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TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Zavezanost k trajnostnemu razvoju 

Trajnostni razvoj pomeni, da je treba zadovoljiti potrebe sedanje generacije, ne da bi se tako zmanjšala 

sposobnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. To je vseobsegajoč cilj Evropske unije, določen v 

Pogodbi, ki ureja vse politike in dejavnosti Unije. Njegov smoter je ohraniti zmožnost Zemlje, da omogoča 

življenje v vsej njegovi raznolikosti, zasnovan pa je na načelih demokracije, enakosti spolov, solidarnosti, pravne 

države in spoštovanja temeljnih pravic, vključno s svoboščinami in enakimi možnostmi za vse. Njegov namen je 

zagotavljati stalno izboljševanje življenjskih pogojev in blaginje na Zemlji za sedanje in prihodnje generacije. V ta 

namen spodbuja dinamično gospodarstvo, polno zaposlenost in visoko raven izobrazbe, zdravstvenega varstva, 

socialne in ozemeljske kohezije ter varstva okolja v mirnem in varnem svetu, kjer bo spoštovana kulturna 

raznolikost. 

Evropski svet v Göteborgu (2001) je sprejel prvo strategijo EU za trajnostni razvoj. Zunanjo razsežnost ji je leta 

2002 ob upoštevanju Svetovnega vrha o trajnostnem razvoju v Johannesburgu (2002) dodal Evropski svet v 

Barceloni. Vendar pa netrajnostni trendi, ki zadevajo podnebne spremembe in porabo energije, grožnje javnemu 

zdravju, revščino in socialno izključenost, demografske pritiske in staranje, upravljanje z naravnimi viri, upad 

biotske raznovrstnosti, rabo zemlje in promet, še vedno obstajajo in pojavljajo se novi izzivi. Ker ti negativni 

trendi ustvarjajo občutek, da je treba nujno ukrepati, so potrebni kratkoročni ukrepi, vendar pa se pri tem ne sme 

pozabiti na dolgoročno perspektivo. Glavni izziv je postopna sprememba trenutno netrajnostnih vzorcev porabe 

in proizvodnje ter nepovezan pristop k oblikovanju politik. 

Splošen cilj prenovljene strategije EU za trajnostni razvoj je opredeliti in oblikovati ukrepe, ki bodo EU omogočili 

nenehno izboljševanje življenjskih pogojev za sedanje in prihodnje generacije, in sicer z vzpostavitvijo trajnostnih 

skupnosti, ki lahko učinkovito upravljajo in uporabljajo vire, ter izkoriščajo ekološki in družbeni inovacijski 

potencial gospodarstva, da bi zagotovili blaginjo, varstvo okolja in socialno kohezijo. 

Evropski svet je junija 2005 potrdil naslednje cilje in načela, na katerih naj temelji trajnostni razvoj vseh 

skupnosti: 

 

Ključni cilji 

VARSTVO OKOLJA 

Ohranjanje zmožnosti Zemlje, da omogoča življenje v vsej njegovi raznolikosti, spoštovanje omejenosti 

zemeljskih naravnih virov ter zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja in izboljšanje kakovosti okolja. 

Preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja okolja ter spodbujanje trajnostnih vzorcev porabe in 

proizvodnje, da bi se prekinila povezava med gospodarsko rastjo in propadanjem okolja. 
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SOCIALNA ENAKOST IN KOHEZIJA 

Spodbujanje demokratične, socialno vključujoče, kohezivne, zdrave, varne in pravične družbe, ki spoštuje 

temeljne pravice in kulturno raznolikost, ustvarja enake možnosti in se bori proti vsem oblikam 

diskriminacije. 

GOSPODARSKA BLAGINJA 

Spodbujanje uspešnega, inovativnega, z znanjem bogatega, konkurenčnega in ekološko učinkovitega 

gospodarstva, ki omogoča visoko življenjsko raven ter polno in visokokakovostno zaposlitev v vsej 

Evropski uniji. 

IZPOLNJEVANJE NAŠIH MEDNARODNIH OBVEZNOSTI 

Spodbujanje ustanavljanja in ohranjanje stabilnosti demokratičnih institucij po svetu, ki temeljijo na miru, 

varnosti in svobodi. Aktivno spodbujanje trajnostnega razvoja po svetu in zagotavljanje, da so notranje in 

zunanje politike Evropske unije v skladu z globalnim trajnostnim razvojem in s svojimi mednarodnimi 

obveznostmi. 

 

Usmeritvena načela politike 

SPODBUJANJE IN ZAŠČITA TEMELJNIH PRAVIC 

Postaviti človeka v osrčje politik Evropske unije s spodbujanjem temeljnih pravic, bojem proti vsem 

oblikam diskriminacije in s prispevkom k zmanjšanju revščine ter odpravo socialne izključenosti po vsem 

svetu. 

SOLIDARNOST MED GENERACIJAMI IN ZNOTRAJ NJIH 

Obravnavanje potreb sedanjih generacij, ne da bi se s tem zmanjšala sposobnost prihodnjih generacij, da 

zadovoljijo svoje potrebe v EU in drugje. 

ODPRTA IN DEMOKRATIČNA DRUŽBA 

Zagotavljanje državljanske pravice dostopa do podatkov in zagotavljanje dostopa do pravnega varstva. 

Nuditi primerno svetovanje in možnost udeležbe vsem zainteresiranim strankam in združenjem. 

SODELOVANJE DRŽAVLJANOV 

Spodbujanje soodločanja državljanov. Spodbujanje izobraževanja in javne ozaveščenosti glede 

trajnostnega razvoja. Obveščanje državljanov o njihovem vplivu na okolje in njihovih možnostih za več 

trajnostnih odločitev. 

VKLJUČEVANJE PODJETIJ IN SOCIALNIH PARTNERJEV 

Spodbujanje socialnega dialoga, družbene odgovornosti gospodarskih družb in zasebno-javnih 

partnerstev za več sodelovanja in skupne odgovornosti ter dosego trajnostne porabe in proizvodnje. 
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POVEZANOST POLITIK IN UPRAVLJANJE 

Spodbujanje povezanosti vseh politik Evropske unije in povezanosti lokalnih, regionalnih, nacionalnih in 

globalnih ukrepov za povečanje njihovega prispevka k trajnostnemu razvoju. 

VKLJUČEVANJE POLITIK 

Spodbujanje vključevanja ekonomskih, socialnih in okoljskih načel, da se s čim večjim izkoriščanjem 

instrumentov za učinkovitejše predpise, kot so uravnotežena presoja vpliva in posvetovanje z interesnimi 

skupinami, uskladijo in vzajemno krepijo. 

UPORABA NAJBOLJŠEGA RAZPOLOŽLJIVEGA ZNANJA 

Zagotavljanje, da se politike razvijejo, ocenijo in izvajajo na podlagi najboljšega dostopnega znanja in da 

so gospodarsko zdrave in stroškovno učinkovite. 

PREVIDNOSTNO NAČELO 

Izvajanje ustreznih postopkov ocenjevanja in preventivnih ukrepov povsod, kjer obstaja objektivna 

znanstvena negotovost, da se prepreči morebitna nevarnost za človeško zdravje ali za okolje ter se 

preventivno ukrepa. 

ONESNAŽEVALCI NAJ PLAČAJO 

Zagotavljanje, da so cene odraz dejanskih stroškov, ki jih poraba in proizvodnja predstavljata za družbo, 

in da onesnaževalci plačajo za škodo, ki jo povzročijo človeškemu zdravju in okolju. 

UVOD 

Politika razvoja podeželja se osredotoča na tri ključna področja: kmetijsko-živilsko gospodarstvo, okolje in širše 

podeželsko gospodarstvo ter prebivalstvo. Strategije in programi razvoja podeželja sledijo sledečim smernicam: 

• izboljšanje konkurenčnosti za kmetijstvo in gozdarstvo: usmerjenost v človeški in fizični kapital v 

sektorjih kmetijstva, prehrane in gozdarstva, pospeševanje prenosa znanja in inovacij ter kakovosti 

proizvodnje; 

• izboljšanje okolja in krajine: zagotavljanje ukrepov za varstvo in povečanje naravnih virov, kot tudi za 

ohranjanje sistemov kmetijstva in gozdarstva visoke naravne vrednosti ter kulturne krajine podeželskih 

območij; 

• kakovost življenja na podeželskih območjih in diverzifikacija podeželskega gospodarstva: razvoj lokalne 

infrastrukture in človeškega kapitala v podeželskih območjih za zboljšanje pogojev za rast in ustvarjanje 

delovnih mest v vseh sektorjih in za diverzifikacijo gospodarskih dejavnosti, inovativno upravljanje prek 

lokalnih pristopov k razvoju podeželja od spodaj navzgor 

Študija Zelena občina v segmentih zajema vse smernice, vendar natančneje opredeljuje varovanje okolja in 

kakovost življenja v ruralnem področju občine Selnica ob Dravi.   
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Za varstvo in povečanje naravnih virov in krajine podeželskih območij, morajo viri, prispevati k trem prednostnim 

področjem: biotski raznovrstnosti in ohranjanju ter razvoju sistemov kmetijstva in gozdarstva visoke naravne 

vrednosti in tradicionalnih kmetijskih krajinah, vodi in podnebnim spremembam. 

Ukrepi se morajo uporabiti za vključitev teh okoljskih ciljev in prispevati k izvajanju kmetijske in gozdarske 

mreže Natura 2000, k zavezi za zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti, trajnostni rabi vodnih virov in k 

ublažitev podnebnih sprememb. 

Ključni ukrepi vključujejo: 

1. pospeševanje okoljskih storitev in živalim prijaznih kmetijskih praks z upoštevanjem standardov, 

zlasti kadar zadevajo posebne vire izjemnega pomena v okviru kmetijstva in gozdarstva, kot sta 

voda in tla;  

2. ohranjanje obdelovalne krajine in gozdov. V Evropi je večina pomembnega podeželskega okolja 

produkt kmetijstva. Trajnostne prakse upravljanja zemljišč lahko pomagajo pri zmanjševanju 

tveganj, ki so povezana z opuščanjem, dezertifikacijo in gozdnimi požari, zlasti na območjih z 

omejenimi možnostmi. Ustrezni sistemi kmetovanja pomagajo ohranjati krajino in habitate, ki 

obsegajo vse od močvirij do suhih travnikov in gorskih pašnikov. V številnih območjih je to 

pomemben del kulturne in naravne dediščine in privlačnosti podeželskih območij kot krajev za 

življenje in delo; 

3. boj proti podnebnim spremembam. Kmetijstvo in gozdarstvo sta v ospredju razvoja obnovljive 

energije in materialnih virov za bioenergetske naprave. Ustrezne kmetijske in gozdarske prakse 

lahko prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in ohranjanje učinka ponorov ogljika iz 

gozdov in organske snovi v sestavi tal ter hkrati pomagajo pri prilagoditvi na učinke podnebnih 

sprememb; 

4. utrjevanje prispevka ekološkega kmetovanja. Ekološko kmetovanje predstavlja celovit pristop k 

trajnostnemu kmetijstvu. V tem smislu je mogoče nadalje okrepiti njegov prispevek k okoljskim 

ciljem in ciljem dobrega počutja živali;  

5. spodbujanje okoljskih/gospodarskih pobud, koristnih za vse. Zagotavljanje okoljskih dobrin, zlasti 

s kmetijsko-okoljskimi ukrepi, lahko prispeva k istovetnosti podeželskih območij in njihovih 

živilskih proizvodov. Tvorijo lahko osnovo za rast in delovna mesta, ki jih ustvarjata turizem in 

zagotavljanje razvedrilnih dejavnosti na podeželju, zlasti kadar so povezane z diverzifikacijo v 

turističnem, obrtnem, izobraževalnem ali neživilskem sektorju;  

6. pospeševanje ozemeljskega ravnotežja. Programi razvoja podeželja lahko bistveno prispevajo k 

privlačnosti podeželskih območij. Lahko tudi pomagajo zagotoviti, da se v konkurenčnem, na 

znanju temelječem gospodarstvu ohranja trajnostno ravnotežje med urbanimi in podeželskimi 

območji. V kombinaciji z drugimi programskimi osmi lahko ukrepi upravljanja zemljišč pozitivno 

prispevajo k prostorski razporeditvi gospodarske dejavnosti in ozemeljske kohezije. 

Okoljska politika ni več postranska tema, ampak je postala ena najpomembnejših zadev politike. Večina ljudi 

meni, da je zanje varovanje okolja pomembno in da so zelo zaskrbljeni glede pojavov, kot so podnebne 

spremembe in onesnaževanje. Razmišljanja okoljske politike se vse bolj prenašajo na področja prometne, 
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energijske, kmetijske, kohezijske, industrijske in raziskovalno-razvojne politike. Med drugim je cilj energijske 

politike prehod na nizkoogljično gospodarstvo.  

V okviru varovanja okolja imajo prioritetno mesto podnebne spremembe. Posledice podnebnih sprememb se že 

čutijo, raven gladine morja narašča, ekstremne vremenske razmere pa so pogostejše. Četrto ocenjevalno 

poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe je napovedalo, da bi se povprečne svetovne 

temperature površja lahko to stoletje povečale za 1,8–4,0 °C in, če ne bo učinkovitih ukrepov, dosegle prag, 

onkraj katerega postanejo katastrofalne spremembe veliko verjetnejše. Sternovo poročilo ekonomiki podnebnih 

sprememb je pokazalo, da so stroški neukrepanja bistveno večji kot stroški ukrepanja proti podnebnim 

spremembam. 

V naslednjih 50 letih bodo podnebne spremembe vplivale na gospodarstvo, še posebej na kmetijstvo, 

energetiko, promet, turizem in zdravstvo. Pospešile bodo izgubo ekosistemov in biotske raznovrstnosti. 

Prizadele bodo gospodinjstva in podjetja ter predvsem najbolj ranljive družbene skupine (starejši, ljudje s 

posebnimi potrebami in gospodinjstva z nizkimi prihodki). Vplivi se bodo razlikovali po regijah, najbolj občutljiva 

bodo priobalna in gorska območja ter poplavne ravnice.  

• V severni Evropi bodo podnebne spremembe najprej prinesle mešane učinke, vključno z nekaterimi 

koristmi: manj ogrevanja prostorov, večja kmetijska pridelava, večja rast gozdov. Sčasoma pa bodo 

negativni učinki (pogostejše zimske poplave, ogroženi ekosistemi, večja nestabilnost tal) prevladali nad 

koristmi. 

• V srednji in vzhodni Evropi se bo količina poletnih padavin zmanjšala, kar bo pripeljalo do večjega 

pomanjkanja vode. Vročinski valovi bodo povečali zdravstvene težave. Produktivnost gozdov bo manjša, 

pogostost požarov zaradi vžiga šote pa bo večja.  

• V južni Evropi bodo podnebne spremembe povzročile poslabšanje stanja: večja zdravstvena tveganja 

zaradi vročinskih valov, več požarov v naravi, manjša razpoložljivost vode ter s tem tudi manjši potencial 

vodne energije in manjša kmetijska pridelava.  

Poleg tega strokovnjaki IPCC pričakujejo, da se bo:   

• Nevarnost poplav povečala zaradi vse večjega taljenja ledu in snega, hitre in nepričakovane poplave 

bodo postale pogost pojav po vsej Evropi, zimske poplave in izlitja bodo pogostejše na obalnih območjih, 

povečala se bo tudi erozija. 

• Povečala se bodo zdravstvena tveganja (vročinski valovi, poplave, bolezni).  

• Biotska raznovrstnost se bo korenito spremenila, zlasti v alpskem svetu, saj se bo velika večina 

organizmov in ekosistemov le težko prilagajala spremembam. 

• Izzivi, s katerimi se bodo ukvarjale gospodarske panoge (kmetijstvo in gozdarstvo, turizem, 

energetika), bodo vse večji. 

Podnebnim spremembam se ni mogoče več izogniti. Zato morajo tudi lokalne skupnosti pripraviti načrte 

prilagajanja le-tem. Nabor mogočih prilagoditvenih odzivov je zelo velik in sega od čisto tehnoloških rešitev (npr. 

obramba pred točo, poplavami), prek spremembe vedenjskih vzorcev, do upravljavskih (npr. spremenjene 

prakse kmetovanja) in političnih odločitev (npr. prostorski predpisi, cilji zmanjševanja emisij). Dejstvo pa je, da se 
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moramo še vedno spopasti z visokimi okoljskimi, gospodarskimi, informacijskimi in družbenimi ovirami ter 

ovirami pri ukrepanju in vedenjskimi vzorci, ki zavirajo izvajanje ukrepov za prilagajanje spremembam.  

Junija 2007 je Evropska komisija predstavila Zeleno knjigo o prilagajanju vplivom podnebnih sprememb, ki je 

bila nadaljevanje dela in izsledkov Evropskega programa za podnebne spremembe. Aprila 2009 je sledila 

naslednja faza, ko je izšla Bela knjiga o zmanjšanju dovzetnosti Evrope za podnebne spremembe, ki določa 

ukrepe, s katerimi bo EU izboljšala prilagodljivost naravnih in človeških sistemov na vplive podnebnih 

sprememb.   

Na ravni Slovenije je kot prioriteta izpostavljeno prostorsko načrtovanje kot eno pomembnih preventivnih 

instrumentov za prilagajanje podnebnim spremembam. Ob tem pa tudi trajnostno in celostno upravljanje z 

vodnimi viri, podnebnim spremembam prilagojeno trajnostno gospodarjenje z gozdnimi ekosistemi, ohranjanje 

biodiverzitete in informiranje ter osveščanje javnosti o posledicah sprememb podnebja. 

STRATEŠKO ENERGETSKO DELOVANJE OBČINE SELNICA OB DRAVI 

Strateško energetsko planiranje analizira energetsko rabo in oskrbo na področju občine in predlaga rešitve za 

izboljšanje trenutnega stanja in trajnostnega energetskega razvoja občine. Pri določevanju energetskih smernic 

v prihodnosti upošteva kratkoročne in dolgoročne razvojne načrte občine, ne samo na področju rabe in oskrbe z 

energijo, ampak tudi na vseh ostalih razvojnih področjih občine. Namen trajnostnega energetskega planiranja je 

tudi povečanje osveščenosti in informiranosti prebivalcev, predvsem na področju učinkovite rabe energije (URE) 

in izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE).  

Za učinkovito določevanje potrebnih ukrepov na področju URE in OVE je najprej potrebno izvesti celovito 

analizo trenutnega stanja na področju oskrbe in rabe z energijo. Pri analizi stanja je potrebno zajeti vse 

porabnike (gospodinjstva, podjetja in javne zgradbe), analizirati vse možnosti za zmanjšanje rabe energije in 

izkoriščanja lokalnih energetskih virov ter predlagati ukrepe za povečanje zanesljivosti oskrbe s toplotno in 

električno energijo. Predlagani ukrepi pripomorejo k izboljšanju energetske oskrbe z energijo, zmanjševanju 

nevarnih emisij toplogrednih plinov in izboljšanju bivalnega okolje za vse prebivalce. 

Priprava strateških občinskih dokumentov na področju energetskega razvoja omogoča: 

• analiza obstoječega stanja na področju oskrbe in rabe energije v občini; 

• pregled ukrepov za učinkovito rabo energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije; 

• določevanje in načrtovanje energetskih ciljev v občini; 

• določevanje in primerjava različnih alternativ trajnostnega razvoja občine; 

• spremljanje in primerjanje rabe energije pred in po izvedbi posameznih predlaganih ukrepov; 

• oblikovanje kratkoročne in dolgoročne energetske politike občine; 

• spremljanje in dokumentiranje sprememb in večjih odstopanj energetskega in okoljskega stanja.  
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To so pomembni dokument za načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja občine, saj zajemajo ukrepe in 

predloge, s katerimi lahko občina uresničuje učinkovite, ekonomsko upravičene in okolju prijazne energetske 

storitve v posameznih gospodinjstvih, javnih zgradbah in podjetjih. 

Cilji izdelave dokumentov so: 

• zmanjšanje rabe energije na vseh področjih (gospodinjstva, podjetja, javni sektor in promet); 

• povečanje izkoriščanja lokalnih obnovljivih virov energije (predvsem lesne biomase, kot tudi sončne 

energije, bioplina, itd); 

• zmanjšanje nevarnih emisij toplogrednih plinov (predvsem CO2); 

• spodbujanje uporabe lesne biomase za daljinsko ogrevanje in soproizvodnjo toplotne in električne 

energije (SPTE); 

• prehod s fosilnih goriv (premog, kurilno olje, itd) na obnovljive vire energije; 

• izvajanje energetskih pregledov za javne zgradbe; 

• vzpostavljanje energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne zgradbe; 

• vzpostavitev energetskega svetovanja, osveščanja, informiranja in izobraževanja. 

 

Splošne geografske značilnosti občine Selnica ob Dravi  

Občina Selnica ob Dravi leži na Kozjaku in v Dravski dolini ob reki Dravi, 12 km zahodno od Maribora. Na severu 

jo omejuje državna meja z Avstrijo, na jugu reka Drava, na vzhodu naselji Srednje in Zgornji Slemen 

(Bresterniški potok), na zahodu Šturmova grapa in Čermenica (vir: Selnica ob Dravi, Zbornik ob 900-letnici kraja, 

Univerzitetna knjižnica Maribor, 1993). Selnico ob Dravi obkrožajo občine: na zahodu Občina Podvelka, ki že 

pripada sosednji Koroški regiji, Občina Lovrenc na Pohorju na jugozahodu, Občina Ruše na jugu in na vzhodu 

Mestna občina Maribor, ki je drugo največje mesto v Sloveniji in hkrati regijsko, upravno, izobraževalno, kulturno 

in ekonomsko središče severovzhodne Slovenije. 

Ozemlje občine obsega 64,5 km2. Spada med manjše slovenske občine, saj zavzema le 0,32% slovenskega 

ozemlja. V njej se nahaja 11 katastrskih občin (Janževa gora, Sp. Selnica, Zg. Selnica, Sp. Boč, Zg. Boč, Sp. 

Slemen, Zg. Slemen, Žavcarjev vrh, Veliki Boč, Sp. Vurmat in Gradišče). Statistično občina pripada Podravski 

statistični regiji. 

V občini je 14 naselij: Črešnjevec ob Dravi (v nadaljevanju Črešnjevec), Fala, Gradišče na Kozjaku (v 

nadaljevanju Gradišče), Janževa Gora, Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica, Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Veliki 

Boč, Vurmat (del), Sveti Duh na Ostrem Vrhu, Zgornji Boč, Zgornja Selnica, Zgornji Slemen (del). 

Na jugu se občina nahaja na naplavni ravnici reke Drave in se proti severu počasi dviguje v hribovje Kozjaka. 

Najvišji vrh je na Zgornjem Boču 985 m visok Kolarjev vrh. 

Občinsko središče 

Občina kot lokalna samoupravna skupnost lahko funkcionira, če ima zagotovljene možnosti pokrivanja osnovnih 

potreb občanov, zlasti pa, da ima zagotovljene pogoje za varstvo otrok in starejših občanov, da ima zagotovljene 
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možnosti osnovnošolskega izobraževanja, da ima zagotovljene pogoje za zdravstveno varstvo občanov ter da 

ima pogoje za kulturno in družabno življenje občanov in ne nazadnje, da ima možnost za delo občinske uprave 

in za delo organov lokalne skupnosti. V občinskem središču v naselju Selnica ob Dravi so občanom dosegljive 

javne storitve predšolskega varstva – vrtec, osnovna šola, zdravstvene ambulante, lekarna, pošta, občinski 

prostori in trgovina dnevne oskrbe. V naselju Selnica ob Dravi imajo sedež številna društva (kulturna, športna, 

gasilsko in druga društva). Naselje Selnica ob Dravi je največje naselje v občini in ima tudi farno cerkev z 

župnijo, pokopališče, sedež lokalne televizije in kabelsko razdelilnega sistema, redno avtobusno povezavo z 

Mariborom in Rušami, avtobusno povezavo z ostalimi naselji v občini, ustrezne osebne in servisne obrtne 

storitve. V naselju so prostori za kulturno dejavnost (kulturni dom je sicer že vrnjen denacionalizacijski 

upravičenki) in športno udejstvovanje (telovadnica osnovne šole in manjše zunanje športno igrišče ob osnovni 

šoli). Vse našteto predstavlja ključne elemente funkcioniranja lokalne samouprave ter zagotavlja bivanjske 

pogoje in potrebne storitve za občane. 

Naselja v nižinskem delu 

Fala je naselje v neposredni bližini Hidroelektrarne Fala, kjer so deloma blokovska stanovanja, v večini pa 

individualne hiše s pretežno zaposlenim aktivnim prebivalstvom. Ostali del naselja Fala predstavlja zaselek ob 

Dravi (Ranhof) nasproti graščine Fala. Za naselje je značilna mešana gospodarsko – kmetijska in stanovanjska 

gradnja. V naselju je hidroelektrarna, ki je v svojem starem delu preurejena v elektrotehnični muzej. Leta 2008 je 

bil muzej razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Naselje je brez trgovine in brez drugih centralnih 

funkcij.  

Črešnjevec ob Dravi je naselje, ki se razprostira na ravninskem območju med cesto Maribor – Dravograd in 

gozdom Dobrava. Naselje je deloma razpršena individualna gradnja, deloma pa strnjena vas. Naselje nima 

nobene centralne funkcije. 

Naselje Spodnja Selnica (Bistrica) je strnjeno naselje ob cesti Maribor – Dravograd. Naselje ima trgovino z 

osnovno preskrbo, tu je sedež kmetijske zadruge, drugih centralnih funkcij pa naselje nima. 

Naselje Spodnji Slemen je območje, katerega del poteka v nižini kot strnjeno naselje, v drugem delu pa gre za 

hribovit predel z razpršeno gradnjo. V nižinskem predelu je to majhno naselje s strnjeno poselitvijo. V naselju so 

gasilski dom ter igrišča za tenis. V naselju je v smeri proti Mariboru (2 km) dvorec Viltuš; ob cesti v parku stoji 

stavba, ki jo je dal pozidati Vid Herbenstein leta 1625, sedanjo podobo pa je dobil v letih 1885 – 1905. Posebno 

dragocen je baročni grajski park v krajinskem slogu. Park in grad sta zavarovana kot spomenik državnega 

pomena. Celotno posestvo je bilo v procesu denacionalizacij; proti plačilu odškodnine je prešlo v last Ministrstva 

za kulturo. 

Hribovska naselja 

Naselja oziroma zaselki v hribovitem predelu občine so Vurmat, Veliki Boč, Spodnji Boč, Janževa gora, Zgornji 

Boč, Zgornji Slemen in Spodnji Slemen (hriboviti predel območja). Ta naselja niso strnjena, ležijo na južnem 

pobočju Kozjaka in so povezana z dolino s številnimi javnimi potmi, ki so v večini slabo vzdrževane ceste. Na 

tem območju stoji objekt bivše podružnične šole na Slemenu, ki trenutno služi za zbore in srečanja krajanov, 

taborniška srečanja, sestanke vaškega odbora ipd. 
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Naselja ob državni meji 

Naselja, ki ležijo tik ob državni meji so: 

Gradišče na Kozjaku je območje, ki leži ob slovensko-avstrijski meji. Je pretežno hribovsko naselje. Obsega 

precej strm proti zahodu nagnjen predel Kozjaka. Na zahodu in jugu sega do Kaple in na vzhodu do Vurmata. 

Leta 1921 so v privatni hiši odprli šolo, ki je leta 1923 postala samostojna. Leta 1936 je bila na pobudo Družbe 

Cirila in Metoda zgrajena šola, ki pa je med vojno pogorela. Po vojni so jo obnovili, danes je to podružnična šola 

Osnovne šole Selnica ob Dravi. Na območju se nahaja bivši maloobmejni prehod in dom krajanov. 

Sveti Duh na Ostrem Vrhu je naselje, ki ima precej centralnih funkcij. Naselje je prostorsko strnjeno ob farni 

cerkvi Sv. Duha, ki je še danes znana romarska cerkev (uradno razglašena 1768, papež Klemen XIII) dveh 

narodov – Slovencev in Avstrijcev. V naselju je podružnična osnovna šola, kjer se izvaja pouk, kulturno 

prireditveni dom Lackovega odreda, bivši meddržavni mejni prehod, župnijska cerkev, trgovina z osnovno 

preskrbo in pošta. Bivša stražarnica (v lasti Ministrstva za obrambo) je preurejena v gostinsko nastanitveni 

objekt in je trenutno brez oskrbnika. V bližini strnjenega dela naselja je zgrajena manjša smučarska vlečnica, ki 

pa ne obratuje, tudi zaradi neustreznih snežnih pogojev.  

Veliki Boč je zaselek, ki se razprostira tik ob državni meji med naseljem Sv. Duh in Gajem. Znotraj tega zaselka 

je Center šolskih in obšolskih dejavnosti Dom Škorpijon, ki zagotavlja šolo v naravi za številne osnovne šole iz in 

izven regije. 

Podnebje 

Kozjak in dolina Drave s severnimi obronki Pohorja imajo zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. Za ta tip 

podnebja je značilno, da se povprečne januarske temperature gibljejo med -1 °C in -5 °C, povprečne julijske pa 

med 10 °C in 20 °C. Povprečna aprilska temperatura je nižja od oktobrske. Prevladuje celinski padavinski režim, 

tako da pade 70 % padavin v juniju in juliju. Povprečna letna količina padavin je od 1000 do 1300 mm in se proti 

vzhodu zmanjšuje (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 110). Na osojnih, hladnih legah prevladuje sveža, 

vlažna klima z visoko relativno zračno vlago. V spodnjem, dolinskem delu vplivajo na vremenska dogajanja 

predvsem vplivi panonskega podnebja, ki povzročajo nekoliko bolj sušno vreme kot podnebje v zaledju. To pa je 

pogojevalo tudi višjo mejo agrarne poselitve in daljše trajanje vegetacijske dobe. 

Občina Selnica ob Dravi nima meteorološke merilne postaje. Najbližji sta Radlje ob Dravi in Maribor. Merilna 

postaja za padavine je na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu in v Rušah (Klimatografija Slovenije: količina padavin, 1995 

ter Klimatografija Slovenije: temperature zraka, 1995). 

Padavine 

Tretjina padavin pade v poletnih mesecih, drugi višek pa je novembra. Za kulturne rastline je pomembna 

intenzivnost in učinkovitost padavin. Pri tem je pomembno razmerje med evaporacijo in količino padavin. Več 

škode kot koristi povzročajo ujme, plohe in toče, ki so najpogostejše v zahodnem delu. Proti vzhodu intenzivnost 

padavin pojenja. Najugodnejše razmerje med količino padavin in evaporacijo je na vzhodu, kjer je ta razlika okoli 

250 mm, kar pomeni, da pade 250 mm padavin več, kot jih izhlapi. Na zahodu Kozjaka je to razmerje od 650 do 

700 mm. 
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Prsti in rastje 

Na južnem ravninskem delu občine so se razvili rankerji, rjave, kisle rjave in izprane prsti na nekarbonatnem 

produ in pesku. Tla so različno globoka, odvisno od starosti. Prsti imajo dobre fizikalne in kemične lastnosti, kar 

nudi ugodne pogoje za kmetijstvo. Ob vznožju Kozjaka so potoki nasipavali finejši material, zato so tam nastale 

vlažnejše ilovnate prsti, primerne za travnike. Na Ruško – Selniškem polju so pogosti nasadi hrušk in jablan, ki 

zaradi ugodnih klimatskih in pedoloških pogojev zelo dobro uspevajo (Drava nekoč in danes, 2000).  

Najpogostejše drevesne vrste na Kozjaku so smrekovi gozdovi, borov gozd na revnejših, plitvih prsteh v združbi 

z borovničevjem, bukev v združbi z javorom in belkasto bekico, smreka z belkasto bekico, združba smreke in 

jerebike, jelka z okroglolistno lakoto in mahom ter hrast. Kot podrast na Kozjaku prevladuje arnika. Gozd in 

kmetijske površine se prepletajo, vendar gozd prevladuje. V ravninskem delu je gozda manj, a je zaradi svojih 

nalog v prostoru enako pomemben kot v hribovitem Kozjaku. Gozdovi imajo zelo pomembno varovalno funkcijo, 

ekološko funkcijo, lesno-proizvodno funkcijo ter dajejo pogoje za rastlinsko in živalsko raznovrstnost. 

Zaradi velikega deleža gozda (65%) je gozdarstvo poleg živinoreje postalo ključna dejavnost, s katero se 

ukvarjajo prebivalci območja. Značilnost naravnega gozda je biotska raznolikost. V njem najdemo veliko 

rastlinskih in živalskih vrst, številčnost posamezne vrste pa je nizka. 

Gospodarjenje z gozdovi je sonaravno, v skladu z naravnimi zmožnostmi. Skrbi se za ohranjanje in večanje 

rastlinskih vrst, ohranjajo gozdne jase ter posamezna suha in votla drevesa (za gnezdenje ptic) ter ohranjaje 

plodovnosti vrste. Pestrost in številčnost živalskih vrst je odvisna od njihovega razmerja. Tiste živalske vrste, ki 

se v naravi preveč namnožijo, lovci lovijo. Le pri srnjadi, jelenjadi, gamsu, divjem prašiču in lisici lovci z 

odstrelom delno vplivajo na številčnost vrste. Prav zaradi spreminjanja narave so mnoge živalske vrste že 

izginile, veliko pa je ogroženih. V gozdu se ob tihi hoji opazijo srnjad, lisica, zajec, jazbec, kuna belica in zlatica, 

dihur, hermelin, podlasica, jež, polh, gams ter kakšnih 50 vrst ptic in številne žuželke. 

Na Kozjaku ima gozd zelo pomembno varovalno funkcijo, predvsem na strmih južnih ekspozicijah v prehodnem 

delu iz hribovja v Dravsko dolino. Največja nevarnost plazov in usadov je ravno v delu, kjer se Dravska dolina 

najbolj zoža. V tem delu so gozdovi najboljša naravna varovalna mreža, ki ščiti pred erozijo. 

 

Strateški okvir trajnostnega ravnanja 

(1) Čisto in zdravo okolje je nujno za dobro počutje in blaginjo družbe, vendar nenehna rast na svetovni ravni 

vodi do nenehnega pritiska na okolje. Številni okoljski problemi so še vedno problematični in pojavljajo se novi, ki 

zahtevajo nadaljnje ukrepe. Osredotočiti se je treba na preprečevanje in izvajanje načela previdnosti pri 

razvijanju pristopa, ki bo varoval zdravje ljudi in okolje. Pogoj za trajnostni razvoj sta preudarna uporaba 

naravnih virov in varstvo globalnega ekosistema, kot tudi gospodarska blaginja in uravnotežen socialni razvoj. 

Lokalna skupnost si mora prizadevati za visoko raven varstva okolja in zdravja ljudi, za splošno izboljšanje 

okolja in kakovosti življenja. Pripravljati je potrebno prednostne naloge za okoljske vidike strategije trajnostnega 

razvoja. Prizadevanja so potrebna za prekinitev povezanosti med pritiski na okolje in gospodarsko rastjo.  
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Temeljne vsebine varovanja okolja se morajo osredotočiti na podnebne spremembe, naravo in biotsko 

raznovrstnost, okolje, zdravje in kakovost življenja, naravne vire ter odpadke. 

Obstaja znanstveni konsenz o tem, da človekova dejavnost povzroča višanje koncentracij toplogrednih plinov, 

kar vodi do višanja globalnih temperatur in motenj v podnebju. Posledice podnebnih sprememb za človeško 

družbo in za naravo so hude in potrebujejo ublažitev. Ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov se lahko 

izvajajo, ne da bi zmanjšali raven razvoja in blaginje. Ne glede na uspeh ublažitve, se družba mora prilagoditi in 

pripraviti na posledice podnebnih sprememb. 

 

Potreben je strateški celostni pristop, ki vključuje nove načine dela s trgom, ki zajema občane, podjetja in druge 

interesne skupine, da bi tako povzročili potrebne spremembe v proizvodnji ter v javnih in zasebnih vzorcih 

potrošnje, ki negativno vplivajo na stanje in trende v okolju.  

 

Zdravi in uravnoteženi naravni sistemi so nujni za vzdrževanje življenja na Zemlji. Obstaja znaten pritisk 

človekove dejavnosti na naravo in biotsko raznovrstnost. Tla so omejen vir, ki je pod okoljskim pritiskom. Kljub 

izboljšavam v ekoloških standardih obstaja verjetnost povezave med poslabšanjem okolja in določenimi 

človeškimi boleznimi. Zato se pojavljajo možna tveganja, na primer, zaradi emisij in nevarnih kemikalij, 

pesticidov in hrupa, na katera se je treba odzvati. V podeželskem okolju se morajo pesticidi uporabljati na 

trajnosten način, da se zmanjša negativni vpliv na zdravje ljudi in okolje. 

 

Cilji zelene občine na področju okolja  

 

1. Podnebne spremembe 

V okviru delovanja na področju podnebnih sprememb moramo prispevati k olgoročnemu cilju stabiliziranja 

koncentracij toplogrednih plinov v ozračju na nivoju, ki bo lahko preprečil človekovo nevarno vmešavanje v 

podnebni sistem. Pri tem je dolgoročni cilj za največ za 2 °C povečanje globalne temperature nad 

predindustrijsko stopnjo in koncentracija CO2 pod 550 ppm. Dolgoročno bo to zahtevalo globalno zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov za 70 % v primerjavi z letom 1990, kot je določeno na Medvladnem forumu o 

podnebnih spremembah (IPCC). 

2. Narava in biotska raznovrstnost 

V okviru ohranjanja biotske raznovrstnosti je potrebno zaščititi, ohraniti, obnoviti in razvijati delovanje naravnih 

sistemov, naravnih habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, da bi ustavili dezertifikacijo in izgubo 

biotske raznovrstnosti, vključno z raznovrstnostjo genetskih virov.  
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3. Okolje in zdravje ter kakovost življenja 

Lokalna skupnost si mora prizadevati za visoko raven kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z 

zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolja in z 

vzpodbujanjem trajnostnega razvoja svojega področja.  

4. Naravni viri in odpadki 

Predvsem v ruralnih območjih se je potrebno zavedati pomembnosti naravnih virov. Zato je potrebno namenjati 

veliko pozornosti učinkovitosti virov in takšno ravnanje z viri in odpadki, ki omogoča bolj trajnostno proizvodnjo in 

porabo, s čimer se doseže prekinitev povezanosti med rabo virov in nastajanjem odpadkov ter stopnjo 

gospodarske rasti, in da se zagotovi, da poraba obnovljivih in neobnovljivih virov ne preseže nosilne zmogljivosti 

okolja. 

 

Cilji in prednostna področja za zmanjšanje podnebnih sprememb 

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področju energetskega sektorja: 

• spodbujati obnovljiva in fosilna goriva z manj ogljika za proizvodnjo energije; 

• spodbujati uporabo obnovljivih virov energije, vključno z uporabo spodbud na lokalni ravni,   

• uvajanje spodbud, ki bodo povečale sočasno proizvodnjo toplote in energije, 

•  preprečiti in zmanjšati emisije metana iz proizvodnje in distribucije energije;  

• pospeševanje energetske učinkovitosti; 

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju: 

• prizadevanje za učinkovitejše in čistejše oblike prometa, vključno z boljšo organizacijo in 

logistiko,  

• pospeševanje razvoja in uporabe alternativnih goriv in vozil z nizko porabo goriva, s ciljem bistveno in 

trajno povečevati njihov delež,  

• pospeševanje ukrepov, ki upoštevajo popolne okoljske stroške v ceni prometa, kar mora upoštevati 

predvsem občinska uprava in vzpostaviti sistem zelenega javnega naročanja 

Zmanjšanje emisije toplogrednih plinov v industrijski proizvodnji: 

• pospeševanje dejavnosti in tehnik eko-učinkovitosti v industriji,  

• razvijanje sredstev, ki bodo pomagala malim in srednje velikim podjetjem, da se bodo prilagodila, 

prenovila in izboljšala poslovanje,  

• spodbujanje razvoja okolju prijaznejših in tehnično sprejemljivih drugih možnosti, 

Zmanjšanje emisije toplogrednih plinov v kmetijskem sektorju  

• povečanje učinkovitosti reje domačih živali z namenom zmanjšanja emisij 

TGP na enoto prirejenega mleka in mesa, 

• uvajanje načinov reje, ki zmanjšujejo emisije TGP (gradnja naprav za 

pridobivanje bioplina…), 
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• povečanje obsega pašne reje goved, 

• racionalno gnojenje kmetijskih rastlin z dušikom. 

 

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam  

Poleg ublažitve podnebnih sprememb mora lokalna skupnost izvajati tudi ukrepe za prilagoditev posledicam 

podnebnih sprememb: 

• z rednim pregledom in noveliranjem svojih dokumentov, zlasti tistih, ki so pomembne za podnebne 

spremembe, tako da je prilagoditev primerno obravnavana v odločitvah glede investiranja v okviru svojih 

letnih proračunov in načrtov razvojnih programov,  

• s spodbujanjem lokalnega in regionalnega sodelovanja in podnebnega modeliranja in ocenjevanja z 

namenom pripraviti ukrepe za regionalno prilagoditev, kot na primer upravljanje z vodnimi viri, ohranitev 

biotske raznovrstnosti, dezertifikacija in preprečevanje poplav, ter podpreti ozaveščanje občanov. 

 

Sodelovanje javnosti 

Ključni cilj za doseganje trajnostnih okoljskih ukrepov je izboljšanje sodelovanja in partnerstva med skupinami 

potrošnikov in nevladnimi organizacijami ter pospeševanje boljšega razumevanja in udeležbe v okoljskih 

zadevah med občani zahteva: 

• zagotovitev dostopa do informacij, udeležbo in pravice v skladu z Aarhuške konvencijo (2),  

• podporo zbiranja dostopnih informacij za občane o stanju in trendih v okolju v povezavi s socialnimi, 

gospodarskimi in zdravstvenimi trendi,  

• splošno dvigovanje okoljske ozaveščenosti,  

• razvijanje splošnih pravil in načel dobrega okoljskega vodenja v postopkih dialoga,  

• spodbujanje podeljevanja znaka za okolje in drugih oblik okoljevarstvenih informacij in označevanja, ki 

potrošnikom omogočajo primerjavo okoljevarstvene učinkovitosti med izdelki istega tipa, predvsem za 

lokalne proizvode in storitve, kar prispeva k povečanju konkurenčnosti lokalnega gospodarstva. 

 

Cilji in prednostna področja za ukrepe na področju narave in biotske raznovrstnosti 

Ohranitev narave in biotske raznovrstnosti mora temeljiti na ekosistemskem pristopu, ki edini zagotavlja 

trajnostno ravnanje z okoljem. To zajema ukrepe za: 

• ustaviti zmanjšanje biotske raznovrstnosti in ustrezna obnovitev in zaščita narave in biotske 

raznovrstnosti pred škodljivim onesnaževanjem, 

• ohranitev in ustrezna obnovitev območij s pomembno krajinsko vrednostjo, vključno s kultiviranimi kot 

tudi z občutljivimi območji, 

• ohranitev vrst in habitatov, s posebnim poudarkom na preprečevanju fragmentacije habitatov, 
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• pospeševanje trajnostne rabe tal, s posebnim poudarkom na preprečevanju erozije, slabšanja kakovosti 

in onesnaženja.  

Ekosistemski pristop, kot je bil sprejet v Konvenciji o biološki raznovrstnosti, se mora uporabljati, kjer koli je 

primerno:  

1. v biotski raznovrstnosti: 

• zagotavljanje izvajanja in pospeševanje spremljanja ter ocenjevanja strategij o biotski raznovrstnosti in 

ustreznih akcijskih načrtov, vključno z zbiranjem podatkov in informacij, za razvoj ustreznih kazalcev, in 

pospeševanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij in najboljše okoljske prakse,  

• pospeševanje raziskav o biotski raznovrstnosti, genetskih virih, ekosistemih in odnosih z dejavnostmi 

človeka,  

• razvijanje ukrepov za povečanje trajnostne rabe, trajnostne proizvodnje in trajnostnih naložb v povezavi 

z biotsko raznovrstnostjo,  

• izvajanje ukrepov v omrežju Natura 2000 v skladu z evropskimi in nacionalnimi smernicami; 

2. v primerih nesreč in naravnih nesreč: 

• pospeševanje usklajenega delovanja za preprečitev naravnih in drugih nesreč ter pri sanaciji in obnovi 

ogroženih ali prizadetih območjih v občini; koordinacije Skupnosti glede ukrepov držav članic v primerih 

nesreč in 

3. v pripravi smernic in strategij za varstvo tal, obravnavanje preprečevanja, med drugim, onesnaževanja, 

erozije, degradacije tal, pozidave zemljišč in hidrogeoloških tveganj (ob upoštevanju vodovarstvenih 

območij),  

4. pospeševanje vključevanja ohranitve in obnovitve krajinske vrednosti v ostale politike in strategije občine, 

vključno s kmetijstvom in turizmom, kot  prioritetnima gospodarskima panogama občine,  

5. pospeševanje vključevanja vprašanj biotske raznovrstnosti v kmetijsko politiko in spodbujanje trajnostnega 

razvoja podeželja, večfunkcionalnega in trajnostnega kmetijstva s: 

• spodbujanjem popolne uporabe trenutnih možnosti Skupne kmetijske politik EU, 

• spodbujanjem okoljsko odgovornejšega kmetovanja, vključujoč, če je to primerno, ekstenzivne metode 

proizvodnje, celostne načine kmetovanja, ekološko kmetijstvo in biotsko raznovrstnostjo, ob upoštevanju 

potrebe po uravnoteženem pristopu k večfunkcionalni vlogi podeželja 

6. pospeševanje trajnostne rabe vodnih ekosistemov,  

7. z izvajanjem in nadaljnjim razvojem strategij in ukrepov na področju gozdov v skladu s strategijo o gozdovih 

Evropske Unije, kar vključuje naslednje elemente: 

• izboljšanje obstoječih ukrepov, ki varujejo gozdove, in izvajanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, 

med drugim, v povezavi z načrti razvoja podeželja, s povečanim poudarkom na spremljanju več vlog 

gozdov, skladno s priporočili OZN, EU in nacionalnih smernic, 

• spodbujanje učinkovite koordinacije med vsemi sektorji delovanja v občini, ki so vključeni v gozdarstvo, 

vključno z zasebnim sektorjem, kot tudi koordinacija vseh interesnih skupin (deležnikov), ki so vključene 

v zadeve gozdarstva,  
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• spodbujanjem certificiranja za trajnostno gospodarjenje z gozdovi in spodbujanje označevanja s tem 

povezanih izdelkov,  

• spodbujanje premisleka o učinkih podnebnih sprememb v gozdarstvu; 

 

Cilji in prednostna področja za ukrepe na področju okolja, zdravja ter kakovosti 

življenja 

Cilji se dosegajo z naslednjimi ukrepi: 

• doseganje boljšega razumevanja groženj okolju in zdravju ljudi, da se te grožnje preprečijo in zmanjšajo;  

• doseganje boljše kakovosti življenja s celostnim pristopom,  

• znotraj ene generacije (2020) doseči, da se kemikalije proizvajajo in uporabljajo na načine, ki ne vodijo 

do občutnega negativnega učinka na zdravje in okolje, ob zavedanju, da se trenutne vrzeli v znanju 

glede lastnosti, uporabe, odlaganja in izpostavljenosti kemikalijam morajo premagati,  

• nevarne kemikalije se morajo zamenjati z varnejšimi s ciljem zmanjšati tveganje za človeka in okolje,  

• zmanjšanje vpliva pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter bolj splošno, doseganje bolj trajnostne rabe 

pesticidov kot tudi znatno celotno zmanjšanje tveganja in uporabe pesticidov, skladno s potrebnim 

varstvom pridelka,  

• doseganje ravni kakovosti podzemnih in površinskih voda, ki ne povzroča pomembnih vplivov na zdravje 

ljudi in okolje in tveganj za zdravje ljudi in okolje, ter dolgoročno zagotoviti, da so stopnje izkoriščanja 

vodnih virov trajnostne, kar je v občini Selnica ob Dravi izredno pomembno, saj se na območju občine 

nahajajo zelo kakovostni in izdatni podzemni vodni viri.  

Ti cilji se uresničujejo z naslednjimi prednostnimi ukrepi: 

1. opredelitev in razvoj kazalcev zdravja in okolja,  

2. zmanjšanje nevarnosti in tveganj za zdravje in okolje zaradi uporabe pesticidov; izboljšan nadzor uporabe 

in razširjanja pesticidov, zmanjšanje ravni zdravju škodljivih aktivnih snovi, vključno z nadomeščanjem 

najnevarnejših z manj nevarnimi drugimi snovmi, vključno z nekemičnimi,  

3. spodbujanje uporabe pridelave z manjšim vnosom ali brez pesticidov, med drugim z ozaveščanjem 

uporabnikov,  

4. o trajnostni rabi in visoki kakovosti vode: zagotavljanje visoke ravni varstva površinskih in podzemnih voda, 

preprečevanje onesnaževanja in pospeševanje trajnostne rabe vode, delo v smeri doseči dobro ekološko, 

kemijsko in količinsko stanje voda ter skladno in trajnostno gospodarjenje z vodo, razvijanje ukrepov z 

namenom prenehanja odvajanja, emisij in izgub prednostnih nevarnih snovi, 

 

Cilji in prednostne naloge za ukrepe na področju trajnostne rabe in gospodarjenja 

naravnih virov ter ravnanja z odpadki 

Cilji se dosegajo z naslednjimi ukrepi: 
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• zagotavljanje, da poraba virov in z njimi povezanimi vplivi, ne presega nosilne zmogljivosti okolja, ter 

ločevanje med gospodarsko rastjo in rabo virov, občutno je potrebno  povečati učinkovitost virov in 

energetsko učinkovitost;  

• doseganje precejšnjega celotnega zmanjšanje količin odpadkov, boljšo učinkovitost virov in premik k bolj 

trajnostnim vzorcem proizvodnje in porabe, znatno zmanjšanje količine odpadkov, namenjenih za 

odlaganje, in količine proizvedenih nevarnih odpadkov ter nenadzorovano odloženih, da bi se izognili 

emisijam v zrak, vodo in tla, spodbujanje ponovne rabe, prednost se nameni predelavi ter zlasti 

recikliranju; količina odpadkov za odlaganje se mora zmanjšati in morajo biti varno odloženi, odpadki za 

odlaganje se morajo obravnavati kar se da blizu kraja proizvodnje, v kolikor to ne vodi do zmanjšanja 

učinkovitosti v postopkih ravnanja z odpadki. 

 

Ti cilji se uresničujejo ob upoštevanju pristopa politike celostnega izdelka in strategijah trajnostnega ravnanja z 

odpadki  s sredstvi naslednjih prioritetnih ukrepov: 

1. pripravi lokalne strategije o trajnostni rabi in gospodarjenju z viri, vključno z uvedbo ciljev za učinkovitost 

virov in zmanjšano uporabo virov, prekinitev povezave med gospodarsko rastjo in negativnimi vplivi na 

okolje, s pospeševanjem izkoriščanja, proizvodnih postopkov in tehnologij zaradi spodbujanja eko-

učinkovitosti in trajnostne rabe surovin, energije, vode in drugih virov;  

2. Razvoj in izvajanje ukrepov za ravnanje z in preprečevanje nastajanja odpadkov, med drugim s  

spodbujanjem okoljsko sprejemljivih in trajnostnih izdelkov, dvigovanje ozaveščanosti o možnem 

prispevku javnosti glede zmanjševanja odpadkov, razvijanjem kazalcev na področju ravnanja z odpadki, 

z ukrepi za zagotavljanje ločevanja na viru, zbiranje in recikliranje prioritetnih tokov odpadkov in 

nadaljnjim razvojem odgovornosti proizvajalca. 

KMETIJSTVO IN OKOLJE 

V občini Selnica ob Dravi predstavljata kmetijstvo in turizem prioritetni gospodasrki panogi za razvoj 

gospodasrtva. 

Območje Občine Selnica ob Dravi je podeželski prostor, kjer je kmetijstvo ena izmed pomembnejših panog, kljub 

trendom današnje urbanizacije. Večinsko prevladujejo manjše kmetije, ki ne dajejo dovolj dohodka za obstoječa 

delovna mesta, prav tako je zastopano manjše število dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zelo malo obrtnih in 

storitvenih dejavnosti. Največ delovnih mest občani najdejo v Mariboru in Rušah. 

Glede na to, da kmetje upravljajo skoraj polovico površine EU, je kmetijski sektor glavni vir pritiskov na okolje. V 

zadnjih petdesetih letih je skupna kmetijska politika Evropske unije – ki porabi približno polovico proračuna EU – 

spodbudila sektor, naj postane vse intenzivnejši v skladu z naraščajočo globalizacijo svetovnega gospodarstva. 

Kmetijski sektor je zato odgovoren za velik del onesnaženja površinskih vod in morij s hranili, izgubo biotske 

raznovrstnosti in ostanke pesticidov v podtalnici. Reforme skupne kmetijske politike v devetdesetih letih 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje 

 
 

 

21 
Projekt: ZELENA OBČINA  
Projekt delno sofinancira EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Občina Selnica  
ob Dravi in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije. 

prejšnjega stoletja in ukrepi, ki jih je sprejel sam sektor, so sicer privedli do nekaterih izboljšanj, vendar je treba 

storiti več za uravnoteženje kmetijske proizvodnje, razvoja podeželja in okolja. 

TURIZEM IN OKOLJE 

Turizem je zelo donosna panoga. Je ena izmed največjih panog svetovne industrije in v številnih regijah edini 

pomemben vir naložb in zaposlovanja. Čeprav nima enake „težke“ podobe kot predelovalna industrija, pa 

nikakor ni neškodljiv za okolje, saj povzroča znatne stopnje onesnaževanja in porabi bistvene količine naravnih 

virov. Evropa je najbolj priljubljena turistična destinacija na svetu, zaradi česar se srečuje z bistvenimi izzivi, 

kako svojo turistično industrijo narediti za okolje prijaznejšo. Ene izmed največjih koristi od bolj trajnostne 

turistične industrije bo imela sama industrija – manj ljudi bo hotelo obiskati regijo, v kateri je množični turizem 

uničil pokrajino in onesnažil plaže. 

Turizem na podeželju v Selnici ob dravi  je alternativna strategija za ekonomsko in socialno regeneracijo na 

podeželskem območju. Razvoj gre lahko v različnih smereh: nastanitvena kmetija, izletniška kmetija, vinotočm 

ipd. Kmetje se marsikje težko odločijo za dejavnost turistične kmetije, saj so investicijski stroški za zagon 

turistične kmetije zelo visoki, dobiček je negotov, primanjkuje znanj in povpraševanje je malo. Do sedaj se je v 

občini uveljavil le turizem na kmetijah. Razvil se je turizem na izletniških kmetijah ob pohodniških poteh, kjer 

mimoidočim ponujajo domačo hrano in pijačo. Takšna dopolnilna dejavnost na kmetijah je mogoča le ob koncih 

tedna. Nekaj je kmetij, ki imajo registrirano gostinsko dejavnost in imajo večje prostore za zaključene družbe. Te 

kmetije slovijo po dobri hrani in postrežbi, vendar so zelo slabo širše poznane. Svojo ponudbo bi morali razširiti, 

vsekakor pa veliko postoriti na promociji, tako v Mariboru in Podravski regiji kot tudi v sosednji Avstriji. Iz Avstrije 

je veliko enodnevnih gostov na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu zaradi romarske cerkve, vendar razen gostilne in 

kmečkega turizma ni druge turistične ponudbe. Ponudbo na turističnih kmetijah bi se dalo razširiti, kot je na 

primer jahanje konjev, gostilna s tipično slovensko kulinariko na malo višjem nivoju, gobarjenje, izposoja gorskih 

koles, postavili bi lahko razgledni stolp ... Zaradi lepo urejene cerkve in čudovite okolice je kraj idealen za 

poroke. Tudi ekološke kmetije bi morale izkoristiti svojo dejavnost in poleg ekološko pridelane hrane ponuditi še 

prenočišča, s tem bi si povečali prodajo domačih pridelkov in prišli bi do dodatnega zaslužka. Na Sv. Duhu na 

Ostrem Vrhu je smučišče z vlečnico, ki ne obratuje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za vzdrževanje ter 

toplih zim brez snega. V občini je gostišče, ki nudi 6 sob za nočitve in Center šolskih in obšolskih dejavnosti 

Dom Škorpijon, ki prav tako nudi sobe za nočitve. Tako je bilo leta 2007 ustvarjenih 786 nočitev. 

PODNEBNE SPREMEMBE 

Vzroki za zaskrbljenost v Sloveniji 

Številna območja na svetu se že danes spopadajo z negativnimi posledicami zvišanja povprečne svetovne 

temperature za 0,8 °C od leta 1850. Brez učinkovite politike blažitve podnebnih sprememb se najboljše ocene 

globalnega segrevanja v Četrtem ocenjevalnem poročilu Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) 
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gibljejo med 1,8 °C in 4 °C do leta 2100 v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990. Celo pri najnižjih vrednostih ob 

nespremenjenem delovanju bi bil dvig temperature od predindustrijske dobe višji od 2 °C. 

Posledice podnebnih sprememb so tudi pri nas že precejšnje in izmerljive. Slovenija se je v zadnjih 50 letih 

ogrela za več kakor 1 °C, kar je hitreje od svetovnega in evropskega povprečja. Časovne spremembe letne 

količine padavin na večini slovenskih območij še niso statistično značilne, a pri padavinskem režimu opažamo 

upadanje padavin v prvi polovici leta in naraščanje v drugi polovici. Take spremembe vplivajo na zmanjšano 

razpoložljivost vode ter pogostejše in dlje časa trajajoče pomladne in poletne suše. V Sloveniji je suša v strukturi 

škode zaradi naravnih nesreč dosegla leta 2003 več kakor 80 %, 70 % leta 2000 in 60 % leta 2001. S kmetijsko 

sušo smo se srečali tudi v letih 2006 in 2007. 

V gozdovih zaznavamo večjo sanacijsko sečnjo lesa zaradi ujm v letih 1986 in 1996/1997. Razmeroma velika 

sanitarna sečnja zaradi smrekovih podlubnikov je bila v letih 1986/1987, v letih 1993/1994 pa zaradi jelovih in 

smrekovih podlubnikov. Od leta 1990 do 2001 so pri nas posekali skupaj 7,2 milijona m3 lesa, od tega 19 % 

zaradi žuželk (podlubnikov), skoraj 40 % pa zaradi abiotskih motenj, kakršne so snegolomi, vetrolomi in 

žledolomi. Od leta 1999 do 2005 se sečnja zaradi žuželk nepretrgoma povečuje – v tem času je bilo skupaj 

posekanih 5,5 milijona m3 lesa, zaradi žuželk 41 %, zaradi abiotskih motenj pa 23 % celotnega sanitarnega 

poseka. S sušami se povezuje tudi število gozdnih požarov, ki jih je bilo največ v letih 1993 in 1998, sploh pa v 

letu 2003 kot najsušnejšem. Tedaj je bilo 225 požarov na površini 2200 ha. 

Pogostejše in hujše ujme, kakršne so neurja, močne padavine, hitre poplave in plazovi, povzročajo škodo na 

stavbah, infrastrukturi, pa tudi v kmetijstvu in gozdarstvu. 

Projekcije podnebnih sprememb za Slovenijo kažejo, da se bo ob predvidenem povečanju vsebnosti TGP in 

sulfatnih aerosolov temperatura zraka na celotnem njenem območju dvignila. Velikost temperaturnih sprememb 

je zelo odvisna od izbranega scenarija izpustov. V obdobju od leta 2001 do 2030 se bodo v Sloveniji 

temperature zraka predvidoma povečale za 0,5° do 2,5° C, od leta 2031 do 2060 za 1° do 3,5° C in od leta 2061 

do 2090 za 1,5° do 6,5° C. Več težav je pri ocenjevanju količine padavin, saj je kakovost modelov zadovoljiva pri 

večini meteoroloških postaj le za mesece hladne polovice leta. Razpon napovedi spremembe letne količine 

padavin je od +10 do –30 odstotkov. Količina padavin poleti se bo lahko zmanjšala do 20 odstotkov. 

Rezultati projekcij prihodnjega podnebja, ki upoštevajo, da se v Sloveniji prepletajo podnebni vplivi Alp, 

Sredozemlja in Panonske nižine, predvidevajo najizrazitejši dvig v poletnih mesecih, prednjači avgust. Najmanjši 

dvig temperature je pričakovati spomladi in jeseni. Količina padavin je bolj spremenljiva, čeprav jih je v vseh treh 

regijah pričakovati bistveno manj poleti, pozimi pa nekoliko več kakor danes. Vsi štirje letni časi bodo do konca 

stoletja toplejši, zima za 3,0 do 5,1 oC, pomlad 2,9 do 5,7 oC, poletje 4,1 do 8,6 oC in jesen za 3,6 do 5,7 oC, 1,0 

do 6,5 oC. Relativna količina padavin naj bi se pozimi povečala od 0 do 26 %, spomladi je razpon od povečanja 

za 2 % do zmanjšanja za –29 %, poleti naj bi se zmanjšala za 26 do 44 %, jeseni pa za 2 do 13 %. Tudi 

regionalni modeli so še precej neenotni glede relativne spremembe količine padavin spomladi, poleti naj bi se 

močno zmanjšale. V tem predvidevanju so negotovi medsebojni vplivi več stresnih dejavnikov, npr. 

troposfernega ozona in depozitov dušika. 
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Prilagajanje podnebnim spremembam 

PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM V SEKTORJU KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta usodno odvisna od vremena oziroma podnebnih razmer, saj imajo temperatura 

zraka in tal, sončno obsevanje, zračna vlaga, količina in razporeditev padavin, pogostnost in intenzivnost 

vremenskih ujm odločilen vpliv na kmetijsko pridelavo in rast gozdov. Gozdni sistemi so ekosistemi, ki podpirajo 

življenje. 

Podnebje na Zemlji je posledica številnih medsebojno odvisnih procesov v podnebnem sistemu, ki pa se zaradi 

človeških posegov vanj vse hitreje spreminja. Z veliko zanesljivostjo lahko trdimo, da je k izrazitemu dvigu 

temperature v zadnjih nekaj desetletjih pripomogel predvsem človek s spreminjanjem rabe tal ter zlasti z izpusti 

toplogrednih plinov (TGP) in aerosolov, ki spreminjajo sestavo ozračja in tako vplivajo na energijsko bilanco 

zemlje kot celote. 

Različni družbenogospodarski kazalci v prihodnje predvidevajo pomembno vlogo človeka pri spreminjanju 

podnebja, zato so te spremembe neizogibne, še vedno pa je čas, da njihovo velikost omejimo na še sprejemljivo 

oz. varno raven. Podnebne spremembe so danes torej dvojni izziv. Prvič, njihove resne posledice je mogoče 

preprečiti le z zgodnjim in temeljitim zmanjšanjem izpustov TGP. Ker pa se podnebje že spreminja, se mora 

družba hkrati spopasti z izzivom prilagajanja posledicam, ki se jim v tem stoletju ni več mogoče izogniti, tudi če 

se bo svetovno prizadevanje za blažitev podnebnih sprememb v naslednjih desetletjih izkazalo za uspešno. 

Prilagajanje podnebnim spremembam je postalo neizogibno in nujno dopolnilo k njihovi blažitvi, čeprav ni 

nadomestna možnost za zmanjševanje izpustov TGP. Je namreč omejenega dosega, saj ko bodo temperaturni 

dvigi oz. pragi prekoračeni, bodo nekateri vplivi podnebja postali pravzaprav neobvladljivi. 

Slovensko kmetijstvo se bo v prihajajočih letih spopadalo s številnimi izzivi, kakršni so mednarodna konkurenca, 

nadaljnja liberalizacija trgovinske politike in upadanje prebivalstva. Zaradi podnebnih sprememb bo stiska še 

večja, izzivi pa težji in dražji. Predvidene podnebne spremembe bodo prizadele pridelek, živinorejo in lokacijo 

proizvodnje, kar bo zelo ogrozilo kmetijski prihodek in morda povzročilo opustitev zemljišč v nekaterih predelih. 

Proizvodnja hrane je lahko ogrožena zaradi vročinskih valov, suše in škodljivcev, pogostejši pa bodo tudi izpadi 

pridelka. Vse to pa bo posledično vplivalo na zdravje ljudi in kakovost njihovega življenja. Na splošno bo najbolj 

prizadet nižji socialno-ekonomski sloj prebivalstva, še posebej na podeželju, tako po svetu, kot tudi pri nas. 

Podnebne spremembe ne bodo enako prizadele vseh regij, zato se bo neenakost še bolj povečala. Zavedati se 

moramo, da nižji socialno-ekonomski status v določeni skupnosti praviloma vodi v slabše zdravstvene izide. Pri 

tem so posebno ogroženi otroci, ženske in starejši. Podnebne spremembe bodo vplivale tudi na oskrbo s hrano, 

kar bo privedlo do možnosti porasta revščine, podhranjenosti ter slabšega zdravja v celotni populaciji. 

Vloga gozda in gozdarstva pri prilagajanju in blažitvi podnebnih sprememb ima več vidikov. Prvi je »zaščitno 

gospodarjenje«, ki vključuje zmanjševanje izpustov CO2 v ozračje, drugi je »skladiščno gospodarjenje«, ki 

zajema povečevanje količine ogljika v rastlinstvu in tleh, in tretji vidik je »nadomestno gospodarjenje«, ki 

predvideva nadomeščanje neobnovljivih materialov in goriva z lesom. 

Po drugi plati se bo zaradi podnebnih sprememb povečala vloga kmetijstva in gozdarstva v Sloveniji kot 

izvajalcev okoljskih storitev in storitev ekosistemov. Upravljanje kmetijstva in gozdarstva mora imeti med drugim 
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glavno vlogo pri učinkoviti rabi vode na sušnih območjih, varstvu vodotokov pred čezmernim prilivom hranil, pri 

podpori ustvarjanju pogojev za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode za vse prebivalstvo, izboljšanju 

obvladovanja poplav in drugih naravnih nesreč (požari, vetrolomi, snegolomi, škodljivci in bolezni), ohranjanju in 

povečanju številnih funkcij gozda ter vzdrževanju in obnovi večnamenske krajine. Potrebno je spodbujanje 

sonaravnega, trajnostnega, večfunkcionalnega in podnebju prilagojenega gospodarjenja z gozdovi ter ukrepov 

za obdelovanje tal, ki ohranja organski ogljik, in varstvo trajnega travinja. 

 

NAMEN PRILAGAJANJA 

V prihodnosti pričakujemo poleg povišane temperature zraka in tal tudi spremenjen padavinski režim, bolj 

omejene vodne vire in večjo intenzivnost ter pogostnost ekstremnih vremenskih dogodkov. Na predvidene 

podnebne spremembe se lahko pravočasno pripravimo, saj tako ublažimo morebitne negativne učinke. 

Namen prilagajanja je zmanjšati tveganje in škodo na okolju in zdravju ljudi zaradi sedanjih in prihodnjih 

škodljivih učinkov podnebnih sprememb, in sicer na način, ki je stroškovno učinkovit ali izkorišča možne koristi. 

Prilagajanje lahko zajema nacionalne ali regionalne strategije in tudi praktične ukrepe, ki se izvajajo na ravni 

skupnosti ali posameznikov. 

Konkretni ukrepi v javnem in zasebnem sektorju so zelo raznovrstni ter zajemajo lahko blage in razmeroma 

poceni ukrepe, npr. varovanje vode, učinkovito porabo nezadostnih virov vode; spremembe pri kolobarjenju in 

datumih setve, uporabo poljščin, odpornih proti suši, ohranjanje prilagoditvene zmožnosti gozdnih drevesnih vrst 

za spremembe v okolju, prilagajanje gospodarjenja z naravnimi ekosistemi in ukrepanje ob motnjah, javno 

načrtovanje in ozaveščanje javnosti; ali pa tudi drage zaščitne in preselitvene ukrepe. Ukrepi so potrebni tudi v 

javnem sektorju, npr. prilagajanje rabe prostora ali posodabljanje strategij za ravnanje v morebitnih naravnih 

nesrečah in zgodnji sistemi za opozarjanje nanje. 

Prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu mora kratkoročno in dolgoročno temeljiti izključno na 

rešitvah, ki omogočajo trajnostno konkurenčno kmetovanje, ki bo zagotovilo optimalno stopnjo samooskrbe 

prebivalstva, upoštevajoč prehranska priporočila. To vključuje tudi dolgoročno načrtovanje in gradnjo 

namakalnih sistemov z ustreznim zagotavljanjem novih vodnih virov in gospodarno rezervacijo obstoječih. 

Upoštevati mora tudi socialne in prostorske vidike prilagajanja. 

Prilagajanje podnebnim spremembam v gozdarstvu temelji na trajnostnem in večnamenskem, predvsem pa 

sonaravnem gospodarjenju z gozdovi, pri katerem je ob ohranjanju konkurenčne sposobnosti gozdarstva 

pomembno ohranjanje naravnih populacij gozdnih drevesnih vrst, ki so najodpornejše proti pričakovanim 

tovrstnim spremembam. Država skrbi za potrebne ukrepe varstva gozdov in pravočasno odpravo nastale škode. 

 

STEBRI PRILAGAJANJA 

Strategija prilagajanja mora vsebovati sledeče usmeritve:  

•  krepitev zmogljivosti za obvladovanje prilagajanja kmetijstva in gozdarstva, 
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•  izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje (vsebine o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb, pa tudi o 

prilagajanju nanje je treba vključiti v občinske programe  vseživljenjskega učenja, zagotoviti je potrebno 

izobraževanje zaposlenih delavcev v javni upravi in kmetov, v okviru različnih združenj in strokovnih društev; 

nujno bi bilo izvesti nekaj oglaševalskih kampanj na temo posledic podnebnih sprememb v kmetijstvu in 

gozdarstvu, in to na več ravneh: radio (izobraževalne oddaje) in TV (spoti, izobraževalne oddaje, okrogle mize), 

dnevno časopisje in revije, poljudne publikacije, letaki, vključevanje nevladnih organizacij in akademskih institucij 

pri ozaveščanju javnosti) in  

• vzdrževanje in pridobivanje novega znanja na področju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. 

 

Spremembe v občinskem prostorskem načrtovanju 

Dolgoročno je potrebno prostorsko načrtovanje, ki bo upoštevalo ogroženost posameznih območij, saj se bo s 

stopnjevanjem nekaterih pojavov v povezavi s podnebnimi spremembami ogroženost nekaterih območij še 

povečala; nekatera pa bodo postala za sedanji namen kmetijske in gozdarske uporabe povsem neprimerna. 

Sprememba namembnosti zemljišč zaradi poplavne ogroženosti, plazenja ali ponavljajoče se suše pri nas še 

vedno ni sprejeta kot uresničljiva in potrebna prilagoditvena poteza. 

Nujno je zakonsko varovanje najkakovostnejših kmetijskih zemljišč, ki so vse bolj pod pritiskom drugih družbenih 

potreb, denimo urbanizacija in širjenje prometne infrastrukture na taka zemljišča. Kompromis in določitev 

prednostnih nalog sta v tem primeru potrebna na najvišjih ravneh odločanja. Temeljita sicer na strokovnih 

ocenah posledic, učinkov in interakcij, vendar je končna odločitev, ko je treba tehtati in izbrati med posameznimi 

panogami, vsekakor politična. Ker so prostorski posegi navadno dolgoročni, je pri takih odločitvah potrebna še 

posebna pazljivost in upoštevanje načela najmanjšega tveganja. 

Pomemben ukrep bi bilo povečevanje površin posameznih kmetijskih gospodarstev, saj se naše v povprečju 

majhne kmetije že v najboljših rastnih razmerah težko kosajo s konkurenčnejšimi – večjimi kmetijami drugih 

evropskih držav. Posledično manjše kmetije opuščajo kmetovanje in njive pogosto ostajajo neobdelane. 

 

Spodbujanje kmetijskih in gozdarskih praks, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov in hkrati 

predstavljajo prilagajanje podnebnim spremembam 

Občina mora spodbujati tiste ukrepe, ki hkrati prispevajo k blaženju posledic podnebnih sprememb in k 

prilagajanju. To so na primer: 

• V rastlinski pridelavi dosledno upoštevanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju in Uredbe o mejnih vrednostih 

vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, kar zmanjšuje izpuste dušikovih spojin v ozračje. 

• Pri gnojenju lahko npr. posredno zmanjšujemo izpuste ogljikovega dioksida, ki nastajajo pri proizvodnji in 

distribuciji dušikovih mineralnih gnojil, če v njivskem kolobarju ali travni ruši povečujemo delež metuljnic. 

• Zaradi preprečevanja izpiranja in racionalnega izkoriščanja dušikovih spojin iz tal (ter prestrezanja ogljikovega 

dioksida, ki se sprošča z mineralizacijo v tleh) si pri zadevamo za rastlinski pokrov njiv pravzaprav vse leto. 
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• V živinoreji povečanje koncentracije energije v obrokih za prežvekovalce blaži vročinski stres, hkrati zmanjšuje 

izpuste toplogrednih plinov, gradnja novih in prilagoditev obstoječih hlevov s skladišči gnojevke zunaj hleva blaži 

vročinski stres in zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov, enako pa selekcija živali po robustnosti in dolgoživosti 

ter pravočasno prilagajanje velikosti črede trenutnim razmeram. 

• Spodbujanje gozdarskih praks, ki so hkrati ugodne za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, 

obsega zlasti ohranjanje razmeroma visokih lesnih zalog, dajanje prednosti rastiščem, prilagojenim domorodnim 

drevesnim vrstam, zagotavljanje naravne obnove sestojev, preprečevanje gozdnih požarov, ohranjanje zastrtosti 

tal z rastlinstvom in preprečevanje steljarjenja, hitro saniranje predelov gozdov, ki so bili poškodovani zaradi 

biotskih ali abiotskih dejavnikov. 

 

PODNEBNE SPREMEMBE IN TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE 

Podnebne spremembe, vse večja odvisnost od nafte in fosilnih goriv ter vse višje cene električne energije so 

dejavniki, ki prispevajo k vedno večji ranljivosti Evrope, Slovenije in vsakega posameznika. Rešitev tega 

problema je v učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije. 

V zadnjih desetletjih sta imela način življenja in vedno večja blaginja velik vpliv na energetski sektor. Zaradi vse 

večjega povpraševanja po energiji, visokih cen nafte, negotove oskrbe z energijo in groženj, povezanih z 

globalnim segrevanjem, smo se začeli zavedati, da energija ne more biti več nekaj samoumevnega.  

Evropska komisija je kot del trajnostne energetske politike za Evropo predstavila predlog za dolgoročni časovni 

načrt trajnostne energije, ki je ključ do boljše prihodnosti. Predlog vključuje:  

� povečanje energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020, 

� povečanje deleža obnovljivih virov energije za 20 % (Slovenija ima cilj 25%) do leta 2020 in 

� zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 20% ter 

� povečati delež biogoriv v prometu na 10%. 

Večanje človekove blaginje in s tem povezan povečan tehnološki razvoj je skozi zgodovino povzročal 

onesnaževanje ter osiromašenje ekosistemov na globalnem nivoju. Med največje izzive današnjega časa sodijo 

podnebne spremembe ter varna, zanesljiva ter zadostna dobava energije. Ker prav energetski sektor ustvari 

največji delež izpustov toplogrednih plinov (TGP), je mnogo odgovorov na omenjena izziva skupnih. 

Podnebne spremembe so tema, ki bo v prihodnjih letih bistveno vplivala na gospodarski, tehnološki in družbeni 

razvoj. Evropska politika je leta 2007 podnebne spremembe postavila na vrh svoje agende. Posledice 

podnebnih sprememb čutimo že danes v obliki ekstremnih vremenskih pojavov, poplav, dviga nivoja morske 

gladine  in manjše biotske raznovrstnosti. Znanstveniki nas opozarjajo, da moramo ukrepati takoj, ter že leta 

2015 začeti zniževati globalne izpuste TGP. Kljub temu, da je ocena potrebnih finančnih sredstev za zmanjšanje 

globalnega segrevanja zelo visoka, pa nas bo odpravljanje posledic podnebnih sprememb, če ne bomo ukrepali 

sedaj, stalo še mnogo več v prihodnosti. 

Slovenija je še vedno v finančno in gospodarski krizi. Te nove izzive pa moramo reševati le v povezavi s skrbjo 

za okolje, saj bodo posledice podnebnih sprememb imele še veliko hujše posledice na gospodarstvo in na naša 
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življenja ter obstoj našega planeta kot finančno-gospodarska kriza, v kateri se trenutno nahajamo. Rešitev 

okoljskih problemov in tudi gospodarske krize je v implementaciji strategije trajnostne energije, ki  bo pripomogla 

k razvoju gospodarstva, odpiranju novih delovnih mest in inovacijam. Skupek tehnoloških in industrijskih politik, 

ki vodijo v zmanjšanje izpustov CO2 in prehod v nizkoogljično družbo strokovnjaki in znanstveniki že imenujejo 

»tretja industrijska revolucija".   

Velika odvisnost od uvoza energije, visoke cene in podnebne spremembe so velika grožnja za prihodnost 

evropske blaginje. Z izzivom se lahko spoprimemo na dva načina: z zmanjšanjem porabe in povečanjem deleža 

rabe novih in obnovljivih virov energije. Prepričani smo, da na lokalnem nivoju ne moremo ničesar storiti. Vendar 

izkušnje kažejo, da so veliki družbeni premiki imeli osnovo v posameznih lokalnih akcijah. 

Energetska politika in načrtovanje sta dva izmed osnovnih elementov dolgoročno usmerjenega razvoja občine. 

Sledita pomembnim energetsko političnim in okoljskim ciljem, kot so na primer izboljševanje kakovosti zraka, 

stalen razvoj občine in v smislu globalne odgovornosti, učinkovito varovanje podnebja in seveda zmanjšanje 

rabe energije in povečano uporabo obnovljivih virov energije. Omenjeni cilji tudi bistveno prispevajo k poživitvi 

lokalnega gospodarstva, zato jih je potrebno upoštevati v razvojnih perspektivah občine. 

V skladu z Energetskim zakonom, morajo občine pripraviti svoje lokalne energetske koncepte, v okviru katerih 

pripravijo akcijske načrte, kako bodo na svojem področju prihranile energijo in povečale uporabo obnovljivih 

virov energije. Lokalni energetski koncept predstavlja izdelavo študije ter izvajanje v njej določene strategije 

energetskega razvoja.  

Dejstvo je, da se strategije, programi in zakonodaja Evropske unije in Slovenije na področju energije zaradi 

vedno večjih podnebni sprememb, odvisnosti od uvoza in sočasnega naraščanja porabe energije zelo hitro 

spreminjajo. Pripravljeni so že številni dokumenti, ki nalagajo državam velike obveze na področju rabe 

obnovljivih lokalnih virov energije in povečanja učinkovitosti izrabe energije. Obveznosti bodo imele največji vpliv 

na delovanje in ravnanje na lokalnem nivoju. 

Zakonodaja narekuje, da mora občina zagotoviti v svoji primarni proizvodnji najmanj 25% obnovljivih virov 

energije. Hkrati akcijski načrt za energetsko učinkovitost narekuje občinam, da morajo postati vzgled dobrega 

gospodarja tako na lokalnem kot na nacionalnem nivoju. Izvajati mora pilotne projekte na področju uvajanja 

obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti ter spodbujati občane k energetski trajnosti usmerjenemu 

obnašanju. Ena izmed prioritetnih nalog javnega sektorja mora biti spodbujati lastne ali zasebne investicije v 

obnovljive vire energije.  

Ponovno poudarjamo kako velik pomen ima tudi informiranje in obveščanje ljudi tako v izobraževalnih sistemih 

kot preko različnih medijev. Le tako bo mogoče spremeniti nekatere naše navade in vedenja, ki vodijo v preveč 

potrošniško in okolju neprijazno družbo.  

Izpolnjevanje evropskih zavez za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, iskanje razvojnih priložnosti v 

okviru tretje industrijske revolucije in prilagajanje spremembam podnebja in politik mora postati konstanta, ki 

dolgoročno prežema prav vse politike lokalnih skupnosti, regij in mesta ter prav tako poslovni načrti 

gospodarskih subjektov. S svojimi vrednotami in obnašanjem pa jih mora podpreti tudi vsak posameznik. 
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Kljub temu, da je danes obnovljiva energija v primerjavi s fosilnimi gorivi še vedno dražja in zahteva večje 

naložbe pa ima pred slednjimi številne ekonomske, socialne in okoljske prednosti. S spodbujanjem naložb v 

obnovljive vire energije prispevamo k zanesljivosti oskrbe, zmanjšanju energetske odvisnosti, zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov, nastanku novih delovnih mest, gospodarski rasti in večji konkurenčnosti. Raba OVE 

predstavlja tudi pomemben element pri razvoju regij, ki pa velikokrat nimajo potrebnega znanja in izkušenj za 

uspešno uvajanje novih tehnologij in izkoriščanje OVE.  

Zato mora postati trajnostna, konkurenčna in varna energija eden od temeljev našega vsakdanjega življenja. 

Velik potencial in hkrati tudi odgovornost na področju uvajanja tehnologij obnovljivih virov energije in izvajanja 

ukrepov učinkovite rabe energije imajo evropske lokalne in regionalne skupnosti. 

 

Toplogredni plini 

Toplogredni plíni so plini, ki povzročajo učinek tople grede v Zemljinem ozračju. Nekateri tudi uničujejo ozonski 

plašč in s tem povzročajo ozonsko luknjo, vendar pojava nista neposredno povezana. Najpogostejši toplogredni 

plin je ogljikov dioksid, ki predstavlja kar 80% človekovih izpustov. Poleg ogljikovega dioksida podnebje ogroža 

tudi metan, ki nastaja na živalskih farmah, smetiščih, pri izgorevanju fosilnih goriv, predelavi odplak in v živilski 

industriji. Obstaja tudi mnogo drugih toplogrednih plinov, ki se jih izpušča v manjših količinah, in so pogosto 

rakotvorni. Skupna lastnost vseh toplogrednih plinov je, da Sončevemu kratkovalovnemu sevanju večinoma 

dopuščajo vstop v ozračje, vendar vpijejo del izhajajočega dolgovalovnega sevanja in tako segrejejo zrak. 

Zmerna količina toplogrednih plinov v ozračju je dobrodejna, saj bi bila brez njih temperatura na površju le okoli -

18 ˚C, namesto sedanjih 15 ˚C povprečne temperature. Toda, če se v ozračje izpušča preveč omenjenih plinov 

se povprečna temperatura planeta postopoma viša in pojavljajo se podnebne spremembe. Emisije toplogrednih 

plinov so emisije ogljikovega dioksida (CO2), metana (CH4), dušikovega oksida (N2O), fluoriranih ogljikovodikov 

(HFCs), perfluoriranih ogljikovodikov (PFCs) in žveplovega heksafluorida (SF6), izražene  v tonah ekvivalenta 

ogljikovega dioksida.  

 

NAČRT ZMANJŠANJA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV 

Republika Slovenija je leta 2002 ratificirala Kjotski protokol in s tem prevzela obveznost, da emisije toplogrednih 

plinov (TGP) v obdobju od leta 2008 do leta 2012 v povprečju zmanjša za 8 % glede na izhodiščne emisije. 

Povprečne letne emisije TGP v RS v obdobju 2008 do 2012 lahko znašajo 18.725.719 kt CO2, v kolikor bo 

dokazala ustrezno gospodarjenje z gozdovi, pa lahko RS pri doseganju Kjotske obveznosti koristi povečanje 

ponorov CO2 v višini 1,32 Mt CO2 ekv. iz naslova povečanja/akumulacije lesnih zalog, kar pomeni, da lahko 

njene povprečne letne emisije v obdobju 2008 do 2012 znašajo 20.045.729 kt CO2. Operativni program 

zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012  je namenjen izvrševanju obveznosti iz Kjotskega protokola 

in opredeljuje ključne instrumente, obveznosti posameznih sektorjev pri uvajanju teh instrumentov ter 

prilagajanje instrumentov, ob upoštevanju kriterija čim manjših stroškov za izpolnitev Kjotskih obveznosti. S 

sprejemom evropske zakonodaje v okviru Podnebno-energetskega paketa EU se ukrepom sprejetim s tem 

operativnim programom pomen dodatno poveča, saj je dosledno izvajanje načrtovanih ukrepov za izpolnitev 
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Kjotskega protokola nujen pogoj tudi za izpolnitev obveznosti zakonodaje na področju podnebno energetskih 

zadev. 

Predvideni ukrepi po sektorjih, predvsem tistih, ki so največji vir emisij toplogrednih plinov (TGP): 

1. Proizvodnja električne energije in toplote. Na tem področju so emisije TGP v letu 2004 predstavljale kar 

32% nacionalnih emisij TGP. Med ukrepe, ki se morajo izvajati na lokalnem nivoju uvrščamo:  

− Povečanje obsega soproizvodnje toplote in električne energije v sistemih daljinskega ogrevanja s 

tehnološko posodobitvijo in zamenjavo goriva. 

− Povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov – možno doseči predvsem z obnovo 

in izgradnjo velikih hidroelektrarn ter manjših enot (male HE, izraba biomase in vetrne energije). 

2. Promet. Promet je drugi največji vir emisij TGP in predstavlja kar četrino vseh emisij CO2. Za zmanjšanje 

teh emisij so predvideni naslednji ukrepi: 

− Spodbujanje javnega potniškega prometa z razvojem ustrezne infrastrukture za javni potniški 

promet. 

− Nadomeščanje fosilnih goriv z biogorivi v javnem sektorju.  

3. Industrija in gradbeništvo. Emisije TGP so na tem področju leta 2004 predstavljale 14% skupnih emisij. 

Predvideni so naslednji ukrepi: 

− Znižanje energetske intenzivnosti v industriji, prostovoljni programi (npr. uvajanje energetskega 

menedžmenta). 

− Spodbujanje soproizvodnje električne energije in toplote.  

− Povečanje deleža obnovljivih virov energije in zamenjava goriv.  

4. Raba energije v široki rabi. Leta 2004 so te emisije predstavljale 14% skupnih emisij TGP. Predvideni 

ukrepi so: 

− Izboljšanje energetskih lastnosti stavb ter delovanja hladilnih in ogrevalnih sistemov. Ti ukrepi se 

spodbujajo s subvencioniranjem investicij  ter ugodnim kreditiranjem, v javnem sektorju pa še s 

pogodbenim zagotavljanjem prihranka energije. Ukrep upošteva tudi gradnjo pasivnih in 

nizkoenergijskih stavb. 

− Povečanje rabe obnovljivih virov energije in zamenjava goriv v gospodinjstvih in v storitvenem 

sektorju za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Ti ukrepi se spodbujajo s 

subvencioniranjem investicij  ter ugodnim kreditiranjem. 

− Večja energetska učinkovitost rabe električne energije v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih. 

V storitvenem sektorju  je potencial prihrankov največji pri razsvetljavi (varčne sijalke) ter pri 

sistemih klimatizacije  in prezračevanja. Pomemben potencial je tudi v javni razsvetljavi. 

V operativnem programu so nanizani ukrepi tudi za zmanjšanje emisij TGP v industrijskih procesih, na področju 

odpadkov, kmetijstva (npr. spodbujanje pridobivanja bioplina iz živinskih gnojil). 
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EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV V KMETIJSTVU  

Projekcije emisij za kmetijstvo so bile narejene po metodologiji, ki jo predpisuje IPCC (1997). Metodologija IPCC 

predvideva ocene emisij iz kmetijstva na podlagi statističnih podatkov o fizičnem obsegu pridelave in prireje ob 

upoštevanju nekaterih specifičnih postopkov, ki so značilni za posamezne države ali območja. Podatki o obsegu 

rastlinske pridelave in živinoreje so kljub medsebojni odvisnosti zajeti ločeno. Model, ki temelji na metodologiji 

IPCC, zato ne omogoča optimiranja na ravni celotnega kmetijstva, ampak le na posameznih segmentih. Pri 

izračunu so bili uporabljeni podatki Statističnega urada RS in informacije strokovnjakov iz kmetijske prakse. 

V letu 2007 so se emisije TGP iz kmetijstva povečale za 2,6 % oziroma 53 kt CO2 ekv. S 2.082 kt CO2 ekv te 

emisije predstavljajo 10 % skupnih emisij TGP. Povečanje emisij je posledica večjega števila živali v govedoreji. 

Glede na indikativni cilj so bile tako emisije leta 2007 kot tudi petletno drseče povprečje v letih 2003-2007 nižje, 

in sicer za 4,1 % oziroma 5,0 %. 

 

Gozdarstvo 

Slovenija lahko za doseganje ciljev Kjotskega protokola uveljavi povečanje ponora 

CO2, ki je posledica neposrednih človekovih dejavnosti v gozdarstvu v višini 0,36 Mt C oziroma 1.320 kt CO2. V 

letu 2007 so gozdovi akumulirali 5.744 kt CO2, kar je za 21 % več kot leta 2006. To je 4,4 krat več od priznanega 

ponora. Če Slovenija povečanja ponorov pri izpolnjevanju kjotske obveznosti ne bo mogla koristiti, bo morala v 

obdobju 2008-2012 kupiti dodatne pravice do emisij v višini 6,6 Mt CO2, za kar bo ob ceni 15 €/t potrebnih 

dodatnih 99 mio €. Specifične dejavnosti za loklane skupnosti še niso opredeljene, vendar se pričakuje, da bodo 

moralo k politiki zmanjševanja emisij toplogrednih plinov pristopiti tudi občine 

 

UKREPI ZA ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV V KMETIJSTVU  

Potenciali in ukrepi 

Za slovensko kmetijstvo je značilna velika razdrobljenost. Povprečno kmetijsko gospodarstvo ima le 6,3 ha 

kmetijske zemlje v uporabi in redi manj kot 6 glav velike živine, kar je precej pod povprečjem držav EU. To je z 

vidika emisij TGP po eni strani ugodno, saj je intenzivnost kmetovanja na majhnih gospodarstvih praviloma 

manjša kot na velikih. Po drugi strani pa razdrobljenost otežuje izvajanje nekaterih ukrepov, kot so izobraževanje 

in nadzor, uvajanje paše, gradnja naprav za pridobivanje bioplina in drugo. 

Možnosti za zmanjšanje emisij v kmetijstvu je precej. Zaradi razpršenih emisij in zaradi številnih dejavnikov, ki 

vplivajo na emisije, pa je dejanske emisije težje evidentirati. Težko je tudi dokazati učinke nekaterih 

najpomembnejših ukrepov. Poleg tega so nekateri ukrepi v nasprotju z drugimi okoljskimi cilji, kot so varovanje 

voda, ohranjanje biološke raznovrstnosti in zagotavljanje dobrega počutja živali. Tako so npr. emisije TGP na 

enoto proizvoda pri ekstenzivni živinoreji precej večje kot pri intenzivni živinoreji, slednja pa je deležna kritike 

zaradi nekaterih drugih negativnih vplivov na okolje. Na drugih področjih, predvsem pri zmerni in učinkoviti rabi 

dušikovih gnojil, so ukrepi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov skladni z drugimi okoljskimi cilji. 
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Kmetijstvo lahko prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov tudi s pridelavo energetskih rastlin, denimo 

oljne ogrščice za proizvodnjo biogoriv, ter s proizvodnjo električne energije in toplote iz bioplina. Učinki teh 

aktivnosti se kažejo v zmanjšanju emisij v sektorju energetike. 

Za zmanjšanje emisij TGP so predlagani naslednji ukrepi: 

• povečanje učinkovitosti reje domačih živali z namenom zmanjšanja emisij 

TGP na enoto prirejenega mleka in mesa, 

• uvajanje načinov reje, ki zmanjšujejo emisije TGP (gradnja naprav za 

pridobivanje bioplina…), 

• povečanje obsega pašne reje goved, 

• racionalno gnojenje kmetijskih rastlin z dušikom. 

 

1. POVEČANJE UČINKOVITOSTI REJE DOMAČIH ŽIVALI 

Cilj 

Cilj ukrepa je povečati učinkovitost reje goved z namenom zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov na enoto 

prirejenega mleka in mesa. Gre za ukrep, ki omogoča 

zmanjšanje števila živali brez negativnih posledic za prehransko varnost in ekonomski položaj kmetij. 

Izhodišče 

Pri reji domačih živali nastajata metan in didušikov oksid. Zaradi obsežne reje in posebnosti prebavljanja 

(fermentacija v predželodcih), prispeva govedoreja približno 50 % vseh emisij TGP v kmetijstvu. Pri govedu se v 

obliki metana v zrak sprosti od 2 do 12 % zaužite bruto energije, z blatom in sečem pa 75 do 85 % zaužitega 

dušika. Najbolj so problematične živali z zelo počasno rastjo in majhno mlečnostjo, pri katerih se večina energije 

in beljakovin porabi za vzdrževanje osnovnih telesnih funkcij. Z izboljšanjem učinkovitosti reje je mogoče količine 

sproščenega metana ter izločenega dušika na enoto prirejenega mleka in mesa precej zmanjšati. Ker 

predstavljajo emisije metana in didušikovega oksida izgube energije oz. dušika, imajo rejci za zmanjšanje emisij 

neposreden ekonomski interes. V obdobju 1986- 2006 so se izpusti toplogrednih plinov na enoto prirejenega 

mleka zmanjšali za 14 %. Na tem področju je še precej rezerv, ki pa jih je mogoče izkoristiti le z izobraževanjem 

rejcev v smeri izboljšanja učinkovitosti reje. Gre za izboljšanje povprečne mlečnosti krav molznic, izboljšanje 

reprodukcijskih parametrov (krajši poporodni premor), povečanje dolgoživosti, izboljšanje dnevnih prirastov pri 

govejih pitancih in pitanju na večjo telesno maso ob zakolu. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 

prispeva k povečevanju učinkovitosti prireje mleka in mesa s financiranjem strokovnih nalog v govedoreji, ki se 

izvajajo v okviru Skupnega temeljnega rejskega programa, katerega izvajanje ureja Zakon o živinoreji. Osnovni 

cilj nalog je izboljšanje plemenske vrednosti živali, naloge pa poleg tega vplivajo tudi na izboljšanje 

menedžmenta na kmetijah v kontroli prireje mleka. V kontroli prireje mleka je trenutno vključeno približno 75 % 

vseh krav molznic v Sloveniji. K učinkovitejši prireji mleka in mesa prispeva tudi javna svetovalna služba, ki se 

izvaja v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, financira pa jo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in 

prehrano.  
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Učinki 

Predvidevamo, da se bodo zaradi izvajanja ukrepa izpusti TGP na enoto prirejenega mleka do leta 2012 

zmanjšali za 5 %. Ob nespremenjeni prireji mleka pomeni to letno 0,98 kt manj metana in 0,02 kt manj N2O, kar 

ustreza 27 kt CO2 ekvivalenta. Pri prireji govejega mesa do leta 2012 še ne pričakujemo učinka. 

 

2. UVAJANJE ANAEROBNIH DIGESTORJEV ZA PROIZVODNJO BIOPLINA NA VELIKE FARME IN NA 

KMETIJE 

Cilj 

Cilj ukrepa je povečati je zajeti del metana, ki nastane pri skladiščenju živinskih gnojil in ga uporabiti za 

pridobivanje energije. 

Izhodišče 

Ukrep ima dvojni učinek, saj se z gradnjo bioplinskih naprav v sektorju kmetijstvo zmanjšajo izpusti metana, v 

sektorju energetika pa se izboljša oskrba z bnovljivimi 

viri energije. Glavna omejitev za izvajanje ukrepa je razdrobljenost slovenske živinoreje, saj je gradnja 

bioplinskih naprav ekonomična le na velikih gospodarstvih. S povečevanjem cene energije se interes za 

proizvodnjo bioplina povečuje. 

Učinki 

Predvidevamo, da se bodo zaradi uvajanja bioplinskih naprav na kmetije letni Izpusti metana iz gnojišč do leta 

2012 zmanjšali za 0,37 kt, kar ustreza 7,8 kt CO2 

ekvivalenta. 

 

3. POVEČANJE OBSEGA PAŠNE REJE GOVED 

Cilj 

Cilj ukrepa je povečati obseg reje goved na paši in s tem zmanjšati emisije metana 

pri skladiščenju živinskih gnojil. 

Izhodišče 

S pašo se izognemo emisijam metana, ki sicer nastane pri skladiščenju živinskih 

gnojil. Pašna reja prispeva tudi k zmanjšanju emisij zaradi rabe fosilnih goriv pri  

spravilu in transportu krme za živali v hlevski reji. Paša je tudi ekonomsko zanimiva, njeno izvedbo pa v Sloveniji 

močno omejujejo podnebne razmere (dolge zime, neenakomerno porazdeljene padavine), razdrobljenost 

zemljišč in velika povprečna oddaljenost zemljišč od kmetij. Pomemben instrument za povečanje deleža živali na 

paši je spodbujanje strokovnega in svetovalnega dela na področju pašništva in zložbe kmetijskih zemljišč. 

Pomembno je tudi ustrezno reševanje problema širjenja velikih zveri na območja, ki so primerna za pašo. Pri 

nestrokovnem prehodu na zelo ekstenzivne načine paše obstaja nevarnost, da se bodo emisije TGP na enoto 

proizvoda (mleka ali mesa) povečale. 
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Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano prispeva k povečevanju obsega paše prek financiranja 

kmetijske svetovalne službe in s financiranjem posebnih izobraževanj v sklopu Programa razvoja podeželja 

(PRP). V okviru PRP se izvaja tudi ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, ki med drugim predvideva 

naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali. Ukrep Izboljšanje in razvoj infrastrukture, 

povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva med drugim podpira tudi zložbe kmetijskih zemljišč in s tem 

lažjo izvedbo paše, ukrep Planinska paša pa neposredno spodbuja pašo na teh območjih. 

tih 2009-201099. 

 

Učinki 

Predvidevamo, da se bodo zaradi izvajanja ukrepa letni izpusti TGP do leta 2012 

zmanjšali za 16 kt CO2 ekvivalenta. 

 

4. RACIONALNO GNOJENJE KMETIJSKIH RASTLIN Z DUŠIKOM 

Cilj 

Cilj ukrepa je izboljšati učinkovitost kroženja dušika na kmetiji in s tem zmanjšati potrebe po dušiku iz mineralnih 

gnojil, posledično pa tudi emisije didušikovega oksida. 

Izhodišče 

Gnojenje kmetijskih rastlin z mineralnimi gnojili prispeva v Sloveniji nekaj več kot 8 % vseh emisij TGP v 

kmetijstvu. V to vrednost niso zajete emisije, ki nastanejo zaradi uhajanja dušikovih spojin in zaradi rabe fosilnih 

goriv pri proizvodnji mineralnih gnojil, saj se te emisije vodijo v sektorju industrijski procesi. Zaradi razvite 

živinoreje razpolagamo v Sloveniji z razmeroma veliko količino živinskih gnojil. Z izboljšanjem učinkovitosti 

kroženja dušika na kmetijah je mogoče zmanjšati potrebe po dušiku iz mineralnih gnojil, posledično pa tudi 

emisije didušikovega oksida. Najpomembnejši instrument za izboljšanje učinkovitosti kroženja dušika je 

spodbujanje integriranega kmetijstva, ki mora biti zasnovano tako, da omogoča vračanje rastlinskih hranil iz 

živinoreje v rastlinsko pridelavo. Pomembno je tudi spodbujanje strokovnega in svetovalnega dela na področju 

ravnanja z živinskimi gnojili in prehrane rastlin. Pri spodbujanju racionalnejšega gnojenja je največja ovira 

razdrobljenost kmetijstva, saj je treba za razmeroma majhen učinek izobraziti veliko število kmetov. Nekateri 

postopki, kot so npr. hitri talni testi za določanje oskrbljenosti rastlin z dušikom, so za majhne parcele predragi. V 

okviru Programa razvoja podeželja se izvajajo številni ukrepi, ki neposredno prispevajo k zmanjšanju porabe 

mineralnih gnojil. Predvsem gre za ukrepe: Ohranjanje kolobarja, Ozelenitev njivskih površin, Integrirano 

poljedelstvo, 

Integrirano sadjarstvo, Integrirano vinogradništvo, Integrirano zelenjadarstvo in Ekološko kmetovanje, ki poleg 

zahtev po gnojenju na podlagi analize tal in gnojilnega načrta, tudi neposredno omejujejo gnojenje z dušikom iz 

mineralnih gnojil. K zmanjšanju porabe mineralnih gnojil pa prispevajo tudi vsi ostali kmetijsko okoljski ukrepi, saj 

se morajo vsi prejemniki plačil dodatno izobraževati v obsegu najmanj 4 ure na leto, z mineralnimi gnojili pa 

gnojiti na podlagi gnojilnega načrta, ki upošteva tudi rezultate analize tal. Za vse kmete, ki so vključeni v 

kmetijsko okoljske ukrepe (skupaj jih je 21) velja tudi posebna omejitev za obremenitev kmetijskih zemljišč z 
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živino. Leta 2006 je bilo v vsaj en kmetijsko okoljski ukrep vključenih že 204.000 ha, kar je več kot 40 % vseh 

kmetijskih zemljišč. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja učinkovitejše kroženje  

dušika tudi s financiranjem javne svetovalne službe. Javna svetovalna služba na  

področju prehrane rastlin in kmetijsko okoljski ukrepi so usmerjeni predvsem v povečevanje konkurenčnosti 

okolju prijaznega kmetijstva in varovanju voda pred onesnaženjem z nitrati. Le manjši del se nanaša na 

zmanjševanje emisij TGP. V okviru tega ukrepa so prikazani le stroški za katere menimo, da jih je mogoče 

neposredno pripisati aktivnostim v zvezi z zmanjševanjem emisij TGP. V preteklosti se je poraba N iz mineralnih 

gnojil zaradi učinkovitejše rabe že precej zmanjšala (od 2000 do 2007 za dobrih 13 %) in zaradi tega 

pričakujemo, da bo na tem področju napredovanje vse počasnejše. 

Učinki 

Predvidevamo, da se bodo zaradi izvajanja ukrepa letni izpusti TGP do leta 2012 

zmanjšali za 30 kt CO2 ekvivalenta. 

 

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in ponori CO2 

V skladu s sklepom Konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi 

podnebja lahko države pogodbenice Kjotskega protokola del svojih obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov dosežejo z upoštevanjem priznanega ponora CO2, ki je posledica neposrednih človekovih dejavnosti v 

gozdarstvu in ravnanju z zemljišči po letu 1990 oziroma po baznem letu. Skladno s členom 3.4 Kjotskega 

protokola je Slovenija izbrala gospodarjenje z gozdovi kot sestavni del nacionalni računov emisij toplogrednih 

plinov. Skladno z dogovorom iz Marrakesh-a lahko Slovenija uveljavlja ponore v gozdovih v višini 0,36 Mt C 

oziroma 1,3 Mt ekv. CO2. Obenem je obvezno za vse spremembe rabe tal poročati o emisijah in ponorih tako 

kot to zahteva člen 3.3 Kjotskega protokola. Za Slovenijo je ponor CO2 zaradi povečanja lesnih zalog oziroma 

akumulacije C v gozdovih ključna kategorija. 

 

Cilj 

Spodnja meja priznane akumulacije lesne zaloge je določena glede na Kjotski protokol (člen 3.4) oziroma 

dovoljene ponore iz Kjotskega protokola v višini 1,3 Mt ekv. CO2, do katere je Slovenija lahko upravičena zaradi 

načrtne akumulacije lesne zaloge v gozdu. Za uveljavitev in ohranitev priznanega ponora CO2 v gozdovih zaradi 

načrtnega gospodarjenja z njimi, je potrebno v slovenskih gozdovih letno akumulirati najmanj od 10 do 15% 

letnega prirastka lesa (bruto 1.000.000 m3/leto). 

Akumulacija lesne zaloge v preteklem obdobju je rezultat dolgoročnega načrtnega 

dela slovenske gozdarske stroke na principih trajnosti, sonaravnosti in mnogonamenskosti. Akumulacija CO2 v 

gozdu (povečanje lesnih zalog in akumulacija ogljika v tleh) je le začasna rešitev urejanja bilance toplogrednih 

plinov. Zalog ogljika v gozdovih ne bo mogoče povečevati v nedogled; ob dosegu teoretičnega ravnovesnega 
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stanja lesne zaloge, bo tok CO2 v gozd in iz gozda izravnan, v daljšem časovnem obdobju pa lahko gozd 

postane zaradi odmika od ravnovesne starostne strukture in vremenskih pojavov (npr.: neurja, snegolomi, 

vetrolomi, suše, …) tudi vir emisij CO2. Pomembno vlogo pri uravnavanju poseka v gozdovih ima Zavod za 

gozdove Slovenije, ki izdeluje gozdno gospodarske načrte, izdaja odločbe za posek ter odobritve za druge 

posege v gozdni prostor (npr. krčitve). Zavod za gozdove Slovenije usmerja gospodarjenje z vsemi gozdovi v 

Sloveniji – ne glede na lastništvo. Največji možni posek je v Sloveniji določen z Gozdnogospodarskimi načrti 

območij, z veljavnostjo 10 let (zadnji veljajo za obdobje 2001–2010). Po teh načrtih je najvišji možni posek 

4.050.000 m3/leto, ki pa se bo v skladu z Resolucijo o nacionalnem gozdnem programu in z upoštevanjem 

veljavnih Gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot v obdobju 2011-2020 povečal. Akumulacija 

ogljika v gozdovih zaradi načrtnega povečanja lesnih zalog je v Sloveniji ključna kategorija pri uveljavljanju 

ponorov CO2 v okviru Kjotskega protokola. 

Ogljik, ki je vezan v lesnih izdelkih trenutno ni vključen v celotno bilanco emisij in ponorov CO2, pomeni pa 

zamik pri sproščanju CO2 v ozračje, povečevanje zalog ogljika v lesnih izdelkih v rabi ali pa trajno skladiščenje 

ogljika (nerazgradljive frakcije lesa na deponijah. Navodila IPCC 1996 sicer predpostavljajo osnovno domnevo, 

da se količina ogljika v lesnih proizvodih ne spreminja.  

VARNA, KONKURENČNA IN OKOLJU PRIJAZNA ENERGIJA V EU 

Energija je za nas bistvenega pomena. Potrebujemo jo za prevoz, ogrevanje in ohlajanje domov ter za delovanje 

tovarn, kmetij in pisarn. Vendar pa fosilna goriva niso sod brez dna, poleg tega so glavni vzrok globalnega 

segrevanja. Zato energija iz fosilnih goriv ne sme biti več nekaj samoumevnega. Oblikovati moramo celostno 

energetsko in okoljsko politiko z jasnimi cilji in časovnim razporedom za prehod na gospodarstvo z nizkimi 

emisijami ogljika in za varčevanje energije. 

Izzivi 

Energija je bistvenega pomena za delovanje Evrope. Zdi pa se, da so dnevi poceni energije minili. Vsi ljudje se 

soočamo z izzivi zaradi podnebnih sprememb, s povečano odvisnostjo od uvoza in z višjimi cenami energije. 

Celotna EU, države članice in tudi lokalne skupnosti morajo delovati zdaj in skupaj, da bi si zagotovili trajnostno, 

varno in konkurenčno energijo.  

Trajnost 

Energija je odgovorna za 80 % vseh emisij toplogrednih plinov (TGP) v EU in je v samem središču podnebnih 

sprememb in večine zračnega onesnaženja. EU je zavezana obravnavi tega vprašanja – z zmanjšanjem emisij 

toplogrednih plinov v EU in po svetu na raven, ki bi omejila skupni dvig temperature za 2 °C v primerjavi s 

predindustrijskimi ravnmi. Vendar bi se s trenutnimi energetskimi in transportnimi politikami emisije CO2 v EU 

povečale za 5 % do leta 2030, na svetovni ravni pa bi se te povečale za 55 %. Trenutne energetske politike v 

EU niso trajnostne. 
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Zanesljivost oskrbe 

Države postajajo vedno bolj odvisna od uvoženih ogljikovodikov. Če se stanje ne bo spremenilo, se bo odvisnost 

EU od uvoza energije povečala s 50 % skupne trenutne porabe energije v EU na 65 % v letu 2030. Pričakuje se, 

da se bo odvisnost od uvoza plina povečala s 57 % na 84 % do leta 2030, od uvoza nafte pa z 82 % na 93 %. 

To spremljajo tudi politična in gospodarska tveganja. Pritisk na svetovne energetske vire je velik. Mednarodna 

agencija za energijo pričakuje, da se bo povpraševanje po nafti na svetovni ravni povečalo za 41 % do leta 

2030. Kako bo ponudba dohajala povpraševanje, ni znano. Poleg tega še niso bili vzpostavljeni mehanizmi, ki bi 

zagotavljali solidarnost med državami članicami, če bi prišlo do energetske krize, in več držav članic je v veliki 

meri ali povsem odvisnih od enega samega dobavitelja plina. 

Če bo stanje ostalo nespremenjeno, se bo povpraševanje EU po električni energiji letno povečalo za 1,5 %. Tudi 

z učinkovito politiko za energetsko učinkovitost bo treba v naslednjih 25 letih opraviti naložbe v zmogljivosti za 

proizvodnjo energije v višini 900 milijard EUR. Predvidljiva in učinkovita notranja trga s plinom in električno 

energijo sta bistvenega pomena za omogočanje potrebnih dolgoročnih naložb in konkurenčnosti cen za 

potrošnike. Ta še nista vzpostavljena. 

Konkurenčnost 

EU je vedno bolj občutljiva na nestanovitnost cen in njihovo rast na mednarodnih energetskih trgih ter na 

posledice progresivnega kopičenja zalog ogljikovodikov v rokah maloštevilnih. Možni učinki so znatni: na primer, 

če bi se cena nafte povečala na 100 USD na sodček v letu 2030, bi se skupni uvoz energije v EU-27 povečal za 

približno 170 milijard EUR, z letnim povečanjem v višini 350 EUR na državljana EU. Zelo malo tega prenosa 

bogastva bi v EU odprlo dodatna delovna mesta. 

Če bi bila sprejeta ustrezna politika in zakonski okvir, bi notranji energetski trg lahko spodbudil oblikovanje 

poštenih in konkurenčnih cen energije ter varčevanje energije in večje naložbe. Vendar pa vsi pogoji za 

doseganje tega še niso izpolnjeni. To državljanom EU in gospodarstvu EU onemogoča, da bi v polni meri uživali 

koristi liberalizacije energetskih trgov. Pri omejitvah glede emisij CO2 je potrebno daljše obdobje, da bi se 

spodbudilo potrebne naložbe v elektroenergetski sektor. 

Povečanje naložb, zlasti v energetsko učinkovitost in obnovljive energije, bi moralo odpirati nova delovna mesta 

s spodbujanjem inovacij in gospodarstva, ki temelji na znanju, v EU. Evropska unija je v svetovnem merilu 

vodilna na področju tehnologije obnovljivih energetskih virov, kar ustreza prihodkom v višini 20 milijard EUR in 

300 000 delovnih mest. Možnost ima voditi hitro rastoči svetovni trg tehnologij za proizvodnjo energije, ki 

ustvarjajo emisije z nizko vsebnostjo ogljika. Podjetja v EU na področju izkoriščanja vetrne energije zasedajo 60-

odstotni delež svetovnega trga. Odločenost Evrope, da vodi svetovni boj proti podnebnim spremembam, nam 

daje priložnost, da določamo prednostne raziskovalne naloge na svetovni ravni. Vse možnosti je treba ohraniti, 

da se zagotovi razvoj nastajajočih tehnologij. 

Hkrati je treba upoštevati socialno razsežnost evropske energetske politike na vseh stopnjah oblikovanja in 

izvajanja posameznih ukrepov. Ta politika bi morala dolgoročno prispevati k rasti in odpiranju novih delovnih 
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mest v Evropi, morda pa bo znatno vplivala na nekatere izdelke in procese na mednarodnem tržišču, zlasti na 

področju energetsko intenzivnih industrijskih panog.  

STRATEŠKI CILJ, KI USMERJA EVROPSKO ENERGETSKO POLITIKO 

Evropska energetska politika ima tri izhodišča: boj proti podnebnim spremembam, omejevanje zunanje 

občutljivosti EU na uvoz ogljikovodikov ter spodbujanje rasti in novih delovnih mest, s čimer se potrošnikom 

zagotavlja varna in cenovno dostopna energija.  

Evropska energetska politika, in s tem nacionalne in lokalne,  morajo temeljiti na: 

• cilju, da se doseže 30-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v razvitih državah do leta 2020 v 

primerjavi z letom 1990. Poleg tega morajo biti leta 2050 emisije toplogrednih plinov zmanjšane do 50 % 

glede na leto 1990, kar je 60- do 80-odstotno znižanje emisij v industrijskih državah do leta 2050. 

• zavezi, da se doseže najmanj 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 v primerjavi z 

letom 1990. 

Izpolnjevanje zaveze EU glede toplogrednih plinov, mora biti v središču vseh energetskih politik, in sicer iz treh 

razlogov: (i) emisije CO2, ki nastajajo zaradi proizvodnje ali porabe energije, zasedajo 80 % emisij toplogrednih 

plinov v EU, zmanjšanje emisij pa pomeni, da bo poraba energije manjša in da se bo uporabljala čistejša 

energija, ki je bila proizvedena lokalno; (ii) omejiti je treba rastočo izpostavljenost EU nestanovitnosti in višanju 

cen nafte in plina; in (iii) v EU bi bilo treba vzpostaviti bolj konkurenčen energetski trg, ki spodbuja razvoj 

tehnologije in odpiranje novih delovnih mest.  

 

Učinkovita raba energije 

Slovenija se kot članica Evropske unije zaveda velike pomembnosti doseganja strateških ciljev EU na področju 

energije in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP). Povečanje učinkovitosti rabe končne energije v vseh 

sektorjih predstavlja pomemben potencial za zmanjšanje emisij TGP (v EU to predstavlja prispevek v višini 40 % 

od celotnega potrebnega znižanja emisij TGP za izpolnitev obveznosti iz Kjotskega protokola). Poleg tega 

povečanje energetske učinkovitosti prispeva tudi k povečani zanesljivosti oskrbe z energijo, povečani 

konkurenčnosti gospodarstva, regionalnem razvoju, zaposlovanju itd.  

Na podlagi evropske zakonodaje je Slovenija sprejela  nacionalni akcijski načrt učinkovite rabe energije, v 

katerem je predvideno, da bo Slovenija dosegla  9 % prihranka končne energije v 9 letih, in sicer v obdobju 

2008–2016.  Prihranki bodo doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi 

v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). 
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INSTRUMENTI ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V GOSPODINJSTVIH  

Rabo energije v gospodinjstvih v zadnjem obdobju zaznamuje predvsem hitra rast rabe električne energije v tem 

sektorju, potenciali za učinkovito rabo energije so na področju rabe energije za ogrevanje in tudi pri rabi 

električne energije. V tem sektorju je vrsta ukrepov za učinkovito rabo energije stroškovno učinkovitih, a njihovo 

izvedbo preprečujejo številne ovire, zlasti finančne, pri zagotavljanju sredstev za izvedbo investicij in 

seznanjenosti uporabnikov z možnostmi ter koristmi učinkovite rabe energije. Predlagani nabor instrumentov je 

zato ciljno usmerjen, tako da se kar najbolj izkoristijo priložnosti za učinkovito rabo energije v tem sektorju. Paket 

finančnih spodbud pokriva štiri programe (za energetsko učinkovito obnovo stavb in trajnostno gradnjo stavb, 

energetsko učinkovite ogrevalne sisteme, učinkovito rabo električne energije in shema učinkovite rabe energije 

za gospodinjstva z nizkimi prihodki).  

 

INSTRUMENTI ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V TERCIARNEM SEKTORJU 

(javni sektor, storitveni sektor, obrt, kmetijstvo)  

Tudi pri rabi energije v terciarnem sektorju je izrazito problematična rast rabe električne energije in zelo majhen 

interes za izvedbo projektov za učinkovito rabo energije. Nabor instrumentov obsega finančne spodbude za 

energetsko učinkovito obnovo stavb in trajnostno gradnjo stavb, energetsko učinkovite ogrevalne sisteme, 

učinkovito rabo električne energije. V akcijskem načrtu so posebej pripravljeni tudi instrumenti, ki se nanašajo na 

javni sektor, kjer je pomemben podporni instrument izvajanje zelenih javnih naročil, predvideva, da bo javni 

sektor 

služil kot zgled za izvajanje ukrepov za povečevanje energetske učinkovitosti.  

 

INSTRUMENTIV ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V INDUSTRIJI  

Instrumenti so usmerjeni na področje sofinanciranja ukrepov za učinkovito rabo električne energije za različne 

tehnologije (energetsko učinkoviti elektromotorji, frekvenčni pretvorniki za regulacijo vrtljajev motorjev, 

energetsko učinkovite črpalke in ventilatorji, energetsko učinkoviti sistemi za pripravo komprimiranega zraka, 

varčna razsvetljava). 

 

INSTRUMENTI ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V PROMETU  

Sektor prometa v zadnjem obdobju zaznamuje predvsem hitra rast cestnega tovornega prometa (predvsem 

tranzitnega), veliko povečanje števila osebnih vozil in prevladujoče vožnje na kratke razdalje ter posledično velik 

upad javnega potniškega prometa. Predlagani instrumenti so zato ciljno usmerjeni prav k razreševanju teh 

ključnih problemov ter jih lahko strnemo v štiri vsebinska področja, in sicer: promocijo in konkurenčnost javnega 

potniškega prometa, spodbujanje trajnostnega tovornega prometa, povečanje energetske učinkovitosti osebnih 

vozil ter gradnjo kolesarskih stez in promocija kolesarjenja. Gradnja in posodobitev obstoječe infrastrukture 

(predvsem železniškega in cestnega omrežja) je ključni pogoj za doseganje želenih učinkov na področju javnega 

potniškega prometa in trajnostnega tovornega prometa. Predlagani ukrepi predstavljajo nujne dodatne aktivnosti 
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za vzpostavitev potrebne konkurenčnosti in intermodalnosti tovrstnega prometa, z izobraževanjem in 

ozaveščanjem uporabnikov pa lahko pomembno vplivamo na spremembo ustaljenih navad v prometu. 

STANJE RABE ENERGIJE V OBČINI SELNICA OB DRAVI 

Analiza rabe energije in energentov ter stroškov je opravljena na ravni občine. Porabniki oz analiza je razdeljena 

na štiri glavne skupine s pripadajočimi podskupinami: 

• stanovanjski objekti 

o večstanovanjski objekti 

o individualni objekti 

• javni sektor 

o javni objekti 

o javna razsvetljava 

o promet 

• večja podjetja  

• električna energija 

 

Podatke smo pridobivali na več načinov: 

• z vprašalniki, ki so bili posredovani na ciljne skupine, 

• z vprašalniki, ki so bili posredovani na distributerja električne energije, upravljavca večstanovanjskih 

objektov in komunalno podjetje,  

• ogledi na terenu in anketiranje odgovornih oseb posameznih ciljnih skupin, 

• statistični podatki (Statistični urad RS), 

• ostali viri posameznih ministrstev. 

 

Podatki so analizirani s pomočjo različnih metod za obdelavo podatkov ter lastnih predpostavk. V analizi so 

opisani tudi splošni podatki o posameznih skupinah. 

 

Stanovanjski objekti 

Analiza rabe energije stanovanjskih objektov občine Selnica ob Dravi je razdeljena na analizo večstanovanjskih 

objektov in analizo individualnih objektov. Podatki o rabi energije za večstanovanjske objekte so bili posredovani 

s strani upravljavcev stanovanj ter upravljavca skupne kotlovnice. Podatki o individualnih objektih pa so črpani iz 

Statističnega urada Republike Slovenije - statističnega letopisa 2008 ter popisa prebivalstva v letu 2002. 
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VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI 

število večstanovanjskih objektov 6 

število gospodinjstev 72 

število prebivalcev 138 

 

upravljavec objekt 

UPRA-STAN d.o.o. 

Gasilska ulica 3 

Gasilska ulica 9 

Slovenski trg 4a 

SMREKA z.o.o. 
Gasilska ulica 3a 

Gasilska ulica 5a 

STANINVEST d.o.o. Gasilska ulica 5 

 

Podatke o posameznih objektih smo pridobili s strani upravljavcev.  

večstanovanjski 

objekt 

število 

stanovanj 

št
ev

ilo
 

st
an

o
va

lc
ev

 

leto 

izgradnje 

ogrevana 

površina 

(m2) 

način 

ogrevanja 

Raba 

toplotne 

energije 

 (MWh) 

Gasilska ulica 3 11 18 1964 542,2 I 65 

Gasilska ulica 9 16 28 1984 628,7 I 75 

Slovenski trg 4a 
5+10 poslovnih 

prostorov 
5 2003 839,9 SK-ELKO 58,8 

Gasilska ulica 3a 12 34 1987 768,1 I 92 

Gasilska ulica 5a 12 34 1987 746,7 l 90 

Gasilska ulica 5 16+1 lokal 19 1973 528,9 SK-UNP 63 

Skupaj: 72 138 

 

4.054,5 

 

487 

 

 

Legenda:  

 I - individualno ogrevanje 

 SK-ELKO - skupna kotlovnica – energent ELKO 

 SK-UNP - skupna kotlovnica – energent UNP 
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INDIVIDUALNI OBJEKTI 

Analiza rabe energentov za ogrevanje v individualnih objektih je izdelana s podatki Statističnega urada 

Republike Slovenije (popis 2002) in ankete. Zaradi starosti statističnih podatkov, smo opravili analizo 

odgovorjenih vprašalnikov s strani občanov. Z dobljenimi podatki smo izračunali razmerje rabe različnih 

energentov in povprečno rabo posameznih energentov na individualni objekt.  

 

Podatki o individualnih objektih 

V občini smo izvedli anketiranje občanov glede uporabe in porabe energentov v individualnih hišah. Dobljeni 

rezultati se razlikujejo od podatkov statističnega urada. Glavna razlika med popisom 2002 in anketami je v 

uporabi kurilnega olja in lesne biomase. Ugotovili smo, da del gospodinjstev uporablja les in kurilno olje. Prav 

tako smo iz anket pridobili okvirno porabo energentov, ki je služila kot podlaga za oceno porabe energentov. 

Primerjava razmerja rabe energentov ogrevanja, v občini Selnica ob Dravi in Sloveniji, pokaže primerljive deleže 

rabe energentov v občini Selnica ob Dravi, kot so deleži v celotni Sloveniji.  

 

  

vir: Popis 2002 (Selnica ob Dravi) vir: Anketa (Selnica ob Dravi) 

 

 

Vir: Popis 2002 (Slovenija)  

Graf 1: Raba energentov ogrevanja v občini Selnica ob Dravi in Sloveniji 
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Podatek, število individualnih objektov, smo dobili s Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, 

kateremu smo prišteli število dokončanih objektov v obdobju 2003-2008.  

 

samostojno stoječa 

hiša (2002) 

dvojček ali 

vrstna hiša 

(2002) 

hiša s kmečkim 

gospodarskim 

poslopjem (2002) 

objekti - 

skupaj (2002) 

dokončani 

objekti v 

obdobju 

2003-2008 

objekti - 

skupaj  

1181 22 86 1289 58 1.347 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije,  Dokončana stanovanja po številu sob in površini, po občinah Slovenije, 

letno 

 

Energetski kazalniki 

 

Tabela 1: energent ogrevanja in raba toplotne energije individualnih objektov 

energent 
ogrevani 

objekti (%) 

število 

ogrevanih 

objektov 

raba energije na 

objekt (MWh) 

raba skupaj 

(MWh) 
raba skupaj (energent) 

biomasa 37 518 43,92 22.753,94 9.481 m3 

biomasa/olje 5 69 35,28 2.436,69 691 m3/ 75.985 litrov  

kurilno olje 47 622 19,78 12.294,88 1.199.500 litrov 

UNP 8 104 22,07 2.286,46 331.371 litrov 

elektrika 3 35 7,50 259,04 259,04 MWh 

SKUPAJ 1347 

 

40.031,00   

 

Največji delež energije za ogrevanje individualnih objektov se proizvede iz kurilnega olja in biomase-drva. 

 

Javni sektor 

Analiza rabe energije v javnem sektorju je razdeljena na tri skupine: 

• javni objekti, 

• javna razsvetljava, 

• promet. 
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Podatke o rabi energije v javnih objektih ter podatke o javni razsvetljavi smo pridobili s strani občine. Podatke za 

analizo prometa smo pridobili s strani občine in Statističnega urada RS. 

 

JAVNI OBJEKTI 

število analiziranih javnih objektov 6 

število javnih objektov, ki niso zajeti v analizi 2 

 

Analiza rabe energije v javnih objektih zajema naslednje javne objekte: 

 

Tabela 2: Javni objekti zajeti v analizi rabe energije 

javni objekti 

Občina Selnica ob Dravi; Slovenski trg 4 

O.Š. Selnica ob Dravi; Mariborska cesta 30 

O.Š. Gradišče na Kozjaku; Gradišče na Kozjaku 35 

O.Š. Sv. Duh na Ostrem Vrhu; Sv. Duh na Ostrem Vrhu 53 

Vrtec Selnica ob Dravi; Mariborska cesta 30 

Kulturni dom Gradišče na Kozjaku; Gradišče na Kozjaku 39a 

 

Tabela 3: Javni objekti, ki niso zajeti v analizi rabe energije 

javni objekti 
O.Š. Slemen; Spodnji Slemen 94a 

Kulturni dom Sv. Duh na Ostrem Vrhu; Sv. Duh na Ostrem Vrhu 46 

 

 

Podatki o javnih objektih 

O.Š. Slemen že dalj časa ni v uporabi, torej se ne ogreva oziroma ne porablja energije. Obravnavana in 

analizirana je v poglavju 0. Vse stroške Kulturnega doma na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu plačuje najemnik dela 

objekta. Objekt je obravnavan in analiziran v poglavju 0. Podatke o rabi energije v ostalih objektih smo pridobili s 

strani občine Selnica ob Dravi. Ogrevanje vrtca in O.Š. Selnica ob Dravi se vrši iz iste kotlovnice. Podatek rabe 

energije smo razdelili procentualno glede na ogrevano površino zgradbe. 

 

 

 

 

 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje 

 
 

 

44 
Projekt: ZELENA OBČINA  
Projekt delno sofinancira EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Občina Selnica  
ob Dravi in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije. 

Tabela 4: Podatki o javnih objektih 

O
zn

ak
a 

javni objekt 
n

ač
in

 

o
g

re
va

n
je

 

(l
o

ka
ln

o
) 

št
ev

ilo
 

u
p

o
ra

b
n

ik
o

v 

o
g

re
va

n
a 

p
o

vr
ši

n
a1  (

m
2 ) 

le
to

 iz
g

ra
d

n
je

/ 

ce
lo

tn
e 

o
b

n
o

ve
 

Povprečna 

letna raba 

toplotne 

energije2 

Letna raba električne 

energije 

2007 2008 2009 

1 Občina Selnica ob Dravi ELKO 18 300 1901 73,92 12,5 11,4 9,4 

2 O.Š. Selnica ob Dravi ELKO 468 4910 1943 487,303 105,9 114,1 115,2 

3 O.Š. Gradišče na Kozjaku ELKO 17 542 1921 62,65 4,3 4,4 5,2 

4 
O.Š. Sv. Duh na Ostrem 

Vrhu 
ELKO 17 

451 
1869 144,80 3,9 3,8 4,5 

5 Vrtec Selnica ob Dravi ELKO 68 274 1974 27,157 39,3 38,5 39,2 

6 KD Gradišče na Kozjaku ELKO / 121 1985 11,74 n.p.4 n.p. n.p. 

  Skupaj:         807,56 166,2 172,3 173,5 

 

Legenda:  

ELKO - ekstra lahko kurilno olje 

 

Mesečno prikazovanje rabe in stroškov ELKO ni smiselno, saj se le-to nabavlja po potrebi, kontinuirane meritve 

rabe pa se ne izvajajo. Spodnji graf prikazuje kumulativne podatke na leto za vse javne objekte za analizirano 

obdobje 2007-2009. Graf prikazuje rast porabe, kar pa ne moremo z gotovostjo trditi, saj se nabava kurilnega 

olja vrši glede na potrebe in tudi velika verjetnost je da so količine, ki so bile naročene tekom leta, uporabljene v 

naslednjem letu.  

 

                                                           
1 Ogrevana površina = površina objekta – 20% 
2 Povprečna letna raba toplotne energije je izračunana iz podatkov nabavljene količine ELKO v obdobju od 2007 - 2009. 

((Σporabljene toplotne energije/36 mesecev) ⋅12mesecev) 
3 Osnovna šola in Vrtec se ogrevata iz skupne kotlovnice. Delež porabljene energije v zgradbah je izračunan povprečno na 

ogrevani površini objektov. 
4 Zgradba se napaja z električno energijo iz sosednje zgradbe OŠ. Raba je zanemarljiva. 
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Graf 2: Raba ELKO v javnih objektih občine Selnica ob Dravi 2007, 2008 in 2009 

 

 

Graf 3: Poraba električne energije po stavbah v letu 2009 

 

Zgornji graf prikazuje porabo po stavbah. Vidimo lahko, da ima največjo porabo osnovna šola, sledi pa ji vrtec. 
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Energetski kazalniki 

V spodnjih tabelah in grafih so prikazani kazalniki za ocenjevanje energetske učinkovitosti posameznega 

javnega objekta. Posamezen kazalnik nam ne da jasne slike, kako je zgradba energetsko učinkovita in lahko 

deluje zavajajoče. Zato je ključnega pomena, da kazalnike za posamezno zgradbo obdelujemo kot celoto in se 

ne opiramo samo na posamezen kazalec. 

 

Tabela 5: Energetski kazalniki v javnih objektih 

 

Javni objekt 

energijsko 

število 

(kWh/m2a) 

letna raba 

energije 

(kWh/ 

uporabnika)   

1 Občina Selnica ob Dravi 233 3.887 

2 O.Š. Selnica ob Dravi 91 956 

3 O.Š. Gradišče na Kozjaku 95 3.031 

4 O.Š. Sv. Duh na Ostrem Vrhu 237 6.294 

5 Vrtec Selnica ob Dravi 91 367 

6 KD Gradišče na Kozjaku 106 /5 

 

1. Energijsko število 

Energijsko število nam prikaže količino porabljene energije na m2 ogrevane površine v obdobju enega leta. 

Za lažjo predstavo smo energijska števila objektov razvrstili v razrede. Ta metoda se sicer uporablja za računsko 

določanje energetske učinkovitosti objektov (v skladu z pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih 

izkaznic stavb), ampak smo jo uporabili kot indikator energetske učinkovitosti v obravnavanih objektih. 

 

Razred 

energetske 

učinkovitosti 

Energijsko število 

(kWh/m2a) 

 

Javni objekt 

Razred 

energetske 

učinkovitosti 

A1 od 0 do vključno 10  Občina Selnica ob Dravi G 

A2 nad 10 do vključno 15  O.Š. Selnica ob Dravi D 

B1 nad 15 do vključno 25  O.Š. Gradišče na Kozjaku D 

B2 nad 25 do vključno 35  O.Š. Sv. Duh na Ostrem Vrhu G 

C nad 35 do vključno 60  Vrtec Selnica ob Dravi D 

                                                           
5 Objekt se ne uporablja kontinuirano. 
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D od 60 do vključno 105  KD Gradišče na Kozjaku E 

E od 105 do vključno 150    

F od 150 do vključno 210    

G od 210 do 300 in več    

 

 

2. Letna raba energije na uporabnika 

 

Spodnji graf prikazuje odvisnost rabe energije od števila uporabnikov objekta. Graf kaže, da je raba energije na 

uporabnika najmanjša v objektih z večjim številom uporabnikov. 

 

 

Graf 4: Primerjava rabe energije na uporabnika za vse obravnavane objekte 
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Graf 5: Poraba električne energije na uporabnika 

 

Največjo porabo električne energije na uporabnika ima vrtec Selnica. 

 

JAVNA RAZSVETLJAVA 

Občina Selnica v Dravi je v letu 2009 celostna pristopila k reševanju javne razsvetljave. V ta namen se je 

izdelala strategija razvoja javne razsvetljave v obdobju 2009 – 2016, v kateri so natančno opredeljeni vsi ukrepi, 

tako organizacijski kot investicijski, ki bodo pripomogli k doseganju končnega cilja – energetsko učinkovita javna 

razsvetljava. Podatke o javni razsvetljavi smo črpali iz izdelane strategije razvoja javne razsvetljav v občini 

Selnica ob Dravi in izdelanega akcijskega načrta zamenjav.  

 

Splošno 

Število svetilk 377 

Dolžina osvetljenih cest 7,8 km 

Skupna moč svetilk 64,37 kW 

Raba električne energije v letu 20086 209.056 kWh 

Število prebivalcev7 4564 

                                                           
6 Podatki o rabi električne energije smo dobili iz razpisne dokumentacije za izvedbo skupnega javnega naročila za dobavo 

električne energije (SOS). 
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V letu 2009 se je izvedlo javno naročilo za zamenjavo 257 svetilk, ki niso v skladu z Uredbo. Svetilke so delno 

zamenjane, v teku so še zadnje zamenjave. Z zamenjavo se bo letno prihranilo okoli 71.000 kWh električne 

energije. V skladu z Uredbo bo 78% javne razsvetljave. Da bo celotna razsvetljava v skladu z Uredbo bo 

potrebno zamenjati še 84 svetilk.  

 

Energetski in ostali kazalniki 

1. Primerjava rabe električne energije na prebivalca med občinami/mesti 

Raba električne energije na prebivalca je merilo, ki je določeno po Uredbi. Le-ta v svojem 5. členu določa, da 

letna raba električne energije vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo 

občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali 

začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Raba energije na prebivalca v 

občini znaša 45,8 kWh, po menjavi bo le-ta padla na 29,4 kWh in občina Selnica ob Dravi bo ena izmed 

energetsko učinkovitejših občin na področju javne razsvetljave. 

 

Tabela 6: Primerjava rabe električne energije na prebivalca med občinami/mesti8 

občina/mesto 
raba električne energije na prebivalca 

(kWh/prebivalca) 

Selnica ob Dravi – pred menjavo 45,8 

Selnica ob Dravi – po menjavi 29,4 

Ljubljana 90 

Povprečje 19 slovenskih občin9 52,4 

Bruselj 57 

Dunaj 37 

Povprečje v Nemčiji 40 

Povprečje v EU 50 - 52 

 

Raba energije na ravni občine 

TOPLOTNA ENERGIJA 

V spodnji tabeli in grafu je prikazana skupna raba energentov ogrevanja in toplotne energije na območju občina 

Selnica ob Dravi.10 

                                                                                                                                                                                                       
7
 Vir: http://www.stat.si/doc/statinf/05-si-007-0902.pdf 

8 Vir: Portal Energetika.net: Vlada sprejela uredbo o svetlobnem onesnaževanju; Konferenca KSSENA: Javna razsvetljava 
in svetlobno onesnaževanje, Velenje, 2007; Temno nebo Slovenije; Lastni. 

9 Izračunano na podlagi lastnih izdelanih Načrtov JR v občinah  in  Strategij razvoja JR v občinah.  
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Tabela 7: Raba energentov ogrevanja in toplotne energije v občini Selnica ob Dravi 2008 

energent kurilno olje (l) UNP (l) biomasa (m3) 
električna 

energija (MWh) 
skupaj 

stanovanjski objekti (individualni + večstanovanjski) 

količina (enota) 1.285.524 340.501 10.307 259   

količina (MWh) 13.175 2.349 24.735 259 40.518 

delež (%) 32,5% 5,8% 61,0% 0,6%   

javni objekti 

količina (enota) 71.000 /  /  /    

količina (MWh) 713,82 /  /  /  714 

delež (%) 100% /  /  /    

večja podjetja 

količina (enota) 128.600 /  70 15,4   

količina (MWh) 1318 /  168 15,4 1.501 

delež (%) 87,8% /  11,2% 1,0%   

vsi porabniki skupaj 

količina (enota) 1.485.124 340.501 10.377 274   

količina (MWh) 15.207 2.349 24.903 274 42.733 

delež (%) 36% 5% 58% 1%   

 

Velik delež (95%) toplotne energije se porablja v stanovanjskih objektih. Večja podjetja predstavljajo le 3% in 

javni objekti 2% celotne porabe. Potrebo je upoštevati, da so v analizi zajeti podatki od le sedmih večjih podjetij, 

kar pomeni, da je realen odstotek nekoliko večji. 

Kot energent ogrevanja se v večji meri porablja biomasa (58%). Sledi ji kurilno olje, UNP in električna energija 

pa se uporabljata le v 6%. Večina podjetij uporablja kot energent kurilno olje saj je način ogrevanja enostavnejši 

kot pri klasičnem ogrevanju z biomaso oziroma drvi.  

 

 

                                                                                                                                                                                                       
10 V tabeli so izbrani podatki za leto 2008, ker smo uspeli večino podatkov pridobiti za leto 2008. 
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Graf 6: Raba energentov ogrevanja in toplotne energije v občini Selnica ob Dravi 2008 

 

 

Graf 7: deleži rabe toplotne energije po sektorjih 
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Raba toplotne energija na prebivalca 

Tabela 8: Raba toplotne energije na prebivalca (Selnica ob Dravi/Slovenija)  

prebivalcev 
raba toplotne 

energije (MWh) 

raba/ prebivalca 

 v Selnici ob Dravi 

(MWh) 

raba/prebivalca 

v SLO (MWh) 

individualna stanovanja 4412 40.031 9,073 3,827 

stanovanja v večstanovanjskih 

objektih 
138 487 3,530 /  

 

Rabo toplotne energije na prebivalca smo razdelili na rabo v individualnih stanovanjih in rabo v večstanovanjskih 

objektih, Razlog za delitev je možna primerjava s statističnim podatkom rabe toplotne energije na prebivalca (v 

primeru individualnega ogrevanja) v Sloveniji. 

Raba v individualnih stanovanjih občine Selnica ob Dravi je precej višja kot v Sloveniji. Potrebno je upoštevati, 

da je podatek za Slovenijo iz leta 2002 in dejstvo, da so stanovanja, zajeta v primeru občine Selnica ob Dravi, v 

veliki večini hiše večjih bivalnih površin. 

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA  

Podatkov o rabi električne energije smo pridobili s strani podjetja Elektro Maribor d.d.. 

 

Tabela 9: Raba električne energije v občini Selnica ob Dravi v letih 2007 in 2008 

odjemalci 

2007 2008 

št. merilnih 

mest 

raba  

(kWh) 

št. merilnih 

mest 

raba  

(kWh) 

Gospodinjstva 1.571 6.677.334 1.590 7.194.505 

Poslovni odjem na srednji napetosti 3 6.148.708 3 5.524.001 

Poslovni odjem na nizki napetosti brez merjene 

moči 
92 862.148 96 832.787 

Poslovni odjem na nizki napetosti z merjeno 

močjo 
11 1761875 11 1.712.673 

Javna razsvetljava 20 208.164 21 201.049 

SKUPAJ 1.697 15.658.229 1.721 15.465.015 
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Raba električne energije v gospodinjstvih občine predstavlja 47% celotne rabe. Ostal delež predstavlja raba 

poslovnih odjemalcev, pri katerih večino energije porabijo industrijski obrati. Majhen del rabe električne energije 

predstavljata javna razsvetljava in sicer 1%. 

 

Stroški za energijo in energente 

Cene energentov so se v zadnjih letih povišale oz. krepko nihale. Posledično so se začeli poviševati stroški 

proizvodnje toplotne in električne energije, zato je tudi končni uporabnik občutil povišanje cen energentov v 

posledično višjem strošku za ogrevanje in električno energijo. Cene energije (proizvedene energije) so se kljub 

določenim pocenitvam energentov le malenkost znižale ali pa so ostajale na isti ravni. Kljub trenutnemu stanju 

(recesija in znižanje cen nafte) pa se v prihodnosti pričakuje rast cen energije in energentov. 

V spodnjih poglavjih so prikazana gibanja cen energije in energentov, ki se uporabljajo v občini Selnica ob Dravi. 

 

ENERGENTI ZA PROIZVODNJO TOPLOTNE ENERGIJE 

Spodnji graf prikazuje maloprodajne cene ELKO v obdobju od januarja 2007 do decembra 2009. Opazimo lahko, 

da cena niha odvisno od posameznega obdobja. Naraščanje je bilo največje konec poletja 2008 in nato strm 

padec zaradi cenitve nafte na svetovnem trgu. Kljub temu, da je bil opazen padec cen ELKO, je dolgoročno 

pričakovati naraščanje cen energenta, kar potrjuje gibanje cene v letu 2009. 

 

 

Graf 8: Gibanje maloprodajne cene ELKO 
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Spodnji graf prikazuje cene ELKO v obdobju nabave energenta za potrebe javnih objektov v občini.  

  

Graf 9: Primerjava cene ELKO v občini Selnica ob Dravi in maloprodajne cene 

 

Nabavne cene so bile v večini primerov manjše od maloprodajnih cen, se pa je dogajalo, da so objekti v istem 

času (isti datum) dobivali različne cene. Prav tako je občina konstantno dobivala popuste, medtem ko ostale 

stavbe niso. 

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA 

Cene električne energije so odvisne od več dejavnikov. Primarno je odvisna od cene energentov, ki se 

uporabljajo za proizvodnjo le-te. Na trgu so prisotni različni dobavitelji energije, ki energijo za svoje potrošnike 

kupujejo iz različnih virov in jo posledično prodajajo po različnih cenah. Z odprtjem trga lahko vsi porabniki 

prosto izbirajo distributerja električne energije in se tudi delno dogovarjajo za ceno električne energije. 

S pregledom računov javnih objektov v občini Selnica ob Dravi smo opravili analizo cen električne energije. Kot 

je razvidno iz grafov, imajo objekti, ki imajo enako tarifno skupino, tudi enake cene električne energije.  
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Graf 10: Spreminjanje cene električne energije po postavki VT v javnih objektih 

 

Graf 11: Spreminjanje cene električne energije po postavki MT v javnih objektih 
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Objekt Odjemno mesto Merilno mesto 

OŠ Selnica - Sv. Duh na Ostrem Vrhu 801060049005 180 

OŠ Selnica - Sv. Duh na Ostrem Vrhu 801060050011 181 

OŠ Selnica ob Dravi 801213703006 418 

OŠ Selnica ob Dravi 801213702004 417 

Vrtec - Selnica ob Dravi 801004141000 42 

OŠ Selnica - Sv. Duh na Ostrem Vrhu 801060049016 4-000180 

Vrtec - Selnica ob Dravi 801004141011 4-000042 

 

 

Graf 12: Spreminjanje cene električne energije po postavki MT v javnih objektih 

Objekt Odjemno mesto Merilno mesto 

OŠ Selnica ob Dravi 801060050206 182 

OŠ Selnica ob Dravi 801213052102 411 

OŠ. Slemen 801074048003 200 

OŠ Gradišče 801066057002 196 

Občina Selnica ob Dravi 801004054211 50 
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Obrazložitev anomalij v grafu: 

 

V mesecu 2009/02 je bila raba energije na MM:050 obračunana v dveh računih. Nižja cena ET je posledica nižje 

cene v računu za prvo polovico meseca. Le ta je bil poračunan v drugem računu. 

 

Gospodarjenje z energijo v podjetjih 

Skrb za okolje, podnebne spremembe in varčevanje z energijo so besede, ki se v zadnjem času največkrat 

pojavljajo tako v časopisih kot v strokovni literaturi. Evropska unija, država in občine pripravljajo strategije in 

programe, kako ustvariti pogoje za trajnosten razvoj. Veliko breme doseganja ciljev si nalaga javni sektor, ki bo 

denar lahko zagotavljal preko proračunov. Nezanemarljiv delež odgovornosti in obveznosti je naložen tudi 

podjetjem, ki pa za reševanje te problematike žal nimajo na voljo v naprej določenih finančnih sredstev. Zaradi 

izpostavljenosti trgu podjetja tudi nimajo dovolj časovnih in kadrovskih kapacitet, da bi se lahko posvetila 

okoljskim vprašanjem, čeprav so morda ravno ta ključnega pomena za njihovo preživetje.  

Svet je v letu 2008 zdrsel v finančno, nato pa še v gospodarsko krizo. Kljub skrbi za podjetja in gospodarstvo pa 

se moramo zavedati, da bodo posledice podnebnih sprememb imele še veliko hujše posledice na gospodarstvo 

in na naša življenja ter obstoj našega planeta kot finančno-gospodarska kriza, v kateri se trenutno nahajamo.  

Rešitev okoljskih problemov in tudi gospodarske krize je v implementaciji strategije trajnostne energije. To 

pomeni varčevanje z energijo in uporabo obnovljivih virov energije, kar hkrati pomeni zmanjševanje emisij CO2. 

Podjetja se velikokrat ne zavedajo povezanosti rabe energije s področjem zmanjševanja in sistema trgovanja z 

emisijami, ki povzroča negotovost v gospodarstvu. V prvi fazi bo sistem sicer zajel predvsem velike potrošnike 

energije, vendar bo v prihodnjih letih v podoben sistem vključena celotna družba.  

Varčevanje z energijo predstavlja tudi notranji finančni potencial podjetja in hkrati varovanje okolja. Veliko 

ukrepov, s katerimi bi potenciali postali očitni ali celo že uresničljivi, dejansko ne zahteva precejšnih investicij, 

marveč manjše denarne vložke in spremembo organizacije in razmišljanja v podjetju. Nekatere tehnične ukrepe 

in inovativne rešitve lahko opravijo delavci kar sami, potreben je samo razmislek o tem, kje je potencial 

prihranka. Gospodarjenje z energijo je za večino slovenskih podjetij še vedno nepoznano področje, čeprav 

prinaša poleg manjše porabe energije in manj emisij CO2 še nižje proizvodne stroške, boljšo kvaliteto izdelkov, 

boljše preventivno vzdrževanje, manjšanje izgube in v kolikor pridobimo še kakšen okoljski certifikat, tudi večji 

prihodek. Predlogi EU za finančno pomoč podjetjem v krizi so vezana na ukrepe za zmanjšanje rabe energije, 

kar je dodatna motivacija podjetjem, da na tem področju resnično nekaj storijo. Zavedati se moramo dejstva, da 

vsak porabljen liter ali kilogram kurilnega olja ali nafte in kWh električne energije povzročajo emisije CO2. V 

kakšnem energetsko okoljskem stanju je naše podjetje lahko določimo s pomočjo hitre analize in priprave 

energetskih kazalcev. Kazalce poznamo iz številnih področij gospodarstva. Pri primerjavi energetskih kazalcev 

(benchmarking) se določa specifične vrednosti delovnih procesov, produktov ali storitev in jih primerja s 

konkurenčno najboljšimi podjetji ali vsaj s povprečjem v panogi. Energetski kazalci so izraz energijske 

učinkovitosti, tj. potrebe po energiji glede na referenčno vrednost. Referenčna vrednost se lahko izrazi npr. s 

številom kosov nekega produkta, z neko določeno storitvijo, s količino materiala za predelavo ali z doseženim 
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prihodkom. Tipični energetski kazalci so npr. »poraba energije na liter mleka« ali »poraba energije na tono 

surovega aluminija«. Energetski kazalci služijo: za primerjavo lastnega podjetja ali lastnih proizvodnih procesov 

z drugimi podjetji iz iste panoge, za samokontrolo, za primerjavo rezultatov v določenem časovnem razponu in 

pri načrtovanju, vodenju ter nadziranju delovanja podjetja. Z energetsko usmerjenim delovanjem bomo tudi lažje 

izvajali zakonodajne obveznosti na področju okolja. 

Možnosti za uvajanje uspešnih projektov učinkovite rabe energije obstajajo v vseh proizvodnih in storitvenih 

podjetjih. Kot zgled lahko vzamemo pretežno tuja podjetja, ki so v njih videla priložnost za krepitev strateških 

prednosti, kar predstavlja veliko več kot le samo znižanje stroškov za energijo. Poslovni izzivi sodobnega 

poslovnega sveta temeljijo na zaznavanju  in sprejemanju preudarnih in hitrih odločitev. Konkurenčnost podjetij 

se kaže predvsem v hitrosti in načinu spopadanja z izzivi, eni izmed njih so tudi vsako leto dražja energija in 

vedno bolj očitne okoljske spremembe. Večina slovenskih podjetij še vedno čaka in ima energijo za fiksni 

strošek zanemarljivega pomena za poslovanje podjetja, druga v tem pojavu vidijo prihajajoči trend na katerem 

bodo v prihodnje gradila svoje konkurenčne prednosti. Slednja niso v zmoti, saj analitiki govorijo o pojavu 

šestega vala inovacij, ki bodo nasledile petega v katerem je bil razvit internet. Strokovnjaki napovedujejo 

obdobje, kjer bodo strateške usmeritve uspešnih podjetij razvijale predvsem v smeri učinkovite rabe energije, 

OVE in tehnologij, ki vzpodbujajo trajnostni razvoj naše družbe. 

 

RABA ENERGIJE V PODJETJIH V OBČINI SELNICA OB DRAVI 

V 80-tih letih 20-stoletja se je v občini začela razvijati industrija in druge dejavnosti. Skoncentrirana je na 

Selniškem polju v Selnici ob Dravi, kjer je nastala industrijsko obrtna cona. Podatke o podjetjih in rabi energije 

posameznih objektov smo pridobili s strani odgovornih oseb v podjetjih. 

 

Tabela 10: Podjetja zajeta v analizi rabe energije 

Podjetja 

Kristal Maribor d.d. 

S.H.WELZ d.o.o. 

Pulko ventili Ruše d.o.o. 

Heric Marjan s.p. 

Soven d.o.o. 

Zavar d.o.o. 

CATV Selnica-Ruše d.o.o. 

TUŠ market Selnica ob Dravi 

 

Podatki o večjih podjetjih 

Podrobneje je predstavljeno podjetje Kristal Maribor d.d. katero porabi približno 55% celotne porabljene energije 

analiziranih objektov podjetij. 
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Kristal Maribor d.d. 

Splošni podatki 

Število zaposlenih: 142 

Odgovorna oseba za področje energetike: g. Krupič 

Energetski pregled: Ni opravljen 

Načrt za varčevanje z energijo : 
V času malice in izpada izmen, izklopijo stroje, ki niso 

vezani na segrevanje. 

Predvideno širjenje proizvodnje: Trenutno ni predvideno 

 

Naprave za proizvodnjo toplotne energije 

z.š. tip leto izdelave moč (MW) obratovalne ure (h/leto) 

1 WIESSMANN triplex TN03486 2000 0,345 3000 

2 EMO ENERGETIKA SVN350 1994 0,408 3000 

Skupaj inštalirana moč (MW) 0,75  

 

Raba toplotne energije (gorivo: ELKO) (v letu 2008) 

ogrevanje poraba ELKO (l) raba energije (MWh) 

Ogrevanje 80.000 820 

Skupaj 80.000 820 

 

Energetski in ostali kazalniki 

Spodnja tabela prikazuje rabo energije v podjetjih v občini Selnica ob Dravi. 

podjetje / trgovski center energent količina raba toplotne energije (MWh) 

Kristal Maribor d.d. ELKO(l) 80.000 820,00 

S.H.WELZ d.o.o. ELKO(l) 20.000 205,00 

Pulko ventili Ruše d.o.o. ELKO(l) 18.000 184,50 

Heric Marjan s.p. Biomasa-drva (m3) 70 168,00 

Soven d.o.o. ELKO(l) 5.600 57,40 

Zavar d.o.o. ELKO(l) 5.000 51,25 

CATV Selnica-Ruše d.o.o. Električna energija (MWh) 15,40 15,40 

TUŠ market Selnica ob Dravi n.p. n.p. n.p. 

Skupaj 1.501,55 
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Graf 13: Prikaz rabe toplotne energije v večjih podjetjih 

ŠIBKE TOČKE RABE ENERGIJE V OBČINI SELNICA OB DRAVI 

Gospodinjstva 

Osveščenost uporabnikov 

Osveščenost uporabnikov predstavlja velik dejavnik pri rabi energije. Določen del energije, ki jo pri vsakodnevnih 

opravilih porabimo, bi lahko smotrnejše porabili s tem zmanjšali stroške ter posledično tudi emisije, ki bi nastale 

zaradi rabe energije. Osveščenost med uporabniki gospodinjstev je navadno velika, saj so tudi plačniki stroškov 

za energijo. 

 

Glavne šibke točke: 

• Nepoznavanje novih energetsko učinkovitejših tehnologij in ekonomske prednosti, ki jih te tehnologije 

prinašajo. 

• Sredstva za nakup novih energetsko učinkovitejših tehnologij saj je začetna investicija relativno visoka. 

 

Toplotna energija 

Večina gospodinjstev v občin Selnica ob Dravi se ogreva preko individualnih centralnih ali etažnih kurilnih 

naprav oziroma lokalnih naprav za ogrevanje. Slednje so v veliko primerih slabo nadzorovane in zastarele 

(predvsem v primeru ogrevanja na kurilno olje in les), kar je s stališča vplivov na okolje najslabši način oskrbe s 

toploto. 
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Glavne šibke točke: 

• Toplotna energija se proizvaja s kurjenjem lesa v starih in neustreznih kotlih z nizkim izkoristkom, kar pa 

posledično povzroča škodljive emisije, predvsem ogljikovega monoksida. 

• Velik del gospodinjstev se ogreva s kurilnim oljem. 

• Ni možnosti priklopa na plinsko omrežje. 

 

Električna energija 

Gospodinjstva v občini predstavljajo velik del porabe električne energije. Posledično je tudi potencial zmanjšanja 

rabe energije velik, zaradi uporabe zastarelih gospodinjskih aparatov. Glavni razlog za zamenjavo le-teh je še 

vedno okvara aparata in ne velika potrošnja energije, posledično se aparati veliko manj menjujejo. 

 

Glavne šibke točke: 

• Zastareli gospodinjski aparati nizkih energijskih razredov. 

• Neuporaba varčnih sijalk. 

• Sredstva za nakup novih energijsko varčnih aparatov in drugih električnih porabnikov. 

 

Javni sektor – javni objekti 

V javnih objektih v občini Selnica ob Dravi so se opravili preliminarni energetski pregledi za ugotavljanje 

energetskega stanja posameznega javnega objekta. 

 

Osveščenost uporabnikov/lastnikov/upravnikov objektov 

Izvajanje organizacijskih ukrepov, ki pripomorejo k zmanjšanju rabe energije v javnih objektih, predstavlja 

poseben problem, saj uporabniki ne plačujejo obratovalnih stroškov za »delovanje« objekta, zato je posledično 

motiviranost za racionalno rabo energije manjša. 

 

Glavne šibke točke: 

• Raba in stroški za energijo/energente se ne spremljajo. 

• Objekti nimajo energetskega menedžerja. 

• V objektih niso bili opravljeni energetski pregledi (starejši objekti). 

• V objektih se ne izvajajo osnovni organizacijski ukrepi (pravilno prezračevanje, osveščanje zaposlenih in 

ostalih uporabnikov…). 

• V objektih se ne obračunava raba energije po dejanskem stanju (če uporabnik ne ve koliko je na mesec 

porabil energije, tudi ne more spremljati učinkov oz. ukrepov učinkovite rabe, ki jih je implementiral v 

posamezni objekt). 
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Javna razsvetljava 

Osveščenost uporabnikov 

Uporabniki javne razsvetljave so občani in obiskovalci občine Selnica ob Dravi. Le-ti na samo delovanje javne 

razsvetljave, v smislu učinkovite rabe energije, ne morejo vplivati. Velik vpliv pa ima lastnik javne razsvetljave 

(občina) in njen upravljavec/vzdrževalec. Le-ti imajo ključno vlogo pri obratovanju, rekonstrukciji ter 

novogradnjah javne razsvetljave. 

 

Glavne šibke točke: 

• Raba električne energije po odjemnih mestih se ne spremlja. 

• Pomanjkanje strokovnega kadra in časa za upravljanje javne razsvetljave. 

• Nepoznavanje novih tehnologij, ki so energetsko učinkovitejše in ekonomske prednosti, ki jih te 

tehnologije prinašajo. 

 

Električna energija 

V občina Selnica ob Dravi je bila v letu 2009 izvedena delna zamenjava energetsko neustreznih svetilk JR z 

energetsko učinkovitimi svetilkami. 

Izbrani ponudnik, podjetje NIGRAD JKP d.o.o. je v okviru namenjenih finančnih sredstev, zamenjal večji del 

svetilk. Celotna zamenjava še ni bila izvedena, saj so se ob zamenjavi pojavili nepredvidljivi stroški (potrebna 

menjava droga, menjava vodnikov). 

 

Večja podjetja 

Osveščenost uporabnikov 

Osveščenost lastnikov oz. odgovornih oseb v posameznih podjetij je na relativno nizki ravni. Le-ta nimajo 

zaposlenega energetske menedžerje, ki skrbijo za energetiko v podjetju. Redno opravljanje energetskih 

pregledov s katerimi bi dobili osnovne informacije o energetskem stanju podjetja in potencialih za učinkovito 

rabo energije, se ne izvaja.  

 

Glavne šibke točke: 

• Osveščevalni seminarji za zaposlene se ne izvajajo. 

• podjetja v večini ne izvajajo energetskih pregledov. 

• Stroški in raba energije se ne analizirata. 
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Električna energija 

Raba električne energije v proizvodnih podjetjih navadno izstopa oz. je večja od rabe toplotne energije. Največji 

potenciali za zmanjšanje rabe energije so v energetsko varčnejši razsvetljavi, ker na samo rabo strojev skoraj ne 

moremo vplivati, saj za svoje delovanje potrebujejo določeno količino energije in je navadno samo delovanje 

naprave že optimizirano. Potencial za zmanjšanje stroškov pa je zmanjšanje konične moči. 

 

Glavne šibke točke: 

• Glavne šibke točke v podjetjih glede rabe električne energije nam ni uspelo pridobiti. 

 

Toplotna energija 

Večja podjetja v večini uporabljajo za ogrevanje in tehnološke procese energent kurilno olje.  

 

Glavne šibke točke: 

• Glavne šibke točke v podjetjih glede rabe toplotne energije nam ni uspelo pridobiti. 

ANALIZA PREDVIDENE RABE ENERGIJE 

Rast oziroma nihanje rabe energije na območju občine je mogoče določiti z analizo sprejetih načrtov 

novogradenj. Čim bolj natančna opredelitev rabe in s tem povezane energetske oskrbe območij je potrebna tudi 

zaradi določil Energetskega zakona ter Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki med drugim 

predpisujeta tudi delno oskrbo stavb z obnovljivimi viri energije. 

Splošni pogoji za stavbe, katere bodo pridobivale gradbeno dovoljenje po 1.7.2010 

 

Zagotavljanje 25% oskrbe iz obnovljivih virov 

V skladu z 8. členom Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah morajo novogradnje zagotavljati najmanj 

25% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno 

uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, 

geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz 

obnovljivih virov energije zunaj stavbe. Zahteva (25%) je izpolnjena tudi: 

a) če se vgradi najmanj A(SSE) = 4 + 0,02 Au (m
2) svetle površine sprejemnikov sončne energije (SSE) 

z letnim donosom SSE najmanj 500 kWh/m2a na vsak kvadratni meter koristne površine 

stanovanjske stavbe Au, vendar ne manj kot 6 m2 na bivalno enoto s pripadajočim hranilnikom toplote 

z vsebnostjo nad 25 l/m2 SSE. 

b) če se vgradijo sončne celice (PV) z nazivno močjo najmanj 5 W na vsak kvadratni meter koristne 

površine stavbe (~ 0,04 m2 PV/m2 Au pri nazivnem električnem izkoristku sistema ~12,5%); 
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c) če se zgradi hranilnik za naravni led ali sistem za aktivno naravno hlajenje, ki zagotavlja nad 25% 

potrebne toplote za hlajenje stavbe na leto. 

Pravilnik bo v celoti v veljavi od 1.7.2010. 

Občina mora pri sprejemanju prostorskih aktov upoštevati zgoraj navedena določila v tem smislu da bodo 

območja, ki jih pokrivajo posamezni prostorski akti, omogočala izkoriščanje obnovljivih virov v takšni meri, da 

bodo investitorji dosegali pogoje pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. 

 

Gospodinjstva 

Opis novogradenj 

V občini sta predvideni dve območja novogradenj stanovanjskih objektov. V Južnem območju je predvidena 

gradnja 115 eno in dvostanovanjskih ter vrstnih hiš. V vzhodnem območju je predvidena gradnja 6 

večstanovanjskih objektov s cca. 99 stanovanjskimi enotami.  

 

Predvidena raba energije 

območje 

predvideno št. 

stanovanjskih 

enot 

ocenjena 

površina 

ogrevanih 

prostorov (m2) 

ocenjena 

potrebna 

toplotna 

energija11 

(MWh/leto) 

potrebna 

toplotna 

energija iz 

OVE (25%) 

(MWh/leto) 

ocenjena 

potrebna 

električna 

energija12 

(MWh/leto) 

južno območje 115 14.720 736 184 230 

vzhodno območje 99 7.516 376 94 198 

Skupaj: 214 22.236 1.112 278 428 

 

Za zagotovitev 25% potrebne toplotne energije iz OVE, v povprečju za stanovanjsko enoto zadostuje 3,4 MWh 

energije. Pogoj je zadoščen tudi z vgradnjo sprejemnikov sončne energije (SSE). Povprečna površina ogrevanih 

prostorov na stanovanje je cca. 104 m2, kar pomeni, da bi zadostovali SSE površine nad 6,1 m2. 

 

Javni objekti 

Opis novogradenj 

Predvidena je gradnja nove športne dvorane ob osnovni šoli Selnica ob Dravi, in Kulturnega doma. 

Predvidena raba energije 
                                                           
11 Potrebna toplotna energija je ocenjena na 50 kWh/m2, ki je računsko ocenjena glede na PURES. 
12 Raba električne energije je ocenjena glede na dejavnost v novih objektih in rabo električne energije v preteklih letih, v 

obstoječih objektih s podobno dejavnostjo. 
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novogradnja 
predvideno 

št. objektov 

ocenjena 

površina 

ogrevanih 

prostorov 

(m2) 

ocenjena 

potrebna 

toplotna 

energija 

(MWh/leto) 

potrebna 

toplotna 

energija iz OVE 

(25%) 

(MWh/leto) 

ocenjena 

potrebna 

električna 

energija 

(MWh/leto) 13 

Športna dvorana  1 2.800 140 35 / 

Kulturni dom 1 1.317 66 16,5 / 

Skupaj: 2 4.117 206 51,5 / 

 

Za zagotovitev 25% potrebne toplotne energije iz OVE, potrebuje objekt Športna dvorana cca. 35 MWh/leto 

proizvedene energije, objekt Kulturnega doma pa cca. 16,5 MWh/leto proizvedene energije. Pogoj je zadoščen 

tudi z vgradnjo sprejemnikov sončne energije (SSE). Površina ogrevanih prostorov Kulturnega doma bo cca. 

1.317 m2, kar pomeni, da bi zadostovali SSE površine nad 30,4 m2. 

Pogoj je zadoščen tudi, če se vgradijo sončne celice (PV) z močjo najmanj 5 W na vsak kvadratni meter koristne 

površine stavbe. Športna dvorana bo sestavni del Osnovne šole, na kateri pa so že vgrajene sončne celice z 

nazivno močjo 33,12 kW. Za zadostitev pogoja bi potrebovali 36,6 kW moči. Predvidena moč SE je bila 47 kW, 

vendar to ni bilo mogoče izvest, saj je omrežje prešibko. V kolikor bi se posodobilo omrežje, se lahko doda 

potrebno število modulov.  

 

Večja podjetja in ostali objekti 

Opis novogradenj 

V vzhodnem območju novogradenj so predvideni 4 poslovni objekti s skupno  

8.250 m2 uporabne površine.  

                                                           
13 Zaradi nepoznavanja vgrajene električne opreme v objektih, raba električne energije v posameznih objektih ni 

opredeljena. 
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Predvidena raba energije 

novogradnja 
predvideno 

št. objektov 

ocenjena 

površina 

ogrevanih 

prostorov 

(m2) 

ocenjena 

potrebna 

toplotna 

energija14 

(MWh/leto) 

potrebna 

toplotna 

energija iz OVE 

(25%) 

(MWh/leto) 

ocenjena 

potrebna 

električna 

energija 

(MWh/leto) 15 

vzhodno območje – 

poslovni objekti 
4 8.250 413 103 / 

Skupaj: 4 8.250 413 103 / 

 

Analiza predvidene rabe energije – povzetek 

novogradnje 

ocenjena površina 

ogrevanih 

prostorov (m2) 

ocenjena potrebna 

toplotna energija 

(MWh/leto) 

potrebna toplotna 

energija iz OVE 

(25%) (MWh/leto) 

ocenjena potrebna 

električna energija 

(MWh/leto) 

Stanovanjski objeti 22.236 1.112 278 428 

Javni objekti 4.117 206 51,5 / 

Podjetja in ostali 

objekti 
8.250 413 103 / 

 34.603 1.731 432,5 42816 

Predvideno povečanje rabe toplotne energije je cca. 1.731 MWh letno, kar predstavlja 4% večjo rabo glede na 

obstoječe stanje. Predvideno povečanje rabe električne energije bo najmanj za 428 MWh. 

ANALIZA PREDVIDENE OSKRBE Z ENERGIJO 

Oskrba z energijo in energenti predstavlja poseben problem za posamezno občino. Poleg tega so sprejeti tudi 

razni pravilniki, ki določajo način oskrbe z energijo v stavbah (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah) s 

katerimi je določeno kolikšen odstotek energije mora imeti stavba iz obnovljivih virov. Zato je ključnega pomena, 

da se občina loti oskrbe z energijo sistematično in strateško v dokumentih ki urejajo prostorsko načrtovanje. 

Občina mora, poleg določitve načina oskrbe z energijo, načrtovati tudi lokacije posameznih zazidalnih območij 

na takšen način, da bo optimizirala izkoriščenost tako sistema za daljinsko ogrevanje in plinovoda, kot 

obnovljivih virov (sončne lege…). Pri tem mora upoštevati zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 
                                                           
14 Potrebna toplotna energija je ocenjena na 50 kWh/m2, ki je računsko ocenjena glede na PURES. 
15 Zaradi nepoznavanja vgrajene električne opreme v objektih, raba električne energije v posameznih objektih ni 

opredeljena. 
16 Raba električne energije ni ocenjena za vse objekte. 
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(opisano v poglavju 0) in 36. člen spremembe energetske zakona (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

energetskega zakona - EZ-D). 

Plin – plinovodno omrežje 

Trenutno v občini ni zgrajenega plinovodnega omrežja. Izgradnja le-tega je predvidena v dveh fazah. Predviden 

je priklop vseh objektov, ki se nahajajo v neposredni bližini. Spodnja slika prikazuje predvideno traso omrežja.  

 

 

Slika 1: trasa predvidene graditve plinovodnega omrežja 

Legenda:  

  -   Predvidena trasa plinovodnega omrežja (faza 1.) 

  -   Predvidena trasa plinovodnega omrežja (faza 2.) 

 

Individualno ogrevanje na lesno biomaso in DOLB 

Na ruralnih območjih v občini Selnica ob Dravi je zaradi velikih neizrabljenih količin lesne biomase, ogrevanje na 

omenjeni energent najsprejemljivejše tako iz ekoloških kot ekonomskih razlogov.  

Področij kjer bi bila ekonomsko upravičena postavitev DOLB-a je malo, saj ni dovolj velikih odjemalcev. 

Potencialno območje je v Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, kjer sta na razdalji 150 m dva javna objekta (osnovna šola 

in kulturni dom). Med njima je še nekaj ostalih objektov in v kolikor bi bila zainteresiranost v DOLB velika bi bilo 

smiselno izvesti študijo izvedljivosti. 
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Potencial izgradnje DOLB-a je sicer tudi na večjih lesno pridelovalnih obratih. Le-ti so v občini trije, vendar v 

njihovi neposredni bližini ni ostalih objektov, katere bi lahko priklopili na sistem. 

 

 

 

Slika 2: področje možne postavitve DOLB-a (Sv. Duh na Ostrem Vrhu) 

NAPOTKI ZA BODOČO OSKRBO Z ENERGIJO IN ENERGENTI 

Usmeritve občine glede oskrbe z energijo/energenti 

1. Oskrba s plinom 

Na področju predvidene trase plinovoda se predvidi, da bodo novogradnje priključene na plinovodno omrežje 

razen v primerih, ko priključitev ne bi bila okoljsko, energetsko ali ekonomsko upravičena. 

2. Oskrba na področjih brez možnosti priključitve na plinovod 

Poseben primer so področja, kjer ni možnosti priključitve na plinovodno omrežje. Na teh območji je potrebno 

spodbujati rabo obnovljivih virov energije. V primerih gradnje strnjenih naselij, kjer gradnja poteka istočasno je 

potrebno načrtovati nove skupne sisteme ogrevanja z lesno biomaso (DOLB) z eno kurilno napravo, ki bo 

nadomestila sicer morebitne posamezne kurilne naprave, saj je ta rešitev tako ekološko kot tudi ekonomsko bolj 

sprejemljiva.  

Upoštevati je potrebno smernice, ki jih določa Energetski zakon glede oskrbe s toplotno energije. 

3. Oskrba stavb z obnovljivimi viri energije (zakonodajne zahteve) 

 

Določitev načina ogrevanja 

Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-D) predpisuje v 36. členu naslednje: 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje 

 
 

 

69 
Projekt: ZELENA OBČINA  
Projekt delno sofinancira EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Občina Selnica  
ob Dravi in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije. 

Samoupravne lokalne skupnosti, ki nimajo sprejetega lokalnega energetskega koncepta iz 17. člena tega 

zakona, morajo za območja delov naselij, kjer se ne izvaja gospodarska javna služba distribucije zemeljskega 

plina ali drugih energetskih plinov iz omrežja, v svojih splošnih in posamičnih aktih določiti način ogrevanja le z 

uporabo obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, po 

sprejetju lokalnih energetskih konceptov pa s prednostno uporabo obnovljivih virov energije ali soproizvodnje 

toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Raba posamičnih vrst obnovljivih virov energije ali 

soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom v splošnih in posamičnih aktih ne sme biti 

prepovedana. 

 

Izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo 

68.a člen energetskega zakona predpisuje naslednje: 

Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih 

uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, investitor oziroma lastnik 

zagotovi izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljevanju: študija 

izvedljivosti), pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih 

sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo: 

• decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, 

• soproizvodnja, 

• daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo, 

• toplotne črpalke. 

Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v 

skladu s predpisi o graditvi objektov. Če je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bo več 

kot dve tretjini potreb stavbe po toploti zagotovljeno iz enega ali več alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z 

energijo, se šteje, da je zahteva za izdelavo študije izvedljivosti izpolnjena. 

Metodologijo za izdelavo in obvezno vsebino študije izvedljivosti predpiše minister, pristojen za okolje. 

Študije izvedljivosti iz prvega odstavka tega člena ni treba izdelati: 

• za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem konceptu iz 17. člena 

tega zakona, 

• za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen s predpisom iz 36. člena tega zakona, 

• za stavbe iz druge, tretje in četrte alinee četrtega odstavka 68.b člena tega zakona 

• za stavbe, za katere predpis samoupravne lokalne skupnosti določa obvezno priključitev na določeno 

vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo določene vrste goriva. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je treba študijo izvedljivosti izdelati za stavbe iz prvega odstavka tega 

člena v primeru oskrbe stavbe s plinom razen za stavbe iz tretje alinee prejšnjega odstavka. 
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Zagotavljanje 25% oskrbe iz obnovljivih virov 

V skladu z 8. členom Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah morajo novogradnje zagotavljati najmanj 

25% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno 

uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, 

geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz 

obnovljivih virov energije zunaj stavbe. 

ANALIZA IN NAPOVED CEN ENERGIJE IN ENERGENTOV 

Analiza in napoved cen energije in energentov je zelo težavna naloga, saj se cene spreminjajo glede na trenutne 

cene na trgu. Cena, ki jo plača končni uporabnik za energijo/energent, je navadno sestavljena iz cene 

energenta/energije ter dajatve, pri čemer se le-te nanašajo na omrežnino, trošarine in druge dajatve regulirane s 

strani pristojnih državnih institucij. 

V nadaljevanju so opisane strukture cen glede na posamezne energente/energije. Analiza in napoved cen je 

opravljena glede na predpostavke povzete iz dokumenta Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2006 

– 2026, Končno poročilo – 2. del: Predpostavke in rezultati, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija, 2008. 

 

Naftni derivati 

Slovenija je v celoti odvisna od uvoza naftnih derivatov. Oblikovanje osnovne cene goriv je v modelu 100% 

odvisno od razmer na mednarodnih trgih goriv. V projekcijah cen naftnih derivatov je predvideno, da se cene na 

domačem trgu v celoti prilagajajo cenovnim razmeram na tujem trgu.  

 

Med naftne derivate spadajo naslednje skupine goriv in uporabnikov: 

• kurilno olje EL (za gospodinjstva), 

• utekočinjen naftni plin (za gospodinjstva), 

• utekočinjen naftni plin (za industrijske uporabnike). 

Sestava cene: 

• Cena energenta 

o trenutna cena na trgu 

• Dajatve 

o okoljska dajatev na CO2 

o trošarina 

Okoljska dajatev na CO2 se plačuje za uporabo kurilnega olja v gospodinjstvih ter drugih goriv, ki se jih uporablja 

v industrijskih procesih (težko kurilno olje in utekočinjen naftni plin). 

Okoljske dajatve ne plačujejo industrijska podjetja, ki so vključena v trgovanje z emisijami CO2. 
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Lesna biomasa 

Slovenija je zaradi velike pokritosti z gozdovi v veliki meri neodvisna od uvoza. V projekcijah osnovne cene 

lesne biomase, ki se porabi kot gorivo, se predpostavljena posredna odvisnost cen lesa od cen kurilnega olja, 

predpostavljena pa je tudi neposredna rast cen kot posledica večjega povpraševanja po lesni biomasi. 

 

Sestava cene: 

• Cena lesne biomase 

o trenutna cena na trgu 

• Dajatve 

o pri uporabi lesne biomase v energetske namene se ne predvideva plačilo trošarine in okoljske 

dajatve na CO2 

 

Zemeljski plin 

Slovenija je v celoti odvisna od uvoza zemeljskega plina. Ključne postavke, ki bo do v prihodnjih letih oblikovale 

ceno zemeljskega plina, so mednarodna cena zemeljskega plina, v manjši meri pa bodo na višino omrežnine 

vplivali tudi stroški dela in realna rast plač v Sloveniji ter nove investicije v prenosno in distribucijsko omrežje. 

Projekcije cen so narejene glede na projekcije mednarodnih trgov. 

 

Sestava cene: 

• Cena energenta 

o trenutna cena na trgu 

• Cena za uporabo omrežja17 

• Dajatve 

o okoljska dajatev na CO2 

o trošarina 

 

Trošarino na zemeljski plin določa Zakon o trošarinah. Trošarina se plačuje pri uporabi zemeljskega plina za 

ogrevanje, medtem ko pri proizvodnji električne energije iz zemeljskega plina in za namen nadaljnje proizvodnje, 

ni predvideno plačilo trošarine.  

Okoljska dajatev na CO2 je enotno določena na enoto obremenitve in jo plačujejo tako industrijski kot 

gospodinjski porabniki. Okoljske dajatve ne plačujejo industrijska podjetja, ki so vključena v trgovanje z 

emisijami CO2. 

 

                                                           
17Cena za uporabo omrežja je cena, ki jo odjemalec zemeljskega plina plača za dostop do omrežja in je sestavljena iz 

omrežnine in dodatkov. 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje 

 
 

 

72 
Projekt: ZELENA OBČINA  
Projekt delno sofinancira EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Občina Selnica  
ob Dravi in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije. 

Električna energija 

Električna energijo za potrebe uporabnikov se proizvaja v Slovenskih elektrarnah, delno pa se uvaža iz tujine. 

Cene električne energije so odvisne od cen energentov in razmer na mednarodnih trgih. Cene električne 

energije se ne spreminjajo konstantno ampak so vezane na določena časovna obdobja. 

 

Sestava cene: 

• Cena energije 

o cena na trgu (odvisno od dobavitelja) 

• Cena za uporabo omrežja 

o omrežnina (distribucija električne energije po električnem omrežju do uporabnikovega 

prevzemno-predajnega mesta) 

o dodatki k omrežnini (so namenjeni za pokrivanje stroškov delovanja Javne agencije RS za 

energijo ter evidentiranja sklenjenih pogodb za oskrbo z električno energijo - Borzen d.o.o.) 

• Dajatve 

o prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 

izkoristkom in iz obnovljivih virov 

o prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za 

proizvodnjo električne energije 

o prispevek za povečanje učinkovitosti rabe energije 

o trošarina 

 

Za električno energijo se ne plačuje okoljska dajatev na CO2. 

Po odprtju trga za vse električne odjemalce, si lahko uporabniki poljubno izbirajo svojega distributerja. 

 

Projekcije cen 

Projekcije končnih cen goriv in električne energije je povzeta po dokumentu Analiza in napoved cen je 

opravljena glede na predpostavke povzete iz dokumenta Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2006 

– 2026. 
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Tabela 11: Projekcije cen energentov/energije v obdobju 2006 - 2026 

Cene z davki (€/GJ) 

cene povprečne letne stopnje rast cen 

2006 2011 2016 2021 2026 
2006-

2011 

2011-

2016 

2016-

2021 

2021-

2026 

Zemeljski plin 

ZP - Industrijski porabniki 6,38 6,44 6,24 6,53 6,84 0,19% -0,63% 0,92% 0,93% 

ZP - Gospodinjstva 
11,15 11,34 11,29 

11,7

6 
12,26 0,34% -0,09% 0,82% 0,83% 

Električna energija 

EE - Industrijski porabniki, 

1-35 kV 
16,81 22,17 22,74 

23,5

6 
24,57 5,69% 0,51% 

0,71

% 
0,85% 

EE - Gospodinjstva 
30,33 37,27 37,94 

38,9

0 
40,07 4,21% 0,36% 

0,50

% 
0,59% 

Naftni derivati 

Težko kurilno olje 
6,44 6,44 6,17 6,42 6,68 

-

0,02% 
-0,84% 

0,79

% 
0,80% 

Kurilno olje EL (za 

gospodinjstvo) 
15,48 15,49 14,84 

15,5

3 
16,22 0,01% -0,85% 

0,91

% 
0,87% 

Utekočinjen naftni plin (za 

ogrevanje)- gospodinjstvo 
12,40 12,39 11,83 

12,3

5 
12,90 

-

0,02% 
-0,92% 

0,87

% 
0,87% 

UNP-industrija 
10,34 10,33 9,86 

10,2

9 
10,75 

-

0,02% 
-0,92% 

0,87

% 
0,87% 

Lesna biomasa 

Les, na debelo 
3,05 3,05 2,94 3,05 3,15 

-

0,01% 
-0,69% 

0,69

% 
0,69% 

Les, na drobno 
7,62 7,62 7,36 7,62 7,89 

-

0,01% 
-0,69% 

0,69

% 
0,69% 
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Graf 14: Projekcije končnih cen goriv in električne energije v obdobju 2006-202618 

Legenda:  

 ZP - Zemeljski plin 

 EE - Električna energija 

 

Glede na opravljeno analizo smo prišli do naslednjih zaključkov: 

• cena energentov in energije se bo v naslednjih leti poviševala, 

• cena energentov in energije je močno odvisna od trenutnega stanja na energetskem trgu, 

• država nima vpliva na ceno energentov (le pri okoljskih dajatvah), 

• proizvajalci (energije), zaradi uporabe neobnovljivih virov za proizvodnjo energije, kupujejo emisijske 

kupone, kar posledično draži ceno energije, 

• zaradi visokih cen energije/energentov prihaja oz. je smiselna uporaba obnovljivih virov energije, 

• lesna biomasa je, tudi na daljši rok, eden najcenejših energentov. 

                                                           
18 Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2006 – 2026, Končno poročilo – 2. del: Predpostavke in rezultati. 
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ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

Raba energije oz. učinkovita raba energije predstavlja velik potencial pri zmanjševanju rabe in stroškov, tako pri 

implementaciji organizacijskih kot investicijskih ukrepov v posamezne stavbe oz. področja rabe energije (javni 

sektor, gospodinjstva, podjetja…). 

Potencial učinkovite rabe energije se je ocenjeval na vseh področjih rabe energije. Poudarek je bil na javnih 

objektih, na katerih so bili opravljeni preliminarni energetski pregledi, s katerimi smo ugotavljali energetsko 

učinkovitost stavb ter potenciale učinkovite rabe energije. Ostala področja so bila obdelana s pomočjo pošiljanja 

vprašalnikov ter anketiranja. 

Potencial učinkovite rabe energije se je ocenjeval na podlagi opravljenih preliminarnih energetskih pregledov, 

izpolnjenih vprašalnikov ter anketiranja. V nadaljevanju so opisani potenciali URE po posameznih področjih. 

 

Stanovanjski objekti 

VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI 

Velik potencial URE predstavlja sanacija večstanovanjskih objektov starejšega datuma. Na večini objektov je 

potrebno zamenjati stara lesena okna ali/in izolirati zunanji ovoj. Veliko objektov ima še vedno individualen način 

ogrevanja stanovanj, s kotli starejšega datuma in slabim izkoristkom ter s tem veliko rabo toplotne energije.  

Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Ur. List RS 70/2008) določa, da morajo lastniki 

stanovanj v objektih, ki se oskrbuje s toploto preko skupnega sistema za ogrevanje, stroške ogrevanja in tople 

vode, pričeti z obračunom na osnovi dejanske porabe toplote najkasneje do 1. oktobra 2011. 

 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje 

 
 

 

76 
Projekt: ZELENA OBČINA  
Projekt delno sofinancira EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Občina Selnica  
ob Dravi in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije. 

 

Tabela 12: potencialu URE v večstanovanjskih objektih 

objekt 

le
to

 

iz
g

ra
d

n
je

 obnova objekta predvidena obnova 
raba 

2008 

(MWh) 

predviden prihranek 

leto  obnova ovoj objekta 
ogrevalni 

sistem 
(%) (MWh) €19 

Gasilska 

ulica 3 
1964 / / fasada, okna lokalno - ZP 65,06 40 26,02 1.561 

Slovenski 

trg 4a 
2003 / / streha,izolacija 

skupno - ZP, 

merilniki topl. 

energije 

100,79 20 20,16 1.209 

Gasilska 

ulica 9 
1984 / / fasada, okna lokalno - ZP 75,45 40 30,18 1.811 

Gasilska 

ulica 3a 
1987 2008 n.p fasada, okna lokalno - ZP 92,17 30 27,65 1.659 

Gasilska 

ulica 5a 
1987 2007 n.p fasada, okna lokalno - ZP 89,60 30 26,88 1.613 

Gasilska 

ulica 5 
1973 2008 

izolacija, 

okna 
ni predvidena 

merilniki topl. 

energije 
63,47 10 6,35 381 

Skupaj: 486,55   137,24 8.234 

 

Opomba:  

• predvidena obnova "fasada", zajema izolacijo zunanjega ovoja zgradbe. 

• predvidena obnova "okna", zajema menjavo starih lesenih oken z novimi energetsko učinkovitimi okni s 

toplotno prehodnostjo do 1,3 W/m2K (zasteklitev in okvir). 

• "Lokalno-ZP" pomeni spremembo načina ogrevanja in priklop stanovanj na predvideno plinovodno 

omrežje. 

• Kjer se ogrevanje vrši iz skupne kotlovnice je obvezna montaža merilnikov toplotne energije v vsakem 

stanovanju.  

 

INDIVIDUALNI OBJEKTI 

Večino stanovanjskih objektov v občini predstavljajo individualni objekti oziroma stanovanjske hiše. Tukaj so 

potenciali prihrankov največji s spodbujanjem oziroma izobraževanjem prebivalcev o URE. 

                                                           
19 Prihranek je izračunan s predpostavko, da je povprečna vrednost primarne energije goriv 60 €/MWh. 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje 

 
 

 

77 
Projekt: ZELENA OBČINA  
Projekt delno sofinancira EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Občina Selnica  
ob Dravi in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije. 

Največje težava so kotli starejše izvedbe, ki poleg prekomerne rabe energenta (lesne biomase), povzročajo tudi 

povečane izpuste emisij ter drugih delcev v ozračje. Zamenjava kotla predstavlja velik strošek za gospodinjstvo 

in kljub zmanjšanju porabe energenta pri menjavi kotla, to še vseeno ni dovolj velik motivator za gospodinjstva, 

ker ima veliko gospodinjstev lastne vire lesne biomase. 

Z organizacijskimi ukrepi in hkratnim spodbujanjem sanacij objektov so možnosti prihrankov do 40%. V spodnji 

tabeli so opredeljeni nekateri ukrepi s katerimi so prihranki največji. 

ukrep opis ukrepa 

možni 

prihranek 

(%) 

menjava kotla Stari kotli so pogosto predimenzionirani in imajo slabe izkoristke.  30% 

izolacija cevi Toplotne izgube neizoliranih cevi so cca. 0,75 kWh/m,dan.  10% 

termostatski ventili 
Termostatski ventili uravnavajo oddajanje toplote vsakega 

radiatorja. 
5% 

menjava oken 

Primerjava toplotne bilance pokaže, da lahko ob zamenjavi oken z 

navadno dvojno zasteklitvijo z energetsko učinkovitimi okni toplotne 

izgube skozi okna tudi prepolovimo. 

40% 

izolacija ovoja objekta 
Površino neizoliranega ovoja objekta je potrebno izolirati z 

neprekinjeno fasado po demit sistemu, debeline vsaj 8 cm. 
15% 

izolacija ostrešja 

Izvedba notranje toplotne izolacije je smiselna na površinah tistih 

notranjih zidov ali plošč, ki mejijo na prostore s slabim ogrevanjem, 

ali take, ki se ne ogrevajo. 

5% 

 

STANOVANJSKI OBJEKTI – POVZETEK 

 

objekt 

Raba toplotne 

energije v letu 2008 

(MWh) 

Skupna 

vrednost 

(€)20 

Možni prihranki  

(MWh) 

Možni prihranki  

(€) 

večstanovanjski 486 29.200 137 8.234 

individualni 40.031 2.400.000 10.00721 600.420 

Skupaj 40.518 2.429.200 10.144 608.654 

 

                                                           
20 Prihranek je izračunan s predpostavko, da je povprečna vrednost primarne energije goriv 60 €/MWh. 
21Skupni možni prihranek individualnih objektov je odvisen od dejanske izvedbe posameznih ukrepov. Predvideli smo 

možni prihranek 25%. 
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Javni sektor - javni objekti 

Pri analizi potencialov smo obdelali: 

• Ogrevalni sistem 

• Stavbno pohištvo 

• Ovoj objekta 

• Električne naprave 

Potencial za zmanjšanje rabe energije je od objekta do objekta različen. Z razširjenimi energetskimi pregledi bi 

lahko za vsak objet natančno določili potrebne ukrepe in s tem možne prihranke.  

Večina objektov nima izoliranega zunanjega zidu. Prav tako so na večini grelnih teles nameščeni navadni ventili, 

brez možnosti regulacije. Skupni predviden prihranek toplotne energije je 219 MWh, kar ob enakih cenah 

energentov, kot so bile v letu 2009, znese cca. 14.600 €.  

Večina objektov že ima nameščene varčne sijalke. V objektih ni večjih porabnikov električne energije, zato so 

možni prihranki manjši. Skupni predviden prihranek električne energije je 8,6 MWh, kar ob enakih cenah 

električne energije, kot so bile v letu 2008, znese cca. 1.700 €. 

Javna razsvetljava 

Kot je zapisano v poglavjih 0 in 0 je bila v letu 2009 izvedena delna zamenjava energetsko neučinkovitih svetilk.  

V spodnji tabeli je predviden možni prihranek električne energije po izvedeni zamenjavi vseh energetsko 

neučinkovitih svetilk glede na stanje pred izvedbo delne menjave. 

Z zamenjavo starih svetilk (257 svetilk) z novimi energetsko varčnimi svetilkami bi zmanjšali skupno rabo za 

34%. 

Raba električne energije JR v letu 2008 je bila 209.056 kWh, kar ob predvideni ceni energije ET v letu 2010 

znese cca. 27.200 €. 

Z do 34% zmanjšanjem rabe bi bila le-ta približno 137.977 kWh/leto, kar ob predvideni ceni energije ET v letu 

2010 znese cca. 17.950 €. 

Z zamenjavo preostalih svetilk, ki niso v skladu z uredbo (84), se bi električna energija zmanjšala dodatno za 

cca 2% oz. okoli 4.180 kWh. 

 

Javni sektor – povzetek 

potencialni prihranki ( MWh/leto) potencialni prihranki (€/leto) 

toplotna energija električna energija toplotna energija električna energija 

Javni objekti 219 8,7 14.600 1.700 

Javna razsvetljava / 71 / 9.800 

Skupaj 219 79,7 14.600 11.500 
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Večja podjetja in večji porabniki 

Po podatkih, ki smo jih prejeli s strani omenjenih podjetij, je velik potencial URE v zamenjavi starih kotlov in 

regulacije ogrevalnih sistemov. Kotli so velikih moči in posledično prihaja tudi do velikih izgub. Ekonomska 

smiselnost menjava teh kotlov je odvisna od veliko dejavnikov, zato bi lahko v konkretnih možnih prihrankih 

govorili po opravljeni detajlni študiji menjave kotlov. 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so 

sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo 

biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). Večina obnovljivih virov, razen 

geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike obnovljivih virov so 

shranjena sončna energija. Dež, vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v 

atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, kot na primer slama; ali več let, v lesni biomasi. 

Zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira. Nasprotno pa z uporabo fosilnih goriv v kratkem času 

izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Zaradi tega se fosilna goriva (premog, nafta, 

zemeljski plin, šota ipd.) ne štejejo med obnovljive vire, čeprav se lahko obnovijo v zelo dolgem času. 

STRATEŠKE SMERNICE ZA LOKALNO SKUPNOST NA PODROČJU 
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

Nadzor porabe energije v ter večja uporaba energije iz obnovljivih virov skupaj s prihranki energije in večjo 

energetsko učinkovitostjo so pomembni deli svežnja ukrepov, potrebnih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

in izpolnitev Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o podnebnih spremembah glede 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov po letu 2012. Prav tako imajo ta dejstva pomembno vlogo pri spodbujanju 

zanesljivosti oskrbe z energijo in tehnološkega razvoja in inovacij ter zagotavljanju možnosti za zaposlovanje in 

regionalni razvoj, zlasti na podeželskih in odročnih območjih. 

Zlasti so večje tehnološke izboljšave, spodbude za večjo uporabo javnega prometa in njegovo širitev, uporaba 

energetsko učinkovitih tehnologij in uporaba energije iz obnovljivih virov v prometu nekatera od najučinkovitejših 

sredstev, s katerimi lahko zmanjšaMO svojo odvisnost od uvožene nafte v prometnem sektorju (kjer je 

zanesljivost oskrbe največji problem) in vpliva na trg z gorivi, namenjenimi uporabi v prometu. 

(Ugotovljene so bile priložnosti za vzpostavitev gospodarske rasti z inovacijami in trajnostno konkurenčno 

energetsko politiko. Proizvodnja energije iz obnovljivih virov je pogosto odvisna od lokalnih ali regionalnih malih 

in srednje velikih podjetij (MSP). Priložnosti za rast in delovna mesta, ki jih prinašajo naložbe v regionalne in 

lokalne obnovljive vire energije v državah članicah in njihovih regijah, so pomembne. Zato je potrebno spodbujati 

izmenjavo najboljših praks pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov med lokalnimi in regionalnimi razvojnimi 

pobudami ter spodbujati financiranje iz strukturnih skladov na tem področju. 
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Pri dajanju prednosti razvoju trga za obnovljive vire energije je treba upoštevati pozitiven vpliv na možnosti za 

regionalni in lokalni razvoj, izvozne možnosti, socialno kohezijo in zaposlitvene možnosti, zlasti kar zadeva mala 

in srednja podjetja ter neodvisne proizvajalce energije. 

Da bi se zmanjšale emisije toplogrednih plinov in odvisnost od uvoza energije, bi morala biti razvoj obnovljivih 

virov energije in večanje energetske učinkovitosti tesno povezana. 

Primerno bi bilo podpreti fazo predstavitev in trženja decentraliziranih tehnologij za energijo iz obnovljivih virov. 

Premik k decentralizirani proizvodnji energije ima več prednosti, vključno z izkoriščanjem lokalnih virov energije, 

večjo lokalno varnost oskrbe z energijo, krajše prevozne poti ter manjšo izgubo energije pri prenosu. Takšna 

decentralizacija spodbuja tudi razvoj skupnosti in kohezijo z zagotavljanjem virov dohodka in ustvarjanjem 

lokalnih delovnih mest. 

Iz dokumentov na nivoju EU je razvidno, da sta 20-odstotni skupni delež energije iz obnovljivih virov in 10-

odstotni delež energije iz obnovljivih virov v prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da bo okvir, ki vključuje 

obvezne cilje, poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno stabilnost, ki jo ta potrebuje za trajnostne naložbe v 

sektorju obnovljive energije, s katerimi bo možno zmanjšati odvisnost od uvoženih fosilnih goriv in spodbuditi 

uporabo novih energetskih tehnologij. Ti cilji obstajajo v povezavi z 20-odstotnim izboljšanjem energetske 

učinkovitosti do leta 2020,  

Uporaba kmetijskih materialov, kot so hlevski gnoj, gnojevka in drugi živalski in organski odpadki, za proizvodnjo 

bioplina ima zaradi velike možnosti za prihranek emisij toplogrednih plinov zelo velike prednosti za okolje v 

smislu proizvodnje energije za ogrevanje in električne energije ter tudi pri uporabi teh materialov kot biogoriva. 

Obrati za pridobivanje bioplina lahko zaradi decentraliziranega značaja in regionalne strukture naložb znatno 

prispevajo k trajnostnemu razvoju podeželja in zagotovijo kmetom nove možnosti dohodka. 

Bistveno je potrebno izboljšati energetsko učinkovitost v vseh sektorjih, da bi lažje dosegle svoje cilje glede 

energije iz obnovljivih virov, ki so izraženi kot odstotek bruto končne porabe energije. Energetska učinkovitost v 

prometnem sektorju je nujna, saj bo verjetno vse težje na trajnosten način doseči obvezen cilj odstotka energije 

iz obnovljivih virov, če se bo celotno povpraševanje po energiji za promet še naprej višalo.  

Da se lahko izkoristijo prednosti tehnološkega napredka in prihrankov obsega, bi morala omenjena usmeritev 

upoštevati možnost hitrejše rasti uporabe energije iz obnovljivih virov v prihodnosti. Na ta način se lahko 

posebna pozornost nameni sektorjem, ki so nesorazmerno prizadeti zaradi pomanjkanja tehnološkega napredka 

in ekonomije obsega, zaradi česar niso dovolj razviti, vendar bi lahko ti sektorji v prihodnosti znatno prispevali k 

doseganju ciljev za leto 2020. 

Za dosego ciljev morajo nacionalne, regionalne in lokalne skupnosti nameniti znatna finančna sredstva. 

Država lahko spodbujajo lokalne in regionalne organe pri postavljanju ciljev, ki presegajo nacionalne, ter vključijo 

lokalne in regionalne organe v oblikovanje nacionalnih akcijskih načrtov za obnovljivo energijo in osveščanje o 

prednostih energije iz obnovljivih virov. 

Spodbujati je potrebno večjo mobilizacijo obstoječih rezerv lesa in razvoj novih gozdarskih sistemov, da bi v 

celoti izkoristili potencial biomase. 
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Cene energije bodo v prihodnosti morale odražati zunanje stroške proizvodnje in porabe energije, vključno z 

ustreznimi okoljskimi, socialnimi in zdravstvenimi stroški. 

Proizvodnja biogoriv bi morala biti trajnostna. Biogoriva, uporabljena za izpolnjevanje ciljev glede zmanjšanja 

toplogrednih plinov in biogoriva, ki so upravičena do podpore v okviru nacionalnih sistemov podpore, bi zato 

morala  

OSNUTEK AKCIJSKEGA NAČRTA ZA OVE 

Osnutek Aklcijskega načrta za OVE predvideva, da bo Vlada Republike Slovenije za dosego ciljev obnovljivih 

virov energije zagotovila ustrezno podporo okolje za:  

• energetsko sanacijo obstoječih stavb predvsem v javnem sektorju ter gradnjo aktivnih stavb, ki 

predstavljajo tehnološko najbolj napredne objekte,  

• nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi viri energije,  

• sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in električne energije,  

• nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode s solarno energijo in drugimi 

obnovljivimi viri energije,  

• proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije,  

• povečanje deleža železniškega in javnega prometa,  

• uvajanje biogoriv in ostalih obnovljivih virov energije v prometu in kmetijstvu ter uvajanje električnih vozil,  

• razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije vključno z 

razvojem aktivnih/pametnih omrežij;  

• razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.  

 

Ključne usmeritve so:  

• razvoj trgov trajnostno pridelanih goriv (lesna biomasa, bioplin, idr), visokoučinkovitih tehnologij, 

kakovostnih storitev in zagotavljanje finančnih spodbud za ta razvoj;  

• 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;  

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

dokumentih.  

 

LES 

Les predstavlja poleg vodne energije najpomembnejši obnovljivi vir energije (OVE) v Sloveniji. Povečana raba 

lesa v modernih individualnih, skupinskih in industrijskih kurilnih napravah za ogrevanje, procesno toploto in 

proizvodnjo električne energije je pomembna za izboljšanje zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe z energijo, 

zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in varstvo okolja tudi na lokalnem nivoju. 

 

Lesna biomasa iz kmetijstva 

Tradicionalno so imele vse kmetije peči na trda goriva; v njih so poleg lesa iz gozdov kurili tudi les z mejic, s 

kmetijskih zemljišč in iz sadovnjakov. Predvsem na kmetijah, ki niso imele lastnih gozdov ali pa so bili ti 

premajhni, ti viri niso bili zanemarljivi. Z izboljšanjem življenjske ravni in ob razmeroma ugodnih cenah fosilnih 

goriv so nekatere kmetije v zadnjih dveh desetletjih prešle na ogrevanje s fosilnimi gorivi, tiste, ki so vztrajale pri 

kurjenju z lesom, pa so se usmerile v rabo kakovostnejših vrst lesa. K temu je pripomogla predvsem večja 

konkurenca na področju osnovne dejavnosti teh kmetij, ki je silila kmetije v specializacijo. S podražitvijo fosilnih 

goriv in z novimi tehničnimi možnostmi (stroji za pripravo sekancev, sodobni kotli) se zanimanje za rabo razne 

lesne biomase iz kmetijstva spet povečuje. V primerjavi z gozdno biomaso so količine lesne biomase s 

kmetijskih zemljišč majhne. Ta biomasa se uporablja predvsem lokalno, največkrat na gospodarstvih, kjer 

nastane.  

 

Potencial lesne biomase 

Osnova za oceno potencialov lesne biomase iz gozdov so podatki o površini gozdov, lesnih zalogah, letnem 

prirastku, najvišjem možnem poseku ter predvideni sestavi sortimentov in lastniški strukturi gozdov. Potenciale 

lesne biomase ocenjujemo lahko v državi, po občinah, lokalnih skupnostih ali za posamezne objekte. Za potrebe 

načrtovanja posameznih biomasnih sistemov je nujna ločena ocena virov v neposredni okolici, ki so v resnici na 

voljo, pa tudi analiza lokalnega trga in posebna analiza cen. Razmerje med posekom in dovoljenim posekom je v 

glavnem odvisno od lastništva. V obdobju 1991–2000 je bilo razmerje v povprečju 0,54 za gozdove v lasti 

zasebnih lastnikov, kmečke skupnosti in verske ustanove in 0,76 za državne gozdove. Ob trenutni višini 

možnega poseka bi lahko za potrebe po energiji iz slovenskih gozdov pridobili vsaj še za 1 milijon m3 lesa, torej 

skupno približno 2 milijona m3, ne da bi pri tem zmanjšali količine lesa za manj zahtevne lesne izdelke. Glede na 

to, da letni prirastek lesa v gospodarskih gozdovih Slovenije znatno presega dovoljeni posek ter da je po letu 

2020 zaradi približevanja optimalni povprečni hektarski lesni zalogi slovenskih gozdov v dolgoročnejših 

projekcijah predvideno manj intenzivno akumuliranje prirastka, kot ga določa Program razvoja gozdov (1996), bi 

lahko po letu 2020 realno pričakovali, da bi iz slovenskih gozdov pridobili še več lesa, primernega za 

pridobivanje energije. Potencial lesa iz gozdov, ki bi ga bilo mogoče izkoristiti za energetske namene je odvisen 
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tudi od razvoja tehnologij za pridobivanje gozdnih lesnih sortimentov ter uspešnosti uvajanja sodobnih 

tehnologij. 

 

Potenciali lesne biomase za energijo na področju kmetijstva 

Žetveni ostanki: Potencial energetske vrednosti žetvenih ostankov poljščin je ocenjen na 9.135 TJ bruto 

oziroma 8.577 TJ neto. Dejanska energetska vrednost žetvenih ostankov je manjša od potencialne. Vzroki so 

tehnološke in obratovalne narave. 

Ostanki v sadovnjakih in vinogradih: Potencial biomase za pridobivanje energije iz ostankov, nastalih po rezi 

vinogradov, je ocenjen na 33.000 t biomase oziroma 589 TJ, in ostankov iz intenzivnih sadovnjakov je ocenjen 

na 199 TJ/leto. 

Potencialna energetska vrednost biomase mejic: Na slovenskih kmetijah se zberejo značilne količine 

biomase za energetske namene na zemljiščih, ki niso opredeljena kot gozdna oziroma za neposredno kmetijsko 

uporabo (kmetijska zemljišča z mejicami in kmetijska zemljišča v zaraščanju). Količina celotne zaloge in 

prirastka biomase mejic je ocenjena na 5.679.000 m3 oziroma 193.000 m3. Slovenska pokrajina je bogata z 

lesno biomaso tako na gozdnih območjih kot zunaj njih. Ocena količine zunaj gozdne lesne biomase je bila 

določena z meritvami količin lesne biomase na vzorčnih ploskvah na različnih tipih rabe tal. Na podlagi meritev 

je bilo ocenjeno, da je skupna lesna zaloga na negozdnih površinah v Sloveniji 11.430.000 m3. Trajen letni 

potencial lesne biomase uporabne v energetske namene pa je 280.000 m3.  

 

Trgi z lesnimi gorivi v Sloveniji 

Trg z lesno biomaso je na splošno in tudi v Sloveniji zelo pester in raznolik. Na njem je veliko produktov. V 

največji meri se trguje s poleni in cepanicami (1 m dolga polena), sledijo lesni sekanci, stiskanci (peleti in briketi) 

ter drugi lesni ostanki, kot so žagovina, žamanje, oblanci idr. Cene lesnih produktov se precej razlikujejo, 

trgovanje pa je zaradi prevoznih stroškov v veliki meri lokalno omejeno. Večina trgovanja z lesno biomaso 

poteka na neorganiziranem trgu, tako da je trgovanje precej nepregledno, saj na neorganiziranem trgu večinoma 

ni standardiziranih meril za kakovost lesa in standardiziranih enot trgovanja. Zato so cene lesnih produktov 

netransparentne. Manjši del trgovanja poteka prek organiziranega trga, to je borze z lesno biomaso; ki je bila 

ustanovljena leta 2004. Glavni namen ustanovitve borze je bila odprava nepreglednosti, povezanih s trgovanjem 

na neorganiziranem trgu, pa tudi pospešitev trgovanja z lesnimi produkti. Poleg pospeševanja trgovanja prinaša 

standardizacijo meril za kakovost produktov lesne biomase (upoštevajoč vlažnost in vrsto lesa), enotnost 

ponudbenih količin in transparentnost cen različnih produktov. Na borzi z lesno biomaso je možno trgovati z 12 

produkti lesne biomase. 

Ključne značilnosti cen biomase so: 

• stabilnost v daljšem obdobju, morebitne spremembe v cenah so posledica zgolj 

spremenjenih dolgoročnih pričakovanj oz. cen konkurenčnih goriv, 
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• precejšen sezonski vpliv na cene. Zunaj kurilne sezone, to je v poletnih mesecih, je lesna biomasa cenejša kot 

v kurilni sezoni, 

• zaradi lokalne narave trgovanja so cene lesne biomase v Sloveniji tudi geografsko 

določene, 

• ni volatilnosti trga, to pomeni, da pri lesni biomasi ni dnevnih nihanj cen. 

O velikosti trga ni veliko podatkov. Po ugotovitvah Ankete o porabi energije in goriv v gospodinjstvih v letu 2002 

(SURS 2006) skoraj polovico (47 %) lesa iz gozdov za ogrevanje v gospodinjstvih zamenja lastnika, to pa 

pomeni, da vsako leto v Sloveniji na trg vstopi vsaj 450.000 m3 (neto) za kurjavo iz gozdov, to pa ni zanemarljiva 

količina. 

 

Interni in eksterni stroški in koristi izrabe biomase za pridobivanje energije 

Družbeni stroški/koristi izrabe lesne biomase za pridobivanje energije se delijo na interne in eksterne 

stroške/koristi. Kriterij pri razlikovanju družbenih stroškov je plačnik. Interni ali privatni stroški so tisti, ki jih 

plačuje uporabnik lesne biomase (npr. stroški za goriva, kurilne naprave, preostalo mehanizacijo in 

infrastrukturo), medtem ko so eksterni stroški tisti stroški, ki jih ne plačujejo uporabniki (ali jih plačujejo le delno) 

in tako ne sprejemajo polne odškodnine za uporabo infrastrukture in škode, povzročene drugim (ljudem, okolju 

idr.). 

Eksterni stroški/koristi so stroški/koristi, ki nastajajo v proizvodnih procesih kot negativni/pozitivni učinki, ki 

vplivajo na ekonomske, družbene in okoljske sisteme, na odnose med gospodarskimi panogami, med 

proizvodnjo in okoljem, med proizvajalci in potrošniki ter se izražajo v denarni in tehnološki obliki kot eksternalije 

(strošek, učinek, vpliv, denar, hrup, emisije idr.). Načeloma o eksternih stroških/koristih govorimo, ko je 

spremenjena blaginja ene osebe zaradi koristi/stroškov druge osebe. Akcijski načrt za biomaso predvideva, da 

bodo pričakovane koristi dosežene brez dodatnih obremenitev okolja. Hkrati pa v Aneksu 4 k Akcijskemu načrtu 

za biomaso opozarja še na dva učinka na okolje: 

• pozitivni in negativni okoljski vplivi pri proizvodnji/predelavi biomase (glavni 

poudarki so na ohranjanju biodiverzitete), 

• pozitivni in negativni okoljski vplivi pri uporabi biomase za pridobivanje energije, 

kjer se z naprednimi tehnologijami že doseženi visoki emisijski standardi pri proizvodnji električne energije, zato 

je glavni poudarek na izboljševanju malih kurilnih napravah. 

Drugi dokument, ki celostno obravnava izrabo biomase za pridobivanje energije v EU je Aneks k Akcijskemu 

načrtu za biomaso – Ocena učinkov. V aneksu so določeni cilji in predlogi ukrepov, pa tudi ocene učinkov izrabe 

biomase. Kot najpomembnejših je poudarjenih pet učinkov: zanesljivost oskrbe z energijo, toplogredni plini, 

neposredni učinek na zaposlenost, posredni učinek na zaposlenost in družbeni stroški. 
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Kmetijstvo in gozdarstvo 

Evropski razvojni dokumenti podpirajo gojenje rastlin za gorivo. OVE imajo pomembno vlogo v evropski razvojni 

politiki. Sklep Sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja51 izpostavlja obnovljive vire energije 

tako rekoč v okviru vseh predlaganih prednostnih nalog (osi) ter predlaga oz. se zavzema za razvoj trgov 

obnovljivih energetskih materialov, razvoj obnovljive energije in materialnih virov za bioenergetske naprave, 

razvoj inovativne uporabe obnovljivih virov energije ter možnost vlaganja v obnovljive vire in energijo v okviru 

programa LEADER. Kljub splošni podpori pa v posameznih primerih lahko ugotovimo, da je predvsem zaradi 

okoljskih zahtev raba potencialnih energentov omejena. Pomisleki so primerni predvsem pri rabi žetvenih 

ostankov, saj lahko to pripomore k zmanjšanju količine toplogrednih plinov v atmosferi s povečanjem organske 

snovi v tleh (če jih zaorjemo). Šesti okoljski akcijski program zahteva pri oblikovanju skupne kmetijske politike 

tudi upoštevanje potreb po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. 

 

Državni program razvoja podeželja 

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 temelji na načelih trajnostnega gospodarjenja z 

obnovljivimi naravnimi viri in je naravnan v povečevanje rabe lesne biomase za pridobivanje energije, s tem da 

je vloga gozda v energetski bilanci posebej poudarjena. S stališča rabe lesne biomase v kmetijstvu je 

pomembna predvsem usmerjenost strateškega načrta v diverzifikacijo gospodarstva, pri tem pa je cilj povečanje 

deleža nosilcev kmetij z nekmetijskimi viri dohodka. 

 

Nacionalni gozdni program 

Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument za gozdove in gozdarstvo, ki temelji na načelih 

trajnostnega gospodarjenja ter rabe lesa, ohranjanja okolja in biotske pestrosti. Naravnan je k racionalni rabi 

lesa kot materiala in energenta, pri tem pa je poudarjen pozitiven prispevek k razvoju podeželja in ustvarjanju 

novih delovnih mest. S stališča rabe lesne biomase kot vira energije so pomembni predvsem zagotavljanje 

oskrbe z energijo s pogodbo in kapitalsko povezovanje lastnikov gozdov ter promocija izrabe biomase za 

ogrevanje v javnih zgradbah. 

 

Cilji 

Cilj programa je povečanje uporabe lesne biomase v Sloveniji za proizvodnjo toplote in električne energije. Cilji 

so usklajeni s cilji Resolucije o Nacionalnem energetskem programu in podpirajo doseganje zastavljenih ciljev v 

tem programu v zvezi z okoljem in zanesljivostjo oskrbe z energijo. 

Povečanje proizvodnje električne energije iz biomase. Cilj je povečanje proizvodnje električne energije, ki 

podpira izpolnjevanje izvedbenega cilja ReNEP v zvezi z deležem električne energije, proizvedene iz obnovljivih 

virov energije v razmerju z bruto porabo električne energije v Sloveniji (33,6 % do leta 2010). Za uresničitev tega 

indikativnega cilja se je Slovenija obvezala tudi v Direktivi 2001/77/ES oz. pristopni pogodbi. Izbrani kazalec za 

spremljanje cilja je neto proizvodnja električne energije na osnovi biomase; izraža proizvodnjo v absolutni 

vrednosti.58 Ciljna vrednost je povzeta po delovnih gradivih DRP. 
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Povečanje proizvodnje toplote iz biomase. Cilj povečanja proizvodnje toplote podpira izpolnjevanje 

izvedbenega cilja ReNEP glede deleža obnovljivih virov energije v proizvodnji toplote v Sloveniji (25 % do leta 

2010). Za izbrani indikator velja enaka utemeljitev kot za indikator v prejšnjem odstavku, prav tako pa je ciljna 

vrednost povzeta po delovnih gradivih za DRP. 

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Program OP ENLES podpira tudi izvajanje Resolucije 

Nacionalnega programa varstva okolja glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Pomembno pripomore k 

izpolnjevanju obveznosti po Kjotskem protokolu.  

Diverzifikacija kmetijskega gospodarstva. Program upošteva splošne cilje Državnega programa razvoja 

podeželja 2007–2013. Podpira povečanje deleža nosilcev kmetij z nekmetijskimi viri dohodka. Kot kazalec za 

spremljanje uspešnosti izberemo število kmetij prejemnic sredstev za pridobivanje energije in pripravo kuriva. 

Povečanje zaposlenosti. Program upošteva splošne cilje Strategije razvoja Slovenije s povečevanjem 

zaposlenosti. 

ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V OBČINI 
SELNICA OB DRAVI 

Lesna biomasa 

Občina Selnica ob Dravi spada med občine z velikim deležem površine gozda (68%). Zato lahko govorimo, da je 

potencial izkoriščanja lesne biomase zelo velik. Posledično je tudi izkoriščanje le-te zelo prisotno na ruralnih 

področjih občine.  

 

Splošni podatki 

Občina Selnica ob Dravi 

Gostota poselitve: 71 prebivalcev/km2 

Površina gozdov: 6,4 ha 

Delež gozda: 68,3% 

Površina gozda na prebivalca: 1 ha /prebivalca 

Delež zasebnega gozda: 90,3 % 

Največji možni posek: 21.958 m3/leto 

Realizacija največjega možnega poseka: 8.757 m3 

Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov: 23,5 % 
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Izhodišča 

• V občini Selnica ob Dravi se z lesno biomaso ogreva približno 40% gospodinjstev, kar pomeni da 

prebivalci v veliki meri že izkoriščajo lesno biomaso. 

• Ocenjena poraba lesne biomase za ogrevanje v občini Selnica ob Dravi je cca. 9.500 m3 lesne biomase, 

kar je več kot je realizacija največjega možnega poseka (8.757 m3). 

• Velik delež zasebnih gozdov (90,3%). 

• Lesno-predelovalni obrati lesne odpadke uporabljajo za lastne potrebe. 

• Velik potencial odpadnega lesa v gozdovih. 

• Trenutna vrednost odpadne lesne biomase je prenizka da bi bilo čiščenje gozdov in prodaja lesnih 

odpadkov rentabilna. 

 

Ugotovitve 

Glede na izhodišča lahko sklepamo, da je raba lesne biomase v občini zelo prisotna. Potencial dodatne izrabe 

lesne biomase obstaja, potrebno pa se je posvetiti tudi drugim vidikom izrabe lesne biomase, kot so 

učinkovitejša izraba energenta, pomen uporabe novejših kotlov, izraba lokalne lesne biomase… 

 

Potencialne usmeritve 

• Spodbujanje uporabe lesne biomase na ruralnih področjih. 

• Spodbujanje izrabe lokalne lesne biomase. 

• Spodbujanje lastnikov gozdov k čiščenju in prodaji lesnih odpadkov. 

• Spodbujanje uporabe energetsko učinkovitejših kotlov, ki imajo zmanjšane izpuste emisij. 

 

Bioplin 

Uporaba bioplina prinaša občini ali posameznim območjem v občini večjo energetsko neodvisnost in stabilnost 

tako na področju preskrbe z električno energijo kot tudi na področju ogrevanja. Hkrati pomeni za podjetje ali 

kmetijo nove dejavnosti kot je na primer prodaja električne energije. Predelava živalskih ostankov v druge 

namene rešuje tudi problem onesnaževanja podtalnice preko gnojenja z živinskimi gnojili.  

Za namene pridobivanja bioplina se lahko uporablja precej surovin različnega izvora. Uporabijo se lahko tudi 

surovine iz kmetijstva (gnoj), energijske rastline, poljedelski ostanki, komunalni odpadki (pokošena trava, ostanki 

iz vrtov), ostanki hrane ali klavniški odpadki. Tudi nekateri industrijski ostanki predstavljajo možnost izrabe v 

namene pridobivanja bioplina. 

Pri sodobnih tehnologijah je narava velikokrat v pomoč. Tako je tudi pri proizvodnji bioplina, ki je naraven proces 

in ga lahko primerjamo s prebavljanjem hrane v želodcu krave. Edina velika razlika je ta, da se tehnološko 

pridobljeni bioplin ne sprošča v ozračje, ampak se zajema in uporablja za proizvodnjo energije.  

Bioplin nastaja v procesu anaerobnega vrenja, v katerem bakterije razgradijo organske odpadke brez prisotnosti 

kisika. Sestoji v večjem delu iz metana – CH4 (45 – 70 %) in ogljikovega dioksida – CO2 (25-50 %). V manjših 
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deležih so v zmesi plina prisotni še vodik – H2, vodikov sulfid – H2S, dušik – N2 in voda. Pridobivamo ga v napra-

vah, imenovanih bioplinarne. Razpon surovin za proizvodnjo bioplina je zelo širok. Surovine, primerne za 

proizvodnjo bioplina so praktično vsi organski materiali, ki vsebujejo zadovoljivo razmerje ogljika in dušika, ki je 

potrebno za delovanje bakterij. To so biološki odpadki iz gospodinjstev, odpadna voda komunalnih in čistilnih 

naprav, organski odpadki iz poljedelstva, gozdarstva in živinoreje, odpadki živilskopredelovalne industrije, itd.  

V okviru tehnologij predelave biomase je proizvodnja bioplina ena izmed okoljsko najprimernejših, saj poleg 

pridobivanja čistega energetskega vira rešuje tudi problematiko odstranjevanja organskih odpadkov in 

nastajanja toplogrednega plina metana, ki ima 21-krat večji toplogredni potencial kot ogljikov dioksid. 

Najpomembnejši element bioplinarne je fermentacijska posoda, imenovana tudi reaktor, v katero uvajamo 

organski material in bakterijske kulture. Pred začetkom fermentacije se morajo substrati v reaktorju dobro 

premešati in segreti na temperaturo, primerno za delovanje bakterij. Bioplin v zaprtem reaktorju nastaja od 40 do 

80 dni. Večjo količino nastalega bioplina lahko enostavno skladiščimo v plinohramu. Poleg plina nastaja v pro-

cesu anaerobnega vrenja kot stranski produkt predelan substrat, ki ga lahko uporabimo kot gnojilo. 

Okoljsko in ekonomsko pomembno je tudi zajemanje in energetska izraba bioplina, imenovanega deponijski plin, 

ki nastaja pri anaerobni razgradnji komunalnih odpadkov na odlagališčih.  

Energijska vrednost 1 m3 bioplina s sestavo 60 % CO2 in 40 % CH4 je 5.500 kcal in je enaka:  

-1,3 kg lesa  

-0,7 kg premoga  

-0,6 l kurilnega olja  

-0,7 l bencina  

-0,6 m3 zemeljskega plina  

-5,9 kWh električne energije 

Iz bioplina običajno v sistemu kogeneracije proizvajamo električno energijo. Kot stranski produkt pri proizvodnji 

električne energije nastaja toplota. Slabost opisane izrabe bioplina je ta, da velik delež pridobljene toplote ostane 

neizkoriščen. Večina bioplinarn je namreč v ruralnih območjih, daleč proč od industrijskih toplotnih potreb in 

sistemov daljinskega ogrevanja, zato je takšen način izrabe bioplina zelo energetsko neučinkovit. Vendar pa 

obstaja tudi bolj učinkovita in donosna možnost izrabe bioplina, ki jo v energetsko razvitih evropskih državah že 

uporabljajo. Bioplin, ki ga predhodno očistijo, uvajajo v javno plinsko omrežje ali pa ga uporabljajo kot gorivo za 

motorna vozila. Ker se zemeljski plin in bioplin mešata, lahko bioplin po postopku čiščenja v katerem odstranimo 

ogljikov dioksid in ostale primesi, uvajamo neposredno v plinsko omrežje. S tem zagotovimo, da uporabniki za 

ogrevanje svojega doma ali za uporabo v industrijskih sistemih uporabljajo obnovljivo energijo. Odvisno od 

sestave mešanice, lahko na ta način dosežemo tudi do 100 % delež obnovljive energije za ogrevanje. S tem 

lahko v obstoječih in tudi novo nastajajočih strnjenih naseljih brez velikih investicij dosežemo cilj 20 % povečanja 

deleža obnovljive energije, ki ga do leta 2020 želi uresničiti evropska unija. Prenos bioplina po obstoječem 

omrežju že teče v Avstriji, Namčiji in na Švedskem. Bioplinarna v Rathenowru, na območju Berlina v Nemčiji, že 

zagotavlja obnovljivo energijo za potrebe v stanovanjskih naseljih. Težava omenjene izrabe bioplina je ta, da so 

bioplinarne običajno postavljene izven urbanih naselji, kjer je velikokrat prisotno pomanjkanje plinovodov. Zaradi 
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tega bioplina ne moremo oddajati direktno v plinsko omrežje, kar pa ovira naložbe v obnovljivo energijo in 

decentralizirano proizvodnjo. Zato bi bilo potrebno v prihodnje omrežja bioplina prilagoditi tudi proizvodnji plina iz 

biomase. Primeri iz Švedske pa kažejo, da je možna tudi decentralizirana proizvodnja bioplina in prenos le – 

tega do končnega uporabnika. Za uporabo bioplina v motorjih vozil je potrebno bioplin predhodno oplemenititi. Iz 

reaktorja bioplinarne ga vodimo v napravo, kjer se odstrani ogljikov dioksid, voda in vodikov sulfid. V nadaljnjem 

procesu koncentriranja doseže plin potreben delovni pritisk. Produkt oplemenitenja je plin, ki vsebuje 98 % 

metana. Zaradi visokega deleža metana ga imenujemo biometan.  

Biometan ima enake fizikalne in kemijske lastnosti kot zemeljski plin in ga lahko uvajamo neposredno v omrežje 

zemeljskega plina.  

V občini Selnica ob Dravi se bo izdelala centralna čistilna naprava, ki bo dimenzionirana na 5.200 PE. Zaradi 

procesov čiščenja odpadnih voda se v gniliščih tvori tudi plin, ki ga lahko uporabimo za proizvodnjo toplotne in 

električne energije. 

Pri tipični "zeleni" bioplinski napravi vstopajo v proces živalski odpadki in zelene rastline, iz procesa pa izstopajo 

bioplin, iz katerega nastane elektrika in toplota ter organski ostanek procesa fermentacije, ki je zelo dobro 

gnojilo.  

 

Splošni podatki 

Za pridobivanje bioplina iz poljščin so pomembne predvsem: pšenica, ječmen, silažna koruza in koruza za zrnje. 

Za pridobivanje bioplina uporabljamo rastlinske ostanke in sicer slamo žit in koruznico. Spodnji tabeli podajata 

vrednosti rastlinskih ostankov v tonah/ ha, ki se pridelajo v enem letu in potencial dobljene količine bioplina v m3 

za posamezne poljščine. 

 

Tabela 13: Rastlinski ostanki za posamezne poljščine, ki jih pridelujemo v Sloveniji. 

Poljščina 
Rastlinski 

ostanki (t/ha) 

Koruza za zrnje 37 

Silažna koruza 45 

Slama 2,5 

Pšenica 2,5 

Ječmen 2,5 
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Tabela 14: Potencial bioplina iz poljščin na tono suhe substance. 

Poljščina 

Potencial bioplina 

v m3 na tono suhe 

snovi (SS) 

Pšenica - slama 300 

Ječmen - slama 300 

Koruznica (iz koruze za zrnje) 400 

Koruzna silaža 550 

 

Za pridobivanje bioplina iz gnoja in gnojevke so primerne kmetije, ki imajo vsaj okrog 100 GVŽ (glav velike 

živine). Eno odraslo govedo predstavlja 1 GVŽ, en prašič nad 25 kg predstavlja 0,34 GVŽ, 1 piščanec pa 0,0025 

GVŽ. 

 

Tabela 15: Potencial bioplina 1 GVŽ 34 

Žival 
Potencial bioplina 

1 GVŽ  (m3dan) 

Govedo 1,3 

Prašiči 1,5 

Perutnina 2,0 

 

Čistilna naprava ob polni priključitvi uporabnikov (5.200 PE) proizvede okoli  

1.300 m3 odpadne vode na dan. Nastalo blato iz odpadne vode se črpa v gnilišča v katerih nastaja bioplin. 

 

 (m3/dan) (m3/leto) 

Proizvodnja bioplina 70,7 25.800 
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Ugotovitve 

 

Tabela 16: Potencial bioplina iz poljščin v občini Selnica ob Dravi 

  
Površina 

(ha) 

Ostanki 

(t/leto) 

Ostanki na 

razpolago 

(t/leto) 

Potencial bioplina v 

m3 na tono suhe 

substance (SS) 

Letna 

količina 

bioplina 

(m3) 

Primarna 

energija 

(MWh)  

Pšenica n.p. 2,5 - 300 - - 

Koruza za zrnje 88,13 37 3.261 400 1.304.324 7.826 

Ječmen 4,52 2,5 11 300 3.390 20 

Silažna koruza 31,19 45 1.404 550 771.953 4.632 

Skupaj:   4.676   2.079.667 12.478 

 

Tabela 17: Potencial bioplina iz gnoja in gnojevke v občini Selnica ob Dravi 

Naselje št. kmetij GVŽ 
bioplin 

m3/leto 

Primarna 

energija (MWh) 

Gradišče na Kozjaku 21 221 104.865 629,2 

Spodnji slemen 18 210 99.645 597,9 

Sv. Duh na ostrem vrhu 9 210 99.645 597,9 

Fala 3 179 84.936 509,6 

Zgornji slemen - del 8 132 62.634 375,8 

Črešnjevec ob Dravi 4 82 38.909 233,5 

Zgornja Selnica 8 69 32.741 196,4 

Spodnji Boč 6 64 30.368 182,2 

Selnica ob Dravi 3 58 27.521 165,1 

Veliki Boč 4 40 18.980 113,9 

Zgornji Boč 8 40 18.980 113,9 

Janževa gora 2 7 3.322 19,9 

Vurmat - del 1 5 2.373 14,2 

Skupaj: 95 1317 624.917 3.749 

 

V občini Selnica ob Dravi je v 5 naseljih možno izkoriščanje bioplina iz gnoja in gnojevk, saj je za izkoriščanje 

bioplina smiselno, če se uporabljajo odpadki vsaj 100 GVŽ. Seveda pa je ob tem potrebno upoštevati, da bi 
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morali v nekaterih naseljih vse kmetije voziti na skupno zbirališče. V tabeli smo označili naselja (zeleno), kjer 

menimo, da so najbolj primerna za izkoriščanje bioplina. 

 

Tabela 18: Potencial bioplina iz čistilne naprave v občini Selnica ob Dravi 

   

bioplin 

m3/leto 

Primarna 

energija (MWh) 

Centralna čistilna naprava 25.800 51,6 

 

Povzetek: 

 

• potencial bioplina iz poljščin v občini Selnica ob Dravi znaša 2.079.667 m3, oziroma 12.478 MWh 

energije; 

• potencial bioplina iz gnoja in gnojevke v občini Selnica ob Dravi znaša 624.917 m3,oziroma 3.749 MWh 

energije; 

• potencial bioplina iz čistilne naprave v občini Selnica ob Dravi znaša 25.800 m3,oziroma 51,6 MWh 

električne energije; 

 

Zaradi razpršenosti kmetij in malega števila ne pašnih živali po kmetijah je izkoriščanje bioplina 

vprašljivo. 

Pri načrtovanju čistilne naprave je, glede na natančno oceno potenciala, smiselno predvideti 

izkoriščanje bioplina za proizvodnjo toplotne in električne energije za potrebe delovanja čistilne naprave. 

 

Sončna energija 

Na področju celotne Slovenije je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. V povprečju 

je npr.za 10% višji od Nemčije. Na letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno Primorsko in najmanj 

osončenimi področji le 15%. Povprečna letna vrednost za Slovenijo je 1100 kWh vpadle sončne energije na m2 

horizontalne površine. Natančnejše vrednosti in geografsko porazdelitev prikazuje spodnja slika. 
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Slika 3: Vpadla sončna energija na območju Slovenije 

 

Sončno energijo lahko izkoriščamo za proizvodnjo toplotne energije (npr. ogrevanje sanitarne vode) ali pa za 

proizvodnjo električne energije. Proizvodnja električne energije iz sončnih celic ima relativno slabe izkoristke 

(pod 20%), zato se v večji meri uporabljajo solarni kolektorji za proizvodnjo toplotne energije. V vsakem primeru 

pa je najprimernejša lokacija za izkoriščanje sončne energije streha posameznega objekta ali pa nekoristne 

površine kot so sanirana odlagališča odpadkov ipd.. 

 

Izkoriščanje sončne energije za proizvodnjo električne energije je kljub relativno slabim izkoristkom spodbujanja 

s strani države z visokimi odkupnimi cenami proizvedene električne energije. 

 

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (UL RS 37/2009) 

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE na sončno energijo, ki so postavljene na stavbah ali gradbenih 

konstrukcijah. 
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Velikostni razred proizvodne 

naprave 

Skupaj referenčni stroški 

[EUR /MWh] 

mikro (< 50 kW) 415,46 

mala (< 1 MW) 380,02 

srednja (do 10 MW) 315,36 

velika (do 125 MW) 280,71 

 

Če je proizvodna naprava sestavni del ovoja zgradbe oziroma elementov zgradbe, kot to določa drugi odstavek 

14. člena te uredbe, se referenčni stroški zvišajo za 15 %. 

 

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE na sončno energijo, ki so zgrajene kot samostojni objekti. 

Velikostni razred proizvodne 

naprave 

Skupaj referenčni stroški 

[EUR /MWh] 

mikro (< 50 kW) 390,42 

mala (< 1 MW) 359,71 

srednja (do 10 MW) 289,98 

velika (do 125 MW) 269,22 

 

Zneski, ki so prikazani v zgornjih tabelah so izhodiščni za leto 2009, nato se le ti vsako letno zmanjšajo za 7% 

do leta 2013 (cene v letu 2013 se zmanjšajo za 28 %). 

 

Splošni podatki 

Občina Selnica ob Dravi 

Povprečno sončno obsevanje cca. 4500 MJ/m2 

Potencialne površine (podjetja) preko 9.000 m2 

 

Izhodišča 

 

• Potencial izkoriščanja sončne energije je ugoden glede na slovenske razmere. 

• Javni objekt O.Š. Selnica ob Dravi ima inštaliran sistem za izkoriščanje sončne energije (SE). 

• V občini bo na strehah novogradenj poslovnih objektov in trgovskega centra veliko potencialnih lokacij, ki 

ne bodo zasenčene in bodo primerne za implementacijo sistemov za izkoriščanje SE. 
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• Implementacija sistemov za izrabo SE je enostavna, hitra in brez večjih posegov. 

 

Ugotovitve 

Za izkoriščanje sončne energije ne obstajajo večje omejitve, kajti gre za individualne sisteme, ki se uporabljajo v 

kombinaciji z ostalimi viri energije. Sistemi za izkoriščanje SE se lahko vgradijo na strehe hiš, šol, podjetij itd.. S 

tem se prihrani pri rabi osnovnega energenta in posledično emisij TGP. Pri tem se za vsak objekt posebej 

določijo parametri sistema in se tako prilagodijo specifičnim razmeram. Obstajajo tudi možnosti »oddaje« 

primernih površin vlagateljem za postavitev fotovoltaičnih elektrarn za proizvodnjo električne energije. 

 

Največji problem predstavlja omejitev možne inštalirane moči SE zaradi prešibkega omrežja. Le-to bi se 

sicer dalo posodobiti, vendar ne v bližnji prihodnosti ozirom sprejemljivem času. 

 

Potencialne usmeritve 

• Spodbujanje uporabe SE za proizvodnjo toplotne energije za gospodinjstva. 

• Spodbujanje investiranja v fotovoltaične sisteme. 

 

Geotermalna energija 

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno 

z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. 

Izrablja se lahko za ogrevanja rastlinjakov,bazenov in tudi za proizvodnjo električne energije. Namen uporabe 

najdene geotermalne energije je odvisen od več dejavnikov, zelo pomembna podatka sta temperatura in pretok 

vode. 

Količine termalnih voda v vodonosnikih so omejene. Izlivanje vodonosnikov po toplotni izrabi pa povzroča 

toplotno onesnaževanje okolja. Iz tega razloga pri gospodarnem ravnanju s termalnimi vodami vračamo 

energijsko izrabljeno termalno vodo nazaj v vodonosnik. Izkoriščanje vodonosnikov je smotrno, če vodonosnik ni 

globlje kot 2000 do 3000 m, če je vrelec izdaten (>150 t/h) in vsebuje manj kot 60g/kg mineralov22.  

 

Ugotovitve 

Na področju občine še niso bile izdelane vrtine, s katerimi je možno pridobiti podatke o potencialu izrabe 

geotermalne energije. 

 

Potencialne usmeritve 

Izraba geotermalne energije zahteva natančno preučitev potenciala te energije na 

                                                           
22 Vir: http://www.focus.si/ove/index.php?l1=vrste&l2=geotermalna 
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določenem območju. Stroški vrtin so zelo visoki, zato je smiselno, da se na osnovi teoretične študije določi 

mikrolokacija vrtine čim bolj natančno.  

 

Vetrna energija 

Vetrna energija je obnovljiv vir energije, ki je po izkoriščenosti v Sloveniji med zadnjimi, kljub svoji relativno 

enostavni tehnologiji za proizvodnjo električne energije. Vzroki za majhno izkoriščenost so predvsem 

pomanjkanje lokacij za implementacijo večjih sistemov, pomisleki zaradi vplivov vetrnih elektrarn na živali (ptice) 

ter veličina večjih sistemov, ki kazijo neposredno okolico. Zato so vetrnice postavljene predvsem na odročnih 

krajih za proizvodnjo električne energije za lastne potrebe. 

 

Splošni podatki 

Na območju občine Selnica ob Dravi je vetrni potencial relativno nizek. V večjem delu občine so hitrosti od 1 – 2 

m/s. 

 

  

 

Slika 4: Izmerjene hitrosti vetra v občini Selnica ob Dravi na višini 10 m (slika levo) in 50 m (slika 

desno)23 

 

Izhodišča 

 

• V občini ni postavljene vetrne elektrarne za proizvodnjo električne energije. 

• Hitrost vetra je v večjem delu občine od 1 – 2 m/s. 

• Največje hitrosti vetra izmerjene v občini na višini 50 m so bile od 2 – 3 m/s. 

• Povprečna vetrnica potrebuje okoli hitrost vetra okoli 5 m/s. 

• Optimalna hitrost vetra za proizvodnjo energije je med 15 in 25 m/s. 

                                                           
23 Vir: ARSO – atlas okolja 
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• Pogoj za postavitev vetrne elektrarne so natančne meritve hitrosti vetra (enoletne meritve potenciala 

vetra na različnih višinah). 

 

Ugotovitve 

Glede na izhodišča ugotavljamo, da je območje občine neprimerno za izkoriščanje vetrne energije. 

 

Hidroenergija 

Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije in kar 21,6% vse električne energije na svetu je proizvedeno z 

izkoriščanjem energije vode oziroma hidroenergije. V Sloveniji je hidroenergija v večjih slovenskih rekah dobro 

izkoriščena, imamo pa tudi velik potencial za izgradnjo malih hidroelektrarn (MHE) v hribovitih predelih. 

 

Splošni podatki 

Tabela 19: Vodotoki v občini Selnica ob Dravi24 

Habidov potok 

 

Viltuški potok 

potok Bistrica 

Rečnikov potok 

Pecljev potok 

Logarjev potok 

Šturmov potok 

Črmenica 

 

Zaradi velike količine padavin so potoki zelo vodnati, nepropustna podlaga in strmo pobočje pa jim dajeta 

hudourniški značaj. Ob njih je bilo včasih obilo žag, zlasti v spodnjem toku. Hidrološke meritve se na omenjenih 

potokih ne izvajajo, zato povprečni pretoki niso znani. 

Izhodišča 

• V občini ni malih hidroelektrarn  

• Vodni potenciali so veliki.  

                                                           
24 Vir: ARSO - Atlas okolja 
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• Vodotoki dosegajo visoke padce. 

• Ni hidroloških podatkov vodotokov v občini. 

• Pogoj za postavitev male hidroelektrarne so natančne meritve pretoka vodotoka in analiza zahtev za 

doseganje biološkega minimuma. 

 

Ugotovitve 

Glede na izhodišča ugotavljamo, da bi bili vodotoki v občini primerni za izkoriščanje, pod pogojem da se 

predhodno zagotovi natančnejša analiza zahtev MOP po doseganju biološkega minimuma. Glede na visoke 

padce vodotokov in manjše pretoke je smiselna izvedba malih hidroelektrarn z akumulacijo ter uporabo turbin, ki 

imajo najboljše izkoristke pri malih pretokih in velikih padcih. Druga možnost postavitve malih hidroelektrarn je 

na starih vodnih mlinih in žagah, kjer je infrastruktura že izdelana in so možnosti dograditve generatorjev na 

mlinska kolesa. 

 

Potencialne usmeritve 

• Izdelava analize potencialov vodotokov v občini za izkoriščanje hidroenergije. 

• Spodbujanje obstoječih lastnikov starih mlinov in žag za postavitve MHE. 

• Pomoč pri pridobivanju dovoljenj za postavitev MHE. 

 

Komunalni odpadki 

Komunalni odpadki iz naselij in njim podobni odpadki iz industrije, so v glavnem sestavljeni iz organskih 

materialov, papirja, plastike in kovin, vsebuje do 35% vlage in imajo nasipno težo od 300 do 350 kg/m3. Ti 

odpadki nastajajo pri naših vsakodnevnih aktivnostih in predstavljajo zelo nehomogen material, ki je onesnažen 

z mnogimi snovmi, kot so toksični mikroorganizmi, težke kovine in njihove spojine ter bolj ali manj nevarne 

kemijske snovi, ki se jih ne sme odlagati v naravo.  

Odpadki niso idealno gorivo za proizvodnjo energije. Bistvena slabost je v visoki nehomogenosti in v nizki 

energetski vrednosti odpadkov, ki je približno štiri-krat nižja kot pri ekstra lahkem kurilnem olju. Kljub temu pa je 

energija pridobljena iz procesa termične obdelave odpadkov uporaben stranski proizvod, s katerim znižujemo 

stroške obdelave. 

 

Splošni podatki 

Komunalne odpadke, zbrane v občini Selnica ob Dravi, odvaža podjetje Snaga javno podjetje d.o.o. Maribor na 

odlagališče Pobrežje v Mariboru. 

V občini je bilo v letu 2008, z javnim odvozom zbranih 1.415 ton odpadkov. 

Ocenjena kurilna vrednost odpadkov je od 4,5 do 8,2 MJ/t. Le-ta je odvisna od vrste odpadkov. 
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Izhodišča 

• Zadnji letni odvoz odpadkov je 1.415 t. 

• Vsi odpadki se zbirajo v odlagališču Pobrežje. 

 

Ugotovitve 

Celotni odpadki se vozijo na odlagališče v Mariboru. Občina Selnica ob Dravi nima organiziranega odlagališča 

odpadkov. Glede na to, da občina ne razpolaga s kakršnokoli infrastrukturo, ki bi omogočala zbiranje odpadkov 

in nato postavitev proizvodnega postroja, bi bilo izkoriščanje odpadkov za proizvodnjo energije nerentabilno. 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 

Cilj trajnostne prometne politike je, da naši prometni sistemi izpolnjujejo gospodarske, družbene in okoljske 

potrebe. Učinkoviti prometni sistemi so bistveni za blaginjo, saj imajo velik vpliv na gospodarsko rast, družbeni 

razvoj in okolje. Prometna industrija predstavlja približno 7 % evropskega BDP in približno 5 % zaposlenosti v 

EU. Je pomembna gospodarska panoga sama po sebi in pomembno prispeva k delovanju evropskega 

gospodarstva kot celote. Mobilnost blaga in oseb je bistvena sestavina konkurenčnosti evropske industrije in 

storitev. Mobilnost je tudi bistvena pravica državljanov. Cilji prometne politike so: pomagati zagotoviti 

Evropejcem smotrne in učinkovite prometne sisteme, ki: 

– ljudem in podjetjem nudijo visoko stopnjo mobilnosti; razpoložljivost cenovno dostopnih in visokokakovostnih 

prometnih rešitev je ključnega pomena za uresničevanje nemotenega pretoka ljudi, blaga in storitev, za 

izboljšanje socialne in ekonomske kohezije in za zagotavljanje konkurenčnosti evropske industrije; 

– varujejo okolje, zagotavljajo varnost oskrbe z energijo, spodbujajo minimalne delovne standarde za sektor ter 

varujejo potnika in državljana; 

– pritiski na okolje so se zelo povečali, veliki zdravstveni in okoljski problemi pa bodo prisotni tudi v prihodnje, 

na primer na področju onesnaževanja zraka. Zato je treba spodbujati visoko stopnjo varovanja in izboljšanja 

kakovosti okolja. 

– Tudi promet, kot eden glavnih porabnikov energije, mora prispevati k zagotavljanju varnosti oskrbe z energijo. 

Notranji trg je že prinesel koristi cestnemu in letalskemu sektorju in to se v prihodnje pričakuje tudi za železniški 

in vodni promet. Zaradi večje učinkovitosti, bosta zlasti železniški in vodni promet postala bolj konkurenčna, 

zlasti na daljših progah. Mobilnost je treba s pomočjo številnih političnih inštrumentov ločiti od negativnih 

stranskih učinkov. Zato morajo tudi občinske politike optimizirati možnosti vsake vrste prometa za uresničevanje 

ciljev čistih in učinkovitih prometnih sistemov. Povečati je treba možnosti tehnologije, s katero bi bil promet bolj 

prijazen okolju, zlasti v zvezi z emisijami toplogrednih plinov. Številni veliki infrastrukturni projekti bodo v pomoč 

pri blažitvi pritiskov na okolje v določenih koridorjih. Kjer je primerno, je treba doseči prehod na okolju bolj 

prijazne vrste prometa, zlasti pri dolgih razdaljah. Vse vrste prometa morajo postati bolj okolju prijazne, varne in 

energetsko učinkovite. Nenazadnje se bo s somodalnostjo, tj. učinkovito uporabo različnih vrst prometa 
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samostojno in v kombinaciji, doseglo optimalno in trajnostno izkoriščanje virov. Ta pristop je v skladu strategijo 

trajnostnega razvoja.  

Cilj trajnostnega prometnega načrtovanja je, da prometni sistemi izpolnjujejo gospodarske, družbene in okoljske 

potrebe. Učinkoviti prometni sistemi so bistveni za blaginjo, saj imajo velik vpliv na gospodarsko rast, družbeni 

razvoj in okolje. Mobilnost blaga in oseb je bistvena sestavina konkurenčnosti industrije in storitev. Dobro 

načrtovanje prometa zagotavlja uporabnikom smotrne in učinkovite prometne sisteme, ki ljudem in podjetjem 

nudijo visoko stopnjo mobilnosti; varujejo okolje, zagotavljajo varnost oskrbe z energijo, spodbujajo minimalne 

delovne standarde za sektor ter varujejo potnika in so inovativni pri podpiranju prvih dveh ciljev mobilnosti in 

varovanja s povečevanjem učinkovitosti in trajnosti rastočega prometnega sektorja. 

 

Raba energije v prometu 

V analizi rabe energentov v prometu je nesmiselno opredeljevati kakšne so količine goriv, ki se porabijo v 

prometu, saj se vozila oskrbujejo in porabljajo goriva izven meja občin. Zato bi kakršnokoli ocenjevanje rabe 

goriv vsebovalo določene predpostavke, ki pa bi lahko v veliki meri odstopali od dejanskega stanja in bi 

posledično podali zavajajoča izhodišča za izdelavo in izvedbo ukrepov oz. splošnih ciljev, ki vodijo učinkoviti in 

okolju prijazni mobilnosti. Ocena rabe goriv je le za javni promet za katere smo pridobili podatke o prevoženem 

številu km v občini. V občini je organiziran javni promet za prevoz šolarjev in avtobusni prevoz na treh relacijah v 

občini Selnica ob Dravi.  

 

Podatki o prevoznih sredstvih 

 

1. Podatki o vozilih javnega mestnega in primestnega potniškega prometa 

 

Podatke o vozili javnega mestnega in primestnega potniškega prometa v občini Selnica ob Dravi smo pridobili s 

strani občine. 
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Tabela 20: Podatki o vozilih javnega mestnega in primestnega potniškega prometa 

prevoz relacija 
prevoženi 

km/dan 

raba 

dieselsko 

gorivo 

(litrov)25 

kombinirano vozilo Selnica ob Dravi - Sleme - Selnica ob Dravi 72 11 

kombinirano vozilo Selnica ob Dravi - Boč - Selnica ob Dravi 36 5 

kombinirano vozilo 
Gradišče na Kozjaku - Čreta-Vauher- 

Gradišče na Kozjaku 
28 4 

kombinirano vozilo Vurmat - podružnica Sv. Duh na Ostrem Vrhu 16 2 

kombinirano vozilo Škorpijon (Krampl) - Sv. Duh na Ostrem Vrhu 10 2 

kombinirano vozilo Gradišče na Kozjaku - OŠ Kapla na Kozjaku 26 4 

avtobus VEOLIA 
Kapla na Kozjaku - Gradišče na Kozjaku - Vurmat - Fala 

HE - Hojnik - Selnica ob Dravi 
56 17 

avtobus VEOLIA 
Sv. Duh na Ostrem Vrhu - Zg. Boč - Zg. Kovač-Fala - 

Šumančeva žaga - Falenti - Bistrica 
34 10 

avtobus VEOLIA Slemen - Viltuš - Bistrica 10 3 

skupaj: 288 58 

 

 

Podatki o cestnih vozilih v občini Selnica ob Dravi 

 

Tabela 21: Cestna vozila konec leta 2008 (31.12.) glede na vrsto vozila in gorivo v občini Selnica ob Dravi 

vozilo število bencin 
dizel, nafta, 

plinsko olje 

kolesa z motorjem 92 92 0 

motorna kolesa 120 120 0 

osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili 2.412 1.688 724 

tovorna motorna vozila 129 13 116 

traktorji 197 0 197 

skupaj:  2950 1.913 1.037 

                                                           
25 Rabo dieselskega goriva smo ocenili na predpostavki, da je povprečna raba goriva kombiniranega vozila na 100 km 15 l 

(15l/100km). Povprečna raba goriva avtobusa na 100 km pa 30 l (30l/100km). 
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Število vozil po vrsti goriva v občini Selnica ob Dravi, je podatek, ki je nastal na podlagi procentualnih podatkov o 

številu vozil, glede na vrsto goriva v Sloveniji. Pri številu vozil, glede na vrsto goriva v občini, gre torej za 

ocenjeno vrednot glede na slovensko povprečje in se razlikuje od dejanskega stanja. Podatki služijo zgolj 

orientacijsko. 

 

Energetski in ostali kazalniki 

 

Spodnji graf prikazuje delež vozil po vrsti vozila. V občini prevladujejo osebna vozila (ca. 82%). Ostale vrste vozil 

(tovornjaki, traktorji…) pa so zastopani približno enako. 

 

 

Graf 15: Število motornih vozil v občini Selnica ob Dravi na dan 31.12. 2008 po tipu 

 

Spodnji graf prikazuje, da večina vozil kot gorivo uporablja bencin. Od tega večji delež predstavljajo osebna 

vozila. Vidimo lahko, da je več kot tretjina vseh vozil na dieselski pogon.  
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Graf 16: Ocenjeno število motornih vozil v občini Selnica ob Dravi na dan 31.12. 2008 po vrsti goriva 

 

 

 

Graf 17: Ocena deleža vozil po vrsti goriv 

 

 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje 

 
 

 

104 
Projekt: ZELENA OBČINA  
Projekt delno sofinancira EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Občina Selnica  
ob Dravi in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije. 

Osveščenost uporabnikov 

Pomembnost osveščenost uporabnikov prevoznih sredstev iz vidika racionalne rabe vozila je velika, saj v veliki 

meri vpliva na obratovalne in vzdrževalne stroške vozila. Vendar pa iz vidika uporabe javnih prevoznih sredstev 

pa le-ta ni takšna kot bi si želeli. Javni potniški promet je prisoten v občini in se ga občani (šolarji in zaposleni) 

poslužujejo predvsem za prevoz v službo oz. šolo. Pri širši uporabi javnega prometa pa se pojavijo težave. Pri 

občinah s takšno naseljenostjo, kot je občina Selnica ob Dravi, je največja težava oddaljenost posameznih 

zaselkov in mala naseljenost teh področij. Posledično so občani primorani, zaradi nerentabilnosti organiziranja 

javnega prometa po celotnem območju občine, uporabljati lastna prevozna sredstva tudi za krajše razdalje, kar 

posledično povečuje izpuste TGP. 

 

Osveščenost uporabnikov glede uporabe alternativnih goriv za lastna prevozna sredstva pa je na ravni 

povprečnega prebivalca RS. 

 

Glavne šibke točke pri rabi energije v prometu: 

• Ni študije oz. analiza možnosti organiziranja javnega prometa v občini. 

 

Potenciali učinkovite rabe energije v prometu 

Na področju prometa ni večjih potencialov URE saj v občini ni veliko strnjenih naselij, v katerih bi bilo smiselno 

opravljati redni javni prevoz. Potencial je v sami ozaveščenosti prebivalcev in spodbujanju le-teh po koriščenju 

okolju prijaznih prevoznih sredstev. 

 

Obnovljivi viri energije v prometu 

Uporaba biogoriv v transportne namene se spodbuja kot koristen prispevek k večji okoljski sprejemljivosti 

transportnega sektorja. Vendar je pri vrednotenju celostne okoljske koristnosti treba upoštevati tudi vpliv na 

razvoj obnovljivih virov energije ter intenzivnost rabe kmetijskih površin. Goriva, pridobljena iz posevkov in 

drugih organskih snovi — biogoriva — ponujajo transportnemu sektorju nemalo prednosti. V pomoč so lahko pri 

zniževanju rasti emisij ogljikovega dioksida (CO2), ki so posledica transporta. Z zniževanjem 98-odstotne 

odvisnosti transportnega sektorja od nafte pa lahko prispevajo tudi k menjavanju virov ter s tem k izboljšanju 

zanesljivosti oskrbe z gorivi. Poleg tega lahko pomenijo tudi alternativni vir dohodka na kmetijskih območjih. 

Glede na izbrane možnosti se namreč utegnejo povečati emisije CO2 na področjih proizvodnje energije in 

kmetijstva, proizvodnja energetskih rastlin za biogoriva pa lahko vpliva na biotsko raznovrstnost kmetijskih 

površin. Ko ocenjujemo skupne okoljske koristi za družbo, je seveda potrebno upoštevati tudi te stranske učinke. 

Pri pretvorbi posevkov (biomase) v goriva za transportne namene so, v primerjavi z drugimi načini energetske 

rabe biomase, energijski prihranki nižji in znižanje emisij toplogrednih plinov manjše. Razlogi za to tičijo v 

dejstvu, da je za pretvorbo biomase v ustrezna goriva potrebna energija, kar zmanjša neto energijski donos. V 

primerjavi z zgoraj omenjeno pretvorbo je neposredno kurjenje biomase v elektrarnah, z namenom proizvodnje 
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električne energije, energetsko veliko bolj učinkovito. To torej pomeni, da preusmeritve rabe zemlje, sedaj 

namenjene za proizvodnjo drugih energetskih rastlin, za proizvodnjo biogoriv za transport ne smemo podpirati, 

saj imajo druge energetske rastline večji skupni potencial pri zniževanju emisij CO2. V nadaljevanju izhajamo iz 

predpostavke, da so rastline, potrebne za proizvodnjo 

biogoriva, pridelane v Evropi. Uvoz biogoriv ali rastlin za proizvodnjo biogoriva bi seveda 

zmanjšal ali odpravil vplive na okolje, ki so opisani spodaj, vendar se v tem primeru zastavljajo druga vprašanja, 

kot je na primer vpliv proizvodnje na biotsko raznovrstnost v 

državah proizvajalkah. Uporaba biogoriv v prometu vpliva na povpraševanje po vrsti kmetijskih rastlin: oljnicah, 

kot so na primer oljna ogrščica, sončnice in soja, ki so namenjene za pretvorbo v biodizel, ter škrobnatih 

rastlinah, kot sta na primer pšenica in sladkorna pesa, ki so primarna surovina za pridobivanje bioetanola, 

nadomestka bencina. Trenutna cenovna struktura in povpraševanje po hrani v Evropi in po svetu pomenita, da 

bo naraščajoče povpraševanje po biogorivih le deloma mogoče pokriti z zmanjševanjem proizvodnje hrane iz 

potencialnih poljščin za proizvodnjo biogoriva. To pa pomeni, da se bo celotna pridelovalna površina za 

proizvodnjo poljščin verjetno povečala. Najmanjši delež pridelovalnih površin bi zahtevala pridelava sladkorne 

pese in lesne biomase, seme oljne ogrščice kot samostojni pridelek ter kombinacija poljščin, ki vključujejo 

pšenico, pa bi zavzeli največji delež obdelovalnih površin. V tem okviru je pomembna ugotovitev, da je, glede na 

proizvodne zmogljivosti, povpraševanje po dizelskem gorivu v Evropi večje od povpraševanja po bencinu. To 

pomeni, da je trg za biodizel večji od trga za bioetanol. Vendar pa poljščine, ki so namenjene za pretvorbo v 

biodizel (kot npr. seme oljne ogrščice) na splošno potrebujejo več zemlje za pridobitev enake količine energije 

(goriva). Če bi za zadovoljitev povečanih potreb po obdelovalni zemlji za proizvodnjo energetskih rastlin ali 

intenzivno pridelavo hrane uporabili dolgoročno neobdelano zemljo , se bi pri tem sprostile znatne količine 

ogljikovega dioksida (CO2), kar bi lahko za več let izničilo pozitivne učinke prehoda na biogoriva. Razlog za to je 

dejstvo, da se ob mineralizaciji organskih snovi sprošča ogljikov dioksid, globoko oranje (rigolanje) pa ta proces 

še pospešuje. Več ogljikovega dioksida se sprosti iz tal z veliko količino organskih snovi, kot so na primer ledine 

ali travišča. Proizvodnja biogoriv tudi vpliva na biotsko raznovrstnost. Zaščita tako imenovanih kmetijskih 

zemljišč z veliko naravno vrednostjo, za katera je značilno predvsem ekstenzivno poljedelstvo, je bila 

prepoznana kot ključni element pri doseganju cilja ohranjanja biotske raznovrstnosti. Poročilo Programa ZN za 

okolje in Evropske agencije za okolje poudarja, kako pomembne so te kmetijske površine, ter opozarja na resno 

poslabšanje ohranjenosti teh področij. Če se bo zemlja za ekstenzivno poljedelstvo uporabila za pridelavo 

energetskih rastlin ter za intenzivno proizvodnjo hrane, da bi tako zadovoljili naraščajoče potrebe po zemlji, se 

bo kot posledica takega ravnanja izgubila biotska raznovrstnost, saj bi bili v večini primerov uporabljeni intenzivni 

načini pridelave. 

Trenutne analize narekujejo nekatera temeljna spoznanja v zvezi z nadaljnjim razvojem 

proizvodnje poljščin za biogoriva:  

• omejevati potrebe po zemlji: najmanjše potrebe po zemlji je pričakovati pri kombinaciji sladkorne pese in 

lesne biomase;  

• uporaba vsestransko pozitivnih rešitev, kot npr. raba obsežnih travišč za pridobivanje etanola iz trave, ko 

bodo na voljo ustrezne tehnologije;  
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• raziskovanje nizkointenzivnih alternativ, kot je na primer lesna biomasa, za poljščine, ki trenutno 

prevladujejo na trgu z biogorivi. Evropska agencija za okolje trenutno izvaja poglobljene raziskave 

potencialnih vplivov proizvodnje energetskih rastlin v velikem obsegu na kmetijsko rabo zemlje, habitate 

kmetijskih zemljišč ter s tem povezano biotsko raznovrstnost. Izsledki raziskave bodo podprli 

vrednotenje vpliva proizvodnje  biogoriv na kmetijstvo in biotsko raznovrstnost.  

 

Bioplin v transportu 

Tako zemeljski plin kot biometan sta vedno bolj v veljavi kot gorivi za pogon vozil. Distribucija biometana je zelo 

enostavna – predhodno stisnjenega ali utekočinjenega se ga v cisternah dostavi do plinske polnilne postaje 

(črpalke). Tankanje je enostavno, varno in hitro. Tankanje plina poteka znotraj zaprtega sistema in je tako celo 

varnejše kot tankanje bencina ali dizla. Črpalna cev za gorivo se zelo enostavno in hkrati neprepustno za plin 

namesti na odprtino rezervoarja za gorivo. Tako kot v primeru bencina ali dizla je rezervoar poln po približno 

dveh minutah. Povratni ventil pred začetkom in ob koncu tankanja prepreči iztekanje plina v okolico.  

 

Z vozili na bioplin zmanjšujemo emisije ogljika  

S pridobivanjem bioplina iz organske mase in njegovi nadaljnji uporabi dosežemo 100 % zmanjšanje emisij 

ogljika (C). Pri naravnem procesu razgradnje organske mase se namreč v ozračje sprošča toplogredni plin 

metan (CH4), ki ima 21 krat večji toplogredni potencial kot ogljikov dioksid (CO2). Namesto tega se metan pri 

zgorevanju pretvori v ogljikov dioksid (CO2). Količina pri zgorevanju sproščenega CO2 je enaka količini, ki jo 

rastline vežejo iz ozračja v procesu fotosinteze. Z vozili na bioplin proizvedemo manj dušikovih oksidov in prahu 

in nič žveplovih oksidov.  

Vozila na bioplin proizvedejo približno 70 % manj dušikovih oksidov kot dizel in skoraj nič prašnih delcev. Ker 

bioplin ne vsebuje žvepla med vožnjo ne nastajajo emisije žveplovega dioksida. Bioplin tako predstavlja rešitev 

na področju onesnaženosti zraka v mestnih središčih. Poleg manjših emisij se zniža tudi stopnja hrupa. Vozila 

na bioplin izkoristijo gorivo optimalno.  

Pri proizvodnji biogoriv druge generacije ne uporabljamo samo škroba, olja in sladkorja, ampak celotno rastlino, 

zato je dosežen veliko večji energetski donos na obdelovalno površino kot v primeru biodizla ali bioetanola. 

(Bioplin pridobljen iz 1ha zemljišč s koruzo omogoča, da prevozimo 70 000 km. Vozilo, ki ga poganja biodizel, 

pridobljen iz 1 ha zemljišč z oljno ogrščico, pa lahko prevozi le 22 000 km.)  

Proizvodnja bioplina lahko s spodbujanjem trajnostnih načinov pridelave regionalnim območjem omogoči boljšo 

kmetijsko strukturo, večjo biotsko raznovrstnost, in boljšo kakovost tal. Za naravo je namreč najbolj primerno 

kolobarjenje, kjer v večletnih ciklusih izmenično sejemo in žanjemo različne vrste žit, ki jih lahko uporabljamo kot 

biomaso tudi za proizvodnjo bioplina.  

Z vozila na bioplin prispevamo k ohranitvi obdelovalnih površin Surovine za bioplin ˝zasedajo˝ v Nemčiji, kjer je 

proizvodnja bioplina že precej razvita, le 2,3 % kmetijskih zemljišč in zaradi tega ne predstavljajo konkurence 

proizvodnji hrane. Veliko površin, na katerih bi se lahko pridelovale regionalne rastline za proizvodnjo bioplina je 
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bilo v Nemčiji zaradi prekomerne proizvodnje na kmetijskem trgu in s pomočjo evropskih subvencij v preteklosti 

ukinjenih. Do leta 2050 nameravajo v Nemčiji četrtino kmetijskih površin nameniti proizvodnji ekološke energije. 

Z vozili na bioplin ustvarjamo nova delovna mesta na podeželju. Koriščenje lokalnih virov, kot je biomasa, 

ustvarja nova delovna mesta zlasti na področju kmetijstva, logistike, pri izdelavi strojne opreme in v inženirstvu. 

Delovna mesta so odpirajo tudi na področju razvoja in kasneje tudi izvoza tehnologij za pridobivanje bioplina.  

Vozila na bioplin omogočajo neodvisnost od uvoza energije. Slovenija nima lastnih virov zemeljskega plina, zato 

je v celoti odvisna od uvoza iz tujine. Letno porabimo preko 1100 milijonov m3 zemeljskega plina, ki v Evropo 

prihaja iz Rusije, Alžirije in Norveške. Bioplin domače proizvodnje, ki je po fazi čiščenja po sestavi popolnoma 

enak zemeljskemu plinu, znižuje odvisnost od uvoza fosilnih goriv in hkrati poveča delež oskrbe z energijo iz 

domačih virov. 

En kilogram zemeljskega plina ustreza približno 1,5 litra bencina oziroma 1,3 litra dizla. To pomeni, da z 

zemeljskim plinom vozimo pol ceneje kot z bencinom in okoli tretjino ceneje kot z dizlom. Enako cenovno 

ugodna je vožnja na bioplin.  

Vsebnosti energije posameznega goriva so različne. 

 

1 liter super              = 8,83 kwh 

1 liter dizel                 = 9,83 kwh 

1 kg zem. plina         = 13,55kWh 

 

 

 

Ponudba vozil na stisnjen zemeljski plin in bioplin je v EU že zelo pestra. Številni proizvajalci vozil ponujajo 

modele osebnih avtomobilov, lahkih tovornjakov in tudi avtobusov, ki vozijo na stisnjen zemeljski plin (CNG) ali 

bioplin. Omenjeni modeli vozil imajo kombiniran sistem pogonskega goriva, kar pomeni, da lahko poleg biogoriv 

vozijo tudi na bencin. Ko se rezervoar z zemeljskim plinom sprazni sistem avtomatsko preklopi na bencin, ko 

rezervoar z zemeljskim plinom ponovno napolnimo, sistem samodejno preklopi nazaj. Poleg novih vozil tržišče 

ponuja tudi predelavo vozil z bencinskim ali dizelskim motorjem. Predelava vključujenamestitev rezervoarja, 

vgradnjo napeljav, ventila za polnjenje plina ter stikalo za izbiro pogonskega goriva. Predelava ne pomeni 

nobene dodatne obremenitve za vozilo, prav tako je odveč bojazen o nevarnosti, saj je plinski rezervoar 

primerno ojačan, napeljava pa zaščitena z varnostnim ventilom, ki v primeru nesreče zapre dotok plina.  

Omrežje vozil na stisnjen zemeljski plin in bioplin se širi. Po podatkih je na svetu že preko 9 milijonov vozil, ki 

uporabljajo kot gorivo naravni zemeljski plin ali bioplin. Največji vozni park v Evropi imajo v Italiji, kjer je v 

uporabi preko 580.000 vozil in več kot 700 plinskih črpalk. V Nemčiji vozi na plin okoli 65.000 vozil, ki jih je 

možno polniti na 820 črpalkah. Omrežje se širi tudi v Avstriji, na Švedskem, Češkem, v Bolgariji, itd.  

V Sloveniji je prvi avto na stisnjen zemeljski plin (CNG) vozil že leta 1992. V ljubljanskem potniškem prometu je 

bil pred leti v uporabi tudi vzorčni avtobus na CNG. Zaradi začetnih težav in nezanimanja je projekt zamrl. Danes 
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je v Sloveniji v uporabi le utekočinjen naftni plin (LPG), imenovan tudi avtoplin, ki pa je stranski produkt rafinacije 

nafte in ga mnogi zamenjujejo za CNG. V primerjavi s zemeljskim plinom in bioplinom je okoljsko manj primerno 

gorivo. 

VPLIV RABE ENERGIJE NA OKOLJE 

Analiza vplivov na okolje v občini selnica ob dravi 

Fosilni energenti oz. njihova uporaba za proizvodnjo električne ali toplotne energije povzročajo izpuste škodljivih 

emisij v okolje, kot so: CO2, SO2, NOx, CxHy, CO in prah. Pri izračunu kakšne so emisije zaradi rabe 

energije/energentov moramo upoštevati emisijske faktorje za posamezne energije/energente. 

 

Tabela 22: Emisijski faktorji energije/energentov26 

 CO2 

kg/TJ 

SO2 

kg/TJ 

NOx  

kg/TJ 

CxHy  

kg/TJ 

CO  

kg/TJ 

prah  

kg/TJ 

Kurilno olje 74.000 120 40 6 45 5 

UNP 55.000 3 100 6 50 1 

Les 0 11 85 85 2400 35 

Elektrika 138.908 806 722 306 1778 28 

Zemeljski plin 57.000 0 30 6 35 0 

Rjavi premog 97.000 1.500 170 910 5100 320 

 

Analizo vplivov na okolje smo ločili na več področij: 

• stanovanjski objekti, 

• javni sektor, 

• večja podjetja  

• električna energija. 

 

                                                           
26 Vir: študija Joanneum Research Graz ("Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo energetskih in 

emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe") 
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Emisije zaradi rabe toplotne energije 

 

Tabela 23: Emisije TGP zaradi porabe toplotne energije 

CO2 × 

100 
SO2 NOx CxHy CO prah 

Stanovanjski objekti 42 7,391 11,306 8,178 216 3,35 

Javni sektor 2 0,308 0,103 0,015 0,116 0,013 

Večja podjetja 3 0,526 0,200 0,041 0,279 0,022 

Skupaj 47 8 12 8 216 3 

 

 

 

Graf 18: Emisije TGP v stanovanjskih objektih 

 

Med emisijami pri rabi toplotne energije so v ospredju emisije CO2 in CO. Največji proizvajalec, so stanovanjski 

objekti.  
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Emisije zaradi rabe električne energije 

 

Največje izmed emisij so pri proizvodnji električne energije prisotne emisije CO2. Največji »proizvajalec« emisij v 

občini so gospodinjstva. 

 

Tabela 24: Emisije zaradi porabe električne energije 

CO2  

(t) 

SO2  

(t) 

NOx  

(t) 

CxHy  

(t) 

CO 

(t) 

prah  

(t) 

Gospodinjstva 3.598 21 19 8 46 1 

Poslovni odjem na srednji napetosti 2.762 16 14 6 35 1 

Poslovni odjem na nizki napetosti brez merjene moči 416 2 2 1 5 0 

Poslovni odjem na nizki napetosti z merjeno močjo 856 5 4 2 11 0 

Javna razsvetljava 101 1 1 0 1 0 

Skupaj 7.734 45 40 17 99 2 

 

 

 

Graf 19: Emisije TGP raba električna energija 
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Emisije v občini Selnica ob Dravi 

Tabela 25: Emisije TGP v občini Selnica ob Dravi 

CO2 (t) SO2 (t) NOx (t) CxHy (t) CO (t) prah (t) 

Toplotna energija 4.697 8 12 8 216 3 

Električna energija 7.734 45 40 17 99 2 

Promet 37 
     

Skupaj 12.467 53 52 25 315 5 

 

 

Graf 20: Skupne emisije TGP v občini Selnica ob Dravi 

 

Emisije, ki nastanejo zaradi ogrevanja, se med gospodinjstvi in vsemi ostalimi porabniki skupaj razlikujejo 

predvsem v večji porabi drv. V gospodinjstvih je velika poraba drv, ki pri izgorevanju ne povzročajo CO2. 

Gospodinjstva so glavni vir CO in praha, ki nastane pri izgorevanju. 

V občini so najbolj prisotne emisije CO2. Dejstvo je, da se največ emisij CO2 proizvede zaradi porabe električne 

energije, ampak se le-te ne sproščajo v sami občini, ker se električna energija proizvaja tudi drugje.  
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ZAKLJUČEK 

Nacionalni energetski cilji 

Nacionalni energetski cilji so opredeljeni v:  

• Resoluciji o nacionalnem energetskem programu (ReNEP),  

• Zelena knjiga za nacionalni energetski program 

• Energetsko-podnebnem zakonodajnem paketu 

• Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (ReNRP), 

• Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost 2008 – 2016,  

• Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 

• in številnih uredbah ter pravilnikih, ki imajo za posledico URE in spodbujanje OVE. 

 

Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP) 

Po Energetskem zakonu (EZ) je obveza vlade, da pripravi nacionalni energetski program vsaj vsakih pet let. 

Nov nacionalni energetski program bo v vladnem postopku predvidoma marca prihodnje leto.  

 

CILJI NA PODROČJU ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ENERGIJO: 

• Dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov na nivoju, ki je primerljiv današnjemu nivoju. 

• Stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetskih omrežij (infrastrukture) in kakovosti 

oskrbe. 

• Uvajanje ukrepov URE in rabe OVE  

• Ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža države v vseh energetskih podjetjih 

nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo in pri vseh obveznih republiških gospodarskih javnih službah. 

• Doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z mednarodnimi standardi. 

• Znižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev na trgu energije udeleženih 

podjetij. 

 

CILJI NA PODROČJU KONKURENČNOSTI OSKRBE Z ENERGIJO, KI ŠE NISO BILI REALIZIRANI: 

• Zagotoviti pospešeno odpiranje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom 

• Ločitvijo cenovne politike od ukrepov spodbujanja razvoja energetskih podjetij 

• Zagotoviti učinkovito in pregledno delovanje reguliranih energetskih dejavnosti s: 

o strokovno, učinkovito, neodvisno in pregledno regulacijo energetskih trgov, 

o ekonomsko učinkovitim delovanjem gospodarskih javnih služb, 

o zagotavljanjem pogojev za pregledno, varno in učinkovito delovanje organiziranih trgov energije. 

• Spodbujati znanstveni in tehnološki razvoj na področju proizvodnje in rabe energije. 
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Zelena knjiga za nacionalni energetski program 

Na inštitutu »Jožef Stefan« so pripravili dokument »Zelena knjiga za nacionalni energetski program«, ki naj bi bil 

izhodišče za pripravo novega nacionalnega energetskega programa (NEP). 

 

Izvleček iz projekta 

Neuresničevanje zastavljenih načrtov je žal največja značilnost ReNEP 2004 oziroma energetske politike v 

Sloveniji. Ko gre za izpolnjevanje zastavljenih ciljev na nacionalni ravni, manjka razvoj lastnega instrumentarija 

za doseganje teh ciljev. Zatika se v vseh podsektorjih. 

Delni vzrok za neuresničevanje je v ReNEP 2004 samem tudi zato, ker v njem niso podrobno opredeljeni 

potrebne izvedbene aktivnosti z nosilci odgovornosti, roki, viri financiranja, ustreznimi kadrovskimi 

zmogljivostmi, organiziranostjo dela in drugimi pogoji za izvedbo načrta in doseganje zastavljenih ciljev. 

Naloge se zato ne uresničujejo.  

Izvedba večjih investicijskih projektov je dodatno upočasnjena tudi zaradi velike razdrobljenosti in s tem manjše 

sposobnosti za investiranje v energetiki. Določene projekte ovira tudi neustrezno upravljanje s konflikti. Izvajanje 

energetske politike spremlja letna publikacija MG Letni energetski pregled, vendar sistem spremljanja ReNEP 

2004 ni dovolj strog.  

 

Energetsko-podnebni zakonodajni paket 

Evropska unija želi z energetsko-podnebnim paketom doseči: 

• 20%  zmanjšanje količine emisij toplogrednih plinov do leta 2020 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 ter za 

30% do leta 2020, v primeru sklenitve obsežnega mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah 

• 20% povečanje deleža obnovljivih virov v rabi energije do leta 2020 vključno s ciljem 10% biogoriv 

• 20% višjo energetsko učinkovitost do leta 2020 

Da bodo cilji doženi se je potrebno pri tem ravnati po načelu pravičnosti v smislu "možnosti in sposobnosti" držav 

članic EU glede investicij in zagotoviti, da je breme za doseganje cilja pravično porazdeljeno po državah 

članicah EU. 

Iz predloga energetsko-podnebnega paketa je razvidno, da mora Slovenija do leta 2020 zmanjšati emisije 

toplogrednih plinov za okoli 6% glede na emisije v letu 2005 in sicer tako, da:  

• za 21% zmanjša emisije iz sektorjev, ki so vključeni v evropsko shemo trgovanja z emisijskimi pravicami 

(EU ETS sektorji27). Ker ti sektorji povzročajo za okoli 40% vseh slovenskih emisij toplogrednih plinov, 

zahtevani ukrep pomeni 8,4 % zmanjšanje celotnih slovenskih emisij, lahko za največ 4% poveča 

emisije iz sektorjev, ki niso vključeni v evropsko shemo trgovanja z emisijskimi pravicami (ne ETS 

sektorji28), glede na emisije iz teh sektorjev v letu 2005. Ker ti sektorji povzročajo za okoli 60% vseh 

                                                           
27 energetski sektor in večje industrijske naprave 
28 sektorji z več majhnimi viri izpustov, kakršni so promet (avtomobili, tovorna vozila), upravljanje stavb (ogrevanje), 

storitve, male industrijske naprave, kmetijstvo in ravnanje z odpadki 
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slovenskih emisij toplogrednih plinov, taka možnost dopušča povečanje celotnih slovenskih emisij za 

okoli 2,4%. 

V energetsko-podnebnem paketu je Evropska komisija zapisala, da mora Slovenija do leta 2020 povečati rabo 

OVE iz trenutnih 16% končne energije na 25% končne energije v letu 2020.  

 

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (ReNRP) 

Področje URE in OVE zavzema sedaj pomembno mesto tudi v ReNRP, ki jo je 12. oktobra 2006 sprejela Vlada 

RS. Resolucija predstavlja nabor ključnih razvojno-investicijskih projektov, katerih izvedba bo tako na nacionalni 

kot regionalni ravni koncentrirala razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojne preboje države kot 

celote, s čimer bomo dosegli hitrejšo gospodarsko rast, zagotovili konkurenčnost gospodarstva in družbenega 

okolja ter zagotovili nova in kakovostna delovna mesta ter blaginjo. 

 

Med nacionalne projekte je Vlada uvrstila tudi projekt »Trajnostna energija in ekonomija vodika«, ki 

predstavlja enega največjih razvojnih projektov. Projekt poleg OVE in URE vključuje še infrastrukturo za 

vodikovo ekonomijo in vozila nove generacije ter spodbujanje razvoja in prenosa tehnologij. 

 

Projekt: Trajnostna energija in ekonomija vodika 

Predmet projekta 

• Uveljavljanje obnovljivih virov energije 

• Aktivnosti usmerjene v učinkovito rabo energije 

• Infrastruktura za vodikovo ekonomijo in vozila nove generacije 

• Spodbujanje razvoja in prenosa tehnologij 

 

Cilji na področju energetike so: 

• povečati uporabo obnovljivih virov v deležu proizvodnje primarne energije,  

• bistveno izboljšati energetsko učinkovitost stavb,  

• zmanjšati odvisnost Slovenije od uvoza fosilnih energentov,  

• povečati samozadostnost Slovenije in zaokroženo oskrbo regij z OVE iz lokalno dostopnih virov. 

 

Cilji na področju tehnološkega razvoja in podjetništva so:  

• povečati sodelovanje slovenskega gospodarstva v mednarodnih projektih za raziskave in razvoj na 

področju OVE, URE in vodikove ekonomije,  

• povečati udeležbo v 6. in 7. okvirnem programu EU in v okvirnem programu za konkurenčnost in 

inovativnost.  

• Pospešiti prenos tehnologij vodikove ekonomije in njihovo izvedbo.  
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Cilji na področju okolja so: 

• bistveno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. Tu je vezna točka dejavnosti OVE in vodikove ekonomije, 

saj je z vidika trajnostnega razvoja bistveno, da proizvodnjo vodika vežemo na obnovljive vire in ne na 

fosilna goriva ali jedrsko energijo. 

 

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008 – 2016 

Cilj Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016 je skladno s 4. členom 

Direktive 2006/32/ES doseči 9% prihranek končne energije z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo 

ukrepe za učinkovito rabo energije in energetske storitve. Cilji so usklajeni z izhodišči Resolucije o Nacionalnem 

energetskem programu ter Direktivo 2006/32/ES in podpirajo doseganje zastavljenih ciljev v zvezi z okoljem in 

zanesljivostjo oskrbe z energijo. 

 

Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 

Izvleček iz projekta:  

S sprejemom Zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi 

podnebja je omejevanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji dobilo zakonsko osnovo in konkretne cilje.  

 

Cilj: Slovenija mora zmanjšati emisije vseh toplogrednih plinov za 8 % v prvem ciljnem 5 letnem obdobju 

(2008–2012) glede na izhodiščne emisije.  

 

Cilji občine 

Cilji občine Selnica ob Dravi so zasnovani z namenom zanesljive in konkurenčne oskrbe in rabe energije s 

poudarkom na rabi obnovljivih virov energije. Vsi cilji predstavljajo del nacionalnih energetskih ciljev.  

 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje 

 
 

 

116 
Projekt: ZELENA OBČINA  
Projekt delno sofinancira EU. Za vsebino dokumenta je odgovorna Občina Selnica  
ob Dravi in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije. 

CILJI IN KAZALNIKI Z VIDIKA ZANESLJIVOSTI IN KONKURENČNOSTI OSKRBE Z ENERGIJO 

Nanašajo se na nacionalne cilje: 

ReNEP 2004 

• Stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetskih 

omrežij (infrastrukture) in kakovosti oskrbe. 

• Uvajanje ukrepov URE in rabe OVE  

• Zagotoviti pospešeno odpiranje trgov z električno energijo in 

zemeljskim plinom 

Energetsko-podnebni 

paket 

• do leta 2020 povečati rabo OVE iz trenutnih 16% končne energije na 

25% končne energije v letu 2020. 

ReNRP 2007-2023 

• povečati uporabo obnovljivih virov v deležu proizvodnje primarne 

energije 

• zmanjšati odvisnost Slovenije od uvoza fosilnih energentov  

• povečati samozadostnost Slovenije in zaokroženo oskrbo regij z OVE 

iz lokalno dostopnih virov. 

 

1. ENERGETSKO UPRAVLJANJE JAVNE INFRASTRUKTURE 

CILJ: Konkurenčna in zanesljiva oskrba z energijo za potrebe javne infrastrukture 

Projekti/aktivnosti 

Vzpostavitev energetskega menedžmenta za javno infrastrukturo – imenovanje energetskega 

menedžerja 

 

• Validacija računov za energijo/energente (struktura stroškov, poraba energije, odjemne moči, 

ujemanje s pogodbami…). 

• Mesečno spremljanje rabe energije/energentov. 

• Mesečno spremljanje in analiziranje stroškov ter posameznih postavk. 

• Vodenje skupnega javnega naročanja za dobavo energije/energentov (električna energija). 

• Planiranje napovedi rabe in stroškov za energijo ter spremljanje realizacije (po odjemnih mestih; 

po različnih postavkah kot npr. za električno energijo :MT, VT, ET). 

• Pregled nad obstoječimi in prihajajočimi zakonodajnimi obveznostmi, ki vplivajo na dobavo 

oziroma oskrbo z energijo ter na stroške, ki vplivajo na občinski proračun. 

Kazalniki 

• Imenovan/izbran energetski menedžer. 

• Vzpostavljen sistem izvajanja energetskega menedžmenta oziroma informacijska podpora. 
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• Rezultati izvajanja energetskega menedžmenta. 

• Število izpeljanih aktivnosti/projektov iz naštetih aktivnosti energetskega menedžmenta. 

 

 

2. OSKRBA Z BIOMASO 

CILJ: Povečati/ohranjati delež rabe energije iz biomase 

Projekti/aktivnosti 

• Detajlna analiza upravičenosti izgradnje novih sistemov za izkoriščanje biomase.  

• Spodbujanje izkoriščanja biomase, kjer je to energetsko in ekonomsko sprejemljivo. 

• Spodbujanje občanov k izkoriščanju lastnih virov za proizvodnjo biomase za potrebe ogrevanja 

na področju občine. 

• Spodbujanje ustanovitev novih podjetij za nakup, proizvodnjo in prodajo energentov iz biomase 

na področju občine Selnica ob Dravi. 

• Spodbujanje uporabnikov biomase k zamenjavi zastarelih sistemov na biomaso. 

• Izrabiti možnost pridobivanja nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov tako za fizične kot 

pravne osebe. 

• Sofinanciranje/subvencioniranje občine Selnica ob Dravi v zamenjavo starih z novimi sistemi in 

tehnologijami za izrabo biomase.  

Kazalniki 

• Nova inštalirana moč sistemov za izkoriščanje biomase za potrebe ogrevanja. 

• Količina izkoriščenih lastnih virov za proizvodnjo biomase. 

• Število subvencij s strani občine. 

 

3. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IZ OVE 

CILJ: Spodbuditi občane k izgradnji MHE, SE 

Projekti/aktivnosti 

• Analiza možnih lokacij upravičenosti izgradnje novih sistemov za izkoriščanje hidro in sončne 

energije.  

• Analiza možne dodatne inštalirane moči posameznih odjemnih mest, na lokacijah upravičenih 

izgradenj SE. 

• Spodbujanje izgradnje sistemov za izkoriščanje hidro in sončne energije, kjer je to energetsko 

in ekonomsko sprejemljivo. 
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Kazalniki 

• Izdelane študij upravičenosti izgradnje fotovoltaičnih sistemov 

• Izdelane študije upravičenosti izgradnje MHE 

• Nova inštalirana moč sistemov SE in MHE 

 

4. OSKRBA S PLINOM29 

CILJ: Spodbuditi občane za priključitev na predvideno omrežje zemeljskega plina 

Projekti/aktivnosti 

• Spodbujanje občanov k priključitvi na predvideno omrežje zemeljskega plina. 

Kazalniki 

• Število izvedenih spodbujevalnih aktivnosti 

• Število podpisanih pristopnih pogodb/namer za priklop na omrežje 

 

 

 

CILJI IN KAZALNIKI S PODROČJA OKOLJA 

 

 

Nanašajo se na nacionalne cilje: 

Energetsko-podnebni 

paket 

• do leta 2020 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za okoli 6% glede 

na emisije v letu 2005 

• 20% višjo energetsko učinkovitost do leta 2020 

ReNEP 2007-2023 • bistveno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. 

Nacionalni akcijski načrt 

2008-2016 
• 9% prihranek končne energije 

Operativnem programu 

zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov do 

leta 2012 

• zmanjšanje emisije vseh toplogrednih plinov za 8 % v prvem ciljnem 

5 letnem obdobju (2008–2012) glede na izhodiščne emisije 

 

 

                                                           
29 K spodbujanju priključitve na plinovodno omrežje je potrebno pristopiti, takoj ko bo omrežje zgrajeno. 
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1. RABA ENERGIJE V JAVNIH OBJEKTIH 

CILJ: Zmanjšati končno rabo energije za 20 % v javnih objektih občine Selnica ob Dravi do 

leta 2016 

Projekti/aktivnosti 

• Delovanje predstavnikov javnih objektov v okviru vzpostavljenega energetskega menedžmenta 

(energetsko knjigovodstvo – mesečno spremljanje rabe in stroškov energije ter ostalih postavk). 

• Izdelava razširjenih energetskih pregledov/posameznih ukrepov oziroma idejnih projektov. 

• Priprava investicijske dokumentacije (DIIP). 

• Priprava projektnih predlogov in ostale potrebne dokumentacije za pridobitev nepovratnih 

sredstev/subvencij. 

• Izvedba investicij in spremljanje učinkov v okviru vzpostavljenega energetskega menedžmenta. 

• Kontinuirano usposabljanje in ozaveščanje zaposlenih. 

• Priprava in izvedba vodenih organizacijskih ukrepov (kot so npr. ugašanje naprav v stanju 

pripravljenosti, ugašanje luči, pravilno prezračevanje…) in motivacijskih tekmovanj o energetski 

učinkovitosti za uporabnike javnih objektov v okviru občine in izven nje. 

Kazalniki 

• Indeks rasti rabe energije na leto, na stopinjski dan, na kvadratni meter 

• Število izvedenih razširjenih energetskih pregledov 

• Izvedene investicije – količina prihranjene energije 

 

2. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V JAVNIH OBJEKTIH 

CILJ: Povečati delež obnovljivih virov energije v javnih objektih 

Projekti/aktivnosti 

• Detajlna analiza upravičenosti prehoda na uporabo biomase v javnih objektih, ki ne bodo 

uporabljali zemeljski plin iz daljinskega omrežja. 

• Analiza sončnega obsevanja na površinah javnih objektov, podjetij ter drugih potencialnih 

površinah za postavitev sončnih elektrarn ter sončnih kolektorjev. 

• Postavitev sončnih kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode, na podlagi energetskih 

pregledov oziroma drugih odločitev. 

Kazalniki 

• Število inštaliranih kW za izrabo OVE. 

• Število kWh pridobljenih iz obnovljivih virov energije. 
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3. RACIONALIZACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE 

CILJ: Zmanjšati rabo energije za javno razsvetljavo za 36% in optimizirati obratovanje, 

upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave 

Projekti/aktivnosti 

• Vpeljava informacijskega nadzornega sistema za upravljanje javne razsvetljave. 

• Organiziranje upravljavske in vzdrževalne strukture. 

• Izvajanje akcijskega načrta organizacijskih in investicijskih ukrepov v sklopu celovitega načrta 

urejanja javne razsvetljave (Strategije razvoja javne razsvetljave). 

• Spremljanje učinkov implementiranih organizacijskih in investicijskih ukrepov. 

• Kontinuirano usposabljanje in ozaveščanje upravljavca in vzdrževalca infrastrukture JR. 

Kazalniki 

• Vzpostavljen informacijski nadzorni sistem za upravljanje javne razsvetljave. 

• Zmanjšanje rabe energije za javno razsvetljavo. 

• Zmanjšanje stroškov za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave. 

 

4. OZAVEŠČENOST OBČANOV O OVE IN URE 

CILJ: Spodbujanje, dvig zavesti in tehničnega znanja o možnostih URE in OVE pri občanih 

Projekti/aktivnosti 

• Priprava subvencij za OVE in URE (samostojno ali kot dopolnilo nacionalnim razpisom). 

• Organizacija mini sejmov in delavnic o možnostih OVE in URE za občane. 

• Organizacija delavnic za predstavnike javnega sektorja in podjetij. 

• Priprava brošur in nabor promocijskega materiala. 

• Priprava člankov za lokalni časopis. 

Kazalniki 

• Število subvencioniranih ukrepov za OVE in URE. 

• Število člankov, število delavnic, število subvencioniranih projektov, število brošur. 

 

5. ENERGETSKA UČINKOVITOST IN IZKORIŠČANJE OVE V PODJETJIH 

CILJ: Povečanje ukrepov OVE in URE v podjetjih 

Projekti/aktivnosti 

• Spodbujanje lokalnih podjetij za izvedbo energetskih pregledov in investicij v ukrepe OVE in 

URE preko subvencij občin (samostojno oziroma kot dopolnilo nacionalnim razpisom). 
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• Organizacija konferenc in strokovnih predavanj za potrebe podjetij. 

Kazalniki 

• Število konferenc in ostalih dogodkov. 

• Število subvencioniranih ukrepov za OVE in URE. 

 

6. ENERGETSKA UČINKOVITOST V STANOVANJSKIH OBJEKTIH 

CILJ: Spodbujanje ukrepov URE in OVE v stanovanjskem sektorju 

Projekti/aktivnosti 

• Seznanjenje upravljavcev večstanovanjskih objektov in lastnikov stanovanj o obvezni vgradnji 

merilnikov toplotne energije. 

• Spodbujanje občanov za izvedbo investicij v ukrepe OVE in URE preko subvencij občin 

(samostojno oziroma kot dopolnilo nacionalnim razpisom). 

Kazalniki 

• Število vgrajenih merilnikov toplotne energije  

• Število subvencioniranih projektov. 

• Količina prihranjene energije. 
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