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2. UVOD 

Energetika je, zaradi izkopavanje energenta v obdobju 250 let, bistveno vplivala na razvoj območja občine 

Zagorje. Sedaj ko so rudniki zaprti, oskrba z energijo zopet dobiva vedno večji pomen, zato je za lokalno 

skupnost nujno potrebno energetsko načrtovanje in ustrezne razvojne strategije. Pri tem je potrebno 

upoštevati sodobno znanost, ki s pomočjo fizikalnih in tehniških znanj ter znanosti o okolju nastopa kot 

orodje pri reševanju problemov povezanih z energetiko. 

Z namenom doseči ekonomsko in okoljsko učinkovito ter dolgoročno varno energetsko oskrbo je za Zagorje 

ob Savi potrebno izdelati lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK), v katerem se natančno opredeli 

energetska politika za prihodnje 10 letno obdobje. V ta namen je bila ustanovljena občinska usmerjevalna 

skupina, ki je sodelovala z izvajalci LEK-a, Univerzo v Ljubljani - Fakulteto za strojništvo in podjetjem BOSON, 

d.o.o. 

V času priprave LEK-a so bili organizirani koordinacijski sestanki, kjer se je vključilo mnenja ključnih akterjev 

s področja energetike v občini. LEK temelji tudi na dosedanjih mednarodnih raziskovalnih projektih, ki jih je 

v preteklem obdobju izvajala lokalna skupnost. Pri pripravi se je upoštevalo sprejete nacionalne in občinske 

akte kot so OPPN in OPVO. LEK je v skladu s sprejetimi predpisi in strateško usmeritvijo občine na področju 

varovanje zraka.  

Prva faza izdelave LEK predstavlja analizo obstoječega stanja rabe energije in oskrbe z energijo. Iz analize 

obstoječega stanja je razvidna energetska bilanca občine, potencial obnovljivih virov energije in potencial za 

povečanje energetske učinkovitosti. Sledijo cilji energetskega načrtovanja, za izvedbo katerih so določeni 

tudi konkretni ukrepi v obliki akcijskega načrta. Za uspešno izvajanje ukrepov bo potreben splošen konsenz, 

ki se doseže skozi obravnavo in sprejem LEK-a na občinskem svetu. 

Pri oblikovanju energetske politike so upoštevane državne usmeritve in evropske direktive na področju 

trajnostnega razvoja lokalne skupnosti in energetskega načrtovanja. Občine Zagorje ob Savi si bo 

prizadevala k vzpostavitvi modernega energetskega sistema, ki bo upošteval nujnost povečanja energetske 

učinkovitosti in izrabe lokalnih obnovljivih virov energije. Ukrepi se nanašajo na vse sektorje: tako na javni 

sektor, kot tudi na gospodinjstva in podjetja v občini ter promet. S skupnim prizadevanjem vseh akterjev bo 

mogoče doseči zastavljene cilje, dosledno izvedbo akcijskega načrta in posledično sodoben trajnostni razvoj 

občine. 

Pri pripravi Lokalnega energetskega koncepta so v projektni skupini poleg izvajalcev LEK-a in predstavnikov 

Občine sodelovali predstavniki naslednjih organizacij: Elektro Ljubljana d.d. , Komunala Zagorje d.o.o., 

Evrovartrade d.o.o., EVJ Elektroprom d.o.o., Adriaplin, d.o.o., IGM Zagorje d.o.o., in Dimnikarji d.o.o. 
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Slika 1: Shema izdelave lokalnega energetskega koncepta  

(Vir: Marolt, 2008) 

2.1.REFERENČNA ZAKONODAJA, PROGRAMI IN OSTALI PREDPISI 

Pri izdelavi Lokalnega energetskega koncepta so bili upoštevani nacionalni in evropski predpisi in ostale 

zaveze sprejete v okviru mednarodno pravnih listin oz. dogovorov. 
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2.1.1. NACIONALNI IN MEDNARODNI PREDPISI 

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – Odl. US) 

določa naslednje dolžnosti in pogoje lokalnih skupnosti: 

 Občine so dolžne v svojih dokumentih usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko 

politiko Republike Slovenije. 

 V svojih razvojnih dokumentih in prostorskih planih je potrebno načrtovati obseg porabe in obseg ter način 

oskrbe z energijo, ki morajo biti usklajeni z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko 

Republike Slovenije. 

 Varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih, načelih trajnostnega 

razvoja, ob upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev 

varovanja okolja. 

 Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov s programi: izobraževanja, 

informiranja, osveščanja javnosti, energetskim svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov. 

 Pridobivanje sredstev v primeru izvajanja programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov 

energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanega lokalnega energetskega koncepta. 

Z Energetskim zakonom se: 

 poenostavlja procedura za obratovanje malih elektrarn na objektih; občanom za manjše elektrarne - do 50 

kW ne bo treba več registrirati dejavnosti proizvajanja elektrike v obliki samostojnega podjetnika kot doslej; 

 predpisuje, da morajo občine v svojih aktih obvezno dajati prednost obnovljivim virom energije in SPTE z 

visokim izkoristkom v lokalnih enotah ter energetsko učinkovitejšim rešitvam; 

 poleg javnega uvaja tudi možnost komercialnih omrežij oskrbe s toploto za manjše skupine stavb, kjer 

skupni toplotni odjem ne presega 1 MWh/h; 

 uvaja tako imenovana učinkovitostna dividenda za kolektive in posameznike pri varčevanju z energijo v 

javnem sektorju; 

 predpisuje energetsko knjigovodstvo v vseh javnih stavbah s skupno površino nad 500 m2 in letni cilji 

energetske učinkovitosti v javnem sektorju; 

 določajo ukrepi za učinkovito izvajanje nadzora nad delovanjem trga z energijo, ki ga ima Agencija za 

energijo po že sedaj veljavnem Energetskem zakonu, kar je neposreden odziv na pred kratkim uvedeni 

postopek Evropske komisije proti 25 državam članicam Evropske unije zaradi netransparentnosti pri tem 

dostopu; 

 uvajajo obvezne rezerve tudi za sisteme daljinskega ogrevanja s toploto; 

 uvaja vrstni red odklopov elektrike v primeru krize tako, kot je to že predpisano za plin; 

 znižuje pretirana zahteva po toplotnem izkoristku pri sosežigu lesne biomase in s tem omogoča nadaljnje 

obratovanje nekaterih kogeneracij na lesno biomaso tudi po 31. 12. 2009; 

 odpravlja vrsta nejasnosti pri umeščanju energetskih objektov v prostor in pri urejanju lastniških in 

služnostnih razmerij pri že obstoječi energetski infrastrukturi; 
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 odpravlja vrsta nejasnosti, administrativnih ovir in nelogičnosti, ki so se pokazale skozi izvajanje 

obstoječega zakona v praksi. 

Resolucija o nacionalnem energetskem programu je bila sprejeta maja 2004 (Uradni list RS, št. 57/04) in 

predstavlja dolgoročno strategijo Republike Slovenije na področju energetike. Lokalni energetski koncept 

opredeljuje kot temeljni planski dokument, ki opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni 

skupnosti, učinkovito ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov, zagotavlja zmanjšanje 

vplivov na okolje in zmanjšuje javne izdatke.  

Nacionalni energetski program za rabo OVE opredeljuje naslednje cilje: 

 12 % delež OVE v primarni energetski bilanci; 

 povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22% v letu 2002 na 25% v letu 2010; 

 povečanje deleža električne energije iz OVE z 32% v letu 2002 na 33,6% v letu 2010; 

 doseganje deleža biogoriv v prometu na 5,75% v letu 2010. 

Ti cilji upoštevajo tudi cilj Slovenije glede zniževanja emisij toplogrednih plinov za 8% v obdobju 2008-2012 

skladno s Kjotskim protokolom, glede na izhodiščno leto (1986). 

Ostala zakonska izhodišča in resolucije upoštevane pri pripravi LEK: 

 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – 

odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) 

 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 

– ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZPUDPP)  

 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Uradni list RS, št. 2/06) 

Podzakonski akti: 

 Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09 in 

3/11).  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, (Uradni list RS, št. 89/08 

in 25/09); 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10); 

 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 77/09); 

 Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z 

energijo (Uradni list RS, št. 35/08). 

Evropski predpisi: 

Evropska unija si je postavila ambiciozen cilj, saj želi do leta 2020 doseči 20 % delež obnovljivih virov 

energije v energetski porabi in za 20 % zmanjšati emisije toplogrednih plinov (Direktiva 2009/28/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov in 

Direktiva 2009/29/EC o spremembi Direktive 2003/87/EC za izboljšanje in podaljšanje sistema za trgovanje s 

pravicami do emisij toplogrednih plinov v Skupnosti). Oba cilja pa sta zapisana tudi v Direktivi 2009/33/ES 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za 

cestni prevoz in Direktivi 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski 

učinkovitosti stavb. 

2.1.2. ZELENA KNJIGA ZA NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM SLOVENIJE, 2009  

Namen Zelene knjige za Nacionalni energetski program Slovenije je spodbuditi javno razpravo o strateških 

vprašanjih razvoja energetike v Sloveniji do leta 2030 za oblikovanje kvalitetnih izhodišč novega 

nacionalnega energetskega programa - NEP (Zelena knjiga).  

Slovenija ima v zvezi z obnovljivimi viri energije v ReNEP 2004 do leta 2010 zastavljenih veliko ciljev: 12 % 

delež OVE v primarni energetski bilanci, 25-odstotni delež OVE pri oskrbi s toploto, 33,6 % proizvodnje 

električne energije iz OVE. Zadnji cilj je tudi obveznost Slovenije po Direktivi 2001/77/ES. Od zastavljenih 

ciljev bo Slovenija dosegla delež OVE le v oskrbi s toploto, od deleža OVE pri proizvodnji električne energije, 

ki je določen kot cilj, se celo oddaljujemo (Zelena knjiga). 

V okviru podnebno-energetskega paketa sta v Direktivi o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov 

energije za Slovenijo opredeljena dva cilja: 25-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v rabi končne 

energije leta 2020 ter 10-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v rabi končne energije v prometu leta 

2020 (Zelena knjiga). Ocenjuje se, da bo za dosego teh ciljev pomembno ne le spodbujanje obnovljivih virov 

energije, temveč bo tudi nujna umiritev rasti porabe energije. 

Cilji Slovenije iz podnebno-energetskega paketa so tudi za 20 % izboljšati energetsko učinkovitost do 2020. 

Po Direktivi 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne 

energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive sveta 93/76/EGS je opredeljen kot cilj za 9 % 

prihranka končne energije do leta 2016 in Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost v obdobju 

2008–2016, ki ga je sprejela vlada RS januarja 2008 za izpolnitev teh obveznosti (Zelena knjiga).  

Upoštevamo mednarodne obveznosti Slovenije, ki zadevajo okolje, za zmanjševanje emisij toplogrednih 

plinov (TGP) po Kjotskem protokolu ter cilje Slovenije v okviru podnebno-energetskega paketa EU v skladu s 

srednjeročno zavezo EU za zmanjšanje emisij TGP za 20 % do leta 2020 oz. za 30 % do leta 2020, če bo 

sklenjen mednarodni dogovor o zmanjševanju emisij TGP. Skladno z vizijo zmanjšanja globalne temperature, 

morajo razvite države do leta 2050 emisije zmanjšati za 60–80 %, globalne emisije naj bi se do takrat 

zmanjšale na okrog 2 t CO2/prebivalca (Zelena knjiga). 

2.1.3. NACIONALNI AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2008 - 2016 

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE) je bil izdelan na osnovi 

14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe 

končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS. 

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic (tudi Slovenije), da dosežejo 9 % prihranka končne energije v 9 

letih, in sicer v obdobju 2008–2016, možno pa je uveljavljati tudi zgodnje aktivnosti od leta 1995 in v 

posebnih primerih od leta 1991. Kot izhodiščna raba končne energije za določitev ciljnega prihranka končne 
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energije se upošteva povprečna letna raba v zadnjem petletnem statističnem obdobju brez porabe goriv v 

napravah, ki so v trgovanju s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Za izhodiščno rabo končne energije je 

bilo vzeto obdobje 2001-2005 in znaša 47.349 GWh na leto. Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008–2016 

dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9 % glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 

4261 GWh. Prihranki bodo doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi 

ukrepi v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). Dejansko bodo doseženi večji 

kumulativne prihranki končne energije, saj se bo v okviru AN-URE izvajala tudi vrsta ukrepov URE, predvsem 

horizontalnih, katerih učinke bo mogoče enoznačno ovrednotiti na osnovi enotne metodologije, ki bo 

pripravljena na nivoju EU (Nacionalni akcijski.., 2008: 7). 

Z AN-URE bo v obdobju od 2008-2016 dosežen ciljni prihranek končne energije v višini najmanj 4261 GWh 

(9,0 % izhodiščne porabe), v obdobju 2008-2010 pa bo doseženih 1184 GWh prihranka (2,5 % izhodiščne 

porabe). Od tega bo 97 % prihranka energije doseženega z ukrepi za učinkovito rabo fosilnih goriv, 

električne energije in daljinske toplote, 3 % prihranka pa z ukrepi za učinkovito rabo obnovljivih virov 

energije ter s prihranki zaradi uvedbe sistemov za soproizvodnjo električne energije in toplote. Z izvedbo 

AN-URE bo doseženo zmanjšanje emisij CO2 za 1147 kt  (Nacionalni akcijski.., 2008: 10). 

Po Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu – ReNEP (osnovni strateški dokument, ki skladno z 

načeli iz Energetskega zakona načrtuje in usklajuje delovanje akterjev na področju ravnanja z energijo, 

sprejet leta 2004) je v obdobju 2000–2015, ob povečanju bruto družbenega proizvoda za 60 %, predvideno 

znižanje energetske intenzivnosti za 30 % ali na leto za 2,3 %. Med pomembnimi cilji ReNEP je tudi 

povečanje učinkovitosti rabe na celotni energijski verigi od primarne do koristne energije in povečanje 

deleža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci (Nacionalni akcijski.., 2008: 17). V AN-URE so 

predlagani številni instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti.  

2.1.4. AKCIJSKI NAČRT ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2010-2020 

Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so:  

 zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % obnovljivih virov energije v 

prometu do leta 2020, kar po trenutnih predvidevanjih pomeni podvojitev proizvodnje energije iz 

obnovljivih virov energije glede na izhodiščno leto 2005, 

 ustaviti rast porabe končne energije, 

 uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete gospodarskega razvoja,  

 dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in nadalje.  

Ključne usmeritve so:  

 razvoj trgov trajnostno pridelanih goriv (lesna biomasa, bioplin, idr), visoko učinkovitih tehnologij, 

kakovostnih storitev in zagotavljanje finančnih spodbud za ta razvoj; 
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 uveljaviti obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije (zelene energetske tehnologije) kot prioriteto 

strategije razvoja v Republiki Sloveniji ter vzpostaviti tesno povezavo med razvojem obnovljivih virov 

energije in gospodarskim razvojem; 

 zagotavljanje vodilne vloge javnega sektorja pri uvajanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije; 

 okrepitev izobraževanja in usposabljanja na področju ravnanja z energijo;  

 zagotoviti večjo učinkovitost javne uprave na področjih, ki vplivajo na izkoriščanje obnovljivih virov 

energije; 

 dosledna izvedba načrtovanih ukrepov s področja obnovljivih virov energije v sprejetih programskih 

dokumentih.  

Ključni elementi podpornega okolja do leta 2020 so:  

 ekonomske spodbude (nadaljevanje uveljavljene sheme podpor za proizvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov energije in soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, priprava 

sorodne sheme za toploto), neposredne finančne spodbude in ustrezna davčna politika; 

 predpisi za načine ogrevanja in hlajenja, (uvedbo obveznega deleža obnovljivih virov energije v sistemih 

daljinskega ogrevanja, nadgradnja predpisov za uporabe obnovljivih virov energije v stavbah); 

 izboljšanje načrtovanja: pospešena priprava strokovnih podlag za prostorsko umeščanje obnovljivih virov 

energije na državnem ter lokalnem nivoju; preveritev možnosti za izboljšanje administrativnih postopkov za 

izvedbo investicij ter preverjanje učinkovitosti postopkov z demonstracijskimi projekti; 

 sistem upravljanja kakovosti pri načrtovanju in izvedbi projektov ter kakovosti biogoriv; 

 spodbude za razvoj finančnih trgov in ponudbe ustreznih finančnih mehanizmov;  

 podpore za vzpostavljanje trga z lesno biomaso;  

 ukrepi na področju izobraževanja in usposabljanja, raziskav in razvoja ter spodbujanja razvoja industrijske 

proizvodnje za obnovljive vire;  

 sistematično promocijo dobrih praks učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter zagotavljanje 

kvalitetnih informacij za vrednotenje pri vseh odločitvah povezanih z rabo OVE.  

2.1.5. OPERATIVNI PROGRAM ZMANJŠEVANJA EMISIJ TGP DO 2012 

Operativni program je namenjen izvrševanju obveznosti iz Kjotskega protokola in opredeljuje ključne 

instrumente, obveznosti posameznih sektorjev pri uvajanju teh instrumentov ter prilagajanje instrumentov. 

V programu je ugotovljeno, da je Republika Slovenija dovoljeno količino emisij TGP v letu 2008 presegla za 

okvirno 1,0 mio ton CO2 ekv. in da se večletni trend naraščanja emisij TGP nadaljuje, predvsem zaradi: 

 prepočasne tehnološke prenove termoelektrarn, 

 neizvajanja načrtovanih aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, 

 naraščanja emisij TGP iz prometa, kar je posledica povečanja tranzitnega prometa in neizvajanja 

načrtovanih aktivnosti spodbujanja javnega prometa. 
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OP predvideva sledeče ukrepe: 

 sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov; 

 okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida;  

 davki, takse in regulirane cene za energijo; 

 okoljska učinkovitosti proizvodnje električne energije in toplote v velikih napravah; 

 ukrepi v industriji; 

 spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije; 

 spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov; 

 spodbujanje rabe obnovljivih virov energije kot vira toplote; 

 spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju; 

 energijsko označevanje in minimalni standardi za izdelke in naprave; 

 energetska učinkovitost stavb; 

 zmanjševanje izpustov iz osebnih vozil; 

 spodbujanje rabe biogoriv; 

 spodbujanje javnega potniškega prometa; 

 trajnostni tovorni promet; 

 emisije tranzitnega prometa; 

 F-plini; 

 kmetijsko okoljski ukrepi; 

 zmanjšanje emisij iz ravnanja z odpadki; 

 ostali prožni mehanizmi Kjotskega protokola (CDM, JI); 

 trajnostno gospodarjenje z gozdovi in ponori CO2; 

 izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje in promocija; 

 tehnološki razvoj in raziskave; 

 vodenje, izvajanje, spremljanje, poročanje, evalvacije. 

2.1.6. OPERATIVNI PROGRAM VARSTVA ZUNANJEGA ZRAKA PRED ONESNAŽEVANJEM S PM10 

Operativni program, ki ga je v letu 2009 izdala Vlada Republike Slovenije in v katerem so navedena izhodišča 

za pripravo, sprejem in izvedbo programov ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v conah in 

aglomeracijah, ki bodo zaradi preseganja mejnih vrednostih koncentracije PM10 v zunanjem zraku 

opredeljena kot degradirana območja. 

2.1.7. UREDBA O ZAGOTAVLJANJU PRIHRANKOV ENERGIJE PRI KONČNIH ODJEMALCIH 

Uredba določa najmanjšo višino doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih, vrste energetskih 

storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, obseg in 

obvezne sestavine programov za izboljšanje energetske učinkovitosti, roke in obseg poročanja o izvajanju 

programov za izboljšanje energetske učinkovitosti ter višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe 

električne energije in dodatka k ceni toplote oziroma k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti v 
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skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2006/32/ES z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe 

končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS. 

Zavezanci (dobavitelji električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim 

odjemalcem) in Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, j.s. morajo pri končnih odjemalcih z izvajanjem 

programov za izboljšanje energetske učinkovitosti zagotoviti doseganje prihranka energije v višini najmanj 1 

odstotka letno glede na dobavljeno energijo ali gorivo končnim odjemalcem v predhodnem letu. 

2.1.8. OBČINSKI PREDPISI 

 Občinski prostorski načrt Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 65/11), 

 Uredba o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik, 2011 

(v postopku sprejemanja). 

2.1.9. OSTALE STROKOVNE PODLAGE 

V okviru priprave LEK so bile upoštevane naslednje strokovne podlage: 

 Energetska zasnova Občine Zagorje ob Savi, Agencija za prestrukturiranje energetike, 2002. 

 Občinski program varstva okolja Občine Zagorje ob Savi, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, 2011. 

 Poročilo o stanju okolja v Občini Zagorje ob Savi, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, 2010. 

 Regionalni razvojni program Zasavske regije za obdobje 2007 – 2013, Regionalni center za razvoj, 2007. 

 Lokalna razvojna strategija, Razvoj podeželja na območju občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik za 

programsko obdobje 2007 – 2013, LAS –  Društvo za razvoj podeželja Zasavje, 2008. 

 Razvojni program podeželja in kmetijstva  za območje občin  Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče  

za obdobje 2007–2013, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, 2007. 

2.2.OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 

Občina Zagorje ob Savi obsega 147 km2 površin, na katerih živi okrog 17.100 prebivalcev (17.082 prebivalcev 

na dan 01.01.2010, od tega 8.384 moških in 8.698 žensk). Gostota poselitve znaša 116 prebivalcev na km2.  

Občina je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti (Jože Marn, Rudnik - Toplice, Franc Farčnik, Čemšenik, Izlake, 

Kisovec - Loke, Kotredež, Mlinše - Kolovrat, Podkum, Ravenska vas, Šentlambert, Tirna, Šentgotard), v katere 

je vključenih 77 naselij. 

Nadmorska višina mesta Zagorje ob Savi znaša 224 m, najvišje naselje v občini pa je Mali Kum z 820 m 

nadmorske višine. Zagorje ob Savi, Loke – Kisovec in Izlake so največja naselja v občini, najmanjše naselje pa 

je Družina.  

(Vir: Občina Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, 2011) 
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Slika 2: Območje občine Zagorje ob Savi  

(Vir: PISO, www.geoprostor.net, 2011) 

Po podatkih statističnega urada je bilo leta 2010 v občini Zagorje ob Savi 77 naselij, od teh 3 večja – z več 

kot 1000 prebivalci: Zagorje ob Savi (6505 prebivalcev), Kisovec (1855 prebivalcev) in Izlake (1164 

prebivalcev). V občini je še 26 naselij s številom prebivalcev med 100 in 500, v ostalih naseljih pa je bilo 

število prebivalcev manjše od 100. V treh največjih naseljih živi več kot polovica prebivalcev občine, od tega 

v Zagorju 38%. 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

2.3.DRUŽBENO-EKONOMSKE ZNAČILNOSTI 

Število prebivalcev je na območju sedanje občine Zagorje ob Savi je v drugi polovici prejšnjega stoletja ob 

vsakem popisu naraščalo. V zadnjih desetih letih pa se je število prebivalcev nekoliko zmanjšalo.  

Opazen je negativen selitveni prirast med občinami in pozitiven selitveni prirast s tujino. Med tem ko je 

naravni prirast v zadnjih štirih letih pozitiven. 

Preglednica 1: Število prebivalcev in skupni prirast prebivalstva v občini za obdobje 2001 do 2010 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Št. preb. (na dan 1. januar) 17.159 17.181 17.196 17.228 17.108 17.098 17.139 17.167 17.098 17.082

Naravni prirast -12 -9 -13 -35 -35 -19 31 38 42 20

Selitveni prirast s tujino 22 19 13 -44 11 13 -4 77 27 -2

Selitveni prirast med občinami -14 -20 -20 -29 6 32 2 -22 -104 -56

Skupni prirast -4 -10 -20 -108 -18 26 29 93 -35 -38
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Slika 3: Prebivalstvena piramida, na dan 1.1.2010 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

Zasavska regija se uvršča med tradicionalno industrijska in rudarsko-energetska območja Slovenije s staro 

industrijsko sestavo in nizkim deležem kmečkega prebivalstva. Nobena od zasavskih občin se ne uvršča med 

nadpovprečno gospodarsko razvite občine. Zlasti v zadnjem desetletju je vse bolj opazno gospodarsko 

zaostajanje zasavske regije, ki se nahaja v bistveno bolj neugodnem strukturnem položaju kot nekatere 

druge klasične industrijske regije Slovenije.  

Zapiranje rudnikov in z njimi povezanih dejavnosti, npr. strojna industrija, kovinsko predelovalna dejavnost, 

tekstilna industrija, so povzročili velike gospodarske, demografske, socialne, zdravstvene in prostorsko-

pokrajinske spremembe. Te se kažejo zlasti v še vedno nadpovprečno rudarsko-energetski in industrijski 

gospodarski strukturi, izraziti dnevni migraciji in socialni sestavi prebivalstva. Hkrati pa so dolgotrajno 

rudarjenje in ostala industrija povzročala hude okoljske degradacije tako na površini kot v ozračju. 
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Preglednica 2: Prebivalstvo po vzdrževanosti ob popisu leta 2002 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

 

Iz podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu z delovnim mestom v občini lahko opazimo, da se število 

samozaposlenih oseb v zadnjih letih povečuje, razen v letu 2010, ko se je število zmanjšalo na račun 

zmanjšanja števila kmetov, ki se je v tem letu zmanjšalo skoraj za petino. 

Preglednica 3: Delovno aktivno prebivalstvo z delovnim mestom v občini za obdobje 2005 do 2010 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

 

Malo manj kot polovica (47,7%) delovno aktivnih prebivalcev občine (brez kmetov) ima tudi delovno mesto 

v občini. Druga polovica se jih na delo dnevno vozi drugam. Prav tako pa se iz drugih krajev na delo v občino 

Zagorje ob Savi vozi skoraj 1.500 ljudi (kar je približno 25% delovnih mest v občini). 

Preglednica 4: Delovne migracije aktivnega prebivalstva 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

 

Število poslovnih subjektov v občini se v zadnjih letih povečuje, število zaposlenih v teh podjetjih pa se 

zmanjšuje. Večina je skoncentrirana v urbanih naseljih. Na območju občine deluje nekaj večjih gospodarskih 

družb, npr. Xella porobeton, ETI Izlake in Svea Zagorje. Brezposelnost v občini je nekoliko nižja od 

slovenskega povprečja, vendar pa se v zadnjih letih, tako kot drugod po državi, povečuje. 

2002

Delovno aktivno prebivalstvo 6941

Brezposelne nevzdrževane osebe 473

Druge nevzdrževane osebe 4666

Nevzdrževane osebe - SKUPAJ 12080

Brezposelne vzdrževane osebe 538

Druge vzdrževane osebe 4449

Vzdrževane osebe - SKUPAJ 4987

SKUPAJ 17067

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zaposlene osebe - SKUPAJ 4.434 4.419 4.521 4.789 4.674 4.303

Samozaposlene osebe brez kmetov 328 333 346 351 380 406

Samozaposlene osebe - kmetje 220 226 253 246 226 177

Samozaposlene osebe - SKUPAJ 548 559 599 597 606 583

Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ 4.982 4.978 5.120 5.386 5.280 4.886

Op.: Podatki po letih so z dne 1. januarja.

2010

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) s prebivališčem v občini 6.632

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) z delovnim mestom v občini 4.656

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) s prebivališčem in delovnim mestom v občini 3.163

Medobčinski delovni migranti s prebivališčem v občini 3.469

Medobčinski delovni migranti z delovnim mestom v občini 1.493

Delež delovno aktivnega prebivalstva (brez kmetov) s prebivališčem in delovnim mestom v občini 47,7

Indeks delovne migracije 70,2
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Slika 4: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini in Sloveniji za obdobje 1.1.2008 do 31.12.2010 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

 

Slika 5: Povprečna mesečna bruto plača v občini in Sloveniji za obdobje 1.1.2008 do 31.12.2010 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

2.4.NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

Meteorološki podatki v občini Zagorje ob Savi se spremljajo na dveh lokacijah. Temperature se spremljajo 

na merilnem mestu za spremljanje stanja okolja ARSO v središču Zagorja, padavine pa na padavinski postaji 

ARSO Čemšenik. Podatki so prikazani za obdobje deset let 2001-2011. 

2.4.1. METEOROLOŠKE OSNOVE 

Raba energije je, še posebej pri oskrbi stavb, odvisna od stanja zunanjega okolja. Zato je relativno povečanje 

ali zmanjšanje rabe energije potrebno vrednotiti tudi z upoštevanem meteoroloških parametrov. Med 

vplivne parametre vsekakor sodijo povprečne mesečne temperature zraka, letni temperaturni primanjkljaj 

in letni temperaturni presežek. Hkrati pa so dolgoletni trendi spreminjanja teh parametrov osnova za oceno 

pričakovane rabe energije. 
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Za povprečne mesečne temperature zraka v Zagorju so zadnjih deset let značilna relativno majhna 

spreminjanja. Glede poletnih ekstremov rahlo izstopa le leto 2003, pozimi pa sezona 2010/2011. Najvišje 

temperature v ogrevalni sezoni so bile 2007/2008.  

 

Slika 6: Povprečne mesečne temperature zraka, povprečne mesečne najvišje dnevne in povprečne mesečne 
najnižje dnevne temperature zraka v Zagorju 

(Vir: ARSO, 2011) 

Meteorološki indikator za rabo toplote za ogrevanje stavb je temperaturni primanjkljaj. V zadnjih 10 letih se, 

z nekaj manjšimi odstopanji, ni bistveno spreminjal. Odstopanje je opazno predvsem v zimi 2004/2005 in 

2006/2007. Glede na dolgoletni trend zmanjševanja temperaturnega primanjkljaja lahko zaključimo, da bo 

mogoče pri obstoječih zmogljivostih komunalnih sistemov oskrbe z energijo (daljinsko ogrevanje, sistem 

rudniške vode in plinovodno omrežje) povečati število odjemalcev že zaradi spreminjanja lokalnega 

podnebja, seveda pa bi bistveno večje možnosti omogočila učinkovita raba energije v stavbah in industriji. 
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Slika 7: Letni temperaturni primanjkljaj za Zagorje 

(Vir: ARSO, 2011) 

Podoben, vendar obraten trend ima temperaturi presežek, ki je merilo za rabo energije za hlajenje stavb. 

Temperaturni presežek se v zadnjih letih povečuje. 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. Vsekakor pa lahko pričakujemo, 

da se bo v prihodnosti povečala raba električne energije za hlajenje. S povečevanjem zelenih površin in 

predvsem parkov v grajenem okolju bi lahko kompenzirali spreminjajoče podnebne razmere, za zmanjšano 

rabo energije za hlajenje pa je potrebno intenzivno uvajanje tehnoloških ukrepov učinkovite rabe.  

 

Slika 8: Letni temperaturni presežek za različne temperaturne prage 

(Vir: ARSO, 2011) 

Vrednosti ostalih vplivnih meteoroloških parametrov – hitrosti vetra in padavin ne kažejo opaznih odstopanj 

od nekajletnega povprečja. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Te
m

p
e

ra
tu

rn
i p

ri
m

an
jk

lja
j[

 C
d

an
/a

]

Tprim

Tprim povp.

Tprim rač.

0

70

140

210

280

350

420

490

560

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Te
m

p
e

ra
tu

rn
i p

re
se

že
k 

[ 
C

 d
an

/a
]

Tpres; 18 C

Tpres; 21 C

Tpres; 23 C



Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi 

21 

 

 

Slika 9: Mesečna količina padavin, padavinska postaja Čemšenik 

(Vir: ARSO, www.arso.gov.si, 2011) 

 

Slika 10: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994-2001 

(Vir: Engis, www.engis.si, 2011) 
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3. ANALIZA RABE ENERGIJE IN PORABE ENERGENTOV 

Analiza rabe energije in porabe energentov je bila izdelana na podlagi predhodno izdelanih strokovnih 

podlag in na novo zbranih podatkov. Za prikaz stanja so bili uporabljeni podatki za referenčno leto 2010.  

3.1.STANOVANJSKE STAVBE 

Uporabili smo podatke z zadnjega Popisa prebivalstva, ki je bil izveden v letu 2002. Starostno strukturo 

stanovanjskih stavb v letu 2010 smo določili na podlagi podatkov iz popisa 2002 in števila novogradenj do 

leta 2010.  

Iz podatkov je razvidno, da je bilo največje število stanovanj v občini zgrajeno v sedemdesetih in 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V zadnjih desetih letih pa je glede na zadnje desetletje prejšnjega 

stoletja zopet malo naraslo. V letih 2002 do 2010 je bilo tako v Zagorju ob Savi zgrajenih 326 novih 

stanovanj oz. približno 38.000 m2 stanovanjskih površin. 

 

Slika 11: Starostna struktura stanovanjskih stavb na območju današnje občine Zagorje ob Savi 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

Po podrobnejšem pregledu novogradenj za zadnjih 10 let lahko ugotovimo, da je po izstopajočem letu 2005 

(106 stanovanj, 7.500 m2), površina novozgrajenih stanovanj padla za skoraj polovico, dosegla minimum leta 

2008 v letih 2009 in 2010 pa je bila skoraj enaka in sicer nekaj čez 20 stanovanj oz. 3.300 m2, kar je približno 

20% glede na število stanovanj in 40% glede na površino leta 2005. Iz česar lahko sklepamo, da se gradi 

manj stanovanj, ki pa so v povprečju večja oz. da se je predvsem zmanjšalo število novozgrajenih 

večstanovanjskih objektov. Povprečna starost stanovanjskih stavb je 43 let. 
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Slika 12: Površina novogradenj v obdobju 2002 - 2010 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

 

Slika 13: Število zgrajenih stanovanj v obdobju 2002 - 2010 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

Za oceno rabe energije v stanovanjskih stavbah je zelo pomemben tudi podatek o letu prenove. Po podatkih 

iz popisa 2002 je razvidno, da ni bilo obnovljenih 75% stanovanj oz. 3.400 stanovanj zgrajenih pred letom 

1970. Največje število stanovanj je bilo prenovljenih v letih 1996 do 2000 (7 %). Po letu 2001 je bilo 

prenovljenih približno 4 % stanovanj. 
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Slika 14: Število stanovanj po letu zadnje prenove na območju današnje občine Zagorje ob Savi 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2011) 

3.1.1.RABA ENERGIJE IN PORABA ENERGENTOV 

Po podatki Registrskega popisa iz leta 2011 je v občini 5.358 naseljenih stanovanj s skupno uporabno 

površino 439.413 m2 in povprečno površino 82 m2.  

Skupna površina stanovanjskih stavb temelji na predpostavkah, da so ogrevani vsi stanovanjski objekti ter 

da kletne etaže niso ogrevane. Iz podatkov je razvidno, da je bilo največ stanovanjskih stavb zgrajenih v letih 

od 1970 do 1975, iz česar lahko sklepamo, da je poraba toplotne energije za ogrevanje velika. 

 

Slika 15: Skupna površina stanovanjskih stavb po letu izgradnje oz. obnove 

(Vir: Občina Zagorje ob Savi, 2011) 
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Po podatkih Zavoda za gozdove je v občini tretjina stanovanj ogrevanih z biomaso (Vir: ZGS, 

www.biomasa.zgs.gov.si, 2011). Na sistem daljinskega ogrevanja je priključenih 964 stanovanj oz. 50.659 

m2, ki skupaj porabijo približno 9.050 MWh toplote letno (Vir: Komunala Zagorje, 2011). Po podatkih 

distributerja zemeljskega plina je v občini 551 gospodinjskih odjemnih mest, letna poraba zemeljskega plina 

za ogrevanje stanovanjskih objektov je približno 682.000 Sm3 (Vir: Adriaplin d.o.o., 2012). Za preostale 

stanovanjske stavbe smo predpostavili, da se ogrevajo z električno energijo, v deležu, ki je enak 

slovenskemu povprečju, in z kurilnim oljem. Upoštevali smo povprečno specifično rabo toplotne energije za 

ogrevanje stanovanj za Slovenijo, ki je enaka 179 kWh/m2a (Vir: SURS, www.stat.si, 2011). Letna raba 

toplote za ogrevanje stanovanjskih stavb je enaka 77.034 MWh oz. 4,5 MWh na prebivalca, kar je za 0,3 

MWh nižje od slovenskega povprečja. Največji delež med energenti ima ELKO (40%), sledi raba biomase za 

individualna kurišča (36%), sistem daljinskega ogrevanja (12%), zemeljski plin (8%) in električna energija 

(4%).  

 

Slika 16: Raba končne energije za ogrevanje stanovanj po energentih 

Skupna raba električne energije v stanovanjskih stavbah (za ogrevanje in ostalo rabo) je bila v letu 2010 

enaka 26.556 MWh (Vir: Elektro Ljubljana d.d., 2012) oz. približno 1,5 MWh na prebivalca. Specifična raba 

električne energije je bila 60 kWh/m2a ogrevane stanovanjske površine. 

Skupna raba končne energije v stanovanjskih stavbah (toplote in električne energije) je bila v letu 2010 

enaka 100.328 MWh, oz. 5,9 MWh na prebivalca. 

3.1.2. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA IN EMISIJE CO2 PRI ENERGIJSKI OSKRBI STANOVANJSKIH 
STAVB 

Skupna letna potrebna primarna energija za energijsko oskrbo stanovanjskih stavb je enaka 110.940 MWh 

oz. 6,5 MWh/preb. in predstavlja 22% delež v energetski bilanci občine. Pri tem se sprosti v ozračje 23.507 t 

emisij CO2 oz. 1,38 t/prebivalca. 
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Slika 17: Potrebna primarna energija za energijsko oskrbo stanovanj po energentih 

3.2.JAVNE STAVBE 

Podatki o javnih stavbah na območju občine Zagorje ob Savi so povzeti po poročilu o energetskem 

knjigovodstvu za obdobje treh let 2008 do 2010. V analizo je vključenih 22 objektov, in sicer: 5 vrtcev, 9 

osnovnih in podružničnih šol, glasbena in baletna šola, knjižnica in kulturni dom, ki sta v eni stavbi, 4 športni 

objekti in občinska stavba. Vsi objekti skupaj obsegajo 28.380 m2 površin. Za lažjo obravnavo smo jih združili 

v skupine. Več kot polovico predstavljajo osnovne šole, sledijo jim ostali objekti (knjižnica s kulturnim 

domom, glasbena in baletna šola), športni objekti, vrtci in občinska stavba. 
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Preglednica 5: Pregled obravnavanih javnih objektov 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

 
Op.: Knjižnica Mileta Klopčiča in Kulturni dom sta v eni stavbi. 

 

Slika 18: Delež posameznih skupin javnih stavb po površini 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

  

Objekt Kraj Naslov Površina (m2)

1 VRTEC - CENTER Zagorje Cesta zmage 7a 637

2 VRTEC - CICIBAN Kisovec Trg Pohorskega bataljona 2 453

3 VRTEC - JURČEK Zagorje Cankarjev trg 2a 280

4 VRTEC - KEKEC Izlake Izlake 6 822

5 VRTEC - MAJA Zagorje Pečarjeva ulica 4 698

6 OŠ DR. SLAVKA GRUMA Zagorje Cankarjev trg 2 1.050

7 OŠ TONE OKROGAR Zagorje Šolska ulica 1 3.728

8 OŠ TONE OKROGAR - KISOVEC Kisovec Cesta 15. aprila 25 1.100

9 OŠ TONE OKROGAR - ŠENTLAMBERT Zagorje Šentlambert 11 190

10 OŠ IVAN KAVČIČ Izlake Izlake 4 1.660

11 OŠ IVAN KAVČIČ - MLINŠE Izlake Mlinše 14 600

12 OŠ IVANA SKVARČE Zagorje Cesta 9. avgusta 44 5.712

13 OŠ IVANA SKVARČE - ČEMŠENIK Čemšenik Čemšenik 2 734

14 OŠ IVANA SKVARČE - PODKUM Podkum Podkum 13 484

15 GLASBENA ŠOLA Zagorje Cankarjev trg 4 900

16 GLASBENA ŠOLA - BALETNI ODDELEK Zagorje Cankarjev trg 4

KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA 395

KULTURNI DOM 3.500

18 ŠPORTNA DVORANA Zagorje Cesta 9. avgusta 44a 2.947

19 ŠPORTNA DVORANA - PARTIZAN Zagorje Cesta 9. avgusta 680

20 ŠPORTNA DVORANA - TRIBUNE Zagorje nogometni stadion 480

21 ŠPORTNA DVORANA - PROLETAREC Zagorje

22 OBČINA ZAGORJE Zagorje Cesta 9. avgusta 5 1.330

SKUPAJ 28.380

17 Zagorje Cesta 9. avgusta 1
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3.2.1.RABA ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH 

V javnih stavbah v občini za ogrevanje uporabljajo večinoma zemeljski plin in kurilno olje. Štiri javne stavbe 

pa so priključene na sistem daljinskega ogrevanja na biomaso, ki je v lasti občine. Glede na rabo toplote 

prevladuje zemeljski plin (52%), sledi kurilno olje (30%), ki ga uporabljajo samo še v osnovnih šolah, in 

daljinsko ogrevanje (18%). Osnovne šole so tudi največji porabnik končne energije med javnimi stavbami v 

občini. 

Na Kulturnem domu je sončna elektrarna moči 14 kWp, drugih individualnih sistemov za izkoriščanje 

obnovljivih virov energije pa na javnih stavbah ni. 

 

Slika 19: Raba toplote v javnih stavbah po energentih 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

Skupna raba toplote v javnih stavbah je 3.783 MWh/a, skupna raba električne energije pa 881 MWh/a. 

 

Slika 20: Raba končne energije v javnih stavbah po energentih 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 
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Slika 21: Raba končne energije v javnih stavbah po skupinah objektov 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

Skupna raba končne energije za delovanje (toplota in električna energija) javnih stavb je 4.664 MWh/a oz. 

273 kWh/a na prebivalca. 

Najenostavnejša primerjava med energijsko učinkovitostjo posameznih stavb je mogoča s primerjavo 

specifične rabe energije. Specifična raba toplote v javnih stavbah je 133 kWh/m2a in električne energije 31 

kWh/m2a. Primerjava povprečnih najvišjih in povprečnih najnižjih vrednosti specifične rabe energije pokaže 

veliko razliko pri vseh skupinah stavb. Kot skupina imajo največjo povprečno specifično rabo toplote za 

ogrevanje vrtci in najmanjšo občinska stavba, največjo specifično rabo električne energije pa prav tako vrtci, 

najmanjšo pa športni objekti.  

 

Slika 22: Povprečna specifična raba energije za ogrevanje (energijsko število) v javnih stavbah po skupinah stavb 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 
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Slika 23: Povprečna specifična raba električne energije v javnih stavbah po skupinah stavb 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

Večina javnih objektov v občini se, glede na rabo energije za ogrevanje, uvršča v energijski razred F. 

Energijsko najbolj varčni objekti pa so v energijskem razredu D.  

Izkušnje pri energijski sanaciji stavb kažejo, da je z relativno enostavnimi ukrepi, kot so na primer 

organizacijski ukrepi, zamenjava oken, zamenjava sijalk, toplotno izolacijo ovoja stavbe ipd., mogoče znižati 

specifično rabo toplote pod 80 kWh/m2a, kar bi pomenilo skoraj prepolovljeno porabo toploto v javnih 

stavbah. Raba električne energije je v stavbah s specifično rabo približno 20 kWh/m2a sprejemljiva. Ker 

podatki o rabi električne energije za hlajenje stavb niso znani, lahko le sklepamo, da v nekaterih stavbah na 

rabo električne energije vpliva tudi hlajenje stavb. 
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Preglednica 6: Energijski razred javnih objektov 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

 

3.2.2.POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA IN EMISIJE CO2 PRI ENERGIJSKI OSKRBI JAVNIH STAVB 

V celoti je potrebna primarna energija za oskrbo javnih stavb enaka 5.672 MWh/a, oz. 332 kWh/a na 

prebivalca, kar predstavlja 1% delež v energetski bilanci občine. Tudi glede na potrebno primarno energije 

velja, da prevladuje oskrba osnovnih šol, saj je 58% vse primarne energije potrebne za energijsko oskrbo 

teh stavb.  

 

Objekt Kraj
Raba energije za ogrevanje 

[kWh/m2]
En. razred

1 VRTEC - CENTER Zagorje 206 F

2 VRTEC - CICIBAN Kisovec 181 F

3 VRTEC - JURČEK Zagorje 243 G

4 VRTEC - KEKEC Izlake 111 E

5 VRTEC - MAJA Zagorje 192 F

6 OŠ DR. SLAVKA GRUMA Zagorje 93 D

7 OŠ TONE OKROGAR Zagorje 154 F

8 OŠ TONE OKROGAR - KISOVEC Kisovec 155 F

9 OŠ TONE OKROGAR - ŠENTLAMBERT Zagorje 382 G

10 OŠ IVAN KAVČIČ Izlake 176 F

11 OŠ IVAN KAVČIČ - MLINŠE Izlake 186 F

12 OŠ IVANA SKVARČE Zagorje 103 D

13 OŠ IVANA SKVARČE - ČEMŠENIK Čemšenik 129 E

14 OŠ IVANA SKVARČE - PODKUM Podkum 182 F

15 GLASBENA ŠOLA Zagorje 110 E

16 GLASBENA ŠOLA - BALETNI ODDELEK Zagorje

KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA

KULTURNI DOM

18 ŠPORTNA DVORANA Zagorje 150 E

19 ŠPORTNA DVORANA - PARTIZAN Zagorje 253 G

20 ŠPORTNA DVORANA - TRIBUNE Zagorje 121 E

21 ŠPORTNA DVORANA - PROLETAREC Zagorje

22 OBČINA ZAGORJE Zagorje 69 D

Zagorje 84 D17



Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi 

32 

 

  

 

Slika 24: Potrebna primarna energija v javnih stavbah po skupinah stavb 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

Glede na količino primarne energije med energenti prevladujeta električna energija 39% in zemeljski plin 

38%. Delež kurilnega olja je 22 % in daljinskega ogrevanja le 1%. 

 

Slika 25: Potrebna primarna energija v javnih stavbah po energentih 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 
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Emisije CO2 določimo na osnovi rabe končne energije in ustreznih emisijskih koeficientov (Vir: Tehnična 

smernica TSG-1-004:2010). Emisije CO2, zaradi oskrba javnih stavb z energijo, so enake 1.157 t/a, oz. 68 kg/a 

na prebivalca. 

Skupne emisije in emisije preračunane na površino stavb so prikazane po posameznih skupinah javnih stavb. 

 

Slika 26: Emisije CO2 po posameznih skupinah javnih stavb 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

 

Slika 27: Emisije CO2 na površino po posameznih skupinah javnih stavb 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

3.2.3.STROŠKI RABE ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH 

Po podatkih iz poročila (Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011), ki vsebuje 

podatke o stroških energijske oskrbe javnih stavb v občini za leta 2008 do 2010, smo določili stroške 

energijske oskrbe javnih stavb na približno 410.000 €; predstavljajo približo 2,5% celotnih odhodkov občine. 
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Slika 28: Skupni stroški ogrevanja in električne energije po posameznih skupinah javnih stavb 

(Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

3.3.JAVNA RAZSVETLJAVA 

Podatki o javni razsvetljavi so povzeti po študiji "Strategija razvoja javne razsvetljave v občini Zagorje ob 

Savi", ki jo je po naročilu občine izdelal Adesco d.o.o. iz Velenja. 

Infrastruktura javne razsvetljave se razteza po celotni občini Zagorje ob Savi. Osvetljeni so odseki glavnih 

cest, lokalnih cest in delov naselji. V nekaterih delih naseljih kjer ni večje naseljenosti, javne razsvetljave ni. 

Javna razsvetljava je zgoščena okoli osrednjih delov občine. Lastnik in upravljavec infrastrukture Javne 

razsvetljave je Občina Zagorje ob Savi, vzdržuje pa jo Komunala Zagorje d.o.o. Leta 2010 je bil izdelan tudi 

digitalni kataster javne razsvetljave.  

Sistem javne razsvetljave obsega 1.900 svetilk s skupno močjo 367,3 kW, od tega jih 341 ustreza zahtevam 

Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Strategija predvideva postopno zamenjavo 

neustreznih sijalk do leta 2016. 
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Slika 29: Porazdelitev javne razsvetljave v občini Zagorje ob Savi 

(Vir: Strategija razvoja javne razsvetljave v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

3.3.1.RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Po podatkih občine je bila raba električne energije za javno razsvetljavo v letu 2010 enaka 1.415 MWh, oz. 

83 kWh na prebivalca. Delež rabe električne energije za javno razsvetljavo je bil tako 2% skupne rabe 

električne energije v občini, oziroma manj kot 1% celotne potrebne primarne energije. Za leto 2011 je v 

Strategiji razvoja predvidena raba električne energije 1.467 MWh. 

Preračunano na prebivalca je bila potrebna primarna energija za celotno javno razsvetljavo v letu 2010 

enaka 207 kWh/preb., kar je povzročilo emisije CO2 v višini 750 t, oz. 44 kg/preb. 

3.3.2.STROŠKI JAVNE RAZSVETLJAVE 

V letu 2010 je bil strošek vzdrževanja javne razsvetljave enak 110.300 €, strošek električne energije in 

omrežnine 205.800 € in investicijski stroški 39.600 € (skupaj 2% celotnih odhodkov občine). Predvideni 

skupni stroški za javno razsvetljavo v letu 2011 so 862.000 €. Višji so predvsem zaradi začetka predvidene 

investicije zamenjave neustreznih svetilk. 
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Slika 30: Stroški javne razsvetljave v letih 2008-2010 

(Vir: Strategija razvoja javne razsvetljave v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

3.4.INDUSTRIJA 

V letu 2010 je gospodarski potencial občine predstavljalo 335 poslovno delujočih gospodarskih družb in 864 

samostojnih podjetnikov. Največ, 97 %  je bilo mikro in majhnih, 1,8 % srednjih in 1,2 % velikih podjetij. 

Kljub številčni prevladi mikro in majhnih gospodarskih družb pa imajo na izkaz poslovanja največji vpliv 

velike in srednje gospodarske družbe, med katerimi glede na dejavnost prevladujejo: predelovalna industrija 

(proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike, proizvodnja kuhinjskega pohištva, proizvodnja 

merilnih, preizkuševalnih ter navigacijskih instrumentov in naprav ipd.) in storitvene dejavnosti. 

Med velikimi gospodarskimi družbami glede na število zaposlenih izstopajo ETI Elektroelement d.d., SVEA 

Lesna industrija, d.d. in  ULTRA d.o.o., Proizvodnja elektronskih naprav, ki skupaj zaposlujejo približno 1.540 

ljudi. Med srednje velikimi družbami je največ zaposlenih v BARTEC VARNOST, Tovarni eksplozijsko varnih 

elektronaprav, d.o.o., EVJ ELEKTROPROM trgovina, proizvodnja, instalacije d.o.o., XELLA POROBETON SI, 

d.o.o., tovarni gradbenega materiala in STUDIO MODERNA, finančne in intelektualne storitve ter trgovina 

d.o.o. Male in mikro družbe z večjim številom zaposlenih pa so: STRIP'S, Elektrotehnika – elektronika, d.o.o., 

INTEGRAL – AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM ZAGORJE d.o.o. in PIRAMIDA trgovsko in proizvodno 

podjetje, d.o.o.  

Največ, okoli 40 % skupnih prihodkov, ustvarjajo velike gospodarske družbe. 

(Vir: Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2011) 
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Slika 31: Porazdelitev poslovnih subjektov v občini Zagorje ob Savi  

(Vir: PISO, www.geoprostor.net, 2011) 

3.4.1.RABA KONČNE ENERGIJE  

Raba končne energije v sektorju industrije v občini je bila v zadnjih petih letih okrog 220.000 MWh. Manjše 

odstopanje je bilo le v letu 2009. Daleč največji delež med energenti ima zemeljski plin, nato pa mu sledi 

električna energija. V letu 2010 je bil delež zemeljskega plina v rabi končne energije 87% in delež električne 

energije 11%. Deleži vseh ostalih energentov so po 1% oz. manjši. 

 

Slika 32: Letna raba energentov v predelovalni dejavnosti v občini Zagorje ob Savi v letih 2006-2010 

(Vir: SURS, 2011) 
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Slika 33: Delež posameznih energentov v rabi končne energije v občini Zagorje ob Savi za leto 2010 

(Vir: SURS, 2011) 

3.4.2.POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA IN EMISIJE CO2 

Potrebna primarna energija v sektorju industrije je bila v občini Zagorje ob Savi v letu 2010 enaka 274.402 

MWh kar predstavlja 54% delež potrebne primarne energije. Pri tem so nastale emisije 51.908 t CO2. Glede 

na število prebivalcev je bila potrebna primarna energija v letu 2010 enaka 16,06 MWh/preb. in emisije CO2 

3,04 t/preb. 

Glede na energent se je v primerjavi z rabo končne energije (ob upoštevanju faktorjev pretvorbe za izračun 

letne primarne energije za posamezne vrste energentov (Vir: Tehnična smernica TSG-1-004:2010) zmanjšal 

delež zemeljskega plina na 76 % ter povečal delež električne energije na 23 %. 

 

Slika 34: Delež posameznih energentov v rabi primarne energije v občini Zagorje ob Savi za leto 2010 

(Vir: SURS, 2011) 
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3.5.POSLOVNO STORITVENI SEKTOR 

Največ delovnih mest in posledično največ zaposlenih je v sekundarnih dejavnostih (prbl. 50 %), v zadnjem 

obdobju pa se hitro razvija tudi terciarni sektor.  

(Vir: Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2011) 

3.5.1.RABA ENERGIJE IN PORABA ENERGENTOV 

Rabo energije in porabo energentov v poslovno storitvenem smo določili na osnovi energetske bilance 

občine. Skupna raba končne energije je enaka 12.800 MWh. Med energenti prevladujeta električna energija 

(56%) in zemeljski plin (41%), nato sledita še kurilno olje (2%) in sistem daljinskega ogrevanja (1%). 

 

Slika 35: Delež posameznih energentov v rabi končne energije v občini Zagorje ob Savi za leto 2010 

3.5.2.EMISIJE CO2 PRI ENERGIJSKI OSKRBI POSLOVNIH OBJEKTOV 

Potrebna primarna energija za energijsko oskrbo poslovno storitvenega sektorja je enaka 23.800 MWh/a, 

oz. 1,4 MWh/a na prebivalca. Pri tem se letno v ozračje sprosti 4.900 t CO2, oz. 0,3 t/preb. 

V skupni energetski bilanci občine predstavlja potrebna primarna energija za oskrbo poslovno storitvenega 

sektorja 17% delež celotne potrebne primarne energije. 

3.6.PROMET 

Cestni promet predstavlja najpomembnejši prometni sistem v občini. Državne ceste, ki potekajo po 

območju občine Zagorje ob Savi so: 

 avtocesta A1 Šentilj – Koper; 

 glavna cesta I. reda št. 10 Ljubljana – Trojane – Maribor; 

 glavna cesta II. reda št. 108 Ljubljana – Litija – Zidani most; 

 regionalna cesta I. reda št. 221 Trojane – Izlake – Trbovlje – Hrastnik – Šmarjeta; 

 regionalna cesta I. reda št. 222 Zagorje – most čez Savo; 

 regionalna cesta II. reda št. 415 Želodnik – Drtija – Izlake; 
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 regionalna cesta II. reda št. 921 Kandrše – Vače – Zg. Hotič; 

 regionalna cesta III. reda št. 666 Zagorje – Podkum – Sopota; 

 regionalna cesta III. reda št. 665 Sopota – Radeče; 

(Vir: Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2011) 

Poleg državnih cest poteka po občini še 126 km lokalnih cest, 650 m lokalnih mestnih ali krajevnih cest in 

225 km javnih poti. 

(Vir: Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Zagorje ob Savi, 2009) 

Železniško omrežje v južnem delu občine predstavlja daljinska železniška proga mednarodnega pomena (G1) 

Ljubljana – Zidani most – Celje – Maribor. Opredelimo jo lahko tudi kot progo E69 Središče – Pragersko – 

Zidani most – Ljubljana – Divača – Koper oziroma kot E 70 Sežana – Ljubljana – Zidani most – Dobova. Spada 

med najpomembnejše proge v državi, tako za potniški kot tovorni promet. 

(Vir: Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2011) 

3.6.1.PROMETNI TOKOVI 

Konec leta 2010 je bil v občini registriranih 10.020 vozil, od tega največ osebnih avtomobilov (8.367). Od 

leta 2002 se je število registriranih osebnih vozil povečalo za 19% (SURS, 2012). 

Z gospodarsko rastjo, globalizacijo, s hitrim tehnološkim napredkom in spremembami nekaterih družbeno-

ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na potrebe in navade ljudi, je potreba po mobilnosti zelo narasla. 

Prometna politika je dolga leta s prednostnim razvojem cestnega prometnega omrežja (avtocestni program) 

favorizirala cestni promet in s tem zanemarjala ostale prometne panoge. Ker sta nova infrastruktura in tudi 

ne zaračunavanje vseh eksternih stroškov omogočila razmah in prevlado cestnega prometa, smo danes 

priča neuravnoteženem prometnem sistemu. Izbira načina prevoza (modal split) se je zaradi vedno večjih 

omejitev s časom, neusklajene prometne in prostorske politike, povišanja dohodkov posameznika in s tem 

povečane motorizacije osebnih vozil, močno nagnila v korist prometa z osebnimi vozili. Ta imajo primat 

predvsem zaradi prednosti v potovalnem času, fleksibilnosti, udobju in privlačnosti, statusu ter ne nazadnje 

prestižu. To je razvoj javnega potniškega prometa postavilo v stran, kar se je odražalo v nenehnem 

povečevanju modal splita v korist osebnih avtomobilov. Takšen razvoj je kljub številnim tehnološkim 

izboljšavam pripeljal tudi v povečanje hrupa in emisij, slabšanje prometne varnosti, povečanje vsakodnevnih 

prometnih zastojev na določenih odsekih ter povečanje razlik v mobilnosti do prebivalcev, ki so vezani na 

javni prevoz. Vzporedno se z večjo uporabo osebnih vozil zmanjšuje tudi raven storitev javnega potniškega 

prometa, ki so v obrobnih območjih že bolj osiromašene (Vir: Omega Consult, 2009). 
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Preglednica 7: Povprečni letni dnevni promet na števnih mestih v občini Zagorje ob Savi in okolici 

(Vir: Direkcija RS za ceste, www.dc.gov.si, 2011) 

 

 

Slika 36: Lokacije števnih mest za promet in prometne obremenitve v Občini Zagorje ob Savi za leto 2010 

(Vir: Direkcija RS za ceste, www.dc.gov.si, 2011) 

V obdobju do leta 2007 so se prometni tokovi na glavnih prometnicah v občini na letni ravni povečevali.  V 

zadnjih letih (od 2008 do 2010) pa so se prometni tokovi stabilizirali oz. nehali naraščati, kar je mogoče 

povezati z zmanjšano gospodarsko aktivnostjo.  
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G2 108 1183 LITIJA - ZAGORJE 620 Renke 4.925 48 4.262 26 337 74 82 27 69 2.612.488

R1 221 1227 TROJANE - IZLAKE 314 Izlake 6.130 46 5.401 46 422 41 53 41 80 1.835.494

R1 221 1218 IZLAKE - ZAGORJE 306 Kisovec 8.771 50 7.863 70 480 77 78 46 107 2.599.489

R1 221 1219 ZAGORJE - BEVŠKO 307 Bevško 3.487 75 3.156 54 165 17 19 0 1 30.856

R1 222 1228 ZAGORJE - MOST ČEZ SAVO 583 Zagorje-most 8.091 49 7.249 92 399 88 84 31 99 1.799.104

R2 415 1217 TRATA - IZLAKE 305 Kandrše 1.213 20 1.023 7 57 20 41 20 25 443.928

R2 447 291 LOČICA - TROJANE 71 Trojane 2 2.395 68 1.868 25 172 76 98 26 62 1.659.804

R3 666 8115 SOPOTA - PODKUM-ZAGORJE 703 Zagorje 3 1.120 5 990 5 45 15 50 3 7 362.060

R1 221 1220 BEVŠKO - TRBOVLJE 582 Trbovlje 12.906 83 11.948 136 516 93 78 22 30 1.492.535

R1 223 1229 BEVSKO - MOST ČEZ SAVO 127 Trbovlje 2 10.300 40 9.370 85 435 110 80 50 130 2.096.466

R2 416 1346 LITIJA - ŠMARTNO 391 Litija 3.669 42 3.274 9 213 40 60 18 13 625.083

R2 447 292 TROJANE - LUKOVICA 72 Trojane 2.505 72 1.821 43 168 107 149 44 101 2.371.981

RT 921 4306 KANDRŠE - VAČE-SP.HOTIČ 181 Vače 810 14 736 3 43 8 5 0 1 59.721

AC A1 67 TROJANE  -  BLAGOVICA 2001 Šentožbolt AC 37.229 67 27.459 362 3.673 340 587 900 3.841 43.695.089
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Slika 37: Povprečni letni dnevni promet na nekaterih števnih mestih  za obdobje 2001-2010 

(Vir: Direkcija RS za ceste, www.dc.gov.si, 2011) 

Železniško omrežje v osrednjem dolinskem delu občine predstavlja daljinska železniška proga 

mednarodnega pomena (G1) Ljubljana – Zidani most – Celje – Maribor v dolžini cca. 10 km. Opredelimo jo 

lahko tudi kot progo E69 Središče – Pragersko – Zidani most – Ljubljana – Divača – Koper oziroma kot E 70 

Sežana – Ljubljana – Zidani most – Dobova. Spada med najpomembnejše proge v državi, tako za potniški 

kot tovorni promet (Vir: Poročilo o stanju okolja v Občini Zagore ob Savi, 2010). Gre za najbolj prometno 

obremenjen progovni odsek v državi, katerega je v letu 2010 dnevno prevozilo 128 potniških in tovornih 

vlakov (Vir: Slovenske železnice, 2011). 

3.6.2. RABA ENERGIJE IN ENERGENTOV V PROMETU 

Podatek o rabi energije v prometu na nivoju občine se v javnih evidencah ne vodi zato smo izdelali oceno, ki 

temelji na podatkih o številu registriranih motornih vozilih v občini in povprečnem številu prevoženih 

kilometrov na nivoju države, ter podatkih o prevozih v avtobusnem JPP in železniškem prometu. Skupna 

raba končne energije je v letu 2010 znašala 78,40 GWh.  

 

Slika 38: Raba energentov v sektorju promet za leto 2010 
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Glavni energent v sektorju promet so naftni derivati, ki predstavljajo kar 95% celotne poraba, sledijo 

biogoriva in električna energija.  

Glavni porabnik energentov v prometu so gospodinjstva oz. individualni motoriziran promet. Ostale oblike 

prometa predstavljajo le približno 5% rabe energije. 

 

Slika 39: Raba energije v prometu glede na prevozno sredstvo za leto 2010 

3.6.3.POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA IN EMISIJE CO2  V SEKTORJU PROMET 

Potrebna primarna energija v sektorju promet zaradi nizke stopnje uporabe električne energije bistveno ne 

odstopa od rabe končne energije in je v letu 2010 znašala 88,45 GWh, kar predstavlja 17% delež v 

energetski bilanci občine. Promet je pomemben povzročitelj emisij CO2, saj je v letu 2010 skupno prispeval 

20.300 ton CO2 oz. 1,2 ton na prebivalca. 

3.7.RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Raba električne energije v letu 2010 je znašala 61,6 GWh oziroma 4,4 % več kot v predhodnem letu. Iz 

podatkov distribucijskega podjetja Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje je razvidno, da se raba električne 

energije konstantno povečuje in se je do leta 2010 glede na leto 2000 povečala za približno 21 %. Povprečno 

se je raba električne energije v obdobju 2000–2010 povečevala za 2% letno, pri čemur se je najbolj povečala 

v letu 2008 (za 9%). 

Skupna raba električne energije v občini je v letu 2010 znašala 3.605 kWh/prebivalca, v letu 2000 pa 

2.967 kWh/prebivalca, kar predstavlja povišanje za dobrih 20 %. Raba električne energije na prebivalca v 

občini Zagorje ob Savi je za skoraj 40% manjša od slovenskega povprečja. Raba električne energije na 

prebivalca se je v Slovenskem povprečju povečala za 10% (glede na leto 2000), na območju občine pa se je v 

enakem obdobju povečala za 21%. 
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Slika 40: Raba električne energije v občini Zagorje ob Savi za obdobje 2000–2010 

(Vir: Elektro Ljubljana d.d., 2011) 

Iz podatkov je razvidno, da je raba električne energije največja v sektorju gospodinjstev (43%). Sledita ji rabi 

električne energije v komercialnem sektorju, kjer so upoštevane tudi javne stavbe (29%) in v industriji 

(28%). 

 

Slika 41: Raba električne energije v občini Zagorje ob Savi za leto 2010 po sektorjih 

(Vir: Elektro Ljubljana d.d., 2011) 

Iz mesečnih podatkov je razvidno, da je raba električne energije preko leta razmeroma konstantna. Poraba 

je nekoliko višja v zimskem obdobju (do 6%), kar je verjetno posledica rabe električne energije za ogrevanje. 

V poletnih meseci je raba konstanta, kar kaže da je raba električne energije za hlajenje majhna.  
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Slika 42: Mesečna raba električne energije v občini Zagorje ob Savi za leto 2010 

(Vir: Elektro Ljubljana d.d., 2011) 

Raba električne energije za posamezni sektor je podrobneje obravnavana v poglavjih, ki se nanašajo na 

posamezni sektor (stanovanjske stavbe, javne stavbe, industrija in promet). 

3.8.SKUPNA RABA ENERGIJE, PORABA ENERGENTOV IN EMISIJE 

Na osnovi analize rabe energije po posameznih sektorjih je v preglednici 8 navedena skupna raba energije, 

energentov in emisije CO2. Pretvorni faktorji za emisije so povzeti po tehnični smernici TSG-1-004:2010.  

Preglednica 8: Pregled potrebne primarne energije in emisije CO2 v letu 2010 po sektorjih 

 

Glavni delež v energetski bilanci predstavlja sektor industrije z več kot polovičnim deležem v celotni 

primarni energiji. Dobro petino predstavlja raba energije v stanovanjskih stavbah, med tem ko je delež rabe 

energije v javnih stavbah in javni razsvetljavi manj kot 2%.  

Specifična raba končne energije na prebivalca je 24 MWh/a, potrebna primarna energija 30 MWh/a. V letu 

2010 je ob upoštevanju deleža HE pri proizvodnji električne energije v Sloveniji, delež OVE v rabi končne 

energije v občini znašal 15,3%. 
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stanovanjske stavbe 109 21,6 23.688 1,39

javne stavbe 6 1,1 1.157 0,07
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industrija 274 54,3 51.910 3,04

poslovni sektor 24 4,7 4.920 0,29

promet 88 17,5 20.306 1,19

SKUPAJ 505 100,0 102.730 6,01
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Slika 43: Raba končne energije in potrebna primarna energija po energentih za leto 2010 

 

Slika 44: Raba končne energije in potrebna primarna energija po sektorjih za leto 2010 

Glede na število prebivalcev so emisije CO2 približno 25% pod slovenskim povprečjem, kar je posledica 

velikega deleža rabe zemeljskega plina v industriji.  

  

Slika 45: Emisije CO2 po energentih in sektorjih za leto 2010 
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4. OSKRBA Z ENERGIJO 

Občino Zagorje ob Savi z energijo oskrbujejo Komunala Zagorje d.o.o. s sistemom daljinskega ogrevanja na 

lesno biomaso, Adriaplin d.o.o. s plinovodnim omrežjem in Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje z električnim 

omrežjem. Ostala oskrba je individualna. 

4.1.SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA 

Mesto Zagorje ob Savi ima že tridesetletno tradicijo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Sistem 

daljinskega ogrevanja vključno s proizvodnimi kapacitetami je last Občine Zagorje ob Savi, z njim pa upravlja 

Komunala Zagorje d.o.o. v okviru izbirne lokalne gospodarske javne službe. Za proces proizvodnje in 

distribucije  toplotne energije skrbi oddelek energetike z osmimi zaposlenim. 

Proizvodnja toplotne energije se izvaja v kotlovnici, ki se nahaja na lokaciji industrijskega kompleksa Svea. 

V kotlovnici so inštalirani trije vročevodni kotli in sicer: 

 dva integralne izvedbe na lesno biomaso proizvajalca KIV Vransko, vsak z nazivno kapaciteto  2.500 kW 

(leto izdelave 2003), 

 blok kotel proizvajalca EMO Celje kapacitete 7.013 kW (leto izdelave 1992), ki kot energent uporablja ekstra 

lahko kurilno olje (ELKO) 

Kotla na biomaso se uporabljata samostojno oz. paralelno glede na potrebe omrežja daljinskega ogrevanja. 

Temperatura ogrevne vode daljinskega omrežja se vodi po zunanji temperaturi in znaša maksimalno 120 ⁰C. 

Kotel EMO na ELKO pa služi kot 100% rezerva in za pokrivanje konic. Od leta 2004 ko sta bila vgrajena kotla 

KIV pa potreb po rezervnem viru praktično ni. 

Na omrežje v dolžini prbl. 1.200 m je priključenih 21 toplotnih postaj.  

(Vir: Komunala Zagorje, www.komunala-zagorje.si, 2011) 

4.1.1.PROIZVODNJA TOPLOTE IN RABA ENERGENTOV 

Povprečna proizvodnja toplote v zadnjih 12 letih je bila po podatkih Komunale Zagorje približno 13.400 

MWh na leto. Največja je bila leta 2005 (15.053 MWh) in najmanjša leta 2011 (11.725 MWh). 
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Slika 46: Letna proizvodnja toplote v letih 2000 do 2011 

(Vir: Komunala Zagorje d.o.o., 2011) 

Primarni energent v sistemu daljinskega ogrevanja je lesna biomasa. Za vršne obremenitve od leta 2009 

uporabljajo ELKO (prej zemeljski plin). Iz podatkov o rabi energentov je razvidno, da je, po zamenjavi kotlov 

leta 2004, potreba po dodatnem viru zanemarljiva. 

 

Slika 47: Skupna poraba energentov za proizvodnjo toplote v letih od 2000 do 2011  

(Vir: Komunala Zagorje d.o.o., 2011) 

Raba električne energije za delovanje kotlovnice je bila v letu 2010 enaka približno 230 MWh. 

(Vir: Komunala Zagorje d.o.o., 2011) 

4.1.2.VROČEVODNO OMREŽJE 

Omrežje daljinskega ogrevanja pokriva del mesta Zagorje ob Savi. Na omrežje je priključenih 964 stanovanj 

in 85 poslovnih prostorov. 
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Slika 48: Omrežje daljinskega ogrevanja z glavnimi toplotnimi postajami v Zagorju 

(Vir: Komunala Zagorje d.o.o., 2011) 

V letu 2011 je bil izdelan načrt širitve omrežja daljinskega ogrevanja za dodatno priključitev šestih objektov. 

 

 Slika 49: Načrt širitve omrežja daljinskega ogrevanja v Zagorju 

(Vir: IBE d.d., 2011) 
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Največji porabnik toplote DOLB so stanovanjske stavbe z 89 % deležem, sledijo javne stavbe ter industrija in 

poslovno storitveni sektor.  

 

Slika 50: Deleži porabe toplote po sektorjih 

(Vir: Komunala Zagorje d.o.o., 2011) 

4.2.OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 

Koncesijo za distribucijo zemeljskega plina v občini Zagorje ob Savi ima podjetje Adriaplin d.o.o. Dolžina 

plinskega omrežja je 24,86 km in pokriva urbana območja Zagorja, Izlak in Kisovca.  

 

Slika 51: Omrežje zemeljskega plina v občini Zagorje ob Savi 
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Slika 52: Omrežje zemeljskega plina v Zagorju (zgoraj), Izlakah (spodaj, levo) in Kisovcu (spodaj, desno) 

(Vir: PISO, www.geoprostor.net, 2011) 

Industrijski porabniki so večinoma priključeni na prenosno omrežje (189 GWh/a). Največji porabnik 

zemeljskega plina na distribucijskem omrežju je stanovanjski sektor (6 GWh/a), sledi ostala raba, kamor so 

vključene tudi javne stavbe in storitveni sektor (5 GWh/a).  
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Slika 53: Deleži porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju po sektorjih za leto 2011 

(Vir: Adriaplin d.o.o., 2011) 

 

Slika 54: Poraba zemeljskega plina na distribucijskem omrežju po mesecih za leto 2007 

(Vir: Adriaplin d.o.o., 2011) 

4.3.OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Občino Zagorje ob Savi z električno energijo oskrbuje Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje. Raba električne 

energije je podrobneje opisana v točki 3.7. Raba električne energije. 
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Slika 55: Električno omrežje v občini Zagorje ob Savi 

Na področju občine Zagorje sta v območju distribucijske enote Trbovlje tri nadzorništva:  

 Zagorje 

 Trbovlje 

 Radeče 

Večji del elektroenergetskega omrežja, ki se nahaja na področju občine Zagorje, vzdržuje nadzorništvo 

Zagorje. 

V večinskem delu področja občine Zagorje so transformatorske postaje (TP) elektroenergetsko napajane po 

20 kV srednje napetostnem omrežju (SNO) iz razdelilne transformatorske postaje (RTP) Potoška vas in 10 kV 

SNO iz RTP Trbovlje, razen nekaj TP, ki so elektroenergetsko oskrbovane po 20 kV SNO iz sosednje RTP 

Radeče, ki se nahaja v občini Radeče. 

V mestnem delu Zagorja je SNO v velikem deležu v podzemni izvedbi, čeprav ni zanemarljiv delež SNO v 

izvedbi z nadzemnimi vodi. TP so v mestnem delu občine v izvedbah, ki omogočajo kabelski priključke tako 

SNO kot nizkonapetostnega omrežja (NNO). Posledično je v mestnem delu večji del NNO v kabelski izvedbi. 

Povsem druga zgodba pa je na področju podeželja, kjer prevladuje predvsem SNO v nadzemni izvedbi in TP 

v izvedbah na železnih jamborjih ali betonskih drogovih. Enako velja za NNO, ki je v večini v nadzemni 

izvedbi s kabli SKS. 

(Vir: Elektro Ljubljana, 2011) 
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4.4.ZASNOVA IN USMERITVE OSKRBE Z ENERGIJO IZ OPN – STRATEŠKI DEL  

Poglavje je v celoti povzeto po občinskem prostorskem načrtu (OPN) Odlok o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Zagorje ob Savi, Ur. l. RS, št 65/2011.  V strateškem delu občinskega prostorskega načrta občine so 

opredeljeni sledeči cilji pri načrtovanju energetske infrastrukture za zagotavljanje oskrbe z energijo: 

4.4.1.PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča 

obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti. 

Pri razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije. V okviru 

učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije in toplotne energije. Za 

pridobivanje električne energije je na območju Občine Zagorje ob Savi načrtovana izgradnja črpalne 

hidroelektrarne Renke (v nadaljnjem tekstu ČHE Renke), HE Požarje (s pripadajočo akumulacijo) ter HE 

Trbovlje (vplivno območje). 

Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v primerih, ko izkoriščajo 

obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so skladni z zahtevami glede ohranjanja narave 

in varstva kulturne dediščine. 

4.4.2.PRENOS IN DISTRIBUCIJA ELEKTRIKE 

Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju se poleg obnove in sanacije dogradi omrežje. 

Z uvajanjem novih tehnologij na področju prenosa in distribucije električne energije se izkoristi obstoječe 

trase in infrastrukturne koridorje, nove pa načrtuje tam, kjer ni drugih možnih rešitev. 

Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno-tehnoloških 

vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi možnostmi in 

omejitvami. 

Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več se načrtuje in dograjuje tako, da omogoča vključitev 

novih proizvodnih virov in skupaj z distribucijskim omrežjem zagotavlja stabilno, zanesljivo in kvalitetno 

oskrbo naselij in drugih večjih porabnikov z električno energijo na celotnem ozemlju Slovenije. Za vse 

obstoječe enosistemske daljnovode se predvideva rekonstrukcija z nadgraditvijo daljnovodov v 

dvosistemske (2x110 kV). 

Visoko napetostno omrežje na področju Občine Zagorje sestavlja razdelilna transformatorska postaja 

110/35/20 kV (RTP) Potoška vas, ter dve 20 kV razdelilni postaji (RP) Podvine in Izlake. 

Obstoječi daljnovodi: 

 DV 1 x 110 kV Beričevo–Trbovlje 1, 

 DV 1 x 110 kV Beričevo–Trbovlje 2 in 

 DV 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje 3. 
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Planirani elektroenergetski objekti (novogradnje): 

 DV 2 x 110 kV Gabersko–Potoška vas ter rekonstrukcija RTP 110/20 kV Potoška vas, 

 DV 110 kV Potoška vas–Trbovlje, 

 DV 110 kV Hrastnik–Trbovlje, 

 DV 2x110 kV vzankanje za ČHE Požarje in HE Renke (natančen potek trase še ni poznan) in 

 DV 2x110 kV vzankanje HE Trbovlje (natančen potek trase še ni poznan). 

Koncept nadaljnjega razvoja srednje napetostnega omrežja temelji v napajanju mestnih predelov po 

zemeljskih vodih ter v ločenem napajanju teh delov omrežja od podeželskih. Na srednjenapetostnem 

omrežju se bo postopoma izvršil prehod obratovanja omrežja iz 10 kV na 20 kV ter iz 35 na 20 kV, zgradili se 

bodo priključni daljnovodi 10 (20) kV za več transformatorskih postaj na podeželju. Načrtovanih je več 

ukinitev, ojačitev ter novogradenj srednje napetostnega omrežja: ukinitev RP Podvine in na istem mestu 

izgradnja TP Podvine, DV Švepovna, kablovod Siporex TP Siporex, kablovod do TP IGM 2, kablovodna 

povezava med TP Hidrarna in TP IGM 2, pokablitev celotnega izvoda iz RTP Potoška vas, izvedba prehoda 20 

kV kablovodov čez reko Savo po mostni konstrukciji, kablovodni priključek za TP Vrtina itd. Več pozornosti se 

posveti načrtovanju srednjenapetostnih povezav z distribucijsko enoto Elektro Ljubljana okolica ter med 

posameznimi daljnovodi na podeželskem področju. 

4.4.3.PLINOVODNO OMREŽJE 

Preko območja Občine Zagorje ob Savi potekajo naslednji prenosni plinovod: 

 M2,MMRP Rogatec–RMRP Vodice, premer 400 mm, 50 bar, 

 M 2/1 na odseku Rogaška Slatina–Trojane, premer 800 mm, 70 bar, 

 P251A, odR25A v 6+229–MRP Izlake, premer 100 mm, 50 bar, 

 P2521A, MRP Ytong Siporex–Ytong Siporex, premer 100 mm, 3 bar, 

 P2522A, MRP Ytong Siporex–Široka potrošnja, premer 100 mm, 3 bar, 

 P252A, Od R25A v km 7+521 – MRP Ytong–Siporex, premer 100 mm, 50 bar, 

 P253A, od R25A v 12+061 – MRP IGM, premer 100 mm, 50 bar, 

 R25A, od RP Trbovlje–Odcep Trbovlje–MRP Hrastnik, premer 100 mm, 50 bar in 

 R25A, od M2 v 73+171 – MRP Hrastnik, premer 200 mm, 50 bar. 

Preko območja Občine Zagorje ob Savi se načrtuje gradnja regionalnega plinovoda: R25A/1 (Trojane–

Hrastnik). 

Obstoječe plinovodno omrežje se dogradi in okrepi tako, da omogoča zadostno razpoložljivost in rabo 

zemeljskega plina v skladu z razvojem poselitve in gospodarstva. 

Za energetsko oskrbo široke rabe v mestih in naseljih, ki so že povezana s plinovodnim omrežjem, in v krajih, 

ki jih je še možno povezati, se načrtuje omrežje zemeljskega plina. Prehodno se lahko predvidi ogrevanje z 

utekočinjenim naftnim plinom. 
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4.4.4.PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA TOPLOTNE ENERGIJE 

Pri proizvodnji toplotne energije za namene daljinskega ogrevanja v Zagorju ob Savi se prioritetno 

posodablja obstoječa kotlarna Zagorje, kateri pretežni energent je lesna biomasa. Pri razvoju proizvodnje 

toplotne energije na obstoječi lokaciji kotlarne Zagorje, se daje prednost soproizvodnji toplotne in 

električne energije. 

Distribucijsko omrežje toplotne energije se postopno obnovi in dogradi. Pri zamenjavi obstoječega omrežja 

se uporabijo obstoječe trase toplovodnega omrežja, pri prostorskem načrtovanju širitve toplovodnega 

omrežja se preučijo najugodnejši funkcionalno-tehnološki poteki novih tras. 
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5. STANJE OKOLJA 

V tem poglavju so obravnavane imisije onesnaževal v zraku. Emisije onesnaževal so obravnavane v analizi 

rabe energije in so opredeljene po posameznih sektorjih. 

5.1.VSEBNOSTI ONESNAŽEVAL V OZRAČJU 

Onesnaževala v ozračju, ki jih povezujemo z energijskimi pretvorbami razdelimo na primarna in sekundarna. 

Njihove imisije, vsebnost v ozračju, so merilo kakovosti bivalnega okolja. Primarna onesnaževala nastajajo 

pri energijskih pretvorbah in se širijo ter redčijo v ozračju v odvisnosti od zračnih tokov. Sekundarna 

onesnaževala sodelujejo pri kemijskih ali fotokemijskih procesih, ki dodatno obremenjujejo okolje. Taka 

pojava sta zakisljevanje padavin in tvorjenje prizemnega (troposfeskega) ozona. Ker je škodljiv učinek na 

zdravje ljudi odvisen tako od njihove vsebnosti v ozračju kot trajanja izpostavljenost, jih navajamo z urnimi, 

dnevnimi in letnimi imisijami, te vrednosti pa primerjamo z mejnimi v enakem časovnem obdobju. Na 

spodnji sliki so prikazana letna povprečja imisij onesnaževal O3 in PM10 v mestu Zagorje, SO2 pa tudi v 

Ravenski vasi.  

 

Slika 56: Povprečne letne vrednosti koncentracije onesnaževal zraka, ki nastajajo pri energijskih pretvorbah ali pri 
procesih v ozračju, ki jih povzročajo ta onesnaževala  

(Vir: ARSO, 2011) 

Letne povprečne vrednosti onesnažil v zraku kažejo trend upadanja in so pod dovoljeno mejo. Problem pa 

ostajajo dnevne imisije PM10, katerih vrednost se sicer zmanjšuje, vendar je število dnevnih preseganj v letu 

nad dovoljenim. 
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Slika 57: Dnevne vrednosti koncentracije PM10 in število dni s preseženo dovoljeno dnevno mejno koncentracijo 

(Vir: ARSO, OPVO, 2011) 
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6. ŠIBKE TOČKE RABE IN OSKRBE Z ENERGIJO 

Šibke točke so identificirane na podlagi analize trenutnega stanja rabe in oskrbe z energijo, predstavljajo pa 

področje, kjer so možne izboljšave, ki morajo biti usklajene z cilji oz. stališči.  

Občine ne pokriva nobena energetska agencija. V občini ni osebe, ki bi bila aktivna oz. zadolžena za 

področje dolgoročnega razvoja energetike. Ni jasno kdo vodi projekte OVE in URE. Ni strategije 

energetskega načrtovanja ali urejenega energetskega upravljanja (menedžmenta). Slaba povezanost s 

sosednjimi občinami na področju energetskih projektov. 

6.1.STANOVANJSKE STAVBE (GOSPODINJSTVA) 

Edini sistem daljinskega ogrevanje v občini je v mestu Zagorje ob Savi, na katere je priključenih 964 

stanovanj s površino 50.659 m2. Poleg tega je v občini 551 odjemnih mest za zemeljski plin pri gospodinjskih 

odjemalcih. Opazen je trend zniževanje rabe ELKO na račun lesne biomase.   

Preglednica 9: SWOT analiza za stanovanjske stavbe 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Primeri uspešne prakse sanacij večstanovanjskih in 

individualnih stavb; 

 Razmeroma dobra pokritost z infrastrukturo 

daljinskega ogrevanja v mestu Zagorje;  

 Dobra pokritost z infrastrukturo plinovodnega 

omrežja v urbanih središčih (Zagorje, Kisovec, 

Izlake); 

 Gostota gradnje primerna za širjenje oz. izgradnjo 

novih sistemov daljinskega ogrevanja (Kisovec in 

manjša naselja); 

 Velik potencial lesne biomase, ki se jo lahko koristi 

tudi za ogrevanje; 

 Na voljo je odpaden les is lesno predelovalne 

industrije; 

 Širitev omrežja in naraščanja števila odjemalcev 

toplote iz daljinskega sistema ogrevanja na račun 

zmanjšane rabe ELKO; 

 Učinkovita raba energije in učinkovitejši sistemi za 

pretvarjanje energije v novogradnjah; 

 Raba električne energije raste povprečno  

2 % na leto (2000-2010);  

 Specifična raba električne energije na prebivalca in 

glede na površino stavb se povečuje; 

 Star stanovanjski fond (povprečno 43 let); 

 Po sprejetju zadnjih predpisov s področja URE je 

bilo zgrajenih malo stanovanj; 

 Razmeroma velik delež kurilnega olja (ELKO) v rabi 

končne energije, predvsem izven urbanih središč; 

 Nezainteresiranost upravljavcev  večstanovanjskih 

stavb za zamenjavo ELKO; 

 Nizek delež ostalih obnovljivih virov energije; 

 Premajhna aktivnost upravljavcev in lastnikov 

stavb; 

 Ni razvodov za centralno pripravo tople sanitarne 

vode v večstanovanjskih stavbah; 

 Slaba informiranosti lastnikov stanovanj, težko 

doseči dogovore o ukrepih; 

 Stanovanje se v večini ogrevajo s starejšimi 
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 Trend povečevanje porabe lesne biomase v rabi 

končne energije; 

 Za ogrevanje stanovanj prevladujejo centralni 

ogrevalni sistemi. 
 

generatorji toplote, ki imajo nizke izkoristke, 

delovanje je slabo nadzorovano, z njimi pa v večini 

upravljajo posamezniki brez ustreznega znanja.    
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Energetska sanacija obstoječega stavbnega fonda; 

 Nadaljnja širitve DOLB Zagorje in prigraditev enote 

za SPTE; 

 Vršna raba električne energije nastopi v zimskih 

mesecih; 

 Skupne kotlovnice in kotlovnice v večstanovanjskih 

stavbah na ELKO; 

 Dobro razvite tehnološke možnosti URE v stavbah; 

 Uvajanje energetskih izkaznic;  

 Povečanje števila priključkov individualnih in 

predvsem večstanovanjskih stavb na sistem 

daljinskega ogrevanja in distribucijsko plinovodno 

omrežje; 

 Ustavitev rasti rabe električne energije v 

gospodinjstvih; 

 Zmanjšanje emisij zaradi nižje rabe energije v 

gospodinjstvih; 

 Povečanje izrabe solarne toplote na individualnih 

hišah in nameščanje velikih polj sprejemnikov 

sončne energije na večstanovanjskih objektih; 

 Nameščanje TČ z zemeljskimi kolektorji ali 

geosondami; 

 Razpršena proizvodnja električne energije zlasti iz 

PV; 

 Uvajanje energetsko učinkovitih kotlov za 

ogrevanje; 

 Povečanje koriščenja nepovratnih sredstev in 

kreditov Eko Sklada in velikih zavezancev po 

Uredbi (za energetsko obnovo stavb in rabo OVE); 

 Uvajanje novih energetskih storitev s financiranje 

 Nadaljevanje trenda povečevanja rabe električne 

energije pri obstoječih objektih; 

 Manjšanje porabe toplote iz daljinskega sistema;  

 Staranje populacije (sposobnost samostojnega 

bivanja in sanacije stavb); 

 Slaba ekonomska slika, še več ekonomsko šibkega 

prebivalstva z nezmožnostjo investiranja; 

 Ponovna uvedba rabe premoga zaradi 

povečevanja cen ostalih energentov ali 

nezanesljive oskrbe; 

 Uporaba manj kakovostnih goriv v kurilnih 

napravah na biomaso; 

 Zaviranje rabe OVE zaradi pravnih omejitev, 

 Povečevanje emisij zaradi rabe energije v 

gospodinjstvih; 

 Pomanjkanje politične volje; 

 Nejasna razdelitev vlog in nalog lastnikov, 

upravljavcev, odločevalcev; 

 Potencialni spori in nepravičnosti izhajajoče iz 

obračunavanja stroškov ogrevanja v 

večstanovanjskih stavbah z nestrokovno 

vgrajenimi delilniki in slabim sistemom 

obračunavanja; 

 Nezainteresiranost politike in dobaviteljev energije 

za tranzicijo energetskega sistema; 

 Prevelik razmah kotlov na trda goriva, vključno z 

lesno biomaso, brez čiščenja dimnih plinov v 

urbanih središčih , ki bi povzročila povečanje zelo 

škodljivih emisije predvsem delčkov (PM10 in 

manjših).  
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s tretje strani tudi na a področje stanovanj; 

 Povečanje okoljsko-energetske osveščenosti in 

informiranosti upravljavcev in uporabnikov stavb; 

 Izgradnja centralnih ogrevalnih sistemov v 

večstanovanjskih stavbah; 

 Izgradnja razvodov za ogrevanje sanitarne vode v 

večstanovanjskih stavbah.  

Šibke točke rabe energije v stanovanjih (gospodinjstvih): 

 V obdobju 2000 do 2010 povprečno 2% letno rast porabe električne energije, pri čemer je bila v 2010 1,5 

MWh/a na prebivalca.  

 Povprečna starost stanovanj v občini je 43 let, pri čemer je bilo obnovljenih samo 25 % stanovanj zgrajenih 

pred letom 1970 in 4 % tistih zgrajenih po 2001. 

 Letna raba toplote za ogrevanje je visoka, toda vseeno ~ 7 % pod slovenskim povprečjem. 

 Po posodobitvi predpisov s področja URE (2008) je bilo zgrajenih le ~ 1 % stanovanjskega fonda.  

 Velik delež kurilnega olja (ELKO) v rabi končne energije (~ 40%), tudi zaradi velikih kotlovnic 

(večstanovanjske stavbe Kisovec in Izlake). Kotlovnice na ELKO predstavljajo tudi potencialno nevarnost za 

onesnaženje podtalnice. 

 Upravljavci večjih kotlovnic na ELKO, oz. lastniki stanovanj niso zainteresirani, oz. ne morejo doseči 

dogovora za zamenjavo energenta. 

 Trend zmanjševanja porabe toplote iz daljinskega sistema iz biomase od 2005 naprej.  

 Velik delež starih kurilnih naprav z nizkimi izkoristki. 

 Premajhna aktivnost upravljavcev stavb. V upravljanje niso vključena sociološka orodja, saj je energetska 

sanacija počasna, večjih sistemov za izrabo OVE v večstanovanjskih objektih ni. 

6.2.JAVNE STAVBE V UPRAVLJANJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI 

Vzpostavljeno je energetsko knjigovodstvo, v treh objektih poteka sprotno spremljanje rabe energije in 

parametrov notranjega okolja, ciljno spremljanje rabe energije pa ni uvedeno.  
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Preglednica 10: SWOT analiza za javne stavbe 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Primeri dobre prakse na številnih javnih stavbah že 

izvedeni; 

 Uvedba energetskega knjigovodstva, pregled nad 

rabo in stroški; 

 Velik delež stavb priključenih na sistem daljinskega 

ogrevanja in zemeljskega plina; 

 Urejeno lastništvo objektov z največjo rabo 

energije (osnovne šole, vrtci, športni objekti); 

 Za nekatere skupine stavb so že izdelani in tudi 

izvedeni ukrepi URE. 

 Večina javnih stavb brez toplotne izolacije ovoja, 

še vedno veliko starih oken in brez termostatskih 

ventilov; 

 Nevključenost nekaterih javnih objektov v 

energetsko knjigovodstvo; 

 Vsi objekti nimajo izvedenega energetskega 

pregleda; 

 Visoka specifična raba toplote in električne 

energije; 

 Majhen delež OVE; 

 Stari ogrevalni sistemi brez regulacije, dotrajani 

kotli in hidravlično neuravnoteženi sistemi; 

 Še vedno velik delež ELKO v rabi energije za 

ogrevanje predvsem v stavbah na obrobju (npr. 

podružnične šole…); 

 Delitev porabe po površini za objekte s skupno 

kotlovnico, kar je nestimulativno za varčevanje 

(npr. OŠ Grum in glasbena šola). 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Celostne sanacije preko energetskega 

pogodbeništva; 

 Uvajanje mikro SPTE preko modela zagotovljene 

dobave toplote; 

 Zmanjšanje rabe energije in emisij; 

 Zmanjšanje stroškov za delovanje stavb; 

 Izboljšanje notranjega ugodja; 

 Uvajanje energetskih izkaznic; 

 Uvajanje energetsko učinkovitih sistemov 

ogrevanja in hlajenja; 

 Boljše ali centralno upravljanje s sistemi; 

 Vzpostavitev energetskega nadzornega centra; 

 Uvajanje tehnologij za aktivno naravno ogrevanje 

in hlajenje; 

 Povečanje rabe razpršenih virov OVE na novih in 

 Zmanjšanje sredstev za sanacije; 

 Neizvajanje mehkih ukrepov (socio-psihološki 

vidik rabe zniževanje rabe energije zanemarjen); 

 Problem umeščanja sistemov za razpršeno 

izkoriščanje OVE in višje cene obnove (spomeniško 

varstvo); 

 Ustavitev trenda obnov javnih objektov; 

 Neizvajanje ukrepov URE v javnih stavbah, ki niso 

v upravljanju občine Zagorje (srednja šola). 
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obstoječih objektih; 

 Promocija URE v javnih objektih in izvedba 

primerov najboljših praks in s tem osveščanje 

javnosti. 

Šibke točke rabe energije v javnih stavbah: 

 Povprečna specifična raba energije za ogrevanje v javnih objektih v upravljanju Občine Zagorje ob Savi je 

140 kWh/m2a. 

 Povprečna specifična raba električne energije, v javnih objektih v upravljanju v upravljanju Občine Zagorje 

ob Savi je 36 kWh/m2a. 

 Povprečni strošek energije v javnih stavbah z energetskim knjigovodstvom med 2008 in 2010 je bil 410.000 

€ oz. ~ 24 €/prebivalca na leto. 

 Dotrajanost ovoja stavbe, stare kurilne naprave, slaba ali neobstoječa regulacija sistema ogrevanje in 

razsvetljave, ni energetskega upravljanja. Neizobraženi oz. neaktivni skrbniki stavb, neizkoriščen potencial 

mehkih ukrepov. 

 Le ena javna stavba (sedež občine) ustreza splošnim kriterijem učinkovite rabe energije (80 kWh/m2a). Tri 

stavbe (vrtec Jurček, POŠ Šentlambert in športna dvorana Partizan) ima več kot trikrat višjo rabo (preko 240 

kWh/m2a). Ni stavbe, ki bi ustrezale sodobnim kriterijem energijske učinkovitosti (40 kWh/m2a).  

 Podeželski javni objekti, predvsem POŠ (Podkum, Čemšenik, Mlinše in Šentlambert) se ogrevajo na ELKO. 

6.3.JAVNA RAZSVETLJAVA 

Preglednica 11: SWOT analiza za javno razsvetljavo 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Obstaja digitalni kataster javne razsvetljave; 

 Analize in strategija razvoja je narejena ter se že 

izvaja. 

 Prevelika raba električne energije glede na Uredbo 

o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja; 

 Veliko število različnih vrst svetilk; 

 Malo svetilk ustreza pogojem uredbe - svetlobno 

onesnaženje. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Uvajanje regulacije osvetljenosti v odvisnosti od 

gostote prometa; 

 Možnosti sanacije preko energetskega 

pogodbeništva; 

 Zmanjšanje rabe električne energije; 

 Zmanjšanje vidljivosti oziroma, varnosti v 

zunanjem okolju; 

 Uporaba nepreizkušenih tehnologij; 

 Povečevanje števila svetilk. 
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 Zmanjšanje emisij TGP pri proizvodnji električne 

energije; 

 Zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja okolja; 

 Zmanjšanje potencialnih emisij živosrebrovih par 

in drugih težkih kovin; 

 Zmanjšanje rabe električne energije; 

 Možnost rabe razpršenih virov OVE. 

Šibke točke rabe energije za javno razsvetljavo: 

 Raba električne energije za javno razsvetljavo presega ciljno letno vrednost 44,5 KWh na prebivalca s 

stalnim ali začasnim bivališčem v občini (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

(Ur. list RS 81/2007)). V letu 2010 je bila specifična poraba električne energije za razsvetljavo enaka 83 

kWh/prebivalca oz. 2% rabe električne energije v občini. Strošek v 2010 je bil ~ 20 €/prebivalca na leto.  

 82 % svetilk ne ustreza zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja, glede 

omejevanja svetlobnega sevanja navzgor.  

6.4.INDUSTRIJA 

Preglednica 12: SWOT analiza za industrijo 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Opremljenost industrijskih območij s plinovodnim 

omrežjem; 

 Potencial za soproizvodnjo in izrabo odpadne 

toplote na objektih, ki še niso priključeni na sistem 

daljinskega ogrevanja oziroma kjer je plin. 

 Majhen delež rabe OVE; 

 Neobstoječe enote za soproizvodnje; 

 Industrijski odjemalci plačujejo različne oz. visoke 

cene za uporabo plinovodnega omrežja zaradi 

dolgoročnih pogodb; 

 Ni celovitega energetskega upravljanja; 

 Nezainteresiranost za vpeljavo soproizvodnje 

oziroma rabe OVE. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Zmanjšanje obratovalnih in proizvodnih stroškov; 

 Velik delež energetsko intenzivne proizvodnje; 

 Povečanje rabe OVE in soproizvodnje; 

 Možnost proizvodnje električne energije (večje 

površine, primerne za PV sisteme); 

 Izkoriščanje odpadne toplote; 

 Pomanjkanje lastnih sredstev; 

 Težko zagotoviti dolgoročnost oskrbe z odpadno 

toploto; 

 Nezainteresiranost za investicije z daljšo vračilno 

dobo. 
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 Zmanjšanje emisij; 

 Subvencije za rabo OVE in soproizvodnjo. 

Šibke točke rabe energije v industriji: 

 Majhen delež rabe OVE -  izkorišča se samo toplote iz lesne biomase (SVEA iz DOLB Zagorje in IGM svoji 

kotli). 

 Kljub izredno veliki porabi zemeljskega plina (~238 GWh v letu 2010) ni enot za SPTE. 

 Ni kaskadne izrabe; odpadna toplote se ne izkorišča za nizko temperaturne aplikacije. 

6.5.POSLOVNI SEKTOR 

Preglednica 13: SWOT analiza za poslovni sektor 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Učinkovita raba energije in učinkovitejši sistemi za 

pretvarjanje energije v novogradnjah. 

 Podatki o dejanski rabi energije niso razpoložljivi; 

 Razsvetljevanje objektov v času izven obratovanja 

in neustrezno krmiljenje razsvetljave; 

 Pomanjkljivo spremljanje rabe energije 

(energetsko knjigovodstvo); 

 Premajhna pozornost vodstva in zaposlenih 

okoljsko-energetski problematiki. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Zmanjšanje rabe končne energije; 

 Zmanjšanje rabe električne energije; 

 Uvajanje energetsko učinkovitih sistemov 

ogrevanja in hlajenja; 

 Uvajanje tehnologij za aktivno naravno ogrevanje 

in hlajenje; 

 Zmanjšanje emisij zaradi rabe energije, 

 Povečanje števila priključkov na sistem daljinskega 

ogrevanja in plinovodno omrežje; 

 Povečanje rabe OVE v sklopu poslovno storitvenih 

objektov; 

 Obnova starih objektov skladno s Pravilnikom 

URE; 

 Uvajanje energijskih izkaznic; 

 Zaviranje rabe OVE zaradi pravnih omejitev; 

 Negotovo dolgoročno ekonomsko poslovanje. 
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 Povečanje okoljsko-energetske osveščenosti in 

informiranosti, 

 Uvajanje energetskega upravljanja v podjetja. 

Šibke točke rabe energije v poslovnem sektorju: 

 Neposredni podatki o rabi energije v poslovnem sektorju niso razpoložljivi. Rabo končne energije je možno 

določiti le na podlagi ostale rabe, ki je razdeljena na gospodinjstva in ostalo komercialno rabo.  

 Razsvetljevanje objektov v času izven obratovanja in neustrezno krmiljenje razsvetljave. Ob obisku večjih 

poslovno storitvenih območij v nočnem času je razvidno, da je razsvetljevanje objektov v nočnem času 

pretirano. 

 Pomanjkljivo spremljanje rabe energije (energetsko knjigovodstvo). Glede na to, da je strošek energije za 

poslovno storitveni sektor manj pomemben, energetsko knjigovodstvo ni vzpostavljeno. 

6.6.PROMET 

Preglednica 14: SWOT analiza za promet  

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Razmeroma dobro razvita cestna prometna 

infrastruktura;  

 Organiziran javni potniški promet; 

 Dobra pokritost z javnim potniškim prometom; 

 Regionalne avtobusne linije; 

 Železniška postaja z veliko pogostost vlakov; 

 Gostota cestnega prometa se ne povečuje več; 

 Štiri polnilne postaje za električna vozila. 

 

 Dnevne migracije iz občine, ter celotne Zasavske 

regije preko občine do avtoceste; 

 Razpršena poselitev omejuje možnost učinkovite 

organizacije in izgradnje infrastrukture za JPP in 

nemotoriziran promet; 

 Minimalne dolžine kolesarskih stez; 

 Reliefna razgibanost kot omejitev za nemotoriziran 

promet;  

 Nepovezanost večjih krajev s kolesarskimi stezami; 

 Favoriziran osebni motoriziran cestni promet; 

 Nekonkurenčnost javnega potniškega prometa; 

 Trend povečevanja osebnega motoriziranega 

prometa; 

 Upadanje števila prepeljanih potnikov v 

avtobusnem prometu; 

 Neobstoječe intermodalno transportno stičišče; 

 Trend povečevanja emisij toplogrednih plinov in 

hrupa zaradi prometa. 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Prostorski razvoj usmerjen v zgoščevanje poselitve 

v večja naselja in zmanjševanje razpršene 

poselitve (boljše možnosti za organizacijo 

učinkovitega JPP in nemotoriziranega prometa); 

 Planiranje heterogene namenske rabe prostora 

(mešana območja), s čimer se zmanjšuje potreba 

po prometu; 

 Zagotavljanje delovnih mest za delovno aktivne 

prebivalce v občini (zmanjšanje delovnih migracij 

izven občine); 

 Učinkovita organizacija javnega potniškega 

prometa (povečanje hitrosti, fleksibilnosti, 

udobja); 

 Zmanjšanje osebnega motoriziranega prometa na 

račun javnega potniškega prometa, kolesarjenja in 

pešačenja – umirjanje prometa; 

 Prednostni razvoj infrastrukture namenjene 

javnemu potniškemu prometu in 

nemotoriziranemu prometu; 

 Ustavitev rasti oz. zmanjšanje rabe energije v 

prometu; 

 Prodor novih tehnologij in virov energije; 

 Uporaba utekočinjenega zemeljskega plina v 

prometu; 

 Elektro mobilnost; 

 Izboljšanje pogojev bivanja v občini zaradi 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, drugih 

onesnaževal in hrupa zaradi prometa; 

 Povečanje splošne okoljske osveščenosti. 

 Nadaljevanja trenda rasti rabe energije v prometu; 

 Povečevanje razpršene poselitve in posledično 

prometnih tokov; 

 Planiranje izrazito ločene namenske rabe prostora 

(zaposlitvena območja v večji oddaljenosti od 

stanovanjskih območij); 

 Zapiranje lokalnih delovnih mest in posledično 

povečanje delovnih migracij v druge občine; 

 Prekomerna obremenitev prebivalstva zaradi 

hrupa, povečevanje emisij toplogrednih plinov in 

nedoseganje standardov kakovosti zraka; 

 Zmanjšanje uporabe predvsem železniškega 

potniškega prometa; 

 Povečevanje migracijskih tokov v smeri proti 

Ljubljani  in/ali Celju; 

 Razvoj infrastrukture v prid osebnemu 

motornemu prometu in slabšanje pogojev za javni 

potniški promet in nemotoriziran promet; 

 Nadaljevanje trenda povečevanja osebnega 

motoriziranega prometa in zmanjševanja javnega 

potniškega prometa; 

 Nadaljnje znižanje konkurenčnosti javnega 

potniškega prometa. 

Šibke točke rabe energije v prometu: 

 Povečevanje prometa na glavnih prometnicah v občini od 2001 do 2007, nato stabilizacija. Prepolovitev 

prometnih tokov preko Kandrš. Toda veliko povečanje med 2005 in 2010 v Kisovcu (za 20 % oz. za 1800 

vozil/dan) in Izlakah (za 40 % oz. za 2500 vozil/dan) zaradi migracije v Ljubljano oz. do avtoceste. 

 Razpršena poselitev v zaledju in reliefna razgibanost otežujeta učinkovito organizacijo in izgradnjo 

infrastrukture za JPP in nemotoriziran promet. 
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 Favoriziran osebni motoriziran cestni promet - večina prometnih tokov predstavljajo osebna motorna 

vozila. 

 Trend povečevanja emisij toplogrednih plinov in PM10 zaradi prometa. 

6.7.OSKRBA Z ENERGIJO 

Preglednica 15: SWOT analiza za daljinski sistem ogrevanja Zagorje ob Savi 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Zanesljivost oskrbe; 

 Energent 100 % OVE – lesni sekanci; 

 Razširjenost omrežja v mestu; 

 Možnost hlajenja stavb s toploto, kar bi zmanjšalo 

porabo električne energije; 

 Zmanjšana nevarnost onesnaževanja okolja kot 

posledica razlitja ELKO; 

 Ni transporta goriv. 

 Emisije prašnih delcev; 

 Deluje le v času ogrevalne sezone zaradi 

premajhne izkoriščenost poleti;  

 Uporaba ELKO kot rezervnega goriva v slučaju 

izpada; 

 Lokacija toplarne  v urbanem okolju; 

 Del omrežja se bliža koncu ekonomske življenjske 

dobe; 

 Izgube v distribucijskem sistemu. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Nadaljnje širjenje sistema; 

 Priključitev ogrevanje sanitarne vode; 

 Izgradnje enote za  soproizvodnjo; 

 Povečanje števila priključkov na sistem daljinskega 

ogrevanja brez povečanja obstoječega omrežja ob 

energetski sanaciji stavb; 

 Manjša raba energije zaradi uvajanja plačevanja 

po dejanski porabi toplote bo omogočila 

povečanje števila priključkov; 

 Obnova in posodobitev omrežja in toplotnih 

postaj – manjše izgube v omrežju; 

 Hlajenje večjih stavb z daljinsko toploto. 

 Izguba cenovno ugodnega ponudnika lesne 

biomase; 

 Zmanjšanje odjema toplote zaradi dodatnih 

sanacij; 

 Zaostritev emisijskih zahtev predvsem za delčke; 

 Visoke investicije v obnovo sistemov. 

Preglednica 16: SWOT analiza za oskrbo s plinastimi gorivi 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Večstransko uporaben energent;  Velik delež neaktivnih priključkov; 
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 Razširjenost omrežja; 

 Velike proste zmogljivosti; 

 Sodobne kurilne naprave s kondenzacijsko 

tehniko; 

 Manjše emisije v primerjavi s tekočimi in trdnimi 

gorivi; 

 Možnost hlajenja stavb z absorpcijskimi hladilnimi 

napravi; 

 Možnost soproizvodnje toplote in električne 

energije; 

 Nizka specifična cena transporta energenta in 

učinkovit transport energije; 

 Možnosti zamenjave dobaviteljev; 

 Plačilo stroškov glede na dejansko porabo. 

 Obstoj nepovezanih, slepih vej omrežja; 

 Slabo izkoriščena projektna kapaciteta omrežja; 

 Padanje specifične obremenitve; 

 Različne cene plinastih goriv za industrijske 

odjemalce; 

 Blokiranje širjenja daljinskega sistema na OVE na 

področja kjer je plinsko omrežje; 

 V primeru zgorevalnih naprav v stanovanjskih 

enotah vpliv na bivalno ugodje. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Širjenje omrežja na območja, kjer ni predvideno 

širjenje daljinskega omrežja; 

 Možnost razpršene (subvencionirane) proizvodnje 

električne energije tudi po posameznih 

stanovanjih; 

 Plinske toplotne črpalke; 

 Uporaba komprimiranega zemeljskega plina za 

pogon motornih vozil; 

 Potencial za nove odjemalce brez investicije. 

 Velika občutljivost na tržne razmere; 

 Težje uvajanje OVE; 

 Večja občutljivost industrijskih odjemalcev na 

zanesljivost oskrbe. 

Preglednica 17: SWOT analiza za električno energijo 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Zanesljivost oskrbe, dobro vzdrževanje; 

 Razširjenost omrežja; 

 Visoko eksergijski energent, 

 Plačilo stroškov glede na dejansko porabo 

(vgradnja individualnih števcev); 

 Možnost izbire dobavitelja; 

 Veliko število ponudnikov; 

 Ugodne podporne sheme za proizvodnjo 

 Hitrejše naraščanje rabe kot pri drugih energentih 

(povprečno 2 % na leto); 

 Za Slovenijo značilen visok faktor potrebne 

primarne energije; 

 Izredno majhen, skoraj zanemarljiv, delež 

proizvodnje električne energije v občini glede na 

celotno porabo; 

 Še vedno praktično monopol enega dobavitelja; 
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električne energije iz OVE.  Povečevanje priključne moči porabnikov; 

 Majhen delež OVE in neobstoječe soproizvodnje. 

 Starost nekaterih delov omrežja in RTP. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Uporabnikom je na voljo vrsta tehnoloških in 

organizacijskih ukrepov za zmanjšanje rabe; 

 Uveljavljene akcije osveščanja; 

 Možnost pridobitve subvencij za proizvodnje 

električne energije iz OVE in soproizvodnjo;   

 Povečanje deleža električne energije iz razpršene 

proizvodnje OVE in soproizvodnje; 

 Povečanje proizvodnje električne energije v občini 

z uvedbo proizvodnje električne energije iz SPTE v 

večjih kotlovnicah. 

 Rast cen energije zaradi vključevanja  zunanjih 

stroškov proizvodnje; 

 Povečevanje možnosti izpadov oskrbe z večanjem 

rabe električne energije; 

 Z uvajanjem električnih vozil se bo poraba 

električne energije v gospodinjstvih vsaj podvojila. 

Glavne šibke točke oskrbe z energijo: 

 Popolna energetska odvisnost pri prometu (100%) in električni energiji (98 %). 

 Malo število razpršene proizvodnje iz OVE; MHE Medija 217 kW, PV DD 12,5 kW, PV Hafner 10,83 kW, PV 

Evrovatrade 199,50 kW, PV Forgrad 78,75 kW, PV Rozman 17,5 kW (skupno 536 kW priključne moči). 

 Neizkoriščen sistem daljinskega ogrevanja v poletnem času, kar pa je mogoče spremeniti z obveznim 

uvajanjem tehnologij priprave tople sanitarne vode v stavbah, ki bodo priključene na daljinsko ogrevanje in 

z hlajenjem večjih stavb z absorpcijskimi sistemi. 
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7. POTENCIAL UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

Nekatere podatkovne baze o rabi energije v občini Zagorje ob Savi niso bile dostopne (npr. kataster 

ogrevalnih naprav). Tako so v sektorju stanovanjske stavbe podatki delni, saj so v splošnem na voljo zgolj 

delne korelacije med rabo energije za ogrevanje in starostjo stavb, podatki o izvedenih energetskih 

sanacijah pa praviloma niso znani, vsaj ne v smislu obsega. V sektorju javnih stavb razpolaga občina Zagorje 

s podatki o rabi energije zgolj za stavbe, ki so v lasti ali upravljanju Občine. Za poslovne stavbe ni natančnih 

podatkov. Pomanjkljivi so tudi podatki o rabi energije v industrijskem in storitvenem sektorju. V sektorju 

promet raba energentov vključuje tudi tranzitni promet (železnica in cestni promet proti avtocestnemu 

križu iz sosednjih občin), kar je za določitev emisij onesnaževal ustrezno, za določitev rabe teh energentov 

na področju občine pa ne. Dejstvo pa tudi je, da so ukrepi učinkovite rabe energije v okviru LEK opredeljeni 

predvsem za sektor stavb, ki so v lasti in upravljanju lokalne skupnosti.  

Okvirne vrednosti o rabi končne energije in potencialu učinkovite rabe energije je mogoče napovedati na 

osnovi povprečnih vrednosti različnih baz podatkov. Na slikah prikazujemo povprečno rabo toplote za 

ogrevanje in rabo električne energije v stanovanjskem in javnem sektorju za področje Nemčije (Vir: Daniels, 

2008) in nekatere skupine stavb v občini Zagorje.  

 

Slika 85: Raba toplote za ogrevanje v javnem in stanovanjskem sektorju v Nemčiji in nekatere skupine javnih stavb 
v občini Zagorje ob Savi 
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Slika 86: Raba električne energije v javnem in stanovanjskem sektorju v Nemčiji za nekatere skupine javnih stavb v 
občini Zagorje ob Savi 

Ukrepi učinkovite rabe energije za delovanje sistemov v stavbah 

Med najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje rabe končne energije za ogrevanje uvrščamo: 

 izboljšanje toplotne izolativnosti ovoja stavb (možni učinek: do 100+ %), 

 vgradnja sistemov mehanskega prezračevanja z visokim učinkom vračanja toplote (možni učinek: do 90 %), 

 nizkoeksergijski ogrevalni sistemi (možni učinek: do 20 %), 

 toplotna zaščita razvodnih sistemov in hranilnikov (možni učinek: do 10 %), 

 regulacija ogrevalnih sistemov (vgradnja termostatskih ventilov in centralna regulacija  na osnovi 

vremenskih pogojev) (možni učinek: do 30 %), 

 hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov (možni učinek: do 5 %), 

 merjenje toplote po porabi (možni učinek: 10-30 %). 
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Slika 88: Učinkovitost rabe toplote za ogrevanje stavb ocenjujemo na osnovi specifične rabe toplote za ogrevanje 
1 m2 površine stavb. Z dodatno toplotno zaščito ovoja stavb lahko zmanjšamo porabo toplote na 80-120 

kWh/m2a. Nadaljnje zniževanje rabe toplote za ogrevanje pa je mogoče le z uvajanjem energijsko učinkovitih 
sistemov stavbnih inštalacij, ki izkoriščajo obnovljive vire energije in toploto okolja. Glede na uveljavljene tehnike 

učinkovite rabe energije za ogrevanje stavb lahko pričakujemo, da bodo vse novo zgrajene stavbe uvrščene v 
kategorijo nizkoenergijskih in pasivnih stavb  z rabo toplote za ogrevanje med 10 in 30 kWh/m2a. 

Med najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje rabe končne električne energije za razsvetljavo uvrščamo: 

 zamenjava žarnic s sijalkami (možni učinek: do 70 %), 

 boljša naravna osvetlitev (možni učinek: 25-40 %), 

 uravnavano delovanje električne razsvetljave (možni učinek: 10-40 %), 

 vzdrževanje svetilk (možni učinek: do 10 %).  

Med najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje rabe končne električne energije za hlajenje uvrščamo: 

 optimalna zaščita pred vdorom sončnega sevanja (možni učinek: do 50 %), 

 toplotna zaščita netransparentnega ovoja stavb (možni učinek: do 10 %), 

 ozelenjene gradbene konstrukcije (možni učinek: do 10 %), 

 aktivno naravno hlajenje s prezračevanjem (možni učinek: 25-90 %), 

 aktivno naravno hlajenje s hlapilnim hlajenjem (možni učinek: 25-50 %), 

 zamenjava starejših sistemov s sodobnimi kompresorskimi hladilnimi sistemi (možni učinek: do 30 %), 

 absorpcijsko/adsorpcijsko hlajenje (možni učinek: do 100 %). 
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8. POTENCIAL OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

Analiza zajema najpomembnejše lokalne potenciale OVE. V analizi sta ločena teoretični in izkoristljiv 

potencial, pri čemer so upoštevane prostorske, okoljske in tehnološke omejitve. 

8.1.ENERGIJA SONČNEGA OBSEVANJA 

Energija globalnega sončnega obsevanja v obliki elektromagnetnega valovanja je odvisna od meteoroloških 

dejavnikov, reliefa in astronomskih dejavnikov. Teoretični potencial sončnega sevanja na horizontalno 

ravnino v občini: 

 Naravni potencial (obsevanje): 151.066 GWh/a 

 Tehnično izkoristljiv potencial za proizvodnjo električne energije: 22.660 GWh/a 

 Tehnično izkoristljiv potencial za proizvodnjo toplote: 67.980 GWh/a 

Potencial sonca - površine streh objektov: 

 Naravni potencial (obsevanje): 1.313 GWh/a 

 Tehnično izkoristljiv potencial za proizvodnjo električne energije (izkoristek, ekspozicija, razmiki): 98 GWh/a 

 Tehnično izkoristljiv potencial za proizvodnjo toplote (izkoristek, ekspozicija, razmiki): 296 GWh/a 

8.1.1.GEOGRAFSKA OPREDELITEV POTENCIALA 

Zaradi zelo razgibanega terena je osončenost površja izrazito odvisna od lokacije. Večje trajanje zgolj na 

višje ležečih območjih v občini. Urbanizirana središča so zaradi lege v dolinah manj osončena.  

 

Slika 58: Sončno Obsevanje na površje 
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V teh krajih znaša vsota direktnega in difuznega sevanja, ki ga imenujemo globalno sevanje, v letnem 

povprečju približno 1200 kWh/m2. Ta energija je na razpolago od aprila do oktobra, le približno 200 - 250 

kWh/m2 je na voljo v zimskem času. Optimalni naklon za največji letni donos: 32°. 

Preglednica 18: Parametri sončnega obsevanja za Zagorje ob Savi  

(Vir: JRC, ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm, 2012) 

Mesec Hh Hopt Iopt TD D/G 

Jan 1060 1490 57 -0,5 0,70 

Feb 1760 2380 53 1,8 0,62 

Mar 2790 3330 41 6,1 0,61 

Apr 4050 4410 29 10,3 0,56 

Maj 4790 4830 17 15,8 0,58 

Jun 5290 5160 12 19,2 0,57 

Jul 5390 5380 16 20,5 0,53 

Aug 4850 5160 25 20,3 0,52 

Sep 3410 4050 39 15,8 0,52 

Okt 2170 2820 49 12,0 0,60 

Nov 1250 1720 55 5,8 0,70 

Dec 825 1100 54 0,5 0,78 

Letno 3140 3490 32 10,6 0,57 

Kjer so: Hh: sevanje na horizontalno površino  (Wh/m2/dan), Hopt: sevanje  na optimalno nagnjeno površino 

(Wh/m2/dan),  Iopt: optimalni naklon (°), TD: povprečna dnevna temperatura (°C), D/G: razmerje difuznega 

in globalnega sevanja. 

Specifične količine proizvedene toplote in električne energije so odvisne od tehnologij. Iz okvirne analize 

lahko privzamemo naslednje vrednosti: za nezastekljene SSE - 150 do 250 kWh/m2 površine SSE; za 

selektivne SSE - 450 - 500 kWh/m2; za vakuumske SSE - do 600 kWh/m2. Za PV sisteme lahko računamo na 

letno proizvodnjo električne energije: 120 do 140 kWh/m2 površine modulov sončnih celic. 

8.2. BIOMASA 

Biomasa imenujemo organske snovi, ki so sestavljene iz elementov kot so vodik, ogljik, kisik ipd. Je organska 

snov, ki nastaja s fotosintezo. Rastline pri fotosintezi absorbirajo iz zraka ogljikov dioksid (CO2). Stranski 

produkt tega naravnega procesa je tvorjenje kisika (O2). Med biomaso uvrščamo tudi snovi, ki nastanejo iz 

biomase z različnimi biološkimi procesi iz odpadkov. Te procese opravljajo mikroorganizmi kor so bakterije, 

glive, kvasovke. Procesi se razlikujejo predvsem glede na to ali potekajo ob prisotnosti kisika ali brez in pri 

kateri temperaturi potekajo. Tako aerobni procesi potekajo ob prisotnosti kisika, anaerobni procesi pa brez 

prisotnosti kisika. Najbolj razširjena energetsko izkoriščana oblika je lesna biomasa.  
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8.2.1.POTENCIAL LESNE BIOMASE 

Les sestavlja celuloza (40 - 50%), hemiceluloza (24 - 33%), lignin (20 - 30%) in 3 - 4% spremljajočih snovi. 

Lignin ima višjo Kurilnost kot celuloza, zato je Kurilnost iglavcev, ki imajo več lignina, višja kot pri listavcih. 

Vsa gradiva biomase so sestavljena iz osnovnih kemijskih elementov. Les sestavlja ogljik (do 50%), kisik 

(43%), vodik (6%) in dušik (1%). Žvepla vsebuje les manj kot 1%. Zasledimo še sledi klora in težkih kovin. Na 

Kurilnost lesa pa pomembno vpliva njegova vlažnost. Običajne so naslednje oblike goriv iz lesne biomase: 

polena; sekanci – strojno drobljen les, stiskanci iz žagovine in lesnega prahu v obliki briket ali pelet. 

V občini je 90 % gozdov v zasebni lasti, ostalo so državni gozdovi, le nekaj malega je občinskih gozdov ter 

gozdov ostalih pravnih oseb. Obdelovalnih površin je manj kot 10%, 1/3 pa je travnatega sveta. 

 

Slika 59: Varovalni gozdovi v občini Zagorje ob Savi 

(Vir: Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 2012) 

"Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih obronkih 

ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih 

zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki 

varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, ter gozdovi na zgornji meji gozdne 

vegetacije" 

(Vir: Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, 2010) 

Na območju občine Zagorje ob Savi pokrivajo gozdovi 9.591 ha površine. To pomeni 65% gozdnatost, saj je 

celotno območje veliko 14.714 ha.  
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Preglednica 19: Parametri potenciala lesne biomase 

 Skupaj 

[m
3
/ha] 

Iglavci 

[m
3
/ha] 

Listavci 

[m
3
/ha] 

Lesna zaloga 256 96 160 

Letni prirastek 5,8 2,1 3,7 

Najvišji možni letni posek 2,8 1,1 1,7 

To pomeni 26.855 m3 lesa, od tega 10.550 m3 lesa iglavcev in 16.305 m3 lesa listavcev. Dejansko se realizira 

dve tretjini možnega poseka. Leta 2010 je bilo npr. posekanega 17.902 m3 lesa, kar je 67% od najvišjega 

možnega poseka, ki znaša 26.855 m3 lesa. Od tega je bilo posekanih 8.382 m3 iglavcev (kar je 79% od 

najvišjega možnega poseka iglavcev, ki znaša 10.550 m3 lesa) in 9.520 m3 listavcev (kar je 58% od najvišjega 

možnega poseka listavcev, ki znaša 16.305 m3 lesa). 

(Vir: ZGS KE Zagorje, 2012) 

Energetski potencial lesne biomase glede na možen posek znaša:  

 10.550 m3/leto  iglavcev pomeni ~ 20 GWh 

 16.305 m3 listavcev pomeni ~ 44 GWh 

Energetski potencial letnega najvišjega možnega posega tako znaša ~ 64 GWh/leto z upoštevanjem 

učinkovitosti pretvorb in primerno suhim gorivom.  

Kmetijstvo 

Obdelava kmetijskih površin je zelo pomembna, saj ohranja značilnosti in videz pokrajine. Podatki so 

pridobljeni iz SURS-a, ki dela statistike samo za regije. Pod Zasavsko statistično regijo tako spadajo občine 

Hrastnik (58,6 km2), Trbovlje (57,57 km2) in Zagorje ob Savi (147,1 km2). Zagorje torej predstavlja 56% površine 

regije. Sprememba v obsegu rabe kmetijskih zemljišč v uporabi v 2010 glede na rabo v letu 2000: -1,8%. 

(Vir: Statistični urad RS, www.stat.si, 2012) 

 

Slika 60:  Pokrivnost tal v občini Zagorje ob Savi 

(Vir: Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 2012) 
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Značilnosti območja: 

 velika gozdnatost 65%, 

 manj kot 10% obdelovalnih površin (njive, vrtovi, sadovnjaki, vinogradi), Poljedelska proizvodnja je 

podrejena živinoreji, kar se kaže v deležu posameznih poljščin na njivskih površinah (koruza, krmna pesa, 

ipd.), 

 1/3 travnatega sveta, 

 težke pridelovalne razmere za intenzivno kmetovanje - hribovski in višinski svet (ponekod ni možna strojna 

obdelava površin oz. je zelo otežkočena – nizka produktivnost, visoki stroški pridelovanja, doseganje 

nezadovoljivega dohodka), 

 majhnost kmetij ali pa za svojo velikost neprimerno usmerjene, povprečna kmetija meri pribl. 5 ha, 

 na vsem območju prevladuje klasična raba travinja z eno do štirikratno košnjo.  

Preglednica 20: Pregled površin v Zagorju po kategorijah zemljišč družinskih kmetij – v hektarjih 

Vrsta kmetijskega zemljišča 
Zagorje 

1991 

Zagorje 

2000 

Njive in vrtovi 1026 331 

Sadovnjaki 88 33 

Vinogradi 5 1 

Travniki in pašniki 3174 3610 

Vsa kmetijska zemljišča v uporabi 4293 3975 

Neobdelana zemljišča (trstičje, ipd.) 145 203 

Rodovitna zemlja 10103 10489 

Nerodovitna zemlja 552 228 

Podatki nakazujejo zaraščanje površin, saj se je obdelovalna površina zmanjšala, njive se spreminjajo v 

travnike in pašnike, kmetijska zemljišča v uporabi so se prav tako zmanjšala. Spodbudno je zmanjšanje 

nerodovitne zemlje, ki je najverjetneje posledica sanacije zaradi rudarstva degradiranih površin. 

Poljedelstvo in živinoreja 

Poljedelska proizvodnja je skoraj v celoti podrejena živinoreji, kar se kaže v tudi v deležu posameznih 

poljščin na njivskih površinah  (v večini namenjeno krmi za živino). Tako koruza za silažo in za zrnje zavzema 

pribl. 40% površin, pridelovanje krme na travnikih (zasejanimi s travno deteljnimi mešanicami, ipd.) pa  cca. 

23% površin. Glavni poudarek je na izboru sorte, premalo na pripravi njive, pravilnem gnojenju, še manj na 

kolobarju, ipd. Intenzivnost pridelave je dosti nižja kot v ravnih legah. Tudi nadmorska višina vpliva na 

manjše pridelke zaradi krajše vegetacije (površine se razprostirajo od 300 do 900 m).  

  



Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi 

79 

 

Preglednica 21: Posevki (raba kmetijskih zemljišč v uporabi družinskih kmetij) Zagorje 

Poljščine 
Hektari 

[ha] 
Št. kmetij 

Pšenica- ozimna 39,84 93 

Ječmen - ozimni 5,47 20 

Koruza-silažna 51,50 100 

Koruza za zrnje 45,98 198 

Krompir pozni 42,95 394 

Krmna pesa in koleraba 17,42 236 

Krmno korenje 4,99 97 

Trave in trav. mešanice 27,04 38 

Detelja in lucerna 29,60 73 

Trav. detelj. mešanice 35,74 39 

SKUPAJ 300,53 1288 

Temeljna usmeritev zagorskega kmetijstva je v živinorejo, predvsem v pridelavo kravjega mleka, govejega in 

tudi ovčjega mesa. Za rejo prašičev ni optimalnih pogojev, vendar dobiva zaradi spremenjenih agrarno-

ekonomskih pogojih tudi ta reja pomembnejše mesto. Na vsem obdelovalnem območju prevladuje klasična 

raba travinja z eno do trikratno košnjo. 

8.2.2.PREDLOGI ZA IZRABO POTENCIALOV BIOMASE V ENERGETSKE NAMENE 

Raba kmetijskih odpadkov ali pridelkov ne sme tekmovati s proizvodnjo hrane, ki ima absolutno prednost, v 

kolikor nastopi dilema.  

Tekoča goriva iz biomase 

Oljna ogrščica 

Oljna ogrščica je najboljša surovina za izdelavo biodizla. Poleg uporabe v energetiki je oljna ogrščica 

pomembna za ohranjanje rodovitnosti tal, saj se odlično vključuje v kolobar, preko zime varuje zemljišča 

pred erozijo in je zelo dober predposevek za strna žita, krmne rastline in stročnice. Oljna ogrščica ima gosto 

razvejan koreninski sistem, z razkrajanjem katerega nastaja humus. Je rastlina, ki uspeva po vsej Sloveniji: na 

eni strani je pomembna pri zagotavljanju beljakovin v krmi živali, na drugi pa je osnovna surovina za 

proizvodnjo večnamenskega olja. Hektarski donos je 2000 do 3500 kg/ha. Surovi plod vsebuje okrog 8,5% 

vode. Olje oljne ogrščice je: kvalitetno jedilno olje, učinkovito mazalno sredstvo, vir za proizvodnjo biodizla.  

Povprečni pridelek oljne ogrščice v Sloveniji je 2,2 t/hektar, kar zadošča za proizvodnjo od 1000 do 1500 

litrov biodizelskega goriva. Neobdelanih zemljišče je v občini trenutno okrog 240 ha. Če bi teoretično vsa ta 

zemljišča zasadili z oljno ogrščico bi pridelali med 480 in 840 t semen. Od tega suhe snovi 430-770 t. Iz 

katerih se potem iztisne 163.400 do 292.600 litrov olja in 266 - 477 t pogače, ki se jo uporabi za krmo. 

Spodnja kurilna vrednost biodizla je ~ 8,7 kWh/kg. Gostota je 0,88 kg/l. To znaša v najboljšem primeru 2,2 ~  

GWh/leto.  
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Bioetanol in biometanol 

Bioetanol in biometanol pridobivamo v procesu alkoholnega vretja. Proces spreminjanja sladkorja v alkohol 

imenujemo alkoholno vrenje ali alkoholna fermentacija. To je biološki proces, ki ga opravljajo kvasovke. To 

so mikroorganizmi, ki jih uvrščamo v skupino gliv. Pri procesu se sproščata CO2 in toplota. Žita in koruze so 

danes najbolj pogosta surovina za proizvodnjo bioetanola s katerim nadomeščamo fosilne motorne 

bencine. V preglednici spodaj je izračunan hipotetičen potencial pridobivanja bioetanola iz poljščin glede na 

namembnost zemljišč za posamezne vrste.  Če bi vse pridelke uporabili za energetske namene.  

Preglednica 22: Potencial bioetanola iz kmetijskih rastlin v občini 

Poljščina 
Hektari 

[ha] 

Pridelek 

[t/ha/leto] 

Količina 

etanola 

[l/t] 

Količina 

etanola 

[l/ha/leto] 

Največji možni 
pridelek 

[l/leto] 

Pšenica 39,84 4 do 6 340 1.350 do 5.500 219.120 

Ječmen 5,47 2,7 do 5 250 675 do 1.250 6.837 

Koruza 97,48 1,7 do 5,4 360 600 do 1.950 190.086 

Krompir 42,95 8 do 30 167 1.330 do 5.000 214.750 

Krmna pesa 17,42 100 do 200 90 4.400 do 9.350 162.877 

 793.670 

Do 20% bioetanola lahko brez kakršnih koli sprememb na motorju dodamo bencinu. Lastnosti mešanice se 

celo izboljšajo. Kurilna vrednost bioetanola je 7,4 kWh/kg. Gostota je 0,8 kg/l. Teoretični potencial je ~ 4,7 

GWh/leto.  

(Vir: EUBIA, www.eubia.org/212.0, 2012) 

Bioplin  

Bioplin pridobivamo iz organske biomase: koruza, travniške trave, detelja, krmna pesa, listi sladkorne pese, 

sončnice, ogrščice ter hlevskega gnoja in gnojevke. Sproščanje bioplina poteka v procesu anaerobne 

digestacije, pridobljeni plin pa ima podobne lastnosti kot zemeljski plin in ga lahko uporabimo za 

proizvodnjo toplote in električne energije ter kot pogonsko gorivo za kmetijsko mehanizacijo  Razkroj 

biomase in živalskih odpadkov poteka s pomočjo razkrojnih organizmov, kot so bakterije in plesni, brez 

kisika. Produkti so CH4 (50 -75%), ogljikovega dioksida CO2 (10 - 40%), ter druge snovi (H2, H2S,N2, NH4 itd.). 

(Vir: KIS, www.kis.si, 2012)  

Potencial bioplina v občini Zagorje iz živalskih iztrebkov 

Količina proizvedenega bioplina zaradi majhnih kmetij nizka, zato ga je potrebno uporabiti v visoko 

učinkovitih sistemih kot so postrojenja za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE). Izkoriščanje 

bioplina poteka v plinskih motorjih za soproizvodnjo toplote in električne energije. Toplota se porablja za 

ogrevanje digestorija in za ogrevanje prostorov. Lahko se uporabi v kotlih za ogrevanje sanitarne vode, 

ogrevanje prostorov, rastlinjakov, hlevov ali za ogrevanje plavalnih bazenov kakor tudi za potrebe predelave 
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v kmetijstvu (npr. sušenje pridelkov). Uporaba bioplina v plinskem omrežju pa v večini primerov ni 

primerna, saj je proizvedena količina na lokaciji majhna. Za priključitev na plinsko omrežje je potrebna 

predelava bioplina, to pa ekonomsko ni upravičeno pri majhnih količinah. To velja tudi za uporabo bioplina 

namesto  utekočinjenega zemeljskega plina,  čeprav je smiselna uporaba bioplina kot pogonskega goriva za 

kmetijsko mehanizacijo.  

(Vir: KIS, www.kis.si, 2012)  

Preglednica 23: Število živine, ekvivalent GVŽ  in potencial bioplina v občini 

  Število GVŽ m
3
/dan m

3
/leto 

Govedo 3.775 3.775 4.908 1.791.238 

Krave 1.313 1.313 1.707 623.019 

Prašiči 387 45 67 24.366 

Perutnina 22.793 68 137 49.917 

Kunci 812 49 63 23.118 

Ovce 1.780 267 347 126.692 

Koze 384 58 75 27.331 

Konji 138 138 179 65.481 

  

  

7.483 2.731.160 

Energija bioplina je odvisna od njegove kvalitete, za izračun pa vzamemo 7 kWh/Sm3. Letni potencial v 

občini tako znaša ~19 GWh/leto. V času poletja se na m2 kmetijske površine ustvari 5 do 6 kWh energije, ki 

se nahaja v rastlinskih maščobah, ogljikovih hidratih in beljakovinah. V Zagorju se za potrebe poljedelstva 

koristi 300 ha. Za primer, če bi vse površine zasadili s koruzo bi lahko iz nje pridobili  2.409.750 Sm3 plina na 

leto (~17 GWh) oz. ~ 5 GWh/leto električne energije pri čemer bi bila moč motorja pri delovanju 8000 

ur/leto  ~ 625 kW. Stroški obratovanja so ~ 5 €/h za enote do 1 MW.  

(Vir: Klemen D., 2009) 

8.3.GEOTERMALNA ENERGIJA 

Geotermalna energija je toplota ki je uskladiščena v Zemljini notranjosti. Nastaja zaradi razpada naravnih 

radioaktivnih izotopov. Geotermalno energijo lahko izkoriščamo za oskrbo s toploto in proizvodnjo 

električne energije. Geotermalna energija se na površje prenaša v obliki tople geotermalne vode ali redkeje 

pare. Gre za segrete meteorne padavine, ki prodirajo v globino v plasti poroznih kamenin, kjer se segrejejo. 

Te plasti imenujemo vodonosniki. V povprečju se temperatura geotermalne vode poviša za 30°C/km 

globine. Geotermalna energija je obnovljiv vir energije, dokler količina odvzete toplote ne preseže količine 

toplote, ki jo prenaša na površje vodonosnik. Vodonosnik se pri večjih sistemih toplotno obnavlja več kot 

sto let, če ga izkoriščamo preveč intenzivno. Na površini lahko pričakujemo toplotni tok ~ 0,05 W/m2. V 

Zagorski občini je za enkrat znana le možnost koriščenja nizkotemperaturnih virov.  
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8.3.1.GEOLOŠKE RAZMERE V ZAGORSKI REGIJI 

V Sloveniji je več področij oziroma regij s pomembnim geotermalnim potencialom. V enega od teh, 

Planinsko-laško-zagorska regija s površino 380 km2, spada tudi občine Zagorje ob Savi. 

Regija je geološko dobro raziskana zaradi rudarjenja. Premog so odkopavali več kot 200 let. Danes so zaloge 

že skoraj povsem izčrpane. Premogova plast je debela največ 20 m, večinoma pa je zaradi tektonskih 

deformacij precej stanjšana. Leži med spodnjimi in zgornjimi soteškimi plastmi srednje oligocenske starosti. 

(Vir:  Kuščer, Geološka karta Zagorskega terciarja) 

 

 

Slika 61: Geološka karta zagorskega terciarja  

V zagorski regiji so terciarne plasti debele med 500 in 1500 m in v podlagi so povečini dolomiti. Termalne 

vode najdemo v Medijskih toplicah. Voda se za enkrat uporablja le za balneološke in rekreativne namene ter 
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v manjši meri za ogrevanje s toplotno črpalko (DSO Izlake) in neposredno ogrevanje (OLEA Zagorje). Globlji 

del terciarnih plasti in podlage ni še raziskano.  

 

 

Termalni izvir 
 
Termalna vrtina 
 
Skupina termalnih vrtin 
 
Izoterma v °C na globini 100 m 

 

Slika 62: Karta termalnih vrelcev v regiji 

(Vir: Remining, 2011) 

8.3.2.POTENCIALI GEOTERMALNE ENERGIJE 

Številne rudniške vrtine predstavljajo potencial, saj je prav izdelava vrtine največji strošek izkoriščanja 

geotermalne energije. Glede na geološko sestavo občine Zagorja znaša teoretično razpoložljiv potencial 

geotermalne energije pri uporabi toplotnih črpalk zgolj za ogrevanje objektov in zajemu geotermalne 

energije na nezazidani površini stavbnih zemljišč 73 GWh toplote na leto. Pri uvajanju toplotnih črpalk je 

potrebno zagotoviti, da bo uporabljena tehnologija omogočila zmanjšanje potrebne primarne energije. 

 

Slika 63: Tehnično izkoristljiv potencial geotermalne energije za toplotne črpalke 



Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi 

84 

 

8.3.3.VRTINA IZLAKE 

Geotermalna energija se trenutno izrablja samo z vrtino na Izlakah, ob sotočju potoka Orehovica in Lesjega 

potoka ima temperature 25,8°C in ocenjene izdatnosti 10 l/s za potrebe Medijskih toplic in dela ogrevanja 

doma starejših občanov. V neposredni okolici Medijski toplic so vsaj še 3 geotermalne vrtine, ki niso 

izkoriščane.  

8.3.4.VRTINA ZAGORJE 

Vrtina nasproti rudniških kopalnic se uporablja za ogrevanje raziskovalne enote Olea, predvideno pa je, da 

se uporabi tudi bazenski kompleks ob OŠ Toneta Okrogarja, ki je v načrtih. T= 30-32°C, možnost črpanja 10 

l/s. 

8.4.HIDROENERGIJA 

Pretoki vodotokov na določenem območju so neposredno odvisni od padavin na tem območju.   

 

Slika 64: Povprečna letna višina merjenih padavin 1961-1990  

(Vir: Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja,2012) 

Temnejši sloj predstavlja višino padavin 1300-1400 mm, svetlejši pa 1200-1300 mm. Iz tabele spodaj je 

razvidno, da so letne količine padavin na območju občine Zagorje ob Savi med 1200 in 1400 mm na leto. 

Nekoliko več padavin je na severu občine. Padavine so čez leto razporejene dokaj neenakomerno. V 

januarju in februarju v povprečju pade pol manj padavin kot v juniju. Letna viška sta junija z okoli 150 mm 

padavin in oktobra ali novembra z 120 – 150 mm padavin. Na površino občine tako povprečno letno pade 

191.100.000 m3 dežja. 
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Slika 65: Povprečne izmerjene mesečne padavine na merilnih mestih v občini Zagorje ob Savi 

(Vir: ARSO, 2012) 

Pričakovani vodostaji potokov v občini korelirajo z količino padavin 

 

Slika 66: Hidrografija občine Zagorje ob Savi 

(Vir: Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja,2012) 

Glavni vodotoki so: Sava, Medija, Kandrščica,  Kotredeščica, Lesji potok, Šklendrovec. 

Izkoriščanje vodne energije lahko negativno vpliva na okolje zaradi velikih posegov ob gradnji energetskega 

objekta v prostor ter spremenjenega vodnega režima. Zato je pomembno, da pri izkoriščanju energije 

vodotokov ohranimo ekološko sprejemljiv pretoka.  
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8.4.1.CELOTNI POTENCIAL VODOTOKOV GLEDE NA NADMORSKE VIŠINE 

Energija je tako odvisna od pretoka in višine. Pretoki tekom leta nihajo, podobno kot padavine. Višinske 

razlike nekaterih vodotokov (nadmorska višina): 

 Kandrše (Kandrščica-Medija): 465 m 

 Potok Orehovica (Zavrh pri Trojanah): 420 m 

 Potok Medija v kraju Medija: 430 m 

 Lesji potok pri kraju Razbor: 520 m 

 Kotredeščica pri Podkraju: 420 m 

 Šklendrovec: 400 m 

 Zagorje iztok Medije v Savo: 220 m (vzeto za najnižjo točko, ki jo še lahko izkoriščamo).  

Skupna višinska razlika je tako: 1135 m, če izvzamemo reko Savo. Če vzamemo srednji letni pretok 

posameznega potoka 20 l/s dobimo teoretični potencial ~ 2 GWh. 

8.5.ENERGIJA VETRA 
 

8.5.1.OCENA POTENCIALOV 

Vetrovi so v občini večinoma nestalni ali sunkoviti in kot taki manj primerni za gradnjo vetrnic. Območja s 

povprečnimi letnimi hitrostmi nad 5-7 m/s, kjer bi lahko gradili sodobne vetrnice so redka.  

 

Slika 67: Roža vetrov na postaji Zagorje za obdobje 1.5.2001 do 13.4.2006 

(Vir: ARSO, www.arso.si, 2007) 

Iz meritev je opazna dominantna smer vetra sever-jug, tako kot je orientirane dolina, toda hitrosti so 

prenizke za izkoriščanje vetra v energetske namene v mestu Zagorje. 
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Slika 68: Roža vetrov iz modelskih hitrosti in smeri vetra v Čemšeniku za obdobje 1995-2001 

(Vir: ARSO, www.arso.si, 2007) 

Hitrosti vetra so tudi za višje ležeče naselje Čemšenik prenizke za izkoriščanje s sodobnimi vetrnicami. Izven 

naselij pa obstaja potencial za izkoriščanje energije vetra.  

 

Slika 69: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2001 

(Vir: Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja,2012) 

Iz karte razvidne možne lokacije so predvsem zahodno od mesta Zagorje, okolica Jablane, Dolgo Brdo,  

Limovce ter Čemšeniška planina (povprečne letne hitrosti preko 5 m/s). Nekatera območja z visokim 

potencialom, kot je npr. greben Čemšeniške planine, so zaščitena. To otežuje umeščanje energetskih 

objektov.   
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Slika 70: Zaščitena območja Natura 2000 

(Vir: Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja,2012) 

Na sliki 71 je prikazan letni potencial vetrne energije znotraj meja občine. 

  

Slika 71: Potencial vetrne energije  

Tudi po tej metodologiji je bila določena lokacije z višjim potencialom okolica Jablane, prav tako pa je 

opazen potencial na Čemšeniški planini (preko 90 kWh/m2a). Izkoristljiv potencial na površini celotne 

občine: 6,5 GWh/a 
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8.6.SKUPNI TEORETIČNO IZKORISTLJIV POTENCIAL OVE NA OBMOČJU OBČINE 
ZAGORJE OB SAVI 

Na področju občine Zagorje ob Savi je velik potencial OVE. Na sliki in v preglednici navajamo delne 

potenciale primarne energije sončne in vodne energije ter tehnično izkoristljiv potencial sončne, vodne, 

vetrne in geotermalne energije ter biomase na področju občine Zagorje ob Savi. Tako po naših ocenah znaša 

potencial za proizvodnjo toplote 467 GWh ter proizvodnjo električne energije 215 GWh letno.  

Za natančno ovrednotenje trajno izkoristljivega potenciala OVE bi bilo potrebno izdelati analizo ranljivosti 

oz. primernosti okolja, ter študijo tehnološke in infrastrukturne izvedljivosti koriščenja posameznega vira 

OVE. Glede na potencial pa lahko zaključimo, da obstaja možnost, da bi v občini Zagorje ob Savi z lokalno 

razpoložljivimi OVE bistveno zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv. 

 

  Slika 72: Potencial OVE v obliki primarne energije in tehnično izkoristljiv potencial OVE (končna energija) v občini 
Zagorje ob Savi ter primerjava z rabo končne energije v občini Zagorje ob Savi v letu 2010 
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Preglednica 24: Ocenjen izkoristljiv potencial OVE na območju občine Zagorje ob Savi  

Vrsta OVE Ocena izkoristljivega potenciala 
[GWh/a] 

Vrsta ocenjene energije 

SONČNA ENERGIJA 
(teoretični potencial - celotna površina 
občine) 

67.980 (toplotna energija) ali 
22.660 (električna energija) 

toplotna ali električna energija 

SONČNA ENERGIJA  
(samo strehe objektov) 

295,5 (toplotna energija) ali 
98,5 (električna energija) 

toplotna ali električna energija 

VETRNA ENERGIJA  
(celotna površina občine) 

6,5 električna energija 

HIDROENERGIJA 2 + 115 električna energija male + HE Renke 

ENERGIJA BIOMASE*   

LES 62 + 2
 

toplota + električna energija 

Biodiesel (neobdelana zemljišča) 2,2 transport 

Bioetanol (trenutni pridelki) 4,7 transport 

Bioplin (samo gnoj in gnojevka) 12,7 + 6,3 toplotna + električna energija 

Bioplin (koruza vse površine za 
poljedelstvo) 

11,3 + 5,7 toplotna + električna energija 

GEOTERMALNA ENERGIJA (TČ) 73 (- 20,7) toplota (- elektrika) 

Vrtina toplice + Izlake 12,5 toplota 

SKUPAJ 469 + 271,8 toplotna + električna energija 

* upoštevan je tudi potencial energetskih rastlin proizvedenih na kmetijskih zemljiščih, kar je sporno iz trajnostno socialnega vidika 
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9. ANALIZA PREDVIDENE BODOČE RABE 

Osnova za oceno učinkov predvidenih ukrepov v lokalnem energetskem konceptu je predvidena raba 

energije v ciljnem letu 2020. Na podlagi sprejetega občinskega prostorskega načrta in predvidene rasti BDP 

(1,02 letno), lahko zaključimo, da bo v primeru nadaljnje oskrbe in rabe energije brez izvajanja ukrepov, 

končna raba energije v stanovanjskem sektorju ostala nespremenjena.  

Prav tako predvidevamo, da bo raba električne energije, glede na rabo v zadnjih petih letih, ostala 

nespremenjena.  

Raba v sektorju prometa in industrije pa bi se v primeru trenutnega načina ravnanja z energijo povečala za 

približno 22 % (glede na leto 2010 in napovedano rast BDP 1,02 %). Vendar lahko pričakujemo, da se bo v 

obdobju do l. 2020 vozni park pretežno zamenjal z vozil z bistveno večjo učinkovitostjo.  

Prav tako bo globalni razvoj tehnologij omogočil in globalna konkurenčnost industrijskih podjetij zahtevala 

bistveno nižjo rabo energije v prihodnje. Zato bomo predlagane ukrepe za učinkovito rabo energije in 

uvajanje obnovljivih virov energije v l. 2020, navedene v LEK-u, vrednotili glede na rabo skupne končne 

energije, ki bo enaka kot raba končne energije v l. 2010.   
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10. CILJI ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA 

Cilji energetskega načrtovanja izhajajo iz državnih predpisov in mednarodnih zavez. Ti bodo osnova za 

določitev ukrepov na nivoju občine.  

Osnovni strateški cilji (SC): 

 25% delež OVE v rabi končne energije leta 2020 (EU - podnebno energetski paket); 

 20% izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 glede na pričakovano rabo (EU - podnebno 

energetski paket); 

 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); 

 9% prihranka končne energije v obdobju 2008–2016 (EU direktiva, državni akcijski načrt); 

 Učinkovito energetsko načrtovanje na nivoju lokalne skupnosti. 

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.  

 

Slika 73: Obstoječa in predvidena raba končne energije ter cilji energetskega načrtovanja 
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11. AKCIJSKI NAČRT 

Sodobni koncepti načrtovanja oskrbe in rabe energije temeljijo na enakovrednem obravnavanju zmanjšanja 

rabe energije v vseh segmentih potrošnje, intenzivnega uvajanja tehnologij za izkoriščanje obnovljivih virov 

energije in ukrepov zamenjave okoljsko manj sprejemljivih fosilnih energentov z okoljsko bolj sprejemljivimi 

(prehod na uporabo zemeljskega plina), izboljšanja učinkovitosti energetskih pretvorb.  

Občina Zagorje ob Savi kot zgled razvoja v regiji in pristopnica Zaveze županov mora presegati okoljsko-

energetske standarde. To lahko doseže z organiziranjem in vključevanjem javnih podjetij in organizacij pod 

svojim vodstvom ali financiranjem v stalen proces izboljševanja okoljsko-energetskih standardov, v 

sodelovanju in s podporo civilne družbe, s stalnim izobraževanjem in osveščanjem zaposlenih v občinski 

upravi in prebivalcev, tudi na področju oskrbe z energijo Predlagani ukrepi temeljijo na teh izhodiščih. 
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11.1.ANALIZA UKREPOV 

Preglednica 25: Ukrepi akcijskega načrta LEK Zagorje ob Savi 

UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

SC1 - 25% delež OVE v rabi končne energije leta 2020 (EU - podnebno energetski paket) 

STAVBE (STANOVANJSKE, JAVNE, POSLOVNE) 

UI-1-Postavitev sončnih kolektorjev na vseh novogradnjah – 200 
novih stanovanj (~2.000 m

2
 novogradenj/leto) 1.200 m

2
 SSE (6 m

2
 na 

stanovanje oz. ~340 m
2
 SSE na leto) v urbanih centrih, ter območju 

razpršene poselitve 

program, 
priporočilo 

2013 - 2020 480.000 

Občina (program in 
izvedba za občinske 
objekte), investitorji 
(izvedba v zas. sekt.) 

0,54 GWht/a -214 t/a 

UI-2-Sprememba energenta za ogrevanje javnih objektov v 
upravljanju občine Zagorje na lesno biomaso (do sedaj ELKO); POŠ 
Šentlambert, Mlinše, Čemšenik in Podkum 

investicija 2012 - 2015 200.000 Občina 0,24 GWht/a -94 t/a 

UI-3-Sprememba energenta za ogrevanje objektov v upravljanju 
javnih podjetij s priklopom na obstoječ sistem daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso Zagorje (do sedaj ELKO); (Sedež JP Komunala 
Zagorje…)  

investicija 2012 - 2015 50.000 JP Komunala Zagorje 0,03 GWht/a -13 t/a 

UI-4-Postavitev sončnih kolektorjev na obstoječih stavbah – 4.300 
m

2
. Na osončenih legah v urbanih središčih (Zagorje, Kisovec, Izlake) 

ter na osojnih legah v višje ležečih naseljih (Jesenovo, Jablana, 
Šentlambert, Tirna…) 
 

program, 
priporočilo 

2013 - 2020 1.720.000 

Občina (program in 
izvedba za občinske 

objekte), JP 
Komunala Zagorje; 

Stanovanjsko 
podjetje Zagorje; 

investitorji (izvedba v 
zasebnem sektorju) 

1,94 GWht/a -700 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

UI-5-Postavitev PV modulov na obstoječih stavbah – 8.500 m
2
. 

Na osončenih legah v urbanih središčih (Zagorje, Kisovec, Izlake) ter 
na sončnih legah v višje ležečih naseljih (Jesenovo, Jablana, 
Šentlambert, Tirna…) 

program, 
priporočilo 

2013 - 2020 2.565.000 

Občina (program in 
izvedba za občinske 

objekte), 
Stanovanjsko 

podjetje Zagorje; 
investitorji (izvedba v 
zasebnem sektorju) 

1,05 GWhe/a -542 t/a 

UI-6-Oskrba z daljinsko toploto na biomaso (DOLB) do 1 MW v 8 
naseljih v katerih prevladuje uporaba ELKO (Jesenovo,  
Mlinše, Čemšenik, Rove, Podkum, Kotredež, Kisovec, Okrogarjeva 
kolonija Zagorje) na osnovi javnega poziva Občine potencialnim 
investitorjem 

javni poziv 2013 - 2018 2.132.000 
Občina, zasebni 

investitorji 
5,86 GWht/a -1.553 t/a 

UI-7-Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb predvsem na 
območjih Zagorje, Selo, zahodni del Kisovca, Izlake ter območje med 
Polšino in Jesenovim, oskrbovanih z ELKO (~2.100 objektov oz. TČ) – 
sedanja raba toplote se po energetski sanaciji zmanjša na 124 
kWh/m

2
a (COP > 4; v nizkoenergijskih stavbah mora biti COP > 5) 

(Op.: Električna energija za pogon črpalk je odšteta) 

program, 
priporočilo 

2012 - 2020 8.500.000 
Občina, zasebni 

investitorji 

učinek OVE: 
28,2 GWh/a 
učinek URE*: 

-16,32 GWht/a, 
+9,4 GWhe/a 

- 9.300 t/a 

UI-8-Ogrevanje kompleksa večstanovanjskih stavb Izlake 15-23 
(5.100 m

2
) z geotermalno vrtino preko toplotne črpalke prehod iz 

ELKO 
Investicija 2014-2015 70.000 zasebni investitorji 0,71 GWht/a -134 t/a 

UI-9-Ogrevanje bazenskega kompleksa in Osnovne šole Tone 
Okrogar z geotermalno vrtino s toplotno črpalko - prehod iz ELKO 
(trenutna raba ~56 m

3
/a) 

Investicija 2016-2017 50.000 Občina 0,44 GWht/a -82 t/a 

INDUSTRIJA 

UI-10-Vgradnja PV (4.000 m
2
) in solarnih ogrevalnih sistemov (1.000 program, 2013 - 2020 1.600.000 lastniki 0,45 GWht/a - 366 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

m
2
) v industriji. Namenimo 5.000 m

2
 uporabnih strešnih površin na 

industrijskih oz. proizvodnih objektih v industrijski coni Loke, 
Borovniško naselje Kisovec, Podvine, Selo in Zagorje mesto 

projekt 0,49 GWhe/a 

UI-11-Zamenjava zemeljskega plina z lesnim plinom proizvedenim iz 
lesnih sekancev pri proizvodnji v podjetju IGM Zagorje: skupno 
14.000 m

3
/leto 

Investicija 2012 - 2016 / lastniki 9,80 GWht/a - 1.960 t/a 

PROMET 

UI-12-Vzpostavitev treh polnilnih postaj za elektrovozila v urbanih 
središčih (Zagorje, Kisovec, Izlake)  

projekt 2014 - 2020 42.000 Občina 0,01 GWhe/a -6 t/a 

UI-13-Nizko oz. nič emisijska vozila v občinski upravi in 
podjetjih/organizacijah v občinski lasti/financiranih iz občinskega 
proračuna – 5 vozil (elektrika, zemeljski plin ali hibridna vozila) 

investicija 2013 - 2020 100.000 Občina / -14 t/a 

UI-14-Brezplačno parkiranje oz. rezervirana parkirna mesta za vozila, 
ki uporabljajo samo alternativna goriva (elektrika, bioplin ali 
zemeljski plin) v treh urbanih središčih 

projekt, 
priporočilo 

2013 - 2020 / Občina posredni učinek posredni učinek 

UI-15-Ukrepi na državni ravni, ki vplivajo na cilje občine Zagorje ob 
Savi (Akcijski načrt za OVE 2010 - 2020): 
Zakon o trošarinah, 
Zakon o davku na davku na motorna vozila – glede na izpuste CO2, 
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
2007 – 2013, 
Uredba o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu - spodbujanje 
pridelave poljščin za proizvodnjo biogoriv 
 
 

državni 
predpisi in 
programi 

2012 - 2020 / 
Država, 

dobavitelji tekočih 
goriv 

učinek OVE: 
6,9 GWh/a 

učinek URE*: 
- 7,7 GWht/a 

-2.817 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

OSKRBA 

UI-16-Izgradnja HE Renke na srednji Savi** investicija 2018 - 2023 132.000.000 HSE 115 GWhe/a - 60.950 t/a 

UI-17-Izgradnja 5 MHE na potokih: Medija, Kotredeščica, Kandršica, 
Šklendrovec… Potencialne mikro lokacije so: Žagi Urbanovec in 
Rebolj, »Švepuna« Zagorje, nekdanji mlini. Skupaj ocena ~1 MW 

investicija 2015 – 2019 1.000.000 zasebni investitor 7,20 GWhe/a - 3.816 t/a 

UI-18- Kogeneracija na bioplin (0,3 MW) ob eni od farm, kjer je 
mogoče urediti dovoz substrata še iz ostalih večjih proizvajalcev 

investicija 2014 – 2018 1.800.000 zasebni investitor 
1,50 GWht/a 
1,20 GWhe/a 

-636 t/a 

UI-19- Postavitev vetrnih elektrarn na podlagi izvedenih vsaj 
enoletnih meritev 6 x 1 MW, okolica Limovc oz. Čemšeniške planine 
in okolica Jablane 

investicija 2016-2020 7.800.000 zasebni investitor 9,00 GWhe/a -4.770 t/a 

SKUPAJ 
*Učinki URE so upoštevani v SC2. 
**HE Renke ni upoštevana v bilanci občine. 

56,61 GWht/a 
20,34 GWhe/a 

-27.451 t/a 

SC2 - 20% izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 (EU - podnebno energetski paket) 

STAVBE (STANOVANJSKE, JAVNE, POSLOVNE) 

UII-1-Uvajanje obračunavanje porabe toplote v večstanovanjskih 
stavbah (Zagorje, Kisovec, Izlake) po dejanski porabi (merilniki 
ogrevanje in sanitarna topla voda); predviden učinek: 20% 
zmanjšanje 

državni 
predpis v 
izvajanju 

2012 - 2015 100.000 

Stanovanjsko 
podjetje Zagorje , 

lastniki in upravljavci 
večstanovanjskih 

stavb 

-3,20 GWht/a -450 t/a 

UII-2-Energetska sanacija stanovanjskih stavb (prepolovitev rabe 
toplote za ogrevanje) v ~2200 stanovanjih (~275/leto); iz 180 
kWh/m

2
a na 90 kWh/m

2
a  program 2012 - 2020 14.000.000 

Občina (program), 
Stanovanjsko podjetje 

Zagorje, lastniki, 
zasebni investitorji, 

upravljavci 

-16,30 GWht/a -2.275 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

UII-3- Zmanjšana raba električne energije za razsvetljavo v 
stanovanjskih stavbah (50%) program 2012 - 2020 / 

Občina (program), 
lastniki, 

upravljavci 
-1,3 GWhe/a -689 t/a 

UII-4-Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju občine Zagorje 
investicija 2013 - 2020 2.400.000 Občina 

-0,76 GWht/a 
-0,18 GWhe/a 

-137 t/a 
-94 t/a 

UII-5-Vgradnja dveh kompaktnih enot za soproizvodnjo toplote in 
električne energije v javnih stavbah v upravljanju občine, v katerih je 
energent zemeljski plin: OŠ Skvarča/športna dvorana (32 kWt in 15,3 
kWe) in OŠ Izlake (16 kWt in 6,9 kWe) 

investicija 2012 -2020 74.000 
Občina, zasebni 

investitorji 
/ -47 t/a 

UII-6-Energetska sanacija poslovnih stavb - ukrepi v ~220 poslovnih 
subjektih na področju energije za ogrevanje (-20%) in znižanje rabe 
električne energije (-15%) 

program 2012 - 2020 800.000 
Občina (program), 

lastnik 
- 0,84 GWht/a 
- 0,72 GWhe/a 

-169 t/a 
-380 t/a 

UII-7-Vgradnja 100 mikro SPTE na zemeljski plin v stanovanjskih 
objektih oskrbovanih z plinom (stanovanjske enote ~1 kWe plinski ali 
stirlingovi motorji) 

investicija 2013 - 2020 1.000.000 zasebni investitorji 0,20 GWhe - 106 t/a 

JAVNA RAZSVETLJAVA 

UII-8-Zamenjava neustreznih svetil (glede na Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja) z novimi energetsko 
učinkovitimi svetili 

investicija 2012 - 2013 336.000 
Občina/JP Komunala 

Zagorje 
-0,57 GWhe/a -286 t/a 

UII-9-Krmiljenje vklopa in izklopa svetil javne razsvetljave 
investicija 2017 - 2020 100.000 

Občina/JP Komunala 
Zagorje 

-0,20 GWhe/a - 108 t/a 

INDUSTRIJA 

UII-10-Povečanje energetske učinkovitosti v proizvodnih procesih: 
- aktivno upravljanje z energijo;  
predviden prihranek: 10% 

projekt, 
programi 

2012 - 2020 200.000 
lastniki, gospodarske 

družbe 
-19,4 GWht/a 
-2,54 GWhe/a 

-2.880 t/a 
-1.340 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

Op.: Na osnovi lokalnih dobrih praks smatramo, da je napovedan 
prihranek dosegljiv dosegljivo. 

UII-11-Spodbujanje energetske in okoljske učinkovitosti v podjetjih: 

 promocija učinkovitosti ravnanja z odpadki in energijo v srednjih 
in manjših podjetjih, 

 podpora pri uvajanju standarda SIST ISO 50001, 

 portal za objavo okoljskih poročil podjetij 
predviden prihranek: 15% 
Op.: Učinek mehkih ukrepov je ocenjen po optimističnem scenariju 
omenjenega standarda. 

projekt, 
program 

2013 - 2020 100.000 
Občina (program), 

lastniki, gospodarske 
družbe 

-29,1 GWht/a 
-3,81 GWhe/a 

-5.820 t/a 
-2.280 t/a 

PROMET 

UII-12-Povečanje učinkovitosti javnega sistema za prevoz potnikov: 

 sistem P+R v povezavi s hitrimi avtobusnimi linijami do večjih 
mest (Ljubljana) v vseh treh urbanih središčih, 

 intermodalna vozlišča (prestopne točke – povezava z ostalim 
javnim potniškim prometom) – avtobusna postaja Zagorje, 
železniška postaja Zagorje), 

 vzpostavite parkirišč za deljenje avtomobila (car pooling na 
parkiriščih ob glavnih prometnicah), 

 spodbujanje souporabe avtomobila z gospodarskimi subjekti, ko 
le-ti niso v uporabi (npr. v popoldanskem času, med vikendi) 

predviden prihranek: 2% 

Investicija, 
program 

2013 - 2020 / 
Občina (občinske 

ceste, vozila), Država 
(državne ceste) 

-1,2 GWht/a -331 t/a 

UII-13-Vzpostavitev ustrezne infrastrukture za kolesarski promet: 
nove kolesarske površine/povezave (Izlake-Kisovec-Zagorje 
železniška postaja), 
varovani prostori za hrambo koles, 

investicija 2013 - 2020 1.000.000 
Država (državne), 

Občina 
posredni učinek posredni učinek 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

javna izposoja koles (tudi v povezavi s P+R in intermodalnimi vozlišči) 

UII-14-Namestitev 30 polnilnic za električne avtomobile napajanih 
samo iz elektro omrežja (5% električnih vozil leta 2020) po celotnem 
ozemlju občine 

investicija 2012 - 2020 200.000 
Občina (program), 
zasebni investitorji 

+2 GWhe/a -826 t/a 

UII-15-Namestitev 3 polnilnic za stisnjen zemeljski plin (CNG) za 
osebna motorna vozila (posodobitev 10 % vozil na plinski pogon leta 
2020) 

investicija 2013 - 2015 300.000 zasebni investitorji / / 

UII-16-Digitalizacija upravnih postopkov projekt 2013 - 2014 100.000 UE, Občina posredni učinek posredni učinek 

UII-17-Zamenjava dizla z CNG (stisnjen zemeljski plin) v vseh vozilih 
lokalnega prevoznika Integral Zagorje 

investicija 2013 - 2020 1.000.000 Integral Zagorje / - 140 t/a 

UII-18-Ukinjanje brezplačnih parkirnih mest za zaposlene, ki živijo v 
krogu do 3 km od delovnega mesta 

program 2013 - 2020 / 
Občina, Država, večja 

podjetja 
posredni učinek posredni učinek 

OSKRBA 

UII-19-Razširitev omrežja daljinskega ogrevanja ter zemeljskega plina 
in spodbujanje povečevanja izkoriščanja kapacitet energetskih 
infrastrukturnih sistemov, ki vključuje aktivacijo že izvedenih, a 
neaktivnih priključkov omrežja zemeljskega plina in priključitev ~300 
odjemalcev (individualnih kurišč), ki uporabljajo ELKO na sistem 
daljinskega ogrevanja) 

investicija 
program 

 
2012 - 2020 900.000 

Adriaplin 
JP Komunala Zagorje 

Občina, 
lastniki, zasebniki 

/ -673 t/a 

UII-20-Zmanjšanje toplotnih izgub v omrežju daljinskega ogrevanja 
(10 % zmanjšanje izgub toplote pri distribuciji), zmanjšanje rabe 
električne energije za delovanje sistema (10%), boljši (avtomatiziran) 
nadzor, prigraditev hranilnika toplote 

investicija 2014 - 2016 300.000 
JP Komunala Zagorje, 

Občina 
-0,20 GWht/a 
-0,02 GWhe/a 

-12 t/a 

UII-21- Kogeneracija na lesno biomaso – prigraditev ORC enote 
DOLB Zagorje: toplotne moči 2,3 MW ter električne 427 kW 

investicija 2015 - 2016 2.562.000 
JP Komunala Zagorje, 

Občina 
učinek OVE*: 
1,39 GWhe/a 

-737 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

UII-22-Priklop in izvedba razvodov za STV v večstanovanjskih stavbah 
v 500 stanovanjih, ki so že na DOLB Zagorje (sedaj elektrika in samo 
3 toplotne postaje v času ogrevalne sezone) 

investicija 2014 - 2020 200.000 

JP Komunala Zagorje, 
Občina (progam), 
upravniki, zasebni 

lastniki 

/ -700 t/a 

UII-23-Zmanjšanje rabe električne energije za delovanje sistema 
vodovoda in kanalizacije za 10% z boljšim sistemom nadzora tlaka in 
optimizacijo delovanje črpališč 

investicija 2013 - 2020 500.000 
Občina (program) 

JP Komunala Zagorje 
-0,15 GWhe/a -80 t/a 

UII-24-Za stavbe, katerih tlorisna površina presega 500 m
2
 in se 

nahajajo na oskrbovalnem območju zemeljskega plina, se predpiše 
izdelava študije izvedljivosti SPTE 

priporočilo, 
projekt 

2012 / Občina posredni učinek posredni učinek 

SKUPAJ 
*Učinki OVE so upoštevani v SC1. 

-95,02 GWht/a 
+1,91 GWhe/a 

-19.823 t/a 

SC3 – Učinkovito energetsko načrtovanje 

Občina Zagorje ob Savi 

UIII-1-Imenovanje energetskega managerja občine Zagorje organizacija 2013 - 2020 300.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-2-Spodbujanje ukrepov URE in OVE v vseh segmentih 
energetske rabe 

program 2012 - 2020 100.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-3-Izvajanje energetskega monitoringa v javnih objektih, 
vzpostavitev centralnega energetskega upravljanja javnih stavb 

program 2013 - 2020 100.000 
Občina, upravitelji 

javnih objektov 
posredni učinek posredni učinek 

UIII-4-Zelena javna naročila in nakup izdelkov z okoljskim 
certifikatom v občini Zagorje  in organizacijah, katerih ustanovitelj je 
občina 

program 2013 - 2020 / 
Občina, organizacije, 
katerih ustanovitelj 

je Občina 
posredni učinek posredni učinek 

UIII-5-Priprava smernic o zahtevah učinkov energetske sanacije pri 
obnovi obstoječih stavb (znižana zahteva o uporabni površini stavb, 

priporočilo, 
smernice 

2012 5.000 Občina posredni učinek posredni učinek 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

ki morajo zadostiti zahteve Pravilnika o energetski učinkovitosti 
stavb – manj od 500 m

2
 tlorisne površine)  

UIII-6-Predpis o obveznem izvajanju energetske sanacije 
večstanovanjskih objektov na osnovi letnih planov s strani 
upravljavcev večstanovanjskih objektov 

predpis 
(Država) 

2013 / 

Občina (priporočilo), 
upravljavci stavb, 

Stanovanjsko 
podjetje Zagorje 

posredni učinek posredni učinek 

UIII-7-Priprava letnih planov in poročil o aktivnostih javnih podjetij 
na področju URE in OVE 

projekt 2013 - 2020 / 
Občina, javna 

podjetja 
posredni učinek posredni učinek 

UIII-8-Ustanovitev sklada za financiranje energetskih sanacij stavb program, sklad 2013 - 2020 100.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-9-Vzpostavitev inovativnega pristopa pri financiranju 
energetskih sanacij objektov (izvajalec se poplača iz prihrankov 
energije – energetsko pogodbeništvo) 

program, 
projekt 

2013 - 2020 100.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-10-Zagotavljanje energijske učinkovitosti pri prostorskem 
načrtovanju; Usmerjanje prostorskega razvoja v  zgoščevanje in 
obnovo obstoječih poselitvenih območij in ne v širjenje novih 
območij; V postopku priprave prostorskih aktov je obvezna priprava 
strokovne podlage za oceno vpliva na energetsko in emisijsko 
bilanco občine; Obvezno zagotavljanje dostopa do javnega 
potniškega prometa pri izdelavi prostorskih aktov; Omejitve pri 
načrtovanju parkirnih mest za osebna motorna vozila na območjih 
večje zgostitve prebivalcev (center,...); Zagotavljanje pogojev 
uporabe vozil na alternativna pogonska goriva 

smernice 2013 - 2020 / Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-11-Nagrajevanje dobrih praks program 2012 - 2020 10.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-12-Priprava dolgoročne promocijske kampanje: 

 povzetek LEK s predstavitvijo ciljev in ukrepov, 
program 2012 - 2020 50.000 

Občina, upravljavci 
večstanovanjskih 

posredni učinek posredni učinek 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

 dan energije - dogodki,  

 obveščanje občanov o možnostih financiranje ukrepov URE in OVE, 

 spodbujanje sprotnega spremljanja rabe energije v stanovanjih 
(merilne naprave) 

stavb 

UIII-13-Energetske izkaznice v stavbah v upravljanju občine projekt 2012 - 2014 5.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-14-Ukrepi na državni ravni, ki vplivajo na cilje občine (Akcijski 
načrt za OVE, 2010-2020): 

 zakonodaja v zvezi s povečanje deleža OVE v stavbah, 

 razvoj in delovanje elektroenergetskega sistema, 

 razvoj infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje, 

 podpora električni energiji proizvedeni iz OVE, 

 fiksne tarife za dobavo električne energije, 

 programi spodbujanja uporabe sončnih kolektorjev v 
gospodinjstvih, 

 program spodbujanja kotlov na lesno biomaso v gospodinjstvih, 

 program sofinanciranja izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso in geotermalno energijo, 

 program sofinanciranja vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso, 

 program sofinanciranja ozaveščevalnim promocijskih in 
izobraževalnih projektov, 

 program Energetskega svetovanja, 

 posebni ukrepi za spodbujanje uporabe energije iz biomase 

državni 
predpisi, 
programi 

2011 - 2020 
 

/ Država posredni učinek posredni učinek 

UIII-15-Urediti na državni  ravni, da je mogoče na degradiranih 
območjih, ki niso primerna za kmetijsko dejavnost ali gradnjo, 
postavljati objekte za izkoriščanje OVE 

projekt 2012 - 2014 5.000 Občina/Država posredni učinek posredni učinek 

UIII-16-Pripraviti akcijski načrt trajnostne energije (SEAP) projekt 2013 5.000 Občina posredni učinek posredni učinek 
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11.2.UČINKI AKCIJSKEGA NAČRTA 

Učinke akcijskega načrta preverjamo na osnovi rabe končne energije v letu 2020, ki naj bi zaradi  višje 

učinkovitosti globalnih tehnologij bila enaka kot v letu 2010. Največji učinek zmanjšanja rabe končne 

energije bo dosežen pri rabi toplote v stavbah in industriji. Kljub predlaganim ukrepom za zmanjšanje rabe 

električne energije pa se bo ta, zaradi predvidene vgradnje toplotnih črpalk, povečala. Torej bo zmanjšanje 

rabe električne energije možno doseči le ob intenzivnem izvajanju dodatnih ukrepov učinkovite rabe 

električne energije, predvsem v industriji. Skupna raba končne energije naj bi se tako ob izvedbi ukrepov 

akcijskega načrta zmanjšala za 93 GWh/a, torej na 325 GWh/a. To pomeni 22,3% zmanjšanje. Torej cilj 

zmanjšanja rabe končne energije ne bo dosežen. Razlog je v prevladujočem deležu rabe energije v industriji, 

na katerega zmanjšanje lahko Občina vpliva zgolj posredno. 

 

Slika 74: Učinki ukrepov za zmanjšanje rabe končne energije glede na vrsto energenta in sektor ob izvedbi 
ukrepov URE 

Delno lahko pričakovano nekoliko manjše znižanje rabe energije kompenziramo z povečanim deležem 

obnovljivih virov energije v oskrbi lokalne skupnosti. Ob izvedenih ukrepih akcijskega načrta bo največje 

povečanje zagotovljeno z rabo OVE v stavbah ter v segmentu oskrbe z električno energijo. Pomembno pa se 

bo delež OVE povečal tudi pri oskrbi s toploto v industriji ter prometu (predvsem zaradi uvajanja biogoriv). Z 

ukrepi bi zagotovili dodatnih 77 GWh končne energije na leto iz OVE.  Ob ohranitvi obstoječega deleža OVE 

iz virov izven občine in sedanjih tehnologij za izkoriščanje OVE bo, ob upoštevanju predlaganih ukrepov, 

delež OVE v končni energiji leta 2020 enak 43,4%. 
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Slika 75: Povečanje rabe OVE glede na vrsto energenta in sektor ob izvedbi ukrepov OVE 

Ukrepi URE in OVE bodo imeli velik vpliv tudi na zmanjšanje emisije toplogrednih plinov. Tako se bodo 

emisije CO2, ki so bile v letu 2008 102.730 t/a oz. 6,0 t na prebivalca letno, ob izvedbi predlaganega 

akcijskega načrta znižale za 42.033 t letno oz. za 40,9%. Preračunano na prebivalca bodo emisije 3,6 t na 

leto (ob enakem številu prebivalcev). 

 

Slika 76: Zmanjšanje emisij CO2 ob izvedbi ukrepov akcijskega načrta 

11.3.SEZNAM UKREPOV V NEPOSREDNEM IZVAJANJU OBČINE ZAGORJE OB 
SAVI 

V tem poglavju so navedeni ukrepi LEK in podporne naloge, ki so v neposrednem izvajanju Občine Zagorje 

ob Savi. Opredeljene naloge se nanašajo na izvedbo prioritetnih ukrepov za doseganje ciljev Lokalnega 

energetskega koncepta in na cilj učinkovitega energetskega načrtovanja v Občini Zagorje ob Savi. 
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Preglednica 26: Ukrepi in podporne naloge Občine Zagorje ob Savi 

Zap. 
št. 

UKREPI IN PODPORNE NALOGE OBČINE ZAGORJE OB SAVI 

1 Sprememba energenta za ogrevanje javnih objektov v upravljanju občine Zagorje na sekance (do sedaj ELKO); 
POŠ Šentlambert, Mlinše, Čemšenik in Podkum. 

2 Oskrba z daljinsko toploto na biomaso (DOLB) do 1 MW v 8 naseljih v katerih prevladuje uporaba ELKO 
(Jesenovo,  Mlinše, Čemšenik, Rove, Podkum, Kotredež, Kisovec, Okrogarjeva kolonija Zagorje) na osnovi 
javnega poziva Občine potencialnim investitorjem 

3 Ogrevanje bazenskega kompleksa in osnovne šole Tone Okrogar z geotermalno vrtino s toplotno črpalko- 
prehod iz ELKO 

5 Vzpostavitev treh polnilnih postaj za elektrovozila v urbanih središčih (Zagorje, Kisovec, Izlake) 

6 Nizko oz. nič emisijska vozila v občinski upravi in podjetjih/organizacijah v občinski lasti/financiranih iz 
občinskega proračuna – 5 vozil (elektrika, zemeljski plin ali hibridna vozila). 

7 Brezplačno parkiranje oz. rezervirana parkirna mesta za vozila, ki uporabljajo samo alternativna goriva 
(elektrika, bioplin ali zemeljski plin) v treh urbanih središčih 

8 Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju občine Zagorje  

9 Vgradnja dveh kompaktnih enot za soproizvodnjo toplote in električne energije v javnih stavbah v upravljanju 
občine, v katerih je energent zemeljski plin: OŠ Skvarča/športna dvorana in OŠ Izlake 

10 Zamenjava neustreznih svetil (glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja) z 
novimi energetsko učinkovitimi svetili 

11 Krmiljenje vkopa in izklopa svetil v sklopu javne razsvetljave 

12 Kogeneracija na lesno biomaso – prigraditev ORC enote DOLB Zagorje: toplotne moči 2,3 MW ter električne 
moči 427 kW 

13 Priklop in izvedba razvodov za STV v večstanovanjskih stavbah v 500 stanovanjih, ki so že na DOLB Zagorje 

14 Za stavbe, katerih tlorisna površina presega 500 m
2
 in se nahajajo na oskrbovalnem območju zemeljskega 

plina, se predpiše izdelava študije izvedljivosti SPTE 

15 Zmanjšanje rabe električne energije za delovanje sistema vodovoda in kanalizacije z boljšim sistemom nadzora 
tlaka in optimizacijo delovanje črpališč 

16 Imenovanje energetskega managerja občine Zagorje 

17 Spodbujanje ukrepov URE in OVE v vseh segmentih energetske rabe 

18 Izvajanje energetskega monitoringa v vseh javnih objektih, vzpostavitev centralnega energetskega upravljanja 
javnih stavb 

19 Zelena javna naročila in nakup izdelkov z okoljskim certifikatom v občini in organizacijah, katerih ustanovitelj je 
občina 

20 Priprava smernic o zahtevah učinkov energetske sanacije pri obnovi obstoječih stavb (znižana zahteva o 
uporabni površini stavb, ki morajo zadostiti zahteve Pravilnika o energetski učinkovitosti stavb – manj od 500 
m

2
 tlorisne površine) 

21 Ustanovitev sklada za financiranje energetskih sanacij stavb 
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22 Vzpostavitev inovativnega pristopa pri financiranju energetskih sanacij objektov (izvajalec se poplača iz 
prihrankov energije – energetsko pogodbeništvo) 

23 Zagotavljanje energijske učinkovitosti pri prostorskem načrtovanju 

24 Nagrajevanje dobrih praks 

25 Priprava dolgoročne promocijske kampanje: 

- povzetek LEK s predstavitvijo ciljev in ukrepov, 

- dan energije - dogodki,  

- obveščanje občanov o možnostih financiranje ukrepov URE in OVE, 

-  spodbujanje sprotnega spremljanja rabe energije v stanovanjih (merilne naprave) 

26 Energetske izkaznice v stavbah v upravljanju občine 

11.4. PRIORITETNI UKREPI V OBČINI ZAGORJE OB SAVI 

V tem poglavju so navedeni prioritetne investicije, programi in ukrepi, ki izhajajo iz strateških usmeritev 

občinske uprave in javnih podjetij za zanesljivo energetsko oskrbo v občini Zagorje ob Savi. 

Preglednica 27: Prioritetni ukrepi za zanesljivo energetsko oskrbo občine Zagorje ob Savi 

Zap. 
št. 

PRIORITETNI UKREPI OBČINE ZAGORJE OB SAVI 
INVESTICIJA 

(€) 
Prihranjen CO2 (t) 

Energija 
(GWh) 

1 Oskrba z daljinsko toploto na biomaso (DOLB) do 1 
MW v 8 naseljih v katerih prevladuje uporaba ELKO 
(Jesenovo, Mlinše, Čemšenik, Rove, Podkum, 
Kotredež, Kisovec, Okrogarjeva kolonija Zagorje) na 
osnovi javnega poziva Občine potencialnim 
investitorjem 

2.132.000 -1.553 t/a 5,86 GWht/a 

2 Kogeneracija na lesno biomaso – prigraditev ORC 
enote DOLB Zagorje: toplotne moči 2,3 MW ter 
električne 427 kW 

2.562.000 -737 t/a 1,39 GWhe/a 

3 Priklop in izvedba razvodov za STV v večstanovanjskih 
stavbah v 500 stanovanjih, ki so že na DOLB Zagorje 

200.000 -700 t/a / 

4 Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju občine 
Zagorje 

2.400.000 -137 t/a 

-94 t/a 

-0,76 GWht/a 

-0,18 GWhe/a 

5 Sprememba energenta za ogrevanje javnih objektov v 
upravljanju občine Zagorje na sekance (do sedaj 
ELKO); POŠ Šentlambert, Mlinše, Čemšenik in Podkum 

200.000 -94 t/a 0,24 GWht/a 

6 Ogrevanje bazenskega kompleksa in osnovne šole 
Tone Okrogar z geotermalno vrtino s toplotno črpalko- 
prehod iz ELKO 

50.000 -82 t/a 0,44 GWht/a 

7 Vgradnja dveh kompaktnih enot za soproizvodnjo 
toplote in električne energije v javnih stavbah v 
upravljanju občine, v katerih je energent zemeljski 
plin: OŠ Skvarča/športna dvorana in OŠ Izlake 

74.000 47 t/a / 



Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi 

108 

 

11.4.1.OSKRBA Z DALJINSKO TOPLOTO V MIKRO SISTEMIH NA BIOMASO V 8 NASELJIH 

Opis ukrepa: 

Sistemi do 1 MW nazivne moči ne potrebujejo koncesije. Daljinsko omrežje distribucije toplote je vedno 

najboljša opcija, če je  gostota pozidave in specifična raba toplote primerna. V praksi je potrebno poiskati 

kompromise. Zagorje se spopada z previsokimi, zdravju škodljivimi, emisijami delčkov. Kurjenje trdih goriv, 

kamor spada tudi lesna biomasa, je poleg prometa, eden glavnih virov. To je razlog, da je potrebno biti pri 

umeščanju teh objektov v strnjena naselja upoštevati še bolj stroge standarde kar se tiče čiščenja dimnih 

plinov.  

Ob izgradnji je smiseln tudi priklopi za pripravo sanitarne tople vode ter postavitve velikih polj 

sprejemnikov sončne energije na kotlovnicah ali razpršeno, s čimer bi se zmanjšala poraba lesne biomase. 

Nujno je potrebno čiščenje dimnih plinov za odstranjevanje emisij delčkov, kar v majhnih enotah, v 

kakršnih se les kuri trenutno, ni smotrno.  

Na podlagi gostote poselitve so bila preliminarno identificirana naselja predstavljena v nadaljevanju. 

Lokacije kotlarn, letna raba energije in priključne moči so določene preliminarno prav tako dolžine in trase 

primernega voda. Količine sekancev so odvisne od vlage ter vrste lesa. Vračilne dobe niso navedene, ker se 

razlikujejo zaradi različnih trenutnih sistemov ogrevanja.  

 

Jesenovo 

Dolžina primarnega voda ~100 m, nazivna 

moč kotla ~ 200 kW, poraba sekancev ~ 630 

nm3/a 

(kotlovnica ~40.000 kotel ~34.000, toplovod 

primar ~16.000, podpostaje ~18.000 ter 

ostalo) 

 

8 Izvajanje energetskega monitoringa v vseh javnih 
objektih, vzpostavitev centralnega energetskega 
upravljanja javnih stavb 

100.000 posredni učinek posredni 
učinek 
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Mlinše 

Dolžina primarnega voda ~350 m, nazivna 

moč kotla ~ 300 kW, poraba sekancev ~ 950 

nm3/a 

(kotlovnica ~60.000 kotel ~50.000, toplovod 

primar ~56.000, podpostaje ~27.000 ter 

ostalo) 

 

Čemšenik 

Dolžina primarnega voda ~450 m, nazivna 

moč kotla ~ 200 kW, poraba sekancev ~ 800 

nm3/a 

(kotlovnica ~40.000 kotel ~34.000, toplovod 

primar ~72.000, podpostaje ~20.000 ter 

ostalo) 

 

 

 

Rove 

Dolžina primarnega voda ~380 m, nazivna 

moč kotla ~ 150 kW, poraba sekancev ~ 500 

nm3/a 

(kotlovnica ~30.000, kotel 25.000, toplovod 

primar ~60.000, podpostaje ~15.000 ter 

ostalo) 
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Podkum 

Dolžina primarnega voda ~650 m, nazivna 

moč kotla ~ 180 kW, poraba sekancev ~ 660 

nm3/a 

(kotlovnica ~35.000 kotel ~30.000, toplovod 

primar ~100.000, podpostaje ~17.000 ter 

ostalo) 

 

 

 

Kotredež 

Dolžina primarnega voda ~420 m, nazivna 

moč kotla ~ 200 kW, poraba sekancev ~ 800 

nm3/a 

(kotlovnica ~40.000 kotel ~34.000, toplovod 

primar ~67.000, podpostaje ~18.000 ter 

ostalo) 

 

 

Kisovec 

Obstaja interes za priključitev 

večstanovanjskih in javnih objektov na sistem 

DOLB, ki bi ga zgradila različne subjekta. 

Zaradi varovanja zraka pridejo primarno v 

poštev naselja, ki nimajo zgrajenega sistema 

oskrbe z zemeljskim plinom, kot so: 

Petelinkarjeva , Cesta  15. Aprila, Naselje na 

Šahtu, ceta na Zlato polje ter Loke pri Zagorju.  

Priključne moč porabnikov ~4,5 MW, dve 

kotlovnice z po tremi kotli po 300 kW.  

(Vir: EVJ & Evrovartrade, 2012) 
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Okrogarjeva kolonija Zagorje 

Velika gostota porabe energije skupaj 88 

stanovanj (3.356 m2), ni plinskega omrežja. Ne 

pride v poštev v primeru širitve DOLB Zagorje 

do tega mesta. Potrebna izgradnja centralne 

kotlovnice moči ~ 500 kW, toplotnih podpostaj 

ter izgradnja sistemov centralnega ogrevanja. 

Priporoča se tudi priključitev priprave 

sanitarne tople vode, kar omogoča 

kombinacijo s sprejemniki sončne energije. Pri 

tem potrebna posebna pozornost pri 

procesiranju dimnih plinov (suho ali mokro v 

kombinaciji z kondenzatorji za zajemanje 

odpadne toplote) z namenom minimaliziranja 

emisij delčkov.   

Organizacija oz. služba odgovorna za izvedbo:  

Občina Zagorje ob Savi – vzpostavi pogoje za izvedbo sistemov s strani zasebnih investitorjev 

Druge organizacije (ki jih je treba vključiti v izvajanje):  

 nevladne organizacije, zaradi promocije in ozaveščanja 

 lokalno prebivalstvo 

Pričakovani rezultati: 

 bistveno povečanje deleža OVE, 

 zmanjšanje emisij PM, 

 zmanjšanje rabe fosilnih goriv, 

 povečanje energetske samozadostnosti, 

 bolj zanesljiva oskrba 

Kazalci spremljanja ukrepa: 

 število sistemov, 

 skupna instalirana moč kotlov, 

 število novih odjemalcev,  

 količina prodane toplote 
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Stroški: 

Naloga Investicijski 
stroški (€) 

Ostali 
stroški (€) 

Skupaj 

(€) 

Investicijski stroški 2.132.000  2.132.000 

SKUPAJ 2.132.000 

Viri financiranja: 

Vir sredstev Delež investicije 

Lastna sredstva zasebnih investitorjev 100 % 

Trajanje: 

Faza Trajanje 

Izvajanje ukrepa 2013 - 2018 

Primer dobre prakse: 

Sistem DOLB v centru Zagorja.  

11.4.2.KOGENERACIJA NA LESNO BIOMASO DOLB ZAGORJE OB SAVI 

Opis ukrepa: 

Zaradi toplotnih karakteristik obstoječih kotlov, predvsem izstopnih temperatur grelnega medija, ki so do 

110 °C, je mogoče obstoječ sistem nagraditi le z nizkotemperaturno kogeneracijsko enoto, v kolikor želimo 

uporabiti obstoječe kotle. 

Iz energetskega in tudi finančnega vidika, ob upoštevanju trenutnih karakteristik, je najbolj ugoden 

scenarij, ki predvideva prigraditev enote za SPTE toplotne moči 2,3 MW ter električne 427 kW. Letni 

izkoristek je preko 85 %, ob obratovanju zgolj v ogrevalni sezoni. Celoletno obratovanje ni smotrno zaradi 

prenizkega toplotnega odjema sistema daljinskega ogrevanje. Prav tako iz okoljskega vidika ni smotrno 

kurjenje lesnih sekancev zgolj za proizvodnjo električne energije ob dejstvu, daje potrebno veliko količino 

toplote zavreči na hladilnem stolpu. Celoletno obratovanje bi bilo smotrno zgolj ob bistvenem povečanju 

odjema (na 1,9 MW) v poletnem času. Prigraditev večjih enot je upravičena zgolj ob pogoju bistvenega 

povečanja odjema toplote v sistemu tekom celega leta, tako da se doseže višje faktorje obremenitve. 

Prihodki    

 + Prihodki od prodaje toplote (energija) 522.278 

 + Prihodki od prodaje toplote (moč) 214.599 

 +  Prihodki od električne energije 396.165 

Prihodki skupaj  1.133.042 
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Stroški    

 - Stroški biomase  417.300 

 Obratovalni stroški   

 - Vzdrževanje  31.983 

 - električna energija 44.181 

 - stroški dela  212.695 

Stroški skupaj  706.159 

Prihodki - stroški  426.883 

Investicija   

   2.562.000 

Enostavna vračilna doba 6,0 

Enostavna vračilna doba ob upoštevanju odkupne cene za električno energijo 285,01 EUR/MWh zniža na 

manj kot 4 leta. Bistveni vplivni parameter je cena goriva (sekancev). Za ceno 30 €/MWt znaša enostavna 

vračilna doba 7,5 let, ob ceni 20 € pa zgolj 5 let. Ob nespremenjeni ceni priključne moči in ceni prodane 

toplote 50 €/MWh znaša za Scenarij 1 enostavna vračilna doba 4,4 leta, ob ceni 55 € pa manj kot 4 leta. 

 

Raba energije za ogrevanje stavb, sanitarne  vode in toplotne izgube primarnega omrežja za obstoječe stanje 

Organizacija oz. služba odgovorna za izvedbo:  

JP Komunala Zagorje 

Druge organizacije (ki jih je treba vključiti v izvajanje):  

Občina Zagorje ob Savi 

Pričakovani rezultati: 

 bistveno povečanje električne energije iz OVE v občini,  

 dodaten vir dohodka za javno podjetje, katero ga izgublja zaradi toplotnih sanacij stavb, 

 boljša izkoriščenost goriva. 

Kazalci spremljanja ukrepa: 

količina proizvedene električne energije iz lesne biomase v MWh/a 
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Stroški: 

Naloga Investicijski 
stroški (€) 

Ostali stroški 
(€) 

Skupaj 

(€) 

Prigraditev kogeneracijske enote  2.562.000  2.562.000 

SKUPAJ 2.562.000 

Viri financiranja: 

Vir sredstev Delež investicije 

Lastna sredstva (občina) 20% 

Kredit Eko sklada 40% 

Kredit pri poslovnih bankah 40% 

Trajanje: 

Faza Trajanje 

Priprava potrebne dokumentacije 2014 

Izgradnja objekta 2015 - 2016 

Primer dobre prakse: 

Postrojenje v avstrijskem Lienz-u na Tirolskem , ki uspešno obratuje že od 2001. Gorivo je lokalna lesna 

biomasa v obliki sekancev, prigrajeno je polje sprejemnikov sončne energije. Nizko temperaturni Organski 

Rankinov Cikel (ORC).  

11.4.3.PRIKLOP IN IZVEDBA RAZVODOV ZA STV V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH NA DOLB 

Opis ukrepa: 

Zaradi nizkoenergijske gradnje oz. sanacij bo raba toplote za pripravo sanitarne tople vode (STV) postajala 

vse pomembnejša. Trenutna letna raba toplote za pripravo STV v treh toplotnih postajah DOLB (TP) znaša 

302 MWh letno in je trenutno v poletnih mesecih zagotovljena z električno energijo, kar povzroči letno ~ 

160 ton emisij CO2. 
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Raba toplote za pripravo STV po TP za SDO Zagorje. 

Na sliki so rdeče obarvane tiste TP, ki že imajo pripravo STV preko SDO.  Za SDO Zagorje smo izračunali 

teoretično celotno rabo toplote za pripravo STV po posameznih TP, le-ta skupno znaša 1,48 GWh na leto. 

Priprava STV pa zahteva tudi določeno toplotno moč, ki smo jo določili na podlagi faktorjev istočasnosti, ki 

veljajo za večstanovanjske stavbe, in znaša 2,1 MW. 

Priklop in izvedba razvodov za oskrbo s STV v večstanovanjskih stavbah v 500 stanovanjih, ki so že na DOLB 

Zagorje. Ena od možnih rešitev so kompaktne postaje z ločenim merjenjem za posamezno stanovanje.  

Na večstanovanjskih stavbah, kjer so razvodi že izvedeni, je  smotrna vgradnja polj sprejemnikov sončne 

energije (SSE) v katere investira lastnik omrežja z odjemalci pa se vzpostavi razmerja zagotovljene dobave 

toplote iz solatnih sistemov, tako da tudi to toploto lahko prodaja. Odvečno toploto je mogoče, ob večjem 

številu polj, distribuirati po omrežju,kjer je na voljo tudi ostalim odjemalcem, ki sami nimajo polj SSE. 

Soalrni ogrevalni sistemi morajo delovati na osnovi Pogodbe o zagotovljeni dobavi toplote iz solarnih 

ogrevalnih sistemov. Vsebina takšen pogodbe je sporazum o Zagotovljeni dobavi toplote (Pogodba o ZDT) 

proizvedene s solarnim ogrevalnim sistemom. Zagotovljena dobava toplote je celoletna količina toplote, ki 

jo proizvede CSOS.  

Izvedljivosti solarnega sistema v več stanovanjski stavbi Polje 10 v Zagorju ob Savi 

Vrsta in površina SSE Ravni, selektivni, 48,75 m
2
 

Število in volumen hranilnikov toplote 2 x 2 m
3
 

Solarni dobitki sistema 24.777 kWh 

Raba el. energije za dogrevanje poleti 1.604 kWh 

Zmanjšanje emisij CO2 20 t 

Vračilna doba solarnega sistema 10 let 

Letno zagotovljena toplota je 24.777 kWh (508 kWh/m2 SSE), kar je 62% potrebne energije za pripravo 

tople sanitarne vode. Z uporabo solarnega sistema se bodo emisije CO2 zmanjšale letno za 7,7 t. 

Investicijski stroški solarnega sistema so 23.000 €. 
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Solarni ogrevalni sistemi na ostalih večstanovanjskih stavbah 

Lahko delujejo samostojno, za oskrbo stavbe, lahko pa odvečno toploto oddajajo v daljinski sistem, kjer je 

na voljo ostalim odjemalcem.  Ključni parameter za dimenzioniranje je poraba sanitarne tople vode. 

Usmerjenost je najboljša proti jugi, toda 50° proti vzhodu ali zahodu je še prav tako sprejemljivo. Naklon je 

lahko med 25 in 50°. 

Toplotna 
postaja 

Ime Površina SSE 
(m

2
) 

Volumen hranilnika 
(m

3
) 

Letni donos 
(MWh) 

1 KCDD - Cesta 9.avgusta 1 300 9 105 

2 Cesta zmage 14 180 5 63 

3 Cesta zmage 16 (STV) 110 3 39 

4 Cesta zmage 22 (STV) 130 4 46 

5 Polje 10 (STV) 50 4 24 

6 Polje 19 210 6 74 

7 Polje 26/1 - Polje 26 170 5 60 

8 Cesta 20.julija 2 40 1 14 

9 SPO - Cesta 9.avgusta 8 140 4 49 

13 Cesta zmage 16b 10 0 4 

15 Polje 26/2 100 3 35 

16 Cesta zmage 7 40 1 14 

17 Ulica talcev 1 70 2 25 
 

Organizacija oz. služba odgovorna za izvedbo:  

Občina Zagorje ob Savi kot lastnik infrastrukture DOLB in pobudnik 

Druge organizacije (ki jih treba vključiti v izvajanje):  

 JP Komunala Zagorje, kot upravljavec omrežja, 

 upravljavci objektov priključenih na daljinski sistem ogrevanja 

Pričakovani rezultati: 

 manjše emisije CO2 predvsem pa delcev zaradi kurjenje biomase ob namestitvi polj SSE, 

 povečanje energetske in ekonomske učinkovitosti sistema DOLB zaradi višjega fiksnega odjema toplota, 

 zmanjšanje rabe fosilnih goriv in električen energije za pripravo STV, 

 večja rentabilnost vgradnje sistema za proizvodnjo toplote in elektrike 

Kazalci spremljanja ukrepa: 

 število na novo priključnih stanovanj na centralno oskrbo s STV, 

 količina prodane toplote za pripravo STV iz biomase, 
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 površina polj SSE, 

 količine prodane toplote iz polj SSE 

Stroški: 

200.000 € 

Viri financiranja: 

Vir sredstev Delež investicije 

Občina Zagorje ob Savi – 25 % 

Nepovratna sredstva  25 % 

Lastniki  50 % 

Trajanje: 

Faza Trajanje 

Izvajanje ukrepa 2014 - 2020 

Primer dobre prakse: 

Številni primeri daljinskih sistemov, ki imajo tudi pripravo STV, tudi v Zagorju (Polje 10…).  

Veliko polje SSE na župnijski cerkev Petra in Pavla Zagorje ob Savi 

Opis CSOS  

Leto izgradnje CSOS 2002  

Toplotna moč 22,4 kWtherm. 

Površina SSE 34,4 m
2
 

Neto površina SSE 32 m
2
 

Tip SSE Ploščni vakuumski  SSE z vakuumsko črpalko 

Vrsta namestitve Na strehi 

Usmerjenost SSE Jug  

Naklonski kot SSE glede na horizont 32 ° 

Zaščita proti zamrzovanju Glikol 

Zaščita proti pregrevanju Raztezna posoda 

Vrsta obratovanja Velik pretok 

Uporaba CSOS za Toplotno vzbujanje sten in ogrevanje cerkve 

Prostornina blažilnika 2 m
3
 (en hranilnik) 

Prostornina hranilnika tople vode ./. (samo ogrevanje) 

Nadzor rezervnega sistema/CSTS Ločen nadzor 

Celotni stroški solarnega sistema 14.500 Eur 
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Kombinacija nizko temperaturnega ogrevanja napajanega s solarnim sistemom ima, v primerjavi z ostalimi 

sistemi, mnogo prednosti. Sistem znatno izboljšuje ugodje v stavbi, varuje notranjost in obratuje od marca 

do novembra brez dodatnih stroškov. Raba energije za ogrevanje objekta je mnogo nižja kot v primerljivih 

cerkvah. 

11.4.4.ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB V UPRAVLJANJU OBČINE ZAGORJE  

Opis ukrepa: 

Raba energije v javnih objektih v upravljanju občine je razmeroma velika, zato je energetska sanacija eden 

od prioritetnih ukrepov, ki jih mora uveljaviti. Gre predvsem za stavbe, na katerih še ni bilo izvedenih 

nobenih ukrepov, kot so npr. POŠ Kisovec in Mlinše. Potrebni  so primeri dobre prakse energetske sanacije, 

saj se raba energije lahko zmanjša do 10x. Gre za skupek ukrepov, ki zajemajo obnovo ovoja stavb, 

posodobitev energetskih sistemov v stavbah, vgradnjo sistemov za prezračevanje, uvajanje sistemov za 

izkoriščanje obnovljivih virov energije, predvsem sončne energije, in zamenjavo energentov, ki vključuje 

tudi zamenjavo zastarelih kotlov. 

Prav zamenjava vira toplote je eden izmed ukrepov, ki zahteva najnižje stroške vlaganja glede na učinek 

investicije. Dejstvo je, da so obstoječe naprave v večini tehnološko zastarele z nizkimi stopnjami izkoristka 

primarne energije. Prihranke pri rabi energije pa je mogoče doseči tudi z "mehkimi ukrepi", kot je 

ozaveščanje uslužbencev.  

Ocenjujemo, da so možni prihranki mehkih ukrepov do 10%, z zamenjavo zastarelih kotlov je možno rabo 

energije zmanjšati od 15 do 30 %, z energetsko sanacijo stavb pa za 50% ali več odstotkov. 

Pričakovani rezultati: 

 zmanjšanje rabe energije 

 zmanjšanje emisij CO2 

 zmanjšanje prašnih delcev PM10, SO2, NOx, benzena 

 preprečitev izlitij ELKO in onesnaženje podtalnice 

 ukinitev cestnega transporta goriva 

 večja izkoriščenost plinovodnega in vročevodnega omrežja in s tem nižji specifični stroški uporabe 

omrežja 

Kazalci spremljanja ukrepa: 

 število stavb, ki  so energetsko sanirane 

 zmanjšana raba energije po energentih (MWh) 
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Stroški: 

2.400.000 € 

Viri financiranja: 

Vir sredstev Delež investicije 

Občina Zagorje ob Savi – 75 % 

Nepovratna sredstva  25 % 

Trajanje: 

Faza Trajanje 

Izvajanje ukrepa 2013 - 2020 

Primer dobre prakse: 

Predlog sanacije POŠ Kisovec: 

Obstoječe stanje 

neto uporabna površina stavbe Au = 1124,1 m2 

kondicionirana prostornina stavbe Ve = 4163,30 m3 

površina toplotnega ovoja stavbe A = 2327 m2 

oblikovni faktor f0 = 0,56 m-1 

QNH/Au = 140,9 kWh/m2a 

 

Po predlagani obnovi 
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QNH/Au = 25,0 kWh/m2a 

 

11.4.5.SPREMEMBA ENERGENTA ZA OGREVANJE JAVNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU OBČINE 
ZAGORJE 

Opis ukrepa: 

Sprememba energenta za ogrevanje javnih objektov v upravljanju občine Zagorje na lesne sekance ali 

pelete (do sedaj ELKO). Predlagan okvirne moči kotlov so: POŠ Šentlambert (30 kW), Mlinše (60 kW), 

Čemšenik (70 kW)in Podkum (50 kW). 

Potrebno dograditi zalogovnike za gorivo in lokalno stabilno dobavo goriva. Nujen je kontrola kvalitete 

vhodnega goriva (vlaga). 

Organizacija oz. služba odgovorna za izvedbo:  

Občina Zagorje ob Savi 

Druge organizacije (ki jih treba vključiti v izvajanje):  

vse tri osnovne šole v Občini 

Pričakovani rezultati: 

 zanesljivejša oskrba odjemalcev zaradi lokalno razpoložljivega energenta, 

 povečanje energetske učinkovitosti zaradi novejših kotlov, 

 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

 nižji stroški oskrbe s toploto in manjša ranljivost na spremembo cen energenta 
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Kazalci spremljanja ukrepa: 

 število postavljenih kotlov, 

 nazivna moč kotlov, 

 prihranjeno fosilno gorivo, 

 privarčevane emisije toplogrednih plinov v zrak 

Stroški: 

200.000 € 

Viri financiranja: 

Vir sredstev Delež investicije 

Občina Zagorje ob Savi – 25% 

Krediti Eko sklada  75% 

Trajanje: 

Faza Trajanje 

Priprava dokumentacije in razpisa  2013 

Izvedba investicij 2013-2015 

Primer dobre prakse: 

Številni primeri šol oskrbovanih s toploto iz lesne biomase po Sloveniji (npr. OŠ Mozirje) todi po principu 

energetskega pogodbeništva.  

11.4.6.OGREVANJE STAVB Z GEOTERMALNO VRTINO S TOPLOTNO ČRPALKO 

Opis ukrepa: 

Vrtina je glavni strošek izkoriščanja geotermalne energije. V 250 letih rudarjenja je bilo na področju občine 

izvedenih ogromno raziskovalnih, merilnih in črpalnih vrtin. Priporočamo izvedbo registra vrtin, s čemer bo 

mogoče identificirati potencialne vrtine, katere bi bilo mogoče aktivirati oz. uporabiti za izkoriščenje 

toplote zemlje.  

Izkoriščanje rudniške tople vode iz vrtine KT-1-97 (dokazana možnost črpanja vsaj 10l/s pri čemer je 

temperature ~ 29°C) za ogrevanje novo zgrajenega bazena in OŠ Tone Okrogar, ter rudniških kopalnic.  

Izraba geotermalnih vrtin na Izlakah – ogrevanje večstanovanjskega objekta + baneološka raba v Medijskih 

toplicah ter ogrevanje slednjih. Trenutno je ena od vrtin uporabljene zgolj za ogrevanje doma starejših 

občanov in potrebe manjšega bazena v sklopu slednjega. Dom je ogrevanj z dotrajano toplotno črpalko, 
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zamenjavo katere priporočamo.  

Izraba hladne vrtine FK-1-97 (dokazana možnost črpanja vsaj 12 l/s pri čemer je temperatura vode ~ 13°C) 

za ogrevanje vrtca Lisca s pomočjo toplotnih črpalk ali hlajenje okoliških objektov. 

Organizacija oz. služba odgovorna za izvedbo:  

 Občina Zagorje ob Savi,  

 lastniki stavb 

Druge organizacije (ki jih treba vključiti v izvajanje):  

 Dom starejših Izlake, 

 OŠ T. Okrogar 

Pričakovani rezultati: 

 zmanjšanje CO2 emisij, 

 povečanje deleža OVE, 

 prikaz izkoriščanja geotermalnega vira  

Kazalci spremljanja ukrepa: 

 nazivna toplotna moč nameščenih TČ, 

 količina uporabljene geotermalne energije 

Stroški: 

50.000 € 

Viri financiranja: 

Vir sredstev Delež investicije 

Občina Zagorje ob Savi  OŠ T. Okrogar in vrtec Lisca 

Zasebni investitorji večstanovanjska stavba Izlake 

Trajanje: 

Faza Trajanje 

Izvajanje projekta  2016 - 2017 

Primer dobre prakse: 

OLEA  - Nizko energijska samozadostna mobilna enota za demonstracijo novih konceptov nizko eksergijskih 

tehnologij. Ogrevanje z geotermalno rudniško vodo. Prikaz, promocija in šolanje na področju novih 



Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi 

123 

 

tehnologij OVE in URE 

Vgrajene tehnologije: 

 ploskovno ogrevanje z geotermalno rudniško vodo iz vrtine, 

 celoten ovoj stavbe v standardu pasivne gradnje, tako da je raba toplote za ogrevanje in hlajenje izredno 

nizka, 

 snovi s spremenljivim agregatnim stanjem za shranjevanje toplote in hladu, ki bodo pomagale blažiti 

toplotna nihanja,  

 selektivni vakuumski cevni sprejemniki sončne energije za segrevanje sanitarne vode in podporo 

ogrevanju stavbe, 

 kompaktni prezračevalni sistem z vračanjem toplote odpadnega zraka s pomočjo regeneratorjev z visoko 

učinkovitostjo, 

 hlajenje stavbe z vpihovanjem zraka skozi zemeljski prenosnik toplote, kjer se zrak predhladi, 

 energijsko varčna LED električna osvetlitev, 

 sončne fotovoltaične celice in gorivna celica na metanol kot rezervni generator za samooskrbo z 

električno energijo ter, 

 napredni nadzorni sistem na osnovi vremenske napovedi in odzivnega upravljanja sistemov, ki bo 

omogočal tudi daljinsko spremljanje in upravljanje. 

Vgrajene okoljske  tehnologije: 

 zbiralnik deževnice, tako da objekt ne potrebuje zunanjega dovoda vode, 

 suho kompostirno stranišča z rastlinsko čistilno napravo. 
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11.4.7.VGRADNJA KOMPAKTNIH ENOT ZA SOPROIZVODNJO TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE V 
JAVNIH STAVBAH 

Opis ukrepa: 

Vgradnja kompaktnih enot za soproizvodnjo toplote in električne energije v javnih stavbah v upravljanju 

občine, v katerih je energent zemeljski plin: npr. OŠ Skvarča/športna dvorana in OŠ Izlake.  

Postavitev mikro sistemov na zemeljski plin po principu naprednih energetskih storitev (npr. pogodbe o 

zagotovljeni dobavi toplote.  

OŠ Skvarča/športna dvorana 

Za ta objekt so na voljo večletni podatki o rabi energije, ki so beleženi s frekvenco 2 minuti, kar omogoča 

izdelavo zelo natančne študije.  

OŠ Skvarča skupaj s športno dvorano sta največja porabnika zemeljskega plina. Zaradi relativno fiksne 

porabe zaradi priprave STV je smotrna vgradnja sistema SPTE. 

Letna poraba plina: ~600.000 kWh, strošek ~40.000 € 

Letna poraba električne energije: ~120.000 kWh, strošek ~22.000 € 

Letne obratovalne ure pri nazivni  moči: 4.000 h/leto 

Toplotna moč enote za SPTE, plinski motor: 32 kWth 

Električna kapaciteta enote za SPTE: 15,3 kWe 

Električna učinkovitost: 29% 

Toplotna učinkovitost: 60% 

Celotna investicija:  47.000 €, brez podpor 

Letni dobiček iz SPTE: 12.000 € 

Enostavna vračilna doba: 4 leta 

OŠ Izlake 

Letna poraba plina: ~300.000 kWh, strošek ~19.000 € 

Letna poraba električne energije: ~110.000 kWh, strošek ~18.000 € 

Letne obratovalne ure pri nazivni  moči: 4.000 h/leto 

Toplotna moč enote za SPTE, plinski motor: 16 kWth 

Električna kapaciteta enote za SPTE: 6,9 kWe 

Električna učinkovitost: 27% 
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Toplotna učinkovitost: 62% 

Celotna investicija:  27.000 €, brez podpor 

Letni dobiček iz SPTE: 4.600 € 

Enostavna vračilna doba: 6 let 

Organizacija oz. služba odgovorna za izvedbo:  

Občina Zagorje ob Savi 

Druge organizacije (ki jih treba vključiti v izvajanje):  

Zasebni partner, podjetje za energetske storitve, ki ponuja pogodbe o zagotovljeni dobavi toplote 

Pričakovani rezultati: 

 nižji strošek ogrevanja, 

 demonstracijski projekti za spodbujanje investicij občanov, 

 v primeru lastnega financiranje nov vir dohodkov za občino 

Kazalci spremljanja ukrepa: 

 število postavljenih enot za SPTE, 

  število inštaliranih kW električne moči, 

 letna proizvodnja električne energije, 

 privarčevan CO2 

Stroški: 

74.000 € 

Viri financiranja: 

Vir sredstev Delež investicije 

Zasebni investitor - pogodbenik 100 % 

Trajanje: 

Faza Trajanje 

Priprava razpisa za energetsko pogodbeništvo  2012 

Izvedba projektov 2013 - 2020 
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Primer dobre prakse: 

Številni primeri po Sloveniji  

primer 1:   

OŠ Komenda je v letu 2011 naredila rekonstrukcijo kotlovnici. Šola se je do prenove ogrevala na lahko 

kurilno olje, po prenovi pa je prešla na zemeljski plin. Poleg menjave kotlov so vgradili še mikro SPTE  

napravo in tako znižali stroške za ogrevanje do 20%, brez lastnega vložka!  

- zemeljski plin, 50 kWe + 82 kWt.  

- 4.000 ur obratovanja na leto  

primer 2:   

OŠ Stražišče pri Kranju je v l. 2011 vgradila napravo na zemeljski plin, 5,5 kWe + 12,5 kWt  

4.000 ur obratovanja na leto 

11.4.8.IZVAJANJE ENERGETSKEGA MONITORINGA V JAVNIH OBJEKTIH 

Opis ukrepa: 

Izvajanje energetskega monitoringa v vseh javnih objektih, vzpostavitev centralnega energetskega 

upravljanja javnih stavb. V občini je že vzpostavljen sistem mesečnega ročnega beleženja rabe energije, 

vode in stroškov po posameznih stavbah. Trije objekti (sedež občine, OP Skvarča in POŠ Mlinše) pa že imajo 

centralno spremljanje in beleženje rabe energentov in parametrov notranjega okolja na daljavo. Zbrani 

podatki za te objekte že lahko služijo kot osnova za optimizacijo delovanje sistemov oskrbe.  

Vgrajena oprema (krmilniki) omogoča tudi upravljanje s sistemi oskrbe s toploto. V obstoječ občinski 

centralni nadzorni sistem so povezani tudi meteorološki podatki iz ARSO postaje v Zagorju, vključno z 

napovedmi, zato je možno kontrolirati delovanje kotlov glede na te zunanje temperature. S tem je mogoče 

doseči prihranke do 10%, poleg tega pa se lahko upravljanje sistemov centralizira, s čemer se razbremeni 

osebje po lokacijah. 

Končni cilj je tako 5 do 20 % znižanje rabe energije, predvsem toplote za ogrevanje po uvedbi energetskega 

upravljanja. Slednje bo uspešno, če bo omogočalo: 

 ugotavljanje časovnih odstopanj v rabi energije, 

 podpora pri odločanju o npr. nakupu energentov in/ali obnovah, 

 enostavno poročanje o porabi ključnim odločevalcem in uporabnikom preko avtomatsko generiranih 

poročil, ki bodo posredovana ključnimi uporabnikom, 

 zbiranje in vpogled podatkov o preteklih trendih razdeljenih po različnih energentih, kar omogoča ciljno 

zniževanje in bolj zanesljivo napovedovanje prihodnje rabe, 
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 alarmiranje ob izrednih dogodkih. 

Organizacija oz. služba odgovorna za izvedbo:  

Občina Zagorje ob Savi 

Druge organizacije (ki jih treba vključiti v izvajanje):  

upravljavci oziroma lastniki objektov 

Pričakovani rezultati: 

 centralizirano strokovno vodenje sistemov poveča zanesljivost delovanja, 

 zmanjšanje porabe energije, 

 zmanjšanje CO2 emisij 

Kazalci spremljanja ukrepa: 

 število na novo daljinsko spremljanih objektov, 

 število daljinsko upravljanih objektov,  

 Prihranki energije 

Stroški: 

100.000 € 

Viri financiranja: 

Vir sredstev Delež investicije 

Krediti oz. nepovratna sredstva Eko sklada 50 % 

Občina Zagorje ob Savi 50 % 

Trajanje: 

Faza Trajanje 

Izvajanje ukrepa 2013 - 2020 

Primer dobre prakse: 

Centralni nadzorni sistem v Zagorju  

Je vzpostavljen že od 2010 in temelji na industrijskem SCADA sistemu. Centralni računalnik z bazo je 

postavljen na sedežu JP Komunala Zagorje. V bazo se beležijo urni meteorološki parametri (obsevanje, 

temperatura, vlaga) iz postaje ARSO v mestnem parku v Zagorju. Na njem so priključene 3 stavbe v katerih 



Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi 

128 

 

se spremlja temperatura, vlaga in vsebnost CO2 v notranjem zraku ter energenti (elektrika, zemeljski plin, 

ELKO in daljinska toplota). Frekvenca vzorčenja je 2 min. priključena je tudi sončna elektrarna na KC 

Delavski dom, tako da je beležena tudi proizvodnja slednje. Od komunalnih sistemov ja priključen 

vodovod, črpališča kanalizacijskega sistema ter javna razsvetljava. Poseben segment je demonstracijska 

enota OLEA, kjer so prav tako spremljani in beleženi vsi ključni parametri.  

 

Shema občinskega centralnega nadzornega sistema 

 

Center za upravljanje na sedežu JP Komunala Zagorje 
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12. NAPOTKI ZA IZVAJANJE LEK 

12.1.NOSILCI IZVAJANJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

Za učinkovito izvajanje LEK-a se v občini imenuje energetski manager, ki se aktivno vključi tudi v spremljanje 

oz. spodbujanje izvajanja ukrepov na katere Občina Zagorje ob Savi nima neposrednega vpliva.  

Energetski manager skrbi za: 

 vodenje ukrepov LEK, ki so v neposrednem izvajanju občine (skladno z akcijskim načrtom); 

 vodenje partnerske skupine za energijsko oskrbo, URE in OVE, v kateri občina sodeluje z zunanjimi 

partnerji; 

 spremljanje ukrepov LEK, ki so v posrednem izvajanju občine (skladno z akcijskim načrtom) in sodelovanje 

v projektnih skupinah državnih in EU projektov; 

 pripravo razpisov za izvajanje ukrepov z zunanjimi izvajalci; 

 prijava ukrepov (projektov) na razpise za sofinanciranje iz državnih in EU sredstev in 

 spremljanje učinkov ukrepov in informiranje javnosti. 

Občina preko energetskega managerja neposredno in posredno vpliva na izvajanje LEK-a v sodelovanju z 

državnimi institucijami, zasebnim sektorjem, upravljavci stavb in nevladnimi organizacijami. 

Na obravnavah Občinskega sveta se uvede obvezna točka »Izvajanje ukrepov lokalnega energetskega 

koncepta«, kjer energetski manager poda poročilo o izvedenih ukrepih ter ukrepih v izvajanju, njihove cilje 

in morebitne probleme in ovire za njihovo doseganje in predstavi financiranje ukrepov. Prav tako poroča o 

uspešnosti in rezultatih izvedenih ukrepov, skladno z opredeljenimi pričakovanimi rezultati in kazalci v 

akcijskem načrtu. 

12.2.SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV IN UČINKOV 

Energetski manager spremlja potek izvajanja in učinkov LEK, pripravi letno poročilo o izvajanju ukrepov in 

njihovih učinkih. Poročilo zajema:  

 navedbo zaključenih ukrepov, 

 navedbo projektov v izvajanju,  

 navedbo dejanskih učinkov glede na cilje in oceno učinkov v LEK, 

 vpliv izvedenih ukrepov na energetsko bilanco občine (učinek URE in delež OVE), 

 vpliv na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

 pregled finančnih kazalcev posameznega projekta. 

Letno poročilo o izvajanju ukrepov in njihovih učinkih, ki ga pripravi organ za energetiko obravnava in potrdi 

Občinski svet.  
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12.3.FINANCIRANJE UKREPOV 

Ukrepi LEK v neposrednem izvajanju občine se financirajo iz različnih virov med katerimi je občinski 

proračun. Za financiranje ukrepov LEK, ki niso v neposrednem izvajanju občine skrbijo izvajalci, pri tem pa 

jim energetski manager svetuje o možnostih financiranja iz državnih in EU sredstev. 

Sofinanciranje iz državnih in EU sredstev 

Evropska unija s svojimi skladi, programi in razpisi podeljuje nepovratna sredstva, katerih namen je izvedba 

projektov in dejavnosti v skladu s strateškimi usmeritvami EU na področju energetike. Za financiranje iz EU 

je značilno, da projekti niso nikoli financirani v celoti, da sredstva niso nikoli podeljena za nazaj in da 

podeljena sredstva ne predstavljajo dobička koristniku.  

Država je z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007 

- 2013 postavila osnova za črpanje sredstev zlasti iz Kohezijskega sklada in v manjši meri tudi iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj. Lokalne samoupravne skupnosti, lahko v okviru OP ROPI prijavijo projekte s 

področja okolja, prometa ter trajnostne rabe energije. V okviru programa pametna energija se izvajajo 

programi za spodbujanje investicij za povečanje energetske učinkovitosti in večjo uporabo obnovljivih virov 

energije. Glavna področja spodbujanja bodo:  

 energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb: energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb v javnem 

sektorju, gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb v javnem sektorju, uporaba sodobnih tehnologij za 

ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko 

oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije in soproizvodnji; 

 učinkovita raba električne energije: izvedba ukrepov v industriji, javnem in storitvenem sektorju;  

 inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo: večji individualni sistemi ter daljinski in skupinski sistemi za 

proizvodnjo toplote in električne energije s poudarkom na obnovljivih virih energije in soproizvodnji;  

 demonstracijski in vzorčni projekti ter programi energetskega svetovanja, informiranja in usposabljanja 

porabnikov energije, potencialnih investitorjev, ponudnikov energetskih storitev ter drugih ciljnih skupin.  

V letu 2011 so bili na Ministrstvu za gospodarstvo (zdaj Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) objavljeni 

naslednji razpisi s področja URE in OVE: 

 Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 

do 2013 (UJR1), 

 Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB3), 

 Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 

(KNLB 3). 

Občina in ostali akterji na področju energetike si lahko dodatna sredstva za izvajanje ukrepe (projekte) 

pridobijo iz strukturnih skladov in komunitarnih programov EU navedenih v preglednici.  
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Preglednica 28: Možni viri sofinanciranja iz EU sredstev na področju energetike 

Programi za mehke ukrepe Programi za raziskave Programi za investicije, razvoj in 
primeri dobrih praks 

Intelligent Energy - Europe 

INTERREG 

Life long learning 

ICT PSP 

Eco-innovation 

URBACT II 

(EARDF) 

(EP7) 

(ERDF) 

(CF) 

FP7 

LIFE+ 

CONCERTO+ 

ERDF 

CF 

ELENA 

Krediti 

EKO sklad – Slovenski okoljski javni sklad, je bil ustanovljen z namenom kreditiranja naložb na področju 

varstva okolja, skladno z nacionalnim programov varstva okolja in skupno okoljsko politiko Evropske unije. 

Sklad dodeljuje kredite na podlagi javnih razpisov tako občanom kot pravnim osebam in samostojnim 

podjetnikom. Poleg kreditov Sklad izvaja tudi program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud 

občanom za ukrepe na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na podlagi 

sprejete Uredbe o zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/2009), ki jo je 

Vlada RS sprejela 30. decembra 2009, velja pa od 1. januarja 2010. Uredba uvaja zbiranje sredstev za 

povečanje učinkovitosti rabe energije na podlagi prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne 

energije in dodatkov k ceni toplote in ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti.  

Ostali načini financiranja ukrepov 

Izvedbo nekaterih ukrepov je mogoče financirati tudi v obliki javno-zasebnega partnerstva. Poznamo več 

oblik takega partnerstva: pogodbeno partnerstvo, javno naročniško partnerstvo, koncesijsko partnerstvo in 

statusno partnerstvo. 
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13. POVZETEK LEK 

13.1.NAMEN IN CILJI 

Z namenom doseči ekonomsko in okoljsko učinkovito ter dolgoročno varno energetsko oskrbo je za Zagorje 

ob Savi potrebno izdelati lokalni energetski koncept, v katerem se natančno opredeli energetska politika za 

prihodnje 10 letno obdobje. Cilji energetskega načrtovanja izhajajo iz državnih predpisov in mednarodnih 

zavez.  

 

Slika 77: Obstoječa in predvidena raba končne energije ter cilji energetskega načrtovanja 

13.2.POVZETEK ANALIZE SEDANJEGA STANJA RABE IN OSKRBE Z ENERGIJO 

Na osnovi analize rabe energije po posameznih sektorjih je v preglednici navedena skupna raba energije, 

energentov in emisije CO2. Pretvorni faktorji za emisije so povzeti po tehnični smernici TSG-1-004:2010.  

Preglednica 29: Pregled potrebne primarne energije in emisije CO2 v letu 2010 po sektorjih 

 

Glavni delež v energetski bilanci predstavlja sektor industrije z več kot polovičnim deležem v celotni 

primarni energiji. Dobro petino predstavlja raba energije v stanovanjskih stavbah, med tem ko je delež rabe 

energije v javnih stavbah in javni razsvetljavi manj kot 2%.  
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stanovanjske stavbe 109 21,6 23.688 1,39

javne stavbe 6 1,1 1.157 0,07

javna razsvetljava 4 0,7 750 0,04

industrija 274 54,3 51.910 3,04

poslovni sektor 24 4,7 4.920 0,29

promet 88 17,5 20.306 1,19

SKUPAJ 505 100,0 102.730 6,01
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Specifična raba končne energije na prebivalca je 24 MWh/a, potrebna primarna energija 30 MWh/a. V letu 

2010 je ob upoštevanju deleža HE pri proizvodnji električne energije v Sloveniji, delež OVE v rabi končne 

energije v občini znašal 15,3%. 

 

Slika 78: Raba končne energije in potrebna primarna energija po energentih za leto 2010 

 

Slika 79: Raba končne energije in potrebna primarna energija po sektorjih za leto 2010 

Občino Zagorje ob Savi z energijo oskrbujejo Komunala Zagorje d.o.o. s sistemom daljinskega ogrevanja na 

lesno biomaso, Adriaplin d.o.o. s plinovodnim omrežjem in Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje z električnim 

omrežjem. Ostala oskrba je individualna. 

Mesto Zagorje ob Savi ima že tridesetletno tradicijo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Sistem 

daljinskega ogrevanja vključno s proizvodnimi kapacitetami je last Občine Zagorje ob Savi, z njim pa upravlja 

Komunala Zagorje d.o.o. v okviru izbirne lokalne gospodarske javne službe. Od leta 2004, ko sta bila 

vgrajena kotla KIV, potreb po rezervnem viru praktično ni. Na omrežje v dolžini prbl. 1.200 m je priključenih 

21 toplotnih postaj. Povprečna proizvodnja toplote v zadnjih 12 letih je bila po podatkih Komunale Zagorje 

približno 13.400 MWh na leto. Največji porabnik toplote DOLB so stanovanjske stavbe z 89 % deležem, 

sledijo javne stavbe ter industrija in poslovno storitveni sektor.  

0

100

200

300

400

500

600

končna energija             
[GWh/a]

primarna energija 
[GWh/a]

toplota okolja

toplota iz SSE

el. en. iz mHE

el. en. iz PV

električna energija

plinasta goriva

biogoriva

tekoča goriva

lesna biomasa

0

100

200

300

400

500

600

končna energija             
[GWh/a]

primarna energija 
[GWh/a]

promet

poslovni sektor

industrija

javna razsvetljava

javne stavbe

stanovanjske stavbe



Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi 

134 

 

Koncesijo za distribucijo zemeljskega plina v občini Zagorje ob Savi ima podjetje Adriaplin d.o.o. Dolžina 

plinskega omrežja je 24,86 km in pokriva urbana območja Zagorja, Izlak in Kisovca. Industrijski porabniki so 

večinoma priključeni na prenosno omrežje (189 GWh/a). Največji porabnik zemeljskega plina na 

distribucijskem omrežju je stanovanjski sektor (6 GWh/a), sledi ostala raba, kamor so vključene tudi javne 

stavbe in storitveni sektor (5 GWh/a).  

Občino Zagorje ob Savi z električno energijo oskrbuje Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje. Na področju občine 

Zagorje so v območju distribucijske enote Trbovlje tri nadzorništva: Zagorje, Trbovlje in Radeče. Večji del 

elektroenergetskega omrežja, ki se nahaja na področju občine Zagorje, vzdržuje nadzorništvo Zagorje. Raba 

električne energije v letu 2010 je znašala 61,6 GWh.  

13.3.POVZETEK MOŽNOSTI UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN 
UČINKOVITEJŠE RABE ENERGIJE 

Na področju občine Zagorje ob Savi je velik potencial OVE. Na sliki in v preglednici navajamo delne 

potenciale primarne energije sončne in vodne energije ter tehnično izkoristljiv potencial sončne, vodne, 

vetrne in geotermalne energije ter biomase na področju občine Zagorje ob Savi. Tako po naših ocenah znaša 

potencial za proizvodnjo toplote 467 GWh ter proizvodnjo električne energije 215 GWh letno.  

 

  Slika 80: Potencial OVE v obliki primarne energije in tehnično izkoristljiv potencial OVE (končna energija) v občini 
Zagorje ob Savi ter primerjava z rabo končne energije v občini Zagorje ob Savi v letu 2010 

Preglednica 30: Ocenjen izkoristljiv potencial OVE na območju občine Zagorje ob Savi  
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SONČNA ENERGIJA  
(samo strehe objektov) 

295,5 (toplotna energija) ali 
98,5 (električna energija) 

toplotna ali električna energija 

VETRNA ENERGIJA  
(celotna površina občine) 

6,5 električna energija 

HIDROENERGIJA 2 + 115 električna energija male + HE Renke 

ENERGIJA BIOMASE*   

LES 62 + 2
 

toplota + električna energija 

Biodiesel (neobdelana zemljišča) 2,2 transport 

Bioetanol (trenutni pridelki) 4,7 transport 

Bioplin (samo gnoj in gnojevka) 12,7 + 6,3 toplotna + električna energija 

Bioplin (koruza vse površine za 
poljedelstvo) 

11,3 + 5,7 toplotna + električna energija 

GEOTERMALNA ENERGIJA (TČ) 73 (- 20,7) toplota (- elektrika) 

Vrtina toplice + Izlake 12,5 toplota 

SKUPAJ 469 + 271,8 toplotna + električna energija 

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

Okvirne vrednosti o rabi končne energije in potencialu učinkovite rabe energije je mogoče napovedati na 

osnovi povprečnih vrednosti različnih baz podatkov.  

Ukrepi učinkovite rabe energije za delovanje sistemov v stavbah 

Med najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje rabe končne energije za ogrevanje uvrščamo: 

 izboljšanje toplotne izolativnosti ovoja stavb (možni učinek: do 100+ %), 

 vgradnja sistemov mehanskega prezračevanja z visokim učinkom vračanja toplote (možni učinek: do 90 %), 

 nizkoeksergijski ogrevalni sistemi (možni učinek: do 20 %), 

 toplotna zaščita razvodnih sistemov in hranilnikov (možni učinek: do 10 %), 

 regulacija ogrevalnih sistemov (vgradnja termostatskih ventilov in centralna regulacija  na osnovi 

vremenskih pogojev) (možni učinek: do 30 %), 

 hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov (možni učinek: do 5 %), 

 merjenje toplote po porabi (možni učinek: 10-30 %). 

Učinke akcijskega načrta preverjamo na osnovi rabe končne energije v letu 2020, ki naj bi zaradi  višje 

učinkovitosti globalnih tehnologij bila enaka kot v letu 2010. Največji učinek zmanjšanja rabe končne 

energije bo dosežen pri rabi toplote v stavbah in industriji. Kljub predlaganim ukrepom za zmanjšanje rabe 

električne energije pa se bo ta, zaradi predvidene vgradnje toplotnih črpalk, povečala. Torej bo zmanjšanje 

rabe električne energije možno doseči le ob intenzivnem izvajanju dodatnih ukrepov učinkovite rabe 

električne energije, predvsem v industriji. Skupna raba končne energije naj bi se tako ob izvedbi ukrepov 

akcijskega načrta zmanjšala za 93 GWh/a, torej na 325 GWh/a. To pomeni 22,3% zmanjšanje. Torej cilj 

zmanjšanja rabe končne energije ne bo dosežen. Razlog je v prevladujočem deležu rabe energije v industriji, 

na katerega zmanjšanje lahko Občina vpliva zgolj posredno. 



Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi 

136 

 

 

Slika 81: Učinki ukrepov za zmanjšanje rabe končne energije glede na vrsto energenta in sektor ob izvedbi 
ukrepov URE 

Delno lahko pričakovano nekoliko manjše znižanje rabe energije kompenziramo z povečanim deležem 

obnovljivih virov energije v oskrbi lokalne skupnosti. Ob izvedenih ukrepih akcijskega načrta bo največje 

povečanje zagotovljeno z rabo OVE v stavbah ter v segmentu oskrbe z električno energijo. Pomembno pa se 

bo delež OVE povečal tudi pri oskrbi s toploto v industriji ter prometu (predvsem zaradi uvajanja biogoriv). Z 

ukrepi bi zagotovili dodatnih 77 GWh končne energije na leto iz OVE.  Ob ohranitvi obstoječega deleža OVE 

iz virov izven občine in sedanjih tehnologij za izkoriščanje OVE bo, ob upoštevanju predlaganih ukrepov, 

delež OVE v končni energiji leta 2020 enak 43,4%. 

 

Slika 82: Povečanje rabe OVE glede na vrsto energenta in sektor ob izvedbi ukrepov OVE 

Ukrepi URE in OVE bodo imeli velik vpliv tudi na zmanjšanje emisije toplogrednih plinov. Tako se bodo 

emisije CO2, ki so bile v letu 2008 102.730 t/a oz. 6,0 t na prebivalca letno, ob izvedbi predlaganega 

akcijskega načrta znižale za 42.033 t letno oz. za 40,9%. Preračunano na prebivalca bodo emisije 3,6 t na 

leto (ob enakem številu prebivalcev). 
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Slika 83: Zmanjšanje emisij CO2 ob izvedbi ukrepov akcijskega načrta 

13.4.OPREDELITEV PROSTORSKIH OBMOČIJ PRIMERNIH ZA POSTAVITEV 
ELEKTRARN IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

Prostorske možnosti za postavitev elektrarn na OVE v občini so naslednje: 

 Sončna energija: Zaradi zelo razgibanega terena je osončenost površja izrazito odvisna od lokacije. Večje 

trajanje zgolj na višje ležečih območjih v občini zaradi inverzijskih plasti. Urbanizirana središča so zaradi lege 

v dolinah manj osončena, vendar so večinoma odprta proti jugu, kar omogoča izkoriščanje sončne energije. 

 Biomasa: Poraščenost z gozdom in izkoristljiv potencial je relativno velik, kljub velikemu deležu težko 

dostopnih in varovanih gozdov. Dostopnost biomase je večja na podeželju. Uporaba slednje v individualnih 

kuriščih v urbanih središčih pa je omejena zaradi imisij PM10. 

 Geotermalna energija: se trenutno izrablja samo z vrtino na Izlakah. V neposredni okolici Medijski toplic so 

vsaj še 3 geotermalne vrtine, ki niso izkoriščane. Vrtina nasproti rudniških kopalnic (mesto Zagorje) se 

uporablja za ogrevanje raziskovalne enote Olea, predvideno pa je, da se uporabi tudi bazenski kompleks ob 

OŠ Toneta Okrogarja. 

 Vodna energija: Potencial hidroenergije je največji na reki Savi; izkoriščanje je predvideno v nacionalnih 

načrtih (HE Renke). Potencial je tudi na manjših vodotokih, kot sta Medija in Kotredeščica, kjer se je vodna 

energija v preteklosti že izkoriščala na številnih žagah in mlinih. 

 Vetrna energija: Lokacije, primerne za izkoriščanje vetrne energije,  so predvsem zahodno od mesta 

Zagorje, okolica Jablane, Dolgo Brdo,  Limovce ter Čemšeniška planina. Nekatera območja z visokim 

potencialom, kot je npr. greben Čemšeniške planine, so zaščitena. To otežuje umeščanje energetskih 

objektov.   

13.5.FINANČNE OBVEZNOSTI ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST 

Skupna vrednost ukrepov URE in OVE opredeljena v LEK do leta 2020 znaša 9,461 mio EUR. Vendar vsi 

ukrepi ne predstavljajo finančne obveznosti občine. Zato navajamo le finančne obveznosti Občine Zagorje 

ob Savi za prioritetne investicije, programe in ukrepe, ki izhajajo iz strateških usmeritev in javnih podjetij. 
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Ostali ukrepi bodo izvedeni v sodelovanju z drugimi akterji in drugimi viri financiranja, kot na primer 

državne investicije in investicije zasebnega sektorja.  

Preglednica 31: Prioritetni ukrepi za zanesljivo energetsko oskrbo občine Zagorje ob Savi 

 

Zap. 
št. 

PRIORITETNI UKREPI OBČINE ZAGORJE OB SAVI 
INVESTICIJA 

(€) 
Prihranjen CO2 (t) 

Energija 
(GWh) 

1 Oskrba z daljinsko toploto na biomaso (DOLB) do 1 
MW v 8 naseljih v katerih prevladuje uporaba ELKO 
(Jesenovo, Mlinše, Čemšenik, Rove, Podkum, 
Kotredež, Kisovec, Okrogarjeva kolonija Zagorje) na 
osnovi javnega poziva Občine potencialnim 
investitorjem 

2.132.000 -1.553 t/a 5,86 GWht/a 

2 Kogeneracija na lesno biomaso – prigraditev ORC 
enote DOLB Zagorje: toplotne moči 2,3 MW ter 
električne 427 kW 

2.562.000 -737 t/a 1,39 GWhe/a 

3 Priklop in izvedba razvodov za STV v večstanovanjskih 
stavbah v 500 stanovanjih, ki so že na DOLB Zagorje 

200.000 -700 t/a / 

4 Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju občine 
Zagorje 

2.400.000 -137 t/a 

-94 t/a 

-0,76 GWht/a 

-0,18 GWhe/a 

5 Sprememba energenta za ogrevanje javnih objektov v 
upravljanju občine Zagorje na sekance (do sedaj 
ELKO); POŠ Šentlambert, Mlinše, Čemšenik in Podkum 

200.000 -94 t/a 0,24 GWht/a 

6 Ogrevanje bazenskega kompleksa in osnovne šole 
Tone Okrogar z geotermalno vrtino s toplotno črpalko- 
prehod iz ELKO 

50.000 -82 t/a 0,44 GWht/a 

7 Vgradnja dveh kompaktnih enot za soproizvodnjo 
toplote in električne energije v javnih stavbah v 
upravljanju občine, v katerih je energent zemeljski 
plin: OŠ Skvarča/športna dvorana in OŠ Izlake 

74.000 47 t/a / 

8 Izvajanje energetskega monitoringa v vseh javnih 
objektih, vzpostavitev centralnega energetskega 
upravljanja javnih stavb 

100.000 posredni učinek posredni 
učinek 
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13.6.AKCIJSKI NAČRT 

Preglednica 32: Ukrepi akcijskega načrta LEK Zagorje ob Savi 

UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

SC1 - 25% delež OVE v rabi končne energije leta 2020 (EU - podnebno energetski paket) 

STAVBE (STANOVANJSKE, JAVNE, POSLOVNE) 

UI-1-Postavitev sončnih kolektorjev na vseh novogradnjah – 200 
novih stanovanj (~2.000 m

2
 novogradenj/leto) 1.200 m

2
 SSE (6 m

2
 na 

stanovanje oz. ~340 m
2
 SSE na leto) v urbanih centrih, ter območju 

razpršene poselitve 

program, 
priporočilo 

2013 - 2020 480.000 

Občina (program in 
izvedba za občinske 
objekte), investitorji 
(izvedba v zas. sekt.) 

0,54 GWht/a -214 t/a 

UI-2-Sprememba energenta za ogrevanje javnih objektov v 
upravljanju občine Zagorje na lesno biomaso (do sedaj ELKO); POŠ 
Šentlambert, Mlinše, Čemšenik in Podkum 

investicija 2012 - 2015 200.000 Občina 0,24 GWht/a -94 t/a 

UI-3-Sprememba energenta za ogrevanje objektov v upravljanju 
javnih podjetij s priklopom na obstoječ sistem daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso Zagorje (do sedaj ELKO); (Sedež JP Komunala 
Zagorje…)  

investicija 2012 - 2015 50.000 JP Komunala Zagorje 0,03 GWht/a -13 t/a 

UI-4-Postavitev sončnih kolektorjev na obstoječih stavbah – 4.300 
m

2
. Na osončenih legah v urbanih središčih (Zagorje, Kisovec, Izlake) 

ter na osojnih legah v višje ležečih naseljih (Jesenovo, Jablana, 
Šentlambert, Tirna…) 
 

program, 
priporočilo 

2013 - 2020 1.720.000 

Občina (program in 
izvedba za občinske 

objekte), JP 
Komunala Zagorje; 

Stanovanjsko 
podjetje Zagorje; 

investitorji (izvedba v 
zasebnem sektorju) 

1,94 GWht/a -700 t/a 

UI-5-Postavitev PV modulov na obstoječih stavbah – 8.500 m
2
. 

Na osončenih legah v urbanih središčih (Zagorje, Kisovec, Izlake) ter 
program, 

priporočilo 
2013 - 2020 2.565.000 

Občina (program in 
izvedba za občinske 

1,05 GWhe/a -542 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

na sončnih legah v višje ležečih naseljih (Jesenovo, Jablana, 
Šentlambert, Tirna…) 

objekte), 
Stanovanjsko 

podjetje Zagorje; 
investitorji (izvedba v 
zasebnem sektorju) 

UI-6-Oskrba z daljinsko toploto na biomaso (DOLB) do 1 MW v 8 
naseljih v katerih prevladuje uporaba ELKO (Jesenovo,  
Mlinše, Čemšenik, Rove, Podkum, Kotredež, Kisovec, Okrogarjeva 
kolonija Zagorje) na osnovi javnega poziva Občine potencialnim 
investitorjem 

razpis 2013 - 2018 2.132.000 
Občina, zasebni 

investitorji 
5,86 GWht/a -1.553 t/a 

UI-7-Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb predvsem na 
območjih Zagorje, Selo, zahodni del Kisovca, Izlake ter območje med 
Polšino in Jesenovim, oskrbovanih z ELKO (~2.100 objektov oz. TČ) – 
sedanja raba toplote se po energetski sanaciji zmanjša na 124 
kWh/m

2
a (COP > 4; v nizkoenergijskih stavbah mora biti COP > 5) 

(Op.: Električna energija za pogon črpalk je odšteta) 

program, 
priporočilo 

2012 - 2020 8.500.000 
Občina, zasebni 

investitorji 

učinek OVE: 
28,2 GWh/a 
učinek URE*: 

-16,32 GWht/a, 
+9,4 GWhe/a 

- 9.300 t/a 

UI-8-Ogrevanje kompleksa večstanovanjskih stavb Izlake 15-23 
(5.100 m

2
) z geotermalno vrtino preko toplotne črpalke prehod iz 

ELKO 
Investicija 2014-2015 70.000 zasebni investitorji 0,71 GWht/a -134 t/a 

UI-9-Ogrevanje bazenskega kompleksa in Osnovne šole Tone 
Okrogar z geotermalno vrtino s toplotno črpalko - prehod iz ELKO 
(trenutna raba ~56 m

3
/a) 

Investicija 2016-2017 50.000 Občina 0,44 GWht/a -82 t/a 

INDUSTRIJA 

UI-10-Vgradnja PV (4.000 m
2
) in solarnih ogrevalnih sistemov (1.000 

m
2
) v industriji. Namenimo 5.000 m

2
 uporabnih strešnih površin na 

industrijskih oz. proizvodnih objektih v industrijski coni Loke, 
Borovniško naselje Kisovec, Podvine, Selo in Zagorje mesto 

program, 
projekt 

2013 - 2020 1.600.000 lastniki 
0,45 GWht/a 
0,49 GWhe/a 

- 366 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

UI-11-Zamenjava zemeljskega plina z lesnim plinom proizvedenim iz 
lesnih sekancev pri proizvodnji v podjetju IGM Zagorje: skupno 
14.000 m

3
/leto 

Investicija 2012 - 2016 / lastniki 9,80 GWht/a - 1.960 t/a 

PROMET 

UI-12-Vzpostavitev treh polnilnih postaj za elektrovozila v urbanih 
središčih (Zagorje, Kisovec, Izlake)  

projekt 2014 - 2020 42.000 Občina 0,01 GWhe/a -6 t/a 

UI-13-Nizko oz. nič emisijska vozila v občinski upravi in 
podjetjih/organizacijah v občinski lasti/financiranih iz občinskega 
proračuna – 5 vozil (elektrika, zemeljski plin ali hibridna vozila) 

investicija 2013 - 2020 100.000 Občina / -14 t/a 

UI-14-Brezplačno parkiranje oz. rezervirana parkirna mesta za vozila, 
ki uporabljajo samo alternativna goriva (elektrika, bioplin ali 
zemeljski plin) v treh urbanih središčih 

projekt, 
priporočilo 

2013 - 2020 / Občina posredni učinek posredni učinek 

UI-15-Ukrepi na državni ravni, ki vplivajo na cilje občine Zagorje ob 
Savi (Akcijski načrt za OVE 2010 - 2020): 
Zakon o trošarinah, 
Zakon o davku na davku na motorna vozila – glede na izpuste CO2, 
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
2007 – 2013, 
Uredba o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu - spodbujanje 
pridelave poljščin za proizvodnjo biogoriv 
 
 

državni 
predpisi in 
programi 

2012 - 2020 / 
Država, 

dobavitelji tekočih 
goriv 

učinek OVE: 
6,9 GWh/a 

učinek URE*: 
- 7,7 GWht/a 

-2.817 t/a 

OSKRBA 

UI-16-Izgradnja HE Renke na srednji Savi** investicija 2018 - 2023 132.000.000 HSE 115 GWhe/a - 60.950 t/a 

UI-17-Izgradnja 5 MHE na potokih: Medija, Kotredeščica, Kandršica, 
Šklendrovec… Potencialne mikro lokacije so: Žagi Urbanovec in 
Rebolj, »Švepuna« Zagorje, nekdanji mlini. Skupaj ocena ~1 MW 

investicija 2015 – 2019 1.000.000 zasebni investitor 7,20 GWhe/a - 3.816 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

UI-18- Kogeneracija na bioplin (0,3 MW) ob eni od farm, kjer je 
mogoče urediti dovoz substrata še iz ostalih večjih proizvajalcev 

investicija 2014 – 2018 1.800.000 zasebni investitor 
1,50 GWht/a 
1,20 GWhe/a 

-636 t/a 

UI-19- Postavitev vetrnih elektrarn na podlagi izvedenih vsaj 
enoletnih meritev 6 x 1 MW, okolica Limovc oz. Čemšeniške planine 
in okolica Jablane 

investicija 2016-2020 7.800.000 zasebni investitor 9,00 GWhe/a -4.770 t/a 

SKUPAJ 
*Učinki URE so upoštevani v SC2. 
**HE Renke ni upoštevana v bilanci občine. 

56,61 GWht/a 
20,34 GWhe/a 

-27.451 t/a 

SC2 - 20% izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 (EU - podnebno energetski paket) 

STAVBE (STANOVANJSKE, JAVNE, POSLOVNE) 

UII-1-Uvajanje obračunavanje porabe toplote v večstanovanjskih 
stavbah (Zagorje, Kisovec, Izlake) po dejanski porabi (merilniki 
ogrevanje in sanitarna topla voda); predviden učinek: 20% 
zmanjšanje 

državni 
predpis v 
izvajanju 

2012 - 2015 100.000 

Stanovanjsko 
podjetje Zagorje , 

lastniki in upravljavci 
večstanovanjskih 

stavb 

-3,20 GWht/a -450 t/a 

UII-2-Energetska sanacija stanovanjskih stavb (prepolovitev rabe 
toplote za ogrevanje) v ~2200 stanovanjih (~275/leto); iz 180 
kWh/m

2
a na 90 kWh/m

2
a  

program 2012 - 2020 14.000.000 

Občina (program), 
Stanovanjsko 

podjetje Zagorje, 
lastniki, zasebni 

investitorji, 
upravljavci 

-16,30 GWht/a -2.275 t/a 

UII-3- Zmanjšana raba električne energije za razsvetljavo v 
stanovanjskih stavbah (50%) program 2012 - 2020 / 

Občina (program), 
lastniki, 

upravljavci 
-1,3 GWhe/a -689 t/a 

UII-4-Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju občine Zagorje 
investicija 2013 - 2020 2.400.000 Občina 

-0,76 GWht/a 
-0,18 GWhe/a 

-137 t/a 
-94 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

UII-5-Vgradnja dveh kompaktnih enot za soproizvodnjo toplote in 
električne energije v javnih stavbah v upravljanju občine, v katerih je 
energent zemeljski plin: OŠ Skvarča/športna dvorana (32 kWt in 15,3 
kWe) in OŠ Izlake (16 kWt in 6,9 kWe) 

investicija 2012 -2020 74.000 
Občina, zasebni 

investitorji 
/ -47 t/a 

UII-6-Energetska sanacija poslovnih stavb - ukrepi v ~220 poslovnih 
subjektih na področju energije za ogrevanje (-20%) in znižanje rabe 
električne energije (-15%) 

program 2012 - 2020 800.000 
Občina (program), 

lastnik 
- 0,84 GWht/a 
- 0,72 GWhe/a 

-169 t/a 
-380 t/a 

UII-7-Vgradnja 100 mikro SPTE na zemeljski plin v stanovanjskih 
objektih oskrbovanih z plinom (stanovanjske enote ~1 kWe plinski ali 
stirlingovi motorji) 

investicija 2013 - 2020 1.000.000 zasebni investitorji 0,20 GWhe - 106 t/a 

JAVNA RAZSVETLJAVA 

UII-8-Zamenjava neustreznih svetil (glede na Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja) z novimi energetsko 
učinkovitimi svetili 

investicija 2012 - 2013 336.000 
Občina/JP Komunala 

Zagorje 
-0,57 GWhe/a -286 t/a 

UII-9-Krmiljenje vklopa in izklopa svetil javne razsvetljave 
investicija 2017 - 2020 100.000 

Občina/JP Komunala 
Zagorje 

-0,20 GWhe/a - 108 t/a 

INDUSTRIJA 

UII-10-Povečanje energetske učinkovitosti v proizvodnih procesih: 
- aktivno upravljanje z energijo;  
predviden prihranek: 10% 
Op.: Na osnovi lokalnih dobrih praks smatramo, da je napovedan 
prihranek dosegljiv dosegljivo. 

projekt, 
programi 

2012 - 2020 200.000 
lastniki, gospodarske 

družbe 
-19,4 GWht/a 
-2,54 GWhe/a 

-2.880 t/a 
-1.340 t/a 

UII-11-Spodbujanje energetske in okoljske učinkovitosti v podjetjih: 

 promocija učinkovitosti ravnanja z odpadki in energijo v srednjih 
in manjših podjetjih, 

 podpora pri uvajanju standarda SIST ISO 50001, 

 portal za objavo okoljskih poročil podjetij 

projekt, 
program 

2013 - 2020 100.000 
Občina (program), 

lastniki, gospodarske 
družbe 

-29,1 GWht/a 
-3,81 GWhe/a 

-5.820 t/a 
-2.280 t/a 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

predviden prihranek: 15% 
Op.: Učinek mehkih ukrepov je ocenjen po optimističnem scenariju 
omenjenega standarda. 

PROMET 

UII-12-Povečanje učinkovitosti javnega sistema za prevoz potnikov: 

 sistem P+R v povezavi s hitrimi avtobusnimi linijami do večjih 
mest (Ljubljana) v vseh treh urbanih središčih, 

 intermodalna vozlišča (prestopne točke – povezava z ostalim 
javnim potniškim prometom) – avtobusna postaja Zagorje, 
železniška postaja Zagorje), 

 vzpostavite parkirišč za deljenje avtomobila (car pooling na 
parkiriščih ob glavnih prometnicah), 

 spodbujanje souporabe avtomobila z gospodarskimi subjekti, ko 
le-ti niso v uporabi (npr. v popoldanskem času, med vikendi) 

predviden prihranek: 2% 

Investicija, 
program 

2013 - 2020 / 
Občina (občinske 

ceste, vozila), Država 
(državne ceste) 

-1,2 GWht/a -331 t/a 

UII-13-Vzpostavitev ustrezne infrastrukture za kolesarski promet: 
nove kolesarske površine/povezave (Izlake-Kisovec-Zagorje 
železniška postaja), 
varovani prostori za hrambo koles, 
javna izposoja koles (tudi v povezavi s P+R in intermodalnimi vozlišči) 

investicija 2013 - 2020 1.000.000 
Država (državne), 

Občina 
posredni učinek posredni učinek 

UII-14-Namestitev 30 polnilnic za električne avtomobile napajanih 
samo iz elektro omrežja (5% električnih vozil leta 2020) po celotnem 
ozemlju občine 

investicija 2012 - 2020 200.000 
Občina (program), 
zasebni investitorji 

+2 GWhe/a -826 t/a 

UII-15-Namestitev 3 polnilnic za stisnjen zemeljski plin (CNG) za 
osebna motorna vozila (posodobitev 10 % vozil na plinski pogon leta 
2020) 

investicija 2013 - 2015 300.000 zasebni investitorji / / 

UII-16-Digitalizacija upravnih postopkov projekt 2013 - 2014 100.000 UE, Občina posredni učinek posredni učinek 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

UII-17-Zamenjava dizla z CNG (stisnjen zemeljski plin) v vseh vozilih 
lokalnega prevoznika Integral Zagorje 

investicija 2013 - 2020 1.000.000 Integral Zagorje / - 140 t/a 

UII-18-Ukinjanje brezplačnih parkirnih mest za zaposlene, ki živijo v 
krogu do 3 km od delovnega mesta 

program 2013 - 2020 / 
Občina, Država, večja 

podjetja 
posredni učinek posredni učinek 

OSKRBA 

UII-19-Razširitev omrežja daljinskega ogrevanja ter zemeljskega plina 
in spodbujanje povečevanja izkoriščanja kapacitet energetskih 
infrastrukturnih sistemov, ki vključuje aktivacijo že izvedenih, a 
neaktivnih priključkov omrežja zemeljskega plina in priključitev ~300 
odjemalcev (individualnih kurišč), ki uporabljajo ELKO na sistem 
daljinskega ogrevanja) 

investicija 
program 

 
2012 - 2020 900.000 

Adriaplin 
JP Komunala Zagorje 

Občina, 
lastniki, zasebniki 

/ -673 t/a 

UII-20-Zmanjšanje toplotnih izgub v omrežju daljinskega ogrevanja 
(10 % zmanjšanje izgub toplote pri distribuciji), zmanjšanje rabe 
električne energije za delovanje sistema (10%), boljši (avtomatiziran) 
nadzor, prigraditev hranilnika toplote 

investicija 2014 - 2016 300.000 
JP Komunala Zagorje, 

Občina 
-0,20 GWht/a 
-0,02 GWhe/a 

-12 t/a 

UII-21- Kogeneracija na lesno biomaso – prigraditev ORC enote 
DOLB Zagorje: toplotne moči 2,3 MW ter električne 427 kW 

investicija 2015 - 2016 2.562.000 
JP Komunala Zagorje, 

Občina 
učinek OVE*: 
1,39 GWhe/a 

-737 t/a 

UII-22-Priklop in izvedba razvodov za STV v večstanovanjskih stavbah 
v 500 stanovanjih, ki so že na DOLB Zagorje (sedaj elektrika in samo 
3 toplotne postaje v času ogrevalne sezone) 

investicija 2014 - 2020 200.000 

JP Komunala Zagorje, 
Občina (progam), 
upravniki, zasebni 

lastniki 

/ -700 t/a 

UII-23-Zmanjšanje rabe električne energije za delovanje sistema 
vodovoda in kanalizacije za 10% z boljšim sistemom nadzora tlaka in 
optimizacijo delovanje črpališč 

investicija 2013 - 2020 500.000 
Občina (program) 

JP Komunala Zagorje 
-0,15 GWhe/a -80 t/a 

UII-24-Za stavbe, katerih tlorisna površina presega 500 m
2
 in se 

nahajajo na oskrbovalnem območju zemeljskega plina, se predpiše 
izdelava študije izvedljivosti SPTE 

priporočilo, 
projekt 

2012 / Občina posredni učinek posredni učinek 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

SKUPAJ 
*Učinki OVE so upoštevani v SC1. 

-95,02 GWht/a 
+1,91 GWhe/a 

-19.823 t/a 

SC3 – Učinkovito energetsko načrtovanje 

Občina Zagorje ob Savi 

UIII-1-Imenovanje energetskega managerja občine Zagorje organizacija 2013 - 2020 300.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-2-Spodbujanje ukrepov URE in OVE v vseh segmentih 
energetske rabe 

program 2012 - 2020 100.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-3-Izvajanje energetskega monitoringa v javnih objektih, 
vzpostavitev centralnega energetskega upravljanja javnih stavb 

program 2013 - 2020 100.000 
Občina, upravitelji 

javnih objektov 
posredni učinek posredni učinek 

UIII-4-Zelena javna naročila in nakup izdelkov z okoljskim 
certifikatom v občini Zagorje  in organizacijah, katerih ustanovitelj je 
občina 

program 2013 - 2020 / 
Občina, organizacije, 
katerih ustanovitelj 

je Občina 
posredni učinek posredni učinek 

UIII-5-Priprava smernic o zahtevah učinkov energetske sanacije pri 
obnovi obstoječih stavb (znižana zahteva o uporabni površini stavb, 
ki morajo zadostiti zahteve Pravilnika o energetski učinkovitosti 
stavb – manj od 500 m

2
 tlorisne površine)  

priporočilo, 
smernice 

2012 5.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-6-Predpis o obveznem izvajanju energetske sanacije 
večstanovanjskih objektov na osnovi letnih planov s strani 
upravljavcev večstanovanjskih objektov 

predpis 
(Država) 

2013 / 

Občina (priporočilo), 
upravljavci stavb, 

Stanovanjsko 
podjetje Zagorje 

posredni učinek posredni učinek 

UIII-7-Priprava letnih planov in poročil o aktivnostih javnih podjetij 
na področju URE in OVE 

projekt 2013 - 2020 / 
Občina, javna 

podjetja 
posredni učinek posredni učinek 

UIII-8-Ustanovitev sklada za financiranje energetskih sanacij stavb program, 
sklad 

2013 - 2020 100.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-9-Vzpostavitev inovativnega pristopa pri financiranju program, 2013 - 2020 100.000 Občina posredni učinek posredni učinek 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

energetskih sanacij objektov (izvajalec se poplača iz prihrankov 
energije – energetsko pogodbeništvo) 

projekt 

UIII-10-Zagotavljanje energijske učinkovitosti pri prostorskem 
načrtovanju; Usmerjanje prostorskega razvoja v  zgoščevanje in 
obnovo obstoječih poselitvenih območij in ne v širjenje novih 
območij; V postopku priprave prostorskih aktov je obvezna priprava 
strokovne podlage za oceno vpliva na energetsko in emisijsko 
bilanco občine; Obvezno zagotavljanje dostopa do javnega 
potniškega prometa pri izdelavi prostorskih aktov; Omejitve pri 
načrtovanju parkirnih mest za osebna motorna vozila na območjih 
večje zgostitve prebivalcev (center,...); Zagotavljanje pogojev 
uporabe vozil na alternativna pogonska goriva 

smernice 2013 - 2020 / Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-11-Nagrajevanje dobrih praks program 2012 - 2020 10.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-12-Priprava dolgoročne promocijske kampanje: 

 povzetek LEK s predstavitvijo ciljev in ukrepov, 

 dan energije - dogodki,  

 obveščanje občanov o možnostih financiranje ukrepov URE in 
OVE, 

 spodbujanje sprotnega spremljanja rabe energije v stanovanjih 
(merilne naprave) 

program 2012 - 2020 50.000 
Občina, upravljavci 
večstanovanjskih 

stavb 
posredni učinek posredni učinek 

UIII-13-Energetske izkaznice v stavbah v upravljanju občine projekt 2012 - 2014 5.000 Občina posredni učinek posredni učinek 

UIII-14-Ukrepi na državni ravni, ki vplivajo na cilje občine (Akcijski 
načrt za OVE, 2010-2020): 

 zakonodaja v zvezi s povečanje deleža OVE v stavbah, 

 razvoj in delovanje elektroenergetskega sistema, 

 razvoj infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje, 

 podpora električni energiji proizvedeni iz OVE, 

 fiksne tarife za dobavo električne energije, 

državni 
predpisi, 
programi 

2011 - 2020 
 

/ Država posredni učinek posredni učinek 
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UKREP TIP UKREPA 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI 

(€) 
VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI 
(sprememba v rabi 
končne energije v 
letu 2020 glede na 

leto 2008) 
GWh/a 

EMISIJSKI UČINKI 
(sprememba 

emisij CO2 glede 
na leto 2008) 

t/a 

 programi spodbujanja uporabe sončnih kolektorjev v 
gospodinjstvih, 

 program spodbujanja kotlov na lesno biomaso v gospodinjstvih, 

 program sofinanciranja izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso in geotermalno energijo, 

 program sofinanciranja vgradnje kotlovskih naprav na lesno 
biomaso, 

 program sofinanciranja ozaveščevalnim promocijskih in 
izobraževalnih projektov, 

 program Energetskega svetovanja, 

 posebni ukrepi za spodbujanje uporabe energije iz biomase 

UIII-15-Urediti na državni  ravni, da je mogoče na degradiranih 
območjih, ki niso primerna za kmetijsko dejavnost ali gradnjo, 
postavljati objekte za izkoriščanje OVE 

projekt 2012 - 2014 5.000 Občina/Država posredni učinek posredni učinek 

UIII-16-Pripraviti akcijski načrt trajnostne energije (SEAP) projekt 2013 5.000 Občina posredni učinek posredni učinek 
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