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UVOD

1.1 Namen in cilji lokalnega energetskega koncepta občine
Energetski koncept je celovit dokument, ki 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 energetski koncept kratkoročne in dolgoročne razvojne načrte občine, ne
samo na področju rabe in oskrbe z energijo, ampak tudi na vseh ostalih razvojnih
področjih občine. Namen energetskega koncepta 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.
Pomemben del energetskega koncepta obsega akcijski načrt, kjer so vsi predlagani
ukrepi oz. projekti terminsko določeni in ekonomsko ovrednoteni. V akcijskem
načrtu se določijo nosilci posameznih projektov, začetek in predvideni čas trajanja
projekta ter možni viri financiranja, ki bistveno pripomorejo k dejanski izpeljavi
projektov.
Energetski koncept za lokalno skupnost 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.
Energetski koncept občine je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega
energetskega razvoja občine, saj zajema vse ukrepe in predloge, s katerimi lahko
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občina uresničuje učinkovite, ekonomsko upravičene in okolju prijazne energetske
storitve v posameznih gospodinjstvih, javnih zgradbah in podjetjih.
Cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta 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
izobraževanja.

svetovanja,

osveščanja,

informiranja

in

Cilji energetskega koncepta so opredeljeni tako, da sledijo ciljem Resolucije o
Nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS št. 57/2004; ReNEP) in
Energetskega zakona (Ur. l. RS št. 26/2005, 27/2007; 70/2008 EZ). Vsi cilji v
energetskem konceptu so v skladu z ugotovljenimi potenciali za zmanjšanje rabe
energije in izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Za vse cilje so postavljeni tudi
kazalniki, na podlagi katerih se določa uspešnost doseganje le-teh.

1.2 Zakonodaja
Uradna zakonska podlaga za izdelavo in izvedbo energetskega koncepta je
zapisana v Energetskem zakonu, ki navaja, da so izvajalci energetskih dejavnosti in
lokalne skupnosti dolţni v svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in
obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim
energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.
Energetski zakon je bil dopolnjen leta 2004 (Zakon o spremembah in dopolnitvah
energetskega zakona – Ur.l. RS, št. 51/04), čistopis zakona je bil objavljen v letu
2007: Energetski zakon - Uradno prečiščeno besedilo (EZ-UPB2) (Uradni list RS,
št. 27/2007). V teh dokumentih so tudi določeni roki za izvedbo energetskih
konceptov, ki za lokalne skupnosti določa rok do 1. januarja 2011, za mestne
občine pa do 1. januarja 2009.
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Nacionalni energetski program (NEP), sprejet leta 2004 (Ur.l. RS, št. 57/04), navaja
energetski koncept kot predpogoj za pridobitev sredstev za nekatere projekte za
izkoriščanje OVE in projekte s področja URE.

1.3 Statistični podatki o občini
Statistični podatki1
Površina
Število prebivalcev skupaj
Gostota naseljenosti
Število gospodinjstev
Število podjetij

1

Vir: www.stat.si

2

64,5 km
4.550
2
70,5 oseb/km
1596
181

LEK Selnica ob Dravi – povzetek

stran 4
Slika 1: Območje občine Selnica ob Dravi

2

2

POVZETEK ANALIZE OBSTOJEČEGA STANJA

2.1 Raba energije na ravni občine
2.1.1 Toplotna energija
V spodnji tabeli in grafu je prikazana skupna raba energentov ogrevanja in toplotne
energije na območju občina Selnica ob Dravi.3
Tabela 1: Raba energentov ogrevanja in toplotne energije v občini Selnica ob Dravi 2008
električna
3
energent
kurilno olje (l)
UNP (l)
biomasa (m )
energija
(MWh)
stanovanjski objekti (individualni + večstanovanjski)
1.285.524
340.501
10.307
259
količina (enota)
13.175
2.349
24.735
259
količina (MWh)
32,5%
5,8%
61,0%
0,6%
delež (%)
javni objekti
71.000
/
/
/
količina (enota)
713,82
/
/
/
količina (MWh)
100%
/
/
/
delež (%)
večja podjetja
128.600
/
70
15,4
količina (enota)
1318
/
168
15,4
količina (MWh)
87,8%
/
11,2%
1,0%
delež (%)
vsi porabniki skupaj
1.485.124
340.501
10.377
274
količina (enota)
15.207
2.349
24.903
274
količina (MWh)
36%
5%
58%
1%
delež (%)

skupaj

40.518

714

1.501

42.733

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.

2
3

Vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/
V tabeli so izbrani podatki za leto 2008, ker smo uspeli večino podatkov pridobiti za leto 2008.
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Graf 1: Raba energentov ogrevanja in toplotne energije v občini Selnica ob Dravi 2008

Graf 2: deleži rabe toplotne energije po sektorjih

Raba toplotne energija na prebivalca
Tabela 2: Raba toplotne energije na prebivalca (Selnica ob Dravi/Slovenija)
raba toplotne raba/ prebivalca
prebivalcev
energije
v Selnici ob
(MWh)
Dravi (MWh)
individualna stanovanja
4412
40.031
9,073
stanovanja v
138
487
3,530
večstanovanjskih objektih

4

Vir: Popis 2002

raba/prebivalca
v SLO (MWh)
3,827
/

4
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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.

2.1.2 Električna energija
Podatkov o rabi električne energije smo pridobili s strani podjetja Elektro Maribor
d.d..
Tabela 3: Raba električne energije v občini Selnica ob Dravi v letih 2007 in 2008
odjemalci
Gospodinjstva
Poslovni odjem na srednji napetosti
Poslovni odjem na nizki napetosti brez
merjene moči
Poslovni odjem na nizki napetosti z merjeno
močjo
Javna razsvetljava
SKUPAJ

2007
št. merilnih
raba
mest
(kWh)
1.571
6.677.334
3
6.148.708

2008
št. merilnih
raba
mest
(kWh)
1.590
7.194.505
3
5.524.001

92

862.148

96

832.787

11

1761875

11

1.712.673

20
1.697

208.164
15.658.229

21
1.721

201.049
15.465.015

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%.
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Graf 3: Raba električne energije v občini Selnica ob Dravi 2008

POVZETEK:
2. ANALIZA RABE ENERGIJE IN ENERGENTOV TER STROŠKOV
STANOVANJSKI OBJEKTI
Večstanovanjski objekti
ogrevanje je individualno
Individualni objekti
Ogrevanje je individualno in v 37% z energentom biomaso.
Kurilne naprave-kotli so stari s slabim izkoristkom.
V 47% se še vedno uporablja energent kurilno olje.
JAVNI OBJEKTI
Javni objekti
Vsi javni objekti , razen KD na Svetem Vrhu (biomasa), se ogrevajo z ELKO
Javna razsvetljava (pred delno menjavo svetilk)
Raba električne energije je 45,9 kWh/prebivalca, kar presega ciljno vrednost
44,5 kWh/prebivalca.
60% sijalk je visokotlačnih živosrebrnih (VTF), ki so energetsko najbolj
potratne
Promet
Uporaba javnih prevoznih sredstev je nizka, kar pa je zaradi nestrjene
naseljenosti območja tudi pričakovano.
VEČJA PODJETJA IN OSTALI VEČJI PORABNIKI
Kot energent ogrevanja se v večji meri uporablja ELKO
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ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO/ENERGENTI

3.1 Centralne kotlovnice
Večje centralne kotlovnice, iz katere bi se ogrevalo večje število stanovanj v občini
ni.
Manjši kotlovnici sta na naslovu:
Slovenski trg 4a, iz katere se ogreva stanovanjski objekt, pošta, lekarna in
ambulanta. (Zgradba Občine se ne ogreva iz skupne kotlovnice.)
Gasilska ulica 55 iz katere se ogreva večstanovanjski blok s 16 stanovanji in
1 gostinskim lokalom.
Tabela 4: Podatki o centralni kotlovnici na Slovenskem trgu 4a
Tip kotla
RIELO 4RCT7 133
Moč
70 kW
Leto izdelave
2001
Tip gorilnika
RIELO 394T1
Energent
ELKO
Letna poraba energenta cca. 14.000 Litrov
Način obračunavanja
delilniki po ogrevalnih vejah

3.2 Oskrba z zemeljskim plinom in UNP
Občina še nima zgrajenega plinovodnega omrežja. Podjetje Mariborski plinovod
d.o.o. je že izdelalo idejni projekt izgradnje omrežja. Predvidena trasa z opisom je
predstavljena v točki Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti..
Distribucijo utekočinjenega naftnega plina v večini opravlja podjetje Mariborski
plinovod d.o.o.
Tabela 5: Raba UNP. v občini Selnica ob Dravi (Plinarna Maribor d.o.o)
Leto
2007
2008
3
Raba UNP (Sm )
13.773
15.062

3.3 Oskrba s tekočimi gorivi
V občini ni posebnih centralnih vodov za oskrbo s tekočimi gorivi. Podjetja in ostali
prebivalci imajo izdelane svoje rezervoarje, ki so bodisi v ali izven objekta, v
katerem gorivo porablja. Oskrba z gorivi je zaradi več ponudnikov nemotena.

5

Podatki o rabi se ne vodijo. Podatkov o kotlu nismo prejeli.
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3.4 Oskrba z električno energijo
Območje občine Selnica ob Dravi je elektrificirana skoraj na vseh področjih, kjer je
potreba po električni energiji. Same tehnične podatke o oskrbi z električno energijo
in o načrtih novogradenj na področju občine smo dobili s strani Elektro Maribor
d.d..6
Območje občine Selnica ob Dravi organizacijsko pokriva območna enota distribucije
Maribor z okolico, Elektro Maribor d.d.. Oskrbovanje z električno energijo trenutno
poteka iz 44-tih napajalnih transformatorskih postaj 20/0,4 kV, od katerih se večina
napaja iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Ruše preko 20 kV
izvodov Selnica, Lovrenc, Industrija Selnica in Kamnica, manjše število pa iz RTP
110/20 kV Sladki vrh preko 20 kV izvoda Ceršak/Kungota. Možna je njihova
medsebojna rezervna izmenjava in pa tudi prenapajanje iz RTP 110/20 kV
Vuzenica (Elektro Celje d.d.). RTP 110/20 Ruše je vzankana v 110 kV DV Pekre Ožbalt in je napajanje možno z ene ali druge strani. Nameščena ima dva
transformatorja 110/20 kV moči 20+31,5 MVA, ki oba obratujeta, v primeru izpada
enega pa prevzame njegovo obremenitev drugi. RTP 110/20 Sladki vrh je vzankana
v t.i. 110 kV prekmursko zanko in je njeno napajanje možno z ene ali druge strani.
Nameščena ima dva transformatorja 110/20 kV 31,5 MVA, ki oba obratujeta, v
primeru izpada enega pa prevzame njegovo obremenitev drugi. Po območju občine
Selnica ob Dravi trenutno poteka 115 km nadzemnega in 23 km podzemnega 20 kV
omrežja.
Za izboljšanje kvalitete in zanesljivosti napajanja odjemalcev el. energije na
predmetnem območju je do vključno leta 2018 predvidena ojačitev transformacije v
RTP 110/20 kV Ruše na 2×31,5 MVA, izgradnja cca. 5 km 20 kV omrežja, 9
transformatorskih postaj 20/0,4 kV in 10 km 0,4 kV omrežja ter obnova cca. 1
transformatorske postaje 20/0,4 kV in 3 km 0,4 kV omrežja. K izboljšanju
zanesljivosti napajanja bo pripomogla tudi izgradnja RTP 110/20 kV Podvelka, ki bo
služila predvsem prenapajanju odjemalcev na tem območju.
V skladu z Energetskim zakonom (Ur.l.RS št.27/07) in Uredbo o načinu izvajanja
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije
tarifnim odjemalcem (Ur.l.RS št.117/04) je za vzdrževanje, razvoj, vodenje in
obratovanje distribucijskega elektroenergetskega sistema odgovoren SODO
sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.. Razvoj
srednjenapetostnega omrežja in pripadajoče transformacije 110/SN kV na
predmetnem območju je obdelan v študiji REDOS 2035 ref. št. 1909/5 Dravska
dolina, Elektroinštitut Milan Vidmar, za obdobje 25 let. Omenjeno študijo
obnavljamo vsakih pet let.
6

Vir: Dopis Elektro Maribor - Opis oskrbe z električno energijo občine Selnica ob Dravi, št. 06-JZ/B-2426/09
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Planiranje novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) in pripadajočega omrežja
(20 kV in 0,4 kV) izvajamo na osnovi ocene povečanja obremenitev (stanovanjske
zazidave, gradnja poslovno obrtnih in industrijskih objektov ter povečanje električnih
priključnih moči na obstoječih objektih) in na osnovi predvidevanj pojava slabih
napetostnih razmer pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode
in objekte (TP, SNO in NNO). Ob pozidavah območij, za katere bo potrebna večja
priključna moč in v teh naših ocenah niso bila zajeta, bo potrebno pri nas posebej
naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.

3.5 Emisije v občini Selnica ob Dravi
Tabela 6: Emisije TGP v občini Selnica ob Dravi

Toplotna energija
Električna energija
Promet
Skupaj

CO2 (t)

SO2 (t)

NOx (t)

CxHy (t)

CO (t)

prah (t)

4.697
7.734
37
12.467

8
45

12
40

8
17

216
99

3
2

53

52

25

315

5

Graf 4: 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.
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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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ŠIBKE TOČKE RABE ENERGIJE

4.1 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.
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.
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4.2 Javni sektor
4.2.1 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).

Toplotna in električna energija
Glavne šibke točke so opisane v spodnji tabeli (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče
najti.).
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Šibke točke posameznih javnih objektov
Tabela 7: Šibke točke posameznih javnih objektov
Javni objekt
Izgube toplotne energije
Občina Selnica ob Dravi
polovica objekta nima izoliranega ostrešja
zunanji zid in ostrešje nista izolirana
telovadnica je potrebna celovite obnove. V ta namen je že
O.Š. Selnica ob Dravi
izdelan idejni projekt.
na radiatorjih so nameščeni navadni ventili brez regulacije
kotla sta stara (1980) s slabim izkoristkom
zunanji zid ni izoliran
O.Š. Gradišče na Kozjaku
strop proti neogrevanemu podstrešju ni izoliran
vlaga v kletnih prostorih
zunanji zid in ostrešje nista izolirana
na nekaterih radiatorjih so nameščeni navadni ventili brez
O.Š. Sv. duh na Ostrem Vrhu
regulacije
vlaga v pritličnih prostorih
zunanji zid in ostrešje nista izolirana
stara lesena okna (uničena)
O.Š. Sleme
stara kritina (uničena)
stara toplotna inštalacija
Vrtec – Selnica ob Dravi

Kulturni dom Gradišče na
Kozjaku
Kulturni dom Sv. Duh na
Ostrem Vrhu

zunanji zid in ostrešje nista izolirana
na nekaterih radiatorjih so nameščeni navadni ventili brez
regulacije
zunanji zid in ostrešje nista izolirana
stara lesena okna
na radiatorjih so nameščeni navadni ventili brez regulacije
zunanji zid in ostrešje nista izolirana
stara lesena okna in vrata
na radiatorjih so nameščeni navadni ventili brez regulacije

Izgube električne energije
/

Izgube sanitarne vode
/

ogrevanje sanitarne vode v
poletnih mesecih z
električno energijo

v toaletnih prostorih so
nameščeni navadni
brezstopenjski kotlički

/

v toaletnih prostorih so
nameščeni navadni
brezstopenjski kotlički

/

v svetilkah so nameščene
navadne žarnice
ogrevanje sanitarne vode v
poletnih mesecih z
električno energijo
velika poraba elek.energije

v toaletnih prostorih so
nameščeni navadni
brezstopenjski kotlički

/

v toaletnih prostorih so
nameščeni navadni
brezstopenjski kotlički

v svetilkah so nameščene
navadne žarnice

/

v svetilkah so nameščene
navadne žarnice

/
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4.2.2 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).
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4.2.3 Promet
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:
Ni študije oz. analiza možnosti organiziranja javnega prometa v občini.
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4.3 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.
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.
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ŠIBKE TOČKE OSKRBE Z ENERGIJO IN ENERGENTI

V občini Selnica ob Dravi ni centralnih kotlovnic (razen ene manjše), plinovoda ali
sistema za daljinsko ogrevanje. Oskrba s toplotno energijo se vrši lokalno iz
različnih energentov. Glede na veliko število ponudnikov raznih energentov, oskrba
z le-temi ne predstavlja težav glede oskrbe.

5.1 Centralne kotlovnice
V občini je le ena manjša centralna kotlovnica, v kateri je kotel na ELKO. Oskrba je
nemotena.

5.2 Oskrba s tekočimi gorivi in UNP
Oskrba z gorivi je zaradi več ponudnikov nemotena.

5.3 Oskrba z električno energijo
Oskrba z električno energijo gospodinjstev je pretežno nemotena, razen v primerih
rednih ali izrednih vzdrževalnih del. Večjih težav z dobavo električne energije ni bilo
izpostavljenih.
Elektro Maribor skrbi za nadgradnjo omrežja, zato so tudi predvidene investicije za
izboljšanje kvalitete in zanesljivosti napajanja odjemalcev. Le-te so opisane v
poglavju 3.4.
Glavne šibke točke:
šibke točke niso bile omenjene pri nobenem odjemalcu
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AKCIJSKI NAČRT

Akcijski načrt terminsko opredeljuje določene ukrepe, ki so opisani v poglavju
Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. Aktivnosti so razporejene v
smiselnem zaporedju med leti 2012 in 2021 glede na prioritete izvajanja
posameznih aktivnosti. Določen del aktivnosti je razporejen med kontinuirane
aktivnosti, ki se izvajajo vsako letno. Terminska opredelitev aktivnosti je okvirna in
se lahko prilagaja ostalim občinskim aktivnostim ter razpoložljivim sredstvom
občine.

6.1

Aktivnosti v letu 2012

Vzpostavitev energetskega menedţmenta na ravni občine
Občina Selnica ob
Ţupan, direktorica občinske
rok
Januar
nosilec:
odgovorni:
Dravi
uprave, ostali sodelavci
izvedbe:
2012
Občina mora vzpostaviti energetski menedžment na ravni občine. Oseba oz.
skupina, ki bo prevzela vodenje energetskega menedžmenta mora biti strokovno
usposobljena na področju energetike in vodenja posameznih projektov. Energetski
pričakovani menedžment je odgovoren za izvajanje projektov po začrtanem akcijskem načrtu in
rezultati
analiziranju ter ocenjevanju izvedenih projektov. Energetski menedžment je zadolžen
tudi za poročanje pristojnem ministrstvu. Energetski menedžment se lahko vzpostavi
znotraj občinske uprave ali pa celotni energetski menedžment prepusti zunanjim
strokovnjakom.
vrednost
financiranje s
ostali viri
2.500 € na leto
100%
/
projekta:
strani občine:
financiranja:
Vzpostavljen energetski management.
kazalniki:
Število izvedenih projektov.
Količina prihranjenih kWh.
1

Priprava smernic za način oskrbe s toplotno energijo v občini Selnica ob Dravi za uporabo pri
pripravi zazidalnih načrtov
energetski menedţment, višji
Občina Selnica ob
rok
februar
nosilec:
odgovorni: svetovalec za okolje in
Dravi
izvedbe:
2012
prostor
Večji del emisij CO2 se proizvaja zaradi porabe energentov/energije za ogrevanje.
Zato je ključnega pomena, da občina postavi okvire za novogradnje s katerimi določa
uporabo energentov, ki so prijaznejši za okolje. Hkrati pa mora spodbujati zamenjavo
obstoječih ogrevalnih sistemov oz. energentov z okoljsko prijaznejšim oz. z
obnovljivimi viri energije.
Občina lahko pripravi smernice v obliki odloka o načinu ogrevanja v občini Selnica ob
pričakovani Dravi, ali pa v obliki pravilnika. Dokument je potrebno upoštevati pri izdelavi
rezultati
zazidalnih načrtov. Dokument se mora nanašati na veljavno zakonodajo v katerih so
začrtane smernice na področju oskrbe na nacionalnem nivoju (energetski zakon,
pravilnik o učinkoviti rabi energije…).
Splošne smernice za vzpostavitev okoljsko prijaznega ogrevanja:
1. Ogrevanje iz skupnih kotlovnic: občina mora spodbujati ogrevanje objektov iz
skupnih kotlovnic saj je, v primerjavi z individualnimi kurišči, vzpostavljen večji
nadzor nad kuriščem in posledično učinkovitejšo izrabo energenta ter okoljsko
2
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sprejemljivejšo toplotno oskrbo.
2. Priključitev na mestni plinovod: občina mora spodbujati priključitev
gospodinjstev ter ostalih porabnikov na plinovodno omrežje. Prednost uporabe
plina je postopno izključevanje ELKO kot energenta za ogrevanje, zmanjšanje
emisij ter zanesljiva dobava.
3. Uporaba obnovljivih virov: občina mora spodbujati uporabo obnovljivih virov
energije za centralno ogrevanje ali pripravo tople vode, ali kakršnokoli drugo
vrsto uporabo energije.

vrednost
projekta:
kazalniki:

Pričakuje se povečana uporaba plinovoda, zmanjšanje uporabe kurilnega okolja,
zmanjšanje emisij CO2 ter povečanje uporabe obnovljivih virov.
odvisno od
odvisno od
financiranje s
ostali viri
zunanjega
zunanjega
/
izvajalca/lastni strani občine: izvajalca/lastni financiranja:
stroški
stroški
Pripravljene smernice oz. odlok za energetsko oskrbo.

Priprava in predstavitev študije o potencialnih priklopih SE na omreţje in teţave s priklopom
le-teh na mreţo
Občina Selnica ob
rok
maj-avg
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2012
Trenutne prenosne moči omrežja električne energije omejujejo postavitev sončnih
elektrarn (SE) na posameznih odjemnih mestih. Občina, kot stimulator proizvodenj
električne energije iz OVE, mora pomagati zagotoviti vso potrebno energetsko
infrastrukturo za izgradnjo SE.
pričakovani
rezultati
Občina mora izdelati študijo o potencialnih lokacijah in močeh za postavitev sončnih
elektrarn. Hkrati mora pozvati podjetja in občane, ki se ukvarjajo ali bi se želeli
ukvarjati s proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn in imajo težave s
priklopom le-teh na NN omrežje zaradi premajhnih prenosnih zmogljivostih.
vrednost
financiranje s
ostali viri
/
/
/
projekta:
strani občine:
financiranja:
Načrt razvoja električnega omrežja usklajen s potrebami podjetij in ostalih
kazalniki:
uporabnikov za postavitve sončnih elektrarn
3

Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih stavbah
Občina Selnica ob
energetski menedţment,
rok
apr - sep
nosilec:
odgovorni:
Dravi
vodstvo javnih ustanov
izvedbe:
2012
Preliminarni energetski pregledi so pokazali v katerih javnih stavbah je potrebno
izvesti razširjene energetske preglede. Namen razširjenih energetskih pregledov je
določiti in ovrednotiti realne potenciale za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah.
4

pričakovani
rezultati

vrednost
projekta:
kazalniki:

Rezultati takšnih pregledov so:
predlogi organizacijskih in investicijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije,
izdelava akcijskega načrta za vsako posamezno zgradbo,
finančna opredelitev predlaganih ukrepov, povračilne dobe predlaganih investicij
predlogi možnosti sofinanciranj ter pogodbenega znižanja energije.
Predlagane stavbe za izvedbo razširjenega energetskega pregleda: Občina Selnica
ob Dravi, OŠ Selnica ob Dravi, Vrtec Selnica ob Dravi
100% / odvisno
financiranje s
ostali viri
3.000 – 4.000
od trenutnega
MOP
strani občine:
financiranja:
€ / objekt
razpisa MOP-a
Izvedeni trije razširjeni energetski pregledi.
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Analiza potenciala sončnega obsevanja na javnih stavbah in podjetjih v občini Selnica ob Dravi
avg Občina Selnica ob
rok
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
nov
Dravi
izvedbe:
2012
Sistemi za izkoriščanje sončne energije 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.
pričakovani
rezultati
V občini so na voljo velike površine (strehe javnih objektov in podjetij), na katerih bi
lahko bile postavljene sončne elektrarne. Za spodbujanje potencialnih investitorjev in
uporabnikov za odločitev v izgradnjo fotovoltaične elektrarne mora občina v prvi vrsti
oceniti potencial na javnih stavbah. Študije izvedljivosti se bodo lahko uporabile tudi
za postavitev solarnega sistema za pripravo tople vode. Ostale primerne površine
lahko občina odda potencialnim investitorjem.
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
8.000 €
potencialni
/
projekta:
strani občine:
financiranja:
razpisi
kazalniki:
Izdelana analiza potenciala sončnega obsevanja na javnih stavbah in podjetjih
5

6.2

Aktivnosti v letu 2013

Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih stavbah
Občina Selnica ob
energetski menedţment,
rok
jan - apr
nosilec:
odgovorni:
Dravi
vodstvo javnih ustanov
izvedbe:
2013
Preliminarni energetski pregledi so pokazali v katerih javnih stavbah je potrebno
izvesti razširjene energetske preglede. Namen razširjenih energetskih pregledov je
določiti in ovrednotiti realne potenciale za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah.
6

pričakovani
rezultati

vrednost
projekta:
kazalniki:

Rezultati takšnih pregledov so:
predlogi organizacijskih in investicijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije,
izdelava akcijskega načrta za vsako posamezno zgradbo,
finančna opredelitev predlaganih ukrepov, povračilne dobe predlaganih investicij
predlogi možnosti sofinanciranj ter pogodbenega znižanja energije.
Predlagane stavbe za izvedbo razširjenega energetskega pregleda: OŠ Gradišče na
Kozjaku, OŠ Sv. Duh na Ostrem Vrhu, KD Sv. Duh na Ostrem Vrhu
financiranje s
ostali viri
3.000 – 4.000
100%
/
strani občine:
financiranja:
€ / objekt
Izvedeni štirje razširjeni energetski pregledi.

Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne
Občina Selnica ob
rok
apr-sep
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2013
Občina lahko pomaga lastnikom velikih površin (strehe, nefunkcionalna zemljišča) pri
iskanju potencialnih investitorjem. Občina bo preko javnega razpisa izbrala
investitorja za postavitev sončne elektrarne na izbrani javni površini ter mu pomagala
pričakovani pri izvedbi projekta s sofinanciranjem investicijske in projektne dokumentacije.
rezultati
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki po postopoma pripeljala do
investicije v sončno elektrarno. S tem se bo spodbudila gradnja sončnih elektrarn in
tudi razpoložljive površine za postavitve le-teh se bodo povečale.
financiranje
1.000 – 3.000 €
50 % (500 –
vrednost
ostali viri
50 % (500 –
s strani
(odvisno od
1.500 €) projekta:
financiranja:
1.500 €)
občine:
velikosti sistema)
investitor
7
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8

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov
Občina Selnica ob
rok
avg-dec
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2013
Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne
pričakovani energije v posameznih stavbah.
rezultati
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo.
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
Potencialni
10.000 €
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
razpisi
razpisi
Izvedeni investicijski ukrepi
kazalniki:
Prihranjena količina energije.

6.3

Aktivnosti v letu 2014

9

Postavitev solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode
Občina Selnica ob
rok
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
julij 2014
Dravi
izvedbe:
Občina bo, glede na izdelane preliminarne in razširjene energetske preglede javnih
stavb, izdelala solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode na 1/3 javnih stavb, ki
so primerne za izkoriščanje potenciala. Javne objekte bo določil energetski
pričakovani
menedžer na podlagi pripravljene dokumentacije preliminarnih in razširjenih
rezultati
energetskih pregledov.

vrednost
projekta:
kazalniki:

Implementacija solarnih sistemov bo imela pozitiven osveščevalni učinek na občane.
5.000 –
10.000 €
100% /
financiranje s
ostali viri
Potencialni
(odvisno od
potencialni
strani občine:
financiranja:
razpisi
velikosti
razpisi
sistema)
Implementiran solarni sistem v javni ustanovi

Postavitev svetilk s fotovoltaičnim napajanjem
Občina Selnica ob
rok
avgust
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2014
Eden izmed ukrepov na javni razsvetljavi, ki ima tako okoljske kot osveščevalne
prednosti, so fotovoltaične svetilke. Le-te ne uporabljajo energije iz omrežja, temveč
jo za svoje potrebe same proizvajajo. Svetilke lahko obratujejo same praktično brez
vzdrževalnih stroškov. Takšne svetilke imajo pozitivne učinke v smislu promocije
pričakovani
fotovoltaike, kot vira električne energije.
rezultati
10

vrednost
projekta:
kazalniki:

Občina Selnica ob Dravi bo za promocijo fotovoltaike ter energetsko učinkovite
razsvetljave postavila 5 fotovoltaičnih svetilk na predelih občine oz. lokacijah ki niso
elektrificirane. Lokacija bo opredeljena v strategiji razvoja javne razsvetljave.
100% /
odvisno od
financiranje s
ostali viri
razpisi,
17.000 €
nacionalnih
strani občine:
financiranja:
donatorji
razpisov,
donatorjev
5 postavljenih fotovoltaičnih svetilk
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11

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov
Občina Selnica ob
rok
avg-dec
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2014
Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne
pričakovani energije v posameznih stavbah.
rezultati
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo.
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
Potencialni
10.000 €
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
razpisi
razpisi
Izvedeni investicijski ukrepi
kazalniki:
Prihranjena količina energije.

6.4

Aktivnosti v letu 2015

12

Postavitev solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode
Občina Selnica ob
rok
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
julij 2015
Dravi
izvedbe:
Občina bo, glede na izdelane preliminarne in razširjene energetske preglede javnih
stavb, izdelala solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode na 2/3 javnih stavb, ki
so primerne za izkoriščanje potenciala. Javne objekte bo določil energetski
pričakovani
menedžer na podlagi pripravljene dokumentacije preliminarnih in razširjenih
rezultati
energetskih pregledov.

vrednost
projekta:
kazalniki:

13

Implementacija solarnih sistemov bo imela pozitiven osveščevalni učinek na občane.
5.000 –
10.000 €
100% /
financiranje s
ostali viri
(odvisno od
potencialni
/
strani občine:
financiranja:
velikosti
razpisi
sistema)
Implementiran solarni sistem v javni ustanovi.

Izdelava analize potenciala izrabe bioplina in priprava idejnega projekta
Občina Selnica ob
rok
mar - jul
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2015
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.
pričakovani
rezultati
3
Možna proizvodnja bioplina na kmetijah v občini Selnica ob Dravi je 1.435.000 m , s
katerim lahko dobimo cca. 6.650 MWh primarne energije. Za določitev potenciala
glede na lokacijo (naselje) je potrebno izdelati analizo potenciala za izbrano naselje,
kjer bo opredeljen potencial ter zainteresirane kmetije. Pripraviti je potrebno idejni
projekt izrabe bioplina z investicijsko dokumentacijo
40 %
vrednost
financiranje s
ostali viri
10.000
60%
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
investitorji
kazalniki:
Izdelana analiza potenciala izrabe in idejni projekt
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Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne
Občina Selnica ob
rok
apr-sep
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2015
Občina lahko pomaga lastnikom velikih površin (strehe, nefunkcionalna zemljišča) pri
iskanju potencialnih investitorjem. Občina bo preko javnega razpisa izbrala
investitorja za postavitev sončne elektrarne na izbrani javni površini ter mu pomagala
pričakovani pri izvedbi projekta s sofinanciranjem investicijske in projektne dokumentacije.
rezultati
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki po postopoma pripeljala do
investicije v sončno elektrarno. S tem se bo spodbudila gradnja sončnih elektrarn in
tudi razpoložljive površine za postavitve le-teh se bodo povečale.
1.000 – 3.000 €
50 % (500 –
vrednost
financiranje s 50 % (500 –
ostali viri
(odvisno od
1.500 €) projekta:
strani občine: 1.500 €)
financiranja:
velikosti
investitor
sistema)
kazalniki:
Investicijska in projektna dokumentacija za postavitev sončne elektrarne
14

15

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov
Občina Selnica ob
rok
avg-dec
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2015
Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne
pričakovani energije v posameznih stavbah.
rezultati
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo.
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
Potencialni
10.000 €
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
razpisi
razpisi
Izvedeni investicijski ukrepi
kazalniki:
Prihranjena količina energije.

6.5

Aktivnosti v letu 2016

Priprava analize hidro potenciala v občini Selnica ob Dravi
Občina Selnica ob
rok
marec
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2016
V občini Selnica ob Dravi so vodotoki primerni za izkoriščanje hidro energije. Prvi
pogoj, ki se mora izpolniti je da se predhodno zagotovi natančnejša analiza zahtev
MOP-a po doseganju biološkega minimuma.
pričakovani
rezultati
Najboljši način spodbujanja potencialnih investitorjev za izgradnjo MHE je priprava
študije o izkoriščanju hidro potenciala, kjer bodo ocenjeni potenciali vseh vodotokov
v občini. Prav tako bo opredeljena tudi okvirna moč in mikro lokacije za postavitev
MHE.
odvisno od
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
zunanjega
potencialni
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
izvajalca in
investitorji
investitorji
obsega študije
kazalniki:
Izdelana analiza hidro potenciala v občini Selnica ob Dravi
16
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17

Postavitev solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode
Občina Selnica ob
rok
julij
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2016
Občina bo, glede na izdelane preliminarne in razširjene energetske preglede javnih
stavb, izdelala solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode na 3/3 javnih stavb, ki
so primerne za izkoriščanje potenciala. Javne objekte bo določil energetski
pričakovani
menedžer na podlagi pripravljene dokumentacije preliminarnih in razširjenih
rezultati
energetskih pregledov.

vrednost
projekta:
kazalniki:

Implementacija solarnih sistemov bo imela pozitiven osveščevalni učinek na občane.
5.000 –
10.000 €
100% /
financiranje s
ostali viri
(odvisno od
potencialni
/
strani občine:
financiranja:
velikosti
razpisi
sistema)
Implementiran solarni sistem v javni ustanovi

18

Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave
Občina Selnica ob
rok
apr - sep
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2016
Občina mora do leta 2016 postopa zamenjati svetilke, ki niso v skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Do 31.12.2016 mora biti 100%
vseh svetilk v občini zamenjani v skladu z Uredbo. V občini je zaradi zamenjave v
letu 2009 in 2010 v skladu z Uredbo 78%. Zato bo v letu 2015 predvidena
zamenjava 11% vseh svetilk – skupaj 89%. Zamenjave morajo biti izvede v skladu s
pričakovani
strategijo razvoja javne razsvetljave in akcijskim načrtom, ki med drugim opredeljuje
rezultati
tudi tehnične lastnosti in energetsko učinkovitost svetilk.

vrednost
projekta:
kazalniki:
19

Ob izvedbi se pričakuje najmanj 1% padec rabe energije, stroškov ter zmanjšanje
emisij CO2. Prav tako se bo zmanjšal negativen vpliv bleščanja svetilk ter izboljšala
varnost v cestnem prometu.
financiranje s
ostali viri
11.000 €
100%
/
strani občine:
financiranja:
89% razsvetljave v skladu z Uredbo in energetsko učinkovita.

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov
Občina Selnica ob
rok
avg-dec
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2016
Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne
pričakovani energije v posameznih stavbah.
rezultati
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo.
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
Potencialni
10.000 €
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
razpisi
razpisi
Izvedeni investicijski ukrepi
kazalniki:
Prihranjena količina energije.
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Aktivnosti v letu 2017

Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne
Občina Selnica ob
rok
apr-sep
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2017
Občina lahko pomaga lastnikom velikih površin (strehe, nefunkcionalna zemljišča) pri
iskanju potencialnih investitorjem. Občina bo preko javnega razpisa izbrala
investitorja za postavitev sončne elektrarne na izbrani javni površini ter mu pomagala
pričakovani pri izvedbi projekta s sofinanciranjem investicijske in projektne dokumentacije.
rezultati
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki po postopoma pripeljala do
investicije v sončno elektrarno. S tem se bo spodbudila gradnja sončnih elektrarn in
tudi razpoložljive površine za postavitve le-teh se bodo povečale.
1.000 – 3.000 €
50 % (500 –
vrednost
financiranje s 50 % (500 –
ostali viri
(odvisno od
1.500 €) projekta:
strani občine: 1.500 €)
financiranja:
velikosti
investitor
sistema)
kazalniki:
Investicijska in projektna dokumentacija za postavitev sončne elektrarne
20

21

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov
Občina Selnica ob
rok
avg-dec
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2017
Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne
pričakovani energije v posameznih stavbah.
rezultati
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo.
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
Potencialni
10.000 €
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
razpisi
razpisi
Izvedeni investicijski ukrepi
kazalniki:
Prihranjena količina energije.

6.7
22

Aktivnosti v letu 2018

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov
Občina Selnica ob
rok
avg-dec
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2018
Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne
pričakovani energije v posameznih stavbah.
rezultati
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo.
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
Potencialni
10.000 €
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
razpisi
razpisi
Izvedeni investicijski ukrepi
kazalniki:
Prihranjena količina energije.
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Aktivnosti v letu 2019

Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne
Občina Selnica ob
rok
apr-sep
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2019
Občina lahko pomaga lastnikom velikih površin (strehe, nefunkcionalna zemljišča) pri
iskanju potencialnih investitorjem. Občina bo preko javnega razpisa izbrala
investitorja za postavitev sončne elektrarne na izbrani javni površini ter mu pomagala
pričakovani pri izvedbi projekta s sofinanciranjem investicijske in projektne dokumentacije.
rezultati
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki po postopoma pripeljala do
investicije v sončno elektrarno. S tem se bo spodbudila gradnja sončnih elektrarn in
tudi razpoložljive površine za postavitve le-teh se bodo povečale.
1.000 – 3.000 €
50 % (500 –
vrednost
financiranje s 50 % (500 –
ostali viri
(odvisno od
1.500 €) projekta:
strani občine: 1.500 €)
financiranja:
velikosti
investitor
sistema)
kazalniki:
Investicijska in projektna dokumentacija za postavitev sončne elektrarne
23

24

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov
Občina Selnica ob
rok
avg-dec
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2019
Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne
pričakovani energije v posameznih stavbah.
rezultati
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo.
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
Potencialni
10.000 €
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
razpisi
razpisi
Izvedeni investicijski ukrepi
kazalniki:
Prihranjena količina energije.

6.9
25

Aktivnosti v letu 2020

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov
Občina Selnica ob
rok
avg-dec
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2020
Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne
pričakovani energije v posameznih stavbah.
rezultati
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo.
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
Potencialni
10.000 €
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
razpisi
razpisi
Izvedeni investicijski ukrepi
kazalniki:
Prihranjena količina energije.
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6.10 Aktivnosti v letu 2021
Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne
Občina Selnica ob
rok
apr-sep
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2021
Občina lahko pomaga lastnikom velikih površin (strehe, nefunkcionalna zemljišča) pri
iskanju potencialnih investitorjem. Občina bo preko javnega razpisa izbrala
investitorja za postavitev sončne elektrarne na izbrani javni površini ter mu pomagala
pričakovani pri izvedbi projekta s sofinanciranjem investicijske in projektne dokumentacije.
rezultati
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki po postopoma pripeljala do
investicije v sončno elektrarno. S tem se bo spodbudila gradnja sončnih elektrarn in
tudi razpoložljive površine za postavitve le-teh se bodo povečale.
1.000 – 3.000 €
50 % (500 –
vrednost
financiranje s 50 % (500 –
ostali viri
(odvisno od
1.500 €) projekta:
strani občine: 1.500 €)
financiranja:
velikosti
investitor
sistema)
kazalniki:
Investicijska in projektna dokumentacija za postavitev sončne elektrarne
26

27

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov
Občina Selnica ob
rok
avg-dec
nosilec:
odgovorni: energetski menedţment
Dravi
izvedbe:
2021
Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne
pričakovani energije v posameznih stavbah.
rezultati
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo.
100% /
vrednost
financiranje s
ostali viri
Potencialni
10.000 €
potencialni
projekta:
strani občine:
financiranja:
razpisi
razpisi
Izvedeni investicijski ukrepi
kazalniki:
Prihranjena količina energije.
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6.11 Kontinuirane aktivnosti
28

Izobraţevalni dogodki v okviru energetskega menedţmenta

nosilec:

pričakovani
rezultati

vrednost
projekta:
kazalniki:
29

rok
kontinuirano
izvedbe
– začetek
2012
:
Vzpostavljen energetski menedžment v posameznih stavbah še ni dovolj za
doseganje maksimalnih učinkov implementiranih ukrepov. Zelo pomembno je, da
zaposleni in uporabniki javnih stavb izvajajo ukrepe, katere vzpostavi energetski
menedžer. Še posebej je pomembno izvajanje ukrepov v izobraževalnih ustanovah,
kjer se varčna raba preslika na otroke.
Energetski menedžment mora skupaj z javni ustanovami pripraviti izobraževalne
dogodke in gradivo za različne ciljne skupine (uslužbenci, hišniki, dijaki, učenci...).
Poseben poudarek je na izobraževanju mlajših ciljnih skupin. Vzpostaviti je potreben
kontinuiran sistem izobraževanja.
Pričakovano je 10% znižanje rabe energije v posameznih stavbah (ob uvedbi
celovitega energetskega upravljanja – osveščevalne akcije + energetsko
knjigovodstvo). Posledično se bodo znižali stroški in tudi emisije CO2.
financiranje s
ostali viri
2.000 € na leto
100%
/
strani občine:
financiranja:
Najmanj 2 izobraževalna dogodka na leto.

Občina Selnica ob
Dravi

odgovorni:

energetski menedţment

Izobraţevalni seminarji in osveščevalni materiali

nosilec:

kontinuirano
– začetek
2012
Potrebno je pripraviti brošure, s katerimi občanom na poljudni način spodbudimo
razmišljanje o URE in OVE. Ukrep je smiselno predstaviti tudi ponudnikom tovrstnih
izdelkov (kotlov, solarnih kolektorjev..) in jih povabiti k sodelovanju.

Občina Selnica ob
Dravi

odgovorni:

energetski
menedţment

rok
izvedbe:

Pripraviti je potrebno konference, predavanja in delavnice na temo URE in OVE za
občane, predstavnike podjetij... Predvsem je potrebno predstaviti finančne prednosti
investiranja v URE in OVE ter tudi predstaviti možnosti financiranja iz drugih virov
kot so npr. okoljski krediti, subvencije…
pričakovani
rezultati

Ciljne skupine:
občani,
javni uslužbenci,
podjetniki
…
Energetski menedžment mora pripraviti dolgoročni program izobraževalnih
seminarjev. Potrebno se je povezati z lokalno energetsko agencijo ali drugo
strokovno inštitucijo.

vrednost
projekta:
kazalniki:

Pričakovan rezultat je povečano zanimanje za ukrepe URE in OVE ter posledično
zmanjšanje rabe energije, stroškov in emisij CO 2. Le-to pa je odvisno od kvalitete
izvedbe aktivnosti.
100% /
financiranje s
ostali viri
podjetja s
3.000 € na leto
/
strani občine: področja URE financiranja:
in OVE
Najmanj 2 seminarja na leto in 1 brošura na temo URE in OVE na leto.
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Letne finančne spodbude za občane

nosilec:

kontinuirano
– začetek
2012
Za doseganje največjih spodbud ukrepov URE in OVE za občane bo občina
namenila vsako leto določen znesek, katerega bo preko javnega razpisa podelila
občanov, ki bodo implementirali ukrepe URE in OVE v svojih stavbah. Energetski
menedžer bo vsako leto določil vsebino razpisa in višino sofinanciranja s strani
občine. Občina bo sofinancirala naslednje ukrepe:
kotel na biomaso,
zamenjava navadnih radijatorskih ventilov s termostatskimi ventili,
solarni sistem za pripravo tople vode,
izdelava fotovoltaične sistema,
…

Občina Selnica ob
Dravi

pričakovani
rezultati

odgovorni:

energetski menedţment

rok
izvedbe:

Občani bodo s spodbudami neposredno stimulirani za URE in OVE, kar bo
posledično prineslo pozitivne učinke v obliki zmanjšanja rabe energije ter povečano
zanimanje za OVE.
financiranje s
ostali viri
10.000 € na
lastniki oz.
100%
strani občine:
financiranja:
leto
investitorji
Podelitev 20 neposrednih spodbud za implementacijo ukrepov URE in OVE na
leto.

vrednost
projekta:
kazalniki:
31
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Energetsko svetovanje

nosilec:

pričakovani
rezultati

vrednost
projekta:
kazalniki:

kontinuirano
– začetek
2012
Internet in informacijske tehnologije so v zadnjem času vedno bolj aktualne in
prodirajo tudi na področje energetike v obliki svetovanja. Smiselno je da občina
vzpostavi energetsko svetovanje za občane v obliki energetskega portala, kjer bodo
aktualne informacije iz sveta energetike in tudi aplikacija, preko katere bodo lahko
občani pošiljali vprašanja in pregledovali odgovore glede konkretnih težav s katerimi
se srečujejo občani na področju URE in OVE.

Občina Selnica ob
Dravi

odgovorni:

energetski menedţment

rok
izvedbe:

Način energetskega svetovanja bo vzpostavil energetski menedžment.
100% /
financiranje s
ostali viri
2.000 € na leto
nacionalni
strani občine:
financiranja:
razpisi
Najmanj 50 individualnih svetovanj na leto.

/
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Izvedba mini energetskih sejmov

nosilec:

kontinuirano
– začetek
2012
Mini energetski sejem ponudi občanom vizualni prikaz sodobnih naprav (kotlov,
solarnih kolektorjev…) in osebni stik z različnimi ponudniki tovrstne opreme.

Občina Selnica ob
Dravi

pričakovani
rezultati

odgovorni:

energetski menedţment

rok
izvedbe:

Mini sejem je potrebno pripraviti v sodelovanju s ponudniki izdelkov na področju URE
in OVE. Sejem je potrebno pripraviti na takšen način, da bodo občani videli na
praktičnih primerih, kako implementirati posamezne ukrepe in na kakšen način
delujejo.
Energetski menedžer mora pripraviti program mini sejmov ter vzpostaviti kontakte s
podjetji, ki bi želeli predstaviti svoje izdelke. Sejmi so lahko izvedeni tudi v
posameznih zaselkih ter na takšen način, da bodo dosegli čim širše ciljne skupine.

vrednost
projekta:
kazalniki:

1.500 € na leto

financiranje s
strani občine:

Najmanj 1 mini sejem na leto.

0%

ostali viri
financiranja:

100%
podjetja, ki
bodo
predstavljali
tehnologije
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6.12 Terminski načrt
Tabela 8: Terminski plan aktivnosti
Leto
Kvartal
Vzpostavitev energetskega menedžmenta na
ravni občine
Priprava smernic za način ogrevanja v občini
Selnica ob Dravi za uporabo pri pripravi
zazidalnih načrtov
Aktivnost

1
2

3

Priprava in predstavitev študije o potencialnih
priklopih SE na omrežje in težave s priklopom
le-teh na mrežo

4

Izvedba razširjenih energetskih pregledov v
javnih stavbah

5

Analiza potenciala sončnega obsevanja na
javnih stavbah in podjetjih v občini Selnica ob
Dravi

6

Izvedba razširjenih energetskih pregledov v
javnih stavbah

7

Priprava investicijske in projektne
dokumentacije za postavitev sončne elektrarne

8

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah
na podlagi izvedenih energetskih pregledov

9

Postavitev solarnega sistema za pripravo
sanitarne tople vode

10

Priprava investicijske in projektne
dokumentacije za postavitev sončne elektrarne

11

Postavitev svetilk s fotovoltaičnim napajanjem

12

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah
na podlagi izvedenih energetskih pregledov

13

Postavitev solarnega sistema za pripravo
sanitarne tople vode

1

2012
2 3

4

1

2013
2 3 4

1

2014
2 3

4

1

2015
2 3

4

1

2016
2 3

4

1

2017
2 3

4

1

2018
2 3

4

1

2019
2 3

4

1

2020
2 3

4

1

2021
2 3

4
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Leto
Kvartal

14

Izdelava analize potenciala izrabe bioplina in
priprava idejnega projekta

15

Priprava investicijske in projektne
dokumentacije za postavitev sončne elektrarne

16

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah
na podlagi izvedenih energetskih pregledov

17

Priprava analize hidro potenciala v občini
Selnica ob Dravi

18

Postavitev solarnega sistema za pripravo
sanitarne tople vode

19

Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave

20

Priprava investicijske in projektne
dokumentacije za postavitev sončne elektrarne

21

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah
na podlagi izvedenih energetskih pregledov

22

Izobraževalni dogodki v okviru energetskega
menedžmenta

23

Izobraževalni seminarji in osveščevalni materiali

24

Letne finančne spodbude za občane

25

Energetsko svetovanje

26

Izvedba mini energetskih sejmov

1

2012
2 3

4

1

2013
2 3 4

1

2014
2 3

4

1

2015
2 3

4

1

2016
2 3

4

1

2017
2 3

4

1

2018
2 3

4

1

2019
2 3

4

1

2020
2 3

4

1

2021
2 3

4
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6.13 Finančni načrt
Tabela 9: Finančni načrt aktivnosti
aktivnost

vrednost
projekta
(€)

občina
(€)

ostali
viri (€)

2.500

2.500

/

2012
1

Vzpostavitev energetskega menedžmenta na ravni občine

2

Priprava smernic za način ogrevanja v občini Selnica ob Dravi
za uporabo pri pripravi zazidalnih načrtov

0

0

/

3

Priprava in predstavitev študije o potencialnih priklopih SE na
omrežje in težave s priklopom le-teh na mrežo

0

0

/

4

Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih stavbah

12.000

12.000

/

5

Analiza potenciala sončnega obsevanja na javnih stavbah in
podjetjih v občini Selnica ob Dravi

8.000

8.000

/

22.500

22.500

/

Skupaj:
2013
6

Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih stavbah

12.000

12.000

/

7

Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev
sončne elektrarne

1.500

1.500

/

8

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi
izvedenih energetskih pregledov

10.000

10.000

/

23.500

23.500

/

10.000

10.000

/

17.000

17.000

/

10.000

10.000

/

37.000

37.000

/

10.000

10.000

/

10.000

6.000

4.000

1.500

1.500

/

10.000

10.000

/

31.500

27.500

4.000

Skupaj:
2014
9

Postavitev solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode

Postavitev svetilk s fotovoltaičnim napajanjem
Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi
11
izvedenih energetskih pregledov
Skupaj:
10

2015
12
13
14
15

Postavitev solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode
Izdelava analize potenciala izrabe bioplina in priprava idejnega
projekta
Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev
sončne elektrarne
Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi
izvedenih energetskih pregledov

Skupaj:
2016
16

Priprava analize hidro potenciala v občini Selnica ob Dravi

17

Postavitev solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode

18

Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave
Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi
19
izvedenih energetskih pregledov
Skupaj:

odvisno od zunanjega izvajalca in obsega študije

10.000

10.000

/

11.000

11.000

/

10.000

10.000

/

31.000

31.000

/
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2017
20

Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev
sončne elektrarne

1.500

1.500

/

21

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi
izvedenih energetskih pregledov

10.000

10.000

/

Skupaj:

11.500

11.500

/

2018
Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi
22
izvedenih energetskih pregledov
Skupaj:

10.000

10.000

/

10.000

10.000

/

2019
23

Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev
sončne elektrarne

1.500

1.500

/

24

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi
izvedenih energetskih pregledov

10.000

10.000

/

11.500

11.500

/

10.000

10.000

/

10.000

10.000

/

Skupaj:
2020
25

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi
izvedenih energetskih pregledov

Skupaj:
2021
26

Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev
sončne elektrarne

1.500

1.500

/

27

Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi
izvedenih energetskih pregledov

10.000

10.000

/

11.500

11.500

/

28 Izobraževalni dogodki v okviru energetskega menedžmenta

20.000

20.000

/

29 Izobraževalni seminarji in osveščevalni materiali

30.000

30.000

/

30 Letne finančne spodbude za občane

100.000

100.000

/

31 Energetsko svetovanje

20.000

20.000

/

32 Izvedba mini energetskih sejmov

15.000

/

15.000

Skupaj:

185.000

170.000

15.000

Skupaj 2012-2021:

385.000

366.000

19.000

Skupaj:
Kontinuirane aktivnosti

7

Strošek kontinuiranih aktivnosti je ocenjen za 10 letno obdobje.

7
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Tabela 10: povzetek finančnega načrta aktivnosti
leto

skupaj vrednost projekta
(€)

občina (€)

ostali viri (€)

2012

41.000

39.500

1.500

2013

42.000

40.500

1.500

2014

55.500

54.000

1.500

2015

50.000

44.500

5.500

2016

49.500

48.000

1.500

2017

30.000

28.500

1.500

2018

28.500

27.000

1.500

2019

30.000

28.500

1.500

2020

28.500

27.000

1.500

2021

30.000

28.500

1.500

Skupaj

385.000

366.000

19.000

7
7.1

NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA
ENERGETSKEGA KONCEPTA
Nosilci izvedbe energetskega koncepta

Energetski koncept občine je dokument, ki dolgoročno ureja problematiko oskrbe in
rabe energije ter s svojimi aktivnostmi vodi občino k izboljšanju energetskega
stanja, povečanju rabe obnovljivih virov, zmanjšanju emisij TGP ter izboljšanju
bivalnega okolja za občane. Vse to pa je v celoti odvisno od izvajanja energetskega
koncepta. Občina se je, z izdelavo in sprejetjem lokalnega energetskega koncepta
na občinskem svetu, zavezala k izvajanju le-tega. Zato je ključnega pomena, kako
bo sestavljena ekipa, ki bo kvalitetno izvajala vse aktivnosti, ki so opredeljene v
LEK-u.
Zaradi obsežnosti aktivnosti je potrebno vzpostaviti energetski menedžment s
takšno sestavo, ki bo kos vsem zahtevnim nalogam. Ker se aktivnosti neposredno
navezujejo na občino je najbolj smiselno, da delo »občinskega« energetskega
menedžerja prevzame nekdo izmed zaposlenih v občinski upravi. Energetski
menedžer si pa seveda mora vzpostaviti primerno ekipo (tudi v okviru občinske
uprave), ki bo pomagala pri izvedbi posameznih aktivnosti. Za vse aktivnosti, ki so
tehnično bolj zahtevne, pa energetski menedžer priskrbi ustrezno strokovno pomoč
zunanjega izvajalca ali lokalne energetske agencije (v primeru če deluje na
lokalnem področju).
Energetski menedžer mora skrbeti za poročanje odgovornim osebam (županu in
občinskemu svetu) o napredku pri izvajanju aktivnosti ter tudi določene aktivnosti z
njimi usklajevati. Prav tako mora energetski menedžer skrbeti za kontinuirano
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poročanje pristojnemu ministrstvu v skladu s Pravilnikom o metodologiji in
obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov.

7.2

Viri financiranja projektov

Izvajanje vseh aktivnosti lahko za občinski proračun predstavlja dodatno
obremenitev, saj vse aktivnosti ne prinašajo neposrednih učinkov pri zmanjšanju
stroškov, kot npr. zmanjšanje rabe energije v javnih ustanovah. Zato mora
energetski menedžment iskati dodatne vire financiranja za izpeljevanje posameznih
aktivnosti. V nadaljevanju je opisanih nekaj virov financiranja, ki se jih lahko
poslužuje občina oz. jih lahko predlaga potencialnim investitorjem.
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Financiranje ukrepov s pomočjo okoljskih kreditov

Določene aktivnosti se lahko financirajo s pomočjo okoljskih kreditov, ki so
namenjeni prav financiranju ukrepov URE in OVE. Občine se lahko poslužujejo
financiranja s krediti le da je pri tem potrebno upoštevati zakonodajo, ki opredeljuje
zadolževanje posamezne občine. Hkrati pa lahko občina svetuje občanom in
podjetjem, da izrabljajo sredstva oz. kredite ekološkega sklada.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je največja finančna ustanova, namenjena
spodbujanju okoljskih naložb v Republiki Sloveniji. Osnovna dejavnost Sklada je
ugodno kreditiranje različnih naložb varstva okolja po obrestnih merah, nižjih od
tržnih.
Za delovanje sklada je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.
Dejavnosti sklada so zlasti:
kreditiranje naložb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero,
izdajanje garancij in drugih oblik poroštev za naložbe varstva okolja,
finančno, ekonomsko in tehnično svetovanje in
naloge, ki se nanašajo na izvajanje politike varstva okolja.
Na skladu dodeljujejo kredite za okoljske investicije na podlagi javnih razpisov:
v programu kreditiranja okoljskih naložb občanov in
v programu kreditiranja okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov posameznikov.
Podatki o tekočih razpisih so na spletni strani
http://www.ekosklad.si/html/kdo/main.html

7.2.2

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije

Občina se za izvedbo finančno zahtevnejših aktivnosti poslužuje pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije. Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je
mogoče izvajati za veliko ukrepov URE, kot je npr. zamenjava ogrevalnega sistema,
zamenjava notranje razsvetljave, posodobitev javne razsvetljave, izgradnja
DOLB-a, ipd..
Storitve izvajalca obsegajo običajno, poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav,
vodenja in nadzora obratovanja, servisiranja in vzdrževanja, tudi financiranje
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izvedenih ukrepov, izvajalcu pa se vložena sredstva povrnejo z udeležbo v
doseženih prihrankih stroškov za energijo.
Temelj pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem je obsežna pogodba,
ki opredeljuje pogodbena načela, kot so:
doba trajanja pogodbe,
določitev osnove stroškov za energijo,
določitev prihranka stroškov za energijo, ki ga zagotavlja izvajalec, in
porazdelitev prihranka, ki lahko v celoti pripade izvajalcu ali pa si ga ta v
določenem razmerju razdeli z naročnikom.

7.2.3

Nepovratna sredstva

Določen del sredstev lahko občina pridobi iz nacionalnih in evropskih razpisov. Pri
tem mora energetski menedžment uporabiti malo kreativnosti in tudi določene
aktivnosti združevati v celostne projekte. Razpisi omogočajo pridobitev nepovratnih
sredstev tudi do višine 95% celotne vrednosti posameznega projekta. Najbolj
smiselno je vključevati v projekte osveščevalne vsebine oz. tudi investicije v kolikor
bodo razpisi dopuščali to možnost. Energetski menedžment se lahko za pomoč pri
pripravi razpisne dokumentacije obrne tudi na razna podjetja oz. organizacije, ki se
ukvarjajo s pripravo razpisov.

7.2.4

Tuji investitorji

Določene aktivnosti, ki so predvidene v lokalnem energetskem konceptu, so
namenjene tudi pomoči pri izvedbi kasnejših investicij (npr. priprava študije za
postavitev DOLB-a). V teh primerih je smiselno, da energetski menedžment
poskuša pridobiti sredstva investitorjev, ki bodo kasneje tudi koristniki posameznih
rezultatov aktivnosti.

7.3

Način spremljanja izvajanja ukrepov

Uspešno izvajanje energetskega koncepta lahko zagotovimo v prvi vrsti z dosledno
in kvalitetno izvedbo vseh ukrepov in pa s kontinuiranim spremljanjem učinkom pred
in po izvedbi posamezne aktivnosti. Energetski menedžer mora skrbeti za
ocenjevanje ukrepov, saj lahko le s tem oceni učinkovitost le-tega, ga sprotno
prilagaja in s tem zagotovi doseganje ciljev. Energetski menedžer mora, odvisno od
posameznega ukrepa, pripraviti indikatorje, ki bodo služili kot ocenjevalno orodje
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uspešnosti ukrepa (npr. zmanjšanje rabe energije, stroškov in emisij TGP, število
obiskovalcev na seminarjih…).
Spremljanje ukrepov se lahko vrši na več načinov. Energetski menedžer lahko za
vsak ukrep zahteva kontinuirana poročila o uspešnosti izvedbe in pozitivne učinke
na občane, okolje, itd.. Za poročanje je zadolžen izvajalec ukrepa. Drugi način pa
je, da energetski menedžer sam spremlja učinke glede na zastavljene indikatorje.
Drugi način je sicer časovno bolj obremenjujoč za energetskega menedžerja,
vendar ima pozitivne učinke v smislu objektivnega ocenjevanja ukrepov. Ne glede
na odločitev, kakšen način spremljanja se bo vzpostavil v občini, je pomembno da
se vsi podatki zbirajo na enem mestu, v vzpostavljeni ekipi energetskega
menedžmenta.
Za kvalitetno spremljane izvedenih ukrepov je potrebno vzpostaviti informacijsko
podporo, ki bo omogočala energetskemu menedžerju celovit nadzor nad rabo
energije v javnih stavbah ter analiziranje vhodnih podatkov. Hkrati mora omogočati
samodejno spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov. Zelo pomembno je, da
javne ustanove in druge inštitucije aktivno sodelujejo v sistemu energetskega
upravljanja. S tem dosežemo večjo osveščenost v dotični stavbi ter na drugi strani
olajšamo delo energetskemu menedžerju, saj v stavbah sami spremljajo in vpisujejo
rabo energije ter izvedene ukrepe v skupni informacijski sistem. Kvalitetno
vzpostavljen informacijski sistem zagotavlja zmanjšanje rabe energije, stroškov ter
emisij TGP.
Podatki iz informacijskega sistema služijo energetskemu menedžerju za poročanje
vodstvu občine ter pristojnim ministrstvom.
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DEFINICIJA UPORABLJENIH IZRAZOV, ENOT, OZNAK8
daljinsko ogrevanje
Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja stavb, pri katerem toploto
prenašamo od večjega vira toplote k porabnikom po cevnem omrežju. Snov
s katero prenašamo toploto je najpogosteje voda ali vodna para.
energetski pregled
Energetski pregled objekta (tudi energetska analiza objekta) je skupina
testov in meritev, s katero določimo energetsko varčnost danega objekta.
Najpogosteje pregled izvajamo zato, da nam olajša odločitve v zvezi z
energijsko sanacijo obstoječih stanovanjskih, industrijskih in javnih zgradb
(šole, bolnice, občinske zgradbe, domovi za ostarele...), na posameznih
objektih, skupinah stavb ali v naseljih.
energijsko število
Energijsko število, predstavlja specifično porabo energije na enoto površine
zgradbe v določenem časovnem obdobju.
fosilna goriva
Fosilna goriva ali mineralna goriva so goriva, ki vsebujejo ogljikove
hidrate. Med takšna goriva spadajo premog, nafta ter zemeljski plin.
kompaktna
fluorescentna
sijalka
Nekateri plini (živo srebro) oddajajo velik del svetlobe v UV delu spektra. S
posebnim fluorescenčnim premazom na notranji strani cevi sijale UV
svetlobo pretvorimo v vidno svetlobo. Sijalke se uporabljajo v splošni in
zunanji razsvetljavi.
kWh
Enota za porabljeno energijo v časovnem obdobju ene ure.
2

kWh/m a
Enota za porabljeno energijo na kvadratni meter površine v časovnem
obdobju ene ure.
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.
8

Vir: lastni, strokovna literatura, splet.
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Standardni kubični meter je dogovorna enota za količino snovi, zlasti plina.
Količina snovi je sicer opredeljena z maso, vendar je tekočine in pline
nerodno tehtati in raje merimo prostornino. Zaradi raztezanja snovi s
temperaturo moramo pri natančnejših meritvah podati temperaturo snovi, pri
plinih pa tudi tlak. Za primerjavo količin moramo meritve preračunati na enak
tlak in temperaturo. Pri navajanju količine v Sm³ so privzeti naslednji
standardni pogoji: tlak 1,01325 bar (101,325 kPa) in temperatura 15 °C.
toplogredni plini
(TGP)
Toplogredni plini 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.
UNP
Utekočinjenem naftni plin, se uporablja v gospodinjstvih in za pogon
avtomobilskih motorjev. Poleg vsebnosti propana tudi manjše količine
butana, propena in butena. Plinu je dodana majhna količina etantiola, ki
daje plinu prepoznaven vonj, če pride do iztekanja.
zemeljski plin (ZP)
Zemeljski plin je zmes plinastih ogljikovodikov. Točna sestava je odvisna od
nahajališča. Glavna sestavina je v vseh primerih metan. Navadno so
prisotne tudi večje količine višjih ogljikovodikov, kot so etan, propan, butan
in eten.

