2.5 LETNI STROŠKI V JAVNIH OBJEKTIH
V sklopu energetskega knjigovodstva se na mesečni ravni spremlja tudi stroške za energijo v javnih objektih.
V sklopu prenove LEK-a so bili stroški za energijo pridobljeni tudi od ostalih javnih objektov (za tiste, kjer ni
energetskega knjigovodstva in tiste, ki niso v Občinskem upravljanju). Stroški za ogrevanje so bili analizirani
za 36 objektov (za iste objekte, kot analiza porabe v predhodnih poglavjih). Skupni stroški za ogrevanje
analiziranih javnih objektov so v letu 2016 znašali 447.459 EUR, skupni stroški za električno energijo pa
458.133 EUR.
Na podlagi podatkov o porabah energentov za ogrevanje v letu 2010, je bil izdelan energijski izračun letnih
stroškov za ogrevanje v letu 2010. Pri tem je bilo predpostavljeno, da bi bile danes porabe enake kot leta
2010. Na podlagi energijskega izračuna bi letni stroški v letu 2010 znašali 573.928 EUR. Iz tega je razvidno,
da letni prihranek za stroške ogrevanja, glede na leto 2010, znaša ca. 126.469 EUR.
Na podlagi podatkov o porabah električne energije v letu 2010, je bil izdelan energijski izračun letnih
stroškov za električno energijo v letu 2010. Pri tem je bilo predpostavljeno, da bi bile danes porabe enake
kot leta 2010. Na podlagi energijskega izračuna bi letni stroški za električno energijo v letu 2010 znašali
397.331 EUR. Iz navedenega je razvidno, da so se stroški za električno energijo leta 2016 povišali za
60.822 EUR, kar je posledica večje površine javnih objektov, povišane porabe v času poletnih mesecev in
povečanega števila uporabnikov objektov. Kot je razvidno že v analizi rabe električne energije, je poraba
električne energije v letu 2016 zopet presegla 3.000 MWh. Ukrepi za zmanjšanje rabe električne energije v
javnih objektih in posledično za zmanjšanje stroškov, niso bili tako intenzivni kot ukrepi za energetsko
sanacijo. Navedeno vsekakor kaže na znaten potencial prihranka v javnih objektih. Stanje glavnih električnih
porabnikov v javnih objektih je predstavljeno v nadaljevanju, kjer so podane energetske značilnosti javnih
objektov.

3.2.6 PREGLED ZNAČILNOSTI JAVNIH STAVB
V nadaljevanju so podani povzetki ugotovitev iz izdelanih razširjenih energetskih pregledov (v nadaljevanju
REP), energetskih izkaznic in preliminarnih energetskih pregledov (za objekte za katere REP-i niso bili
izdelani).
3.2.6.1

Občinska stavba, Ljubljanska cesta 69, 69A

Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /72/. Stavbi občine Domžale se nahajata na naslovu
Ljubljanska cesta 69 in 69a, 1230 Domžale.
Stavbi sta v celoti namenjeni opravljanju dela Domžalske občine. V prostorih stavb se izvajajo predvsem
pisarniška dela, zato je večina prostorov prilagojenih pisarniški dejavnosti. Preostanek prostora je
namenjenega hodnikom, sanitarijam, sejnim sobam, shrambam in ostalim spremljajočim prostorom.
Stavba na Ljubljanski 69 ima 4 etaže in sicer klet, pritličje 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 povečini lesena, slabše kakovosti in z višjim faktorjem toplotne prehodnosti. Strop proti
podstrešju je izoliran s približno 11 cm toplotne izolacije, ki ne zadostuje za učinkovito toplotno zaščito
notranjih prostorov. Strešna kritina je ustrezne kvalitete in ni potrebna menjave.
Stavba na Ljubljanski 69a je sestavljena iz dveh etaž, in sicer pritličja in nadstropja. Stavba je v celoti
namenjena pisarniškim prostorom in pripadajočim sanitarijam ter hodnikom. Zunanji zidovi so delno
izolirani s približno 7 cm toplotne izolacije, ki ne zadošča današnjim standardom. Okna in vrata so PVC s
toplotno prehodnostjo 1,1 W/m2K in so ustrezne kakovosti ter ne predstavljajo večje izgube toplotne
energije. Največje izgube toplotne energije predstavlja strop proti podstrešju, ki ni izoliran. Strešna kritina
je ustrezne kvalitete in ni potrebna menjave.
Stavbi se ogrevata preko samostojne kotlovnice, s plinskim kotlom proizvajalca Viessmann, tipa Vitoplex
100, z nazivno močjo 790 kW. Kotel ima gorilnik, proizvajalca Weishaupt, tipa 65/1-D, z močjo 1,4 kW. Voda
se ogreva z lokalnimi bojlerji.
V prostorih se s pomočjo klimatskega sistema prezračuje in ogreva samo sejna soba, v stavbi na naslovu
Ljubljanska cesta 69. Ostali prostori se prezračujejo 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 fluorescenčnimi sijalkami, navadnimi žarnicami z žarilno nitko,
varčnimi halogenimi, visokotlačnimi natrijevimi sijalkami in LED moduli. Razsvetljava nima urejene
regulacije svetilnosti glede na zunanje pogoje. Skupna ocenjena moč instalirane razsvetljave je 30,18 kW.
Razsvetljava je eden izmed večjih porabnikov električne energije. Med največje porabnike električne
energije v objektu na letni ravni, sodijo:
• hlajenje prostorov 42,53 %,
• razsvetljava 37,67 % in
• električni aparati 34 %.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 190 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 168 kWh/m2a (normirano 2013 – 2015), kar pomeni približno 11 % zmanjšanje.
3.2.6.2

Občinska stavba, Savska cesta 2

Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /74/ in energetske izkaznice stavbe /75/.
Prostori občinske uprave se nahajajo v samem središču mesta, in sicer na naslovu Savska cesta 2, 1230
Domžale. Spodnja etaža stavbe je v rabi PGD Domžale mesto. Druga in tretja etaža je namenjena izvajanju
dela občinske uprave, zato se v večini prostorov izvajajo pisarniška dela. Preostali del prostorov je
namenjen ostalim spremljajočim 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 zaščiteni s približno 12 cm toplotne izolacije ter zaključeni z ometom.
Strop proti podstrešju je izoliran s približno 10 cm toplotne izolacije. Toplotna zaščita je ocenjena kot
neustrezna, saj ne zadošča za učinkovito toplotno zaščito notranjih prostorov. Vsa okna in vrata v stavbi so
zamenjana in so ustrezne kvalitete.
Ogrevanje prostorov in sanitarne vode je izvedeno v celoti s pomočjo centralnega ogrevalnega sistema.
Stavba se ogreva preko dveh plinskih kotlov proizvajalca Vaillant in De Dietrich z nazivno močjo 2×12 kW.
Kotla sta nameščena ločeno, vsak v svojem nadstropju.
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V prostorih občine so vgrajeni ventilatorji za prezračevanje sanitarnih prostorov, ostali prostori se
prezračujejo naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizacija je urejena z lokalnimi klimatskimi
napravami.
Razsvetljava je urejena z uporabo svetilk s fluorescenčnimi sijalkami in navadnimi žarnicami z žarilno nitko.
Razsvetljava nima urejene regulacije svetilnosti glede na zunanje pogoje. Skupna ocenjena moč instalirane
razsvetljave je 4,79 kW. Razsvetljava je eden izmed večjih porabnikov električne energije. Med največje
porabnike električne energije v objektu (več kot 50 %), na letni ravni, sodijo:
• Električni aparati 40,24 % in
• razsvetljava 31,30 %.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 218 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 144,1 kWh/m2a (normirano 2013 – 2015), kar pomeni približno 34 % zmanjšanje.
3.2.6.3

Srednja šola Domžale

Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanih energetskih izkaznic /70/ in /71/.
Srednjo šolo Domžale najdemo na naslovu Cesta Talcev 12, 1230 Domžale. Srednjo šolo Domžale sestavljajo
trije objekti, in sicer glavni objekt, delavnica 1 in delavnica 2. Glavni objekt je namenjen izobraževalni
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 Domžale. Srednja šola Domžale obsega tudi dve
učni 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 opečnih zidakov s cementno malto. Notranje površine
zunanjih sten so ometane s podaljšano apneno malto. Na zunanji površini nosilnih zidov, pri starejšem delu
šole, toplotna izolacija ni izvedena, hkrati pa ima novejši del šole dodano toplotno izolacijo. Fasada je v
celoti ometana iz grobega armiranega ometa in zaključena 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 strešni konstrukciji toplotne izolacije ni, vendar je
položena na tla podstrešja. Objekt je zaščiten s strelovodno napeljavo. Tla proti terenu so izvedena iz
armirano betonske plošče, zaščitena proti vdoru podtalne vode z bitumensko hidroizolacijo. Hidroizolacija
ima nameščeno toplotno izolacijo. Okna so delno še vedno stara, lesena in dotrajana, deloma pa
nadomeščena z novimi, leta 2004-2008. Novejša okna so narejena iz plastičnega okvirja in imajo termopan
dvojno zasteklitev. Novejša okna so montirana dobro in kakovostno zatesnjena na površino gradbenih
odprtin stavbe, medtem ko starejša slabo tesnijo. Približno polovica vseh oken na stavbi je opremljena z
aluminijastimi zunanjimi senčili. 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 površino gradbenih odprtin stavbe.
Šola se prezračuje predvsem na naraven način, z odpiranjem oken in vrat. Odpadni zrak iz sanitarij se
odvaja z odvodnimi ventilatorji. Za potrebe hlajenja je split klimatska naprava nameščena le v računalniški
učilnici.
Objekt se ogreva preko kotlovnice, kjer sta nameščena dva kotla na zemeljski plin, z nazivno močjo
2×396 kW. Ogrevalni razvod je zaščiten, in sicer z zaprtimi razteznimi posodami. Kot razvodni sistem
ogrevanja so po objektu nameščeni radiatorji z navadnimi ventili. Topla sanitarna voda za kuhinjo in
sanitarije se pripravlja preko električnih bojlerjev.
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Razsvetljava je urejena po celotnem objektu in je bila v zadnjih 10 letih postopoma zamenjana. Prevladujejo
fluorescenčna svetila.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije za glavni objekt na Cesti Talcev 12, med letoma 2009 in
2015 kaže, da se je povprečna dovedena energija na m2 ogrevne površine ni bistveno spremenila
(zmanjšanje za ca. 1 kWh/m2a). Povprečna dovedena energija na m2 ogrevne površine v letu 2015 znaša
107 kWh/m2a.
3.2.6.4

Osnovna šola Rodica

Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /76/ in energetske izkaznice stavbe /77/.
Osnovna šola Rodica je samostojna osnovna šola, katero je ustanovila Občina Domžale. Obiskujejo jo
učenke in učenci iz treh krajevnih skupnosti: Jarše - Rodica, Toma Brejca Vir in Slavka Šlandra Domžale.
Stavba OŠ Rodica se nahaja na naslovu Kettejeva ulica 13, 1230 Domžale. Šola ima na omenjenem naslovu
20 oddelkov in jo obiskuje 520 šoloobveznih otrok. V prostorih stavbe se izvaja predvsem vzgoja in
izobrazba osnovnošolske mladine z vključenim varstvom (ponujajo podaljšano bivanje v popoldanskih urah
in interesne dejavnosti) ter pisarniška dela (uprava in vodstvo šole). Zaradi prostorske stiske je bil leta 2013
dograjen prizidek v treh etažah. V kleti prizidka se nahaja telovadnica s spremljajočimi prostori (garderoba,
sanitarije), v pritličju in prvem nadstropju pa po dve učilnici in kabineti ter spremljajoči prostori (garderoba,
sanitarije). Poleg učilnic namenjenih poučevanju in pisarn namenjenih upravljanju so tudi prostori za
vzdrževanje, shrambe, hodniki, sanitarije, telovadnica, zbornica, kotlovnica in kuhinja. Določeni šolski
prostori, predvsem telovadnica, se dnevno oddaja v najem tudi zunanjim uporabnikom.
Stavba je bila zgrajena leta 1974 in nato leta 2015 energetsko sanirana. Zunanji zidovi stavbe so večinoma
grajeni iz betona in ob prenovi je bila le-tem dodana 18 cm debela toplotna izolacija. Stropi so leseni in
proti podstrešju zaključeni s cementnim estrihom, na katerega je bilo ob obnovi vgrajenih 25 cm toplotne
izolacije. Telovadnica je grajena v okviru AB skeletne konstrukcije, kjer so stene pozidane iz opeke. Fasada
je prenovljena in ima prav tako vgrajeno toplotno izolacijo debeline 16 cm in zaključena z silikatnosilikonskim zaključnim slojem. Streha je v starejšem delu objekta grajena iz opečnih polnil in betonskih
plošč, na zunanji strani ima vgrajeno toplotno izolacijo. V mlajšem povezovalnem delu objekta je strešna
konstrukcija enaka strehi v starejšem delu. Strop telovadnice je izdelan iz plošč plinobetona, pri čemer je
bila v času prenove telovadnice toplotna izolacija vgrajena nad spuščeni strop. Zamenjana so bila okna na
upravnem delu stavbe in na stavbi telovadnice. Vgrajena so bila okna s pet komornim PVC okvirjem. Na
telovadnici pa so vgrajena okna z ALU okvirjem. Vhodna vrata so iz ALU materiala.
Učilnice se prezračuje naravno z odpiranjem oken. Večji prezračevalni sistemi so vgrajeni v prostore kuhinje
in telovadnice ter prizidka. V nekaterih drugih prostorih, npr. sanitarije, so vgrajene le odprtine za naravno
prezračevanje (z rešetko 200 mm × 100 mm pod stropom stranišča speljano nad streho). Prezračevanje
sanitarij je v neskladju s pravilnikom o prezračevanju in VDI smernicah. V kuhinji je vgrajen centralni
ventilator, ki odvaja zrak katerega zajema preko kuhinjskih nap v kuhinji. Podatkov in dokumentacije o
ventilatorju ni. Prezračevanje kuhinje je urejeno s strešnimi ventilatorji, brez kontroliranega dovoda zraka in
brez koriščenja odpadne toplote. V kuhinji je prisoten prepih, kar moti kuharje pri delu. V telovadnici so
nameščeni štirje ventilatorji, ki iz notranjosti telovadnice odvajajo topel zrak v okolico. Po izjavah
upravljavca, se ti ventilatorji uporabljajo le v obdobjih izven ogrevalne sezone. Podatkov in dokumentacije o
ventilatorjih ni.
Celoten kompleks se napaja s toplotno energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode iz centralne
kotlovnice. Kotlovnica je bila v obnovljena v letu 2001, ko so zamenjali oljna kotla z dvema plinskima
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kotloma. V kotlovnici se nahajata toplovodna plinska kotla Viessmann Vitoplex 100 z nazivno toplotno
močjo 170 kWh in Vitoplex 200 z nazivno toplotno močjo 440 kWh.
Notranja razsvetljava je v večji meri urejena s fluorescenčnimi sijalkami različnih tipov, z močjo do 60 W in s
klasičnimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami. Sledijo visokotlačne, metalhalogenidne sijalke,
kompaktne fluorescenčne sijalke (t.i. CFL sijalke) in visokotlačne živosrebrne sijalke (VT Hg) za zunanjo
razsvetljavo. Približno 30 % razsvetljave je bilo zamenjane v zadnjih letih in od tega je bilo približno 5 %
prenovljene s sodobno LED tehnologijo. Razsvetljava je med večjimi porabniki električne energije. Ocenjen
delež električne energije, ki se porablja za razsvetljavo, znaša približno 45 %.
Skupna poraba električne energije in zemeljskega plina preračunana na uporabnika objekta (zaposleni,
učenci) je za leto 2015 znašala 984 kWh/uporabnika.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 138 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 110 kWh/m2a (normirano 2013 – 2015), kar pomeni približno 20 % zmanjšanje. Poraba toplote za
ogrevanje m2 stavbe se je v enakem obdobju zmanjšala za ca. 23 %.
3.2.6.5

Osnovna šola Rodica – Podružnična šola Jarše

Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /78/ in energetske izkaznice stavbe /79/.
Osnovna šola Rodica je samostojna osnovna šola, katero je ustanovila Občina Domžale. Obiskujejo jo
učenke in učenci iz treh krajevnih skupnosti: Jarše - Rodica, Toma Brejca Vir in Slavka Šlandra Domžale.
Stavbo šole v Jaršah najdemo na naslovu Šolska ulica 1, 1230 Domžale. V prostorih stavbe se izvaja
predvsem osnovnošolsko poučevanje in je temu primerno opremljena z učilnicami in drugimi pripadajočimi
prostori (sanitarije, shrambe, hodniki itd.). Stavba je bila zgrajena leta 1906 nato je bila leta 1944 požgana
in leta 1947 obnovljena s strani krajanov. Leta 1983 je bila ponovno in temeljito obnovljena ter bogatejša za
dve dodani učilnici na podstrešju. Ob 100-letnici Jarške šole leta 2006 je šolska stavba dobila novo fasado.
Zunanji zidovi stavbe so opečno kamenske gradnje in so brez toplotne izolacije. Debelina zidov znaša od 30
do 60 cm. Okna in vrata stavbe so starejša, lesena in slabe kvalitete.
V prostorih stavbe se prezračuje večinoma na naraven način, z odpiranjem oken. Izjema so sanitarije, kjer
za naravno prezračevanje skrbi odvodni kanal. Šola ima delilno kuhinjo, kar pomeni da se hrana pripelje iz
matične šole in razdeli med učence. Kuhinja prav tako nima urejenega prezračevanja.
Celoten kompleks se napaja s toplotno energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode iz centralne
kotlovnice, ki se nahaja v podstrešnih prostorih stavbe. Glavna kotlovnica je bila zgrajena v letu 2002. V
kotlovnici se nahaja nizkotemperaturni plinski toplovodni kotel Viessmann Vitoplex 100, s toplotno močjo
140 kW. Sistem deluje na režimu 90/70°C in je zaprt. Ekspanzijska posoda je postavljena v prostoru
kotlovnice. Dokumentacija o kotlovnici je nepopolna oziroma ni dostopna.
Prevladujejo fluorescenčne sijalke tipa T8, z močjo od 36 do 58 W in z elektronskimi predstikalnimi
napravami. Približno 30 % sijalk je bilo nadomeščenih z novimi sijalkami, tipa T5. Sledijo kompaktne
fluorescenčne sijalke (t.i. CFL sijalke) in navadne žarnice z žarilno nitko. Razsvetljava je eden večjih
porabnikov in porabi kar 51,8 % električne energije.
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Skupna poraba električne energije in zemeljskega plina, preračunana na uporabnika objekta (zaposleni,
učenci) je za leto 2015 znašala 454 kWh/uporabnika. Med letom 2009 in 2015 se je število uporabnikov
prostorov šole povečalo za 34 oseb, kar je približno 25 %.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 106 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 101 kWh/m2a (normirano 2013 – 2015), kar pomeni približno 4,5 % zmanjšanje in sicer predvsem zaradi
zmanjšanja rabe električne energije na m2.
3.2.6.6

Osnovna šola Roje

Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /21/ in energetske izkaznice stavbe /22/.
Stavbo OŠ Roje najdemo na naslovu Kettejeva 15, 1230 Domžale. Šola je namenjena učencem s posebnimi
potrebami. Stavba ima tri nadstropja, in sicer pritličje in dva nadstropja. V prostorih se izvajajo izobraževalni
programi in pisarniška dela. Večina prostorov je namenjena učilnicam in pripadajočim prostorom (hodniki,
garderobe, sanitarije…). V preostanek prostora se nahajata kuhinja in telovadnica. Prostori mejijo na
zunanji ovoj stavbe, kar jim zagotavlja naravno svetlobo. Hodniki in sanitarije so umeščeni v sredino stavbe.
Objekt OŠ Roje je sestavljen iz treh različnih delov. Zunanji zidovi so opečno betonske gradnje in izolirani s
kombi ploščami. Debelina izolacije znaša približno od 5 do 6 cm, kar ne ustreza trenutnim standardom.
Večino oken in vrat na stavbi je zamenjanih, delno pa so še vedno nameščena starejša, energetsko
neučinkovita okna. Strop proti podstrešju, nad jedilnico in telovadnico je izoliran z nekje od 20 do 25 cm
toplotne izolacije. Takšna izolacija zadostuje današnjim standardom. Strop prosti podstrešju, nad šolo je
izoliran s približno 10 cm toplotne izolacije in ne zadostuje današnjim standardom. Strešna kritina je
ocenjena, kot ustrezne kvalitete in ni potrebna menjave.
Stavba se ogreva preko lastne kotlovnice, kjer je nameščen plinski kotel, proizvajalca Viessmann, tipa
Vitoplex 100, z nazivno močjo 225 kW. Topla sanitarna voda se pripravlja v večjih grelnikih vode, ki so
nameščeni na sami lokaciji porabe vode (kuhinja, WC-ji...). Na ogrevalnem sistemu so nameščene klasične
pretočne črpalke.
Prisilno se prezračuje kuhinja, sanitarni prostori in delno garderobe. Ostali prostori se prezračujejo naravno,
z odpiranjem oken in vrat. Klimatizacije v stavbi ni.
Razsvetljava je povečini urejena s fluorescenčnimi sijalkami in z varčnimi sijalkami ter navadnimi sijalkami z
žarilno nitko. Pojavljajo se posamezne svetilke z metalhalogenidnimi in živosrebrnimi visokotlačnimi
sijalkami. Razsvetljava nima regulacije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Ocenjena skupna moč
instalirane razsvetljave je 28,88 kW. Razsvetljava spada med največje porabnike električne energije. Med
največje porabnike električne energije v objektu (več kot 50 %), na letni ravni, sodijo:
• razsvetljava 33,91 % in
• kuhinjski aparati 29,28 %.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni možna, ker ne obstajajo
natančni podatki za obdobje 2009 – 2011. Povprečna dovedena energija na m2 ogrevne površine v letu
2015 (normirano 2013 – 2015) znaša ca. 105 kWh/m2a od česar znaša toplota za ogrevanje stavbe
72,5 kWh/m2a.
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3.2.6.7

Osnovna šola Venclja Perka

Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /23/ in energetske izkaznice stavbe /24/.
Stavba osnovne šole Venclja Perka je tesno umeščena v središče mesta, vzdolž železniške proge, na naslovu
Ljubljanska cesta 58a, 1230 Domžale. Stavba je bila zgrajena leta 1980 iz samoprispevkov občanov. Obsega
27 učnih oddelkov, v vsakemu razredu so po trije oddelki. Šolo obiskuje okoli 540 učencev in ima približno
70 zaposlenih. V prostorih se izvajajo predvsem poučevanje in pisarniška dela. Preostali prostori so
namenjeni kuhinji, sanitarijam, hodniki itd.
Zunanji zidovi so opečne gradnje, zaključeni s silikatno fasadno opeko. Toplotna zaščita zunanjih zidov ne
ustreza trenutnim standardom za gradnjo objektov. Vsa okna na stavbi so tri-slojna PVC in ustrezajo
trenutnim zahtevam. Ostrešje je grajeno iz različnih 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, moči 503 kW in razdelilnik toplote z nameščeno sodobno opremo.
Topla sanitarna voda se prav tako pripravlja preko kotlovnice.
Objekt se prezračuje delno prisilno in delno naravno. Vgrajene so klimatske naprave in ventilatorji za
prezračevanje. Za večnamenski prostor in veliko telovadnico sta vgrajeni klimatski napravi, kateri dovajata
segret zrak. Zrak se v enaki količini zajema v istem prostoru in se vrača v klimatsko napravo, kjer se delno
odvaja in izmenjuje s svežim zrakom, delno pa se dogreva in vrača v prostor. Ostali prisilno prezračevani
prostori (predavalnice, kuhinja, garderobe, mala telovadnica, glasbena učilnica, sanitarije..) se prezračujejo
preko naprav, katere samo dovajajo svež zrak in se segreva v klimatski napravi, odvod zraka pa se izvaja
preko ločenih prezračevalni naprav, nameščenih pretežno na podstrešju. Vsi ostali prostori se prezračujejo
naravno preko oken in vrat.
Med pripravo prenovljenega LEK-a Občine Domžale se je začela energetska sanacija šole. Omenjena
sanacija obsega menjavo zunanjih vrat in oken v telovadnici, obnovo ovoja šole in telovadnice, toplotno
zaščito fasade (vključno s »coklom«), menjavo in izolacijo ravne strehe med šolo in telovadnico.
Razsvetljava je urejena z uporabo svetilk s fluorescenčnimi sijalkami in svetilke z varčnimi sijalkami ter
svetilke z žarilno nitko. Razsvetljava nima urejene regulacije svetilnosti glede na zunanje pogoje. Ocenjena
skupna moč instalirane razsvetljave je 79,08 kW. Razsvetljava se uvršča med največje porabnike električne
energije. Med največje porabnike električne energije v objektu uvrščamo (skupaj več kot 50 % električne
energije na letni ravni 2015):
• Prezračevanje prostorov 35,81 % in
• razsvetljava 28,81 %.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 190 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 155 kWh/m2a (normirano 2013 – 2015), kar pomeni približno 18 % zmanjšanje.
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3.2.6.8

Osnovna šola Domžale

Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /25/ in energetske izkaznice stavbe /26/.
Stavba osnovne šole Domžale se nahaja na naslovu Bistriška cesta 19, 1230 Domžale. Ustanovitelj OŠ
Domžale je Občina Domžale in je samostojna osnovna šola, ki jo obiskuje okoli 630 šoloobveznih otrok iz
okoliških krajevnih skupnosti. V prostorih stavbe se izvajajo predvsem izobraževalna in pisarniška dela in so
prostori temu prilagojeni. Pouk se izvaja v 28 oddelkih. Poleg učilnic in pisarn so še prostori za vzdrževanje,
shrambe, hodniki, sanitarije, telovadnica, zbornica, kotlovnica in kuhinja. Določeni šolski prostori, predvsem
telovadnica, se dnevno oddaja v najem tudi zunanjim uporabnikom.
Stavba je bila zgrajena leta 1972 in leta 2014 energetsko sanirana. Ovoj stavbe je večinoma grajen iz betona
ali iz opeke. Ob prenovi fasade je bila vgrajena dodatna toplotna izolacija debeline 18 cm, zaključena s
silikatno–silikonskim slojem. Dodatno toplotno zaščiten je bil tudi vkopani del zidu in sicer s toplotno
izolacijo debeline 13 cm. Popolnoma toplotno zaščitena sta tudi povezovalni del s kotlovnico in zunanji zid
telovadnice. Slednja je grajena s skeletno AB konstrukcijo in opečnim polnilom. Ravna streha šole in
povezovalnega dela je bila prenovljena z opečnim polnilom in betonsko ploščo (t. i. mont-a-strop) ter
vgrajeno hidroizolacijo na zunanji strani (nasutje perlita).
Večji prezračevalni sistemi so vgrajeni le v prostore kuhinje in tehnične učilnice. Telovadnica in učilnice se
zračijo z odpiranjem oken. V nekaterih drugih prostorih so vgrajene le odprtine za naravno prezračevanje
(sanitarije).
Kompleks se v celoti 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 črpalke zrak/voda. V kotlovnici se nahajata nova kondenzacijska kotla BUDERUS
LOGANO PLUS SB 615. Toplotna moč kotlov, pri temperaturnem režimu 80/60 °C, je pri prvem 283 kW in
drugem 470 kW. Toplotna moč črpalke znaša 4.930 W in električna moč 1.540 W. Toplotna črpalka ima
hranilnik, volumna 800 L. Topla sanitarna voda se med kurilno sezono pripravlja s pomočjo
kondenzacijskega kotla in izven kurilne sezone s toplotno črpalko.
Razsvetljava je urejena s svetilkami starejšega tipa, z ocenjenim svetlobnim izkoristkom manj kot 70 %.
Prevladujejo fluorescenčne sijalke različnih tipov, z močjo do 60 W in s klasičnimi elektromagnetnimi
predstikalnimi napravami ter nekaj sijalk z elektronskimi predstikalnimi napravami. Sledijo visokotlačne
živosrebrne sijalke (VT Hg), kompaktne fluorescenčne sijalke (t.i. CFL sijalke) in navadne žarnice z žarilno
nitko. Razsvetljava se uvršča med največje porabnike električne energije. Zaradi prenove kotlovnice (nove
črpalke, novi mešalni ventili) in priprave tople sanitarne vode preko toplotne črpalke, se je v zadnjih letih
poraba električne energije v OŠ Domžale nekoliko zmanjšala. Med največje porabnike električne energije se
uvršča razsvetljava in električni aparati.
Skupna poraba električne energije in zemeljskega plina preračunana na uporabnika objekta (zaposleni,
učenci) je za leto 2015 znašala 454 kWh/uporabnika.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 121 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 72 kWh/m2a (normirano 2014 – 2015), kar pomeni približno 40 % zmanjšanje, kar je posledica celovite
energetske prenove objekta.
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3.2.6.9

Osnovna šola Domžale – Podružnična šola Ihan

Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /27/ in energetske izkaznice stavbe /28/.
Stavba Podružnične šole Ihan se nahaja na naslovu Šolska ulica 5, 1230 Domžale. Šolo obiskuje približno 100
šoloobveznih otrok, zaposlenih na šoli pa je približno 13 ljudi, kar pomeni, da ima stavba več kot 100
uporabnikov. V prostorih stavbe se izvajajo predvsem izobraževalna in pisarniška dela in so prostori temu
prilagojeni. Poleg učilnic in pisarn so še prostori za vzdrževanje, shrambe, hodniki, sanitarije, telovadnica,
zbornica, kotlovnica in kuhinja. Določeni šolski prostori, predvsem telovadnica, se dnevno oddaja v najem
tudi zunanjim uporabnikom.
Stavba je zidano betonske konstrukcije in je zgrajena iz več delov, ki so bili dograjeni v različnih obdobjih.
Najstarejši del je zidan iz polne opeke, debeline najmanj 36 cm. V prizidku, kjer se nahajajo učilnice, je
opečni zid debel 19 cm. Toplotna izolacija ovoja stavbe je neustrezna. Na posameznih delih je nameščena
toplotna izolacija debeline od 5 do 10 cm, vendar toplotna zaščita stavbe vseeno ni zadovoljiva. Podstrešje
stavbe je izolirano s približno 10 cm toplotne izolacije. Okna in vrata na stavbi so lesena in PVC ter so
ustrezne kvalitete.
V šoli imajo dva večja sistema prezračevanja, ki prezračuje le prostore kuhinje. Sistem prezračevanja za
telovadnico s pripadajočimi prostori ne deluje. V ostalih prostorih se vrši prezračevanje z odpiranjem oken.
Prvi sistem je manjši in je vgrajen v kuhinji. Namenjen je za odvajanje zraka iz prostora le skozi kuhinjsko
napo, nad pomivalni strojem pa odvoda zraka ni. Zrak se odvaja neposredno po odvodnem kanalu skozi
strešni ventilator, ki se nahaja nad kuhinjo. Po izjavah uporabnikov je v toplejšem delu leta v kuhinji
pretoplo in vlažno. Predvidena je prenova kuhinje oziroma nova kuhinja v novem prizidku.
Stavbni kompleks v celoti ogreva prostore in pripravlja toplo sanitarno vodo s centralno kotlovnico, ki se
nahaja v podstrešnih prostorih v novem delu stavbe. Glavna kotlovnica je bila v zgrajena v letu 2007. V
kotlovnici se nahajajo trije stenski plinski kondenzacijski toplovodni kotli ACV 75 z zvezno modulacijo moči.
Toplotna moč vsakega kotla je od 18 do 70 kW. Sistem deluje na toplotnem režimu 80/60 °C.
Razsvetljava je urejena z svetilkami starejšega tipa, z ocenjenim svetlobnim izkoristkom manjšim od 70 %.
Prevladujejo fluorescenčne sijalke različnih tipov, z močjo do 60 W in s klasičnimi elektromagnetnimi
predstikalnimi napravami. Sledijo visokotlačne živosrebrne sijalke (VT Hg) in kompaktne fluorescenčne
sijalke (t.i. CFL sijalke). Svetilke so starejšega tipa z ocenjenim svetlobnim izkoristkom manj kot 70 %.
Povečana poraba električne energije v PŠ Ihan je predvsem posledica večjega števila zaposlenih in učencev
(posledično povečanje vseh potreb) ter povečanja števila električnih aparatov, kuhinjskih aparatov, klim itd.
Med največje porabnike električne energije se uvrščajo (na letni ravni):
• razsvetljava 38,50 % in
• električni aparati 18,67 %.
Skupna poraba električne energije in zemeljskega plina preračunana na uporabnika objekta (zaposleni,
učenci) je za leto 2015 znašala 2.463 kWh/uporabnika.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 228 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 198 kWh/m2a (normirano 2014 – 2015), kar pomeni približno 13 % zmanjšanje, predvsem na račun
zmanjšanja potrebne toplote za ogrevanje.
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3.2.6.10 Osnovna šola Dob
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /29/ in energetske izkaznice stavbe /30/.
Stavba osnovne šole Dob se nahaja na naslovu Šolska ulica 7, 1233 Dob. Šolo obiskuje približno 410
šoloobveznih otrok. V prostorih stavbe se izvajajo predvsem izobraževalna in pisarniška dela zato so
prostori temu tudi prilagojeni. Poleg učilnic in pisarn so še prostori za vzdrževanje, shrambe, hodniki,
sanitarije, telovadnica, zbornica, kotlovnica in kuhinja. Določeni šolski prostori, predvsem telovadnica, se
dnevno oddaja v najem zunanjim uporabnikom.
Celoten kompleks je bil leta 2014 energetsko obnovljen. Ob prenovi je bila na fasado vgrajena toplotna
izolacija debeline 18 cm in zaključena s silikatno–silikonskim slojem. Stropi so leseni in proti podstrešju
zaključeni s cementnim estrihom na katerega je bilo ob obnovi položenih 25 cm toplotne izolacije. Vsa okna
in vrata v stavbi so zamenjana. Narejena so iz PVC in ALU materialov in ustrezajo trenutnim kriterijem za
gradnjo objektov.
Prezračevanje je deloma urejeno s kotlovnico, ki zagotavlja ogrevanje in prezračevanje prostorov.
Prezračevanje telovadnice poteka naravno. Dani način prezračevanja je neustrezen, saj je to prostor, ki
zahteva večjo izmenjavo zraka za zagotavljanje ustreznih pogojev za opravljanje dejavnosti.
Kompleks se v celoti 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 režimu 80/60 °C je nazivna moč kotla
380 kW. Za pripravo tople sanitarne vode se v kotlovnici nahaja bojler volumna 430 litrov z električnim
grelcem. Učilnice in ostali prostori so osvetljeni s stropnimi oziroma prosto visečimi svetilkami starejšega
tipa. Velika večina fluorescenčnih svetilk ima vgrajen zrcalni raster, nekaj svetilk pa je z motnim ali opalnim
steklom (plafonjere). Zaradi zadostne osvetljenosti se je število luči v učilnicah zmanjšalo za 10 do 15 %. V
sanitarijah so nameščene svetilke plafonjere v katerih so kompaktne fluorescenčne sijalke. Napajanje sijalk
je deloma urejeno s klasičnimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami, ki so nameščene v sami
svetilki, deloma pa z elektronskimi regulacijskimi predstikalnimi napravami. Večina luči v sanitarijah je brez
senzorjev prisotnosti, za avtomatski vklop in izklop. Razsvetljava se uvršča med največje porabnike
električne energije. Poraba električne energije se je glede na leto 2009 povečala za približno za 12 %.
Povečana poraba je predvsem posledica večjega števila uporabnikov (učencev in zaposlenih), dodatne
pisarniške opreme ter vgradnje dodatnih klimatskih naprav. Največji porabnik električne energije je
razsvetljava.
Skupna poraba električne energije in zemeljskega plina preračunana na uporabnika objekta (zaposleni,
učenci) je za leto 2015 znašala 628 kWh/uporabnika.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala 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 približno 60 % zmanjšanje, predvsem na račun zmanjšanja potrebne toplote za ogrevanje zaradi
celovite energetske sanacije objekta.
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3.2.6.11 Osnovna šola Dob – Podružnična šola Krtina, Vrtec Urša – enota Mavrica
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /31/. Stavba podružnične šole Krtina se nahaja na
naslovu Krtina 41, 1233 Dob.
Šolo obiskuje približno 77 šoloobveznih otrok in ima 10 zaposlenih. V prostorih stavbe se izvajajo predvsem
izobraževalna in pisarniška dela in so prostori temu prilagojeni. Na istem naslovu se nahaja tudi enota
Mavrica - Vrtec Urša, ki sprejme 105 otrok in ima 21 zaposlenih. V objektih se nahajajo učilnice namenjene
izobraževanju in predšolski vzgoji otrok ter pisarne za vodstvo in upravo. Šolski objekt ima tudi telovadnico.
Fasada na stari šoli je bila prenovljena in okna so bila zamenjana. Ob prenovi fasade je bila vgrajena
dodatna toplotna izolacija debeline 18 cm, zaključena z silikatno–silikonskim zaključnim slojem. Stavbno
pohištvo je bilo zamenjano še na stopniščih. Vgrajena so okna iz 3-slojnega toplotno izolacijskega stekla.
Dodatno pa so se vgradila zunanja senčila na nova in obstoječa okna.
V sanitarijah je odvod zraka izveden preko odvodnih prezračevalnih ventilov in odvodnega prezračevalnega
kanala, ki je povezan na skupni odvod zraka iz prostorov, slednji pa je povezan na prezračevalno napravo na
strehi objekta. Dovod zraka poteka preko vratnih rešetk iz sosednjih prostorov in zunanje strani.
Prezračevanje priročne delavnice poteka preko odvodnega kanalskega ventilatorja, dušilnika zvoka,
dovodnega prezračevalnega kanala z vgrajeno mrežno rešetko. Za potrebe prezračevanja ter nemotenega
delovanja kotla v kotlovnici je izveden odvod in dovod zraka. Dovod zraka za kotlovnico je preko zračnega
jaška in rešetke pri tleh. Odvod zraka za kotlovnico je preko zračnega jaška in pod stropom prostora
kotlovnice. V kuhinjskih prostorih sta vgrajeni dve klasični napi in sicer nad električnim štedilnikom 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 maščob. Za prezračevanje igralnic, osrednjih prostorov, jedilnice, večnamenskega
prostora, učilnic in kabinetov je vgrajena zunanja dovodno, odvodna prezračevalna naprava. Naprava ima
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5. Za hlajenje so vgrajene
klimatske naprave v prostorih igralnic, v skupnih prostorih, v jedilnici, v večnamenskem prostoru ter v
kabinetih, ki so orientirani proti jugu.
Oskrba objekta z energijo se zagotavlja z dvema kotloma na lesno biomaso (lesni peleti). Za potrebe
kotlovnice na lesno biomaso – pelete je predviden zalogovnik v kletnem prostoru poleg kotlovnice z
avtomatskim doziranje (sistem - transportni polž) 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 moč 101 kW, minimalna izhodna moč pa znaša 22,2 kW.
Razsvetljava je največji porabnik električne energije. V prostorih stare šole prevladujejo fluorescenčne
sijalke tipa T8, z močjo 36 ali 54 W in z elektronskimi predstikalnimi napravami. V novem delu šole, pa je
vgrajena sodobna, energetsko varčna razsvetljava.
Skupna poraba električne energije in peletov preračunana na uporabnika objekta (zaposleni, učenci) je za
leto 2015 znašala 1.629 kWh/uporabnika.
V energetskem pregledu primerjava kazalcev učinkovite rabe energije in pripravo sanitarne tople vode med
leti ni mogoča, saj je prišlo do povečanja ogrevalnih površin, spremembe gradbenih karakteristik in
gradbene fizike, prav tako pa se je povečalo število učencev in zaposlenih. Povprečna dovedena energija na
m2 ogrevne površine v letu 2015 znaša ca. 138 kWh/m2a od česar znaša toplota za ogrevanje stavbe
101 kWh/m2a.
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3.2.6.12 Osnovna šola Preserje pri Radomljah
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /32/ in energetske izkaznice stavbe /33/.
Stavba osnovne šole Preserje se nahaja na naslovu Pelechova cesta 83, 1235 Radomlje. Šolo obiskuje okoli
732 šoloobveznih otrok in ima 86 zaposlenih. V prostorih stavbe se izvajajo predvsem izobraževalna in
pisarniška dela in so prostori temu prilagojeni. Poleg učilnic namenjenih poučevanju in pisarn namenjenih
upravljanju so tudi prostori za vzdrževanje, shrambe, hodniki, sanitarije, telovadnica, zbornica, kotlovnica in
kuhinja.
Najstarejši del stavbe je zgrajen iz opeke, debeline 45 cm. Zid je zaščiten s toplotno izolacijo debeline 15 cm
in zaključen s silikatno – silikonskim zaključnim slojem. Ob sanaciji strehe je bilo vgrajenih približno 7,5 cm
toplotne zaščite. Prvi prizidek ima betonski zid, debel 30 cm, ki ima približno 8 cm toplotne izolacije.
Sanirani strop proti podstrešju ima vgrajenih 14 cm toplotne izolacije. V starem delu stavbe je večina starih,
lesenih oken nadomeščenih s PVC okni z dvojno zasteklitvijo.
V šoli imajo dva večja sistema prezračevanja. Sistema prezračujeta le prostore kuhinje, jedilnice in
telovadnice s pripadajočimi prostori. V nekaterih drugih prostorih so vgrajeni le odprtine za naravno
prezračevanje oziroma so vgrajeni manjši lokalni odsesovalni ventilatorji (sanitarije in deloma učilnice). Prvi
sistem je vgrajen v starem delu nad kuhinjo. Sestoji se iz odjemnega ventilatorja in vpihovalnega klimata.
Prezračevanje telovadnice in ostalih pripadajočih prostorov je izvedeno z novejšim sistemom, ki se nahaja
na podstrešju novega prizidka. Prezračevalni sistem je nov, dobro vzdrževan in ustrezno reguliran.
Kompleks se v celoti napaja s toplotno energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode iz centralne
kotlovnice, ki se nahaja v kletnih prostorih v osrednjem delu stavbe. Kotlovnica je bila leta 2014
prenovljena, ko so instalirali nov ogrevalni kotel na zemeljski plin. Nov kondenzacijski kotel je model
Wiessmann Vitocrosall 200 z nazivno močjo kotla 593 kW. Za pripravo tople sanitarne vode za potrebe
kuhinje v poletnem času se uporablja manjši stenski plinski kotel, ki se nahaja v prvem nadstropju starega
dela šole.
Največji in najpomembnejši porabnik električne energije je razsvetljava. Razsvetljava predstavlja več kot
50 % delež porabe električne energije. V zadnjih letih je bilo zamenjane približno 25 % razsvetljave in od
tega je približno 5 % prenovljene s sodobno LED tehnologijo. Prevladujejo fluorescenčne sijalke različnih
tipov, z močjo do 60 W in s klasičnimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami. Sledijo visokotlačne,
metalhalogenidne sijalke, kompaktne fluorescenčne sijalke (t.i. CFL sijalke) in visokotlačne živosrebrne
sijalke (VT Hg) za zunanjo razsvetljavo. Svetilke so starejšega tipa z ocenjenim svetlobnim izkoristkom manj
kot 70 %.
Skupna poraba električne energije in zemeljskega plina preračunana na uporabnika objekta (zaposleni,
učenci) je za leto 2015 znašala 871 kWh/uporabnika.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 175 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 112 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja približno 36 % zmanjšanje.
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3.2.6.13 Osnovna šola Dragomelj, Vrtec Domžale - Enota Racman
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkaznice stavbe /34/.
Stavba osnovne šole Dragomelj in vrtca Domžale, enote Racman se nahaja na naslovu Dragomelj 180 in
Dragomelj 180 A 1230 Domžale. V stavbi delujejo osnovna šola Dragomelj s 17 oddelki in vrtec Domžale,
enota Racman s kapacitetami za 76 otrok. Prostori v stavbi se uporabljajo v izobraževalne namene šolskih in
predšolskih otrok.
Izolacija zunanjih zidov se razlikuje glede na lego objekta. Večina zunanjega zidu je izoliranega s 6 do 8 cm
toplotne izolacije. Toplotna zaščita zunanjih zidov ne ustreza trenutnim standardom. Streha šole in vrtca 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 močjo 215 kW in 315 kW. Topla sanitarna
voda se delno pripravlja v centralnem grelniku vode, preko ogrevalnega sistema in delno v električnem
grelniku vode.
Del stavbe se prezračuje preko dveh klimatov, preostali prostori pa se prezračujejo naravno, z odpiranjem
oken in vrat.
Največji porabniki električne energije so kuhinjski aparati in razsvetljava. V prostorih šole prevladujejo
svetilke s fluorescenčnimi sijalkami.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 125 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 105 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja približno 16 % zmanjšanje.
3.2.6.14 Vrtec Domžale, Enota Ostržek
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /35/ in energetske izkaznice stavbe /36/.
Stavba vrtca Domžale, enote Ostržek se nahaja na naslovu Kettejeva ulica 12a, 1230 Domžale. V prostorih
stavbe se izvaja predšolska vzgoja in pisarniška dela. Del prostorov, ki ni prilagojen za poučevanje je
namenjen za kuhinjo, sanitarije, hodnike itd. Stavba je pritlične izvedbe in ima tudi kotlovnico. Prostori
mejijo na zunanji ovoj stavbe in imajo veliko naravne svetlobe.
Stavba je bila zgrajena leta 1976 v obliki montažne konstrukcije. Zunanji zidovi so debeline 14 cm, z
nameščeno vmesno toplotno izolacijo. Toplotna izolacija zunanjih zidov je neustrezna. Streha je bila
zamenjana približno 7 let nazaj in v sklopu sanacije je bila nameščene približno od 20 do 30 cm toplotne
izolacije. Strešna kritina in izolacija stropa sta ustrezni. Vsa okna in vrata v stavbi so bila zamenjana in
ustrezajo trenutnim zahtevam in veljavnim pravilnikom o gradnji objektov. Okna in vrata so PVC in ALU
izvedbe.
Ogrevanje prostorov in sanitarne vode je izvedeno preko samostojne kotlovnice, ki ima vgrajen plinski
kondenzacijski kotel, proizvajalca Viessmann, tipa VITODENS 200 in nazivne moči 60 kW.
V prostorih vrtca se prisilno prezračujejo kuhinja, hodnik (garderoba) in sanitarni prostori. Ostali prostori se
prezračujejo naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizacija v stavbi je urejena z lokalnimi
klimatskimi napravami.
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Največji porabniki električne energije so kuhinjski aparati in razsvetljava. V prostorih vrtca prevladujejo
svetilke s fluorescenčnimi sijalkami in sijalkami z žarilno nitko. Pojavljajo se tudi svetilke z varčnimi sijalkami
in svetilke s TC-L sijalkami. Razsvetljava nima regulacije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Ocenjena
skupna moč instalirane razsvetljave znaša 3,45 kW.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni možna, ker ne obstajajo
natančni podatki za obdobje 2009 – 2011. Povprečna dovedena energija na m2 ogrevne površine v letu
2015 (normirano 2013 – 2015) znaša 170 kWh/m2a od česar znaša toplota za ogrevanje stavbe
144 kWh/m2a.
3.2.6.15 Vrtec Domžale, Enota Cicidom
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /37/ in energetske izkaznice stavbe /38/.
Stavba vrtca Domžale, enota Cicidom se nahaja na Količevem, na naslovu Šubičeva ulica 12, 1230 Domžale.
V prostorih se izvaja predšolska vzgoja otrok in pisarniška dela. Večina prostorov je tudi temu prilagojena,
preostali prostori pa so namenjeni kuhinji, sanitarijam, hodnikom itd. Stavba je v dveh nadstropjih. Del
pritličja je namenjen shrambi, kotlovnici, kuhinji in shrambi. Drugi del pritličja pa obsega prostore
prilagojene za izobraževanje in varstvo ter hodnike in toaletne prostore. V nadstropju se nahajajo
telovadnica in pralnica ter prostori za izobraževanje in varstvo otrok s pripadajočimi 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 konstrukcije in so zaščiteni s približno 10 cm
toplotne izolacije. Streha je bila sanirana in ustrezne kvalitete. V sklopu sanacije je bila toplotna izolacija,
debeline 25 cm, nameščena po celotnem podstrešju. Vsa okna in vrata v stavbi so aluminijasta in so
ustrezne kvalitete.
Prostori in sanitarna voda se ogrevajo preko samostojne kotlovnice z vgrajenim plinskim kondenzacijskega
kotlom proizvajalca Vaillant, tipa VU INT 656/4-5-H in z nazivno močjo 65 kW.
Prisilno prezračevanje prostorov je urejeno v kuhinji, garderobah, shrambah in sanitarnih prostorih, ostali
prostori se prezračujejo naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizacija v stavbi je urejena z
lokalnimi klimatskimi napravami.
Razsvetljava v prostorih vrtca je urejena predvsem s svetilkami s fluorescenčnimi sijalkami in sijalkami z
žarilno nitko. Razsvetljava nima regulacije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Ocenjena skupna moč
instalirane razsvetljave znaša 5,22 kW. Največji porabniki električne energije v enoti Cicidom predstavljajo:
• kuhinjski aparati in
• razsvetljava.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 151 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 147 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja približno 2,5 % zmanjšanje.
3.2.6.16 Vrtec Domžale, Enota Kekec
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /39/ in energetske izkaznice stavbe /40/.
Stavba vrtca se nahaja na naslovu Dermastijeva ulica 2a, 1235 Radomlje. V prostorih se izvaja predšolska
vzgoja otrok in pisarniška dela, zato je večina prostorov temu prilagojena. Preostali prostori so namenjeni
skupni rabi. Stavba obsega klet in pritličje. Prostori v pritličju so prilagojeni poučevanju in varstvu otrok s
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pripadajočimi 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 zaščiteni s približno 6 cm toplotne
izolacije. Strop proti podstrešju je izoliran s približno 15 cm toplotne izolacije. Izolacija stavbe je ocenjena,
kot neustrezna. Vsa okna v stavbi so PVC in so ustrezne kvalitete. Večino vrat je že PVC in so ustrezne
kvalitete, z izjemo dvojih, ki so stara, lesena in energetsko neučinkovita. Strešna kritina je ustrezne
kvalitete.
Leta 2014 je bila kotlovnica v celoti rekonstruirana in sanirana. Hkrati so takrat prešli z uporabe ekstra
lahkega kurilnega olja na rabo zemeljskega plina. Prostori in sanitarna voda se ogreva preko samostojne
kotlovnice z vgrajenim plinskim kondenzacijskim kotlom, proizvajalca De Dietrich, tipa C230 ECO in z
nazivno močjo 217 kW.
V prostorih vrtca se prisilno prezračujejo le kuhinja ter sanitarni prostori. Ostali prostori se prezračujejo
naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizacija v stavbi je urejena z lokalnimi klimatskimi
napravami.
V prostorih vrtca prevladujejo svetilke s fluorescenčnimi sijalkami in sijalkami z žarilno nitko. Razsvetljava
nima regulacije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Ocenjena skupna moč instalirane razsvetljave znaša
4,63 kW. Največji porabniki električne energije so kuhinjski aparati in razsvetljava.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 229 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 210 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja približno 8,2 % zmanjšanje.
3.2.6.17 Vrtec Domžale, Enota Krtek
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /41/ in energetske izkaznice stavbe /42/.
Stavba vrtca Domžale, enote Krtek se nahaja v Ihanu, in sicer na naslovu Šolska ulica 3, 1230 Domžale.
Enota Krtek je sestavljena iz dveh stavb. Starejša 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 predšolska vzgoja
otrok in pisarniška dela, zato je večina prostorov je temu prilagojena. Preostali prostori so namenjeni skupni
rabi. Vrtec premore 11 oddelkov in sprejme približno od 120 do 130 otrok. V nadstropju prizidka so urejene
4 igralnice, hodnik z garderobami, prostor prilagojen za dejavnosti otrok, knjižni prostor, šolska učilnica in
pripadajoče sanitarije. V pritličju se nahaja pet igralnih prostorov, en večnamenski prostor, hodnik z
garderobami, sanitarije za otroke, prostor za individualno delo z otroki, skupni hodniki, kabineti, shrambe,
garderoba za zaposlene, pralnica in razdelilna kuhinja.
Zunanji zidovi starega dela stavbe so montažne konstrukcije, katerih debelina znaša približno 14 cm.
Toplotna zaščita zunanjih zidov znaša 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. Količina toplotne izolacije na strehi je
ocenjena, kot ustrezna. Okna in vrata so bila v celoti zamenjana in ustrezajo veljavnim pravilnikom o gradnji
objektov. Stara okna so nadomestila nova PVC okna 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 VITODENS 20, nazivne moči
2x 50 kW. Ogrevanje prostorov ter sanitarne vode je izvedeno s pomočjo centralnega ogrevalnega sistema
ter sončnih kolektorjev kateri so locirani v novem delu vrtca.
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V prostorih starega dela vrtca se prisilno prezračujejo le pralnica, hodnik ter sanitarni prostori. Ostali
prostori se prezračujejo naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizacija v stavbi je urejena z
lokalnimi klimatskimi napravami.
V starem delu vrtca je notranja razsvetljava ocenjena, kot največji porabnik električne energije. V prostorih
vrtca prevladujejo svetilke s fluorescenčnimi sijalkami in sijalkami z žarilno nitko ter varčnimi sijalkami.
Razsvetljava nima regulacije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Ocenjena skupna moč instalirane
razsvetljave znaša 4,48 kW.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 171 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 151 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja približno 11,5 % zmanjšanje.
3.2.6.18 Vrtec Domžale, Enota Mlinček
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /43/ in energetske izkaznice stavbe /44/.
Stavba enote Mlinček se nahaja na naslovu Cesta borcev 3, 1235 Radomlje, in sicer v kletni in pritlični etaži
poslovno-stanovanjskega objekta. V prostorih se izvaja predšolska vzgoja otrok in pisarniška dela, zato je
večina prostorov temu prilagojena. Preostali prostori so namenjeni skupni rabi (kuhinja, sanitarije, hodniki
itd.). Prostori v pritličju so namenjeni izobraževanju in varstvu otrok z vsemi potrebnimi pripadajočimi
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 konstrukcije z debelino približno 38 cm. Na zidovih toplotne izolacije ni.
Okna in vrata so bila zamenjana in sicer so sedaj ALU izvedbe ter ustrezajo vsem veljavnim pravilnikom o
gradnji objektov. Strop vrtca meji na ogrevane prostore.
Ogrevanje prostorov in delna priprava tople sanitarne vode poteka preko samostojne kotlovnice z
vgrajenim plinskim kotlom na zemeljski plin, proizvajalca Hydrotherm, tipa HEK 42 in z nazivno močjo
42 kW.
V prostorih vrtca se prisilno prezračujejo kuhinja ter sanitarni prostori. Prezračevanje glavnega hodnika je
urejeno preko prezračevalnih naprav stanovanjskega bloka, do katerih ni dostopa. Ostali prostori se
prezračujejo naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatizacija v stavbi je urejena z lokalnimi
klimatskimi napravami.
Med največje porabnike električne energije se uvrščajo kuhinjski aparati in razsvetljava. V prostorih vrtca
prevladujejo svetilke s fluorescenčnimi sijalkami in sijalkami z žarilno nitko. Razsvetljava nima regulacije
svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Ocenjena skupna moč instalirane razsvetljave znaša 5,73 kW.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni možna, ker ne obstajajo
natančni podatki za obdobje 2009 – 2011. Povprečna dovedena energija na m2 ogrevne površine v letu
2015 (normirano 2013 – 2015) znaša ca. 194 kWh/m2a od česar znaša toplota za ogrevanje stavbe
158 kWh/m2a.
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3.2.6.19 Vrtec Domžale, Enota Savska
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /45/ in energetske izkaznice stavbe /46/.
Stavba vrtca Domžale, enote Savska se nahaja na naslovu Savska cesta 3, 1230 Domžale. V prostorih se
izvaja predšolska vzgoja otrok in pisarniška dela. Stavba ima tri nadstropja in sicer klet, pritličje in 1.
nadstropje. V kleti je kotlovnica in shramba. Večina prostora v pritličju je namenjenega izobraževanju in
varstvu otrok, preostanek prostora pa zavzemajo hodniki, sanitarije in kuhinja. V nadstropju stavbe se
nahajajo pisarniški 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 opečno kamenjske gradnje in so
v celoti brez toplotne izolacije ter debeli približno 50 cm. Vsa stara okna v stavbi so bila zamenjana s PVC
okni, ustreznih toplotnih prehodnosti. Vsa obstoječa vrata v stavbi so stara in lesena, ki slabo tesnijo. Strop,
ki meji na podstrešje ni izoliran. Strešna 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 močjo 60 kW.
Prostori vrtca se prezračujejo naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut, z izjemo kuhinje ter kletnih
prostorov, ki se prisilno prezračujejo. Klimatizacija v stavbi je urejena z lokalnimi klimatskimi napravami.
Prevladujejo svetilke s fluorescentnimi sijalkami in sijalke z žarilno nitko. Razsvetljava nima regulacije
svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Skupna ocenjena moč instalirane razsvetljave znaša 2,36 kW.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 177 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 172 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja približno 2,8 % zmanjšanje.
Objekt Vrtca Domžale – enota Savska se ne uporablja več za namene vrtca in je trenutno prazen. Prihodnja
namembnost objekta trenutno še ni znana, zato tudi ni predvidena energetska sanacija skladno z
ugotovitvami REP.
3.2.6.20 Vrtec Domžale – Enota Gaj
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkaznice stavbe /47/.
Stavba vrtca Domžale, enote Gaj se nahaja na naslovu Pelechova cesta 35c, Preserje pri Radomljah, 1235
Radomlje. Prostori so namenjeni predšolski vzgoji in varstvu otrok ter pisarniškim delom. Večina 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 času
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 moči 115 kW. Topla sanitarna voda se pripravlja v
centralnem grelniku vode preko ogrevalnega sistema in s pomožnim solarnim sistemom. Razsvetljava je
večinoma izvedena s svetilkami s fluorescentnimi sijalkami. Razvodi ogrevalnega sistema so izolirani. V
kotlovnici so delno nameščene klasične črpalke brez samodejne regulacije števila vrtljajev, ter delno
frekvenčne črpalke z samodejno zvezno regulacijo. Stavba se prezračuje preko prezračevalnega sistema in
hladi preko klimatskih naprav.
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Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 129 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 124 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjšanje za 3,9 %.
3.2.6.21 Vrtec Domžale – Enota Palček
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /48/ in energetske izkaznice stavbe /49/.
Stavba enote Palček se nahaja na naslovu Dvoržakova 15, Vir, 1230 Domžale. Enota Palček ima 10 oddelkov.
V prostorih se izvajajo predšolska vzgoja otrok in pisarniška dela, zato je večina prostorov temu prilagojena.
Preostali prostori so namenjeni skupni rabi (kuhinja, sanitarije, hodniki, telovadnica itd.) Stavba ima pritličje
in delno nadstropje. Del pritličja se uporablja za shrambo, kotlovnico, pralnico in kuhinjo, medtem ko se
drugi del objekta uporablja za izobraževanje. 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 montažne, lesene konstrukcije. Ovoj stavbe je v celoti izoliran, vendar debelina izolacije na
starem delu stavbe ni zadovoljiva, saj znaša toplotna zaščita ca. 6 cm. Stavba vrtca je dobila novo kritino, ki
ustreza veljavnim pravilnikom. Strop proti podstrešju je zadostno izoliran. Vsa okna in vrata v stavbi so
ustrezne kvalitete.
Novi del v celoti ustreza trenutnim standardom o gradnji objektov. Zunanji ovoj stavbe je montažne 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, moči 105 kW, v kombinaciji s toplotno črpalko, tipa
Vitocal 350 A, moči 18,5. Vsi razvodi v stavbi so izolirani. Ogrevna voda se pripravlja v zalogovniku toplote,
volumna 800 litrov. S pomočjo ogrevalnega sistema se vrši tudi priprava tople sanitarne vode. Ogrevanje
prostorov in ogrevanje sanitarne vode se primarno izvaja preko toplotne črpalke in se kotel na zemeljski
plin uporablja le za dogrevanje.
Prisilno prezračevanje prostorov je urejeno v kuhinji, garderobah in sanitarnih prostorih v starem delu vrtca
ter v celotnem novem delu vrtca. Ostali prostori se prezračujejo naravno, z odpiranjem oken za nekaj
minut. Klimatizacija v stavbi je urejena z lokalnimi klimatskimi napravami.
Razsvetljava je večinoma izvedena s svetilkami s fluorescentnimi sijalkami, sledijo svetilke z žarilno nitko in
varčne sijalke. Razsvetljava nima nobene regulacije svetilnosti, glede na zunanje pogoje. Skupna moč
instalirane razsvetljave je ocenjena na 12,69 kW.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 234 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 139 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjšanje za 40,7 %. Gre za okvirno
primerjavo, saj je bil prvotnemu objektu dograjen prizidek v sklopu katerega se je delno saniralo tudi
obstoječi objekt. Zaradi navedenega gre za novi objekt z drugačno gradbeno fiziko.
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3.2.6.22 Vrtec Urša – Enota Urša
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /50/ in energetske izkaznice stavbe /51/.
Stavba vrtca Urša, enote Urša se nahaja na naslovu Slamnikarska cesta 26, 1230 Domžale. Enota Urša ima
19 skupin, ki so sestavljene iz približno 350 otrok. Zaposlenih ima 60 delavcev. V prostorih se izvaja
predšolska vzgoja otrok in pisarniška dela. Večina prostorov je temu tudi prilagojena, preostali prostori pa
so namenjeni kuhinji, sanitarijam, hodnikom itd. Stavba je sestavljena iz več delov, ki imajo sedem ločenih
vhodov.
Zunanji zidovi stavbe so delno grajeni iz plinobetonskih blokov in delno v AB konstrukciji s plinobetonskim
polnilom. Poševna streha v starejšem delu objekta je v monta izvedbi, v mlajšem delu objekta pa je poševna
streha narejena iz plinobetonskih plošč. Streha je deloma ravna in zaščitena s polistirenom. Tla so izolirana
le minimalno. Okna in vrata so bila v celoti zamenjana s PVC stavbenim pohištvom in so ustrezne kvalitete.
Večji prezračevalni sistemi so vgrajeni v prostore kuhinje in pralnice. V nekaterih drugih prostorih so
vgrajeni le manjši odzračevalni ventilatorji (v šestih igralnicah) ali odprtine za naravno prezračevanje
(sanitarije). V sanitarijah je prezračevanje urejeno naravno, z zidnimi rešetkami z odvodom na streho.
Takšno prezračevanje ni v skladu s predpisi. Prezračevanje igralnic se izvaja z odpiranjem oken. V prizidku je
vgrajen prezračevalni sistem pralnice z dovodom in odvodom kapacitete po 650 m3/h ter grelnikom zraka
okoli 22 kW. Prezračevanje pralnice je predvideno preko dovodne enote z grelcem zraka ter odvodnim
ventilatorjem brez rekuperacije odpadnega zraka. Sušilni stroj ima odvod zraka preko lastnega ventilatorja v
okolico. Dovodni zrak v pralnico je tako kot za kuhinjo nekontroliran brez vsakega izkoriščanja 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 močjo 647 kW in deluje pri režimu 90/70 °C. Sistem je zaprt in z ekspanzijsko posodo.
Razsvetljava je največji porabnik električne energije. V prostorih vrtca prevladujejo fluorescenčne sijalke
(97,5 %) tipa T8 in T12, z močjo od 36 do 60 W in s klasičnimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami.
Ostala razsvetljava je urejena s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami. Razsvetljava je ocenjena kot
dotrajana z svetlobnim izkoristkom manj kot 70 %.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 288 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 280 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjšanje za 2,7 %.
3.2.6.23 Vrtec Urša – Enota Češmin
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /52/ in energetske izkaznice stavbe /53/.
Stavba vrtca Urša, enote Češmin se nahaja na naslovu Murnova ulica 14, 1230 Domžale. V prostorih se
izvaja predšolska vzgoja otrok in pisarniška dela. Večina prostorov je temu tudi prilagojena, preostali
prostori pa so namenjeni kuhinji, sanitarijam, hodnikom itd. Stavba je enonadstropna. Pritličje je deloma
prilagojeno za izobraževanje in varstvo otrok, v preostalem delu pa se nahajajo shramba, pralnica, kuhinja,
sanitarni prostori in hodniki. Nadstropje je namenjeno pisarniškim 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 montažne gradnje in je bila postavljena leta 2009. Zunanji ovoj stavbe je zadovoljiv, saj je v skladu
z veljavnimi standardi iz časa gradnje. Okna in vrata so v celoti lesena in zadovoljive kvalitete. Strop proti
podstrešju je zadostno izoliran in tudi strešna kritina je zadovoljive kvalitete.
Prisilno prezračevanje prostorov je urejeno v kuhinji, pralnici in sanitarnih prostorih. Ostali prostori se
prezračujejo 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 moči 2 x 48 kW. Preko kotlov se ogreva tudi topla 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 električni grelec, ki se sicer ne uporablja, saj zadostuje ogrevanje preko
kotlovnice in kolektorjev.
V prostorih vrtca prevladujejo fluorescenčne sijalke tipa T8, z močjo 18 oziroma 36 W in s klasičnimi
elektromagnetnimi predstikalnimi napravami. Ostale sijalke so navadne žarnice z žarilno nitko, z močjo
60 W. Leta 2015 je delež porabe električne energije za razsvetljavo znašal 22,9 %. Ta odstotek postavi
razsvetljavo na tretje mesto porabnikov električne energije.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 155 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 148 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjšanje za 4,5 %.
3.2.6.24 Vrtec Urša – Enota Bistra
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega REP-a /54/ in energetske izkaznice stavbe /55/.
Stavba vrtca Urša, enote Bistra se nahaja na naslovu Ulica Nikole Tesla 16, 1230 Domžale in sicer v pritlični
etaži stanovanjskega bloka. Vrtec obratuje od leta 2006 in ima 3 oddelke. V prostorih se izvaja predšolska
vzgoja in varstvo otrok ter pisarniška dela. Poleg učilnic in pisarn se v prostoru nahajajo 3 igralnice, velik
večnamenski 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 približno
10 cm toplotne izolacije. Debelina zidov je premera okoli 40 cm. Na določenih delih zunanjih zidov je
nameščena okrasna silikatna opeka. Vsa okna in vrata v stavbi so PVC izvedbe in so ustrezne kvalitete ter
ustrezajo veljavnim pravilnikom o gradnji objektov. Strop vrtca meji na ogrevane prostore.
Prisilno prezračevanje prostorov je urejeno v kuhinji, garderobi in sanitarnih prostorih. Ostali prostori se
prezračujejo naravno, z odpiranjem oken za nekaj minut. Klimatskega sistema v stavbi ni. Ogrevanje
prostorov ter sanitarne vode je izvedeno s pomočjo 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 FF BIC/II, moči 2 x 24 kW. Oba imata vgrajena
bojlerja volumna 55 litrov.
Dobra polovica razsvetljave je izvedena s fluorescenčnimi sijalkami, preostale svetilke pa z varčnimi
sijalkami. Moč varčnih sijalk je 16 W in fluorescenčne sijalke imajo moč 14, 18 ali 36 W. Leta 2015 je delež
porabe električne energije za razsvetljavo znašal 22,9 %.
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Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 159 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 128 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjšanje za 19,4 %. Razlog za
tolikšno zmanjšanje ni znan in je verjetno posledica nenatančnih podatkov za obdobje 2009 – 2011.
3.2.6.25 Vrtec Urša – Enota Čebelica
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkaznice stavbe /56/.
Stavba se nahaja na naslovu Ljubljanska cesta 95, 1230 Domžale. Enota Čebelica ima prostore v enem
izmed blokov v centru Domžal. Ima 3 oddelke otrok, različnih starostnih skupin. V prostorih se izvaja
predšolska vzgoja in varstvo otrok ter pisarniška dela.
Zunanji zidovi objekta so betonsko zidane konstrukcije. Na nekaterih delih zunanjih zidov je nameščena
okrasna silikatna opeka. Toplotna zaščita zunanjih zidov ni zadovoljiva. Debelina zidov znaša približno
30 cm. Okna in vrata na stavbi so starejša, lesena ter dotrajana in kot takšna ne ustrezajo trenutnim
pravilnikom o gradnji objektov. Strop prostorov vrtca mejijo na ogrevana stanovanja.
Centralnega prezračevalnega sistema v stavbi ni. Prezračuje se le 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
električnih grelnikov vode, ki so nameščeni v prostore, kjer se uporabljajo. Razsvetljava je večinoma
izvedena s svetilkami s fluorescentnimi sijalkami.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni možna, ker ne obstajajo
natančni podatki za obdobje 2009 – 2011. Povprečna dovedena energija na m2 ogrevne površine v letu
2015 (normirano 2013 – 2015) znaša ca. 140 kWh/m2a od česar znaša toplota za ogrevanje stavbe
93 kWh/m2a.
3.2.6.26 Zavod za šport in rekreacijo – Hala komunalnega centra
Podatki o 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 Domžale. Hala komunalnega centra je nastanjena v delu
večjega objekta, vendar deluje kot samostojni del in ima ločen ogrevalni sistem od preostale stavbe. Hala je
namenjena športnim aktivnostim in športnim dogodkom ter sprejme 2500 ljudi.
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 zaščitena s kombi ploščami 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 prezračevalni sistem, ki delno že rekuperira odpadno toploto zraka. Nekaj
prostorov je hlajenih s pomočjo klimata in dodatnih lokalnih klimatskih naprav.
Stavba se ogreva preko petih kotlov na zemeljski plin. Topla sanitarna voda se pripravlja s pomočjo
ogrevalnega sistema.
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Električna energija se porablja za razsvetljavo, prezračevanje in klimatizacijo. Razsvetljava je izvedena s
svetilkami s fluorescentnimi sijalkami, svetilkami z varčnimi sijalkami in reflektorji.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 253 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 211 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjšanje za 16,6 %. Velik del
predstavlja raba električne energije na m2 in sicer 85 kWh/m2a leta 2015.
3.2.6.27 Zavod za šport in rekreacijo – Dom športnih organizacij
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelanega razširjenega energetskega pregleda /58/ in podatkov
pridobljenih neposredno od upravljavca stavbe.
Stavba se nahaja na naslovu Kopališka cesta 4, 1230 Domžale. Stavba je namenjena različnim športnim
dejavnostim, v enem delu stavbe pa se nahaja tudi gostinski lokal.
Zunanji ovoj stavbe je betonsko opečne gradnje in je izoliran s približno 8 cm toplotne izolacije. Na zunanji
strani stavbe je na nekaterih delih stavbe nameščena 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 centralnega prezračevalnega ali klimatizacijskega sistema. Določeni prostori se
hladijo preko lokalnih klimatskih naprav, večina prostorov pa se prezračuje naravno z odpiranjem oken in
vrat. Stavba se ogreva preko lastne kotlovnice s kotlom na zemeljski plin. Topla sanitarna voda se pripravlja
s pomočjo ogrevalnega sistema v grelniku vode volumna 1.350 litrov. Razsvetljava je večinoma izvedena s
svetilkami s fluorescentnimi sijalkami.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 289 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 242 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjšanje za 16,3 %.
3.2.6.28 Zavod za šport in rekreacijo – Športni park vir
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkaznice stavbe /59/ in podatkov pridobljenih
neposredno od upravljavca objekta. Stavba se nahaja na naslovu Vir, Zoisova ulica 43, 1230 Domžale.
Prostori se uporabljajo za športne aktivnosti in gostinstvo.
Zunanji zidovi stavbe so zgrajeni iz opeke, na katero je nameščena toplotna izolacija debeline približno 5 10 cm. Vsa okna so PVC in zadostujejo vsem zahtevam PURES-a. Streha je izolirana s približno 10 - 15 cm
toplotne izolacije. Strešna kritina ne predstavlja večjih problemov in ustrezno ščiti pred zunanjimi vplivi.
Centralnega klimatizacijskega ali prezračevalnega sistema v stavbi ni. Prisilno se prezračujejo le garderobe,
in sicer s klasičnimi odvodnimi ventilatorji.
Stavba se ogreva preko kotla na zemeljski plin. Topla sanitarna voda se pripravlja delno s preko ogrevalnega
sistema in delno z električno energijo. Razsvetljava je večinoma izvedena s svetilkami s fluorescentnimi
sijalkami, in deloma z varčnimi sijalkami.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 170 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 141 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjšanje za 16,9 %.
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3.2.6.29 Zavod za šport in rekreacijo – Teniška dvorana Domžale
Podatki o stavbi so povzeti na podlagi izdelane energetske izkaznice stavbe /60/ in podatkov pridobljenih
neposredno od upravljavca objekta.
Stavba se nahaja na naslovu Kopališka cesta 5, 1230 Domžale. V objektu se izvajajo športne aktivnosti in
prostori so temu prilagojeni.
Zunanji zidovi so betonsko zidane konstrukcije in niso primerno toplotno zaščiteni. Zidovi so debeline
približno 30 cm. Nekatera okna in vrata na objektu so starejša 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 prezračevalni sistem, vendar
le-ta ne deluje.
Garderobe se ogreva preko talnega gretja, s pomočjo 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 črpalko.
Za razsvetljavo dvorane se uporabljajo klasični reflektorji, drugje so nameščene svetilke s fluorescentnimi
sijalkami.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni možna, ker ne obstajajo
natančni podatki za obdobje 2009 – 2011. Povprečna dovedena energija na m2 ogrevne površine v letu
2015 (normirano 2013 – 2015) znaša ca. 96 kWh/m2a od česar znaša toplota za ogrevanje stavbe
71 kWh/m2a.
3.2.6.30 Dom upokojencev Domžale (DUD)
Podatki so povzeti iz Poslovnega poročila za leto 2013, javnega socialnovarstvenega zavoda /61/ in
podatkov pridobljenih neposredno iz strani DUD-a.
Dom upokojencev Domžale je javno socialni varstveni zavod, ki ima lokacijo v samem centru mesta, in sicer
se nahaja na naslovu Karantenska cesta 5, 1230 Domžale.
Osnovna dejavnost doma je zdravstvo in socialna varnost, poleg tega se pa odvija vrsta gospodarskih
dejavnosti. Izvaja se predvsem zdravstvena nega in oskrba stanovalcev. V domu je 170 stanovalcev v 108
sobah. V domu se nahaja 55 enoposteljnih sob, 8 enoposteljnih sob z lastnim tušem in straniščem, 4
enoposteljne sobe s straniščem, 33 dvoposteljnih sob, 1 dvoposteljna soba z lastnim tušem in straniščem
ter 7 triposteljnih sob. V prihodnosti načrtujejo povišanje stavbe in dodajanje sob ter ukinitev triposteljnih
sob. To bo omogočalo stanovalcem več ugodja. Poleg sob stanovalcev se v zgradbi nahajajo jedilnica,
kuhinja, telovadnica, pralnica, skupni večnamenski prostori, prostori za druženje in prosti čas, delovni in
terapevtski prostori, kopalnice in sanitarije, hodniki itd. Zunaj zgradbe se nahaja, za namene delovne
terapije, zelenjavni in cvetlični 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 načrtu za izvedbo v letu 2018. Stavba
nima izdelane energetske izkaznice in je prav tako v načrtu izvedba še v letošnjem letu. Podatki o stavbi so
pridobljeni s strani DUD-a direktno, v obliki vprašalnikov.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

69 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

DUD je v letu 2012 podpisal pogodbo za energetsko sanacijo zgradbe in isto leto so je tudi začelo izvajanje
sanacijskih del. V ta namen so pridobili Evropska kohezijska sredstva. Energetska sanacija je obsegala
sanacijo toplotnega ovoja, investicijo v ogrevalne naprave in hkrati v izrabo OVE. Toplotno so sanirali ravno
streho, in sicer so vstavili 20 cm toplotne izolacije v obliki XPS plošč in prodec. Sanirali so fasado in vstavili
20 cm kamene volne (tervol). Nekdanja enoslojna okna in balkonska vrata so bila nadomeščena 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 električne energije (SPTE), znamke SOKRATHERM, ki deluje
na zemeljski plin s 50 kW električne moči in 96 kW toplotne moči. Sanitarno vodo predhodno ogrevajo
preko toplotne črpalke OCHSNER GOLF, s 500 litrskim zalogovnikom.
Za namene pralnice se uporablja toplotna črpalka ATLAS GREE AQUA SPLIT, s 500 litrskim hranilnikom
sanitarne vode in toplotna črpalka Thermocold z rekuperacijo odvečne toplote sušilcev in 1000 litrskim
hranilnikom tehnološke vode.
Razsvetljava v stavbi je v 50 % neonska, 30 % razsvetljave pokrivajo varčne sijalke in 20 % LED sijalke.
Prezračevanje z rekuperacijo toplote je urejeno v jedilnici in kavarni z grelno in hladilno napravo
DANTHERM, COP 4,6. Prav tako je v pralnici urejeno prezračevanje, z rekuperacijo toplote iz pralnice.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 292 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 248 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjšanje za 15,1 %.
3.2.6.31 Zdravstveni dom Domžale
Podatki o Zdravstvenem domu Domžale so pridobljeni iz Energetskih izkaznic /61/, /62/ in /63/ ter direktno
od uprave Zdravstvenega doma, preko vprašalnikov.
Stavba se nahaja na naslovu Mestni trg 2, 1230 Domžale. Zdravstveni dom Domžale je javni zdravstveni
zavod, ki zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo prebivalcem Občine Domžale, Občine Lukovica, Občine
Mengeš, Občine Moravče in Občine Trzin, skupaj več kot 58.000 prebivalcem.
Število uporabnikov ZD Domžale je 170 zaposlenih plus vsakodnevni uporabniki zdravstvenih storitev.
Ocena povprečnega števila dnevnih iskalcev zdravstvene pomoči je 1500.
Stavba Zdravstvenega doma Domžale 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 od leta 1994 do leta 2002 so bila
vsa okna postopoma zamenjana. V traktu A in B so v letih 1995 – 2000 izvedli hidroizolacijo na ravnih
strehah.
V letu 2009 je bila izvedena prenova ogrevalnega sistema, ki je vključevala celotno obnovo kotlovnice,
zamenjavo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. V kotlovnici se sedaj nahajata dve peči na
zemeljski plin, in sicer t. i. nova peč ima nazivno moč 586 kW ter stara peč, ki je mišljena kot rezervna peč,
ima nazivno moč 950 kW.
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 kaže, da se je povprečna
dovedena energija na m2 ogrevne površine zmanjšala iz 185 kWh/m2a leta 2009 (normirano 2009 – 2011)
na 177 kWh/m2a leta 2015 (normirano 2013 - 2015), kar predstavlja zmanjšanje za 4,3 %.
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3.2.6.32 Biotehniška 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 vprašalnikov s strani uprave Biotehniške fakultete.
Stavbe Biotehniške fakultete, oddelek zootehnike, se nahajajo v majhni četrti Groblje v naselju Rodica, na
naslovu Groblje 3, 1230 Domžale. Oddelek zootehnike obsega 3 objekte, ki so poimenovani, stavba A,
stavba B in C ter 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 pohištvo, ki je
sedaj v PVC izvedbi. Stalnih uporabnikov v stavbi je 30.
Stavba B in C je bila zgrajena leta 1900. Od takrat do danes se je namen uporabe stavbe večkrat spremenil
in tudi stavba je bila večkrat obnovljena. Zadnja prenova se je odvila leta 1997, ko se je obnovilo stavbo in
dogradilo INDOK center (informacijsko – dokumentacijski center za dediščino) ter kuhinjo. Vse fasade so
bile obdane s 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 pohištvo, ki je sedaj v PVC izvedbi. 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 pohištvo, ki je sedaj v PVC izvedbi. Stalnih uporabnikov v stavbi je 35.
Prezračevanje objektov je povečini urejeno naravno, z odpiranjem oken in vrat, z izjemo posameznih
prostorov, ki imajo vgrajeno klimatsko napravo, split izvedbe, za hlajenje in delno ogrevanje. V laboratorijih
se odpaden zrak odvaja preko digestorijev.
Kotlovnica je urejena skupno za vse objekte Biotehniške 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 močjo 350 kW. Toplo vodo se pripravlja v bojlerju volumna 1250 litrov, ki je ogrevan
posredno. Poleg centralnega ogrevanja vode, imajo nekateri prostori ločeno pripravo tople vode z
električno energijo. V kotlovnici je instalirana tudi naprava za kogeneracijo, moči 30 kW.
Razsvetljava je urejena povečini s fluorescenčnimi in varčnimi sijalkami, nekaj pa je sijalk z žarilno nitko in
halogenskih sijalk. Največji porabniki električne energije so razsvetljava, hlajenje in delovanje opreme
(računalniki in drugi pripomočki).
Primerjava specifičnih kazalnikov rabe energije med letoma 2009 in 2015 ni možna, ker ne obstajajo
natančni podatki za obdobje 2009 – 2011.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

71 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

3.2.7 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK D.O.O.
Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., ima sedež na Savski cesti 34, 1230 Domžale. Podjetje od leta
1999 izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja v občinah Domžale, Mengeš,
Moravče, Trzin in Lukovica. Izvajanje dejavnosti temelji na sprejetih odlokih vseh petih občin, preko katerih
izvršujejo javno gospodarsko službo. Dejavnost vključuje oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda ter
odvoz in ustrezno ravnanje z odpadki. V občinah Domžale, Mengeš in Moravče izvajajo tudi javno službo
pokopališke in pogrebne dejavnosti.
JKP Prodnik, d. o. o., pokriva več kot 400 km vodovodnega omrežja, kar pomeni več kot 100 vodovodnih
objektov na območju občin, ki jih upravljajo. Na omrežje je priključeno več kot 14.000 priključkov, ki s pitno
vodo oskrbujejo približno 56.000 uporabnikov.
Za novelacijo LEK-a je pomembna poraba energije in energetska učinkovitost JKP Prodnik, d. o. o. ter
vodovodnega sistema. V nadaljevanju so podane porabe električne energije za sedež JKP Prodnik, d. o. o.,
črpališča v občini Domžale brez Mengeškega polja in Mengeško polje (7 vrtin).
Tabela 16: Poraba električne energije na vodovodnem omrežju po letih v obdobju 2010–2016:
Letna poraba
elektrike v kWh
Objekt Savska
Domžale - brez
Mengeškega polja
Samo Mengeško polje
SKUPAJ - Domžale in
Mengeško polje

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

72.687

72.222

60.887

58.512

65.100

70.943

65.690

205.783

156.574

159.008

174.266

222.900

212.183

207.590

854.550

814.152

778.612

789.189

804.344

819.296

928.252

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 območju Domžale – Kamnik, izvedena
hidravlična izboljšava, izgradnja in posodobitev vodovodnega sistema z ustrezno infrastrukturo ter
vključitev dodatnih vodnih virov. Zgrajenih in rekonstruiranih je bilo 2.961 metrov cevovodov, 3 črpališča in
3 vodohrani. Število oskrbovanih prebivalcev in prebivalcev, ki imajo sedaj zagotovljen varni dostop do
zdravstveno ustrezne pitne vode, se je povečalo. Izvedena je bila zamenjava vseh črpalk, zmanjšane so
priključne moči, kar pomeni manjšo porabo energije.
Daljinski nadzor jim omogoča spremljanje večine objektov na vodovodnem (črpališča, vodohrani) in
kanalizacijskem območju. Sistem jim omogoča spremljanje vodnih izgub in po podatki prejetih s strani JPK
Prodnik, d. o. o., so se izgube v vodovodnem omrežju zmanjšale za več kot polovico:
• Leta 2000, izgube v vodovodnem omrežju → 50 %
• Leta 2016, izgube v vodovodnem omrežju → 20 %
Med dejavnosti podjetja JKP Prodnik, d. o. o., sodi tudi odvoz in zbiranje odpadkov za občine Domžale,
Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče. Za opravljanje dejavnosti se porablja energija v obliki goriva za
odvozna vozila. Poraba goriva za vsa vozila je znašala 194.760 litrov, od česar je bilo 187.447 litrov
dieselskega goriva.
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3.2.8 JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK D. O. O.
Podjetje JP CČN Domžale – Kamnik, d. o. o. ima sedež na Študljanski cesti 91, 1230 Domžale. CČN obratuje
od leta 1980 naprej in čisti odpadne vode občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na
Gorenjskem.
Prvotna čistilna naprava je na leto (pred letom 2016) prečistila 7 mio m3 odpadne vode, predelala 4.000 ton
odpadnega blata in proizvedla 2,6 mio kWh električne energije. CČN je na leto vodo očistila 60.000
uporabnikom in večini večjim industrijskim obratom (z izjemo karton Količevo). Tako je skupna obremenitev
znašala 110.000 PE. Voda se je po organski obremenitvi prečistila nad 97 %, medtem ko po dušiku le okoli
40 %. Zaradi nizke stopnje očiščenosti dušikovih in fosforjevih snovi ter novi zakonodaji, ki je stopila v
veljavo avgusta 2016, se je pokazala potreba po nadgradnji CČN, saj obstoječa tehnologija nebi zagotavljala
ustreznega čiščenja odpadnih vod. Občine lastnice so pogodbo o začetku nadgradnje JP CČN podpisali junija
2014 in vložile lastna sredstva. Marca, 2016 je bila podpisan pogodba o pridobitvi kohezijskih sredstev,
medtem pa se je operativna nadgradnja že začela, v oktobru, 2015 in bila do marca, 2016 že v 50 %
zaključena. Sedaj, nadgrajena čistilna naprava, sprejme večje količine odpadne vode in ima kapaciteto
149.000 PE. Čisti odpadno vodo vsem prebivalcem, ki so priključeni na kanalizacijski sistem, greznične
gošče, blato malih komunalnih naprav in nekatere tekoče odpadke skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem.
Nadgrajena CČN obsega nove biološke stopnje za čiščenje dušikovih in fosforjevih snovi, ki zagotavljajo
odstranjevanje le-teh, najmanj do zakonsko predpisane vrednosti.
Leta 1986 je CČN prvič aktivirala bioplinske motorje z generatorji, ki iz bioplina, proizvedenega pri
anaerobnem procesu presnove organske snovi, proizvajajo električno in toplotno energijo. V manjših
količinah se v anaerobni proces sprejemajo tudi biološko razgradljivi odpadki. CČN je pridobila enotno
okoljevarstveno dovoljenje (IPPC), ki poleg omejenih emisij v vode obsega tudi emisije v zrak in ostale
emisije ter dovoljuje nadzorovani sprejem določenih tekočih odpadkov za večjo proizvodnjo bioplina in
posledično električne energije. Proizvedena električna energija se uporablja za obratovalne procese CČN in
je leta 2014 krila 78,1 % lastne porabe električne energije in oddala v omrežje 5 % od proizvedene elektrike.
Leta 2015 je krila kar 80 % lastne porabe električne energije ter 140.000 kWh oddala v omrežje kot
kvalificirana proizvajalka električne energije. S toplotno energijo, ki je proizvedena s kogeneracijskima
enotama je CČN v letu 2014 pokrila 99,9 % potreb po toplotni energiji in leta 2015 kar 100 % potreb po
toplotni energiji. Tako je že nekaj let CČN skoraj v celoti samozadostna ter za ogrevanje tehnoloških
procesov in vseh stavb ne potrebuje zunanjih energentov.
Poleg obstoječe je zgrajena nova TP postaja s pripadajočim kablovodom. Skupna potrebna delovna
(konična) moč nove TP je 900 kW. V TP je izvedena kompenzacija faktorja moči cos fi. Napeljave v TP so
izvedene tako, da bo možno v bodočnosti, brez večjih vložkov, priklopiti v otočno delovanje z napajanjem
agregata. Vsi porabniki, ki so bili predmet nadgradnje/dograditve so priklopljeni na novo TP.
Priprava ogrevane vode se izvaja s toplotnima črpalkama voda-voda, ki sta nameščeni v A-objektu. Ogreta
voda s toplotnih črpalk se uporablja za ogrevanje vstopnega objekta in objekta za sprejem gošč, za pripravo
tehnološke vode ter za pranje vstopnega objekta. Predvidena je možnost kasnejše dograditve toplotne
črpalke za ogrevanje prostorov delavnice. Kot osnovni vir toplote se uporablja očiščena voda iz iztoka iz
čistilne naprave. Očiščena voda iz iztoka se uporablja tudi kot tehnološka voda za procese in pranje naprav.
Zaenkrat je uporaba iztočne vode kot tehnološke vode omejena na novozgrajene objekte. V bodoče se
morda tovrstna uporaba razširi tudi na obstoječe sklope.
Z ukrepi na področju samopreskrbe so na CČN Domžale – Kamnik začeli že pred 10 leti, s postopnim
vlaganjem v posodobitev in nadgradnjo energetskega dela čistilne naprave. Obnova se je izvajala z lastnimi
sredstvi in je obsegala rekonstrukcijo gnilišč, obnovo plinohrama, menjavo plinskih motorjev in
generatorjev, postavitev postaje za sprejem biološko razgradljivih odpadkov, postavitev enote za čiščenje
bioplina, avtomatizacijo energetike in dodatne toplotne izolacije. Leta 2014 je bila izvedena oziroma
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sanirana neustrezna toplotna izolacija na silosu sekundarnega gnilišča D1 in toplotna izolacija na delu
tehnoloških cevovodov anaerobnega procesa, kjer je procesna temperatura odplak 38 ᵒC. 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 inštalacijah v anaerobni stopnji čiščenja.
Sedanja skupna zmogljivost plinskih generatorjev znaša 450 kW električne moči in 535 kW toplotne moči.
V spodnjih tabelah so prikazani podatki o proizvodnji in porabi električne in toplotne energije, po letih, za
obdobje od leta 2011 do vključno leta 2016.
Tabela 17: Proizvodnja in poraba električne in toplotne energije za obdobje 2011–2016
Leto

Proizvodnja el.
energije
[MWh]

Proizvodnja
toplote
[MWh]

Poraba el.
energije
[MWh]

Skupna poraba
energije
[MWh]

Delež
samooskrbe
[%]

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

5.551

88,1

2016

2.403

2.106

3.445

5.551

81,2

Iz zgornje preglednice je razvidno, da proizvodnja električne energije iz leta v leto raste in hkrati raste tudi
poraba električne energije. Potrebno je omeniti, da je zaradi povečanja kapacitete ob nadgradnji CČN
Domžale – Kamnik, rast porabe električne energije pričakovana. V zadnjem stolpcu tabele je podan delež
samooskrbe čistilne naprave, kjer je razvidno, da od leta 2011 do vključno leta 2014 energetska neodvisnost
raste, leta 2015 rahlo pade in leta 2016 zopet pade za 7 %. Gledano celotno, pa je mogoče razbrati, da je
CČN Kamnik – Domžale skoraj v celoti energetsko neodvisna in kot taka je po energetski samooskrbi v
evropskem vrhu.
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5.000
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Slika 18: Prikaz proizvodnje in porabe električne in toplotne energije na CČN Domžale - Kamnik
V procesu gnitja so v letu 2016 proizvedli 1.089.000 m3 bioplina, s 65 % metana oziroma 19 m3 bioplina/m3
blata. Na dveh bioplinskih motorjih so proizvedli 2.406.022 kWh električne energije oziroma 2,2 kWh/m3
bioplina in 2.105.519 kWh toplotne energije oziroma 1,9 kWh toplotne/m3 bioplina. Procesni kazalnik
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proizvodnje bioplina je znašal 23,7 L/PE/dan in je med običajno (20 L/PE/dan) in ciljno vrednostjo
(30 L/PE/dan). Procesni kazalnik specifične proizvodnje električne energije je znašal 19,1 kWh/PE/leto in je
bil malo nad običajno vrednostjo (18 kWh/PE/leto), ciljna vrednost pa je 25 kWh/PE/leto.
Celotna poraba električne energije je v letu 2016 znašala 3.445.318 kWh, kar pomeni da so pokrili 70 %
vseh lastnih potreb po električni energiji. Največ električne energije (1.774.007 kWh), je bilo porabljene za
delovanje puhal, za aerobno biološko stopnjo, in je predstavljala kar 52 % celotne porabe.

3.2.9 ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA (ENSVET)
ENSVET je programski projekt pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki je namenjen izvajanju energetske
svetovalne dejavnosti za občane na področju OVE in URE. Projekt je sofinanciran s strani EKO sklada
(Slovenski javni okoljski sklad) in povezanih partnerskih občin, kjer se brezplačno svetovanje za občane
izvaja preko visoko usposobljenih energetskih svetovalcev. ENSVET se izvaja že 21 let, sedaj že v 37 občinah,
pod okriljem Gradbenega inštituta ZRMK. Gradbeni inštitut ZRMK v sodelovanju z občinami in usposobljeni
energetski svetovalci na 37 lokacijah po vsej Sloveniji nudijo občanom brezplačno energetsko svetovanje.
Cilji projekta so spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in povečanje interesa
občanov za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih. Podatki o Energetski svetovalni pisarni in njihovem
delu so pridobljeni in povzeti po podatkih, pridobljenih neposredno pri svetovalcu iz ENSVET Domžale.
Energetska svetovalna pisarna Domžale se nahaja na naslovu Ljubljanska cesta 96 (občinska zgradba), 1230
Domžale. Ob samem začetku razvoja ENSVET-a, leta 1996, je bila Domžalska pisarna del Kamniške in se je
leta 1997 odcepila. V času delovanja, torej od začetka in do aprila 2017, je po nasvet prišlo 5006 prebivalcev
občine Domžale, kar se posledično pretvori v 5006 gospodinjstev, ki so iskali informacije in usmeritve na
področju energetike. Od vse podanih nasvetov je bilo 2906 dolgih ter izčrpnih nasvetov in 2100 krajših
nasvetov. Večina njihovih nasvetov je bila vezana na sanacijo objektov ter podajo ocene stroškov in
prihrankov, ki jo lahko prinese investicija. Njihove aktivnosti, pa segajo preko pisarniškega svetovanja, saj se
redno objavlja članke v lokalnih časopisih in forumih, oddaja na televizijskih programih in predava v
osnovnih šolah, podjetjih itd. Eden izmed kazalnikov, ki pove, ali se osnovni cilj dosega ali ne, je koliko ljudi
oziroma gospodinjstev, se je obrnilo na Energetsko pisarno v Domžalah, na letni ravni. Na spodnjem grafu je
prikazan trend od leta 1996 do leta 2016:
ŠTEVILO LJUDI, KI JE POISKALO NASVET NA TEMO ENERGETIKE
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Slika 19: Število prebivalcev, ki je poiskalo energetski nasvet po letih v obdobju od 1996 – 2016
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Trend kaže v zadnjih 20 letih vztrajen vzpon zanimanja prebivalcev občine Domžale za URE in OVE. Večje
zanimanje se kaže po letu 2004, ko je tudi večji poskok v številu obiskovalcev Energetske svetovalne
pisarne, Domžale. Ponovni porast obiskovalcev se pokaže v letu 2014. V spodnji tabeli so zbrani vsi nasveti
od leta 2010 dalje.
Tabela 18: Prikaz števila 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 ČRPALKA

21

72

70

97

86

73

29

21

SANACIJA TČ

23

31

41

70

88

51

107

42

ZEMELJSKI PLIN

19

30

16

19

59

58

51

6

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

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

91

162

139

201

208

165

212

86

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

39,1

37,8

36,5

43

45,2

37

45

53

BIOMASA

MKČN

SUBV.
DELILNIKI

OCENA PRIHRANKA V %

*Podatki za leto 2017 so samo do junija
Podatki so povzeti samo za dolga poročila, za kratka in informativna ne. Seveda sama realizacija svetovanih
ukrepov ni vedno zagotovljena. Svetovalci izvedbe ukrepov preverjajo samo v primeru subvencije, ko Eko
sklad želi potrditev izvajanja. Zadnja vrstica prikazuje oceno prihranka glede na izvedene ukrepe, po letih,
če bi bilo vse svetovano, tudi izvedeno. Odstotek pomeni skupni prihranek, glede na prvotno stanje. Ocena
je zgolj informativna.
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3.3 PODJETJA IN STORITVENI SEKTOR
Na območju občine Domžale so daleč največji porabnik energije v gospodarstvu predelovalne dejavnosti,
predvsem večji industrijski kompleksi. Podatki o rabi energije in porabi energentov v predelovalnih
dejavnostih so bili pridobljeni s strani Statističnega urada RS. Za podatke o porabah energije je bil zaprošen
tudi nabor 20 večjih podjetij na območju občine, vendar je bil odgovor prejet samo od petih. Na podlagi
analize podatkov se je izkazalo, da glede na porabo treh največjih industrijskih kompleksov (Helios d. o. o.,
Tosama d. o. o., Količevo Karton d. o. o.) ostali predstavljajo zanemarljivi del. Analiza rabe energije in
porabe energentov v gospodarstvu je zaradi zamika razpoložljivosti podatkov pridobljenih s strani SURS
narejena za obdobje 2009–2015. Podatki o porabah v predelovalnih dejavnostih za leto 2016 bodo
razpoložljivi šele jeseni 2017.
Na območju občine Domžale je prisotna industrija, ki sodi med predelovalne dejavnosti. Na območju občine
Domžale so prisotni večji industrijski kompleksi (Helios d. o. o., Tosama d. d., Količevo Karton d. o. o.) in
večje število manjših proizvodnih obratov. S strani Statističnega urada RS so bili pridobljeni podatki o 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
Šifra in naziv goriva
01010 Električna energija (MWh)
02060 Les in lesni odpadki (t)
03040 Dizelsko gorivo(za delovne stroje) (t)
03050 Ekstra lahko kurilno olje (t)
3

04010 Zemeljski plin (1000 Sm )
04020 Utekočinjen naftni plin (propan, butan) (t)

2009
148.596
2.100
264
475

2010
170.328
2.136
294
331

2011
161.582
1.672
284
220

2012
190.855
143
310
158

2013
190.463
163
296
135

2014
200.671
155
323
42

2015
203.867
188
324
41

44.922
33

48.469
33

41.174
19

47.199
9

45.962
2

41.675
5

41.220
3

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se je poraba energije in goriv v predelovalnih dejavnostih glede na
leto 2009 zmanjšala. Skupna poraba energije v predelovalnih dejavnostih je prikazana na spodnjem
grafičnem prikazu.
700.000

Poraba energije v MWh

600.000
500.000

UNP
Zemeljski plin

400.000

ELKO
300.000

Dizelsko gorivo
Lesna biomasa

200.000

Električna en.

100.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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 leto 2013 zmanjšala za 4,9 %, kar
je predvsem posledica manjše porabe zemeljskega plina. Raba električne energije se je namreč glede na
leto 2013 povečala za 5,4 %. Pri tem je potrebno poudariti, da zgoraj prikazana raba električne energije
vključuje tudi lastno proizvodnjo električne energije (SPTE, mHE, sončne) v sklopu predelovalnih dejavnosti.
Zmanjšala pa se je tudi poraba ELKO in sicer za skoraj 69 %. Še vedno je glavni energent zemeljski plin, sledi
električna energija. Poraba ostalih vrst goriva je skupno pod enim procentom (≈ 0,9 %). V obdobju od 2009
do 2011 je bila na območju občine prisotna tudi lesna dejavnost (LIP Radomlje), ki je za pridobivanje toplote
uporabljala lesno biomaso (lesne 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 območju občine Domžale poleg predelovalnih dejavnosti obsega tudi številna druga
proizvodna podjetja, storitvene dejavnosti in ostale poslovne porabnike. Ostali poslovni porabniki (brez
predelovalnih dejavnosti) na območju občine Domžale so v letu 2016 porabili ca. 64.500 MWh električne
energije in ca. 0,7 milijona Sm3 zemeljskega plina. Poraba električne energije ostalih gospodarskih
dejavnosti predstavlja ca. 33,0 % glede na odjem električne energije iz omrežja. Poraba zemeljskega plina
ostalih dejavnosti (brez skupnih kotlovnic 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 območju občine Domžale glavni porabnik energije v gospodarstvu.
Glede na namen se pretežno vsa energija porabi v tehnoloških procesih (98,65 % v sklopu kompleksa
Količevo karton d. o. o., 88,17 % v sklopu kompleksa Tosama d. o. o., 70,1 % v sklopu kompleksa Helios
d. o. o.). Za porabo v tehnoloških procesih sledi poraba za razsvetljavo in ogrevanje. Poraba energije za
hlajenje in sanitarno vodo je pod 1 % (v primeru Količevo Karton d. o. o. so vse ostale porabe pod 1 %).
Glede na oceno je skupna poraba energije za ogrevanje v letu 2015 znašala 7.455 MWh raba energije v
tehnološkem procesu (brez električne energije iz omrežja) pa 459.146 MWh.
V letu 2015 je bilo skupno za poslovni odjem porabljeno 195.815 MWh električne energije. V predelovalnih
dejavnosti je bilo skupno porabljeno 203.867 MWh električne energije, pri čemur je bilo iz omrežja
pridobljeno 131.253 kWh električne energije. Ostala električna energija v predelovalnih dejavnostih je bila
pridobljena s soproizvodnjo toplote in električne energije na plinski enoti SPTE (24,1 %), na mali
hidroelektrarni (0,7 %) in na bioplinski elektrarni (0,1 %). V navedenih količinah niso upoštevane
gospodarske dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije, temveč je upoštevana samo
električna energija uporabljena za lastni namen. Proizvodnja električne energije iz OVE in na enotah SPTE je
podrobneje obravnavana v nadaljevanju v sklopu analize rabe električne energije.
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3.4 PROMET
Značilnost sektorja promet je da se velik del pogonskih goriv porabi ali pa oskrbuje izven območja občine
Domžale. Določitev rabe energije v prometu pa je možna samo na podlagi obremenitev cestnega omrežja v
občini. Glede na to, da skozi občino potekajo zelo prometne državne ceste, ki ne predstavljajo samo rabe
energije občanov Domžal, bi raba energije v prometu predstavljala nerealen podatek.
Na območju občine Domžale je bilo leta 2014 registriranih 22.531 motornih vozil, od česar je bilo 18.549
osebnih avtomobilov. To pomeni, da je bilo v povprečju približno 0,5 osebnega vozila na prebivalca. Število
vozil skupaj se je glede na leto 2009 povečalo za 4,1 %. Predvsem se je povečalo število osebnih vozil in
motornih koles. Število tovornih motornih vozil se je povečalo le malenkostno, število avtobusov pa se je
celo zmanjšalo. Na območju občine Domžale sicer ni podjetja, ki bi izvajalo javni potniški promet oziroma
medkrajevni potniški 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 prijaznejšega vozila (t. j. baterijsko vozilo ali plug-in hibridno vozilo).

3.4.1 CESTNI PROMET
Občina Domžale ima skupaj 269,5 km kategoriziranih javnih cest (JC), od tega je 30 km državnih in 239,4 km
občinskih cest. Bolj podrobna razdelitev je v spodnji tabeli:
Tabela 20: Kategorizacija in dolžina cest v občini Domžale
Občinska cesta

Dolžina v km

Lokalna cesta (LC)
Zbirne mestne ceste (LZ)
Mestne (krajevne) ceste (JP)
Javne poti (JP)
Javne poti za kolesarje (KJ)

Državna cesta
74 Avtocesta (AC)

Dolžina v km
10,2

17,3 Regionalna cesta II. Reda (R2)

10,4

9,1 Regionalna cesta III. Reda (R3)

9,4

123,6 -

-

15,4 -

-

Poleg dolžine cest na območju občine Domžale je pomembna obremenjenost cest in prometni tokovi. Pod
tranzitne tokove na območju občine spada promet dnevnih migrantov med Ljubljano in mesti ter naselji v
severozahodnem delu Ljubljanske kotline (Domžale, Mengeš, Kamnik, Radomlje …). Naslednji tranzitni tok
je promet na avtocesti A1, ki povezuje zahodno in vzhodno Slovenijo. Območje od Trzina do Mengša ter
naprej do Kamnika se navezuje na avtocesto, in sicer skoraj izključno preko centra mesta Domžal na
priključek Domžale (Zaboršt), do katerega vodi Kopališka cesta. Preko omenjenega AC priključka se v veliki
meri priključujejo tudi Domžale, deloma pa se priključujejo preko AC priključka Krtina in AC priključka
Šentjakob (slednji leži v občini Ljubljana). Regionalna cesta R3 – 644, ki vodi po Kamniški cesti, preko
Ljubljanske ceste in vodi na Savsko cesto je glavna vpadnica iz Kamnika in poteka skozi Domžalsko mestno
središče ter povezuje vrsto naselij v smeri sever–jug. Na regionalno cesto R2 – 477, ki vodi iz Lukovice,
preko Želodnika v Domžale in naprej v Trzin ter Ljubljano, se v Trzinu navezuje na glavno cesto G2 – 104,
Mengeška cesta. Ta vodi iz Kranja preko Mengša naprej v Trzin in skupaj z regionalno cesto R1 – 255,
Kamnik – Mengeš, deluje kot nekakšna obvoznica Domžal in močno vpliva na prometne tokove v občini
Domžale. Povprečni letni dnevni promet za leto 2015 po kategoriji vozil je podan v spodnji preglednici.
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Tabela 21: Prikaz povprečnega letnega prometa v občini Domžale, za leto 2015
Cesta

PLDP

Motorji

Osebna
vozila

Bus

Tov. voz.
< 3,5 t

Tov. voz.
> 3,5 t

Tov. s
prik.

Vlačilci

AC - A1 - Blagovica - Lukovica

39.692

88

29.001

240

4.346

862

753

4.402

AC - A1 - Lukovica - Krtina

40.471

90

29.721

240

4.350

880

760

4.430

AC - A1 - Krtina - Domžale

44.206

110

33.036

240

4.700

890

770

4.460

AC - A1 - Domžale - Šentjakob

52.766

130

41.040

240

5.020

1.042

776

4.518

AC - A1 - Priključek Krtina

1.271

3

979

3

157

33

17

79

AC - A1 - Priključek Krtina

5.006

20

4.478

2

334

38

23

111

R2 - 477 - Želodnik - Domžale

8.975

121

7.526

88

670

389

51

130

R2 - 477 - Domžale - 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 - Želodnik - Krtina

3.660

25

3.150

35

240

135

20

55

R2 - 415 - Krtina - Moravče

6.146

24

5.541

34

366

95

29

57

R2 - 415 - Moravče - Drtija

2.060

25

1.775

15

120

80

15

30

R3 - 644 - Šentjakob - Domžale

8.644

49

7.877

46

525

109

16

22

R3 - 644 - Domžale - 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
– Domžale – Šentjakob (52.766 PLDP), sledi AC – A1 – Krtina – Domžale (44.206 PLDP) in nato AC – A1Lukovica – Krtina (40.471 PLDP).

3.4.2 JAVNI POTNIŠKI PROMET
V Domžalah delujejo tri vrste javnih prometnih sredstev, in sicer železniški primestni promet ter
medkrajevni in primestni avtobusni promet.
Javni potniški promet izvaja podjetje KAMBUS iz Kamnika. Podatki, ki so podani v nadaljevanju so
pridobljeni in povzeti s strani podjetja KAMBUS.
Glavne avtobusne postaje v Domžalah ni. Skozi občino Domžale se dnevno izvaja 84 rednih avtobusnih linij
za prevoz potnikov in dve liniji šolskih prevozov, na relaciji Domžale–Ihan. KAMBUS ima v voznem parku
skupno 37 avtobusov s povprečno starostjo 5,7 let. Znamke vozil so Mercedes, TAM in Iveco. Količina
porabljenega dizelskega goriva v celotnem linijskem prevozu, za leto 2015, znaša 654.211 litrov in za leto
2016, 643.397 litrov. Skupna povprečna letna poraba goriva za vozila iz linij skozi občino Domžale, za leto
2015, znaša 30,17 L/100 km in za leto 2016 29,75 L/100 km. KAMBUS v lasti nima nobenega vozila za prevoz
potnikov na električni in/ali na plinski pogon oziroma gorivne celice.
Število prepeljanih potnikov po vseh linijah KAMBUS-a, v letu 2015, znaša 1.462.656. Skozi občino Domžale
poteka 80 % vseh linij, a ker se vsi potniki ne peljejo po celotni liniji, je odstotek za število prepeljanih
potnikov na linijah skozi Domžale nekoliko manjši, in sicer je ocenjen na 70 %, kar pomeni 1.023.859
potnikov. Število vseh prepeljanih potnikov skozi občino Domžale, v letu 2016, je ocenjen na 954.191
potnikov. Potrebno je poudariti, da za leto 2016 manjkajo podatki o potnikih, od septembra do decembra,
za IJPP vozovnice. Enotna vozovnica za avtobus in vlak je začela veljati septembra 2016 in zajema vozovnice
dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih. Vozovnice so potrjene preko terminalov IJPP.
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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 občine Domžale, za leto 2015 in 2016
Leto 2015
Postaja

Vstop potnikov

Homec
Jarše
Radomlje
Vir

Leto 2016

Izstop potnikov

Vstop potnikov

Izstop potnikov

4.923

7.125

3.591

5.211

368

1.668

196

1.202

17.760

22.134

13.174

15.298

22.306

22.178

15.865

17.169

Domžale

246.083

191.701

194.477

157.157

Skupaj

291.440

244.806

227.303

196.034

Iz zgornje preglednice je razvidno, da največ potnikov vstopi in izstopi na postaji Domžale. Število vstopov in
izstopov se je v letu 2016, glede na leto 2015, zmanjšalo za približno 21 %. Povprečna razdalja potnika na
leto nam ni znana.
Železniška postaja, je v Domžalah dobro locirana, in sicer v samem središču mesta. Postaja je potrebna
prenove, sama izvedba prenove pa otežena, zaradi goste nameščenosti stavb v središču mesta /15/.
Podatki, ki so podani v nadaljevanju so pridobljeni in povzeti s strani Slovenskih železnic ter dopolnjeni z viri
pridobljenimi direktno s strani Slovenskih železnic preko vprašalnikov.
Štiriinštirideset potniških vlakov in štirje tovorni vlaki se dnevno vozi skozi območje občine Domžale. Na
omenjeni lokaciji vozijo (za potniški promet) Dizelmotorni vlaki serije 713–100, ki so predelani iz dizel
hidravlične motorne garniture serije 713. Slednji so se nabavljali v letih 1983 in 1986. Prvih pet enot je bilo
izdelanih v Nemčiji in ostalih 22 v Mariboru. Enota je sestavljena iz motornika in prikolice. Grod motornika
je zgrajen iz lahke konstrukcije iz duraluminija in postavljen na zračne blazine, katere regulirajo, glede na
težo potnikov, enakomerno težo vozila nad zgornjim robom tirnice. Zardi manjše teže vozila ga odlikuje
nizka poraba goriva, ki pa sicer ni znana, saj nimajo vgrajenih števcev porabe dizel goriva. Ogrevanje
oddelkov je urejeno s hladilno vodo dizel motorja in ogrevalno napravo Hagenuk. Vstopna vrata se odpirajo
ročno in zapirajo avtomatsko. Na vlaku je 128 sedežev in doseže najvišjo hitrost 120 km/h.
V letu 2015 se je na linijah skozi občino Domžale prepeljalo 257.000 potnikov in v letu 2016 239.000
potnikov. Potrebno je poudariti, da v letu 2016 manjkajo podatki iz terminala IJPP-ja, torej vozovnice
dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih od septembra 2016, ki so potrjene preko
terminala IJPP.

3.4.3 KOLESARJI IN PEŠCI
V občini Domžale je trenutno kategoriziranih 15,4 km javnih poti za kolesarje/5/. V pripravi za kategorizacijo
je še 5 km kolesarskih poti. Skozi občino Domžale poteka šest rekreacijsko–povezovalnih kolesarskih poti, ki
so povezane in speljane skozi sosednje občine, vendar niso sistematično urejene. Trenutno najbolj
pomembni kolesarski povezavi znotraj občine sta Zelena os ob Kamniški Bistrici, ki povezuje Domžale s
Kamnikom in načrtovana Urbana os, ki poteka vzporedno z Zeleno osjo in povezuje Domžale s Preserji. /14/.
V območju občine Domžale je 36 km pločnikov in pešpoti in vključuje tudi pot, Zeleno os ob Kamniški
Bistrici, ki je urejena med Homcem in Študo v dolžini 14 km. Pot je namenjena tako pešcem, kot tudi
kolesarjem. Poti ob bregovih Kamniške Bistrice so urejene s premostitvenimi objekti in podhodi. Sicer je
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urejenih 11 premostitvenih objektov čez Kamniško Bistrico in 6 podhodov, ki so namenjeni lažjemu
prečkanju. V območju mestnega jedra Domžal je urejenih približno 15 km pločnikov.

3.5 PREGLED IN ANALIZA PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE
3.5.1 BILANCA RABE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Raba električne energije na območju občine Domžale je bila v sklopu Prenove LEK-a natančno analizirana za
obdobje zadnjih treh let (2014–2016). Raba električne energije na območju občine se sicer spremlja že od
leta 2009 v sklopu izdelave letne energetske bilance. Podatki o rabi električne energije se pridobijo s strani
upravljavca elektroenergetskega omrežja (Elektro Ljubljana, d. d.). Za obdobje od leta 2011 je raba
električne energije glede na odjem prikazana na spodnjem grafičnem prikazu.
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Slika 21: Prikaz porabe električne energije za obdobje 2011–2016
Podrobna analiza rabe električne energije je bila izdelana za obdobje zadnjih treh let, ko je bil s strani
upravljavca uvedena metodološka sprememba pri zajemu podatkov. Skupna raba električne energije se v
obdobju zadnjih treh let povečuje za vse vrste odjema (poslovni odjem, gospodinjstva in javna uprava).
Skupna raba električne energije je v letu 2016 znašala 261.559 MWh in se je glede na leto 2014 povečala za
ca. 2,0 %. Najvišja je bila raba električne energije v poslovnem odjemu, pri čemer le-to predstavlja
predvsem raba električne energije v predelovalnih dejavnostih (ca. 67 % odjema iz omrežja). Raba
električne energije glede na vrsto odjema v letu 2016 je prikazana na spodnjem grafičnem prikazu. V
navedeni rabi električne energije ni vključena lastna proizvodnja električne energije, ki s strani
predelovalnih dejavnosti ni oddana v omrežje. Torej je na spodnjem grafičnem prikazu vključena samo raba
električne energije iz elektroenergetskega omrežja.
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Slika 22: Prikaz rabe električne energije glede na namen v letu 2016

3.5.2 STOPNJA RASTI RABE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Skupna poraba električne energije v letu 2015 je znašala 257.793 MWh in se je glede na leto 2014 povečala
za 0,54 % predvsem na račun povečanja porabe v gospodinjstvih. Le ta so v letu 2015 porabila 55.464 MWh
električne energije, kar je za 2,5 % več kot v letu 2014. Poraba električne energije za poslovni odjem je v
letu 2015 znašala 195.815 MWh in se je glede na leto 2014 povečala za 0,06 %. Prikaz trenda spremembe
rabe električne energije je ločeno glede na odjem prikazan na spodnjem grafičnem prikazu.
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Slika 23: Prikaz trenda spremembe rabe električne energije v obdobju 2014 - 2016
Kot je razvidno iz zgornjega grafičnega prikaza se raba električne energije v zadnjih treh letih povečuje tako
v gospodinjstvih kot v poslovnem odjemu. V naslednji preglednici je prikazana stopnja rasti za območje
občine Domžale in za Slovenijo ter razlika med stopnjami rasti. V spodnji preglednici je stopnja rasti
izražena kot sprememba v % glede na predhodno leto oziroma kot je navedeno v stolpcih. Indeks rasti glede
na spodnje vrednosti predstavlja plus 100 pri vsaki vrednosti (stopnja rasti je izražena glede na 100 %).
Razlika predstavlja razliko med vrednostjo za Slovenijo in vrednostjo za Domžale.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

83 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

Tabela 23: Stopnja rasti rabe električne energije za občino Domžale in Slovenijo ter primerjava
Vrsta odjema/trend - SLOVENIJA
Gospodinjstva
Poslovni odjem
SKUPAJ poraba električne energije

2015/2014
2,56
3,00
2,70

2016/2015 POVPREČJE 2016/2014
1,72
2,14
4,32
2,00
2,50
5,06
1,93
2,32
4,68

Vrsta odjema/trend - DOMŽALE
Gospodinjstva
Poslovni odjem
Javna uprava
SKUPAJ

2015/2014
2,53
0,06
-1,56
0,54

2016/2015 POVPREČJE 2016/2014
2,04
2,28
4,62
1,33
0,69
1,39
0,42
-0,57
-1,14
1,46
1,00
2,00

Vrsta odjema/trend - Razlika
Gospodinjstva
Poslovni odjem
SKUPAJ

2015/2014
0,03
2,95
4,26

2016/2015 POVPREČJE 2016/2014
-0,33
-0,15
-0,30
0,67
1,81
3,67
1,50
2,88
5,82

Kot je razvidno iz zgornje preglednice je stopnja rasti skupno v občini Domžale manjša kot na nivoju
Slovenije, pri čemer je stopnja rasti v gospodinjstvih večja kot na nivoju Slovenije.
Iz zgornjega grafičnega prikaza je razvidno, da se raba električne energije v javni upravi zadnja tri leta v
povprečju zmanjšuje za 0,57 %. Navedeno je deloma posledice zmanjševanja raba električne energije za
javno razsvetljavo, kot je razvidno iz poglavja v nadaljevanju. Poraba električne energije v analiziranih javnih
objektih predstavlja približno polovico (48,1 % v letu 2016) odjema javna uprava. Metodološko ni povsem
jasno, kaj vse je s strani upravljavca zajeto pod odjem Javna uprava. Poleg javnih objektov je v tem odjemu
vsekakor še javna razsvetljava, elektrika za obratovanje vodovodnega sistema, CČN, vseh pisarn državnih
institucij (v sklopu poslovnih objektov). Ocenjujemo, da je poleg zmanjševanja rabe električne energije za
javno razsvetljavo in vodovodno omrežje, posledica za zmanjševanje tudi manjše število pisarn različnih
institucij.

3.5.3 KAZALNIKI RABE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Število prebivalcev se je od leta 2011 naprej na območju občine stalno povečevalo, in sicer je število
prebivalcev v drugi polovici leta 2015 na območju občine znašalo 35.159 in se je glede na leto 2011
povečalo za okoli 2,8 %. Pri tem pa se je skupna poraba električne energije glede na prebivalca povečala za
10,2 %, poraba električne energije v gospodinjstvu glede na prebivalca pa se je povečala za 11,5 %. Skupna
poraba električne energije na prebivalca občine je v letu 2015 znašala 7.332 kWh/prebivalca, poraba
električne energije v gospodinjstvu pa 1.578 kWh/prebivalca. V letu 2014 je skupna poraba električne
energije preračunana na prebivalca znašala 7.337 kWh, kar je krepko nad povprečjem v Sloveniji
(6.094 kWh/prebivalca).
Podatki za leto 2016 na nivoju Slovenije v času izdelave tega poročila še niso bili razpoložljivi. Poraba
električne energije preračunana na prebivalca je prikazana na spodnjem grafu.
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Slika 24: Prikaz porabe električne energije na prebivalca za obdobje 2011–2015
Glede na to, da se na območju občine Domžale nahajajo predelovalne dejavnosti, ki porabijo velike količine
električne energije je poraba nad povprečjem Slovenije povsem logična.

3.5.4 JAVNA RAZSVETLJAVA
V občini Domžale je koncem decembra 2015 v katastru skupno 4.075 svetilk javne razsvetljave na skupno
116 prižigališčih oz. merilnih mestih električne energije. Pri tem je vštetih tudi 60 reflektorjev in BIČ znakov,
ki ne spadajo pod javno razsvetljavo, prav tako pa je za potrebe semaforizacije in ostale prometno
svetlobne signalizacije vštetih tudi 7 prižigališč za napajanje električne energije, ki se ne uvrščajo pod javno
razsvetljavo. Do konca leta 2015 so bile prilagojene Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja praktično vse svetilke, to je okoli 4.060 svetilk, razen svetilke na mostovih.
Skupna izračunana moč nameščenih svetilk javne razsvetljave v občini Domžale 303.500 W, povprečna moč
ene svetilke je 74,5 W, povprečno je nameščeno 35 svetilk na eno odjemno-merilno mesto oz. prižigališče,
povprečna višina kandelabra je 6 m.
Pri osvetljenosti cest in javnih površin pridemo do podatka, da je v občini Domžale osvetljenih okoli 11 km
državnih cest (preko 50 %) in okoli 130 km lokalnih cest (blizu 60 %) oz. skupaj ca. 500.000 m2, od prižigališč
javne razsvetljave, pa do preko 4.000 svetilk vodi blizu 130 km, predvsem podzemnih vodov električne
energije.
Sanacija JR se je začela izvajati že po letu 2005 in je bila v letu 2013 dokončno izvedena. Prihranek energije
bo glede na leto 2012 znašal 1.024 MWh, glede na leto 2010 pa 1.343 MWh. V letu 2013 je bila sanirana JR
v polnem obratovanju in se je prihranek povečal še za 51 %. Pri tem so bile v omrežje priključene nove
svetilke. Poraba električne energije za javno razsvetljavo v obdobju 2010–2016 je prikazana na spodnjem
grafičnem prikazu.
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Slika 25: Prikaz porabe električne energije za javno razsvetljavo za obdobje 2010–2016
V letu 2016 je poraba električne energije za javno razsvetljavo preračunana na prebivalca občine znašala
33,1 kWh/prebivalca in se je glede na leto 2010 zmanjšala za 30,4 kWh/prebivalca oziroma za 91 %. Letna
poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo
javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini,
je krepko pod ciljno vrednostjo 44,5 kWh/prebivalca (ca. 75 % cilje vrednosti). Na podlagi navedenega je
razvidno, da je na območju občine energetsko učinkovita javna razsvetljava skladna z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

3.5.5 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Na območju občine Domžale je bilo v letu 2015 registriranih 46 elektrarn, ki oddajajo električno energijo v
omrežje. Od tega je bilo največje število sončnih elektrarn (28), sledijo male hidroelektrarne (9). Prisotne so
še elektrarne na bioplin in SPTE enote (soproizvodnja toplote in električne energije). Proizvedena električna
energija v letu 2015 in oddana električna energije ter število elektrarn so prikazani v spodnji preglednici.
Tabela 24: Proizvodnja električne energije na elektrarnah na območju občine Domžale v letu 2015
Proizvodnja
Oddaja
Vrsta elektrarne
Število
[kWh]
[kWh]
Elektrarna na bioplin
4
51.848.564
6.114.364
Elektrarna na bioplin in čistilne naprave
1
2.287.744
124.609
Hidroelektrarna
9
1.247.690
1.067.708
Sončna 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 območju občine Domžale skupno proizvedeno približno 56.850 MWh električne
energije. Pretežno gre za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije deloma pa za
soproizvodnjo toplote in električne energije. Proizvodnja električne energije se je sicer glede na predhodno
leto zmanjšala, kar je posledica zmanjšane proizvodnje v sklopu bioplinske elektrarne v sklopu kompleksa
Karton Količevo, d. o. o. Proizvodnja električne energije iz OVE za obdobje 2010–2015 je prikazana na
spodnjem grafičnem prikazu.
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Slika 26: Oddaja električne energije v omrežje v obdobju 2010–2016
Daleč največ električne energije je proizvedeno na bioplinski elektrarni, ki se nahaja v sklopu papirnice
Količevo. Močno izstopa tudi oddaja s strani hidroelektrarn v letu 2011, kar zopet predstavlja pretežno
proizvedeno v sklopu Karton Količevo, d .o. o. Iz zgornjega grafa pa je lepo razviden porast proizvedene
elektrike iz sonca od leta 2011 naprej, kar je posledica novih sončnih elektrarn na območju občine. Od leta
2012 naprej se pojavijo tudi sistemi za soproizvodnjo toplote in elektrike. Določen del elektrike pa je
proizveden tudi v sklopu malih hidroelektrarn na območju občine Domžale. V nadaljevanju je podan prikaz
proizvodnje elektrike brez proizvodnje v sklopu Karton Količevo, d. o. o.
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Slika 27: Proizvodnja električne energije na elektrarnah v občini za obdobje 2013–2016
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3.6 PORABA KONČNE ENERGIJE PO SKUPINAH PORABNIKOV
Na podlagi analize posameznih sektorjev, ki so predstavljene v predhodnih poglavjih je bila določena
skupna poraba končne energije po energentih in po skupinah porabnikov v lokalni skupnosti. V določitev
porabe končne energije po skupinah porabnikov so bili vključeni vsi pridobljeni podatki in izdelane analize.
V nadaljevanju je prikazana struktura porabe končne energije glede na skupine porabnikov, struktura
porabe energentov za ogrevanje po skupinah porabnikov in ločeno poraba energije za toplotno in
električno oskrbo po posameznih skupinah porabnikov.
Raba končne energije v občine Domžale se je v letu 2016 glede na predhodni leti povečala, kar je posledica
po eni strani povečanja energije za ogrevanje objektov, po drugi strani pa gospodarska rast in posledično
povečanje intenzivnosti predelovalnih dejavnosti na območju Občine. Raba končne energije na območju
Občine Domžale se je glede na leto 2011 zmanjšala za 1.080 MWh, kar predstavlja zmanjšanje za 0,1 %. Pri
tem se je poraba za ogrevanje zmanjšala za 38.463 MWh, poraba v industriji pa se je povečala za
34.860 MWh. V enakem obdobju se je raba električne energije povečala za 33.927 MWh predvsem na
račun povečanja rabe električne energije v industriji. Raba končne energije po posameznih skupinah
porabnikov je v obdobju 2011–2016 prikazana na spodnjem grafičnem prikazu.
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Slika 28: Raba končne energije v obdobju 2011–2016 po skupinah porabnikov
Kot je razvidno iz zgornjega grafičnega prikaza je glavni porabnik na območju Občine Domžale industrija, pri
čemer se največji delež energije porabi v tehnoloških postopkih (ca. 97 %). V letu 2016 je industrija
(gospodarstvo) predstavljala 76 % rabe končne energije, gospodinjstva 23 % in javna uprava ca. 2 %. Raba
končne energije na zgornjem grafičnem prikazu vključuje tako rabo energentov kot rabo električne energije.
Največji delež med energenti v rabi končne energije ima zemeljski plin, ki je v letu 2016 predstavljal ca.
57 %, sledi električna energija s ca. 32 %, ELKO s 6 % in lesna biomasa s 5 %. Raba končne energije glede na
energent je določena predvsem z rabo v industriji. Raba končne energije po vrstah energentov je za
obdobje 2011–2016 prikazana na spodnjem grafičnem prikazu.
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Slika 29: Raba končne energije v obdobju 2011–2016 po vrstah energentov
Raba končne energije v letu 2016 glede na strukturo porabe energentov za ogrevanje po skupinah
porabnikov in ločeno poraba energije za toplotno in električno oskrbo po posameznih skupinah porabnikov
je prikazana na spodnjem grafičnem prikazu.
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Slika 30: Raba končne energije po skupinah porabnikov in namenu porabe v letu 2016
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4 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO
Na območju občine Domžale se nahajata dve vrsti javne energetske infrastrukture, in sicer
elektroenergetsko omrežje in plinovodno omrežje. Podatki o javni energetski infrastrukturi so bili
pridobljeni s strani Občine Domžale, Oddelka za urejanje prostora. Poleg navedene infrastrukture se na
območju občine nahajajo še sistemi za izkoriščanje obnovljivih virov energije in kataster kurilnih naprav.

4.1 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Podatki o elektroenergetski infrastrukturi so bili pridobljeni s strani Občine Domžale in s strani upravitelja
Elektro Ljubljana, d. d. Analizirani so bili prejeti podatki o poteku objektov za potrebe električne energije po
posameznih enotah urejanja prostora in sicer:
- 0,4 kV daljnovodi,
- 20 kV daljnovodi,
- 110 kV daljnovodi
- 220 kV daljnovodi
- 400 kV daljnovodi
- ločilna mesta in
- transformatorske postaje.
Na območju občine Domžale v pristojnosti podjetja Elektro Ljubljana, d. d., se nahaja 64,3 km 20 kV
nadzemnih vodov, katerih povprečna starost je 37 let in 61,2 km 20 kV KBV, katerih povprečna starost je 21
let. Na območju občine Domžale 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 območju občine Domžale v pristojnosti podjetja Elektro Ljubljana, d. d., se nahaja 172 TP 20/0,4 kV,
katerih povprečna starost je 32,7 let. V TP je 193 TR 20/0,4 kV, katerih povprečna starost je 27,6 let.
Da se ohranijo minimalni standardi kakovosti napajanja Elektro Ljubljana, d. d., v desetletnem obdobju
načrtuje obnovo oziroma kabliranje 9,2 km 20 kV DV in izgradnjo 9,5 km 20 kV KB.
Za ohranjanje kakovostne oskrbe uporabnikov z električno energijo se načrtuje v naslednjem desetletnem
obdobju zgraditi 9 novih TP 20/0,4 kV in izvršiti zamenjavo srednjenapetostnih (SN) postrojev v 17
obstoječih transformatorskih postajah.
V desetletnem obdobju se načrtuje 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 omrežja na manjšem območju občine Domžale.
Prikaz navedenega omrežja na celotnem območju občine se nahaja v prilogi.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

90 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

Slika 31: Prikaz elektroenergetskega omrežja na delu območja občine Domžale
SN 20 kV distribucijsko omrežje, ki v normalnem obratovalnem stanju obratuje kot radialno napajano
omrežje, je na območju Občine Domžale oskrbovano iz dveh napajalnih virov – razdelilno transformatorskih
postaj RTP 110/20 kV Domžale in RTP 110/20 kV Mengeš. Konična obremenitev obeh RTP 110/20 kV
omogoča v obstoječem stanju samostojno obratovanje objektov.
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SN distribucijsko omrežje se v občini Domžale deli na mestno kabelsko omrežje, ki oskrbuje uporabnike
sistema v osrednjem – gosto poseljenem – delu občine, vključno z večjimi industrijskimi uporabniki sistema
ter na podeželsko nadzemno omrežje. Osrednji del Domžal oskrbujeta z električno energijo dva SN kabelska
izvoda iz RTP 110/20 kV Domžale, ki si medsebojno zagotavljata rezervo. Pretežno gospodinjski odjem na
območju Vira, Spodnjih oziroma Srednjih Jarš in Rodice je oskrbovan s SN kabelskim izvodom iz
RTP 110/20 kV Domžale, ki se zaključuje v RTP 110/20 kV Mengeš.
Industrijski uporabniki sistema na območju Vira, Količevega, Zgornjih Jarš in Preserja so oskrbovani s SN
kabelskimi izvodi, ki so zaključeni v 20 kV ločeni zanki med RTP 110/20 kV Domžale in RTP 110/20 kV
Mengeš. Največja odjemalca električne energije v Občini Domžale sta napajana z neposrednimi SN
kabelskimi izvodi iz RTP 110/20 kV Mengeš (osnovno in rezervno napajanje). Rezervno oskrbo jima je
mogoče zagotoviti tudi iz bližnje RTP 110/20 kV Domžale.
V SN kabelskem omrežju je načrtovana sanacija (nadomestitev) vodnikov starejše izvedbe in manjših
prerezov (50 mm2 oziroma 70 mm2) z vodniki večjega prereza.
Nadzemno SN omrežje na območju občine Domžale se glede na smer poteka in področja napajanja deli na
naslednje daljnovode:
1. Gospodinjski odjem v Preserju in Radomljah je oskrbovan z daljnovodom (DV) iz RTP Mengeš, ki se
ob Volčjem potoku zaključuje v daljnovod iz RTP 110/20 kV Kamnik. Odcep v smeri Radomelj se
nadaljuje mimo Hudega in Rove do Rafolč, kjer je za zagotavljanje rezervnega napajanja zaključen v
daljnovod, ki napaja uporabnike sistema na območju Doba, Lukovice in Blagovice.
2. Proti vzhodu potekata daljnovoda, ki napajata uporabnike sistema na območju Doba, Lukovice,
Blagovice in Moravč. Daljnovodu, ki napaja uporabnike na območju Moravč je zagotavljeno
rezervno napajanje z daljnovodom iz RTP 110/20 kV Litija.
3. V smeri Ihana, Dola pri Ljubljani in Senožet poteka daljnovod, ki je na meji občin Litija in Dol pri
Ljubljani zaključen v daljnovod iz RTP 110/20 kV Litija. Daljnovod, ki napaja uporabnike sistema
južno od Domžal na območju Štude in Dragomlja je v Depali vasi za zagotavljanje rezervnega
napajanja zaključen v daljnovod iz RTP 110/20 kV Črnuče.
4. Radijski oddajnik RTV Slovenije je edini odjemalec Občine, ki se po neposrednem 20 kV daljnovodu
napaja iz sosednje RTP 110/20 kV Črnuče.
5. Poleg omenjenih daljnovodov potekata med RTP 110/20 kV Domžale in RTP 110/20 kV Črnuče v
smeri Črnuč še daljnovoda, ki oskrbujeta uporabnike izven občine Domžale na območju Šentjakoba.
Zaradi visoke obremenjenosti daljnovoda v smeri Ihana se med RTP 110/20 kV Domžale in naseljem Dol pri
Ljubljani gradijo ojačitve SN omrežja v obliki novih 20 kV kabelskih izvodov. Ob pričakovani rasti
obremenitev na območju mestnega jedra v Domžalah bo nadalje potrebna tudi rekonstrukcija starejših SN
kabelskih odsekov, ki so sestavni del obstoječih kabelski izvodov.
Na območju občine je sledeče visokonapetostno omrežje: DV 2 x 400 kV Beričevo – Okroglo, DV 400 kV
Beričevo – Podlog, DV 2 x 220 kV Beričevo – Kleče, Beričevo – Podlog DV 220 kV Beričevo – Podlog, DV
110 kV Beričevo – Trbovlje 1, DV 110 kV Beričevo – Trbovlje 2, DV 2 x 110 kV TE TOL – Kleče, Črnuče – Kleče,
DV 110 kV Beričevo – Domžale, DV 110 kV Beričevo – Kleče in DV 2 x 110 kV Domžale – Kamnik.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

92 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

4.2 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM
Distribucijsko omrežje z zemeljskim plinom Domžale (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 omrežje je opremljeno z ustrezno katodno zaščito. POD se napaja iz dveh
merilno regulacijski postaj (MRP) in sicer iz MRP Domžale ter MRP Količevo. 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 RP Venclja Perka. V obeh
RP se tlak plina reducira z 1 bara na 100 milibar. Iz RP Rodica se napajajo območja Rodice, Sp. in Sr. Jarš iz
RP Venclja Perka pa območje Stoba. 100 milibar območja so med seboj povezana tako, da v primeru izpada
ene ali druge RP dobava plina uporabnikom ni motena.
Plinovodno omrežje je imelo na dan 31.12.2016 sledeče karakteristike,
• Napajanje: Iz MRP Domžale in MRP Količevo;
• Dolžina: 256.565 m;
• Hišnih priključkov: 5.545;
• Aktivnih priključkov: 2.251;
• Aktivnih uporabnikov: 3.535;
• Distribucija ZP: 6,5 mio. Sm3/leto.
Iz zgornjih karakteristik je razvidno, da je število aktivnih priključkov manjše od 50 % (40,6 %), kar kaže na
slabo izkoriščenost plinovodnega omrežja. Glede na to, da je na območju Občine še vedno najbolj
zastopano kurilno olje (ELKO), tudi v strnjenih delih naselij, bo v prihodnosti nujno potrebno z ukrepi doseči
bistveno povečanje števila aktivnih priključkov.
Osnova za brezhibno obratovanje in vzdrževanje DSZP je popolna in ažurirana dokumentacija, zasledovanje
stanja plinovoda (material, starost, prepustnost), zasledovanje aktivnosti okrog drugih komunalnih vodov v
bližini plinovoda in organizacija dežurne vzdrževalne službe.
Vzdrževanje plinovodnega omrežja se izvaja v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina za geografsko območje občine DOMŽALE in v skladu z Navodili za kontrolo in
vzdrževanje plinovoda – PETROL. V letu 2016 so opravili:
• redni servis odorirnih naprav pri MRP Domžale in MRP Količevo,
• redni servis RP Rodica in RP Domžale,
• kontrolo delovanja katodne zaščite,
• 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 čiščenje.
Na spodnji sliki je prikazan potek plinovodnega omrežja na delu območja občine Domžale.
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Slika 32: Prikaz elektroenergetskega omrežja na delu območja Občine Domžale
Večjih širitev DSZP se ne načrtuje. S širitvijo DSZP se sledi siceršnjemu razvoju komunalne infrastrukture na
območju Občine (nove poslovne ali stanovanjske soseske/objekti).
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4.3 SKUPNE KOTLOVNICE
S strani upravljavcev skupnih kotlovnic za večstanovanjske objekte so bile pridobljene porabe energentov
za obdobje zadnjih treh let in karakteristični podatki o kotlovnicah. Na območju Občine Domžale je več
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
Kamniška 12
Simona Jenka 10
Krakovska 10a
Šaranovičeva 19
Ljubljanska cesta 76
Ljubljanska cesta 34
Matije Tomca 2
Miklošičeva 1e

Vrsta
energenta
Zemeljski plin
Zemeljski plin
Zemeljski plin
Zemeljski plin
Kurilno olje
Zemeljski plin
Zemeljski plin
Zemeljski plin

Enota
porabe
3

Sm
3
Sm
3
Sm
3
Sm
litrov
3
Sm
3
Sm
3
Sm

Poraba enot

Porabljena toplota
(kWh)

51.322
84.801
19.370
9.379
340.485
12.020
289.080
231474

487.559
805.610
184.015
89.101
3.489.971
114.190
2.746.260
2.199.003

Upravitelj
Metalka Stanovanjske storitve, d. o. o.
Metalka Stanovanjske storitve, d. o. o.
Metalka Stanovanjske storitve, d. o. o.
Metalka Stanovanjske storitve, d. o. o.
Aktiva upravljanje, d. o. o.
Aktiva upravljanje, d. o. o.
SPL, d. d.
SPL, d. d.

Podatki o kotlovnicah so bili pridobljeni s strani SPL, d. d. in Aktiva upravljanje, d. o. o. Specifikacije o
skupnih kotlovnicah so podane v nadaljevanju.
V kotlovnici na Miklošičevi 1e sta bila vgrajena dva kotla. Starejši EMO, moči 2,3 MW, je bil izdelan leta
1989 in je bil že nekaj časa v okvari. Novejši kotel Viessmann Vitomax, moči 2,1 MW, pa je bil izdelan leta
2005. Novejši kotel je dejansko sam zagotavljal ogrevanje naselja tudi v najbolj mrzlih dneh. Kotel je bil v
preteklosti že zavarjen, poleg tega pa je bil tudi brez temperaturnega varovanja povratka, zato je bila
sanacija kotlovnice nujna. Projekt je obsegal odstranitev starega nedelujočega in vgradnjo novega kotla z
manjšo močjo ter ohranitev kotla Vitomax za pokrivanje vršnih potreb po toploti. Uredilo se je tudi
hidravlične povezave obeh kotlov. Z izvedbo ukrepa se ocenjuje, da bo okrog 10 % prihranka na stroških
ogrevanja, zaradi prehoda na kondenzacijsko tehniko. Bolj natančno analizo bo mogoče izvesti po nekaj
kurilnih sezonah obratovanja prenovljene kotlovnice. Prenovljena kotlovnica je opremljena tudi s senzorji
puščanja plina, prisotnosti ogljikovega monoksida in izliva vode. O vseh napakah, kakor tudi o izpadu kotla,
je kurjač obveščen 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 nerjavečega jekla, pa je
bila sanirana tudi notranjost dimnika. Izvajalec je glede na projekt za izvedbo saniral tudi obstoječo
vgrajeno elektro omaro.
V delovanju na lokaciji Matije Tomca 2 so pred rekonstrukcijo imeli dva kotla skupne moči 6,1 MW. Starejši
kotel je bil znamke EMO, moči 2,9 MW, leto izdelave 1988. Novejši je znamke Viessmann, moči 3,2 MW,
letnik 2001. Novejši kotel, ki je obratoval večino časa, je že večkrat puščal in bil zavarjen, starejšemu pa se
je življenjska doba iztekla že pred leti.
Zaradi dejstva, da sta bila dotrajana oba kotla so se lastniki odločili za celostno sanacijo z vgradnjo talnih
plinskih kondenzacijskih kolov, ki delujejo v kaskadi in pokrivajo oskrbo naselja s toploto v celoti. Namesto
starejšega kotla EMO so se vgradili štirje kotli z skupno močjo 2,4 MW. Novi kotli so preko prenosnika
toplote hidravlično ločeni od sistema ogrevanja naselja in tako razbremenjeni višjih tlakov in slabše
kvalitete vode. Izvedena rešitev omogoča široko modulacijo potrebne moči za ogrevanje, je energetsko
učinkovita in tehnično dovršena.
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Projekt je obsegal demontažo in razrez starega kotla, pripravo prostora vgradnjo nove dimovodne tuljave iz
nerjavečega jekla, pripravo prostora za nove kotle in montažo celotne nove opreme. Z vgradno več manjših
kotlov so se izognili tudi odpiranju strehe kotlovnice, ki je bila sanirana v letu 2015.
Poseben izziv je bilo vstavljanje novih dimovodnih tuljav v obstoječi dimnik, saj je tuljava le nekoliko manjša
od obstoječe, problem pa je tudi vpenjanje tuljave zaradi velike višine dimnika. Izvajalec del je zadevo
izvedel z odliko.
Sočasno s sanacijo kotlovnice je bilo izvedeno tudi overjanje kalorimetrov in vzpostavitev funkcije
omejevanja moči po toplotnih postajah. Na objektu Zupančičeva 6 pa je bila izvedena še kratka vez med
dovodom in povratkom ogrevalnega medija iz kotlovnice. Na ta način so dosegli enakomernejšo distribucijo
toplote v jutranji konici. Zaradi mehkejšega zagona prav tako ni potrebe po vklapljanju starega kotla v času
največjega odjema toplote.
Podatki o kotlovnici v upravljanju Aktiva upravljanje, d. o. o., so podane v spodnji preglednici.
Tabela 26: Podatki o skupnih kotlovnicah v upravljanju Aktiva upravljanje, d. o. o.
Naslov lokacije kotlovnice
Ljubljanska cesta 36
Ljubljanska cesta 76
stavbe priključene na kotlovnico

Ljubljanska cesta 34a, 36

Ljubljanska cesta 72, 72a, 76,
76a, 80, 80a, 82, 84, 84a, 86, 88,
90, 90a, 92

število stanovanjskih/poslovnih enot
ki se ogrevajo iz kotlovnice

24 poslovnih enot

546 stanovanjskih
166 poslovnih

ogrevalne ploščine stavb
tehnični podatki o kurilni napravi

1.098 m2
1 kotel proizvajalec Viessman
tip Vitoplex 200
leto izdelave 2015
toplotne moči 130 kW

40.500 m2
3 kotli proizvajalec LOOS tip UT-L
18
leto izdelave 2008
toplotne moči 2,5 MW

vrsta in letna poraba energenta

zemeljski plin v m3
2014: 12.693 m3
2015: 11.825 m3
2016: 12.028 m3

ELKO v l
2014: 348.193 l
2015: 340.485 l
2016: 383.751 l

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

96 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

5 ANALIZA EMISIJ IN KAKOVOST ZRAKA
V prvem koraku je na podlagi skupne rabe končne energije določena raba primarne energije in količine
emisij, ki nastanejo zaradi zgorevanja energentov in zaradi proizvodnje električne energije. Glede na to, da
je z vidika državnih strategij in nadaljnjih ciljev posebna pozornost 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 območju občine Domžale.

5.1 ANALIZA EMISIJ
Analiza emisij onesnaževal v zrak zaradi zgorevanja energentov in zaradi proizvodnje električne energije je
bila izdelana na podlagi skupne rabe končne energije. Analiza emisij onesnaževal je bila izdelana za tiste
emisije, ki nastanejo na območju občine in za tiste, ki nastanejo zaradi proizvodnje električne energije na
območju Slovenije. Iz podatkov o skupni rabi končne energije je bila določena raba primarne energije in
emisije CO2, SO2, NOX, CXHY, CO in delcev PM10. Količina navedenih onesnaževal je bila določena ločeno
glede na posamezne energente in ločeno za posamezne skupine porabnikov. V analizo emisij niso vključene
emisije, ki nastanejo zaradi prometa. V nadaljevanju je glede na analizo emisij vrednotena tudi kakovost
zraka na območju Občine.
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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 intenzivnejše proizvodnje v sklopu predelovalnih dejavnosti na območju Občine. Največji delež v
primarni energiji predstavlja električna energija, sledi zemeljski plin. Zaradi zgorevanja energentov in
proizvodnje električne energije so nastale emisije toplogrednih plinov in sicer v letu 2016 skupno
234.236 ton, kar je za 2,9 % več kot leta 2015, ko so bile za 0,7 odstotka višje kot leta 2014. Navedeno je
posledica predvsem večje intenzivnosti proizvodnje in tudi višjega temperaturnega primanjkljaja. V
povprečju so se v zadnjih treh letih (2014–2016) zmanjšale glede na povprečja 2011–2013 in sicer za 1,7 %.
Brez emisij zaradi proizvodnje električne energije izven občine Domžale je v letu 2016 nastalo 106.072 ton
emisij CO2. Emisije toplogrednih plinov v obdobju 2011–2016 so prikazane na spodnjem grafičnem prikazu.
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Slika 34: Ocenjene Emisije CO2 po vrsti energentov v obdobju 2011–2016
Normalizirano na prebivalca občine Domžale znašajo emisije CO2 6,61 ton/preb. na leto (v letu 2016) z
upoštevanjem proizvodnje električne energije izven območja občine. V povprečju zadnjih treh let (2014 –
2016) so se emisije na prebivalca zmanjšale za ca 4,0 % glede na povprečje 2011 – 2013. Glavni vir emisij
toplogrednih plinov na območju občine je industrija, ki predstavlja 77,7 % vseh emisij v letu 2016. Emisije
toplogrednih plinov po posameznih skupinah porabnikov so prikazane na spodnjem grafične prikazu.
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Slika 35: Ocenjene Emisije CO2 po vrstah porabnikov v obdobju 2011–2016
Emisije CO2 zaradi zgorevanja energentov in proizvodnje električne energije v gospodinjstvih so v letu 2016
znašale 48.217 ton/leto in so se glede na leto 2011 zmanjšale. Povprečne emisije CO2 zaradi gospodinjstev
in javnega sektorja v obdobju zadnjih treh let so znašale 51.253 ton/leto in so se glede na obdobje 2011–
2013 zmanjšale za 5,5 %. Normalizirane na prebivalca Občine Domžale znašajo emisije v letu 2016 zaradi
gospodinjstev in javnega sektorja 1,49 ton/prebivalca.
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Emisije posameznih onesnaževal v letu 2015 so nastale predvsem zaradi proizvodnje električne energije
izven območja občine Domžale. Emisije posameznih onesnaževal glede na vrsto energenta v letu 2016 so
podane v spodnji preglednici.
Tabela 27: Emisije onesnaževal po vrstah energentov v letu 2016
Vrsta energenta/Emisije (ton/leto)
Zemeljski plin
Ekstra lahko kurilno olje (ELKO)
Naravni les v vseh oblikah
Utekočinjen naftni plin (UNP)
Električna energija
SKUPAJ
SKUPAJ - brez električne energije

CO2
92.572
12.370
0
1.130
128.164
234.236
106.072

SO2
4,0
20,2
1,4
0,0
701,7
727,4
26

NOx
155,2
6,7
11,2
1,9
628,6
803,5
175

CxHx
9,4
1,0
11,2
0,1
266,3
288,0
22

CO

PM10

77,6
7,6
315,9
0,9
1.547,8
1.949,8
402

1,3
0,8
4,6
0,0
24,4
31,2
7

Glavni vir vseh emisij na območju občine Domžale predstavlja sektor industrije, ki je v letu 2016 prispevalo
77,7 % emisij CO2, 76,1 % emisij SO2, 78,3 % emisij NOx, 75,4 % emisij CxHx, 66,0 % emisij CO in 65,3 % emisij
delcev PM10. V izračunu emisij niso upoštevane emisije zaradi prometa motornih vozil, saj le ta predstavlja
poleg prometa povezanega z Občino Domžale tudi velik delež tranzitnega prometa (odsek avtoceste
Ljubljana–Maribor). Kot je razvidno iz zgornje preglednice predstavlja glavne emisije proizvodnja električne
energije izven območja občine Domžale, še posebej za SO2 (96,5 %), za CxHx (92,5 %).
Zaradi zgorevanja energentov na območju občine Domžale je v letu 2016 nastalo 6.803 kg emisij delcev
PM10, pri čemur 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 upoštevana proizvodnja električne energije izven območja
občine. Emisije delcev PM10 po sektorjih v obdobju 2011–2016 so prikazane na spodnjem grafičnem
prikazu.
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Slika 36: Emisije delcev PM10 po posameznih skupinah porabnikov v obdobju 2011–2016
Emisije delcev PM10 so se glede na leto 2011 bistveno zmanjšale, kar je predvsem posledica manjše porabe
kurilnega olja za ogrevanje stanovanjskih objektov in manjše porabe energije za ogrevanje (predvsem lesa)
zaradi izvedenih energetskih sanacij. Skupno so se povprečne emisije delcev PM10 v obdobju zadnjih treh let
(2014–2016) zmanjšale za 27,8 % glede na povprečje obdobja 2011–2013. Na zmanjšanje emisij delcev
PM10 je vplival tudi manjši temperaturni primanjkljaj, kar je še posebej razvidno v letu 2014.
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5.2 KAKOVOST ZRAKA NA OBMOČJU OBČINE
Območje Občine Domžale je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15)
razporejeno v območje z oznako SIC – celinsko območje (Pomurska in Podravska brez Mestne občine
Maribor, Koroška, Savinjska in Zasavska, Spodnjeposavska, Gorenjska, Osrednjeslovenska brez Mestne
občine Ljubljana). Pred letom 2015 (pred sprejetjem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS št. 8/15)) je bilo območje občine Domžale razporejeno v območje z
oznako SI3 (območje Gorenjske, Osrednjeslovenske in Jugovzhodne Slovenije brez območja mestne občine
Ljubljana).
Območje občine Domžale ni v državni mreži spremljanja kakovosti zraka, zanjo tudi ne obstajajo natančni
podatki o stanju zraka. Najbližja državna merilna postaja za spremljanje kakovosti zunanjega zraka (DMKZ)
se nahaja v Ljubljani (Bežigrad), ki ne sodi v območje SIC temveč spada v območje SIL – aglomeracija
Mestna Občina Ljubljana. Zaradi navedenega to merilno mesto ni reprezentativno za območje Občine
Domžale. Skladno s Poročilom o kakovosti zraka v Sloveniji v letu 2015 je na območju strnjenih naselij na
območju SIC problem predvsem onesnaženost z delci PM10 v času kurilne sezone. Glede na predhodno
poglavje je razvidno, da zaradi zgorevanja energentov v gospodinjstvih nastanejo največje emisije delcev
PM10, ki so v letu 2016 predstavljale 80,3 % vseh emisij PM10 (brez emisij PM10, ki nastanejo v prometu in pri
proizvodnji električne energije izven območja Občine).
Glede na izvor delcev PM10 in PM2,5 jih lahko razdelimo na primarne in sekundarne. Primarne delce
sproščajo v ozračje viri izpustov direktno, sekundarni delci pa nastanejo v ozračju z oksidacijo in pretvorbo
primarnih plinastih izpustov. Najbolj pomembni plini, ki prispevajo k tvorbi delcev so SO2, NOx, NH3 in
hlapne organske spojine. V naseljih pomemben vir delcev (antropogenih) predstavljajo predvsem izpusti iz
prometa in individualnih kurišč ter resuspenzija s cestišč. Antropogene vire predstavlja tudi zgorevanje
goriv v termoenergetskih objektih in industriji ter kmetijstvo. Značilnosti virov delcev v naseljih so nizke
višine izpustov, kar občutno prispeva k ravnem onesnaženosti zraka pri tleh. Ti delci pa imajo z vidika
onesnaženosti zraka najbolj negativen vpliv na zdravje, saj zaradi vdihavanja delcev in posledičnega vdora v
pljuča in krvni sistem, prihaja do okvar respiratornega, kardiovaskularnega, imunskega in živčnega sistema
(Poročila Svetovne zdravstvene organizacije).
Glede na Kazalce okolja v Sloveniji (KOS, Agencija RS za okolje, 2016) se onesnaženost ozračja z delci v
Sloveniji zmanjšuje. Kazalca zastopata časovno obdobje od leta 2005 do leta 2015. Dnevna mejna
koncentracija delcev PM10 znaša 50 µg/m3 in je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu. V letu
2014 in v letu 2015 letna mejna vrednost PM10 ni bila presežena na nobenem merilnem mestu. Iz kazalca, ki
prikazuje število dni s preseženo dnevno mejno koncentracijo delcev PM10 v obdobju od 2005 do 2015 je
razvidno, da se število dni s prekoračitvami zmanjšuje. Industrijsko–podeželski tip, kmetijsko–podeželski tip,
podeželsko–naravno ozadje in predmestni tip merilne postaje v obdobju od leta 2012 do 2015 nikoli ne
prekorači 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 območju občine
Domžale zmanjšujejo, se posledično izboljšuje kakovost zraka. Poleg emisij iz kurišč na onesnaženost vpliva
tudi promet, ki je na območju občine intenziven predvsem na avtocesti in tudi na regionalnih cestah.
Promet je obravnavan v ločenem poglavju.
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6 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN PORABE ENERGIJE
6.1 VREDNOTENJE CILJEV IN UKREPOV IZ SPREJETEGA LEK-A 2011
6.1.1 PREGLED ZASTAVLJENIH CILJEV
Cilji energetskega načrtovanja v LEK-u iz 2011 so izhajali iz državnih predpisov in mednarodnih zavez. Ti so
bili osnova za določitev ukrepov na nivoju Občine Domžale. Osnovni strateški cilji določeni v sklopu LEK-a so
bili naslednji:
1.
25 % delež OVE v rabi končne energije leta 2020 (EU – podnebno energetski paket);
2.
20 % izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 glede na pričakovano rabo (EU –
podnebno energetski paket);
3.
zmanjšanje emisij TGP za 20 % do leta 2020 oz. za 30 % do leta 2020, če bo sklenjen
mednarodni dogovor o zmanjševanju emisij TGP (EU – podnebno energetski paket);
4.
9 % prihranka končne energije v obdobju 2008–2016 (EU direktiva, državni akcijski načrt);
5.
učinkovito energetsko načrtovanje na nivoju lokalne skupnosti.
Na podlagi predhodnih poglavij je razvidno, da so se z izvajanjem aktivnosti na območju občine Domžale
pretežno 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 Občine ni mogoče
vplivati. Zgornji cilji so tako presojani glede na sektor gospodinjstev in javnih objektov.
Na nivoju gospodinjstev je cilj uporaba vseh oblik lesa za ogrevanje dosežen oziroma je bil leta 2016 s
26,6 % tudi presežen. Tudi število naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE se je glede na leto 2009
močno povečalo. Doseganje 25 % deleža OVE za proizvodnjo električne energije pa je predvsem v
pristojnosti države.
Glede na podatke o rabi za leto 2016 je razvidno, da je v sektorju gospodinjstva in javni objekti doseženo
tudi 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti. Z izvedbo energetske sanacije stanovanjskih stavb in novimi
energetsko učinkovitimi objekti je bila, glede na leto 2009 zmanjšana raba energije za ogrevanje za
55,2 GWh. Zmanjšanje rabe energije za ogrevanje v stanovanjskih objektih, glede na leto 2009 znaša
41,6 GWh oziroma 21,4 %.
Dovedena energija za delovanje javnih stavb (dovedena električna energija in toplota) za leto 2015
(normirano za obdobje 2013 – 2015) v povprečju znese 155,2 kWh/m2, kar je za ca. 32,8 kWh/m2 manj, kot
leta 2009 in predstavlja izboljšanje energetske učinkovitosti za ca. 17,5 %, glede na leto 2009, pri čemur se
dovedena energija za ogrevanja m2 javnih stavb zmanjša za ca. 21 % (iz 149 na 118 kWh/m2). Na podlagi
navedenega je razvidno, da se je energetska učinkovitost javnih objektov bistveno izboljšala. Iz navedenega
je razvidno, da je cilj 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti za ogrevanje javnih objektov že dosežen. V
primeru celotne dovedene energije pa je vrednost že blizu ciljnega 20 % izboljšanje energetske
učinkovitosti.
Iz primerjave emisij je razvidno, da so se le te znižale glede na leto 2009 tako v gospodinjstvih kot v javnih.
Emisije CO2 so se znižale zaradi pretvorbe primarne energije v gospodinjstvih, kljub povečanju števila
objektov in prebivalcev. Cilj zmanjšanja emisij TGP za 20 % še ni bil dosežen, 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 dosežen tudi četrti cilj – 9 % prihranka končne
energije. Zopet je potrebno poudariti, da v navedenem ni upoštevan sektor industrije.
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V sklopu učinkovitega energetskega načrtovanja na nivoju občine Domžale se so izvedle številne 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 načrtov (preverjanje skladnosti z LEK),
usmerjanje Občinske uprave k energetski učinkovitosti (ravnanje, naročila, projekti itd.),
skrb za sodelovanje z deležniki na področju energetike,
spremljanje razpisov za sofinanciranje projektov URE in OVE,
skrb za stalno informiranje in osveščanje občanov o URE in OVE,
dogovarjanje s potencialnimi investitorji za izrabo obnovljivih virov energije.

6.1.2 PREGLED IZVEDENIH UKREPOV
V akcijskem načrtu LEK so bili zastavljeni naslednji prioritetni ukrepi:
1.
Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju Občine skladno z ugotovitvami energetskih
pregledov.
2.
Izdelava Evidence energetskih ureditev na območju Občine Domžale.
3.
Optimizacija javne razsvetljave.
4.
Vzpostavitev odgovorne osebe za energetsko načrtovanje v Občini Domžale (tudi izvajanje LEKa).
5.
Postavitev malih hidroelektrarn na rekah na območju občine.
6.
Energetska sanacija stanovanjskih stavb (individualnih in večstanovanjskih) – spodbujanje.
7.
Postavitev sončnih kolektorjev ali fotovoltaičnih modulov na obstoječih stavbah in
novogradnjah.
8.
Spodbujanje obnovljivih virov energije za ogrevanje stanovanjskih objektov (biomasa,
kolektorji, toplotne črpalke), kjer ni možen priklop na plinovodno omrežje.
9.
Vključevanje trajnostne rabe energije pri javnih naročilih (Zelena javna naročila – energija iz
OVE).
10.
Priprava dolgoročnega promocijskega programa.
11.
Povečanje zmogljivosti energetske izrabe odpadkov.
12.
Nakup okolju prijaznejših vozil v javni upravi in javnih podjetjih.
13.
Preučitev možnosti učinkovitega javnega potniškega prometa.
Posamezni prioritetni ukrepi so izvedeni, vsi pa so v izvajanju. Realizacija oziroma stanje glede na
zastavljene ukrepe je navedeno v nadaljevanju (številčenje je enako kot pri zgoraj navedenih ukrepih):
1.
UKREP JE V IZVAJANJU. Za pretežno vse večje in starejše javne objekte so bili izdelani razširjeni
energetski pregledi. Glede na ugotovitve energetskih pregledov so se izvedle številne
investicije. Z letom 2015 so izdelane tudi energetske izkaznice in vzpostavljeno energetsko
knjigovodstvo za javne objekte. Tudi v prihodnje so predvidene investicije v URE in OVE v sklopu
javnih objektov.
2.
UKREP JE IZVEDEN. Energetske evidence so bile izdelane v letu 2015.
3.
UKREP JE IZVEDEN. Sanacija JR se je začela izvajati že po letu 2005 in je bila v letu 2013
dokončno izvedena. Prihranek energije bo glede na leto 2012 znašal 1.024 MWh, glede na leto
2010 pa 1.343 MWh. V letu 2013 je bila sanirana JR v polnem obratovanju in se je prihranek
povečal še za 51 %.
4.
UKREP JE V IZVAJANJU. Kontinuirano se izvajajo aktivnosti predvidene za energetsko
načrtovanje v občini. Od leta 2009 naprej se tako vodi stalna bilanca rabe energije in porabe
energentov na območju občine. Izvajajo se tudi druge aktivnosti vezane na energetsko
načrtovanje (spremljanje rabe v javnih objektih, načrtovanje sanacije, aktivnosti informiranja in
ozaveščanja preko lokalnega časopisa itd.). Z letom 2015 so v izdelavi tudi energetske izkaznice
in je predvideno energetsko knjigovodstvo za javne objekte.
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UKREP JE V IZVAJANJU. Na območju občine je sedem delujočih malih hidroelektrarn. Skupna
moč znaša 153 kW. V bilanci je upoštevana še HE Količevo moči 215 kW, ki se nahaja v občini
Kamnik. S strani Občine je predvideno nadaljnje spodbujanje za postavitve MHE. Lokacije za
MHE bodo predvidene tudi v Občinskem prostorskem načrtu.
UKREP JE V IZVAJANJU. Energetska učinkovitost v sklopu gospodinjstev se močno izboljšuje.
Izvedene so bile številne investicije. V lokalnem časopisu se stalno spodbujajo energetske
sanacije. V nadaljevanju je predvidena tudi povezava s predvideno energetsko agencijo in
podkrepitev ozaveščanja in informiranja.
UKREP JE V IZVAJANJU. Na območju občine se je od sprejetja LEK-a (2011) močno povečalo
število sončnih elektrarn. Ena sončna elektrarna je postavljena tudi na javnem objektu.
UKREP JE IZVEDEN. Na nivoju občine je dosežen cilj 25 % OVE za ogrevanje stanovanjskih
objektov. Kljub navedenemu bo Občina nadaljevala z aktivnostmi ozaveščanja in informiranja
občanov za izrabo OVE za ogrevanje stanovanjskih objektov.
UKREP JE IZVEDEN v sklopu pogodbe za skupni odjem električne energije.
UKREP JE V IZVAJANJU: Kontinuirano od sprejetja LEK se izvaja promocijski program za URE in
OVE. V lokalnem časopisu je stalna rubrika na tematiko energetike, predvsem vezano na URE in
OVE. Vzpostavljeno je sodelovanje z javnimi zavodi in drugimi deležniki, ki so pripravljeni na
sodelovanje (posamezna podjetja, CČN itd.).
UKREP JE IZVEDEN Za Bioplinarno Farme Ihan (Petrol, d. d.) je pridobljeno ustrezno dovoljenja
za povečanje zmogljivosti in izkoriščanje odpadne toplote. Prav tako je bilo v sklopu CČN
Kamnik – Domžale povečano pridobivanje toplote in električne energije iz bioplina.
UKREP JE V IZVAJANJU: V Občini se je nabavilo dva električna kolesa, katerih uporaba se pri
zaposlenih spodbuja.
UKREP JE DELNO V IZVAJANJU: Dokončna je parkirna hiša P + R. Navedena parkirna hiša
predstavlja začetek vzpostavitve prometnega vozlišča oziroma prestopne točke, ki bo na enem
mestu združevala vse prometne podsisteme. Zaradi strnjenosti stanovanjskih površin na večjem
območju je v prihodnosti predvidena tudi uvedba mestnega javnega prometa. Z izvedbo le tega,
z raznimi pozitivnimi spodbudami in promocijo, se bo povečala raba javnega potniškega
prometa, s tem pa se bo zmanjšala 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 možnih ukrepov za doseganje ciljev energetskega načrtovanja.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

103 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

6.2 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE
Kot šibke točke so bile v sklopu analize stanja prepoznane naslednje točke glede na posamezne skupine
porabnikov.
• Gospodinjstva
o število neaktivnih priključkov na plinovodno omrežje (glej poglavje Plinovodno omrežje),
o veliko individualnih kotlovnic,
o še vedno številne zastarele individualne kotlovnice.
•

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

•

Javni objekti
o javni objekti z velikimi specifičnimi porabami (glej poglavje Javni objekti),
o visoka raba električne energije v javnih objektih;
o slabo izkoriščanje OVE v javnih objektih;
o ni povsod vzpostavljenega energetskega knjigovodstva;
o slabo izolirani posamezni objekti

•

Promet
o večina prebivalstva uporablja osebne avtomobile za dnevne migracije
o bližina avtoceste
o slabo organiziran javni potniški promet

Podrobno so šibke točke analizirane v sklopu poglavja 7 in poglavja 8.
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7 OCENA PREDVIDENE PORABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO
OSKRBO Z ENERGIJO
7.1 OCENA PREDVIDENE PRIHODNJE PORABE ENERGIJE
Z dopolnjenim osnutkom OPN je glede na veljavni prostorski akt predvidevalo 208,5 ha sprememb iz
kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč v stavbna zemljišča ter 38,75 ha sprememb stavbnih zemljišč v
kmetijska, gozdna oziroma vodna zemljišča. Nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so kot stavbna opredeljena že
v veljavnem prostorskem aktu, je 351,5 ha. Po obsegu je največ sprememb zaradi načrtovanja zelenih
površin (39,8 %), posebnih območij (19,9 %) in območij stanovanj (19,4 %). Po številu načrtovanih posegov
pa prevladujejo posegi na območjih stanovanj (46,1 %) in površinah razpršene poselitve (29,8 %) /12/.
Takšno stanje je bilo predvideno z dopolnjenim osnutkom za katerega je bilo izdelano Okoljsko poročilo. V
nadaljevanju se bodo predvidene spremembe v stavbna zemljišča spremenile glede na uskladitve s
pristojnimi ministrstvi. Tako lahko glede na opisane spremembe stavbnih zemljišč pride do znatnih
sprememb.
Kot je navedeno v predhodnem odstavku, v času izdelave osnutka LEK za javno razgrnitev OPN Občine
Domžale še ni bil usklajen z urejevalci prostora, zato niso natančno znane predvidene širitve stavbnih
zemljišč. Ocena predvidene prihodnje rabe glede na dopolnjen osnutek nebi odražala realnega prihodnjega
stanja. Na prihodnjo porabo energije poleg obstoječih porabnikov vplivajo tudi novi porabniki, ki bodo
umeščeni predvsem na območja širitev stavbnih zemljišč in na območja nezazidanih stavbnih zemljišč.
Ocena zaradi predvidenih novih objektov in dejavnosti bo tako mogoča po uskladitvi OPN z urejevalci
prostora oziroma natančno znanih širitvah stavbnih zemljišč. Ocena predvidene prihodnje rabe bo tako
izdelana v nadaljevanju, ko bodo znane dejanska prosta zemljišča za gradnjo stavb, določena v
predvidenem OPN.
Ocena 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. Ocena prihodnje rabe v javnih objektih je zaradi prilagajanja kapacitet
glede na nove prebivalce tudi odvisna od predvidenih širitev stavbnih zemljišč.
Ocena prihodnje porabe energije bo pripravljena v skladu z izdelanimi Posodabljanji energetskih bilanc do
leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih energetskih ciljev (IJS CEU, IJS-DP-11467, 2013-201)
oziroma z upoštevanjem določenih scenarije v sklopu Akcijskega načrta za učinkovito rabo energije /2/,
Akcijskega načrta za OVE /7/ in Akcijskega načrta za skoraj nič-energijske stavbe (z upoštevanjem zadnjih
posodobitev navedenih programov). Pri določitvi bosta upoštevana dva scenarija in sicer v prvem primeru,
bo ocena prihodnje porabe določena glede na trenutne trende in veljavne predpise, v drugem primeru pa
bodo upoštevani ukrepi in cilji navedenih akcijskih načrtov. Za predvideno rabo v javnem sektorju bo
upoštevana tudi usmeritve Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb /3/.
V času priprave osnutka LEK-a za javno razgrnitev so potekala tudi usklajevanja glede usmeritev za
načrtovanje prostorskih načrtov vezanih na področje energetike. Le-te so predstavljene v naslednjem
poglavju.
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7.2 USMERITVE ZA NAČRTOVANJE PROSTORSKIH NAČRTOV
Skladno z določili EZ-1 lahko samoupravna lokalna skupnost na temelju usmeritev iz LEK-a, ob upoštevanju
okoljskih kriterijev in tehničnih karakteristik stavb, z odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za
ogrevanje. Pri tem je treba upoštevati tip oskrbe, ki je že prisotna na območju in obstoječi ter predvideni tip
porabnikov na tem območju. V skladu z Akcijskim načrtom za obnovljive vire (AN OVE 2010-2020) je treba
dajati prednost obnovljivim virom energije, nato plinovodnemu omrežju in šele nato ostalim virom glede na
potencial škodljivih emisij v okolje.
Občinski prostorski načrt (OPN) za območje Občine Domžale v času izdelave tega dokumenta še 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 zaključimo, da so iz vidika
vključevanja ciljev učinkovite rabe energije in usmeritev za povečanje deleža rabe energije iz OVE, smiselno
in smotrno zasnovane vsebine posameznih členov, ki se nanašajo na energetsko infrastrukturo in učinkovito
rabo energije.
V predlogu odloka o OPN so že predvideni ukrepi in usmeritve za doseganje ciljev skladnejšega razvoja, ki se
nanašajo na energetsko infrastrukturo, energetsko prenovo in učinkovita raba energije, in sicer:
• Izgradnja dodatnih srednje napetostnih podzemnih vodov za večja slabše opremljena ali
neopremljena območja (Količevo, Preserje, PC Želodnik, južne Domžale, Ihan).
• Izgradnja RTP 110/20 kV Mengeš na katero se ob izgradnji nove povezovalne ceste Želodnik –
Vodice priključijo naselja Preserje, Radomlje, Jarše in Količevo.
• Nadgradnja omrežja z novimi transformatorskimi postajami in nizko napetostnim omrežjem.
• Izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije - energetska prenova stavb, učinkovita raba energije
ter uporaba obnovljivih virov energije v javnih objektih, spodbujanje energetsko učinkovitega
gospodarstva, uvajanje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in druge energente (sončna
energija, toplotne črpalke ipd.), izraba padavinske vode v sanitarne namene.
• Povečanje števila aktivnih plinskih priključkov, stalno informiranje in osveščanje občanov o oskrbi in
rabi energije, vzpostavitev energetsko učinkovite javne razsvetljave ipd.
Osnovno izhodišče nadaljnjega prostorskega načrtovanja bi morale biti sledeče usmeritve:
• Z ustreznim prostorskim načrtovanjem naj se zagotavlja smotrno rabo energije ter z načrtovanjem
smotrne poselitve in objektov teži k nižjim stroškom za izgradnjo in obratovanje omrežij
gospodarske javne infrastrukture.
• Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije je v čim večji meri treba načrtovati na
lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti.
• Oskrbo z energetsko infrastrukturo se izvaja v skladu z lokalnim energetskim konceptom občine.
• V urbanih območjih centralnih naselij, kjer je prisotno obstoječe plinovodno omrežje se ob
rekonstrukcijah, obnovah in zamenjavah sistemov za ogrevanje prioritetno izrablja možnost
priključevanja in aktivacije plinovodnih priključkov. Namreč delež ogrevanja s kurilnim oljem
presega ogrevanje s plinom, tudi v urbanih območjih centralnih naselij.
• Na območjih z redko poselitvijo se načrtuje individualna energetska oskrba in pri tem pospešuje
uporaba obnovljivih virov energije, predvsem biomase.
• Pri izvedbi posodobitev in izvajanju rekonstrukcij skupnih kotlovnic v večstanovanjskih objektih je
potrebno prioritetno preveriti možnost prehoda na energent obnovljivih virov (npr.: lesna biomasa)
ali prehod na uporabo okoljsko bolj sprejemljivega energenta – zemeljskega plina.
• Pri načrtovanju gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih objektov se za način ogrevanja
prednostno načrtuje uporaba obnovljivih virov energije ali soproizvodnja toplote in električne
energije z visokim izkoristkom.
• Na mlinščicah in drugih manjših vodotokih so nekoč že obratovale številne žage in mlini, zaradi
česar je smiselna izraba hidroenergetskega potenciala tudi danes. Vodne akumulacije, namenjene
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proizvodnji električne energije, je treba načrtovati tako, da v čim večji meri služijo tudi drugim
namenom, zlasti varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu.
Izraba sončne energije za proizvodno dodatne električne energije večjega obsega (sončne
elektrarne) se dovoljuje in spodbuja na proizvodnih območjih, na večjih poslovnih in kmetijskih
objektih, v obsegu za lastne potrebe pa tudi na drugih objektih, če le-ta niso v nasprotju z
varovanjem kulturne dediščine.
Spodbuja se energetsko varčno gradnjo, tudi z oblikami uporabe alternativnih virov energije (sončni
zbiralniki, toplotne črpalke ipd.).
Umeščanje objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov mora biti tako, da ni v
nasprotju z zahtevami za varstvo narave in kulturne dediščine, da povzroča čim manjše vplive na
okolje ter da je skladno z merilom prostora in čim manj vidno izpostavljeno.
Pred načrtovanjem objektov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov je potrebno preučiti
racionalnost proizvodnje električne energije, prostorsko skladnost ter okoljsko sprejemljivost
načrtovanih objektov. Dopušča se možnost uvajanja drugih alternativnih virov, ki bi se razvili v
okviru tehničnega napredka in nimajo negativnega vpliva na okolje in prostor.

Učinkovito rabo energije se lahko zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire
energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
• izboljšuje toplotna izolacija objektov,
• spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
• pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov
ter tehnološke opreme,
• zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z biomaso.
Navedene usmeritve so v času izdelave tega dokumenta bile že smiselno vključene v vsebino odloka o
prostorskem načrtu, ki je temeljni dokument prihodnjega prostorske razvoja.
Dodatne usmeritve za vključitev v vsebine predloga OPN občine, ki se podajajo s tem dokumentov so
sledeče:
• Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več
vrst energije, zlasti toplotne in električne energije, decentralizirani sistemi z izrabo obnovljivih virov
energije, predvsem lesne biomase in sonca ter toplotne črpalke.
• V fazi sprejemanja podrobnejših prostorskih izvedbenih načrtov za večje sklope novogradenj (npr.:
območja več kakor 10 stanovanjskih objektov ipd.) je potrebno predvideti celostno oskrbo z
energijo na teh posameznih območjih. To pomeni, da je potrebno načrtovati skupne sisteme
ogrevanja z eno kurilno napravo, ki bodo nadomestile morebitne številne posamezne kurilne
naprave, ki so tako ekološko kot tudi ekonomsko manj sprejemljiva rešitev. Pri večjih sklopih je
potrebno preučiti tudi možnosti kogeneracije (toplota, električna energija) ali trogeneracije
(toplota, hlad, električna energija). Predvsem pa je potrebno pred odločitvijo o energetski oskrbi
vsake novogradnje pretehtati ekonomske in tehnične možnosti uvajanja obnovljivih virov energije,
npr. izrabe sončne energije, uvajanja ogrevanja na lesno biomaso itd.
• Spodbujajo se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in
namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode ter za
kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev ob pogoju, da se s tem ne
poslabšajo bivalne razmere na območju in da niso v nasprotju z režimi 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 študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer se upošteva
tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z
energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:
o decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
o soproizvodnja,
o daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,
o toplotne črpalke.
Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo je obvezna sestavina projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja za določene stavbe iz predpisov s področja energetike in
učinkovite rabe energije. Če je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bo več
kot dve tretjini potreb stavbe po toploti zagotovljeno iz enega ali več alternativnih sistemov za
oskrbo stavbe z energijo, se šteje, da je zahteva za izdelavo študije izvedljivosti alternativnih
sistemov za oskrbo z energijo izpolnjena.
Prenovo naselij ali delov naselij je treba načrtovati tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in
materialov in pri tem se spodbuja učinkovita 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 vključi navedene usmeritve v OPN. Glede na predvidene usklajene
širitve stavbnih zemljišč se za ta predvidi oskrba z energijo na podlagi navedenih napotkov in izdelane
prostorske analize ter predvideno oceno prihodnje rabe energije na teh območjih.
Skladno z analizo možnih ukrepov in potrditvijo ukrepov s strani usmerjevalne skupine se pripravi tako za
predvidene širitve kot za obstoječa stavbna zemljišča prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. Pri tem
se upošteva tip oskrbe, ki je že prisotna na tem območju, kakšni so tipi porabnikov energije in kakšni tipi
porabnikov se načrtujejo na tem območju. V nadaljevanju priprave predloga plana se napotki za prihodnjo
oskrbo lokalne skupnosti upošteva načelo trajnostnega prostorskega načrtovanja, ki so v skladu z
možnostmi.
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7.3 NAPOTKI IN OCENE ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA
Napotki za izboljšanje kakovosti zraka so določeni skladno z operativnim programom toplogrednih
plinov /8/ in operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s PM10 /9/. V prvem
koraku napotkov in ocene za izboljšanje kakovosti zraka so bile pregledane usmeritve določene v
dopolnjenem osnutek OPN /1/. V nadaljevanju so bili podani dodatni napotki za izboljšanje kakovosti zraka,
ki jih je potrebno vključiti v pripravo osnutka OPN za sprejem. Ocene za izboljšanje kakovosti zraka so
določene 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. členu dopolnjenega osnutka OPN /1/ je predviden razvoj javnega potniškega prometa, ki bo temeljil
predvsem na povezovanju prevoznih storitev vseh prometnih podsistemov in uvedbi enotne vozovnice. Za
mesto Domžale je predvidena uvedba mestnega potniškega prometa (navedeno je podrobno predstavljeno
v poglavju 10.4 Ukrepi za zniževanje porabe goriv in emisij v prometu). Ostale glavne usmeritve na področju
javnega potniškega prometa so:
• posodobitev javnega potniškega prometa,
• omejitev osebnega motornega prometa,
• vzpostavitev dodatnih železniških in avtobusnih postajališč,
• razvoj "P + R" sistemov ob železniških in avtobusnih postajah za avtomobile in kolesarje,
• zaračunavanje eksternih stroškov,
• institucionalna krepitev za razvoj regionalnega integralnega javnega prometa (enotna vozovnica,
vozni red in informacijski sistem).
Z dopolnjeni osnutkom OPN se Občina zavezuje k spodbujanju, omogočanju in vlaganju v promocijo
uporabe javnega potniškega prometa. Med ukrepe za promocijo JPP sodijo izpeljave raznih medijskih akcij,
delavnic, posvetov, prireditev in uporaba raznih oglaševalskih medijev za spodbujanje nemotoriziranih oblik
prometa in za povečanje uporabe JPP.
Z 22. členom dopolnjenega osnutka OPN so določene usmeritve za razvoj kolesarske infrastrukture in
pešpoti. Načrtuje se ureditev kolesarskih poti in stez z ustrezno pripadajočo infrastrukturo, ki obsega
urejanje posebnih pasov in stez s talnimi oznakami za razmejitev od ostalih voznih in peš površin. Pod
urejanje ustrezne infrastrukture je vključeno: razsvetljava na poteh, ureditev varnih kolesarnic v mestu in
okolici, nadhodi in podhodi, zagotavljanje varnih poti za kolesarje in pešce predvsem v mestnem središču
(bolj prijazna prometna ureditev mestnega prometa za kolesarje in pešce s peš cono, z območji, zaprtimi za
motoriziran promet in z nizkimi omejitvami hitrosti motoriziranega prometa v nekaterih predelih), možnost
izposoje koles, možnost prevoza kolesa na avtobusu in vlaku.
Skladno s 34. členom je predvideno spodbujanje prehajanja skupnih kotlovnic iz ELKO-ta na zemeljski plin,
ki z vidika emisij delcev PM10 predstavlja bistveno manjši vpliv na kakovost zraka.
Skladno s 35. členom dopolnjenega osnutka so predvidene usmeritve v učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije, ki spodbujajo energetsko varčno gradnjo in izrabo obnovljivih virov energije.
Predvidena je spodbujanje izrabe vodne energije na mlinščicah (mHE), izraba sončne energije, uporaba
bioplina na živinorejskih kmetijah.
S 114. členom so določeni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva zraka, ki za novogradnje in
rekonstrukcije obstoječih objektov za način ogrevanja prednostno določajo uporaba obnovljivih virov
energije ali soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Za območja z redko
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poselitvijo se načrtuje individualna energetska oskrba in pri tem pospešuje uporaba obnovljivih virov
energije, predvsem biomase.
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije,
z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe, tako da se:
• izboljšuje toplotna izolacija objektov,
• spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
• pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov
ter tehnološke 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 področjih:
I.
Spodbujanje trajnostne mobilnosti.
II.
Promocije in konkurenčnost javnega potniškega prometa.
III.
Povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil.
IV.
Spodbujanje peš migracij in kolesarskega prometa.

7.3.2 NAPOTKI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA
Napotki za izboljšanje kakovosti zraka so vezani predvsem na operativni program varstva zunanjega zraka
pred onesnaženjem z delci PM10 /9/, saj so napotki za zmanjšanje emisij TGP del ukrepov podrobno
obravnavani in navedenih v poglavju 10. Analiza možnih ukrepov za doseganje ciljev energetskega
načrtovanja. Napotki za izboljšanje kakovosti zraka vezano na oba operativna programa vključujejo
vključitev tudi naslednjih področij v odlok o OPN (oziroma zahtevo po upoštevanju in vključevanju ukrepov
in napotkov lokalnega energetskega koncepta):
V.
Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa.
VI.
Uvajanje elektrifikacije prometa.
Onesnaževanje z delci je lokalni problem iz vidika primarnih delcev (neposredni izpusti delcev iz virov
onesnaževanja) in predvsem regionalni oziroma nacionalni problem iz vidika sekundarnih delcev, ki
nastanejo iz predhodnikov (iz žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, amonijaka in hlapnih organskih
snovi). Napotki v nadaljevanju imajo učinek na zmanjšanje neposrednih izpustov delcev iz virov
onesnaževanja in se nanašajo na lokalno raven.
Območje občine Domžale se nahaja v pasu 10 km okoli mestnega okolja (Mestne občine Ljubljana), kjer v
času kurilne sezone prihaja do preseganja mejnih vrednosti za koncentracijo delcev PM10. Skladno z
operativnim programom /9/ je potrebno zagotoviti izvedbo naslednjih ukrepov za zmanjševanje regijskega
daljinskega transporta:
• Prepoved uporabe trdnih goriv za ogrevanje prostorov na območjih, ki so opremljena za priključitev
na omrežje za daljinsko ogrevanje ali za priključitev na omrežje za distribucijo plinastega goriva
razen za male kotle na trdna goriva, katerih emisije delcev PM10 ne presegajo 100 g/GJ in za srednje
velike kotle na trdna goriva s toplotno močjo do 1 MW, katerih emisije delcev PM10 ne presegajo 90
g/GJ;
• Postopno opuščanje uporabe trdnih goriv v kotlih s toplotno močjo nad 1 MW, katerih emisije
delcev PM10 presegajo 80 g/GJ;
• Postopno opuščanje uporabe trdnih goriv v industrijskih napravah, ki niso srednje ali velike kurilne
naprave, če emisije delcev PM10 presegajo 100 g/GJ.
Za analizo kurilnih naprav je potrebno v prihodnosti dopolniti kataster kurilnih naprav s podatki o emisijah
delcev PM10, predvsem za naprave na trdna goriva kot tudi za naprave na tekoča goriva. Za območje Občine
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je vzpostavljen delni kataster kurilnih naprav na podlagi podatkov državne evidence (EVDIM) in podatkov o
aktivnih zemeljskih priključkih, ki se ga v prihodnosti dopolni z novejšimi podatki (posodobljena evidenca
EVDIM) in tudi s podatki na podlagi terenskih ogledov. Na ta način se lahko določi vse objekte, kjer se
uporablja neustrezne peči in za katere je v prihodnosti potrebna zamenjava. Na podlagi katastra kurilnih
naprav se lahko vpliva tudi na ozaveščanje in informiranje lastnikov neustreznih kotlov o pravilnem načinu
kurjenja.
Območje naselja Domžale in ostalih strnjenih delov naselij na območju Občine se ne uvrščajo v mestno
okolje, vendar v nadaljevanju kot napotke za doseganje boljše kakovosti zraka navajamo ukrepe predpisane
za mestno okolje. Skladno z navedenim je v prihodnosti pomembno strmeti k naslednjim ukrepom:
1. Postopnemu opuščanju oziroma prepovedi uporabe peči in štedilnikov na trdna goriva, kot tudi
uporabe trdnih goriv za ogrevanje (stare peči) na območjih mestnega okolja.
2. Na območjih, ki niso strnjena naselja postopno opuščanje uporabe malih kotlov na trdna goriva,
katerih emisije delcev PM10 presegajo 100 g/GJ.
3. Postopno opuščanje uporabe trdnih goriv v kotlih s toplotno močjo nad 1 MW, katerih emisije
delcev PM10 presegajo 80 g/GJ.
4. Postopno opuščanje uporabe trdnih goriv v industrijskih napravah, ki niso srednje ali velike kurilne
naprave, če emisije delcev PM10 presegajo 100 g/GJ.
5. Postopna opuščanje lahkih in težkih tovornih vozil, ki ne dosegajo določenih emisijskih stopenj
(transport blaga po mestu).
6. Zamenjava vozil javnega potniškega cestnega prometa z vozili, ki izpolnjujejo zahteve določene
emisijske stopnje.
7. Ureditev parkirišč za osebna vozila na vstopu v območje mestnega okolja in vključitev teh parkirišč v
omrežje javnega potniškega cestnega prometa.
8. Spodbujanje sistemov »car-pooling« in »car-sharing« z namenom povečanja zasedenosti osebnih
vozil v mestnem in primestnem okolju.
9. Vzpostavljanje okoljskih con na območju mestnega jedra (središče naselja Domžale).
10. Čiščenje cestišč zaradi zmanjšanja resuspenzije delcev.

7.3.3 OCENE ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA
Območje Občine Domžale ni v državni mreži spremljanja kakovosti zraka, zanjo tudi ne obstajajo natančni
podatki o stanju zraka. Najbližja državna merilna postaja za spremljanje kakovosti zunanjega zraka (DMKZ)
se nahaja v Ljubljani, ki je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15)
razporejeno v območje SIL in ne v območje SIC, kamor sodi območje Občine Domžale.
Kot je razvidno iz poglavja 5. Analiza emisij in kakovost zraka letni izpust delcev PM10 v Občini Domžale
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.
Delež emisije delcev PM10 iz malih kurilnih naprav, namenjenih ogrevanju v gospodinjstvih, se v posameznih
državah članicah EU razlikuje, vendar praviloma velja, da je ta enak najmanj eni tretjini emisije PM10 iz
nepremičnih virov onesnaževanja zunanjega zraka s PM10. Ta delež je v Sloveniji enak okoli 30 % vse emisije
PM10, ki jo povzročajo nepremični viri onesnaževanja. Na območju Občine Domžale je bilo v letu 2016
emitiranih 6.803 kg delcev PM10 (brez upoštevanja proizvodnje električne energije izven območja Občine in
emisij iz prometa). Pretežni del 80,3 % je nastal zaradi zgorevanja goriv v gospodinjstvih (ogrevanje
objektov v zimskih mesecih). Skupno so se povprečne emisije delcev PM10 v obdobju zadnjih treh let (2014–
2016) zmanjšale za 27,8 % glede na povprečje obdobja 2011–2013.
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Emisije delcev PM10 zaradi ogrevanja javnih objektov, so se v preučevanem obdobju bistveno zmanjšale, saj
so pretežno vsi objekti prešli na uporabo zemeljskega plina. V skupni bilanci te emisije niso bistveno
zaznavne, vendar so se glede na leto 2011 zmanjšale za ca. 25 %.
Ključni ukrep za nadaljnje zmanjševanje 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, žagovina, peleti,
sekanci itd.).Glede na podatke o starosti je ca. 20 % kurilnih naprav na les starejših od leta 2006 (starejših
od 10 let). Z zamenjavo navedenih naprav je z vidika emisij delcev PM10 za vsaj ca. 1.500 kg/leto, kar glede
na povprečne lente emisije v obdobju 2014–2016 predstavlja zmanjšanje za vsaj ca. 22 %. Z izvajanjem
energetske sanacije objektov, pa je možno doseči manjšo porabo energentov in posledično zmanjšanje
emisij delcev PM10.
Dodatno zmanjšanje emisij delcev PM10 je možno s priključevanjem na plinovodno omrežje oziroma
uporabo zemeljskega plina za ogrevanje, kar predstavlja zamenjava kotlov ELKO in zastarelih kotlov na les s
kotli na zemeljski plin.
Glede na navedeno je možno z zamenjavo zastarelih kotlov na lesna goriva, povečevanjem priključevanja na
plinovodno omrežje in povečanje 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 zmanjšati za vsaj 30 %, glede na povprečno vrednost emisije v obdobju 2014–
2016.
Zmanjšanje emisij onesnaževal pa je seveda mogoče doseči tudi z zmanjšanjem uporabe oblik
motoriziranega prometa, predvsem s povečanjem uporabe javnega potniškega prometa, kolesarjenja in
povečanje uporabe električnih vozil. Navedeno je podrobneje obravnavno v poglavjih na temo prometa.
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8 ANALIZA

MOŽNOSTI UČINKOVITE

RABE

ENERGIJE

(URE) IN

OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE)
8.1 ANALIZA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE
V nadaljevanju so podane možnosti učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije, ločene po
posameznem sektorju oziroma posamezni skupini porabnikov. Analiza možnosti URE vsebuje pregled
ukrepov, ki pa se ne nanašajo nujno na izvajanje s strani Občine. Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z
največjim potencialom za doseganje prihrankov energije.

8.1.1 STANOVANJSKI SEKTOR
Analiza možnosti URE v stanovanjskem sektorju predstavlja predvsem možnosti ukrepov na stanovanjskih
stavbah. Le-te se večinoma ogrevajo s pomočjo individualnih peči, ki so pogosto slabo nadzorovane in
skladno s katastrom kurilnih naprav gre pogosto za zastarele peči, ki so energetsko neučinkovite in imajo
slabo izgorevanje ter posledično višje emisije onesnaževal. V analizi rabe energije je bilo zaznano, da se je
stanje glede na leto 2009 bistveno izboljšalo, tako na področju zamenjave peči, kot na področju energetske
sanacije objektov.
Ocene analiz opravljenih energetskih pregledov, sofinanciranih s strani Sektorja za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije kažejo, da v Sloveniji znaša potencial varčevanja z energijo v stavbah od 30 % do
60 % /16/.
Tako je mogoče, na primer z ukrepi na ogrevalnem sistemu, znižati rabo energije do 20 %, z dodatno
toplotno izolacijo zunanjih sten 20 %, z izolacijo stropa stavbe pri podstrešju do 12 % in z zamenjavo oken
do 20 %. Deleži prihrankov pomenijo prihranke po posameznih ukrepih. Če npr. izvedemo vse ukrepe
naenkrat, dosežemo skupne prihranke do 50 %. Zgolj z uvedbo ne investicijskih ukrepov povezanih z
energetskim gospodarjenjem v stavbah (uvedba energetskega knjigovodstva, energetskega monitoringa in
izobraževanje ter osveščanje uporabnikov), pa je možno doseči znižanje porabe energije tudi do 10 % /16/.
8.1.1.1

Ogrevalni sistem

Ogrevanje predstavlja v gospodinjstvu približno med 70 in 80 % celotne rabe energije. Največji prihranek
dosežemo z energetsko sanacijo objekta, ki vključuje dobro toplotno izolacijo stavbe, uporabo kvalitetnih
oken in vrat, posodobitev ogrevalnih sistemov. To predstavlja zajeten investicijski ukrep, ki se nam v
primeru razpoložljivih sredstev zelo izplača in predstavlja v primeru gradnje oz. sanacije le 2 % vseh
gradbenih stroškov. Toplotne izgube, pa se v primeru kvalitetne izolacije, lahko zmanjšajo tudi za 50 %.
Lahko pa privarčujemo tudi z ukrepi, ki so investicijsko sprejemljivejši 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 stične površine. Na takšen način
lahko prihranimo do 6 %. Zaprte rolete v nočnem času nam lahko prinesejo dodatnih 15 % toplotne
energije, ki uhaja skozi okna oziroma vrata.
• Kvaliteta izolacije oken je določena s koeficientom prevodnosti (Ko) in znaša 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 povečanje rabe energije za okoli 6 %, kar
pomeni, da če temperaturo prostorov znižamo s 23 °C na 20 °C, prihranimo pri stroških za kurjavo
približno 20 %.
• Povsem prijetna temperatura v prostorih je med 18 in 20 °C, v nočnem času okoli 16 °C, v kopalnici
pa največ do 24 °C.
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•

•

Pokrivanje radiatorjev preprečuje neovirano širjenje toplote po prostoru, zato to počnemo čim
manj oziroma je najbolje, da tega sploh ne počnemo. Tudi z dolgimi zavesami preko radiatorjev,
postavljenim pohištvom tik ob radiatorjih in sušenjem perila ob radiatorjih preprečujemo neovirano
širjenje toplote. Na takšen način lahko zgubimo tudi do 20 % toplote.
Potrebno je vzdrževanje in pravilna raba peči in napeljave za ogrevanje. Z rednim vzdrževanjem
tako poleg varnega obratovanja in preprečevanja okvar, dosežemo tudi manjšo rabo energije.

Na področju ogrevalnega sistema je ključni ukrep zamenjava starih klasičnih kotlov na ELKO in lesno
biomaso za nove, tehnološko boljše kotle. Glede na investicijske stroške je smiselna zamenjava kotlov, ki so
starejši od 15 let, s pridobitvijo subvencije tudi mlajših. Glede na obratovalne stroške pa je menjava
smiselna takoj. Pri menjavi je zelo pomembna prava nazivna moč kotla, saj je večina kotlov pri starejših
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 črpalk s frekvenčno regulacijo, ureditev regulacije po posameznih vejah.
Z reguliranim sistem je omogočena možnost časovnega in temperaturnega delovanja vsake ogrevalne veje
posebej, reducirani način delovanja, kot tudi popolni izklop ogrevanja v določenem obdobju. Rezultat
regulacije temperature v sistemu ogrevanje je prilagoditev ogrevanja navadam uporabnikom objekta in
posledično zmanjšanje stroškov, saj se ogrevanje ne izvaja, kadar ni potrebno. Vračilna doba za izvedbo
celotnega sistema regulacije temperature je do širi leta.
EKO sklad, Slovenski okoljski javni sklad, dodeljuje nepovratne finančne spodbude za naložbe v izrabo OVE v
eno- in dvostanovanjskih stavbah od leta 2008, v večstanovanjskih stavbah pa od leta 2009. Spodbude so se
na področju izrabe OVE dodeljevale za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, kurilne naprave za
centralno ogrevanje na lesno biomaso in toplotnih črpalk za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno
ogrevanje ter za priključitev stavbe na daljinsko ogrevanje na OVE. Nabori ukrepov se sicer glede na leto in
razpis nekoliko razlikujejo. Sredstva za nepovratne spodbude se zbirajo s pomočjo prispevka na rabo
energije za povečanje energetske učinkovitosti, od leta 2014 dalje pa EKO sklad v omenjene razpise
vključuje tudi sredstva iz Podnebnega sklada /17/.
Za individualno ogrevanje se prednostno uporablja obnovljive vire energije (OVE). V primeru prostorskih
možnosti se za ogrevanje uporablja lesna biomasa, pri čemer 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 količin žvepla, je splošno razpoložljiva, omogoča hkratno negovanje gozda, prispeva k
zmanjševanju emisij TGP, transport poteka na kratkih razdaljah, dodana vrednost pa pogosto ostane v
domači regiji. Glede na to, da so zaradi uporabe biomase povečane emisije PM10 je le-ta primerna na
robovih strnjenih delov poselitev in na vseh območjih izven strnjenih delov poselitve.
Prednostno se za ogrevanje objektov uporablja obnovljive vire energije (OVE) tudi v sklopu
večstanovanjskih objektov. Za pospešitev izrabe lesne biomase se preuči možnosti sofinanciranja manjših
sistemov daljinskega ogrevanja v strnjenih primestnih naseljih s sodobnimi tehnologijami izkoriščanja lesne
biomase (SPTE). Pri vseh skupnih kotlovnicah, ki uporabljajo ELKO, se preuči možnost prehoda na biomaso,
in sicer s sistemom soproizvodnje toplotne in električne energije..
Za zmanjšanje emisij PM10 in za učinkovitejšo ogrevanje je v strnjenih delih poselitve potreben prehod iz
zastarelih kotlov (ELKO in les) na zemeljski plin. Pri tem je potrebno preučiti možnost izrabe OVE (toplotne
črpalke, kotektorji itd.) v povezavi s kotlom na zemeljski plin. V sodelovanju z upraviteljem omrežja in
ponudniki energije je potrebno preučiti možnosti sofinanciranja prehodov iz zastarelih peči, na nove kotle,
ki uporabljajo zemeljski plin.
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8.1.1.2

Energetska sanacija stavb

Najučinkovitejše ukrepe sanacije stanovanjskih stavb razdelimo v tri skupine:
1) Izboljšanje učinkovitosti ogrevalnega sistema, ki vključuje hidravlično uravnoteženje tokokrogov ter
ustrezno centralno in lokalno temperaturno regulacijo;
2) Izboljšanje toplotnih lastnosti ovoja, ki vključuje toplotno izolacijo gradbene konstrukcije, vgradnjo
sodobnih oken z učinkovitimi zunanjimi senčili, ureditev sistema kontroliranega energijsko učinkovitega
prezračevanja, centralno pripravo tople sanitarne vode (zamenjava električnih grelnikov);
3) Vgradnja energijsko učinkovitih sijalk.
Sedanja povprečna specifična raba toplote za ogrevanje stanovanj na območju občine Domžale je bistveno
večja, kot je to značilno za nizkoenergijske in še posebej pasivne stavbe.
Kljub temu, da je energetska sanacija bistveno zahtevnejša od novogradnje pa je mogoče s postopnim
uvajanjem navedenih ukrepov znižati rabo energije za ogrevanje, ki predstavlja največji delež pri rabi
energije v stavbah za 20 – 50 %. V obdobju do leta 2020 se predvideva, da bo energetska sanacija stavb,
tudi zaradi zagotovitve novih delovnih mest, intenzivna in naj bi v povprečju omogočila vsaj 20 % znižanje
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. S toplotno izolacijo podstrešij je tudi možno
prihraniti od 10 – 15 % energije za ogrevanje, pri čemer je investicija odvisna od stanja podstrešja in
posledično povezanih gradbenih del.
Ključni ukrep energetske sanacije je sanacija ovoja stavbe in zamenjava stavbnega pohištva. Investicija je
sicer velika in se povrne v približno 15 letih. Stroški sanacije so močno odvisni od faze sanacije, starosti
objekta in velikosti objekta. Po grobi oceni je strošek energetske sanacije objekta med 30.000 in
100.000 EUR za manjše objekte in med 100.000 in 500.000 EUR za večstanovanjske objekte. Z celotno
energetsko sanacijo objekta je možno zmanjšati rabo energije v stavbah tudi do 50 %.
8.1.1.3

Raba električne energije

Na področju rabe električne energije je kot prvi ukrep za znižanje stroškov izbira med enotarifnim in
dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja električne energije za gospodinjski odjem. V primeru
dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati električne naprave in aparate v času nižje tarife. Seveda z
lastno sončno elektrarni in net-meteringom lahko preidemo na popolno lastno oskrbo in znižamo stroške
električne energije na praktično nič /16/.
Poleg osveščanja porabnikov je smiselno vgraditi časovno preklopno avtomatiko, ki vklaplja električne
grelnike za pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife. Sodobni električni aparati porabijo bistveno
manj električne energije ob enakih učinkih od starejših (npr. hladilniki, zamrzovalne omare, varčne sijalke
itd.). Drugi takšen ukrep je vsekakor zamenjava klasičnih sijalk z energijsko varčnimi, npr. z LED sijalkami.
Znano je, da pri enaki svetilnosti energijsko varčna sijalka porabi vsaj 80 % manj energije kot klasična /16/.
Klimatska naprava je v gospodinjstvih postala kar stalnica. Število klimatskih naprav v gospodinjstvih tako v
zadnjih letih strmo narašča. Namestitev klimatskih naprav je običajna le v nekaterih stanovanjskih prostorih
(dnevna soba, kuhinja). Se pa klimatske naprave uporabljajo tudi za ogrevanje, predvsem v prehodnih
obdobjih. Namestitev in velikost klimatske naprave večinoma ni prilagojena dejanskim potrebam, saj ni
določena s strani strokovnjaka. Pri uravnavanju klimatske naprave je pomembno, da razlika med notranjo in
zunanjo temperaturo ni večja od 5 °C. Večja razlika je nepriporočljiva tudi iz zdravstvenih vidikov. Pri zagonu
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klimatske naprave ni potrebno nižati temperature na termostatu, saj se prostor ne bo bistveno hitreje
ohladil. Bo pa zaradi nižanja temperature naprava hladila bolj kot je potrebno in posledično bo raba
električne energije višja. Zunanje enote klimatske naprave postavljene na sončno mesto povečajo rabo
energije za približno 10 % (v kolikor je možno naj bodo torej postavljene na S ali V stran). Notranji termostat
naj bo postavljen na mesto, kjer ni naprav (hladilniki, računalniki, štedilnik itd.). Pred pričetkom sezone je
zelo priporočljivo preveriti stanje naprave in količino hladilnega plina. Čim bolj pogosto pa je potrebno
preverjati stanje filtra, saj zamašen lahko povzroči tudi do 15 % večjo porabo.

8.1.2 JAVNI SEKTOR
V letu 2016 je bilo za 29 objektov vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo, kjer se mesečno vnašajo računi o
porabi električne energije, energentov za ogrevanje in porabi vode. V energetsko knjigovodstvo so vključeni
vsi večji objekti v upravljanju Občine Domžale. Podatki o 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 Občine Domžale spremljalo tudi ostale večje javne objekte (Zdravstveni dom, Srednja šola, Dom
upokojencev, objekti Zavoda za šport). V sklopu prenove LEK je bila v analizo javnih objektov vključena tudi
Biotehniška 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 (državnih), kjer so bile izdelane. Za vse javne objekte je bila pregledana tudi
ostala razpoložljiva dokumentacija. Za 19 javnih objektov v občinskem upravljanju so bili izdelani Razširjeni
energetski pregledi oziroma prenove, katerih rezultati so bili vključeni v analizo. Za ostale objekte so bili
pridobljeni vprašalniki o rabi in oskrbi energije ter o specifikacijah energetskih sistemov in stanja stavb.
Skupno je bilo analiziranih 37 javnih objektov (vključno z odprtimi in zaprtimi športnimi objekti), in sicer
raba energije za ogrevanje, poraba električne energije in poraba vode. Na podlagi večletnih podatkov (za
zadnja tri leta) so bili za javne objekte izračunani tudi specifični kazalniki (potrebna toplota za ogrevanje,
dovedena energija za delovanje stavbe, primarna energija in emisije CO2). Rezultati so bili primerjani tudi s
podatki iz razširjenih energetskih pregledov iz katerih so bile povzete tudi ključne ugotovitve.
Analiza možnosti predvideva vključitev vseh javnih objektov v sistem energetskega knjigovodstva in
izdelava razširjenih energetskih pregledov za ostale večje javne objekte.
Analiza potenciala URE v javnih objektih je vključena v analizo ukrepov (Ukrepi na področju učinkovite rabe
energije v javnih objektih), kjer so ukrepi podani po posameznih objektih skladno z ugotovitvami razširjenih
energetskih pregledov in opravljenih preliminarnih energetskih pregledov.

8.1.3 JAVNA RAZSVETLJAVA
Sanacija JR se je začela izvajati že po letu 2005 in je bila v letu 2013 dokončno izvedena. Prihranek energije
bo glede na leto 2012 znašal 1.024 MWh, glede na leto 2010 pa 1.343 MWh. V letu 2013 je bila sanirana JR
v polnem obratovanju in se je prihranek povečal še za 51 %.
V letu 2016 je poraba električne energije za javno razsvetljavo preračunana na prebivalca občine znašala
33,1 kWh/prebivalca in se je glede na leto 2010 zmanjšala za 30,4 kWh/prebivalca oziroma za 91 %.
Vsa nova javna razsvetljava je energetsko učinkovita in v celoti skladna z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).
Možnosti za dodatne prihranke na področju javne razsvetljave so v LED javni razsvetljavi. Glede na
značilnost posamezne javne razsvetljave je potrebno preučiti možnosti preko pilotnih projektov
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vzpostavitve LED javne razsvetljave. Večje investicije v javno razsvetljavo glede na to, da je bila le-ta
dokončno sanirana v letu 2013, niso smiselne in ekonomsko povsem neupravičene.

8.1.4 PODJETNIŠKI SEKTOR
Na področju podjetniškega sektorja oziroma industrije se ukrepi izvajajo glede na specifiko posamezne
industrije. Glede na to, da je na območju občine Domžale prisotna energetsko intenzivna proizvodnja, je
učinkovita raba energije del njihovih strategij. Glede na pridobljene vprašalnike od večjih podjetjih v vseh
izvajajo organizacijske ukrepe s katerimi zmanjšujejo rabo energije v proizvodnih procesih za do 10 %.
Ukrepe lahko razdelimo v sklope: optimizacija tehnoloških procesov, na primer: ustrezne nastavitve
(temperature, tlaki, pretoki, vrtljaji…), optimalni čas obratovanja oziroma izklapljanje v času, ko ni
proizvodnje, analiza možnosti manjših tehnoloških sprememb z namenom manjše rabe energije, časovno
optimizirano obratovanje proizvodnje z namenom kontinuiranega obratovanja oziroma preprečevanja
nastajanja konic, prilagajanje obratovanja proizvodnje tarifnim sistemom za energente, odprava puščanj
komprimiranega zraka, učinkovita raba in odprava puščanj pare ter ukrepe, ki se nanašajo na učinkovito
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 OVE je predvidena proizvodna naprava
na biomaso s protitlačno parno turbino.

8.1.5 VEČJE KOTLOVNICE
Preuči se možnost za soproizvodnjo toplote in električne energije v starih večjih kotlovnicah (kotlovnica
SPB), na lesno biomaso in zemeljski plin. Preuči se realne možnosti zamenjave kotlov tako z vidika
investicije kot z vidika lastništva in upravljanja kotlovnice. Prav tako se analizira možnosti vzpostavitve
manjših sistemov daljinskega ogrevanja izven strnjenih delov območja občine.
Naraščajoča okoljska ozaveščenost in povečanje cen energije predstavljata dva najbolj pomembna faktorja
za potenciranje tržnih možnosti investicijskega projekta. Projekt lahko služi kot model za druge tovrstne
sisteme, ker ponuja primer ustvarjanja prihrankov pri stroških 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 "osiromašen" z ogljikom, kar posledično
vodi do velikih prihrankov emisij ogljikovega dioksida. Uporaba lokalno pridobljenega lesa tudi stimulira
upravljanje lokalnih gozdov, kar pomaga izboljšati biotsko raznovrstnost, poveča zaposlovanje na podeželju
in ohranja prihodke v lokalnem gospodarstvu.

8.1.6 PROMET
Občina še nima izdelane in sprejetega strateškega programa za razvoj prometa in transporta, ki bi temeljil
na programih trajnostne mobilnosti. V strateškem delu občinskega prostorskega načrta, ki je v fazi sprejema
je sicer cilje za uresničevanje vizije in ciljev prostorskega razvoja posebej izpostavljena tudi trajnostna
mobilnost, kjer je zapisano: »Z razvojem učinkovitih, trajnostnih prometnih sistemov, ki bodo služili
potrebam vseh prebivalcev in gospodarskemu razvoju ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov in
zmanjšanju osebnega motoriziranega prometa, bo občina postala bolj zdrava, privlačnejša in prijetnejše za
bivanje ter razvoj različnih dejavnosti.«
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Glede na navedeno bo potrebno za konkretizacijo potencialov in učinkovitejše 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 območju občine.
Veliki potencial učinkovite rabe energije v transportnem sektorju predstavlja priložnost uvedbe uporabe
hibridnih vozil, ki so v uporabi za potrebe javne službe občinskih služb, ki delo izvajajo tudi na terenu.
Trenutno vsa službena vozila občinskih služb imajo vgrajene pogonske motorje z notranjim izgorevanjem,
predvsem na dieselsko gorivo.
Velik potencial predstavlja opcija postopnega prehoda na vozila s hibridnim pogonom oz. vozila na
električni pogon. V tej smeri se izkazuje tudi potencial za nadaljnji razvoj uporabe popolnoma električnih
vozil z izgradnjo mreže električnih polnilnic. Upoštevajoč dejstvo, da v obstoječem stanju v uporabi za
navedene namene ni prisotnih tovrstnih vozil in predpostavki, da se v prihodnjih 2 letih v vozni park vključi
postopni delni prehod na vozila z električnim pogonom v kombinaciji s prehodom na vozila na hibridni
pogon se lahko preliminarno oceni potencial zmanjšanja rabe dieselskega goriva. Navedeno izhodišče in
predpostavka bi predstavljala potencial zmanjšanja rabe dieselskega goriva v količini do 1.000 L na leto.
Potencial učinkovite rabe energije se izkazuje tudi v sektorju javnega potniškega prometa. Javni potniški
promet izvaja podjetje KAMBUS iz Kamnika. Podjetje KAMBUS v lasti nima nobenega vozila, za prevoz
potnikov, na električni in/ali na plinski pogon oziroma gorivne celice. Podjetje ima v voznem parku avtobuse
s povprečno starostjo 5,7 let, ki uporabljajo diezelsko pogonsko gorivo. Predvsem se izkazuje potencial za
uporabo vozila na hibridni pogon ali drugo tovrstno možnost za vozilo, ki je v uporabi za dve liniji šolskih
prevozov na relaciji Domžale – Ihan. Občina v tej smeri sicer nima neposredne možnosti odločanja, toda v
sodelovanju z navedenim podjetjem bi bilo vredno razmisliti o tej opciji in tudi na tak način prispevati k
izboljšanju stanja učinkovite rabe energije v transportnem sektorju javnega prometa.
Ugotovitve analize stanja kažejo tudi potencial za večjo izrabo in nadgradnjo mreže kolesarskih in pešpoti
na območju občine. Infrastruktura je sicer dostopna in v večjem delu omogoča povezave med naselji in
mestnim središčem, vendar se izkazuje težava v sistematični nepovezanosti in nekonsistentnem strateškem
razvoju ter navezavah na okoliška območja. Zato je prepoznan potencial in potreba za izvedbo strateškega
dokumenta, ki bo celovito in izvedbeno usmeril nadaljnji razvoj in aktivnosti z nadgradnjo omrežja teh poti,
da bodo pridobljeni bolj trdni temelji uresničevanja programov trajnostne mobilnosti.
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8.2 ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Analiza potencialov obnovljivih virov energije je povzeta po veljavnem Lokalnem energetskem konceptu
občine Domžale /6/, saj je bila v sklopu le tega izdelana skladno z Priročnikom /16/ in na nivoju natančne
prostorske analize z upoštevanjem vseh značilnosti prostora ter okolja na območju občine Domžale. Analiza
potenciala OVE obsega določitev naravnega in tehnično izkoristljivega potenciala. Navedena analiza
potenciala je bila dopolnjena oziroma spremenjena skladno z novimi dejstvi tako z vidika tehničnega
izkoriščanja kot z vidika novih podatkov.

8.2.1 POTENCIAL SONČNE ENERGIJE
Energija sončnega obsevanja zemeljskega površja je odvisna od naslednjih faktorjev: atmosferski faktorji
(višina Sonca, optična masa atm., solarna konstanta, transmisijski koeficient,...), meteorološke razmere
(oblačnost), vpliv reliefa (reliefne ovire, naklon, ekspozicija,...). Glede na vse faktorje se določi maksimalna
gostota toka sončne radiacije, ki doseže zemeljsko površje. Analiza je izdelana z rastrsko analizo natančnosti
najmanj 25 m x 25 m, s pomočjo GIS računalniških orodij. Določitev sončnega obsevanja zajema izračun
vidnega polja, sončne karte in karte neba za območje preučevanja. Vidno polje je izračunano glede na ovire
v različnih smereh iz posamezne točke opazovanja. Izračun je narejen na podlagi digitalnega modela reliefa
/6/.
Za izračun direktnega obsevanja po posameznih smereh neba je uporabljena sončna karta v isti projekciji
kot je vidno polje. Indirektno (difuzno) sevanje je izračunano na podlagi karte neba za posamezen sektor
neba glede na smer (zenit in azimut). Rezultat analize je rastrska karta na kateri je za posamezno celico
določen letni potencial sončnega obsevanja v kWh/m2/a (/6/).
Skupni letni potencial sončne energije na celotnem območju občine Domžale znaša cca. 75 TWh letno. Ob
predpostavki, da najboljša obstoječe tehnologija solarnih panelov omogoča ca. 15 % izkoristek znaša skupni
teoretični izkoristljiv potencial na območju celotne občine 11,25 TWh letno oz. 188 kWh/m2 letno na najbolj
izpostavljenih delih občine. Vendar celotne površine Občine ni možno uporabiti za postavitev solarnih
elektrarn, zato je dejanski potencial bistveno manjši oz. se nanaša na posamezna primerna območja /6/.
Zaradi različnih omejitev pri umeščanju solarnih elektrarn v prostor so bile izdelane ocene potenciala za
izključno stavbna zemljišča in stavbe (strehe). Na ta način so iz računa izključene vodne, gozdne, kmetijske
in druge površine na katerih je postavitev elektrarn lahko vprašljiva iz vidika upravnih postopkov in samega
trajnostnega prostorskega razvoja občine. Pri potencialu na strehah je upoštevan tudi faktor zmanjšanja
zaradi neprimerne ekspozicije in faktor zmanjšanja potenciala zaradi razmakov med fotovoltaičnimi moduli
zaradi ustreznega hlajenja in preprečevanja senčenja (0,5) /6/.
Skupna energija sončnega obsevanja na stavbnih zemljiščih znaša ca. 24.248 GWh/leto, skupna energija
sončnega obsevanja na strehah objektov pa ca. 2.137 GWh. Letni potencial sončne energije na strehah
objektov na območju občine Domžale je prikazan na spodnji sliki.
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Slika 37: Letni potencial sončnega obsevanja na strehah objektov, LEK 2011 /6/
Na strehah objektov znaša potencial sončnega obsevanja 346 GWh/a oz. 173,09 GWh/a, če upoštevamo
primerno ekspozicijo in razmik med moduli. Pri tem je potrebno upoštevati, da na tržišču obstajajo tudi
sončne celice z višjimi izkoristki vendar so cenovno manj ugodne in zato na tržišču manj prisotne /6/.

8.2.2 POTENCIAL VETRNE ENERGIJE
Potencial vetrne energije je bil sicer določen v sklopu LEK-a 2011 /6/, vendar je bil v sklopu posodobitev
Akcijskega načrta za OVE /7/ določen celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne
energije /18/, v sklopu katerega so bili določena potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn z
upoštevanjem tako hitrosti in gostote vetrov, kot z upoštevanjem varstvenih kriterijev.
Na območju Občine Domžale, skladno s celovitim pregledom potencialnih območij za izkoriščanje vetrne
energije /18/, ni vetrovno primernega območja. Zaradi navedenega lahko zaključimo, da na območju
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Občine ni pomembnega potenciala za izkoriščanje vetrne energije, ki bi bilo ekonomsko smiselno.
Navedeno je bilo ugotovljeno tudi v sklopu LEK-a 2011 /6/, kjer je bilo sicer določeno, da je ca. 20 GWh
tehnično 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 območju občine Domžale. Generirani so bili točkovni vektorski
podatki (točke na liniji vodotokov) z atributnimi podatki, ki vključujejo moč, pretok, proizvodnjo in začetno
leto obratovanja. Vneseni podatki o malih hidroelektrarnah so prikazni v spodnji preglednici.
Tabela 28: Obstoječe male hidroelektrarne (mHE) na območju občine Domžale
Oznaka
MHE_1
MHE_2
MHE_3
MHE_4
MHE_5
MHE_6
MHE_7
MHE_8
MHE_9
MHE_10
MHE_11
MHE_12

Naziv
MHE Dolgan - Rodica
HE Slabič
MHE Skočaj
MHE Jereb
MHE Jereb 2
MHE Kralj
MHE Kralj 2
MHE Škerjanec
MHE Škerjanec 2
MHE Količevo
MHE Vir (GEA)
MHE Vir

Moč
[kWp]

Lastnik
ELEKTRA - Dolgan Marija Magdalena, s. p.
Štima, d. o. o.
EIS SKOČAJ, d. o. o.
AKUSTIKA GROUP, d. o. o.
AVTO-PHONE, trgovina in servis, d. o. o.
MHE Kralj & Co., d. n. o.
MHE Kralj & Co., d. n. o.
MATJAŽ ŠKERJANEC, S. P.
MATJAŽ ŠKERJANEC, S. P.
KOLIČEVO KARTON, d. o. o.
ELEKTRA - Dolgan Marija Magdalena, s. p.
ELEKTRA - Dolgan Marija Magdalena, s. p.

12
15
20
19
36
20
22
27
27
96
75
60

Pretok Proizvodnja
Začetek
3
[m /s] [MWh/leto] obratovanja
1,1
0
0
0
1,3
0
0
0
0
2,64
2,5
0

51
0
0
0
120
0
132
0
130,4
0
144
0

2007
2009
2013
2004
2004
2009
2002
2010
2002
2007
2007
2002

Na navedenih mlinščicah je bilo v letu 2016 proizvedeno 1.294 MWh električne energije. Proizvodnja
električne energije na mlinščicah od leta 2009 naprej je prikazana na spodnjem grafičnem prikazu.

Proizvodnja električne energije v KWh
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Slika 38: Prikaz proizvedene količine električne energije na mlinščicah
Kot je razvidno iz zgornjega grafičnega prikaza se je proizvodnja električne energije na mlinščicah glede na
leto 2009 bistveno povečala. V sklopu LEK-a 2011 /6/ je bil ocenjen skupni izkoristljiv potencial na
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mlinščicah 9,19 GWh in možna instalirana moč 787,5 kWp. Glede na trenutno instalirano moč 429 kWp je na
mlinščicah potenciala še za 385 kWp.. Obstoječe mHE na mlinščicah so prikazane na spodnji sliki.

Slika 39: Prikaz obstoječih mHE na mlinščicah na območju občine Domžale

Poleg mlinščic so na območju občine Domžale še druge reke, ki pa so z vidika postavitve malih hidoelektrarn
manj zanimive. Skupni izkoristljiv hidroenergetski potencial v občini Domžale znaša 38,51 GWh letno. Večji
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del tega potenciala predstavlja Kamniška Bistrica. V primerjavi z mlinščicami so posegi v ostale vodotoke
bolj problematični zlasti z okoljskega in urbanističnega vidika. Kamniška Bistrica tudi ni prepoznana v AN
OVE /7/ kot potencialno območje za hidroelektrarne nad 10 MW.

8.2.4 POTENCIAL LESNE BIOMASE
Potencial lesne biomase iz gozdov je količina lesne biomase, ki jo lahko ob upoštevanju vseh funkcij gozda
trajno pridobivamo v nekem prostoru (Pogačnik, 1999). Pri tem moramo ločevati med teoretičnim in
dejansko razpoložljivim potencialom. Lesne zaloge so se v Sloveniji povečale iz 219,7 mio m3 v letu 1994 na
307,7 mio m3 (262,1 m3/ha) v letu 2006. Prirastek je v letu 2006 znašal 7,6 mio m3 (6,5 m3/ha/leto).
Izkoriščanje možnega poseka je leta 2006 znašalo ca. 3,72 mio m3, kar pomeni, da sečnja zaostaja za rastjo
lesnih zalog in prirastkov (Leskovec, 2008). Dejanske razpoložljive količine lesne biomase iz gozdov pa
omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Pri odločanju o spodbujanju rabe lesne biomase na
lokalnem nivoju je pomembno poznavanje omejitev. Poznavanje omenjenih dejavnikov je pomembno tudi,
ko razmišljamo o lokalnem ali regionalnem razvoju, o novih delovnih mestih, o dopolnilnih dejavnostih na
kmetijah in o izboljševanju kakovosti bivanja (manjša onesnaženost zraka) /6/.
Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije (2008) spada Občina Domžale glede na primernost občin v
Sloveniji za uporabo lesne biomase za daljinsko ogrevanje med podpovprečno primerne. Delež gozda v
občini Domžale znaša 34,8 %, površina gozda na prebivalca pa 0,1 ha. Od vsega gozda je 80 % v zasebni
lasti. Največji možni posek znaša 10.579 m3/a, realizacija največjega možnega poseka pa znaša 4.957 m3/a.
Največji možni posek na prebivalca je izračunan na podlagi podatkov iz gozdnogospodarskih načrtov, ki jih
pripravlja Zavoda za gozdove Slovenije in podatkov Statističnega letopisa RS o številu prebivalcev po
občinah (ZGS, 2008). Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je na gozdnogospodarskem območju
Ljubljana, kamor spada območje občine Domžale drevesna sestava gozdov naslednja: bukev (34 %), smreka
(32 %), bor (8 %), hrast (8 %), jelka (7 %) in ostalo (11 %) (ZGS, 2008) /6/.
Skupna kurilna vrednost oz. energetski potencial lesne biomase na območju občine Domžale znaša ca.
30 GWh/leto. Potencial lesne biomase je mogoče izkoristiti zlasti za ogrevanje gospodinjstev s skupnimi
sistemi na nivoju posameznih naselij (elektrika in toplota – kogeneracija) in za pridobivanje toplotne in
električne energije v proizvodih procesih. Po ekspertni oceni znašajo izgube pri pretvorbi biomase v
toplotno energijo 25 % (Utech = 0,75). Ob tej predpostavki znaša izkoristljiv potencial lesne biomase ca.
22,4 GWh/leto /6/.

8.2.5 POTENCIAL BIOPLINA
Na območju občine se odpadki odvažajo s sistemom javnega odvoza. Letno na območju občine zberejo
14.576 ton odpadkov (SURS, 2008). Natančnega deleža biorazgradljivih odpadkov za območje občine ni, je
pa znano povprečje za celotno državo, kjer velja, da je od vseh odloženih komunalnih odpadkov 47 %
biorazgradljivih. Če vzamemo povprečje za celotno državo, je v občini na razpolago 6.851 ton
biorazgradljivih odpadkov letno /6/.
Osušeni oz. dehidrirani odpadki imajo kurilno vrednost 11.000 kJ/kg ali več. Kar pomeni, da je energetski
potencial vseh odpadkov 75.361.000 MJ/leto oz. 21 GWh/leto. Ob predpostavki, da se pri pretvorbi izgubi
25 % energije znaša izkoristljiv potencial 15,7 GWh letno /6/.

Na območju občine se nahajajo tri elektrarne na bioplin in sicer ena v sklopu CČN Kamnik – Domžale, ena v
sklopu Farme Ihan v upravljanju Petrola d. d. in ena v sklopu Količevo Karton d. o. o. Na bioplinarnah je bilo
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v letu 2016 proizvedeno 51.848 MWh električne energije in vsaj toliko toplote. Toplota se pretežno porablja
v lastnih sistemih za sušenje blata (CČN in bioplinarna Petrol). Drugih sistemov izkoriščanja bioplina na
območju občine Domžale ni.

8.2.6 POTENCIAL GEOTERMALNE ENERGIJE
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko
neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Temperatura
termalne vode pogojuje možnost uporabe geotermalne energije. Ločimo visokotemperaturne in
nizkotemperaturne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura vode nad 150 °C in jih izrabljamo za
proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je temperatura vode pod 150 °C in jih izrabljamo neposredno za
ogrevanje /6/.
Po podatkih geotermične karte Slovenije, ki je izdelana na podlagi 400 vrtin je na globini 500 m na območju
občine temperatura 20 – 24 °C. Ob izkoristku toplote iz globine 500 m do stopnje ohladitve vira za 10 °C
znaša energetski potencial 11,6 kW/m2. Je pa z izjemo toplotnih črpalk na nižji globini ta potencial
ekonomsko vprašljiv. Potencial je odvisen od globine, ki jo obravnavamo /6/.
Akumulacijska sposobnost zemlje je največja v zelo vlažnih tleh z velikim deležem mineralnih snovi in malo
porami. Približne vrednosti za odvzem toplote pri razdalji med cevmi od 0,5 m do 0,7 m, na globini od 1,5 m
do 2 m so /6/:
• suha peščena tla : 10 – 15 W/m2;
• vlažna peščena tla : 15 – 20 W/m2;
• suha ilovnata tla : 20 – 25 W/m2;
• vlažna ilovnata tla : 25 – 30 W/m2;
• tla s podtalnico : 30 – 40 W/m2.
Izkoristljiv potencial je izračunan ob predpostavki, da toplotna črpalka deluje 12 mesecev v letu (gretje in
hlajenje) ter da je grelno število 2,5 in se energija za pogon črpalke zagotavlja iz drugega obnovljivega vira
(sonce). Upoštevano je tudi nekoliko nižje hladilno število v času hlajenja. Naravni potencial je tako
zmanjšan za porabljeno energijo, ki jo potrebujemo za pogon toplotne črpalke (faktor izkoristka = 0,55) /6/.
Toplotna črpalka je tehnologija, ki energijo ki jo poganja (lahko tudi iz fosilnih virov) oplemeniti z
geotermalno energijo v razmerju prikazanem s toplotnim številom. Geotermalno energija se lahko izkoristi
za gretje v ogrevalni sezoni in tudi za hlajenje v toplejšem delu leta /6/.
Skupni teoretični izkoristljiv potencial geotermalne energije ob postavitvi toplotnih črpalk na površini
celotne občine znaša ca. 7 TWh letno. Vendar pa tega potenciala ni mogoče v celoti izkoristiti, saj raba
prostora tega ne dopušča. Tako je dejanski potencial bistveno nižji in se nanaša le na posamezna območja.
Za ponazoritev potenciala smo izračunali tudi vrednosti le za stavbna zemljišča in za površino enako
tlorisom vseh stavb v občini. Tako je mogoče ponazoriti učinek postavitev TČ za vsak objekt v občini /6/.
Izkoristljiv geotermalni potencial v občini Domžale za toplotne črpalke (geotermalne) je prikazan na spodnji
sliki.
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Slika 40: Izkoristljiv geotermalni potencial v občini Domžale (za toplotne črpalke), LEK 2011 /6/
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9 CILJI ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA
Ključni dokument, ki opredeljuje izhodišča energetske politike Slovenije, je Energetski zakon (EZ-11).
Prednosti učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije uveljavlja, kot eno od temeljnih načel
razvoja energetike: ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti imajo prednost pred zagotavljanjem novih
zmogljivosti za oskrbo z energijo, izkoriščanje obnovljivih in nizkoogljičnih virov ima prednost pred oskrbo z
energijo iz drugih virov.
Cilji Občine Domžale so zastavljeni na osnovi strateških in operativnih programov na nivoju Republike
Slovenije. V času priprave osnutka za javno razgrnitev je bil s strani Ministrstva za infrastrukturo
pripravljeno gradivo za razpravo o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije. Na podlagi navedenega
gradiva je osnovni namen energetske politike zagotoviti zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo na
trajnostni način s ciljem prehoda v nizkoogljično družbo. Navedeno je mogoče doseči z zasledovanjem
ključnih prioritet, in sicer:
• s povečanjem energetske učinkovitosti,
• s postopno spremembo strukture proizvodnih virov in rabe energije na nizkoogljične vire energije,
• s povečanjem deleža obnovljivih virov in
• z razvojem naprednih energetskih sistemov.
V nadaljevanju so povzeti cilji izhajajoč iz državnih akcijskih načrtov, operativnih programov in dolgoročne
strategije, ki določajo cilje energetskega načrtovanja tako na državni, kot tudi na lokalni ravni. Cilji na nivoju
lokalne skupnosti so določeni v skladu z naslednjimi državnimi programi:
• Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 (AN URE 2020), Ministrstvo za
infrastrukturo, maj 2015;
• Osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE) –
posodobitev 2017, Ministrstvo za infrastrukturo, julij 2017;
• Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), Ministrstvo za
infrastrukturo, april 2015;
• Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Ministrstvo za
infrastrukturo in MJU, oktober 2015;
• Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Vlada Republike
Slovenije, št. 35405-1/2014/8, december 2014;
• Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (OP PM10), Vlada
Republike Slovenije, št. 35405-4/2009/9, november 2009;
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9.1 PREGLED CILJEV AKCIJSKIH NAČRTOV IN OPERATIVNIH PROGRAMOV
9.1.1 CILJI IZ AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST (AN URE 2020)
Z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 (AN URE 2020) si Slovenija skladno z
zahtevami Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti zastavlja nacionalni cilj izboljšanja energetske
učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da se raba primarne energije v letu 2020 glede ne leto
2012 ne bo povečala za več kot 2 %.
Ukrepi v načrtu so razdeljeni po sektorjih: gospodinjstva, javni sektor, gospodarstvo in promet. Večina
ukrepov so že obstoječi ukrepi, ki so v izvajanju in s katerimi so bili do zdaj vmesni cilji doseženi. Nekaj
ukrepov pa je novih, in sicer predvsem v javnem sektorju, kjer je treba izpolniti obveznost, da se vsako leto
prenovi 3 % površine državnih stavb. Dodatni ukrepi so tudi v gospodarstvu, saj je učinkovita raba energije
vse pomembnejši dejavnik izboljševanja konkurenčnosti gospodarstva.
Med ukrepi so ključni predvsem tisti, ki bodo spodbudili izvajanje projektov v okviru energetskega
pogodbeništva, saj se tako v financiranje ukrepov učinkovite rabe energije v večjem obsegu vključi zasebni
kapital in s tem multiplicirajo vložena javna sredstva ter dosežejo večji prihranki energije na enoto
spodbude za investicijo. Za razmah takih projektov pa je nujno razviti tudi nove finančne sheme in
mehanizme, čemur je treba v prihodnje nameniti posebno pozornost.
Z ukrepi za doseganje cilja energetske učinkovitosti bodo poleg samih prihrankov energije dosežene še
druge koristi, in sicer blažitev podnebnih sprememb, izboljšanje kakovosti zraka, povečanje deleža
obnovljivih virov energije, izboljšanje konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo. Posredno bodo pa
dosežene tudi širše razvojne koristi, kot so večja zaposlenost in gospodarska rast in socialne koristi,
predvsem z zmanjšanjem energetske revščine.
Največji prihranek leta 2020 glede na leto 2012 bo po projekcijah dosežen 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 %), najmanjši prihranek v višini 478 GWh (10 %) pa bo dosežen v storitvah.
Cilj države je zagotoviti, da bodo vse nove stavbe, ki so v lasti in uporabi javnih organov, skoraj ničenergijske od leta 2018, v drugih sektorjih pa od leta 2020.

9.1.2 CILJI IZ OSNUTKA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA OBNOVLJIVE VIRE (AN OVE 2020)
Slovenija je z Direktivo o 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 s tem je
Vlada RS julija 2010 sprejela Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE-2010).
Cilj na področju ogrevanja se uspešno izpolnjuje, na področju rabe električne energije pa nekoliko
zaostajamo za predvideno dinamiko, predvsem zaradi zaostajanja investicij v nove proizvodne naprave. letu
2014 je začel veljati tudi nov Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15), ki prinaša precej
sprememb, med drugim tudi na področju sheme spodbujanja OVE za proizvodnjo električne energije. Poleg
tega so se od priprave AN OVE-2010, to je bilo v letu 2009, zgodile velike spremembe, tako na energetskem
kot gospodarskem področju, 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 Slovenije je predlagano, da bi do leta 2035 dosegli
vsaj 30-odstotni delež OVE v končni rabi energije, do leta 2055 pa 100-odstotni izkoristek trajnostnega
potenciala OVE v Sloveniji. Predlagano je, da se bo delež OVE povečeval v vseh segmentih rabe energije.
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Načrtujemo 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 čimvečji energetski
potencial rek, ki ga je mogoče izkoristiti na trajnosten način.
Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so:
• zagotoviti 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10-odstotni delež
obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020;
• do leta 2030 doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije;
• ustaviti rast porabe končne energije na 5,1 mio toe in rast primarne energije na 7,1 mio to je do
leta 2020;
• uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot razvojne prioritete;
• dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in
nadalje;

9.1.3 CILJI IZ AKCIJSKEGA NAČRTA ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE (AN SNES)
Energetski zakon (EZ-1) je 330. členu opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske.
Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo
oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri
proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.
Prehodne določbe v 542. členu določajo, da se določba 330. člena tega zakona se začne uporabljati 31.
decembra 2020. Za nove stavbe, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih
uporabljajo osebe javnega sektorja, se 330. člen tega zakona začne uporabljati 31. decembra 2018.
Definicija skoraj nič-energijske stavbe obsega določitev minimalnih zahtev glede največjih dovoljenih potreb
za ogrevanje, hlajenje oz. klimatizacijo, pripravo tople vode in razsvetljavo v stavbi v skladu z gradbeno
tehnično zakonodajo (PURES 2010), določitev največje dovoljene rabe primarne energije v stavbi ter
določitev najmanjšega dovoljenega deleža obnovljivih virov energije v skupni dovedeni energiji za delovanje
stavbe.
Če je največja dovoljena potrebna toplota za ogrevanje stavbe za primer enostanovanjske stavbe z
oblikovnim faktorjem (ovoj/prostornina) 0,6 m-1 po zahtevah PURES 2010 do konca leta 2014 omejena na
48 kWh/m2a in se ta omejitev z začetkom leta 2015 znižuje na 38 kWh/m2a, se z uvedbo minimalnih zahtev
za skoraj nič-energijsko stavbo predvideva dodatno znižanje največje potrebne toplote za ogrevanje stavbe
na 25 kWh/m2a.
Akcijski načrt za skoraj nič energijsko stavbo predstavlja osnovo tudi za Dolgoročno strategijo spodbujanja
naložb v prenovo nacionalnega fonda javnih ter zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb, kot je
opredeljeno v 348. členu EZ-1, kjer pa bodo ukrepi in viri financiranja za izvedbo prenov tudi natančneje
konkretizirani.
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9.1.4 CILJI IZ DOLGOROČNE STRATEGIJE ZA SPODBUJANJE NALOŽB ENERGETSKE PRENOVE STAVB
Obstoječi stavbni fond je sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije, saj se v stavbah
porabi dobra tretjina vse energije. Poleg tega so stavbe ključne za doseganje cilja zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov za 80–95 odstotkov do leta 2050. Zato direktiva o energetski učinkovitosti določa, da
morajo države članice pripraviti dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda
stavb, s katero bodo povečale stopnjo prenove stavb.
Strateški cilj tega dokumenta je pri stavbah do leta 2050 doseči brezogljično rabo energije. To bomo dosegli
z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem izkoriščanja obnovljivih virov energije v
stavbah. S tem se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih snovi v zrak. Poleg tega je cilj tudi,
da Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne gradnje.
Kar 70 % skupnih površin stanovanjskih stavb in 60 % skupnih površin 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 enodružinskih stavb okrog 1,75 %, večstanovanjskih 2,5 %), v javnem sektorju
pa 3 %.
Vmesni cilji Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenove stavb do leta 2030 so:
• zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 15 % do leta 2020 in za 30 % do leta 2030 glede na leto
2005;
• vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije;
• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za 60 % do leta 2020 in vsaj za 70 % do leta 2030
glede na leto 2005;
• energetsko prenoviti skoraj 26 mio m2 površin stavb oz. 1,3 – 1,7 mio m2 letno; od tega dobro
tretjino v standardu skoraj nič-energijskih stavb (AN sNES).
Operativni cilji strategije do leta 2020 oz. 2030 so:
• prenova 3 % javnih stavb v lasti ali uporabi oseb ožjega javnega sektorja letno;
• prenova 1,8 mio m2 stavb v širšem javnem sektorju v obdobju 2014−2023 (OP-EKP);
• izboljšanje razmerja med vloženimi javnimi sredstvi in spodbujenimi naložbami v javnem sektorju
na 1 : 3 (OP TGP-2020);
• izvedba petih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb (OP-EKP).
Skupaj bodo za doseganje teh ciljev potrebne naložbe v prenovo stavb na ravni okvirno 6,7 mrd evrov v
obdobju do leta 2030, od tega tri četrtine v stanovanjskem sektorju, 10 % v javnem sektorju in 15 % v
zasebnem storitvenem sektorju. To pomeni med 350 in 450 mio evrov naložb 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).
Naložbe v eneregetsko prenovo stavb javnega sektorja bodo v povprečju na ravni 40 mio evrov letno,
vendar pod pogojem, da se izvedejo po modelu energetskega pogodbeništva, to pomeni z vključevanjem
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 naložb.
Naložbe v energetsko učinkovitost stavb družbi prinašajo pomembne prihranke in širše koristi, ki jih lahko
razvrstimo v ekonomske, družbene in okoljske koristi.
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9.1.5 CILJI IZ OPERATIVNEGA PROGRAMA UKREPOV ZMANJŠANJA EMISIJ TGP (OP TGP 2020)
Slovenija podpira mednarodno vizijo preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb in zadržati rast
globalne temperature pod mejo 2 °C. Aktivno bo prispevala k uresničevanju te vizije s prehodom na
gospodarstvo, katerega rast ne bo temeljila na povečani rabi naravnih virov in energije, ampak bo z
učinkovitostjo in inovacijami zmanjševala emisije toplogrednih plinov, izboljševala konkurenčnost ter
spodbujala rast in zaposlenost.
Cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo povečale za več kakor 4 % glede na
leto 2005 oziroma da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt CO2 ekv. Obveznost zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov se ne nanaša na obdobje do leta 2020, ampak ima Slovenija tudi pravno obvezujoče
letne cilje, saj emisije toplogrednih plinov v obdobju 2013−2020 ne smejo bib večje od ciljnih letnih emisij
določenih z linearno trajektorijo do cilja v letu 2020. Od leta 2015 dalje bodo izračuni emisij toplogrednih
plinov upoštevali vrednost potenciala globalnega segrevanja iz 4. Poročila Medvladnega foruma o
podnebnih spremembah (IPCC), kar posledično pomeni, da bo potrebno ustrezno uskladiti izračune
absolutnih letnih obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 je izvedbeni načrt ukrepov
za doseganje pravno obvezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 iz podnebno
energetskega paketa po Odločbi 2009/406/ES.
Osredotoča se na področja oz. sektorje, ki predstavljajo največje deleže 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 določa temeljne cilje, načela, prioritete in usmeritve za ukrepanje v
Sloveniji na področju blaženja podnebnih sprememb do leta 2020 s pogledom do leta 2030.
OP-TGP-2020 zagotavlja stabilen okvir za izvajanje aktivnosti in gradi na že sprejetih programih in
uveljavljenih instrumentih in ukrepih v državi, jih krepi in nadgrajuje, ter dopolnjuje z novimi in dodatnimi
ukrepi. Ključni gradniki za izvajanje evropske zakonodaje na področju podnebne politike do leta 2020 so
akcijski načrti, ki so predstavljeni v predhodnih poglavjih.
Prehod na nizkoogljično gospodarstvo ter krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij sta med
tematskimi cilji evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, kar je ključno tudi za uspešno izvajanje
ukrepov OP-TGP-2020, saj bodo ukrepi financirani v velikem deležu iz sredstev evropskih investicijskih in
strukturnih skladov.

9.1.6 CILJI IZ OPERATIVNI PROGRAM VARSTVA ZUNANJEGA ZRAKA PRED ONESNAŽEVANJEM S
PM10 (OP PM10)
Cilji in ukrepi OP PM10 so obravnavani v poglavju 7.3 Napotki in ocene za izboljšanje kakovosti zraka.
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9.2 DOLOČITEV CILJEV NA LOKALNI RAVNI
9.2.1 UČINKOVITA RABA ENERGIJE
Skupna raba končne energije na območju občine Domžale se je leta 2016 glede na leto 2012 zmanjšala za
7,1 %. V letu 2016 je bilo 75,5 % končne energije porabljeno v gospodarstvu (pretežno predelovalne
dejavnosti). Raba končne energije v gospodinjstvih se je v letu 2016 glede na leto 2012 zmanjšala za 5,9 %.
V kolikor upoštevamo normirane podatke za tri leta (obdobje 2011–2013 in obdobje 2014–2016) se je raba
končne energije v gospodinjstvih zmanjšala za 14,1 %, v javni upravi za 10,8 % in v gospodarstvu za 3,4 %.
Občina Domžale 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 dosežene prihranke v gospodinjstvih in javnih objektih je v obdobju naslednjih petih let (do leta
2020) zmanjšanje rabe končne energije v gospodinjstvih za 30 % in v javni upravi za 30 % glede na leto 2012
(normirano rabo končne energije) realno dosegljivi cilj. Pri tem je seveda nujno potrebno izvajanje vseh
zastavljenih ukrepov na državni rabi.
Prav tako je cilj Občine Domžale v skladu z državnim ciljem zagotoviti, da bodo vse nove stavbe, ki so v lasti
in uporabi Občine, skoraj nič-energijske od leta 2018. Skladno z državnimi usmeritvami bo Občina preko
določenih ukrepov v energetskem načrtovanju zasledovala cilj za skoraj nič-energijske stavbe v drugih
sektorjih pa od leta 2020.
Občina Domžale bo skladno z Dolgoročno 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 vključitev izrabe OVE v javni stavbi.

9.2.2 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
V rabi končne energije na območju občine Domžale v letu 2016 je lesna biomasa (les v vseh oblikah)
predstavljala 4,5 %, pri čemur je bil pretežno uporabljen v sklopu gospodinjstev za ogrevanje objektov. V
rabi končne energije v gospodinjstvih v letu 2016 je les v vseh oblikah predstavljal 26,6 % končne energije. V
javnih objektih je les predstavljal 2,2 % rabe končne energije za ogrevanje.
V letu 2016 je bilo na območju občine Domžale na elektrarnah na obnovljive vire (mHE, sončne, bioplinske)
in na enotah SPTE proizvedeno 56.004 MWh električne energije, kar glede na rabo električne energije v letu
2016 predstavlja 21,4 % rabe končne energije.
V skupni bilanci je tako bilo na območju občine Domžale iz obnovljivih virov energije (pri elektriki se
upošteva tudi električna energija proizvedena na SPTE) zagotovljeno 11,4 % delež v rabi končne energije.
Brez upoštevanja sektorja industrija obnovljivi viri energije predstavljajo 22,9 % delež v rabi končne energije
(upoštevajoč vso oddano električno energijo v omrežje iz OVE in SPTE).
Na podlagi navedenega je razvidno, da je doseganja cilja 25 % OVE na območju občine Domžale do leta
2020 dosegljivo (brez upoštevanja sektorja industrija).
Zastavljeni cilj ostaja enak kot v LEK 2011 /6/, in sicer – 25 % delež OVE v rabi končne energije do leta 2020
brez upoštevanja sektorja industrija, saj Občina na ta sektor z svojimi ukrepi ne more zaznavno vplivati.
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9.2.3 ZMANJŠANJE EMISIJ TGP IN PM10
Emisije CO2 zaradi zgorevanja energentov in proizvodnje električne energije v gospodinjstvih so v letu 2016
znašale 48.217 ton/leto in so se glede na leto 2011 zmanjšale. Povprečne emisije CO2 zaradi gospodinjstev
in javnega sektorja v obdobju zadnjih treh let so znašale 51.253 ton/leto in so se glede na obdobje 2011–
2013 zmanjšale za 5,5 %. Normalizirane na prebivalca občine Domžale znašajo emisije v letu 2016 zaradi
gospodinjstev in javnega sektorja 1,49 ton/prebivalca.
Zaradi zgorevanja energentov na območju občine Domžale je v letu 2016 nastalo 6.803 kg emisij delcev
PM10, pri čemur 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 upoštevana proizvodnja električne energije izven območja
občine. Emisije delcev PM10 so se glede na leto 2011 bistveno zmanjšale, kar je predvsem posledica manjše
porabe kurilnega olja za ogrevanje stanovanjskih objektov in manjše porabe energije za ogrevanje
(predvsem lesa) zaradi izvedenih energetskih sanacij. Skupno so se povprečne emisije delcev PM10 v
obdobju zadnjih treh let (2014 – 2016) zmanjšale za 27,8 % glede na povprečje obdobja 2011–2013.
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko ciste vire energije,
z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
• izboljšuje toplotna izolacija objektov,
• spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
• pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov
ter tehnološke 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 področjih:
• spodbujanje trajnostne mobilnosti;
• promocije in konkurenčnost javnega potniškega prometa;
• povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil;
• spodbujanje peš migracij in kolesarskega prometa;
• spodbujanje trajnostnega tovornega prometa;
• uvajanje elektrifikacije prometa.
Skladno z navedenim in upoštevanjem predhodnih ciljev je strateški cilj enak kot v LEK 2011 /6/ in sicer –
20 % zmanjšanje TGP do leta 2020 brez upoštevanja sektorja industrija, saj Občina na ta sektor z svojimi
ukrepi ne more zaznavno vplivati.
Osnovne strateške cilje je potrebno doseči ob dolgoročnem ohranjanju razpoložljivosti energetskih virov in
zanesljivi in stabilni oskrbi z energijo. Cilji, ki se nanašajo na emisije toplogrednih plinov delno že izhajajo iz
predhodnih ciljev.
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10 ANALIZA MOŽNIH UKREPOV ZA DOSEGANJE CILJEV ENERGETSKEGA
NAČRTOVANJA
10.1 UKREPI NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO
10.1.1 POVEČANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Izhajajoč iz ugotovitev izvedene analize stanja in pridobljenih podatkov o analizi stanja omrežja za oskrbo z
električno energijo ter izdelanih strateških dokumentov ugotavljamo sledeče:
• RTP 110/20 kV Domžale predstavlja osnovni napajalni vir območja. V času koničnih 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 RTPjev.
• V srednje napetostnem distribucijskem omrežju je visoko obremenjen izvod DV 20 kV Senožeti, na
katerem se pojavljajo nedopustni padci napetosti. Na tem daljnovodu je zato pričakovati omejitev
priklopa. Načrtovane so ojačitve z izgradnjo neposredne 20 kV kabelske povezave med RTP
110/20 kV Domžale in naseljem Dol pri Ljubljani v skupni dolžini 8 km. V trasi slednje se bo od
omenjene RTP do Ihana izvedla tudi nadomestna gradnja obstoječega DV Senožeti, kar bo povečalo
zanesljivost napajanja odjemalcev na širšem območju. Izgradnja nadomestnega KB 20 kV Senožeti
pomeni tudi sprostitev drugega sistema dvosistemskega daljnovoda DV 2 x 20 kV Moravče v
začetnem delu trase. S tem bo RP Vrba pridobila tretji neposredni napajalni vod, odjemalci v
smereh Tuhinja, Moravč in Blagovice pa se bodo napajali iz ločenih sektorjev po lastnih izvodih iz
RTP Domžale.
• Ob pričakovani rasti obremenitev na območju mestnega jedra v Domžalah bo nadalje nujno
potrebna rekonstrukcija starejših SN kabelskih odsekov, ki so sestavni del kabelski izvodov KB
Kemična in KB Šumberk. Dolgoročna rešitev vključevanja novih večjih uporabnikov, kot je npr. OIC
Želodnik, pa bo zahtevala poleg priključitve z novimi SN izvodi v bližnjo RTP 110/20 kV Domžale
ustrezno predhodno razbremenitev le-te.
• Za nadaljnje zagotavljanje kvalitetne oskrbe odjemalcev z električno energijo so tudi na
transformaciji 110/20 kV potrebne ojačitve. Zaradi visoke obremenjenosti transformacije 110/20 kV
v Domžalah, ki že v obstoječem stanju dosega 75 % nazivne moči in s tem ne zagotavlja
samostojnega obratovanja, je v prihodnje nujno potrebna izgradnja predvidene RTP 110/20 kV
Mengeš. Lokacija nove RTP 110/20 kV se nahaja izven območja občine Domžale, v neposredni
bližini proizvodnega obrata podjetja Lek. Pogoj za razbremenitev transformacije v Domžalah po
izgradnji RTP 110/20 kV Mengeš, pa je izgradnja in integracija novih SN izvodov iz nove RTP v
industrijsko kabelsko omrežje v Domžalah.
Navedeni predvidena aktivnosti in investicije so že prepoznane tudi iz strani SODO, tako da bo občina v
prihodnjem obdobju v sodelovanju s SODO poskušala čim prej izboljšati stanja in zmogljivosti omrežja, da
bo oskrba čim manj moteča in zanesljivejša.
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10.1.2 POVIŠANJE UČINKOVITOSTI DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV
Plinovodno omrežje je na območju občine Domžale zelo dobro razvejano. S plinovodnim omrežjem so
pokrita vsa centralna naselja. Plinovodno omrežje ni speljano samo v obrobnih naseljih na jugovzhodu in
jugu občine. Širitev plinovodnega omrežja ni potrebna in ni načrtovana. Omrežje upravlja koncesionar
Petrol Plin, d. o. o.
Ključni izziv za povečanje učinkovitosti distribucijskega sistema plinovodnega omrežja predstavlja aktivacija
izvedenih plinovodnih priključkov. Namreč število aktivnih priključkov predstavlja okoli 42 % vseh
priključkov in je zelo različno po naseljih. Glede na ugotovitve izvedene analize stanja je še zmeraj visok
delež ogrevanja s kurilnim oljem, ki še vedno bistveno presega ogrevanje s plinom, tudi v urbanih območjih
centralnih naselij. Infrastruktura plinovodnega omrežja je tako v obstoječih kapacitetah obremenjena z
manj kot polovico možne obremenitve.
V skladu z energetsko politiko Slovenije je nekako prioriteta, da se spodbuja izrabo obnovljivih virov
energije. Občina sicer ima možnost, da s posebnim odlokom prepiše prioritetni vrstni red pri izbiri načina
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 omrežja in že izvedeno
infrastrukturo smotrno tudi razmišljati o zahtevah za priklapljanje na plinovodno omrežje z zemeljskim
plinom. Zemeljski plin je tudi fosilno gorivno, vendar je v primerjavi s kurilnim oljem okolju bolj prijazen
energent, ki povzroča precej nižje emisije toplogrednih plinov, kot nastajajo pri uporabi kurilnega olja.
Na temelju navedenega predlagamo Občini, da pristopi k pripravi in sprejemu odloka načinu ogrevanja in
priključitvi na distribucijske sisteme v sklopu katerega bi nekako izpostavili, da se:
• V urbanih območjih centralnih naselij, kjer je prisotno obstoječe plinovodno omrežje, ob
rekonstrukcijah, obnovah in zamenjavah sistemov za ogrevanje prioritetno izrablja možnost
priključevanja in aktivacije plinovodnih priključkov.
• Na območjih z redko poselitvijo načrtuje individualna energetska oskrba in pri tem pospešuje
uporaba obnovljivih virov energije, predvsem biomase.
• Pri izvedbi posodobitev in izvajanju rekonstrukcij skupnih kotlovnic v večstanovanjskih objektih
prioritetno preveri možnost prehoda na energent obnovljivih virov (npr.: lesna biomasa) ali prehod
na uporabo okoljsko bolj sprejemljivega energenta (s kurilnega olja na zemeljski plin).
• Da se pri načrtovanju stanovanjskih gradenj z več kot 20 stanovanjskimi enotami opredeli zahteva
za načrtovanje skupnega sistema ogrevanja s skupno kotlovnico.
V sodelovanju z upravljavcem distribucijskega omrežja se pripravi tudi izobraževalno oziroma
ozaveščevalno akcijo v strnjenih delih naselij za prehod stanovanjskih stavb iz kurilnega olja in UNP na
zemeljski plin (priključek na plinovodno omrežje). Za pridobivanje večjega števila aktivnih priključkov se
lahko pripravi tudi posebne ugodnosti v povezavi z nadaljnjim odjemom zemeljskega plina (dobava
energenta).
Ukrep se nanaša na objekte, ki imajo možnost priklopa na plinovodno omrežje. Prehod na zemeljski plin se
izvede, ko je potrebna zamenjava zastarelega kotla ali ob energetski sanaciji objekta. Pred samo zamenjavo
kotla se preuči tudi ekonomičnost vgradnje mikrokogeneracij. V kolikor je za posamezni javni objekt
ekonomsko sprejemljivejša izraba obnovljivih virov energije, predstavlja to prioriteto pred zemeljskim
plinom.
Za ukrep se črpa podatke iz vzpostavljenega katastra kurilnih naprav, ki se ga ustrezno dopolni. Na ta način
se lahko določi vse objekte, kjer se uporablja neustrezne peči in za katere je v prihodnosti potrebna
zamenjava.
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10.1.3 POVIŠANJE UČINKOVITOSTI SKUPNIH CENTRALNIH KOTLOVNIC
Skladno z analizo skupnih kotlovnic (poglavje 4.3 Skupne kotlovnice) so bile pretežno vse večje skupne
kotlovnice zamenjane oziroma sanirane v obdobju od izdelave LEK-a 2011 /6/. Od večjih skupnih kotlovnic
ostaja samo ena na ELKO, ki je od leta 2008. Navedena kotlovnica na ELKO se nahaja v sklopu SPB in je
toplotne moči 2,5 MW. Na kotlovnico je priključenih 14 stavb skupne ogrevalne površine ca. 40.500 m2.
Starejše od 10 let so še tri manjše skupne kotlovnice na zemeljski plin (moči do 1 MW). V primeru teh
skupnih kotlovnic gre v vseh treh primerih za kotlovnico na zemeljski plin, toplotne moči pa so 600 kW,
460 kW in 120 kW.
Skladno z navedenim je razvidno, da obstajajo štiri skupne kotlovnice za katere je smiselno preučiti
možnost sanacije kotlovnice z zamenjavo kotla in izvedbo soproizvodnje električne energije in toplote. V
sklopu analize možnosti zamenjave je potrebno pripraviti varianto z izrabo lesne biomase in varianto z
zemeljskim plinom kot energentom.
Pri preučitvi možnosti zamenjave kotlovnice v navedenih primerih se preuči tudi možnost priključka
dodanih objektov na skupno kotlovnico. Novo kotlovnico se tako dimenzionira ob upoštevanju vseh
obstoječih in tudi predvidenih odjemalcev.
V primeru skupne kotlovnice na lesno biomaso je možnost po zagotovitvi cenejše toplote za uporabnike. V
primeru izvedbe investicije v novo kotlovnico je možno navedeni projekt prijaviti na potencialne javne
razpise za sofinanciranje ogrevanja na obnovljive vire energije.
V primeru prehoda skupne kotlovnice v SBP na lesno biomaso bi to pomenilo povečanje deleža OVE v rabi
končne energije za ogrevanje za ca. 3,0 % glede na leto 2016. V primeru izvede vseh navedenih štirih
kotlovnic na lesno biomaso bi to pomenilo povečanje deleža OVE za ca. 4,0 % v rabi končne energije za
ogrevanje objektov. Pri tem ni upoštevana priključitev dodatnih novih odjemalcev na omenjene skupne
kotlovnice.
V primeru soproizvodnje električne energije in toplote na navedenih štirih kotlovnicah bi bilo možno letno
pridelati ca. 1.185 MWh električne energije, kar predstavlja povečanje deleža proizvedene električne
energije iz SPTE (v primeru biomase iz OVE) za 0,5 % v rabi električne energije.
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10.2 UKREPI NA PODROČJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE
10.2.1 STANOVANJSKI SEKTOR
Najučinkovitejše ukrepe sanacije stanovanjskih stavb razdelimo v tri skupine:
1) Izboljšanje učinkovitosti ogrevalnega sistema, ki vključuje hidravlično uravnoteženje tokokrogov ter
ustrezno centralno in lokalno temperaturno regulacijo;
2) Izboljšanje toplotnih lastnosti ovoja, ki vključuje toplotno izolacijo gradbene konstrukcije, vgradnjo
sodobnih oken z učinkovitimi zunanjimi senčili, ureditev sistema kontroliranega energijsko učinkovitega
prezračevanja, centralno pripravo tople sanitarne vode (zamenjava električnih grelnikov);
3) Vgradnja energijsko učinkovitih sijalk.
Sedanja povprečna specifična raba toplote za ogrevanje stanovanj na območju občine Domžale je bistveno
večja, kot je to značilno za nizkoenergijske in še posebej pasivne stavbe.
Kljub temu, da je energetska sanacija bistveno zahtevnejša od novogradnje pa je mogoče z postopnim
uvajanjem navedenih ukrepov znižati rabo energije za ogrevanje, ki predstavlja največji delež pri rabi
energije v stavbah za 20-50 %. V obdobju do leta 2020 se predvideva, da bo energetska sanacija stavb, tudi
zaradi zagotovitve novih delovnih mest intenzivna in naj bi v povprečju omogočila vsaj 30% znižanje rabe
toplote za ogrevanje stanovanjskih stavb.
Skladno z dolgoročno strategijo za prenove /3/ je predvidena v obdobju 2018–2023 povprečna letna
stopnja prenov stanovanjskih objektov v višini 1,8 %. To pomeni, da se na območju občine Domžale prenovi
ca 18.400 m2 stanovanjskih površin (upoštevajoč samo stavbe starejše od leta 2008) na leto, kar predstavlja
v naslednjih petih let prenovo ca. 89.000 m2 površin stanovanjskih stavb.
Strošek sanacije navedenih stanovanjskih površin predstavlja ca. 3,1 milijona EUR na leto in skupno v
naslednjih petih letih strošek 15,5 milijonov EUR. Zaradi prenove stanovanjskih objektov se bo raba energije
zmanjšala za ca. 11.000 MWh v obdobju naslednjih petih let. Glede na končno rabo energije za ogrevanje
stanovanjskih objektov to predstavlja zmanjšanje za ca. 8,2 % glede na končno rabo energije v letu 2016.
Občina Domžale, javna podjetja in distributer zemeljskega plina se aktivno vključijo v konkretne
promocijske in akcijske načrte. Podobno obvezo Občina Domžale lahko naloži tudi vsem upravljavcem
stavb, ki bi z letnimi poročili o rabi energije stanovanjskih objektov, ki jih upravljajo, tudi dokazovali
uspešnost pri zmanjševanju rabe energije. Občina Domžale z energetsko sanacijo javnih objektov preko
informiranja in ozaveščanja prikazuje primere dobre prakse in spodbuja občane k izvedbi energetskih
sanacij lastnih objektov.

10.2.2 JAVNI SEKTOR
Na podlagi podrobnega pregleda izdelanih razširjenih energetskih pregledov in energetskih izkaznic so bile
določeni ukrepi učinkovite rabe energije v javnih stavbah. Skupne investicije v URE za javne stavbe so
ocenjene na 3.099.250 EUR, pri čemer v investicije niso vključeni sistemi za izrabo obnovljivih virov energije.
Z izvedbo vseh predvidenih investicijskih in organizacijskih ukrepov je ocenjena prihranek končne energije
za ogrevanje ca. 1.128,6 MWh/leto in prihranek električne energije 265,9 MWh/leto. Z izvedbo
investicijskih in organizacijskih ukrepov bo letni prihranek za energijo znašal ca. 119.463 EUR.
Ocena investicijskih stroškov, prihranek energije in prihranek stroškov je ločeno po objektih prikazan v
spodnji preglednici.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

136 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

Tabela 29: Prikaz investicijskih stroškov, prihrankov energije in stroškov v javnih stavbah

Naziv objekta

Enota Češmin
Enota Cicidom Količevo
Enota Bistra
Enota Mlinček
Enota Palček Vir
OŠ Rodica
Občina - objekt Savska
OŠ Preserje pri Radomljah
Enota Ostržek Rodica
Enota Kekec Radomlje
Enota Krtek Ihan
Podružnična šola Ihan
OŠ Dob
OŠ Domžale
Enota Urša
Občina - Glavni objekt
OŠ Roje
OŠ Venclja Perka
Podružnična šola Krtina
Podružnična šola Jarše
Skupaj

Investicijski
stroški
[EUR]
16.583
9.300
4.741
21.447
28.731
120.000
17.485
189.500
32.063
59.100
23.951
244.000
47.500
104.000
360.000
448.718
164.008
1.049.773
3.350
155.000
3.099.250

Prihranek
energije za
ogrevanje
[kWh/a]
30.047
15.254
7.763
29.238
21.605
65.000
8.329
88.000
17.872
32.879
11.816
126.000
10.000
14.000
115.000
137.044
44.092
336.049
582
18.000
1.128.570

Prihranek
električne
energije
[kWh/a]
11.462
2.944
1.368
3.213
7.605
25.000
3.732
30.000
1.961
2.642
2.430
7.000
11.500
30.000
30.000
30.776
15.762
44.489
500
3.500
265.884

Prihranek
stroškov
[EUR]
3.141
1.164
635
1.913
2.027
9.800
864
18.800
1.474
2.161
844
9.900
2.800
6.000
17.150
10.831
3.910
23.947
102
2.000
119.463

Ovrednoteni investicijski ukrepi so opisani v nadaljevanju ločeno 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 vračilno dobo. Poleg navedenega so posamezni
objekti bili energetsko sanirani in bi izvedba prezračevanja z rekuperacijo toplote zahtevala ponovne
gradbene posege, kar tako z tehničnega kot ekonomskega vidika ni smiselno. Pred izvedbo posameznih
ukrepov je potrebno le te ovrednotiti glede na ekonomske učinke (vračilna doba, itd.). Prioritetno se bodo
tako izvajale energetske sanacije objektov, ki do sedaj še niso bili 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 starejših objektih in
šele kasneje v novejših 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 stroški in brez večjih posegov v
stavbo omogočajo prihranek precejšne količine energije. Predvideno vsaka organizacija ali podjetje
potrebuje smernice za učinkovito 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 določenih primerih celo več, na letni ravni. Poleg
zmanjšanja rabe energije implementacija organizacijskih ukrepov prispeva k izboljšanju bivalnega ugodja v
stavbi.
Nekateri splošni organizacijski ukrepi, ki veljajo v vseh objektih so razdelani v nadaljevanju.
Električna energija:
• Uporablja se naprave, ki imajo visok energijski razred (A);
• Nastavitev naprav na način »minimalna raba v stanju pripravljenosti«, če naprave to omogočajo;
• Redno izklapljanje električnih aparatov in razsvetljave;
• Uporaba svetilk, le ko ni dovolj dnevne svetlobe za normalno izvajanje dejavnosti v prostorih;
• Redno čiščenje svetilk in sijalk, saj zaprašenost svetilk zmanjša učinek osvetljenosti za 20 %.
Toplotna energija:
• Redno spremljanje temperature v prostorih in jo vzdrževati glede na uporabo prostorov ter
namembnost prostora.
• Redno in pravilno prezračevanje prostorov. To pomeni za nekaj minut odpreti okna na stežaj (če je
možno ustvariti prepih), da se zrak izmenja hitro in v celoti.
• Izklapljanje oz. znižanje ogrevanja prostorov kadar niso zasedeni.
• Odstranitev vseh preprek pred radiatorji, saj zastiranje radiatorjev zmanjšuje izkoristek ogreval ter
posledično povečuje porabo toplotne energije za ogrevanje prostorov.
Implementacija in izvajanje vseh ukrepov sčasoma vpliva na način razmišljanja vseh uporabnikov stavbe.
Posledično se bo z njihovim delovanjem v smislu učinkovite rabe energije, pozitiven učinek poznal tudi v
drugih prostorih njihovega delovanja (npr. njihovi domovi). Dolgoročno nam to prinese ne le zmanjšanje
stroškov temveč tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Nekateri organizacijski ukrepi se v nekaterih javnih objektih že izvajajo. V Akcijskem načrtu z razdelanimi
ukrepi, so organizacijski ukrepi vključeni v enoten celovit ukrep 4.2.11 Uvedba energetskega upravljanja v
javne stavbe. Ukrep zaokrožuje celoten niz nalog oz. posameznih ukrepov, ki jih je potrebno izvajati za
uspešno energetsko upravljanje in predvideva pilotno uvedbo energetskega upravljanja v 4 javne objekte
(OŠ, vrtec, športni objekt in občinsko stavbo) za analizo stanja in zagotovitev rezultatov iz različnih tipov
stavb.
10.2.2.1 Občinski stavbi Ljubljanska cesta 69 in 69 a
Toplotna izolacija ovoja stavbe – Ovoj celotne stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 69, je toplotno
nezaščiten. Predlaga se namestitev toplotne izolacije po celotnem ovoju stavbe, in sicer fasadne izolacijske
plošče iz mineralne volne, debeline ca. 15 cm, ki se namesti na obstoječo konstrukcijo.
Vsaka dodatna namestitev toplotne izolacije na stavbi, na naslovu Ljubljanska cesta 69a, bi bila finančno
neupravičena, zato se namestitev dodatne toplotne izolacije ne predlaga.
Izolacija plošče proti hladnemu podstrešju – V stavbi na Ljubljanski cesti 69 je strop proti hladnemu
podstrešju nezadostno toplotno zaščiten. Predlaga se namestitev dodatne plasti toplotne izolacije v
debelini ca. 20 cm po celotni površini podstrešja.
V stavbi na Ljubljanski cesti 69a je strop proti hladnemu podstrešju lesene konstrukcije ter brez toplotne
izolacije. Predlagana je namestitev toplotne izolacije v debelini ca. 30 cm po celotni površini podstrešja.
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Menjava starih neustreznih oken - Okna na stavbi, na Ljubljanski cesti 69, so večinoma še vedno stara,
lesena in predstavljajo nepotrebne izgube toplotne energije. Predlaga se menjava vseh obstoječih 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 že zamenjana in ustrezne kvalitete, zato menjava ni
predvidena.
Menjava neustreznih vrat – Stavba, na naslovu Ljubljanska cesta 69, ima več vhodnih vrat, ki ne izpolnjujejo
predpisanih zahtev za toplotne prehodnosti. Predlaga se menjava vseh neustreznih vhodnih vrat z novimi
vrati, nižjih 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 zmanjševanje stroškov ogrevanja
se predlaga celovit servis obstoječega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred pričetkom
ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni pregled
sistema, o morebitnem puščanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje, čiščenje,
izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzračevalni lončki, tipala, termomanometri). Po končanih delih se izdela še tlačni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled regulacije in
ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni režim obratovanja, nastavitev tedenske
programske ure glede na delovni čas, nočni režim ogrevanja,..).
Rekonstrukcija toplotne podpostaje – Oba objekta se s toplotno energijo napajata iz ene kotlovnice, ki je že
zastarela. Predlaga se rekonstrukcija celotne kotlovnice, ki obsega zamenjavo obstoječega kotla z novimi
stenskimi kondenzacijskimi kotli s celotno kotlovsko in regulacijsko opremo. Predvidi se izgradnja novih vej
z obtočnimi črpalkami, z frekvenčno regulacijo, mešalnimi ventili, krmilno regulacijo posameznega
ogrevalnega kroga z vodenjem v odvisnosti od zunanje temperature, ter vso ostalo pripadajočo opremo:
termomano metri, tipala, elektro omara, venili, izolacija ..
Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo, na vsa grelna telesa – Predlagana je
menjava vseh starejših klasičnih ventilov s termostatskimi ventili in pripadajočimi termostatskimi glavami, ki
omogočajo avtomatsko regulacijo.
Izvedba sistema daljinskega upravljanja ogrevanja po posameznih prostorih – Kot dodatna možnost
regulacije ogrevanja v posameznem prostoru je predlagana vgradnja posebnih elektronskih radiatorskih
termostatskih glav, ki omogočajo krmiljenje vsakega posameznega ventila, preko centralnega nadzornega
sistema.
Zamenjava svetilk z LED paneli – V obeh objektih je skupaj nameščenih 395 starejših svetilk, za katere se
predlaga menjava v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se
zamenjajo z učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
Menjava enostopenjskih kotličkov z dvostopenjskimi – V objektnih sanitarijah so povečini nameščeni
kotlički za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjšanje porabe pitne vode se kot ukrep predlaga
zamenjava obstoječih kotličkov z novimi dvostopenjskimi.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

139 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

10.2.2.2 Občinska stavba, Savska cesta 2
Dodatna izolacija plošče proti hladnemu podstrešju – Strop proti hladnemu podstrešju toplotno ni zadostno
zaščiten. Predlaga se namestitev dodatne plasti toplotne izolacije v debelini cca. 20 cm po celotni površini
podstrešja.
Servis celotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije – Kot osnovni ukrep za zmanjševanje stroškov
ogrevanja se predlaga celovit servis obstoječega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pričetkom ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, o morebitnem puščanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
čiščenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzračevalni lončki, tipala,
termo-manometri). Po končanih delih se izdela še tlačni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni režim obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni čas, nočni režim ogrevanja,..).
Izvedba sistema daljinskega upravljanja ogrevanja po posameznih prostorih – Kot dodatna možnost
regulacije ogrevanja v posameznem prostoru je predlagana vgradnja posebnih elektronskih radiatorskih
termostatskih glav, ki omogočajo krmiljenje vsakega posameznega ventila, preko centralnega nadzornega
sistema.
Zamenjava svetilk z LED paneli – V objektu je nameščenih 76 starejših svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se zamenjajo z
učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi – V objektnih sanitarijah so povečini
nameščeni kotlički za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjšanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstoječih kotličkov z novimi dvostopenjskimi.
10.2.2.3 Srednja šola Domžale
Srednja šola Domžale nima izdelanega Razširjenega energetskega pregleda, zato so ukrepi povzeti iz
Energetske izkaznice stavbe.
GLAVNI OBJEKT: Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe – toplotna zaščita zunanjih sten, toplotna
zaščita stropa proti podstrešju, menjava oken, odprava transmisijskih toplotnih mostov, odprava
konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti.
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH – vgradnja črpalk z zvezno regulacijo,
prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam, optimiziranje časa obratovanja,
optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, priporoča se vgradnja termostatskih ventilov na zaklep
namesto navadnih ventilov in ob zamenjavi obstoječih, ki so poškodovani ali odtujeni
Ukrepi za povečanje izrabe OVE – zamenjava ogrevalnega sistema in tople sanitarne vode z izrabo OVE)
DELAVNICE 1: Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe – Toplotna zaščita zunanjih sten, toplotna zaščita
stropa proti podstrešju, menjava oken, odprava transmisijskih toplotnih mostov, odprava konvekcijskih
toplotnih mostov
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH – Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega
sistema, optimiziranje časa obratovanja, optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, priporoča se vgradnja
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termostatskih ventilov na zaklep namesto navadnih ventilov in ob zamenjavi obstoječih, ki so poškodovani
ali odtujeni.
DELAVNICE 2:
Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe – Toplotna zaščita zunanjih sten, toplotna zaščita strehe –
stropa v mansardi, menjava vrat, odprava transmisijskih toplotnih mostov, odprava konvekcijskih toplotnih
mostov in izboljšanje zrakotesnosti
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH – Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo,
hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, optimiziranje časa obratovanja, optimiziranje zagotavljanja
dnevne svetlobe, priporoča se vgradnja termostatskih ventilov na zaklep namesto navadnih ventilov in ob
zamenjavi obstoječih, ki so poškodovani ali odtujeni
Ukrepi za povečanje izrabe OVE - Priprava tople sanitarne vode z izrabo OVE
10.2.2.4 Osnovna šola Rodica
Vgradnja termostatskih glav in zamenjava ventilov – Uvajanje lokalnega termostatiranja na ogrevalnih
telesih je nujni ukrep, ki omogoča vzdrževanje želene temperature v posameznih prostorih, po drugi strani
pa zagotavlja učinkovito izkoriščanje toplotnih virov v prostoru, ki bi sicer vodili v pregrevanje oz. bi bili
zavrženi ali neizkoriščeni. Namestiti je potrebno termostatske ventile na vsa grelna telesa v stavbi. Po oceni
zmanjšamo porabo toplotne energije za 4 – 7 %.
Obnova obstoječe razsvetljave – Za novogradnjo ali rekonstrukcijo prostorov priporočamo vgradnjo svetilk z
visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z izkoristkom med 90 in 93% in z fluorescenčnimi 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
režimu vklop-izklop sijalk, ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki omogoča optimalno
osvetljenost, glede na zunanje pogoje.
Priprava tople vode – Za pokrivanje energijskih potreb za segment tople sanitarne vode je izhodiščno
predvidena izključna uporaba toplote iz kotlovnice, ki pa bi jo lahko smiselno dopolnili s pridobljeno
energijo iz termičnega solarnega sistema.
Zamenjava obstoječe tehnike prezračevanja kuhinje, telovadnice in sanitarij –Obstoječi sistem brez
rekuperacije ni v skladu s predpisi in ustvarja neugodno delovno okolje. Za sanacijo prezračevalnega
sistema kuhinje predlagamo sistem z varčevalnimi napami in prezračevanje preko klimatske naprave ter
prezračevalni strop in prezračevanje preko klimata z rekuperacijo. Pri varčevalnih napah dovajamo delno
predgreti (mrzel) zunanji zrak 70 % ter 30 % zraka kuhinje s tem zmanjšamo porabo energije za 70 % prav
tako strošek in poraba energije je 30 %.
Sanitarije učencev po nadstropjih (etažah) ter sanitarije pred telovadnico so prezračevane z okni, vzgonsko
in ventilatorji. Z izvedenim sistemom ne zagotavljamo kvalitetno prezračevanje torej odvod zraka. Z
učinkovito izmenjavo zraka v prostorih dosegamo odvajanje sproščene vlage, pare, smradu, itd. Hkrati v
poletnem času, na ta način znižujemo prostorske temperature oziroma relativne vlage. Predlaga se
zamenjava prezračevalnega sistema s klimati ter rekuperacijo toplote. Za montažo uporabimo obstoječe
izpuste dovod svežega zraka pa se spelje v sredinski predprostor (hodnik).
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10.2.2.5 Osnovna šola Rodica – Podružnična šola Jarše
Vgradnja termostatskih glav in zamenjava ventilov – Uvajanje lokalnega termostatiranja na ogrevalnih
telesih je nujni ukrep, ki omogoča vzdrževanje želene temperature v posameznih prostorih, po drugi strani
pa zagotavlja učinkovito izkoriščanje toplotnih virov v prostoru, ki bi sicer vodili v pregrevanje oz. bi bili
zavrženi ali neizkoriščeni. Namestiti je potrebno termostatske ventile na vsa grelna telesa v stavbi. Po oceni
zmanjšamo porabo toplotne energije za 4 – 7 %.
Uvajanje sodobnega lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka – V celotni šoli je
organizirano prezračevanje z odpiranjem oken, kar je v nasprotju s pravilnikom o prezračevanju in
klimatizaciji stavb. Obstoječi sistem prezračevanja ne zagotavlja ustrezne kakovosti zraka v prostorih,
posebno: sanitarije, kuhinja in telovadnica, kjer je predpisano prisilno prezračevanje. V segmentu
prezračevanja je z vidika dotrajanosti obstoječe tehnike izpostavljena izvedba sodobnega sistema za
telovadnico in za sanitarije.
Toplotna izolacija ovoja stavbe – Predlaga se, da se v prvem koraku gradbene sanacije obnovijo določeni
elementi stavbnega ovoja, in sicer leseno stavbno pohištvo se zamenja z novim, sodobnim energijsko
učinkovitim s trojno zasteklitvijo, glede na smiselnost se namestijo zunanja senčila, streha nad mansardo se
dodatno toplotno zaščiti z notranje strani (ca. 16 cm toplotne zaščite) in na vse zunanje zidove se vgradi
18 cm toplotne zaščite.
Obnova obstoječe razsvetljave – Za novogradnjo ali rekonstrukcijo prostorov priporočamo vgradnjo svetilk z
visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z izkoristkom med 90 in 93% in z fluorescenčnimi 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
režimu vklop-izklop sijalk, ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki omogoča optimalno
zagotavljanje osvetljenosti, glede na zunanje pogoje.
Uvedba centralne priprave tople sanitarne vode s soncem - Topla sanitarna voda (TSV) se pripravlja v
toplovodnim bojlerju V = 300 L. Uporaba TSV je le za delilno kuhinjo, kjer je poraba zelo majhna. Navodila
za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, ki ga je pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport, predvideva
TSV v učilnicah in obvezno v sanitarijah. V primeru, da se investitor odloči izvesti instalacijo TSV vsaj v
sanitarijah, je smiselno uporabiti tudi sončno energijo.
10.2.2.6 Osnova šola Roje
Toplotna izolacija ovoja stavbe – Za zmanjšanje toplotnih izgub se predlaga odstranitev obstoječih kombi
plošč ter namestitev sklenjene plasti toplotne izolacije debeline 15 cm, po celotnem ovoju stavbe.
Izolacija preostalega poševnega stropa – Predlagana je odstranitev trenutne konstrukcije stropa ter izvedba
novega spuščenega stropa z nameščeno toplotno izolacijo. Debelina izolacije je odvisna od višine prostora
po sanaciji.
Menjava preostalih starih oken – Predlaga se menjava vseh starejših oken in steklenih sten z okni ustrezne
toplotne prehodnosti. Ob zamenjavi oken so hkrati predvidene menjave vseh notranjih okenskih polic.
Menjava kopelita – Na stavbi je na določenih mestih nameščen kopelit, ki ne ustreza trenutnim zahtevam o
toplotni zaščiti sodobnih stavb. Predlagana je menjava elementov s klasičnimi PVC/steklenimi elementi.
Menjava vhodnih vrat – Predlaga se menjava vseh neustreznih vhodnih vrat z novimi vrati nižjih 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 šola Venclja Perka
Toplotna izolacija stavbe – Stavba je trenutno delno že izolirana, vendar toplotna zaščita ne zadošča
trenutnim standardom. Predlaga se odstranitev celotne silikatne opeke vključno z izolacijo, čiščenje zidov,
ter namestitev toplotne izolacije debeline 18 cm. Poleg sanacije ovoja nad koto nič se izdela tudi izolacija
vkopanih zidov vključno z novo hidroizolacijo.
Menjava oken – Predlagana je zamenjava vseh starih oken z novimi okni, nižjih toplotnih prehodnosti. Poleg
menjave oken so predvidene tudi menjave vseh notranjih okenskih polic.
Menjava vhodnih vrat – Stavba ima več vhodnih vrat, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev za toplotne
prehodnosti. Predlaga se menjava vseh vhodnih vrat z novimi vrati nižjih toplotnih prehodnosti.
Izolacija podstrešja ter sanacija ravne strehe – Predlaga se, da se celotna ravna streha nad veznim delom
toplotno zaščiti z zunanje strani s toplotno izolacijo debeline 24 cm, parno zaporo, zunanjo površino pa se
zaščiti s plastjo pranega prodca. Toplotna zaščita telovadnice se izvede z izdelavo spuščenega stropa, na
katerega se namesti toplotna izolacija debeline 20 cm. Klasično izoliranje zaradi nizkega podstrešja tu ni
možno. Šolski del podstrešja se dodatno izolira z namestitvijo toplotne izolacije debeline 16 cm direktno že
na obstoječo 10 cm debelo izolacijo, saj je le ta kvalitetna in menjava ni potrebna.
Centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka – V objektu je vgrajenih več prezračevalnih naprav, katere pa
ne izkoriščajo odpadne toplotne energije. Predlagana je sanacija celotnega prezračevalnega sistema, z
vgradnjo novih prezračevalnih naprav z možnostjo rekuperacije toplote iz odpadnega zraka.
Servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije – Kot osnovni ukrep za zmanjševanje stroškov ogrevanja
se predlaga celovit servis obstoječega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred pričetkom
ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni pregled
sistema, o morebitnem puščanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje, čiščenje,
izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzračevalni lončki, tipala, termomanometri). Po končanih delih se izdela še tlačni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled regulacije in
ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni režim obratovanja, nastavitev tedenske
programske ure glede na delovni čas, nočni režim ogrevanja ...).
Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo – Predlagana je menjava vseh klasičnih
ventilov in glav, za elektronske termostatske ventile in glave, ki omogočajo natančnejši nadzor nad
temperaturo v posameznem prostoru. Ventili samodejno prilagajajo temperaturo posameznega prostora
po željah uporabnika.
Zamenjava obstoječih svetilk z LED paneli - V objektu je nameščenih 543 starejših svetilk, za katere se
predlaga menjava v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se
zamenjajo z učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi - V objektnih sanitarijah so povečini
nameščeni kotlički za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjšanje porabe pitne vode, se kot
ukrep predlaga, zamenjava obstoječih kotličkov z novimi dvostopenjskimi.
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10.2.2.8 Osnovna šola Domžale
Investicijski ukrepi na razsvetljavi – Priporoča se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in s fluorescenčnimi 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 režimu vklop – izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki omogoča optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.
Prezračevanje kuhinje, telovadnice in sanitarij – Izvedba prezračevanja telovadnice z odpiranjem oken je
neustrezna in ne zagotavlja primernega okolja za telovadbo. Predvidena je vgradnja manjšega sistema za
prezračevanje.
Prezračevanje kuhinje šole je izvedeno z odsesovalnimi napravami, napravami preko strešnega ventilatorja,
klimata. Dovod zraka je nekontroliran iz okolice kuhinje (zunaj objekta), rešetka v zidu, rešetka v kuhinjskih
vratih ter z odpiranjem oken. Podatkov o odsesavanju ni, ker je dokumentacija izgubljena. Za prezračevanje
kuhinje je predvidena celovita nadomestitev obstoječe tehnike z novo, z vračanjem toplote odpadnega
zraka.
Sanitarije učencev po nadstropjih in sanitarije pred telovadnico so prezračevane z okni in ventilatorji, kar ne
zagotavlja kvalitetnega prezračevanja. Z izmenjavo zraka v prostorih dosegamo odvajanje sproščene vlage,
pare in smradu ter v poletnem času znižanje prostorske temperature oziroma relativne vlage. Optimalna
rešitev je namestitev kopalniških ventilatorjev z vklopom na senzorje in programsko uro. Izvedba je
smiselna v sklopu vzdrževalnih del.
10.2.2.9 Osnovna šola Domžale – Podružnična šola Ihan
Celovita energetska prenova ovoja stavbe – V prvi fazi se zamenja preostalo stavbno pohištvo z novim, z
nižjo toplotno prehodnostjo ter se doda toplotna izolacija stropov proti podstrešju. V drugi fazi se toplotno
zaščiti neizolirane fasade ter dodatno toplotno zaščiti premalo izolirane fasade.
Investicijski ukrepi na razsvetljavi – Priporoča se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in z fluorescenčnimi 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 režimu vklop – izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki omogoča optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.
10.2.2.10 Osnovna šola Dob
Investicijski ukrepi na razsvetljavi – Priporoča se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in z fluorescenčnimi 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 režimu vklop – izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki omogoča optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.
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Prezračevanje telovadnice in sanitarij - Izvedba prezračevanja telovadnice z odpiranjem oken je neustrezna
in ne zagotavlja primernega okolja za telovadbo. Predlaga se vgradnja sistema enostavnega prezračevanja z
vračanjem toplote.
10.2.2.11 Osnovna šola Dob – Podružnična šola Krtina, Vrtec Urša – Enota Mavrica
Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo – Predlagana je menjava vseh klasičnih
ventilov in glav, za elektronske termostatske ventile in glave, ki omogočajo natančnejši nadzor nad
temperaturo v posameznem prostoru. Ventili samodejno prilagajajo temperaturo posameznega prostora
po željah uporabnika.
Investicijski ukrepi na razsvetljavi – Priporoča se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in s fluorescenčnimi 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 režimu vklop-izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki omogoča optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.
10.2.2.12 Osnovna šola Preserje pri Radomljah
Sanacija strehe in menjava oken – Za gradbeni segment posodobitve ovoja objekta so predvideni ukrepi za
izboljšavo oziroma nadgradnjo obstoječe toplotne zaščite streh in stropov ter zamenjave starega stavbnega
pohištva. Stavbno pohištvo naj se zamenja z novim, sodobnim, energijsko učinkovitim PVC stavbnim
pohištvom s trojno zasteklitvijo. Poševna streha oziroma strop proti neogrevanemu podstrešju
najstarejšega dela objekta, streha nad povezovalnim delom ter poševna streha nad telovadnico in
dvoranskim delom naj se dodatno toplotno zaščiti z 18 cm toplotne izolacije.
Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo – Predlagana je menjava vseh klasičnih
ventilov in glav, za elektronske termostatske ventile in glave, ki omogočajo natančnejši nadzor nad
temperaturo v posameznem prostoru. Ventili samodejno prilagajajo temperaturo posameznega prostora
po željah uporabnika.
Priprava tople vode s pomočjo termičnega solarnega sistema – Glede na le delno oskrbo iztočnih mest v
objektu s toplo vodo je smiselno razširiti in postopno nadgraditi tudi centralni sistem za sanitarno toplo
vodo. Poleg dodatnega povečevanja akumulacije tople vode, širjenja sistema in ukinitvi souporabe
električne energije je možno vključiti tudi termični solarni sistem.
Investicijski ukrepi na razsvetljavi – Priporoča se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in s fluorescenčnimi 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 režimu vklop – izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki omogoča optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.
10.2.2.13 Osnovna šola Dragomelj in Vrtec Domžale – Enota Racman
Osnovna šola Dragomelj in vrtec Domžale – Enota Racman nimata izdelanega Razširjenega energetskega
pregleda, zato so ukrepi povzeti iz Energetske izkaznice stavbe. Javna stavba je bila zgrajena v letu 2006 in
je glede na specifične kazalnike med boljšimi, zato ukrepi energetske sanacije niso med prioritetnimi.
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Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe – Toplotna zaščita zunanjih sten.
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH – Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo,
rekuperacija toplote, optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, menjava enostopenjskih straniščnih
kotličkov z dvostopenjskimi.
Ukrepi za povečanje izrabe OVE – Ogrevanje na biomaso, vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo
tople sanitarne vode.
10.2.2.14 Vrtec Domžale – Enota Ostržek
Toplotna izolacija stavbe - Zunanji zidovi stavbe so montažne sestave z vmesno nameščeno toplotno
izolacijo, ki ne zadostuje današnjim standardom. Za zmanjšanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe je
smiselno namestiti dodatno neprekinjeno toplotno izolacijo po celotnem ovoju stavbe. Predlagana je
namestitev toplotne izolacije (T. I.) s fasadnimi izolacijskimi ploščami iz mineralne volne debeline ca. 15 cm,
ter XPS T. I. debeline 15 cm, na mestu cokla.
Centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka – Kot možnost je prikazana dobava in vgradnja centralnega
prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote za celotni vrtec. Sistem poleg prezračevanja omogoča tudi
ohlajanje prostorov. Obstoječi sistem prezračevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natančnih prihrankov in posledično povračilne dobe ni možno realno določiti. Po vgradnji
sistema bodo prostori precej bolj prezračevani kot so trenutno, kar posledično pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaciji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoštevati, da se z vgradnjo sistema poveča
poraba električne energije. Vgradnjo sistema omogoča kontrolirano in enakomerno prezračevanje, izboljša
se kvaliteta zraka v prostoru, preprečuje nastanek plesni in konstrukcijskih poškodb, ki nastanejo zaradi
kondenzacije zrakotesnih objektov.
Servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije – Kot osnovni ukrep za zmanjševanje stroškov ogrevanja
se predlaga celovit servis obstoječega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred pričetkom
ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni pregled
sistema o morebitnem puščanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje, čiščenje,
izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzračevalni lončki, tipala, termomanometri). Po končanih delih se izdela še tlačni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled regulacije in
ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni režim obratovanja, nastavitev tedenske
programske ure glede na delovni čas, nočni režim ogrevanja,..).
Vgradnja brezžične regulacije termostatskih ventilov – Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
možna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujočih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znižajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogočajo nastavitve načina ogrevanja in v
primeru odprtja okna le to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Omogočajo tudi brezžično regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.
Zamenjava svetilk z LED paneli – V objektu je nameščenih 64 starejših svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se zamenjajo z
učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi – V objektnih sanitarijah so povečini
nameščeni kotlički za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjšanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstoječih kotličkov z novimi dvostopenjskimi.
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10.2.2.15 Vrtec Domžale – Enota Cicidom
Centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka – Kot možnost je prikazana dobava in vgradnja centralnega
prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote za celotni vrtec. Sistem poleg prezračevanja omogoča tudi
ohlajanje prostorov. Obstoječi sistem prezračevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natančnih prihrankov in posledično povračilne dobe ni možno realno določiti. Po vgradnji
sistema bodo prostori precej bolj prezračevani kot so trenutno, kar posledično pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaciji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoštevati, da se z vgradnjo sistema poveča
poraba električne energije. Vgradnjo sistema omogoča kontrolirano in enakomerno prezračevanje, izboljša
se kvaliteta zraka v prostoru, preprečuje nastanek plesni in konstrukcijskih poškodb, ki nastanejo zaradi
kondenzacije zrakotesnih objektov.
Servis celotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije – Kot osnovni ukrep za zmanjševanje stroškov
ogrevanja se predlaga celovit servis obstoječega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pričetkom ogrevalne sezone, naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema o morebitnem puščanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
čiščenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzračevalni lončki, tipala,
termo-manometri). Po končanih delih se izdela še tlačni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni režim obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni čas, nočni režim ogrevanja...).
Vgradnja brezžične regulacije termostatskih ventilov – Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
možna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujočih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znižajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogočajo nastavitve načina ogrevanja in v
primeru odprtja okna le-to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Omogočajo tudi brezžično regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.
Zamenjava svetilk z LED paneli – V objektu je nameščenih 67 starejših svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se zamenjajo z
učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi – V objektnih sanitarijah so povečini
nameščeni kotlički za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjšanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstoječih kotličkov z novimi dvostopenjskimi.
10.2.2.16 Vrtec Domžale – Enota Kekec
Toplotna izolacija celotnega ovoja stavbe – Za zmanjšanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe je smiselno
namestiti dodatno neprekinjeno toplotno izolacijo po celotnem ovoju stavbe. Predlagana je namestitev
toplotne izolacije (T. I.) s fasadnimi izolacijskimi ploščami iz mineralne volne debeline ca. 10 cm, ter XPS T. I.
debeline 10 cm, na mestu cokla.
Hidroizolacija zidu v zemlji do temeljev – Vključno z izolacijo ovoja stavbe je predlagana tudi izolacija ter
hidroizolacija vkopanih zidov. Potrebno je odkopati zid do spodnjega nivoja temeljev (kjer je to mogoče) in
podzemne dele obodnih temeljito očistiti in jih osušiti. Zidove se nato natančno pregleda in gradbeno
pokrpa morebitne poškodbe ter pripravi podlago. Na tako pripravljen zid se položi novo hidroizolacijo.
Hidroizolacijo se zaščitit s toplotno izolacijo iz XPS plošč skupne debeline 10 cm. V sklopu ukrepa je
potrebno izvesti tudi drenažo okoli objekta. Pred zasutjem se izolacija fizično zaščiti še s čepasto folijo.
Menjava vhodnih vrat – Predlaga se menjava vseh preostalih neustreznih vhodnih vrat z novimi PVC vrati
nižjih toplotnih prehodnosti.
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Izolacija plošče proti hladnemu podstrešju – Za doseganje dodatnih prihrankov toplotne energije se
predlaga namestitev dodatne toplotne izolacije v skupni debelini 20 cm. Hkrati se izvedejo tudi pohodne
servisne površine podstrešja.
Centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka - Kot možnost je prikazana dobava in vgradnja centralnega
prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote za celotni vrtec. Sistem poleg prezračevanja omogoča tudi
ohlajanje prostorov. Obstoječi sistem prezračevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natančnih prihrankov in posledično povračilne dobe ni možno realno določiti. Po vgradnji
sistema bodo prostori precej bolj prezračevani kot so trenutno, kar posledično pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaciji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoštevati, da se z vgradnjo sistema poveča
poraba električne energije. Vgradnjo sistema omogoča kontrolirano in enakomerno prezračevanje, izboljša
se kvaliteta zraka v prostoru, preprečuje nastanek plesni in konstrukcijskih poškodb, ki nastanejo zaradi
kondenzacije zrakotesnih objektov.
Servis celotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije - Kot osnovni ukrep za zmanjševanje stroškov
ogrevanja se predlaga celovit servis obstoječega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pričetkom ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, o morebitnem puščanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
čiščenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzračevalni lončki, tipala,
termo-manometri). Po končanih delih se izdela še tlačni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni režim obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni čas, nočni režim ogrevanja ...).
Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo - Predlagana je menjava vseh preostalih
klasičnih ventilov in glav brez možnosti samodejne regulacije z elektronskimi termostatskimi ventili in
glavami, ki omogočajo natančnejši nadzor nad temperaturo v posameznem prostoru.
Zamenjava svetilk z LED paneli – V objektu je nameščenih 74 starejših svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se zamenjajo z
učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi – V objektnih sanitarijah so povečini
nameščeni kotlički za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjšanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstoječih kotličkov z novimi dvostopenjskimi.
10.2.2.17 Vrtec Domžale – Enota Krtek
Toplotna izolacija celotnega ovoja stavbe – Za zmanjšanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe je smiselno
namestiti dodatno neprekinjeno toplotno izolacijo po celotnem ovoju stavbe na zunanji strani zidu.
Predlagana je namestitev toplotne izolacije (T. I.) s fasadnimi izolacijskimi ploščami iz mineralne volne
debeline ca. 15 cm, ter XPS T. I. debeline 15 cm na mestu cokla.
Centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka - Kot možnost je prikazana dobava in vgradnja centralnega
prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote za celotni vrtec. Sistem poleg prezračevanja omogoča tudi
ohlajanje prostorov. Obstoječi sistem prezračevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natančnih prihrankov in posledično povračilne dobe ni možno realno določiti. Po vgradnji
sistema bodo prostori precej bolj prezračevani kot so trenutno, kar posledično pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaciji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoštevati, da se z vgradnjo sistema poveča
poraba električne energije. Vgradnjo sistema omogoča kontrolirano in enakomerno prezračevanje, izboljša
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se kvaliteta zraka v prostoru, preprečuje nastanek plesni in konstrukcijskih poškodb, ki nastanejo zaradi
kondenzacije zrakotesnih objektov.
Vgradnja brezžične regulacije termostatskih ventilov – Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
možna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujočih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znižajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogočajo nastavitve načina ogrevanja in v
primeru odprtja okna le to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Omogočajo tudi brezžično regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.
Zamenjava svetilk z LED paneli – V objektu je nameščenih 74 starejših svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se zamenjajo z
učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi – V objektnih sanitarijah so povečini
nameščeni kotlički za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjšanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstoječih kotličkov z novimi dvostopenjskimi.
10.2.2.18 Vrtec Domžale – Enota Mlinček
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 tehnično kot
ekonomsko ni smiselna.
Toplotna izolacija dela ovoja stavbe – Za zmanjšanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe je smiselno namestiti
dodatno neprekinjeno toplotno izolacijo po celotnem ovoju stavbe na zunanji strani zidu. Predlagana je
namestitev toplotne izolacije (T. I.) s fasadnimi izolacijskimi ploščami iz mineralne volne debeline ca. 15 cm,
ter XPS T. I. debeline 15 cm na mestu cokla.
Centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka – Kot možnost je prikazana dobava in vgradnja centralnega
prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote za celotni vrtec. Sistem poleg prezračevanja omogoča tudi
ohlajanje prostorov. Obstoječi sistem prezračevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natančnih prihrankov in posledično povračilne dobe ni možno realno določiti. Po vgradnji
sistema bodo prostori precej bolj prezračevani kot so trenutno, kar posledično pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaciji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoštevati, da se z vgradnjo sistema poveča
poraba električne energije. Vgradnjo sistema omogoča kontrolirano in enakomerno prezračevanje, izboljša
se kvaliteta zraka v prostoru, preprečuje nastanek plesni in konstrukcijskih poškodb, ki nastanejo zaradi
kondenzacije zrakotesnih objektov.
Servis celotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije – Kot osnovni ukrep za zmanjševanje stroškov
ogrevanja se predlaga celovit servis obstoječega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pričetkom ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, o morebitnem puščanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
čiščenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzračevalni lončki, tipala,
termo-manometri). Po končanih delih se izdela še tlačni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni režim obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni čas, nočni režim ogrevanja ...).
Vgradnja brezžične regulacije termostatskih ventilov – Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
možna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujočih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znižajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogočajo nastavitve načina ogrevanja in v
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primeru odprtja okna le to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Omogočajo tudi brezžično regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.
Zamenjava svetilk z LED paneli – V objektu je nameščenih 99 starejših svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se zamenjajo z
učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi – V objektnih sanitarijah so povečini
nameščeni kotlički za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjšanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstoječih kotličkov z novimi dvostopenjskimi.
10.2.2.19 Vrtec Domžale – Enota Gaj
Stavba je bila zgrajena leta 2010 in je glede na specifične kazalnike ustrezna zato dodatni ukrepi niso
predvideni.
10.2.2.20 Vrtec Domžale – Enota Palček
Toplotna izolacija ovoja stavbe starega dela vrtca – Za zmanjšanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe je
smiselno namestiti dodatno neprekinjeno toplotno izolacijo po celotnem ovoju starega dela stavbe.
Predlagana je namestitev toplotne izolacije (T. I.) s fasadnimi izolacijskimi ploščami iz mineralne volne
debeline ca. 20 cm.
Servis celotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije – Kot osnovni ukrep za zmanjševanje stroškov
ogrevanja se predlaga celovit servis obstoječega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pričetkom ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, o morebitnem puščanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
čiščenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzračevalni lončki, tipala,
termo-manometri). Po končanih delih se izdela še tlačni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni režim obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni čas, nočni režim ogrevanja ...).
Vgradnja brezžične regulacije termostatskih ventilov – Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
možna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujočih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znižajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogočajo nastavitve načina ogrevanja in v
primeru odprtja okna le to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Omogočajo tudi brezžično regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.
Zamenjava svetilk z LED paneli – V objektu je nameščenih 33 starejših svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se zamenjajo z
učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi – V objektnih sanitarijah so povečini
nameščeni kotlički za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjšanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstoječih kotličkov z novimi dvostopenjskimi.
10.2.2.21 Vrtec Urša – Enota Urša
Toplotna zaščita celotnega stavbnega ovoja in stavbnega pohištva – Priporočljivo 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 nižjo toplotno prehodnostjo. Za zunanji zid objekta predlagamo, da se toplotno izolira z
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zunanje strani s ca. 16 cm toplotne zaščite, minimalna debelina pa sicer znaša 10 cm. Zunanji zid
ogrevanega dela stavb v pasu cokla ali v vkopanem delu se izvede hidroizolacija in se toplotno izolira z
zunanje strani. Toplotna zaščita naj bo predvidoma debela 15 cm in naj sega vse do globine temeljev. Na
obstoječi strop poševne strehe namestimo toplotno izolacijo (npr. mineralno volno) debeline vsaj 20 cm,
novo zrakotesno parno zaporo in novo stropno oblogo. Na ravni strehi izvedemo nov izravnalni beton ter
teraso preplastimo z dvoslojno bitumensko hidroizolacijo. Nato položimo 15 cm ekstrudiranega polistirena
(v primeru ohranitve obstoječe izolacije), ga zaščitimo s polietilensko folijo, izvedemo ustrezen cementni
estrih in nanj položimo oblogo po izbiri.
Vgradnja termostatskih glav in zamenjava ventilov – Namestiti je potrebno termostatske ventile na vsa
grelna telesa v stavbi. Po oceni zmanjšamo porabo toplotne energije za 4–7 %.
Zbiranje in uporaba deževnice – Za zbiranje deževnice se na parceli ob objektu vrtca vkoplje okrogli
rezervoar volumna 2 x 12.000 L. Deževnica se zbira z žlebov preko peskolova z grobim filtrom, pred vtokom
v rezervoar pa je montiran še fini filter. V primeru prevelike količine dežja in prekomerno napolnjenega
rezervoarja je poskrbljeno z iztokom v ponikovalnico oz. v meteorni kanal. V rezervoar se vgradi tudi
nivojsko stikalo za varovanje kritičnega nivoja vode ter sesalni koš z nepovratnim ventilom. V kotlovnici se
montira enota s črpalko in avtomatiko, ki črpa vodo iz rezervoarja. Deževnica iz rezervoarja se bi uporabljala
za WC kotličke ter za zalivanje in pranje avtomobilov in dopolnjevanje ogrevalnega sistema. Možnost 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 EUR/leto. Investicija stane od 15.000 do 20.000 EUR in se povrne v 4 letih.
Obnova notranje razsvetljave - Priporoča se vgradnja svetilk z visoko sijajnimi rasterskimi odbojniki z
izkoristkom med 90 in 93 % in z fluorescenčnimi 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 režimu vklop-izklop sijalk,
ampak ima lahko funkcijo regulacije osvetljenosti, ki omogoča optimalno zagotavljanje osvetljenosti, glede
na zunanje pogoje.
Prezračevanje prostorov - V informacijo je podana ocena tudi za primer izvedbe sistema centralnega
prezračevanja prostorov stavbe, z vračanjem toplote odpadnega zraka. Takšen sistem bistveno zmanjšuje
preostale toplotne izgube stavbe – transmisijske izgube na ovoju predhodno zmanjšamo z gradbenimi
ukrepi – v obsegu do 30 MWh/a. Investicija se po oceni – odvisno od nadaljnjega projektiranja kapacitet –
giblje v rangu 100.000 EUR. V primeru nadomeščanja toplote za prezračevanje, generirane z obstoječo
plinsko kotlovnico, bi znašal letni prihranek ca 3.000 EUR.
10.2.2.22 Vrtec Urša – Enota Češmin
Stavba je montažne gradnje in je bila postavljena leta 2009. Zunanji ovoj stavbe je zadovoljiv, saj je v skladu
z veljavnimi standardi iz časa gradnje. Okna in vrata so v celoti lesena in zadovoljive kvalitete. Javna stavba
je bila zgrajena v letu 2009 in je glede na specifične kazalnike med boljšimi, zato ukrepi energetske sanacije
niso med prioritetnimi.
Centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka – Kot možnost je prikazana dobava in vgradnja centralnega
prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote za celotni vrtec. Sistem poleg prezračevanja omogoča tudi
ohlajanje prostorov. Obstoječi sistem prezračevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natančnih prihrankov in posledično povračilne dobe ni možno realno določiti. Po vgradnji
sistema bodo prostori precej bolj prezračevani kot so trenutno, kar posledično pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaciji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoštevati, da se z vgradnjo sistema poveča
poraba električne energije. Vgradnjo sistema omogoča kontrolirano in enakomerno prezračevanje, izboljša
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se kvaliteta zraka v prostoru, preprečuje nastanek plesni in konstrukcijskih poškodb, ki nastanejo zaradi
kondenzacije zrakotesnih objektov.
Servis celotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije – Kot osnovni ukrep za zmanjševanje stroškov
ogrevanja se predlaga celovit servis obstoječega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pričetkom ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, o morebitnem puščanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
čiščenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzračevalni lončki, tipala,
termo-manometri). Po končanih delih se izdela še tlačni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni režim obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni čas, nočni režim ogrevanja ...).
Vgradnja brezžične regulacije termostatskih ventilov – Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
možna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujočih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znižajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogočajo nastavitve načina ogrevanja in v
primeru odprtja okna le to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Omogočajo tudi brezžično regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.
Zamenjava svetilk z LED paneli – V objektu je nameščenih 33 starejših svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se zamenjajo z
učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi – V objektnih sanitarijah so povečini
nameščeni kotlički za izpiranje sanitarij enostopenjske izvedbe. Za zmanjšanje porabe pitne vode se kot
ukrep predlaga zamenjava obstoječih kotličkov z novimi dvostopenjskimi.
10.2.2.23 Vrtec Urša – 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 tehnično kot
ekonomsko ni smiselna.
Centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka – Kot možnost je prikazana dobava in vgradnja centralnega
prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote za celotni vrtec. Sistem poleg prezračevanja omogoča tudi
ohlajanje prostorov. Obstoječi sistem prezračevanja ni primerljiv z vgradnjo prisilnega z rekuperacijo
toplote, zato natančnih prihrankov in posledično povračilne dobe ni možno realno določiti. Po vgradnji
sistema bodo prostori precej bolj prezračevani kot so trenutno, kar posledično pomeni majhne prihranke,
kljub rekuperaciji toplotne energije iz zraka. Hkrati je potrebno upoštevati, da se z vgradnjo sistema poveča
poraba električne energije. Vgradnjo sistema omogoča kontrolirano in enakomerno prezračevanje, izboljša
se kvaliteta zraka v prostoru, preprečuje nastanek plesni in konstrukcijskih poškodb, ki nastanejo zaradi
kondenzacije zrakotesnih objektov.
Servis celotnega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije – Kot osnovni ukrep za zmanjševanje stroškov
ogrevanja se predlaga celovit servis obstoječega ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije. Pred
pričetkom ogrevalne sezone naj se sistem obremeni na maksimalni delovni tlak in se zatem izvede vizualni
pregled sistema, o morebitnem puščanju. Po pregledu se izprazni sistem in izvede vso potrebno tesnjenje,
čiščenje, izpiranje, morebitne zamenjave posameznih komponent (ventili, odzračevalni lončki, tipala,
termo-manometri). Po končanih delih se izdela še tlačni preizkus sistema. Predlaga se tudi pregled
regulacije in ponovno nastavitev glede na potrebe objekta (temperaturni režim obratovanja, nastavitev
tedenske programske ure glede na delovni čas, nočni režim ogrevanja ...).
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Namestitev termostatskih glav in ventilov s samodejno regulacijo – Predlagana je menjava vseh preostalih
klasičnih ventilov in glav brez možnosti samodejne regulacije z elektronskimi termostatskimi ventili in
glavami, ki omogočajo natančnejši nadzor nad temperaturo v posameznem prostoru.
Vgradnja brezžične regulacije termostatskih ventilov – Regulacija ogrevanja v posameznem prostoru je
možna z vgradnjo posebnih elektronskih, samostojno delujočih, radiatorskih termostatskih glav, ki
samodejno znižajo temperaturo v prostoru za izbrana obdobja. Omogočajo nastavitve načina ogrevanja in v
primeru odprtja okna le to zaznajo in izklopijo ogrevanje. Omogočajo tudi brezžično regulacijo preko
centralnega krmilnega sistema.
Zamenjava svetilk z LED paneli – V objektu je nameščenih 33 starejših svetilk, za katere se predlaga menjava
v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru. Obstoječe svetilke se zamenjajo z
učinkovitejšimi tehnologijami in LED paneli.
10.2.2.24 Vrtec Urša – Enota Čebelica
Vrtec Urša – Enota Čebelica nima izdelanega Razširjenega energetskega pregleda, zato so ukrepi povzeti iz
Energetske izkaznice stavbe.
Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe – toplotna zaščita zunanjih sten, menjava oken, odprava
transmisijskih toplotnih mostov, odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti,
menjava vhodnih vrat
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH – Rekuperacija toplote, optimiziranje
zagotavljanja dnevne svetlobe, menjava klasičnih žarnic z varčnimi LED sijalkami
10.2.2.25 Zavod za šport in rekreacijo – Hala komunalnega centra
Zavod za šport in rekreacijo Domžale nima izdelanega Razširjenega energetskega pregleda, zato so ukrepi
povzeti iz Energetske izkaznice stavbe.
Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe – Toplotna zaščita zunanjih sten, toplotna zaščita strehe –
stropa v mansardi
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH – Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo,
optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, menjava obstoječe razsvetljave dvorane z LED tehniko
10.2.2.26 Zavod za šport in rekreacijo – Dom športnih organizacij
Zavod za šport in rekreacijo Domžale nima izdelanega Razširjenega energetskega pregleda, zato so ukrepi
povzeti iz Energetske izkaznice stavbe.
Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe – Toplotna zaščita zunanjih sten, stropa proti podstrešju,
menjava oken, odprava transmisijskih toplotnih mostov, odprava konvekcijskih toplotnih mostov in
izboljšanje zrakotesnosti.
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH – Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo,
rekuperacija toplote, optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, menjava enostopenjskih straniščnih
kotličkov z dvostopenjskimi, menjava klasičnih svetilk in žarnic z LED tehniko.
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10.2.2.27 Zavod za šport in rekreacijo – Športni park Vir
Zavod za šport in rekreacijo Domžale nima izdelanega Razširjenega energetskega pregleda, zato so ukrepi
povzeti iz Energetske izkaznice stavbe.
Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe - Toplotna zaščita zunanjih sten ter toplotna zaščita strehe in
stropa v mansardi.
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH - Optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe,
menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi in menjava klasičnih žarnic z varčnimi LED
sijalkami.
10.2.2.28 Zavod za šport in rekreacijo – Teniška dvorana Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale nima izdelanega Razširjenega energetskega pregleda, zato so ukrepi
povzeti iz Energetske izkaznice stavbe.
Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe – Toplotna zaščita zunanjih sten, toplotna zaščita strehe in
stropa v mansardi, menjava oken ter menjava vhodnih vrat.
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH – menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov
z dvostopenjskimi in menjava obstoječe razsvetljave z LED tehniko.

10.2.3 GOSPODARSTVO – PODJETNIŠKI SEKTOR
Občina z svojimi ukrepi na področje gospodarstva težko vpliva. Glede na to, da je na območju občine
Domžale prisotna energetsko intenzivna proizvodnja, je učinkovita raba energije del njihovih strategij.
Glede na pridobljene vprašalnike od večjih podjetjih v vseh izvajajo organizacijske ukrepe s katerimi
zmanjšujejo rabo energije v proizvodnih procesih za do 10 %. Ukrepe lahko razdelimo v sklope: optimizacija
tehnoloških procesov, na primer: ustrezne nastavitve (temperature, tlaki, pretoki, vrtljaji …), optimalni čas
obratovanja oziroma izklapljanje v času, ko ni proizvodnje, analiza možnosti manjših tehnoloških sprememb
z namenom manjše rabe energije, časovno optimizirano obratovanje proizvodnje z namenom
kontinuiranega obratovanja oziroma preprečevanja nastajanja konic, prilagajanje obratovanja proizvodnje
tarifnim sistemom za energente; odprava puščanj komprimiranega zraka, učinkovita raba in odprava
puščanj pare ter ukrepe, ki se nanašajo na učinkovito 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 OVE je predvidena proizvodna naprava
na biomaso s protitlačno parno turbino.
Podjetja vlagajo tudi v manjše investicijske ukrepe, kot so sistem nadzora nad konično porabo električne
energije, kompenzacijo jalove energije, optimizacijo kompresorskih postaj, optimizacijo sistemov vračanja
kondenzata, frekvenčno regulacijo.
Glede na ocenjeno rabo končne energije v gospodarstvu ocenjujemo, da bo zmanjšanje rabe končne
energije do leta 2020 z uvajanjem ukrepov učinkovite rabe energije do 45 MWh/leto.
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10.3 UKREPI NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Na podlagi Analize potenciala obnovljivih virov energije na območju občine Domžale je ugotovljeno, da z
vidika izkoriščanja OVE predstavljajo smiselno izvedbo ukrepi v izrabo naslednjih virov:
I.
Sončne energije za sončne elektrarne in ogrevanje sanitarne vode;
II.
Hidroenergetskega potenciala mlinščic (Radomeljske, Homške in Ihanske);
III.
Lesne biomase za skupne kotlovnice in individualno ogrevanje;
IV.
Toplote okolja oziroma geotermalne energije (Toplotne črpalke);
Na podlagi navedenega so oblikovani ukrepi na področju izrabe obnovljivih virov energije. Glede na veljavni
LEK 2011 /6/ so posamezni ukrepi že bili umeščeni v akcijski načrt, pri čemer so tudi delno bili izvedeni. V
nadaljevanju so ti ukrepi tudi vključeni.

10.3.1 POSTAVITEV FOTOVOLTAIČNIH MODULOV IN SONČNIH KOLEKTORJEV
Navedeni ukrep je bil vključen v veljavnem LEK 2011 /6/. Število sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev se
je glede na leto 2010 bistveno povečalo. V letu 2016 je proizvodnja električne energije na sončnih
elektrarnah znašala 974,9 MWh, kar predstavlja glede na leto 2009 povečanje za 948,9 MWh oziroma za
več kot 36-krat glede na leto 2009. V letu 2016 je bilo registriranih 28 sončnih elektrarn. Proizvodnja
električne energije na sončnih elektrarnah v obdobju 2009–2016 je prikazana na spodnjem grafičnem
prikazu.

Proizvodnjaelektrične energije v kWh
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Slika 41: Proizvodnja električne energije na sončnih elektrarnah v obdobju 2009–2016
Na podlagi navedenega je razvidno, da se je postavitev sončnih elektrarn na območju občine zelo
intenzivno izvajala. V kolikor analiziramo obdobje zadnjih petih let je bila v povprečju zmogljivost sončnih
elektrarn povečana za ca. 15 % na leto.
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Glede na to, da so za postavitve sončnih elektrarn predvideno sofinanciranje s strani države tudi v prihodnje
in je cena postavitve padla, lahko pričakujemo da se bo v naslednjih petih letih nadaljeval podoben trend.
Na podlagi navedenega se v naslednjih petih letih ocenjuje proizvodnja električne energije na območju
občine ca. 1.560 MWh iz sončnih elektrarn. Navedena proizvodnja električne energije iz OVE bo glede na
rabo električne energije v 2016 predstavljala 0,6 % delež. Stroški trenutno znašajo okoli 2.500 €/kW
oziroma 300 €/m2. Celotna vrednost investicijskih stroškov je odvisna od obsega vgrajenih sprejemnikov
sončne energije.
S sodobnimi solarnimi ogrevalnimi sistemi proizvedemo med 500 in 600 kWh toplote z 1 m2 sprejemnikov
sončne energije letno za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje stavb. Ob višini investicije 400600 EUR/m2 površine sprejemnikov sončne energije. Ekonomičnost solarnih ogrevalnih sistemov je večja pri
velikih sistemih, ki jih lahko uporabimo tudi za solarno hlajenje stavb.
Samo na strehah objektov pa ta potencial znaša 346 GWh/a oz. 173,09 GWh/a, če upoštevamo primerno
ekspozicijo in razmik med moduli. Pri tem je potrebno upoštevati, da na tržišču obstajajo tudi sončne celice
z višjimi izkoristki vendar so cenovno manj ugodne in zato na tržišču manj prisotne /6/.

10.3.2 POSTAVITEV MALIH HIDROELEKTRARN NA MLINŠČICAH
Največji hidroenergetski potencial predstavlja vodotok Kamniška Bistrica, saj ima največji pretok. Za
območje občine je značilen sistem mlinščic, ki pa danes niso več tako funkcionalno izrabljene kot nekoč. Ti
vodotoki imajo sicer nižje pretoke vendar so bolj primerne za izkoriščanje zlasti na območjih kjer so bili v
preteklosti mlini. Pšata, Radomlja in Rača imajo manjši potencial zaradi nižjih pretokov in strmca /6/.
Na navedenih mlinščicah je bilo v letu 2016 proizvedeno 1.294 MWh električne energije. V sklopu LEK 2011
/6/ je bil ocenjen skupni izkoristljiv potencial na mlinščicah 9,19 GWh in možna inštalirana moč 787,5 kWp.
Glede na trenutno instalirano moč 429 kWp na mlinščicah obstaja potencial še za 385 kWp. Glede na leto
2016 bi bilo mogoče na mlinščicah tako proizvesti 2.455 MWh električne energije.
V primerjavi z mlinščicami so posegi v ostale vodotoke bolj problematični zlasti z okoljskega in
urbanističnega vidika. Zato popolno izkoriščenost vodotokov ni pričakovati, bi bilo pa smiselno izkoristiti vsa
območja, kjer so v preteklosti že stale vodne naprave (mlini) oz. območja kjer so vodotoki že sedaj tehnično
preoblikovani in imajo manjšo ekološko vrednost.
Stroški so močno odvisni od velikosti male HE in od cene zemljišča, kjer se bo mala HE postavila. Groba
ocena za postavitev ene male HE je med 100.000 in 500.000 EUR.
Pri postavitvi je potrebno upoštevati 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 črpalkami vse v sklopu individualnih objektov.
Prehod na lesno biomaso v sklopu skupnih kotlovnic je predstavljen v poglavju 10.1.3 Povišanje
učinkovitosti skupnih centralnih kotlovnic.
V povprečju je število naložb v sisteme za izrabo lesne biomase (glede na podatke EKOsklada) znašalo 43,
povprečna skupna instalirana moč pa je znašala 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
(še vedno so za kotle predvidene subvencije EKOsklada). Pri tem smo upoštevali, da se posamezni objekti že
v obstoječem stanju za ogrevanje uporabljajo les. V obdobju petih let bo tako na novo instaliranih 1.550 kW
peči na lesno biomaso. Ob predpostavki dolžine kurilne sezone v letu 2016 se bo v obdobju petih let raba
lesa za ogrevanje povečala za 4.100 MWh/leto. Delež lesa za ogrevanje stanovanjskih objektov se bo tako
povečal na ca. 30,5 % v obdobju naslednjih petih let glede na rabo končne energije v letu 2016.
Drugi ukrep predvideva zamenjavo kotlov na ELKO s toplotnimi črpalkami. Za uporabo toplotnih črpalk je
ključnega pomena tudi dobra toplotna zaščita stavb. Z vgradnjo 500 toplotnih črpalk za ogrevanje stavb na
območjih, kjer se kot energent uporablja ELKO, bi po energetski sanaciji, s katero bi zmanjšali rabo toplote
za ogrevanje iz ocenjenih na 95 kWh/m2a, bi povečali delež toplote pridobljene iz OVE za ca. 4.000 MWh na
leto.
Pri tem je pomembno, da se toplotne črpalke (v primeru izrabe toplote podzemne vode) ne postavljajo
preveč na gosto in se za postavitev tovrstnih toplotnih črpalk pridobi mnenje JKP Prodnik. Toplotne črpalke
voda – voda (izraba podzemne vode) naj se ne postavljajo na vodovarstvenih območjih.
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10.4 UKREPI ZA ZNIŽEVANJE PORABE GORIV IN EMISIJ V PROMETU
Ena izmed glavnih usmeritev za zmanjšanje porabe goriv in emisij iz prometa je spodbujanje rabe javnega
potniškega prometa, izboljšanje pogojev dejavnosti prevozov in za varnost v prometu ter promocija
intermodalnosti, ki predstavlja kombiniranje različnih prevoznih sredstev od točke A do točke B.
Upoštevajoč dejstvo, da občina še nima izdelane in sprejete celostne prometne strategije je predlagan
osnovni ukrep za zniževanje porabe goriv in emisij iz prometa in sicer: Izdelava izvedbene strategije za
ureditev prometa, ki zasleduje cilje trajnostne mobilnosti.
Operativni ukrepi, s katerimi bi lahko občina v času izvajanje tega koncepta neposredno pripomogla k
zniževanju porabe goriv in emisij iz prometa so:
• Nabava in uporaba hibridnih vozi za potrebe občinskih služb, ki bi nadomestili obstoječa vozila
voznega parka, ki večinoma uporabljajo dieselsko pogonsko gorivo.
• Izgradnjo mreže električnih polnilnic za električna vozila in postopno vključevanje v uporabo
popolnoma električnih vozil za občinske službe in prevoze med urbanimi središči.
• Podpora in sodelovanje s podjetjem za izvajanje JPP na območju občine v smeri vključevanja vozil
na plin ali električni pogon za redne krožne vožnje med naselji v občini.
• Priprava in sprejem strateškega dokumenta, ki bo celovito in izvedbeno usmeril nadaljnji razvoj in
aktivnosti z nadgradnjo omrežja teh poti, da bodo pridobljeni bolj trdni temelji uresničevanja
programov trajnostne mobilnosti.
• Vzpostavitev centralnega intermodalnega potniškega terminala.
• Ustvarjanje pogojev za vzpostavitev kakovostnega in konkurenčnega javnega prometa ter zadostnih
in privlačno urejenih kolesarskih ter pešpoti.
V strateškem delu občinskega prostorskega načrta, ki je v fazi sprejema je za uresničevanje vizije in ciljev
prostorskega razvoja posebej izpostavljena tudi trajnostna mobilnost, kjer je zapisano: »Z razvojem
učinkovitih, trajnostnih prometnih sistemov, ki bodo služili potrebam vseh prebivalcev in gospodarskemu
razvoju ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov in zmanjšanju osebnega motoriziranega prometa, bo
občina postala bolj zdrava, privlačnejša in prijetnejše za bivanje ter razvoj različnih dejavnosti.«
Ključno izhodišče prihodnjega razvoja je vzpostavitev delovanja kakovostnega javnega prometa, ki bo
omogočal možnost izbire, bo časovno in ekonomsko privlačen, konkurenčen 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 področju javnega potniškega prometa so:
• posodobitev javnega potniškega prometa,
• omejitev osebnega motornega prometa,
• vzpostavitev dodatnih železniških in avtobusnih postajališč,
• razvoj "P + R" sistemov ob železniških in avtobusnih postajah za avtomobile in kolesarje,
zaračunavanje eksternih stroškov,
• institucionalna krepitev za razvoj regionalnega integralnega javnega prometa (enotna vozovnica,
vozni red in informacijski sistem).
Železniško povezavo, nosilko javnega potniškega prometa, bo še naprej predstavljala regionalna železniška
proga Ljubljana – Domžale – Kamnik. Občina ima v dolgoročnih načrtih, da severno od objekta SPB
vzpostavi nov potniški terminal. To je ključen projekt pri razvoju prometne ureditve, predvsem železniškega
prometa. Vzpostavitev novega potniškega terminala bi predstavljal eno ključnih vstopnih točk v mesto
Domžale. Na prometnem vozlišču bi omogočali in spodbujali povezovanje vseh vrst prometa tako cestnega,
železniškega kot peš in kolesarskega. Ob vzpostavitvi novega potniškega terminala se pridobi možnost, da
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se ukine obstoječa železniška postaja, območje pa revitalizira. Nujna je vzpostavitev dodatnih železniških
postajališč na smiselnih točkah, na katere se bodo navezovale peš in kolesarske poti. Dodatni železniški
postajališči je smiselno zagotoviti v Srednjih Jaršah ob Gasilski poti ali Jarški cesti in v bližini pokopališča v
mestnem predelu Stob.
Nadaljnji razvoj javnega potniškega prometa bo temeljil predvsem na povezovanju prevoznih storitev vseh
prometnih podsistemov in uvedbi enotne vozovnice. Smiselno je vključevanje v programe reševanja
medmestnega javnega potniškega prometa v okviru Ljubljanske urbane regije (LUR) ter posebno
dogovarjanje o povezavah javnega potniškega prometa med Kamnikom in Domžalami.
Projekt, ki bi bil dobrodošel tudi za operativni ukrep zniževanja emisij iz prometa je uvedba krožnega
mestnega javnega prometa v mestu Domžale. V srednje ročnih načrtih je planirano, da se formirata dve
krožni avtobusni trasi, ki potekata po celotni urbani konglomeraciji Domžal, z navezavo na mesto Kamnik
severno. Postajališča mestnega potniškega prometa se organizirajo v smislu neposrednega dostopa in
kompatibilnosti različnih prevoznih sistemov.
Znotraj LUR so predvidene smiselne in učinkovite razporeditve intermodalnih vozlišč. V mestu Domžale je
predvidena vzpostavitev intermodalnega središča kot povezava med JPP, osebnim motoriziranim ("P + R")
in nemotoriziranim prometom (kolesarnice). Intermodalno vozlišče se vzpostavi v mestu Domžale, na
severnem robu objekta SPB (sedanje območje Kurivo).
Občina bo spodbujala, omogočala in vlagala v promocijo uporabe javnega potniškega prometa. Med ukrepe
za promocijo JPP sodijo izpeljave raznih medijskih akcij, delavnic, posvetov, prireditev in uporaba raznih
oglaševalskih medijev za spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa in za povečanje uporabe JPP.
Pomemben ukrep zniževanja porabe goriv in emisij iz prometa je uporaba nemotoriziranih prevoznih
sredstev. V tej smeri so predvsem pomembne kolesarska infrastruktura in pešpoti. V smeri razvoja teh je
občina že prepoznala potrebe za ureditev kolesarskih poti in stez z ustrezno pripadajočo infrastrukturo, ki
obsega:
• Urejanje posebnih pasov in stez s talnimi oznakami za razmejitev od ostalih voznih in peš površin;
• Urejanje ustrezne infrastrukture: razsvetljava na poteh, ureditev varnih kolesarnic v mestu in
okolici, nadhodi in podhodi;
• Zagotavljanje varnih poti za kolesarje in pešce predvsem v mestnem središču (bolj prijazna
prometna ureditev mestnega prometa za kolesarje in pešce s peš cono, z območji, zaprtimi za
motoriziran promet in z nizkimi omejitvami hitrosti motoriziranega prometa v nekaterih predelih);
• Možnost izposoje koles;
• Možnost prevoza kolesa na avtobusu in vlaku itd.
Ključnega pomena za mesto Domžale in tudi širše je predvidena Urbana os, ki bo z varno kolesarsko stezo in
pločniki povezovala mestne atrakcije in programska jedra urbane konglomeracije Domžal.
Kolesarske poti na območju občine je treba povezati v omrežje, ki povezuje večja središča in se nadgrajujejo
v povezan sistem v rekreativne in turistične namene. Obstoječe in nove pešpoti, tudi tematske in podobne
poti, naj se urejajo in povezujejo v povezan sistem pešpoti v rekreativne in turistične namene. Po izgradnji
omrežja je potrebno spodbujati kolesarski promet z ukrepi promocije in osveščanja javnosti.
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10.5 UKREPI NA PODROČJU OZAVEŠČANJA, IZOBRAŽEVANJA IN OBVEŠČANJA
Zastavljen ukrep LEK 2011 /6/ je bil tudi aktivna izvedba informiranja in ozaveščanja občanov, kar se je vse
od sprejetja LEK tudi izvajalo. Vsaj 4-krat letno so izhajale daljše vsebine na temo informiranja občanov na
temo URE in OVE. Posamezne vsebine so predstavljale dobre prakse izvedene na nivoju Občine. Dobre
prakse se je v lokalno okolje prenašalo tudi preko tesnega sodelovanja z energetsko svetovalno pisarno
ENSVET. Izveden so bile številne aktivnosti na osnovnih in srednjih šolah. V prihodnosti je namen nadgraditi
sistem za informiranje in ozaveščanje občanov.
Tudi v nadaljevanju se nadaljuje z programom obveščanja in ozaveščanja javnosti. Program bo oblikovan in
zastavljen tako, da bo dosegel vse skupine porabnikov energije v lokalni skupnosti. V nadaljevanju je
predlog projekta ozaveščanja »Dobra energija v Domžalah«.
Okoljski problem, ki se ga naslavlja s projektom je problem poznavanja trajnostnih možnosti glede rabe
energije in mobilnosti na območju občine Domžale. Projekt »Dobra energija v Domžalah« je usmerjen v
področji učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ter trajnostno mobilnost. Občina
Domžale od leta 2011 kontinuirano dela na področju učinkovite rabe energije in je 25. septembra, leta 2014
tudi prejela nagrado na natečaju En.občina 014, za energetsko najbolj učinkovito občino, med velikimi
občinami. Z zasnovanim projektom, želi Občina Domžale nadaljevati delo na področju ozaveščanja in
informiranja občanov na temo URE, OVE in trajnostne mobilnosti.
Občina Domžale je tudi pristopila k Prenovi Lokalnega energetskega koncepta, saj je zastavljen Akcijski
načrt (leta 2011 z sprejetjem LEK) pretežno izveden. Z novim Akcijskim načrtom je želja Občine nadalje
uvajati nove rešitve z uporabo razpoložljivih novih tehnologij, kot tudi postavljena nova izhodišča za
izvajanje komunikacijskih aktivnosti Občinske uprave z občani in občankami. Namen projekta je vzpostaviti
osnovo za nadaljnje izvajanje komunikacijskih aktivnosti po sprejetem novem Akcijskem načrtu in
posledično naborom novih ukrepov energetskega načrtovanje in energetske politike.
Cilji projekta so:
• povezovanje občanov v skupine z namenom povečanja zavesti o URE, OVE in trajnostni mobilnosti;
• povečanje uporabe trajnostnih oblik prevoza (kolesarjenje, javni potniški promet);
• povečanje investicij občanov in podjetji v URE in OVE.
Občina Domžale že nekaj let ozavešča javnost na temo URE in OVE skozi lokalne medije. Na letni ravni se v
lokalnem časopisu objavlja 4–6 člankov z omenjeno tematiko. Cilj je bolj pogosto objavljanje člankov in
razširitev nabora kanalov, preko katerih poteka informiranje in ozaveščanje javnosti.
Ciljne skupine:
• občani in občanke,
• podjetja v občini,
• izobraževalne ustanove (vrtci in šole v Občini Domžale).
Vsebina projektne aktivnosti:
V prvi fazi projekta je predvidena izdelava spletne strani (podstrani na Občinski spletni strani), ki bo
pokrivala dogajanje na področju URE, OVE in trajnostne mobilnosti ter druge sorodne vsebine. Namen
spletne strani je skozi članke, izobraževalne in interaktivne vsebine informirati in ozaveščati občane o
dogajanju in napredku na območju občine.
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 učinkovito orodje za širjenje
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informacij in pridobivanje pozornosti javnosti, zato bo aktivno povezana s spletno stranjo skozi linke, ki
bodo vodili do aktualnih, sorodnih vsebin na spletni strani. Na takšen način je možna meritev uspešnosti
facebook in spletne strani (skozi število všečkov in obiskov spletne strani). Skozi socialna omrežja je
predvideno doseči čim več članov ciljne skupine, ki bodo preko svojih profilov delili objave in se povezovali z
drugimi občani.
V tretji fazi je predvidena izdaja ene ali več publikacij na temo učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih
virov energije in trajnostne mobilnosti. Namen izdaje publikacije je doseganje čim širše ciljne publike
oziroma tudi starejših občanov, ki niso vešči uporabe računalnikov. V publikaciji bo tudi vabilo in promocija
dogodkov, ki se bodo na območju občine odvili v jeseni.
Tako 1. faza kot 2. faza predstavljata kontinuirane aktivnosti v celotnem trajanju projekta. Komunikacijske
aktivnosti bodo tako potekale do začetka septembra 2017 do konca leta 2017. Navedene aktivnosti se bodo
izvajale tudi po zaključku prijavljenega projekta, saj predstavljajo ogrodje za vse nadaljnje aktivnosti
informiranja in ozaveščanja občanov lokalne skupnosti.
Glavni skupek dogodkov je predviden v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ali v času tedna trajnostne
energije, ki se bo odvijal v mesecu septembru oziroma v mesecu juliji (teden trajnostne energije). V sklopu
tedna mobilnosti bodo organizirani dogodki, ki promovirajo trajnostno mobilnost:
• Dan brez avtomobila; spodbujanje občanov, da za en dan avtomobile pustijo v garažah in na
parkiriščih ter gredo v službo in po opravkih z javnim prevozom, s kolesom, peš itd. Na takšen način
postavijo dober zgled mlajšim generacijam;
• »V šolo grem s kolesom«; dan v septembru, ko otroci pridejo v šolo sami ali v spremstvu staršev s
kolesom, rolerji, skirojem ali peš;
• Zabavno izobraževalni dogodek; v času že obstoječega dogodka, ko je povečano število
obiskovalcev v mestu, se izvaja promocija trajnostne mobilnosti skozi različne predstavitve, v
sodelovanju z različnimi podjetji (npr. predstavitev električnih koles in možnosti razvoja
infrastrukture za polnjenje koles, predstavitev koncepta »bike share« in »car share«). V dogodek se
vključijo različne interaktivne vsebine (lov za zakladom), ki povezujejo zabavno igro z obravnavano
tematiko;
• Izvedba izobraževalnih aktivnosti v osnovnih šolah in srednji šoli v sodelovanju z Energetsko
svetovalno pisarno v Domžalah.
Informiranje javnosti na lokalnem nivoju pripomore k identifikaciji ljudi z okoljem. Več ko ljudje vedo o
svojem neposrednem okolju, bolj povezane se počutijo z njim in posledično se bolj aktivno vključujejo v
nego in razvoj svojega okolja. Na občinski ravni to pomeni več priložnosti za investicijo v URE, OVE in druge
strategije razvoja, ki pomagajo ohranjati in izboljšati okolje v katerem živimo.
Namen projekta je vzpostaviti osnovo za nadaljnjo trajno izvajanje tako aktivnosti vezanih na informiranje
in ozaveščanje preko socialnih omrežij (z navezavo na spletno stran) kot z organizacijo tovrstnih dogodkov
vsako leto. Namen projekta je zasnovati informacijsko ogrodje za vključevanje različnih partnerjev na lokalni
ravni (Občina, lokalna podjetja, občani, izobraževalni zavodi).
Predvideno je sodelovanje z Energetsko svetovalno pisarno pri izvedbi izobraževalnih aktivnosti v sklopu
javnih zavodov kot tudi pri izvajanju glavnega skupka dogodkov v Evropskem tednu mobilnosti.
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11 AKCIJSKI NAČRT
11.1 POVZETEK ANALIZE UKREPOV
V predhodnem poglavju je bila na podlagi analize stanja, analize možnosti URE in OVE ter drugih vsebin LEK izdelana analiza možnih ukrepov za doseganje
zastavljenih ciljev energetskega načrtovanja na nivoju lokalne skupnosti. V nadaljevanju so v preglednici podani ukrepi za doseganje ciljev.
Tabela 30: Prikaz ukrepov Akcijskega načrta LEK za doseganje cilja URE
Ozn

Opis ukrepa

Tip ukrepa

Časovni plan

Zmanjšana
raba energije
[MWh/leto]

Stroški
[EUR]

Viri financiranja

Vloga Občine

STANOVANJSKE STAVBE
Spodbujanje,
Lastniki, investitorji
ozaveščanje
EKOSKLAD, EU
promocija dobrih
skladi
praks
Financiranje priprave
Lastniki, investitorji
projektne
EKOSKLAD, EU
dokumentacije,
skladi
spodb., ozavešč.,

Energetska prenova stanovanjskih stavb
1
(1,8 %/a po sNES usmeritvah)

Informiranje

2018 - 2023

8.750

15,5 milijona

Energetska prenova stanovanjskih stavb
2 (1,8 %/a po sNES usmeritvah) večstanovanjski

Projekt,
sofinanciranje

2018 - 2023

5.500

10 milijonov

Priprava programa,
Lastniki, investitorji
spodbujanje,
Dobavitelji ZP
ozaveščanje
Podpora za izvedbo,
Lastniki, investitorji informiranje,
ozaveščanje

Zamenjava zastarelih kurilnih naprav (iz
3
ELKO na ZP, v strnjenih delih naselij)

4

Povišanje učinkovitosti skupnih
centralnih kotlovnic (SPTE na ZP in Biomaso)

Vključevanje IKT v sisteme za upravljanje
zgradb (BMS) v novih stanovanjskih stavbah
5 in v primeru celovitih sanacij
"pametne zgradbe".
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Program

2018 - 2023

1.500

5.000 - 20.000
na objekt
4,7 milijona
skupaj

Informiranje

2018 - 2023

3.000

3,5 milijonov

Informiranje

2018 - 2023

175

200.000
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6

7

8
9
10

11

JAVNE STAVBE
Učinkovita raba energije v javnih stavbah
(energetska sanacija, racionalizacija rabe,
organizacijski ukrepi)
Izdelava Razširjenih energetskih
pregledov za javne stavbe (za tiste za katere
REP še niso bili izdelani)
Celovita obnova kopališča Domžale s
pripadajočimi objekti in energetskim
sistemom
Izdelava Razširjenih energetskih
pregledov za Državne objekte
Učinkovita raba energije v državnih javnih
stavbah (energetska sanacija, racionalizacija
rabe, organizacijski ukrepi)
Uvedba energetskega upravljanja v
javne stavbe (pilotno 4 objekti, postopno
ostali objekti)
INDUSTRIJA/GOSPODARSTVO

12

Povečanje energetske učinkovitosti v
tehnoloških procesih

13

Promocija energetske in okoljske
učinkovitosti v podjetjih

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

Investicija

2018 - 2023

1.150

3,1 milijona

Projekt

2018 - 2023

-

30.000 - 50.000

Investicija

2018 - 2023

500

4,2 milijonov

Projekt

2018 - 2020

-

Investicija

2018 - 2023

Projekt

Občina, EKOSKLAD,
Vodenje investicije
EU skladi
Občina

Naročilo projekta

Občina, EU skladi

Vodenje investicije

60.000

Ministrstva, JZP

Informiranje

850

2,35 milijona

Ministrstva, JZP,
EU skladi

Informiranje

2018 - 2023

50

1.500-3.000
/objekt/leto

Občina

Naročilo projekta

Investicija

2018 - 2023

zmanjšana
specifična
raba

skladno z
investicijami

Lastniki

Sodelovanje

Projekt

2018 - 2023

-

-

Lastniki

Sodelovanje
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Tabela 31: Prikaz ukrepov Akcijskega načrta LEK za doseganje cilja OVE
Ozn

Opis ukrepa

Tip ukrepa

Časovni plan

IZRABA OVE ZA OGREVANJE OBJEKTOV IN ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE
Samooskrba gospodinjstev z električno
14 energijo (sončna elektrarne) skladno z
Informiranje
2018 - 2023
Uredbo*
Ustanovitev in delovanje Energetske
zadruge za obnovljive vire na območju
15
Projekt
2018 - 2023
občine (člani - imetniki OVE naprav,
Občina, Investitorji)
16 Postavitev dodatnih mHE na mlinščicah
Določitev kriterijev/usmeritev po naseljih
17 glede prednostnega ogrevanja
(ogrevanje, OVE, samooskrba itd.)
18 Povečanje OVE za ogrevanje objektov

Raba iz OVE
[MWh/leto]

1.500

2500-4000 /kW

3.000

10.000

Viri financiranja

Vloga Občine

Lastni viri
EKOsklad

Spodbujanje
Primeri dobre
prakse, Zadruga

Občina, EU skladi

Pobuda
Priprava projekta

Investitorji

Informiranje,
Zadruga

Projekt,
Informiranje

2018 - 2023

800

skladno s projekti

Projekt umestitev
v OPN

2018

-

ni stroškov

Informiranje

2018 - 2023

10.000

10.000 - 100.000

Lastniki objektov

Spodbujanje,
subvencije

10.000 EUR projekt
2500-4000 EUR/kW
skladno z
projektom
ca. 10 milijonov

Občina - zasebni
investitor (JZP),
EU skladi

Investicija, Priprava
dokumentacije

19

Postavitev sistemov za izrabo OVE v
javnih stavbah

Projekt/investicija

2018 - 2023

50

20

Izraba lesne biomase in drugih OVE
v industriji

Informiranje

2018 - 2023

2.000

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

Stroški
[EUR]
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-

Vključitev v OPN

Lastniki, EU skladi Informiranje
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Tabela 32: Prikaz ukrepov Akcijskega načrta LEK za doseganje cilja na področju trajnostnega prometa
Ozn

21

22

23

24

Opis ukrepa
PROMET
Uvedba krožne linije javnega potniškega
prometa na območju občine (manjši
avtobus)
Nakupu novih vozil v Občinski upravi
in Javnih podjetjih za namen voženj
uslužbencev na električni pogon ali
pogodba o najemu električnih vozil
Postavitev 10 električnih polnilnic na
območju občine (analiza lokacij in
projekt sodelovanja z ponudniki,
soinvesticija)
Spodbujanje uporabe koles in hoje
na območju občine in sosednjih
občin (Zelena os regije)

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

Tip ukrepa

Časovni plan

Stroški
[EUR]

Viri financiranja

Projekt, investicija

2018 - 2023

150.000 EUR

Občina, EU skladi,
ponudnik prevozov

Investicija

Investicija

2018 - 2023

30.000 - 150.000

Občina, EU skladi

Investicija ali
najem (poslovni
model)

Projekt, investicija

2018 - 2023

100.000

Investitorji

Sodelovanje,
projekt, zemljišča

Informiranje

2018 - 2023

2.000/leto

Občina

Priprava projekta,
promocijske akcije
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Tabela 33: Prikaz ukrepov Akcijskega načrta LEK za doseganje cilja na energetskega načrtovanja
Ozn

Opis ukrepa

Tip ukrepa

Časovni plan

ENERGETSKO NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE NA NIVOJU OBČINE
Svetovanje, informiranje in
Informiranje
2018 - 2023
usposabljanje občanov
Nadaljevanje izvajanja energetskega
Projekt
2018 - 2023
knjigovodstva
Vzpostavitev sodelovanja z podjetji,
NVO,
javna podjetja in RS na področju
energetike:
Projekti
2018 - 2023
- skupne študije in projekti oskrbe iz OVE
- skupne študije in projekti URE
- pilotni projekti URE in izrabe OVE

25

Zmanjšana raba
energije
[MWh/leto]

500
200

Stroški
[EUR]

5.000 - 20.000
na leto
5.000 - 10.000
na leto

Viri financiranja

Občina, EKOSKLAD,
EU skladi
Občina

Vloga Občine

Program
sofinanciranje
Financiranje,
izvajanje

500 - 2.000

30.000 - 50.000
na leto

Zasebna podjetja,
Občina, JP, EU
skladi

Program
sofinanciranje

Nadaljevanje izvajanja promocije:
- povzetek LEK s predstavitvijo ukrepov
- dan energije - dogodki
- teden trajnostne mobilnosti
- obveščanje in informiranje občanov

Program

2018 - 2023

100 - 500

10.000 na leto

Občina, EKOSKLAD,
EU skladi

Program
sofinanciranje

Priprava letnih planov in poročil
o izvajanju Akcijskega načrta in drugih
aktivnostih na področju URE in OVE

Projekt

2018 - 2023

-

v sklopu
en. Upravljanja

Občina

Izvajanje, priprava

Ekonomska učinkovita izbira dobavitelja
električne energije in prilagajanje
tarifnemu sistemu

Projekt

2018 - 2023

-

-

Priprava akcijskega načrta za
trajnostno energijo SEAP

Projekt

2018

-

4.000

Lokalni energetski koncept Občine Domžale
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-

Občina

Priprava javnega
razpisa
Naročilo

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

11.2 AKCIJSKI PLAN IZVAJANJA LEK
1.1.1 ENERGETSKA PRENOVA STANOVANJSKIH STAVB
1.1.1.1

Kratek opis ukrepa

Skladno z dolgoročno strategijo za prenove /3/ je predvidena v obdobju 2018 – 2023 povprečna letna
stopnja prenov stanovanjskih objektov v višini 1,8 %. To pomeni, da se na območju občine Domžale prenovi
ca. 18.400 m2 stanovanjskih površin (upoštevajoč samo stavbe starejše od leta 2008) na leto, kar
predstavlja v naslednjih petih let prenovo ca. 89.000 m2 površin stanovanjskih stavb. V oceni so upoštevani
tako enostanovanjski kot tudi večstanovanjski objekti, ki niso del naslednjega ukrepa.
Občina Domžale skladno z ukrepi Energetskega načrtovanja (opisani v nadaljevanju) izvaja promocijske in
akcijske načrte za učinkovito raba energije, vključno z predstavitvami (lokalni časopis, brošure) možnih
energetskih in stroškovnih prihrankov za enostanovanjske stavbe in manjše večstanovanjske stavbe, ki niso
del naslednjega ukrepa. Izvedba ukrepa je v tesni povezavi z ukrepom zamenjave kurilnih peči in
posameznimi drugimi ukrepi URE in OVE za stanovanjski sektor.
1.1.1.2
•
1.1.1.3
•

1.1.1.4
•
1.1.1.5

Nosilec
Lastniki in upravitelji objektov
Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja aktivnosti na področju izvajanja energetske prenove stanovanjskih
stavb.
Druge organizacije vključene v izvajanje
Javna podjetja, ENSVET
Terminski plan izvedbe

Faza
Energetska prenova stanovanjskih stavb

1.1.1.6

Terminski plan
2018 – 2023

Stroški in viri financiranja

Strošek sanacije navedenih stanovanjskih površin predstavlja ca. 3,8 milijona EUR na leto (delež predstavlja
največjo površino prvo leto, potema pa začne padati) in skupno v naslednjih petih letih strošek ca.
15,5 milijonov EUR.
Vir sredstev
Lastniki in upravitelji objektov
EKOSKLAD
1.1.1.7

Delež financiranja
100 %
sofinanciranje upravičenih stroškov po izvedbi

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 občine.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale
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1.1.2 ENERGETSKA PRENOVA STANOVANJSKIH STAVB – VEČSTANOVANJSKI
1.1.2.1

Kratek opis ukrepa

Glede na analizo stanja je ugotovljeno, da je trend prenove večstanovanjskih objektov bistveno nižji od
trenda prenove pri enostanovanjskih objektih. Na območju občine se nahajajo večji kompleksi
večstanovanjskih objektov, ki so potrebni energetske sanacije. Zaradi navedenega je za večstanovanjske
objekte predviden dodatni ukrep za celovito energetsko sanacijo. Navedeni ukrep je vezan na površine
večjih večstanovanjskih objektov.
Za zagotovitev večjega števila prijav večstanovanjskih objektov na Javni razpis EKOsklada za sofinanciranje
večstanovanjskih stavb in potencialnih prihodnjih razpisov bo Občina Domžale 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 večstanovanjskih objektov, ki bi se želeli vključiti v proces celovite energetske prenove. Glede
na določene kriterije je predvideno za izbrane stavbe financiranje pridobivanja projektne in tehnične
dokumentacije za energetsko sanacijo. Z ukrepom Občina Domžale neposredno spodbuja lastnike in
upravnike k hitrejši celoviti energetski sanaciji.
1.1.2.2
•
1.1.2.3
•

1.1.2.4
•
1.1.2.5

Nosilec
Lastniki in upravniki objektov, Občina Domžale.
Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja aktivnosti na področju izvajanja energetske prenove stanovanjskih
stavb.
Druge organizacije vključene v izvajanje
EKOsklad, potencialni investitorji.
Terminski plan izvedbe

Faza
Priprava projektne dokumentacije za sanacije
Energetska prenova stanovanjskih stavb – večstanovanjski

1.1.2.6

Terminski plan
2018 – 2023
2018 – 2023

Stroški in viri financiranja

Strošek sanacije navedenih stanovanjskih površin predstavlja ca. 2,0 milijona EUR na leto (delež predstavlja
največjo površino prvo leto, potema pa začne padati) in skupno v naslednjih petih letih strošek ca.
10,0 milijonov EUR.
Vir sredstev
Lastniki in upravitelji objektov
EKOSKLAD
Občina Domžale
1.1.2.7

Delež financiranja
100 %
sofinanciranje upravičenih stroškov po izvedbi
financiranje priprave proj. dok. za posamezne stavbe

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 občine.
Lokalni energetski koncept Občine Domžale

168 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

1.1.3 ZAMENJAVA ZASTARELIH KURILNIH NAPRAV
1.1.3.1

Kratek opis ukrepa

Na področju ogrevalnega sistema je ključni ukrep zamenjava starih klasičnih kotlov na ELKO in lesno
biomaso za tehnološko boljše kotle (moderni kotli z visokimi izkoristki). Glede na investicijske stroške je
smiselna zamenjava kotlov, ki so starejših od 15 let, s pridobitvijo subvencije pa tudi zamenjava mlajših. Na
območjih goste poselitve se spodbuja vgrajevanje kotlov na zemeljski plin. V sklopu določitev
kriterijev/usmeritev po EUP glede prednostnega ogrevanja se za strnjene dele naselij prednostno predvidi
zemeljski plin (razen v primeru izrabe OVE tehnologije brez emisij – toplotne črpalke).
Občina Domžale skladno z ukrepi Energetskega načrtovanja (opisani v nadaljevanju) izvaja promocijske in
akcijske načrte za zamenjavo zastarelih kotlov na ELKO in les. Občina se pri izvajanju ukrepa poveže z
upraviteljem distribucijskega omrežja, pri čemer le-temu in ostalim dobaviteljem ZP predlaga tudi
zagotovitev določenega števila subvencij za zamenjavo kotla (ca. 20.000 EUR/leto). Za uspešno izvedbo
ukrepa je potrebna tudi dokončna izdelava katastra kurilnih naprav, s čimer se pridobi natančen seznam
vseh zastarelih kurilnih naprav. Na podlagi katastra (znani podatki o kurilnih napravah) se
ozavešča/informira lastnike zastarelih kurilnih naprav. Izvedba ukrepa in predvidena zmanjšana raba
energije je povezana tudi z izvedbo energetskih sanacij stavb.
1.1.3.2
•
1.1.3.3
•

1.1.3.4
•
1.1.3.5

Nosilec
Lastniki in upravniki objektov, Petrol d. d., Občina Domžale;
Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja aktivnosti na področju izvajanja zamenjave kotlov. Izvaja se tudi
potrebne aktivnosti za obveščanje lastnikov zastarelih kotlov (na podlagi rezultatov katastra kurilnih
naprav).
Druge organizacije vključene v izvajanje
EKOsklad, Javna podjetja, ENSVET
Terminski plan izvedbe

Faza
Izdelava katastra kurilnih naprav (100 % pokritost)
Zamenjava zastarelih kurilnih naprav

1.1.3.6

Terminski plan
2018 – 2023
2018 – 2023

Stroški in viri financiranja

Strošek sanacije navedenih stanovanjskih površin predstavlja ca. 5.000 do 20.000 EUR/objekt. Ob
predpostavki, da se zamenjajo vsi starejši kotli znaša skupni strošek ca. 4,7 milijona EUR.
Vir sredstev
Lastniki in upravitelji objektov
EKOSKLAD
1.1.3.7

Delež financiranja
100 %
sofinanciranje upravičenih stroškov po izvedbi

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 občine.
Lokalni energetski koncept Občine Domžale

169 od 201
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1.1.4 POVIŠANJE UČINKOVITOSTI SKUPNIH KOTLOVNIC
1.1.4.1

Kratek opis ukrepa

Preuči se možnost za soproizvodnjo toplote in električne energije v starih večjih kotlovnicah (kotlovnica SBP
2,5 MW in tri manjše), na lesno biomaso in zemeljski plin. Preuči se realne možnosti zamenjave kotlov tako
z vidika investicije kot z vidika lastništva in upravljanja kotlovnice. Prav tako se analizira možnosti
vzpostavitve manjših sistemov daljinskega ogrevanja izven strnjenih delov območja občine.
V primeru prehoda skupne kotlovnice v SBP na lesno biomaso, bi to pomenilo povečanje deleža OVE v rabi
končne energije za ogrevanje za ca. 3,0 %, glede na leto 2016. V primeru izvede vseh navedenih štirih
kotlovnic na lesno biomaso, bi to pomenilo povečanje deleža OVE za ca. 4,0 % v rabi končne energije za
ogrevanje objektov. V primeru soproizvodnje električne energije in toplote na navedenih štirih kotlovnicah
bi bilo možno letno pridelati ca. 1.185 MWh električne energije.
Občina Domžale v sklopu letnega energetskega načrtovanja išče rešitve in potencialne investitorje za
izvedbo projektov SPTE v skupnih kotlovnicah. Prav tako se preuči možnost priključitve dodatnih stavb v
bližini predmetne skupne kotlovnice. Občina izvaja informiranje in ozaveščanje upravnikov za zamenjave
zastarelih kotlovnic v sklopu večstanovanjskih objektov (glej predhodni ukrep). Na podlagi izdelanega
katastra kurilnih naprav se pozove upravnike k zamenjavi za učinkovitejše kotlovnice. Preuči se tudi
možnost odkupa skupnih kotlovnic s strani zainteresiranih kupcev.
1.1.4.2
•
1.1.4.3
•

1.1.4.4
•
1.1.4.5

Nosilec
Lastniki in upravniki skupnih kotlovnic.
Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) se v sklopu letnega energetskega načrtovanja povezuje z upravniki skupnih kotlovnic.
Pripravi se rešitve za izvedbo SPTE v primeru zainteresiranosti upravljavcev kotlovnic.
Druge organizacije vključene v izvajanje
Petrol d. d., ostali ponudniki zemeljskega plina, Javna podjetja, potencialni investitorji.
Terminski plan izvedbe

Faza
Izdelava katastra kurilnih naprav (100 % pokritost)
Povišanje učinkovitosti skupnih kotlovnic
1.1.4.6

Terminski plan
2018 – 2023
2018 – 2023

Stroški in viri financiranja

Strošek sanacije navedenih stanovanjskih površin predstavlja ca. 3.500.000 EUR za SPB-1 in ca.
1.000.000 EUR za manjše skupne kotlovnice.
Vir sredstev
Lastniki in upravitelji skupnih kotlovnic
Ministrstvo za infrastrukturo, EU skladi
1.1.4.7

Delež financiranja
100 %
sofinanciranje upravičenih stroškov po izvedbi

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 občine.
Lokalni energetski koncept Občine Domžale

170 od 201
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1.1.5 VKLJUČEVANJE IKT V SISTEME ZA UPRAVLJANJE STAVB (BMS)
1.1.5.1

Kratek opis ukrepa

Zmanjšanje 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". Nanašajo se na bolj učinkovite stavbe, katerih načrtovanje, gradnja in delovanje vključuje
poznavanje IKT kot sistema za upravljanje zgradb (BMS) in sicer se z enotnim IKT sistemom upravlja
ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in razsvetljavo, glede na potrebe stanovalcev. BMS se uporablja za
zbiranje podatkov, ki omogočajo identifikacijo in dodatne možnosti za izboljšanje učinkovitosti.
Občina Domžale preko informiranja in ozaveščanja predstavi občanom možnosti, ki jih prinašajo »Pametne
zgradbe« in preko izvedbe pilotnega projekta le-to vključi tudi v 4 lastne objekte. S primerom dobre prakse
(spletni prikaz delovanja stavbe) se spodbuja občane k gradnji »Pametnih zgradb«. V sklopu letnega
energetskega načrtovanja se na območju občine poveže z obstoječimi lastniki tovrstnih objektov, katere se
tudi predstavi v sklopu informiranja občanov.
1.1.5.2
•
1.1.5.3
•

1.1.5.4
•
1.1.5.5

Nosilec
Lastniki objektov in investitorji
Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) izvaja informiranje in ozaveščanje občanov v zvezi s »Pametnimi zgradbami«. Skozi
primere dobrih praks spodbuja investitorje k vključevanju IKT v sisteme za upravljanje stavb.
Druge organizacije vključene v izvajanje
Ponudniki rešitev IKT za sisteme upravljanja stavb (BMS), ENSVET, Javni zavodi;
Terminski plan izvedbe

Faza
Vključevanje IKT v sisteme za upravljanje stavb (BMS)
1.1.5.6

Terminski plan
2018 – 2023

Stroški in viri financiranja

Strošek za vključevanje IKT v sisteme za upravljanje stavb (BMS) znaša v povprečju 4 EUR/m2. V primeru
izvedbe 5% tovrstnih novogradenj znašajo skupni dodatni stroški ca. 200.000 EUR.
Vir sredstev
Lastniki in investitorji
1.1.5.7

Delež financiranja
100 %

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 občine.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

171 od 201
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1.1.6 UČINKOVITA RABA ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH
1.1.6.1

Kratek opis ukrepa

V obdobju 2011–2017 je bila izvedene energetska sanacija številnih javnih stavb, kot je razvidno iz analize
obstoječega stanja. Za javne stavbe so bili izdelani tudi novelirani energetski pregledi v sklopu katerih so
predlagani tudi novi ukrepi v URE. Skupne investicije v URE za javne stavbe so ocenjene na 3.099.250 EUR,
pri čemer v investicije niso vključeni sistemi za izrabo obnovljivih virov energije. Pri tem je potrebno
poudariti, da posamezni ukrepi stroškovno niso učinkoviti oziroma je povračilna doba dolga. Zaradi
navedenega se izvaja ukrepe po prioritetni lestvici glede na ekonomske učinke (manjša vračilna doba, višje
vrednosti prihrankov kWh glede na investicijo (kWh/EUR). Skladno z navedenim so prednostne investicije v
objekte, ki še niso bili energetsko sanirani oziroma v objekte, ki so bili le delno energetsko sanirani. Sestavni
del učinkovite energije v javnih stavbah so tudi organizacijski ukrepi, ki ob sistematičnem izvajanju glede na
rezultate energetskih pregledov predstavljajo najvišji prihranek glede na predvideno investicijo.
Z izvedbo vseh predvidenih investicijskih in organizacijskih ukrepov je ocenjena prihranek končne energije
za ogrevanje ca. 1.128,6 MWh/leto in prihranek električne energije 265,9 MWh/leto. Z izvedbo
investicijskih in organizacijskih ukrepov bo letni prihranek za energijo znašal ca. 119.463 EUR. Ocena
investicijskih stroškov, prihranek stroškov in prihranek glede na investicijo so prikazani v spodnji
preglednici.
Tabela 34: Prikaz investicijskih stroškov in prihrankov za izvedbo URE v javnih stavbah

Naziv objekta

Enota Češmin
Enota Cicidom Količevo
Enota Bistra
Enota Mlinček
Enota Palček Vir
OŠ Rodica
Občina - objekt Savska
OŠ Preserje pri Radomljah
Enota Ostržek Rodica
Enota Kekec Radomlje
Enota Krtek Ihan
Podružnična šola Ihan
OŠ Dob
OŠ Domžale
Enota Urša
Občina - Glavni objekt
OŠ Roje
OŠ Venclja Perka
Podružnična šola Krtina
Podružnična šola Jarše
Skupaj
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Investicijski
stroški
[EUR]
16.583
9.300
4.741
21.447
28.731
120.000
17.485
189.500
32.063
59.100
23.951
244.000
47.500
104.000
360.000
448.718
164.008
1.049.773
3.350
155.000
3.099.250

Prihranek
energije za
ogrevanje
[kWh/a]
30.047
15.254
7.763
29.238
21.605
65.000
8.329
88.000
17.872
32.879
11.816
126.000
10.000
14.000
115.000
137.044
44.092
336.049
582
18.000
1.128.570

Prihranek
električne
energije
[kWh/a]
11.462
2.944
1.368
3.213
7.605
25.000
3.732
30.000
1.961
2.642
2.430
7.000
11.500
30.000
30.000
30.776
15.762
44.489
500
3.500
265.884

Prihranek
stroškov
[EUR]
3.141
1.164
635
1.913
2.027
9.800
864
18.800
1.474
2.161
844
9.900
2.800
6.000
17.150
10.831
3.910
23.947
102
2.000
119.463
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Pri izvajanju večjih investicijskih projektov se poskuša izvesti energetske sanacije po modelu javno
zasebnega partnerstva (JZP) in s pomočjo sofinanciranja iz EU sredstev. Pri izvedbi posameznih ukrepov URE
v javnih stavbah se preuči tudi možnosti vključevanja izvajanja ukrepov v različne programe sodelovanja
(Interreg), kjer so dodatne možnosti za sofinanciranje izvedbe ukrepov (predvsem organizacijskih in drugih
ne-investicijskih ukrepov).
Predvideni ukrepi ločeno po posameznih javnih stavbah so razdelani v poglavju 10.2 Ukrepi na področju
URE; 10.2.2. Javni sektor;
1.1.6.2
•
1.1.6.3
•
1.1.6.4
•
1.1.6.5

Nosilec
Občina Domžale.
Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
Občinska uprava in upravniki objektov - Zavodi (izvedba ukrepov se spremlja v sklopu energetskega
knjigovodstva).
Druge organizacije vključene v izvajanje
Potencialni zasebni investitorji (v primeru JZP) in Javni zavodi.
Terminski plan izvedbe

Faza
Učinkovita raba energije v javnih stavbah
1.1.6.6

Terminski plan
2018 – 2023

Stroški in viri financiranja

Skupne investicije v URE za občinske javne stavbe so ocenjene na 3.196.689 EUR, pri čemer v investicije niso
vključeni sistemi za izrabo obnovljivih virov energije.
Vir sredstev
Občina Domžale
Ministrstvo za infrastrukturo, EU skladi
1.1.6.7

Delež financiranja
100 %
sofinanciranje stroškov v primeru prijave na javne razpise

Rezultati in kazalniki spremljanja

Z izvedbo vseh predvidenih investicijskih in organizacijskih ukrepov je ocenjena prihranek končne energije
za ogrevanje 1.151,1 MWh/leto in prihranek električne energije 267,1 MWh/leto. Z izvedbo investicijskih in
organizacijskih ukrepov bo letni prihranek za energijo znašal ca. 121.000 EUR. Kazalnik spremljanja je letna
analiza podatkov energetskega knjigovodstva v sklopu energetske bilance občine.
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1.1.7 IZDELAVA RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV ZA JAVNE STAVBE
1.1.7.1

Kratek opis ukrepa

Za izvajanje ukrepov URE je bistvenega pomena natančno poznavanje energetskih in gradbenih
karakteristik objekta. Z energetskim pregledom se pridobi podatke o obstoječemu profilu rabe energije in
pridobi analizo možnih ukrepov za zmanjšanje stroškov energije. Sestavni del EP mora biti tudi analiza
možnosti uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti
zaposlenih in doseganja okoljskih koristi.
Opisan ukrep predvideva izdelavo energetskih pregledov za ostale večje javne stavbe, ki so v upravljanju
Občine Domžale in sicer:
• Osnovna šola Dragomelj – Dragomelj 180;
• Kulturni dom Franca Bernika in Glasbena šola Domžale – Ljubljanska cesta 61;
• Objekti Zavoda za šport in rekreacijo Domžale – Kopališka cesta 4 in 5;
• Hala komunalnega centra – Mestni trg 1;
• Kulturni domovi po posameznih krajevnih skupnostih.
1.1.7.2
•
1.1.7.3
•
1.1.7.4
•
1.1.7.5

Nosilec
Občina Domžale.
Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
Občinska uprava – Oddelek za investicije.
Druge organizacije vključene v izvajanje
Javni zavodi in upravniki objektov.
Terminski plan izvedbe

Faza
Izdelava razširjenih energetskih pregledov za javne stavbe
1.1.7.6

Terminski plan
2018 – 2023

Stroški in viri financiranja

Predvideni stroški izvedbe razširjenega 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 stroški ukrepa so tako med 30.000 in 50.000 EUR v obdobju 2018 – 2023.
Vir sredstev
Občina Domžale
1.1.7.7

Delež financiranja
100 %

Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa ni predvidenih direktnih prihrankov energije. Učinek 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 KOPALIŠČA DOMŽALE S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI
1.1.8.1

Kratek opis ukrepa

V obdobju 2018 – 2020 je predvidena celovita sanacija zunanjega kopališkega kompleksa s pripadajočimi
objekti. Predmet ukrepa je območje športno-rekreacijskih in zelenih površin južno od nogometnega
stadiona in v neposredni bližini Kamniške Bistrice. Tukaj se nahajajo objekt športnih organizacij s prizidanim
gostinskim lokalom in garderobami ter sanitarijami v pritličju, zunanji bazen dimenzij 50 m x 18 m s
toboganom, pripadajočimi zunanjimi površinami in zelenicami. Prenova kopališkega kompleksa obsega
prenovo in razširitev bazena do dimenzije 50 m x 25 m, nov otroški bazen 10 m x 15 m, nov vhodni in
servisni objekt na južni strani. V sklopu prenove se poveča in posodobi tudi strojnica.
V sklopu navedene obnove kopališče se izdela tudi študija različnih variant ogrevanja bazena in pripadajočih
objektov v sklopu kompleksa Zavoda za šport in rekreacijo kot tudi hlajenja objektov v poletnih mesecih. Pri
tem se preuči tudi možnost priključevanja dodatnih objektov Zavoda (teniška dvorana, garderobe itd.) na
sistem. V sklopu študije se prednostno predvidi in oceni možnost zagotavljanja energije z obnovljivimi viri
energije (toplota okolja – toplotne črpalke voda – voda, voda – zrak, lesna biomasa, SPTE itd.). V primeru
ekonomske upravičenosti 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 EU skladov.
1.1.8.2
•
1.1.8.3
•
1.1.8.4
•
1.1.8.5

Nosilec
Občina Domžale.
Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
Občinska uprava – Oddelek za investicije.
Druge organizacije vključene v izvajanje
Zavod za šport in rekreacijo, Geološki zavod Slovenije.
Terminski plan izvedbe

Faza
Priprava projekta z vključitvijo študije variant za izvedbo sistema ogr./hlaj.
Celovita obnova Kopališča Domžale s pripadajočimi objekti
1.1.8.6

Terminski plan
2018 – 2020
2018 – 2023

Stroški in viri financiranja

Predvideni stroški izvedbe so že zagotovljeni v NRP Občine Domžale. Predvidena je skupna vrednost
investicije 4,2 milijona EUR.
Vir sredstev
Občina Domžale – priprava projekta
Občina Domžale – investicija
Ministrstvo za infrastrukturo, EU skladi
1.1.8.7

Delež financiranja
100 %
100 %
sofinanciranje stroškov v primeru prijave na javne razpise

Rezultati in kazalniki spremljanja

Izvedba ukrepa bo prispevala k zmanjšani rabi energije v sklopu Kopališča Domžale. Obnova kopališča bo
obsegala rekonstrukcijo objektov, zato primerjava z trenutno rabo energije ni smiselna.
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1.1.9 IZDELAVA RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV ZA DRŽAVNE JAVNE STAVBE
1.1.9.1

Kratek opis ukrepa

Za izvajanje ukrepov URE je bistvenega pomena natančno poznavanje energetskih in gradbenih
karakteristik objekta. Z energetskim pregledom se pridobi podatke o obstoječemu profilu rabe energije in
pridobi analizo možnih ukrepov za zmanjšanje stroškov energije. Sestavni del EP mora biti tudi analiza
možnosti uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti
zaposlenih in doseganja okoljskih koristi.
V sklopu Analize stanja je bilo ugotovljeno, da večina državnih objektov na območju občine Domžale nima
izdelanih razširjenih energetskih pregledov (v obdobju od leta 2010 naprej). Glede na to, da gre za večje
objekte, bi bila izdelava REP z analizo možnih ukrepov ter analizo možnosti uporabe sodobnih tehnologij,
nujno potrebna. Opisan ukrep predvideva izdelavo energetskih pregledov za javne stavbe, ki so v
upravljanju Ministrstev in sicer:
• Zdravstveni dom Domžale;
• Dom upokojencev Domžale;
• Srednja šola Domžale – za vse objekte.
1.1.9.2
•
1.1.9.3
•
1.1.9.4
•
1.1.9.5

Nosilec
Ministrstvo za zdravje, MIZŠ, MDDSZ.
Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
Upravitelji objektov (Zavodi).
Druge organizacije vključene v izvajanje
Ni vključenih drugih organizacij.
Terminski plan izvedbe

Faza
Izdelava razširjenih energetskih pregledov za državne javne stavbe
1.1.9.6

Terminski plan
2018 – 2023

Stroški in viri financiranja

Predvideni stroški izvedbe razširjenega 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 stroški ukrepa so tako med 30.000 in 50.000 EUR v obdobju 2018 – 2023.
Vir sredstev
MZ, MZIŠ in MDDSZ
1.1.9.7

Delež financiranja
100 %

Rezultati in kazalniki spremljanja

Zaradi izvedbe ukrepa ni predvidenih direktnih prihrankov energije. Učinek ukrepa je posreden zaradi
izvede nadaljnjih investicijskih ukrepov. Kazalnik spremljanja je letno spremljanje izdelanih REP-ov in analiza
rezultatov.
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1.1.10 UČINKOVITA RABA ENERGIJE V DRŽAVNIH JAVNIH OBJEKTIH
1.1.10.1 Kratek opis ukrepa
V sklopu analize stanja je bilo ugotovljeno, da so v sklopu državnih javnih objektov sicer bile izvedene
posamezne investicije v URE, vendar so v primeru pretežno vseh stavb potrebne dodatne investicije v
učinkovito rabo energije, v primeru posameznih pa je potrebna celovita energetska sanacija. Glede na to,
da za državne javne objekte niso izdelani novelirani razširjeni energetski pregledi, ocena predvidenih
investicij v URE ni možna. Na podlagi grobe ocene znašajo predvideni investicijski stroški ca. 2,35 milijona
EUR. Poleg investicijski ukrepov je bilo ugotovljeno, da so v primeru teh stavb potrebni tudi organizacijski
ukrepi. Glede na to, da gre za objekte z velikimi porabami, je z organizacijskimi ukrepi možno doseči znatne
prihranke.
Predvideni investicijski in organizacijski ukrepi v URE so vezani na naslednje državne stavbe na območju
občine Domžale:
• Zdravstveni dom Domžale – Mestni trg 2;
• Dom upokojencev Domžale – Karantanska cesta 5;
• Srednja šola Domžale – za vse objekte – Ljubljanska cesta 105.
1.1.10.2 Nosilec
•

Ministrstvo za zdravje, MIZŠ, MDDSZ.

1.1.10.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Upravitelji objektov (Zavodi).

1.1.10.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Investitorji v sklopu Javno zasebnega partnerstva.

1.1.10.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Učinkovita raba energije v državnih javnih stavbah

Terminski plan
2018 – 2023

1.1.10.6 Stroški in viri financiranja
Skupne investicije v URE za občinske javne stavbe so ocenjene na ca. 2.350.000 EUR, pri čemer v investicije
niso vključeni sistemi za izrabo obnovljivih virov energije.
Vir sredstev
MZ, MZIŠ in MDDSZ
Investitorji – pogodbeni partnerji JZP
Nepovratna sredstva Javnih razpisov za JZP

Delež financiranja
skladno z razpisnimi pogoji
skladno z razpisnimi pogoji
skladno z razpisnimi pogoji

1.1.10.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Z izvedbo vseh predvidenih investicijskih in organizacijskih ukrepov je ocenjena prihranek končne energije
za ogrevanje 850 MWh/leto in prihranek električne energije 175 MWh/leto. Z izvedbo investicijskih in
organizacijskih ukrepov bo letni prihranek za energijo znašal ca. 100.000 EUR. Kazalnik spremljanja je letna
analiza podatkov energetskega knjigovodstva v sklopu energetske bilance občine.
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1.1.11 UVEDBA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA V JAVNE STAVBE
1.1.11.1 Kratek opis ukrepa
Storitev naprednega energetskega upravljanja javnih stavb vključuje sklop storitev, s katerimi se pomaga
upraviteljem objektov doseči optimalno udobje pri minimalnih stroških. Jedro energetskega upravljanja je
skrb za optimalno rabo energije in vode, pri čemer je potrebno stalno preverjanje učinkovitosti sistema in
sprotno izvajanje ukrepov za doseganje optimizacije.
V sklopu energetskega upravljanja se zagotovi priprava podatkov za odločanje o ukrepih za doseganje
učinkovite rabe energije in vode, priprava analiz in predlogov dodatnih ukrepov za doseganje potencialnih
prihrankov z izračunano vračilno dobo, strokovna podpora na terenu pri izvajanju organizacijskih ukrepov
optimizacije rabe energije in vode, celovito upravljanje z upoštevanjem vseh vidikov pomembnih za
optimizacijo rabe energije in vode, priprava delavnic za uporabnike objektov, priprava gradiva za
informiranje in ozaveščanje uporabnikov objektov. Sestavni del energetskega upravljanja je tudi analiza
možnosti za uporabo sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti
zaposlenih in doseganja okoljskih koristi.
Glede na analizo stanja in za zagotovitev rezultatov iz različnih tipov stavb se pilotno uvede energetsko
upravljanje v eno osnovno šolo, en vrtec, glavni Občinski objekt (Ljubljanska c. 69) in v en športni objekt.
1.1.11.2 Nosilec
•

Občina Domžale.

1.1.11.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava – Oddelek za investicije.

1.1.11.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Javni zavodi, kjer se pilotno izvede energetsko upravljanje.

1.1.11.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Uvedba energetskega upravljanja v javne stavbe

Terminski plan
2018 – 2023

1.1.11.6 Stroški in viri financiranja
Strošek izvedbe energetskega upravljanja je odvisen od pridobljenih ponudbenih cen in se okvirno giblje
med 1.500 in 3.000 EUR/leto/objekt. Skupni strošek pilotne vzpostavitve energetskega upravljanja tako
znaša med 6.000 in 12.000 EUR/leto.
Vir sredstev
Občina Domžale

Delež financiranja
100%

1.1.11.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Z izvedbo energetskega upravljanja je na letni ravni možno prihraniti ca. 50 MWh v štirih večjih objektih. Z
izvedbo energetskega upravljanja bo lahko na letni ravni prihranjeno do 10.000 EUR.
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1.1.12 POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V TEHNOLOŠKIH PROCESIH
1.1.12.1 Kratek opis ukrepa
V občini so locirana podjetja, kjer je prisotna energetsko intenzivna proizvodnja. Glede na pridobljene
informacije je učinkovita raba energije v večjih podjetjih del njihovih strategij, kjer že izvajajo organizacijske
ukrepe s katerimi zmanjšujejo rabo energije v proizvodnih procesih. Podjetja vlagajo tudi v investicijske
ukrepe, kot so sistem nadzora nad konično porabo električne energije, kompenzacijo jalove energije,
optimizacijo kompresorskih postaj, optimizacijo sistemov vračanja kondenzata, frekvenčno regulacijo.
Občina s svojimi ukrepi na področje gospodarstva težko vpliva. Vendar glede na ocenjeno rabo končne
energije v gospodarstvu obstaja potencial za zmanjšanje rabe končne energije, predvsem v malih in srednjih
podjetjih. To je možno doseči z uvajanjem ukrepov učinkovite rabe energije v podjetjih. Zato je priporočljivo
izvesti ukrep v smeri sodelovanja in spodbude, za dodatno povečanje energetske učinkovitosti v
tehnoloških procesih podjetij. Doseganje tega ukrepa je izključno v domeni investicij in prilagoditev, ki jih
izvajajo lastniki in upravitelji podjetij. Občina lahko s povezovanjem preko izvajanja energetskega
menedžmenta oz. upravljanja na nivoju občine, pripravi predloge za povezovanje podjetij in nagradi
primere dobrih praks z objavo v medijih.
1.1.12.2 Nosilec
•

Podjetja oz. lastniki podjetji.

1.1.12.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja aktivnosti na področju izvajanja prilagoditev ali posodobitev v
podjetjih.

1.1.12.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Podjetja, ki izvajajo storitve za optimizacijo tehnoloških procesov.

1.1.12.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Povečanje energetske učinkovitosti v tehnoloških procesih

Terminski plan
2018 – 2023

1.1.12.6 Stroški in viri financiranja
Strošek izvedbe ukrepa je predvsem odvisen od obsega in vrste investicije, ki bo predvidoma prilagojena
značilnostim tehnološkega procesa v podjetju. Ocena na tej ravni ni mogoča.
Vir sredstev
Lastniki podjetij, investitorji
MGRT, MI, EU skladi

Delež financiranja
100%
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 zmanjšanje specifične rabe energije
(raba energija glede na produkt/storitev), saj je skladno z napovedmi v obdobju do leta 2023 predvidena
gospodarska rast, kar predstavlja povišanje aktivnosti v podjetjih in posledično povečanje rabe energije.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

179 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

1.1.13 PROMOCIJA ENERGETSKE IN OKOLJSKE UČINKOVITOSTI V PODJETJIH
1.1.13.1 Kratek opis ukrepa
Spodbujanje in uvajanje URE in OVE v podjetjih lahko predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju
porabe energije v občinah. To je še posebej pomembno, ker se v splošnem, zaradi večjega interesa večina
ukrepov, ki jih izvaja občina za spodbujanje in uvajanje URE in OVE nanaša na gospodinjstva. Namen ukrepa
je promocija energetske in okoljske učinkovitosti v gospodarstvu s pomočjo mehkih vsebin (svetovanja,
izobraževanja in komunikacije na splošno) in načrtnega uvajanja ukrepov URE in OVE.
Občina s svojimi ukrepi na področje gospodarstva in uvajanje URE in OVE dokaj težko vpliva, brez
konkretnih finančnih spodbud. Občina lahko preko predstavitev in informiranja za mala in srednja podjetja
spodbuja izvajanje ukrepov na področju URE in OVE. Na ta način je možno spodbuditi podjetja za
oblikovanje možnih rešitev za učinkovito rabo energije v podjetjih. Ena ob oblik promocije so lahko
informacije usmerjene v možnosti za sanacijo proizvodnih in poslovnih stavb. Pomemben poudarek je lahko
tudi predstavitev lokalno najbolj zanimivih obnovljivih virov energije. Zato je priporočljivo, da se v sklopu
promocije izdela zgibanka s ključnimi informacijami o možnih ukrepih glede energetske in okoljske
učinkovitosti s poudarkom o možnostih za zagotavljanje sredstev za financiranje izvedbe ukrepov. Glede na
interes, pa se lahko izvedejo tudi informativne delavnice s predstavitvijo primerov dobrih praks ter
predstavitvijo možnosti sofinanciranja naložb in drugih spodbud na področju URE in OVE.
1.1.13.2 Nosilec
•

Podjetja in lastniki podjetji.

1.1.13.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja aktivnosti na področju izvajanja prilagoditev ali posodobitev v
podjetjih. Spremlja se tudi število aktivno vključenih podjetji.

1.1.13.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Gospodarska zbornica Slovenije, OE Domžale.

1.1.13.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Promocija energetske in okoljske učinkovitosti v podjetjih

Terminski plan
2018 – 2023

1.1.13.6 Stroški in viri financiranja
Strošek izvedbe ukrepa je informativno ocenjen na 5.000 EUR. Pri čemer bi Občinska uprava (imenovan
energetski menedžer) sredstva pridobila preko vključitve podjetij in pridobljenih sponzorskih sredstev (GZS,
ponudniki storitev).
Vir sredstev
Občina Domžale
GZS, ponudniki storitev

Delež financiranja
15%
85%

1.1.13.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Zaradi izvedbe ukrepa bodo posledično možni prihranki končne energije in izraba OVE, neposredno pa bo
izvedba ukrepa vplivala predvsem na povezovanje podjetji na temo okoljske in energetske učinkovitosti.
Kazalnik spremljanja je letna raba energije v gospodarstvu in število podjetjih vključenih v aktivnosti.
Lokalni energetski koncept Občine Domžale

180 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

1.1.14 SAMOOSKRBA GOSPODINJSTEV Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
1.1.14.1 Kratek opis ukrepa
Samooskrba gospodinjstev z električno energijo je zakonsko urejena z Uredbo o samooskrbi z električno
energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 97/15) in se je začela uporabljati 15. januarja 2016.
Uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način
obračuna, letne omejitve moči naprav za samooskrbo, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna
proizvedene električne energije z napravami za samooskrbo. Gospodinjskim in malim poslovnim
odjemalcem omogoča samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (kot so sonce, veter in
voda) za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo na
podlagi neto merjenja. Lastniki naprav za samooskrbo bodo imeli obračunano porabo električne energije ob
zaključku koledarskega leta, in sicer na način, da se bo upoštevala razlika med prevzeto in oddano delovno
električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja.
Občina Domžale skladno z ukrepi Energetskega načrtovanja (opisani v nadaljevanju) izvaja promocijske in
akcijske načrte za spodbujanje samooskrbe gospodinjstev z električno energijo iz OVE in SPTE. Občina se pri
izvajanju ukrepa poveže 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
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja število novih sistemov za samooskrbo iz OVE in količine proizvedene
električne energije iz OVE. Spremlja se tudi število aktivno vključenih podjetji.

1.1.14.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Ponudniki sistemov za samooskrbo z električno energijo; Ponudniki električne energije.

1.1.14.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Samooskrba gospodinjstev z električno energijo

Terminski plan
2018 – 2023

1.1.14.6 Stroški in viri financiranja
Strošek izvedbe ukrepa je odvisen od velikosti sistema in vrste OVE. V povprečju se cene za sončne
elektrarne (najvišji potencial na območju občine) gibljejo od 1.500 do 4.000 EUR/kWp. Izvedba celotnega
ukrepa se ocenjuje na ca. 3 milijone EUR.
Vir sredstev
Gospodinjstva oz. lastniki sistemov

Delež financiranja
100%

1.1.14.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Zaradi izvedbe ukrepa se ocenjuje, da bo proizvodnja električne energije iz OVE do leta 2023 povečala za ca.
1.500 MWh/leto. Kazalnik spremljanja je letna proizvodnja električne energije iz OVE v sklopu energetske
bilance občine.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

181 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

1.1.15 USTANOVITEV IN DELOVANJE ENERGETSKE ZADRUGE NA OBMOČJU OBČINE
1.1.15.1 Kratek opis ukrepa
Poslovni modeli energetskih zadrug temeljijo na načelu sodelovanja, kjer je glavni poudarek na razvoju in
koristih skupnosti. Namen ustanovitve energetske zadruge bo podpora svojim članom (prebivalcem oz.
gospodinjstvom) in lokalni skupnosti za povišanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih in javnih stavbah. REScoop(s) je okrajšava za zadruge, katerih poslovni model je
sestavljen iz članov, ki s svojimi vložki v zadruge financirajo projekte za pridobivanja energije iz obnovljivih
virov energije ali za namen izboljšanja energetske učinkovitosti.
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 določbami Zakona o zadrugah (ZZad). Občina Domžale pripravi projekt in akt za ustanovitev
zadruge, kjer se natančno določi vsa določila pomembna za nadaljnji uspešni razvoj te zadruge. V projektu
Energetske zadruge na območju občine se natančno obdelajo različni modeli in skupaj z Občinsko upravo in
drugimi deležniki tudi postavi najbolj optimalen model. Za ustanovitev zadruge so potrebni najmanj trije
ustanovitelji (med katerimi nastopi tudi Občina Domžale). V nadaljevanju se skladno z projektom izvedejo
predstavitve zadruge in članstva v zadrugi.
1.1.15.2 Nosilec
•

Občina Domžale.

1.1.15.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja v sodelovanju z pravnikom, ki je strokovnjak na področju zadružništva) pripravi projekt
za ustanovitev zadruge in na podlagi le tega akt o ustanovitvi.

1.1.15.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Podjetja, GZS, Javna podjetja, NVO, ENSVET itd.

1.1.15.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Priprava projekta in akta za ustanovitev zadruge
Delovanje Energetske zadruge

Terminski plan
2018 – 2019
2018 – 2023

1.1.15.6 Stroški in viri financiranja
Strošek izvedbe ukrepa je odvisen od višine investicij vključenih članov. Sama priprava projekta in akta o
ustanovitvi Energetske zadruge je ocenjena na ca. 10.000 EUR.
Vir sredstev
Občina Domžale – projekt
Člani zadruge – investicije, kapital
MGRT, MI, EU skladi

Delež financiranja
100%
100%
sofinanciranje projekta glede na razpisne pogoje

1.1.15.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Zaradi izvedbe ukrepa se ocenjuje, da bo proizvodnja toplote in električne energije iz OVE do leta 2023
povečala za ca. 3.000 MWh/leto (v navezavi z predhodnim ukrepom). Kazalnik spremljanja je letna
proizvodnja toplote in električne energije iz OVE v sklopu energetske bilance občine.
Lokalni energetski koncept Občine Domžale

182 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

1.1.16 POSTAVITEV DODATNIH MHE NA MLINŠČICAH
1.1.16.1 Kratek opis ukrepa
Na mlinščicah in drugih manjših vodotokih so nekoč že obratovale številne žage in mlini, zaradi česar je
smiselna izraba hidroenergetskega potenciala tudi danes. Glede na izvedene analize in dostopne podatke je
ocenjeni skupni izkoristljiv potencial na mlinščicah 9,19 GWh in možna inštalirana moč 787,5 kWp. Glede na
trenutno instalirano moč 429 kWp na mlinščicah obstaja potencial še za 385 kWp.
Glede na usmeritve in izhodišča prostorskega načrtovanja v občini je umeščanje objektov za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov dopuščeno. Pred načrtovanjem objektov za proizvodnjo energije iz
obnovljivih virov je potrebno proučiti racionalnost proizvodnje električne energije, prostorsko skladnost ter
okoljsko sprejemljivost načrtovanih 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
načrtovanje in izvedbo gradnje dodatnih MHE na mlinščicah. Strokovna podlaga je namenjena preveritvah
potencialnih lokacij in informiranju potencialnim pobudnikom za gradnjo MHE, ki so lahko podlaga za
nadaljnje odločitve 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 vključi tudi energetsko svetovalno pisarno Domžale.
1.1.16.2 Nosilec
•

Potencialni investitorji, Občina Domžale za izvedbo informiranja in povezovanja.

1.1.16.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja aktivnosti na področju razvoja in pobud za dodatno gradnjo MHE na
mlinščicah.

1.1.16.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Državne institucije (MOP, MI), ENSVET.

1.1.16.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Postavitev dodatnih mHE na mlinščicah-strokovna podlaga

Terminski plan
2018 - 2023

1.1.16.6 Stroški in viri financiranja
Strošek izvedbe ukrepa je predvsem odvisen investicije v gradnjo MHE na posamezni potencialni lokaciji.
Strošek strokovne podlage je ocenjen na okoli 15.000 EUR.
Vir sredstev
Investitorji – lastniki obstoječih MHE in
potencialni novi investitorji
MGRT, MI, EU skladi

Delež financiranja
100%
ugodni krediti, sofinanciranje glede na razpisne pogoje

1.1.16.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Pričakovani rezultati, ki jih lahko pričakujemo na podlagi izvedenih aktivnosti projekta je povečan delež
uporabe obnovljivih virov energije za ca. 800 MWh/leto. Kazalnik spremljanja je skupna inštalirana moč
MHE na mlinščicah na območju občine.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

183 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

1.1.17 DOLOČITEV KRITERIJEV/USMERITEV GLEDE OGREVANJA PO NASELJIH
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 Občine Domžale. Prva faza ukrepa obsega
določitev 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 grafični podatek (shp) o energetskem stanju v
posameznem naselju s čimer je natančno definirano obstoječe stanje. V nadaljevanju se skladno z
usmeritvami LEK v OPN vključi člen, ki predpisuje bodočo oskrbo na podlagi LEK-a (oskrba v posameznih
naseljih). Skladno z določenimi ukrepi v sklopu LEK-a se v primeru možne umestitve v enote urejanja
prostora, le-te ustrezno grafično določijo.
Evidenca podatkov o energetskih ureditvah občine Domžale je strukturirana tako, da je omogočeno
vrednotenje kazalnikov, s katerim se bo spremljala učinkovitost izvajanja ukrepov pri oskrbi in rabi energije
na območju občine Domžale in ki se uporabljajo za spremljanje doseganja okoljskih ciljev politik, načrtov in
operativnih programov.
1.1.17.2 Nosilec
•

Občina Domžale.

1.1.17.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja spremembe v posameznih naseljih.

1.1.17.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

ENSVET, MOP in MI;

1.1.17.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Določitev kriterijev/usmeritev po naseljih v OPN Občine Domžale

Terminski plan
2018 - 2023

1.1.17.6 Stroški in viri financiranja
Kriteriji in usmeritve po naseljih so določene v sklopu predmetnega LEK-a. V OPN Občine Domžale se vključi
člen s sklicem na LEK. Dodatni stroški niso predvideni.
1.1.17.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Pričakovani rezultat ukrepa so z Odlokom predpisane prednostne ureditve in usmeritve glede novih kurilnih
peči kot tudi glede zamenjave obstoječih. Zaradi ukrepa lahko posredno pričakujemo povečanje energetske
učinkovitosti in večjega deleža OVE.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

184 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

1.1.18 POVEČANJE OVE ZA OGREVANJE OBJEKTOV
1.1.18.1 Kratek opis ukrepa
Na podlagi Analize potenciala obnovljivih virov energije na območju občine Domžale je ugotovljeno, da z
vidika izkoriščanja OVE predstavljajo smiselno izvedbo ukrepi v izrabo naslednjih virov za ogrevanje
objektov:
• Sončne energije za ogrevanje sanitarne vode (sončni kolektorji);
• Lesne biomase za skupne kotlovnice in individualno ogrevanje;
• Toplote okolja oziroma geotermalne energije (Toplotne črpalke);
Izraba OVE za ogrevanje objektov glede na ugotovitve analize potenciala OVE predstavlja predvsem izvedbo
ogrevanja z lesno biomaso ter izvedbo ogrevanja s toplotnimi črpalkami vse v sklopu individualnih objektov.
V obdobju naslednjih petih let je v primeru obstoječe trenda predvideno, da bo tako na novo instaliranih
1.550 kW peči na lesno biomaso. Ob predpostavki dolžine kurilne sezone v letu 2016 se bo v obdobju petih
let raba lesa za ogrevanje povečala za 4.100 MWh/leto. Delež lesa za ogrevanje stanovanjskih objektov se
bo tako povečal na ca. 30,5 % v obdobju naslednjih petih let glede na rabo končne energije v letu 2016.
Občina Domžale bo za izvajanje ukrepa Povečanje OVE za ogrevanje objektov izvajala številne ukrepe in
sicer je predvidena ustanovitev Energetske zadruge, Določitev kriterijev prednostnega ogrevanja in številne
aktivnosti v sklopu Energetskega načrtovanja oz. upravljanja (svetovanje, informiranje, ozaveščanje, primeri
dobrih praks itd.).
1.1.18.2 Nosilec
•

Lastniki objektov.

1.1.18.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja aktivnosti na področju uvajanja OVE za ogrevanje objektov, kot tudi
izvaja številne opisane aktivnosti.

1.1.18.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

ENSVET, EKOSKLAD, Ministrstva in drugi zainteresirani deležniki.

1.1.18.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Povečanje OVE za ogrevanje objektov

Terminski plan
2018 - 2023

1.1.18.6 Stroški in viri financiranja
Strošek izvedbe ukrepa je predvsem odvisen od vrste in velikosti sistema.
Vir sredstev
Investitorji oz. lastniki objektov
EKOSKLAD

Delež financiranja
100%
sofinanciranje stroškov v primeru prijave na javne razpise

1.1.18.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Pričakovani rezultati, ki jih lahko pričakujemo na podlagi izvedenih aktivnosti projekta je povečana raba
energije iz izrabe obnovljivih virov energije za ca. 10.000 MWh/leto. Kazalnik spremljanja je število novo
izvedenih sistemov koriščenja OVE za ogrevanje objektov.
Lokalni energetski koncept Občine Domžale

185 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

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 vključi sistem za izrabo OVE za ogrevanje objekta (toplotna črpalka, biomasa). Tudi v
primeru novogradnje za ogrevanje zagotovi OVE. V obdobju 2018–2023 je tako predvideno povečanje
sistemov za izrabo OVE za ogrevanje za vsaj tri (trije novi sistemi v sklopu obstoječih in novih objektov).
V sklopu Energetskega načrtovanja/upravljanja na nivoju občine se preuči možnosti za vzpostavitve
sistemov za proizvodnjo električne energije iz OVE v javnih stavbah. Preučiti je potrebno različne modele
financiranja in upravljanja. Skladno z ukrepom št. 15 se javne stavbe s sistemi OVE vključujejo v Energetsko
zadrugo. V obdobju 2018–2023 je predvideno, da se v javnih stavbah vzpostavi vsaj dva nova sistema za
pridobivanje električne energije iz OVE.

1.1.19.2 Nosilec
•

Občina Domžale.

1.1.19.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava – Oddelek za investicije.

1.1.19.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

EKOSKLAD, Ministrstvo za infrastrukturo in potencialni JZP.

1.1.19.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Analiza možnosti za proizvodnjo električne energije iz OVE v javnih stavbah
Postavitev sistemov za izrabo OVE v občinskih stavbah

Terminski plan
2018 - 2019
2018 - 2023

1.1.19.6 Stroški in viri financiranja
Strošek izvedbe ukrepa je predvsem odvisen od vrste in velikosti sistemov. Ocenjen strošek izvede treh
sistemov za izrabo OVE za ogrevanje in dveh sistemov izrabe OVE za proizvodnjo električne energije je
ocenjen na ca. 200.000 EUR.
Vir sredstev
Občina Domžale
Investitorji – podjetja
EKOSKLAD, MI

Delež financiranja
skladno z postavljenim modelom financiranja
v primeru modela JZP skladno z razpisom
sofinanciranje stroškov v primeru prijave na javne razpise

1.1.19.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Pričakovani rezultati, ki jih lahko pričakujemo na podlagi izvedenih aktivnosti projekta je povečana raba
energije iz izrabe obnovljivih virov energije za ca. 50 MWh/leto. Kazalnik spremljanja je število novo
izvedenih sistemov za izrabo OVE v občinskih stavbah.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale
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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 občini Domžale so v obdobju 2018–
2023 predvidene investicije v izrabo lesne biomase v industriji za tehnološke procese. Glede na to, da gre za
tehnološke procese v intenzivnih podjetjih se pričakuje instalacija večjih sistemov. Poleg večjih sistemov pa
obstaja na območju občine tudi potencial za številne manjše sisteme za ogrevanje poslovnih in storitvenih
objektov.
Občina s svojimi ukrepi na področje gospodarstva in uvajanje OVE težko vpliva. Občina lahko preko
predstavitev in informiranja za mala in srednja podjetja spodbuja izvajanje ukrepov na področju OVE. Na ta
način je možno spodbuditi podjetja za oblikovanje možnih rešitev za učinkovito rabo energije v podjetjih.
Ena od oblik promocije so lahko informacije usmerjene v možnosti za sanacijo proizvodnih in poslovnih
stavb. Pomemben poudarek je lahko tudi predstavitev lokalno najbolj zanimivih obnovljivih virov energije.
Zato je priporočljivo, da se v sklopu promocije izdela zgibanka s ključnimi informacijami o možnih ukrepih
glede energetske in okoljske učinkovitosti s poudarkom na možnostih za zagotavljanje sredstev financiranja
izvedbe ukrepov. Glede na interes, pa se lahko izvedejo tudi informativne delavnice s predstavitvijo
primerov dobrih praks ter predstavitvijo možnosti sofinanciranja naložb in drugih spodbud na področju URE
in OVE.
Podjetja na območju občine bodo imela tudi možnost članstva v Zadrugi (glej ukrep št 15).
1.1.20.2 Nosilec
•

Podjetja in lastniki podjetji;

1.1.20.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja aktivnosti na področju izrabe OVE v podjetjih.

1.1.20.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Gospodarska zbornica Slovenije in OE Domžale.

1.1.20.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Izraba lesne biomase in drugih OVE v podjetjih

Terminski plan
2018 – 2023

1.1.20.6 Stroški in viri financiranja
Strošek izvedbe ukrepa je števila in velikosti novih sistemov. Glede na grobo oceno bodo investicije v izrabo
OVE v podjetjih v obdobju 2018–2023 znašale ca. 10 milijonov EUR.
Vir sredstev
Podjetja in lastniki podjetji
EKOSKLAD, Ministrstvo za energijo

Delež financiranja
100%
sofinanciranje stroškov v primeru prijave na javne razpise

1.1.20.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Pričakovani rezultati, ki jih lahko pričakujemo na podlagi izvedenih aktivnosti projekta je povečana raba
energije iz izrabe obnovljivih virov energije za ca. 2.000 MWh/leto. Kazalnik spremljanja je delež OVE v
gospodarstvu v sklopu letne energetske bilance.
Lokalni energetski koncept Občine Domžale
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1.1.21 UVEDBA KROŽNE LINIJE JPP NA OBMOČJU OBČINE
1.1.21.1 Kratek opis ukrepa
Kot možni ukrep zniževanja emisij iz prometa se izkazuje potreba in možnost za uvedbo krožnega mestnega
javnega prometa v mestu Domžale. V srednje-ročnih načrtih je planirano, da se formirata dve krožni
avtobusni trasi, ki potekata po celotni urbani konglomeraciji Domžal, z navezavo na mesto Kamnik severno.
Postajališča mestnega potniškega prometa se organizirajo v smislu neposrednega dostopa in
kompatibilnosti različnih prevoznih sistemov.
Kot ukrep za uvedbo krožne linije javnega potniškega prometa na območju občine se izvede investicija.
Ukrep predstavlja investicijo in vzpostavitev izvedbe projekta uvedbe krožne linije. Ukrep izvede Občina v
sodelovanju s ponudnikom izvajanja prevozov. Ukrep se izvede kot podpora za zagotavljanje izvajanje
krožnega voznega programa z občasnimi postanki na posameznih postajališčih na trasi krožne linije.
1.1.21.2 Nosilec
•

Občina Domžale.

1.1.21.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžerja ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge
energetskega menedžerja) letno spremlja aktivnosti na področju razvoja in uvajanja krožne linije
javnega potniškega prevoza kot tudi število potnikov in porabo goriva.

1.1.21.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Ponudnik zagotavljanja in izvajanja prevozov javnega prometa in Ministrstvo za infrastrukturo.

1.1.21.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Uvedba krožne linije javnega potniškega prometa na območju občine

Terminski plan
2018 - 2023

1.1.21.6 Stroški in viri financiranja
Ukrep izvede občina v sodelovanju s ponudnikom prevozov, ki bi izvajal storitve v okviru ukrepa. Glede na
možnosti za potencialno pridobivanje sredstev za izvedbo tovrstnih ukrepov, bi lahko del sredstev bil
pridobljen iz drugih virov. Skupno ocenjena višina potrebnih sredstev je okoli 150.000 EUR.
Vir sredstev
Ponudnik prevozov
Občina Domžale

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

Delež financiranja
50 %
50 %
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1.1.22 NAKUP NOVIH VOZIL NA ELEKTRIKO V OBČINSKI UPRAVI IN JAVNIH PODJETJIH
1.1.22.1 Kratek opis ukrepa
Ena izmed glavnih usmeritev za zmanjšanje porabe goriv in emisij iz prometa je spodbujanje rabe javnega
potniškega prometa, izboljšanje pogojev dejavnosti prevozov in za varnost v prometu ter promocija
intermodalnosti, ki predstavlja kombiniranje različnih prevoznih sredstev od točke A do točke B. Operativni
ukrepi, s katerimi bi lahko občina neposredno pripomogla k zniževanju porabe goriv in emisij iz prometa, je
tudi nabava ter uporaba električnih in hibridnih vozil za potrebe občinskih služb, ki bi nadomestili obstoječa
vozila voznega parka, ki večinoma uporabljajo dieselsko pogonsko gorivo.
Ukrep predstavlja izvedbo investicije v nakup novih vozil na električni pogon v občinski upravi za namen
voženj uslužbencev ali pogodba o najemu električnih vozil. Prednostno se za službene prevoze zagotovi
električna vozila. V navezavi z naslednjim ukrepom (št. 23) se na občinskem parkirišču za ta vozila zagotovi
tudi električne polnilnice.
1.1.22.2 Nosilec
•

Občina Domžale.

1.1.22.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremljanje porabe goriva in števila električnih vozil.

1.1.22.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Morebitni ponudniki ali partnerji v primeru najema vozil (poslovni najem, »car sharing«).

1.1.22.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Nakup novih vozil na elektriko v Občinski upravi in Javnih podjetjih

Terminski plan
2018 - 2023

1.1.22.6 Stroški in viri financiranja
Ukrep izvede občina kot investicijo v posodobitev voznega parka. Skupno ocenjena višina potrebnih
sredstev je okoli 150.000 EUR v primeru nakupa 5 novih električnih vozil (30.000 EUR/vozilo).
Vir sredstev
Občina Domžale
EKOSKLAD

Delež financiranja
100 %
sofinanciranje dela upravičenih stroškov (JR)

1.1.22.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Pričakovani rezultati, ki jih lahko pričakujemo na podlagi izvedenih aktivnosti projekta zmanjšane emisije iz
prometa vozil, ki jih uporabljajo uslužbenci občine. Kazalnik spremljanja je delež in število vozil na električni
pogon, ki jih za prevoze uporabljajo uslužbenci občine. Spremlja se tudi zmanjšanje porabe goriva zaradi
uporabe električnih vozil.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale
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1.1.23 POSTAVITEV 10 ELEKTRIČNIH POLNILNIC NA OBMOČJU OBČINE
1.1.23.1 Kratek opis ukrepa
Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati
promet, posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostna
mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva.
Promet je kljub velikemu napredku in dvigu življenjske ravni postal resna grožnja okolja in kakovosti
življenja v mestih. Sestavni del trajnostne mobilnosti sta že predhodno navedena projekta. Glede na razvoj
električnih vozil in njihova učinkovitost pa je za doseganje razvoja trajnostne mobilnosti na območju občine
potrebno postaviti električne polnilnice (parkirna mesta s polnilnicami).
V prvi fazi je predvidena izdelava analize lokacij za postavitev električnih polnilnic in priprava projekta
sodelovanja s ponudniki električnih polnilnic in vozil. V sklopu projekta je potrebna tudi preučitev možnosti
lokacije za električna vozila v sklopu storitve najema vozil »car sharing«.
V naslednji fazi se vzpostavi 10 lokacij s polnilnicami oziroma 10 parkirnih mest, kjer je dovoljeno samo
parkiranje električnih vozil in je omogočeno njihovo polnjenje.
1.1.23.2 Nosilec
•

Občina Domžale.

1.1.23.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžerja ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge
energetskega menedžerja) pripravi predloge sodelovanja z zainteresiranimi ponudniki električnih
polnilnic in električnih vozil. V nadaljevanju skrbi za izvedbo skladno z projektom.

1.1.23.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Ponudniki električnih polnilnic in električnih vozil (tudi »car sharing«), lastniki parkirnih mest,
trgovski centri, podjetja.

1.1.23.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Postavitev 10 električnih polnilnic na območju občine

Terminski plan
2018 - 2023

1.1.23.6 Stroški in viri financiranja
Celotna investicija je odvisna od modela postavitve električnih polnilnic oziroma lokacij za polnjenje
električnih vozil. Skupna vrednost investicije je ocenjena na ca. 200.000 EUR, pri čemur Občina Domžale
prispeva z pripravo projekta in financiranjem posameznih lokacij za postavitev polnilnic (občinska parkirna
mesta). Navedeno je odvisno od modela financiranja določenega v projektu sodelovanja.
Vir sredstev
Občina Domžale
Podjetja

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

Delež financiranja
priprava projekta in financiranje posameznih lokacij
postavitve lastnih polnilnic, zagotovitev najema vozil itd.
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1.1.24 SPODBUJANJE UPORABE KOLES IN HOJE NA OBMOČJU OBČINE (ZELENA OS REGIJE)
1.1.24.1 Kratek opis ukrepa
Pomemben ukrep zniževanja porabe goriv in emisij iz prometa je uporaba nemotoriziranih prevoznih
sredstev. V tej smeri so predvsem pomembne kolesarska infrastruktura in pešpoti. V smeri razvoja teh je
občina že prepoznala potrebe za ureditev kolesarskih poti in stez z ustrezno pripadajočo infrastrukturo, ki
obsega: urejanje posebnih pasov in stez s talnimi oznakami za razmejitev od ostalih voznih in peš površin,
urejanje ustrezne infrastrukture: razsvetljava na poteh, ureditev varnih kolesarnic v mestu in okolici,
nadhodi in podhodi, zagotavljanje varnih poti za kolesarje in pešce predvsem v mestnem središču bolj
prijazna prometna ureditev mestnega prometa za kolesarje in pešce s peš cono, z območji zaprtimi za
motoriziran promet in z nizkimi omejitvami hitrosti motoriziranega prometa v nekaterih predelih, možnost
izposoje koles,možnost prevoza kolesa na avtobusu in vlaku itd.
Ključnega pomena za mesto Domžale in tudi širše je predvidena Urbana os, ki bo z varno kolesarsko stezo in
pločniki povezovala mestne atrakcije in programska jedra urbane konglomeracije Domžal. Kolesarske poti
na območju občine je treba povezati v omrežje, ki povezuje večja središča in se nadgrajujejo v povezan
sistem v rekreativne in turistične namene. Obstoječe in nove pešpoti, tudi tematske in podobne poti, naj se
urejajo in povezujejo v povezan sistem pešpoti v rekreativne in turistične namene. Po izgradnji omrežja je
potrebno spodbujati kolesarski promet z ukrepi promocije in osveščanja javnosti. Ukrep predstavlja izvedbo
informiranja o pomenu uporabe kolesarjenja in hoje, ki bo obsegal promocijo, ozaveščanje in izvedbo akcij
za aktivacijo prebivalcev vseh ciljnih skupin.
1.1.24.2 Nosilec
•

Občina Domžale.

1.1.24.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja število in uspešnost izvedbe akcij za informiranje in obveščanje.

1.1.24.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

Športna društva in nevladne organizacije.

1.1.24.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Spodbujanje uporabe koles in hoje na območju občine in sosednjih občin
(Zelena os regije)

Terminski plan
2018 – 2023

1.1.24.6 Stroški in viri financiranja
Ukrep izvede občina kot investicijo v pripravo gradiva za informiranje in organizacijo občasnih akcij. Skupna
ocenjena višina potrebnih sredstev je okoli 2.000 EUR na leto.
Vir sredstev
Občina Domžale

Delež financiranja
100 %

1.1.24.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Pričakovani rezultati, ki jih lahko pričakujemo na podlagi izvedenih aktivnosti projekta so zmanjšane emisije
iz prometa. Kazalnik spremljanja je število izvedenih akcij za informiranje in obveščanje glede uporabe koles
in hoje kot oblike prometa.
Lokalni energetski koncept Občine Domžale
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1.1.25 ENERGETSKO NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE NA NIVOJU OBČINE
1.1.25.1 Kratek opis ukrepa
V sklopu Občinske uprave se nadaljuje vzpostavljeno energetsko načrtovanje in svetovanje. Ukrep obsega
nadaljevanje in nadgradnja uspešno vzpostavljenih aktivnosti, in sicer:
•
svetovanje, informiranje in ozaveščanje občanov;
•
izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah;
•
priprava letne energetske bilance na nivoju občine;
•
sodelovanje in povezovanje z deležniki;
•
priprava medijskih vsebin na temo URE in OVE.
Ukrep energetskega načrtovanja in svetovanja na nivoju Občine se izvaja od sprejetja LEK-a 2011. Z
namenom informiranja, ozaveščanja in svetovanja občanov so najmanj štirikrat na leto izšle obsežnejše
vsebine na temo URE in OVE, preko lokalnih medijev. Med drugim so bile predstavljene dobre prakse, ki so
se izvajale na nivoju Občine. Izvajale so se mnoge aktivnosti na osnovnih in srednjih šolah, kjer se je
tematiko energetike, na primeren način, predstavilo tudi mlajšim občanom in občankam. 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 sistematičen pregled
nad porabami v vseh javnih stavbah in pokaže jasno sliko o (ne)učinkoviti rabi energije. Letna energetska
bilanca na nivoju občine je potrebna za spremljanje kazalnikov in je pokazatelj napredka.
Energetsko načrtovanje in svetovanje na nivoju občine v obdobju 2017–2023 predstavlja nadgradnjo in
dopolnitev uspešno zastavljenih aktivnosti ter implementacija novih. Aktivnosti obsegajo pripravo letnih
planov in poročil o izvajanju Akcijskega načrta in drugih aktivnosti na področju URE in OVE, ekonomsko
učinkovita izbira dobavitelja električne energije in prilagajanje tarifnemu sistemu, priprava akcijskega načrta
za trajnostno energijo na podlagi zadnjega sprejetega LEK-a.
Ukrep predvideva nadaljevanje Programa informiranja in ozaveščanja s primernimi posodobitvami in
dograditvami k Programu. Predlaga se bolj pogosto objavljanje člankov na temo trajnostnega razvoja na
območju Občine (in širše okolice) v lokalnih medijih, več aktivnosti na temo trajnostnega razvoja
namenjenih mlajšim (vključevanje vrtcev, osnovnih šol in srednje šole). Prav tako se v sklopu tega ukrepa
vključuje zasnova projekta »Dobra energija v Domžalah«. 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 izobraževanje, informiranje in
ozaveščanje doprinese k boljšemu poznavanju in odnosu človeka do okolice.
Sestavni del energetskega načrtovanja in svetovanja je tudi natančno spremljanje izvajanja ukrepov
zastavljenih v predmetnem LEK-u vključno s povezovanjem deležnikov na področju energetike. V sklopu
ukrepa se vzpostavi sodelovanje z gospodarstvom (podjetji, GZS itd.) za izvedbo skupnih študij in projektov
na področju oskrbe iz OVE (med drugim Zadruga), pilotnih projektov URE in OVE itd. Na podlagi izdelanega
LEK-a se v primeru vključevanja Občine v konvencijo županov pripravi Akcijski načrt za trajnostno energijo
(SEAP).
Sestavni del energetskega načrtovanja je tudi priprava letne energetske bilance občine Domžale, na podlagi
katere se pripravijo letna poročila za poročanje Ministrstvu (Direktorat za energetiko) in priprava planov za
izvajanje ukrepov zastavljenih v Akcijskem načrtu. Pri poteku pogodb za dobavitelja električne energije in
zemeljskega plina za javne objekte se pripravi tudi analiza in razpis za ekonomsko učinkovito izbiro
prihodnjega dobavitelja (javni razpis, skupna pogodba).
Za izvedbo optimalnega energetskega načrtovanja in svetovanja se pripravi projekte za prijavo na različne
programe financirane iz EU skladov (programi sodelovanja, razpisi Ministrstev, EU skladi).
Lokalni energetski koncept Občine Domžale
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1.1.25.2 Nosilec ukrepa
•

Občina Domžale.

1.1.25.3 Odgovorni za izvedbo/usklajevanje
•

Občinska uprava (imenovan energetski menedžer ali zunanji izvajalec, ki izvaja naloge energetskega
menedžerja) letno spremlja aktivnosti na področju razvoja in pobud.

1.1.25.4 Druge organizacije vključene v izvajanje
•

EKOSKLAD, ENSVET, Ministrstvo za infrastrukturo.

1.1.25.5 Terminski plan izvedbe
Faza
Ozaveščanje, informiranje in svetovanje

Terminski plan
2018 - 2023

1.1.25.6 Stroški in viri financiranja
Skupni stroški energetskega načrtovanja in svetovanja na nivoju občine znašajo od ca. 20.000 do
50.000 EUR/leto, pri čemur so odvisni od števila izvajanih projektov in vključenih deležnikov. Stroški so
odvisni tudi od pridobljenih evropskih projektov.
Vir sredstev
Občina Domžale
Podjetja, vključene organizacije
EKOSKLAD, EU skladi

Delež financiranja
50 %
50 %
EU projekti, sofinanciranje aktivnosti iz javnih razpisov

1.1.25.7 Rezultati in kazalniki spremljanja
Pričakovani rezultat ukrepa je povečanje informiranosti in ozaveščenosti občanov, posledično pa ukrep
prispeva k zmanjšani rabi energije, večji delež OVE. Kazalniki spremljanja so raba energije in poraba
energentov na območju občine.

Lokalni energetski koncept Občine Domžale

193 od 201

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve

12 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LEK
Napotki za izvajanje lokalnega energetskega koncepta vključujejo navedbe nosilcev izvajanja vključno z
usmeritvami, napotke za financiranje posameznih ukrepov ter glede spremljanja izvajanja ukrepov in
njihovih učinkov (kazalniki spremljanja). V sklopu navedbe nosilcev izvajanja so le-ti ločeno, po posameznih
ukrepih, navedeni v sklopu akcijskega načrta (glej predhodno poglavje).
S sprejetjem lokalnega energetskega koncepta na občinskem svetu se občina zaveže k izvajanju ukrepov
akcijskega načrta in upoštevanju usmeritev LEK-a pri razvoju energetske oskrbe in rabe energije.

12.1 NOSILCI IZVAJANJA ENERGETSKEGA KONCEPTA
Na območju občine Domžale oziroma na območju Ljubljanske urbane regije ni lokalne energetske
organizacije (agencija), zato bo za izvajanje LEK-a imenovan občinski energetski upravljavec, ki ga bo na
predlog Usmerjevalne skupine imenoval župan.
Energetski upravljavec lokalnega energetskega koncepta je odgovorna oseba v občini, ki je določena kot
nosilec izvajanja akcijskega plana lokalnega energetskega koncepta. Energetski upravljavec bo izvajal naloge
na dveh ravneh in sicer:
• na nivoju občine pri načrtovanju energetske politike, izvajanja ukrepov zastavljenih v Akcijskem
načrtu, ki niso direktno vezani na Občino temveč na lokalno skupnost kot celoto. Sestavni del
načrtovanja energetske politike je tudi povezovanje različnih deležnikov na področju energetike in
pregled ukrepov URE in OVE s tehničnimi, ekonomskimi in zakonskimi omejitvami na energetskem
področju;
• na nivoju učinkovite 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 načrtovanje na področju
energije v predvidenih novih stavbah. Na tem nivoju je ključno povezovanje z ostalimi zaposlenimi
na občinski upravi vključenimi v proces priprave dokumentacije za nove objekte.
Glede na to, da je Akcijski načrt jasno zastavljen z razdelanimi ukrepi je ključna naloga energetskega
upravljavca na nivoju občine, izvedba aktivnosti potrebnih za izvajanje ukrepov. Energetski upravljavec bo
skupaj z usmerjevalno skupino za pripravo LEK vsaj enkrat na leto izvedel sestanke na temo izvajanja
ukrepov Akcijskega načrta. V sklopu sestanka se bo pregledalo in potrdilo Poročilo o izvajanju LEK-a, ki ga
bo v nadaljevanju potrdil Župan. Skladno s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega
energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/2016) se bo enkrat letno poročalo o izvajanju LEK ministrstvu
pristojnemu za energijo, na Prilogi citiranega Pravilnika. Podrobno so aktivnosti izvajanja energetskega
koncepta obdelane v sklopu ukrepa št. 25 Energetsko načrtovanje in svetovanje na nivoju občine.

12.2 PRIDOBIVANJE FINANČNIH VIROV ZA IZVAJANJE UKREPOV
Pridobivanje finančnih virov iz Evropske unije in Republike Slovenije je opredeljeno z Operativni program za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 sprejetim decembra leta 2014. Operativni
program je strateški izvedbeni dokument, ki je podlaga za črpanje 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 področja v katera se bo vlagalo finančne vire, v
naslednjih sedmih letih, skladno s sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo. Na nivoju Evropske
unije je opredeljenih 11 prednostnih področij (tematskih ciljev), znotraj katerih lahko države članice
financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije
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EU 2020. Ključni tematski cilj za financiranje ukrepov Akcijskega načrta je »Podpora prehodu na
nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih – 4. prednostna os v OP: Trajnostna raba in proizvodnja
energije in pametna omrežja. V sklopu navedenega tematskega cilja so predvidene 4 prednostne naložbe:
• podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi vključno
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 nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno 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 –
Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
Poleg navedenih virov financiranja ima lokalna skupnost tudi možnost 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 možno iz naslednjih instrumentov (poleg predhodno navedenih v sklopu Kohezijske politike):
• Horizon 2020 za mednarodne razvojne projekte;
• NER 300 za inovativne nizkoogljične demonstracijske projekte;
• LIFE+ blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam;
• Čezmejni programi:
o Interreg SI-HR – Program sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško;
o Interreg SI-AT – Program sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo;
• Transnacionalni programi (programi sodelovanja):
o Območje 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 EPSON 2020.
V nadaljevanju so predstavljeni predvideni viri financiranja povzeti po Operativnemu programu. V obdobju
od leta 2015 naprej so bili objavljeni že številni razpisi v sklopu navedenih prednostih naložb. Glede na
zastavljene ukrepe Akcijskega načrta in predvidene stroške je v prihodnosti potrebno za izvedbo vključiti
vire financiranja iz naslova prednostnih naložb. V nadaljevanju so po predstavitvi prednostnih naložb
navedeni tudi trenutno aktualni javni razpisi in predvideni javni razpisi, iz katerih je mogoče sofinanciranje
zastavljenih ukrepov Akcijskega načrta.

12.2.1 PODPORA ENERGETSKI UČINKOVITOSTI IN UPORABI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Pri tej prednostni naložbi se za doseganje čim večjih učinkov in zagotavljanje čim večjih finančnih vzvodov
horizontalno razvija sistem energetskega pogodbeništva predvsem v javnem sektorju, če 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 finančne garancijske sheme,
ki spodbudi vključitev 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 pogodbeništva, ki se bodo v smislu
razvoja tega finančnega instrumenta izvajali pilotno oz. demonstracijsko.
Višina spodbud pri celoviti sanaciji, ki vključuje sanacijo ovoja stavbe, sanacijo tehničnih sistemov in
vgradnjo naprav za izrabo OVE, bo relativno višja, tako da bo vlagatelje spodbujala k celoviti sanaciji. Pri
določitvi načina spodbujanja se upošteva tudi druge trajnostne vidike, kot so: uporaba naravnih materialov,
varstvo kulturne dediščine, spodbujanje energetsko učinkovitih tehnologij in reševanje energetske revščine.
Pri tej prednostni so lahko v izbranih mestih ukrepi podprti z mehanizmi celostnih teritorialnih naložb, ki
lahko kombinirajo ukrepe s tistimi, ki so opredeljeni v prednostnih naložbah za urbano prenovo in
trajnostno mobilnost na urbanih območjih.
Obseg in vrste finančnih instrumentov so oblikovane glede na rezultate ocene vrzeli za oblikovanje sheme
finančnih instrumentov. Na podlagi te ocene je tudi opredeljeno, kakšna je optimalna alokacija sredstev za
njihovo izvajanje.
Javni razpisi iz naslovna energetske sanacije javnih stavb po sistemu energetskega pogodbeništva so v
polnem teku in so predvideni tudi v naslednjih letih. Prav tako so vsakoletno objavljeni razpisi EKOSKLADA
za sofinanciranje upravičenih stroškov energetske sanacije v gospodinjstvih, kot tudi sredstva za izgradnjo
nizkoenergijskih objektov tako za javne stavbe kot za stanovanjske hiše. Pred izvedbo večjih investicij je
smiselno preveriti možna sofinanciranja in načrtovati nadaljnje aktivnosti skladno z zahtevami predmetnega
javnega razpisa.

12.2.2 SPODBUJANJE PROIZVODNJE IN DISTRIBUCIJE ENERGIJE, KI IZVIRA IZ OBNOVLJIVIH VIROV
Za doseganje ciljnega deleža OVE v rabi bruto končne energije s področja električne energije in toplote se
spodbuja izraba vseh okoljsko sprejemljivih OVE. V okviru prednostne naložbe so podpore namenjene tem
ukrepom glede na posamezno področje:
• Toplota za ogrevanje in hlajenje ter visoko učinkovito soproizvodnjo: Za povečanje proizvodnje
toplote iz obnovljivih virov so podprta vlaganja v gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih
sistemov za ogrevanje ter spodbude za priklop novih uporabnikov na že obstoječe zmogljivosti
(geotermalni ogrevalni sistemi, sončni kolektorji, kotli na lesno biomaso v javnem sektorju,
storitvenih dejavnostih in industriji, sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB nad 1
MW moči, lokalni sistemi DOLB do 1 MW moči, toplotne črpalke).
• Električna energija: Z investicijskimi podporami se spodbuja naložbe v gradnjo novih manjših
objektov za proizvodnjo električne energije iz OVE (energija vetra, sončna energije, biomasa in male
HE do 10 MW moči).
Na območjih z več kot 5.000 prebivalci bodo spodbude za vlaganja v obnovljive vire energije lahko podprte
tudi s pilotnimi projekti (shemami) samoupravnih lokalnih skupnosti za doseganje energetske
samozadostnosti (npr. energetsko zadružništvo).
Obseg in vrste finančnih instrumentov so oblikovane glede na rezultate ocene vrzeli za oblikovanje sheme
finančnih instrumentov. Na podlagi te ocene je tudi opredeljeno, kakšna je optimalna alokacija sredstev za
njihovo izvajanje.
Javni razpisi za zagotavljanje toplote za ogrevanje iz OVE so bili že objavljeni v obdobju od sprejetja OP in
bodo objavljeni tudi v naslednjih letih. Pretežni 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 še niso bili objavljeni, tako da lahko
Občina Domžale pripravi prvi pilotni primer energetskega zadružništva za katerega se prijavi tudi na
predvideni razpis za ta namen.

12.2.3 RAZVOJ URBANE MOBILNOSTI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA
Pri prednostni naložbi so podpore namenjene dejavnostim, ki zmanjšujejo vplive osebnega prometa na
kakovost zraka in uravnavajo naraščajoče potrebe po mobilnosti z izboljšavami na področju trajnostne
mobilnosti, kar prispeva k večji kakovosti bivanja. Pri naložbah v trajnostno urbano mobilnost se upošteva
celostni pristop. Podpore temeljijo na celostnem konceptu mobilnosti za mesta ali funkcionalna urbana
območja in zajemajo vse načine mobilnosti (hoja, kolesarjenje, uporaba JPP in drugih alternativnih oblik
trajnostne mobilnost) in ukrepe za njihovo spodbujanje. To pomeni celosten koncept tehničnih, političnih in
mehkih ukrepov, ki izboljšujejo uspešnost in stroškovno učinkovitost naložbe.
Predvideni ukrepi, ki se bodo izvajali in bodo podprti z sredstvi EU skladov so:
• Ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP, ureditev stojal in nadstrešnic za parkiranje
koles, sistem P + R, postajališča JPP, pločniki, kolesarske steze.
• Ukrepi trajnostne parkirne politike, ki pomenijo celovit pristop na ravni parkiranja v nekem mestu.
• Izdelava mobilnostnih načrtov.
• Omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet.
• Uporaba sodobnih tehnologij za učinkovito upravljanje mobilnosti.
• Izobraževalno-ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti.
Ukrepi spodbujanja javnega potniškega prometa v mestih in z njimi povezanih funkcionalnih urbanih
območjih bodo omogočali preusmeritev individualnih prevozov v javni potniški promet.
Podpore so in bodo namenjene tudi postavitvi javne infrastrukture za alternativna goriva in pametnih
polnilnih postaj (tako javnih kot zasebnih) za pospešeno uvajanje elektromobilnosti. Polnilnice za električna
vozila so eden ključnih elementov za pospešitev elektrifikacije prometa, ta pa eden glavnih stebrov
pripravljajočega se energetskega koncepta.
Glede na zastavljene ukrepe Akcijskega načrta na temo trajnostne mobilnosti, bo z predvidenimi javnimi
razpisi možno pridobiti sofinanciranje za njihovo izvedbo. Glede na opisane ukrepe prednostne naložbe bo
možno sofinanciranje vseh štirih ukrepov na temo prometa opredeljenih v Akcijskem načrtu. Dodatno pa bo
možno sofinanciranje ukrepov izobraževanja 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 pravočasno prijavo na javne razpise.

12.2.4 AKTUALNI IN PREDVIDENI JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV
V nadaljevanju so skladno z objavami javnih razpisov in napovedjo organa upravljanja navedeni tisti, ki
predstavljajo možnosti za sofinanciranje skladno z zastavljenim Akcijskim načrtom. 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 širšega javnega sektorja v lasti države 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 četrtek v februarju in juniju 2018);
c. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo
električne 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, Slovenski okoljski javni sklad
a. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za
izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o
načrtu za kakovost zraka (50SUB-AVPO17) – do porabe sredstev;
b. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena (56SUB-LSRS17) – do porabe sredstev;
c. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (54SUB-OB17) – do
porabe sredstev;
d. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (55SUBEVPO17) – do porabe sredstev;
e. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (57SUBEVOB17) – do porabe sredstev;
f. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (59OB17) – do porabe sredstev;
g. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih
kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb (48SUB-SKOB17) – do porabe
sredstev;
h. Javni poziv za nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo
energetskega pregleda (47SUB-EPPO17) – do porabe sredstev;
i. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za naprave za samooskrbo z
električno energijo (49SUB-SOOB17) – do porabe sredstev;
Predvideni javni razpisi v letu 2018 in 2019 so glede na prednostne naložbe naslednji:
• 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih
virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju:
o Energetska revščina – predvideno;
• 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov:
o Sončne elektrarne – marec 2018;
• 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi:
o Elektropolnilnice – december 2017;
Poleg navedenih predvidenih razpisov bodo objavljeni tudi novi razpisi s strani Eko sklada, j.s.
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12.3 SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV
Za sistematično izvajanje prenovljenega lokalnega energetskega koncepta se bo enako kot v preteklosti
izvajalo spremljanje rezultatov in uspešnosti. Za spremljanje izvajanja ukrepov bo zadolžen nosilec izvajanja
LEK oziroma Energetski upravljavec imenovan s strani Usmerjevalne skupine in potrjen s strani Župana.
Sestavni del spremljanja izvajanja LEK bodo tudi naslednje naloge (vključene tudi v energetsko načrtovanje):
• analiza učinkov izvedenih ukrepov Akcijskega načrta LEK;
• spremljanja stanja aktivnosti za izvajanje ukrepov Akcijskega načrta LEK;
• objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v lokalnem časopisu in na Občinski spletni strani;
• priprava letnega poročila o izvajanju LEK za predstavitev na občinskem svetu in za posredovanje
Ministrstvu za infrastrukturo.
Sestavni del Akcijskega načrta je tudi izvedba Energetskega načrtovanja in svetovanja na nivoju občine, ki je
sestavljeno iz naslednjih aktivnosti:
•
Svetovanje, informiranje in ozaveščanje občanov;
•
Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah;
•
Priprava letne energetske bilance na nivoju občine;
•
Sodelovanje in povezovanje z deležniki;
•
Priprava medijskih vsebin na temo URE in OVE.
Ukrep energetskega načrtovanja in svetovanja na nivoju Občine se izvaja od sprejetja LEK-a 2011. Z
namenom informiranja, ozaveščanja in svetovanja občanov so najmanj štirikrat na leto so izšle, preko
lokalnih medijev, obsežnejše vsebine na temo URE in OVE. Med drugim so bile predstavljene dobre prakse,
ki so se izvajale na nivoju Občine. Izvajale so se mnoge aktivnosti na osnovnih in srednjih šolah, kjer se je
tematiko energetike, na primeren način, predstavilo tudi mlajšim občanom in občankam. 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 sistematičen
pregled nad porabami v vseh javnih stavbah in pokaže jasno sliko o (ne)učinkoviti rabi energije. Letna
energetska bilanca na nivoju občine je potrebna za spremljanje kazalnikov in je pokazatelj napredka.
Energetsko načrtovanje in svetovanje na nivoju občine v obdobju 2017 – 2023 predstavlja nadgradnjo in
dopolnitev uspešno zastavljenih aktivnosti ter implementacija novih. Aktivnosti obsegajo pripravo letnih
planov in poročil o izvajanju Akcijskega načrta in drugih aktivnosti na področju URE in OVE. Ukrep
predvideva nadaljevanje Programa informiranja in ozaveščanja s primernimi posodobitvami in dograditvami
k Programu. Predlaga se bolj pogosto objavljanje člankov na temo trajnostnega razvoja na območju Občine
(in širše okolice) v lokalnih medijih, več aktivnosti na temo trajnostnega razvoja namenjenih mlajšim
(vključevanje vrtcev, osnovnih šol in srednje šole). Prav tako se v sklopu tega ukrepa vključuje zasnova
projekta »Dobra energija v Domžalah«. 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 izobraževanje, informiranje in ozaveščanje
doprinese k boljšemu poznavanju in odnosu človeka do okolice.
Sestavni del energetskega načrtovana in svetovanja je tudi natančno spremljanje izvajanja ukrepov
zastavljenih v predmetnem LEK vključno z povezovanjem deležnikov na področju energetike. V sklopu
ukrepa se vzpostavi sodelovanje z gospodarstvom (podjetji, GZS, itd.) za izvedbo skupnih študij in projektov
na področju oskrbe iz OVE (meddrugim Zadruga), pilotnih projektov URE in OVE, itd. Na podlagi izdelanega
LEK se v primeru vključevanja občine v konvencijo županov pripravi Akcijski načrt za trajnostno energijo
(SEAP).
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