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1

UVOD

1.1 SPLOŠNI CILJI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA
Lokalni energetski koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju
energetske oskrbe občine. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj občine na različnih področjih in
obstoječe energetske kapacitete. Lokalni energetski koncept je namenjen dvigu osveščenosti
in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe
energije in uvajanju novih energetskih rešitev.
Obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na
osnovi analize so predlagani možni ukrepi prihodnje energetske oskrbe, z upoštevanjem čim
večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, javne
stavbe itd).
V okviru lokalnega energetskega koncepta se identificirajo potenciali učinkovite rabe energije
in izrabe lokalnih obnovljivih virov energije ter podajo predlogi ukrepov za izboljšanje
obstoječega stanja.
Lokalni energetski koncept zajema akcijski načrt, s katerim se projektni predlogi časovno in
ekonomsko ovrednotijo. Določijo se potencialni nosilci projektov ter možni viri financiranja
projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih energetski koncept začrta.
Energetski koncept tako omogoča:
 izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini,
 pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo,
 pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja
okolja,
 oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja,
 izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike,
 spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega
stanja.
Lokalni energetski koncept je pomemben pripomoček pri načrtovanju strategije občinske
energetske politike. V njem so zajeti načini, s pomočjo katerih se lahko uresničijo občini
prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v
gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni
učinki, ki jih občina lahko s tem doseže.
Osnovni cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so:
 učinkovita raba energije na vseh področjih,
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povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa,
sončna energija, bioplin itd.),
zmanjšanje obremenitve okolja,
spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,
uvajanje daljinskega ogrevanja,
zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije,
zmanjšanje rabe končne energije,
uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe,
zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in v prometu,
uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja (Priročnik za izdelavo
…, 2010)

Lokalne skupnosti morajo lokalni energetski koncept novelirati vsakih deset let, akcijski
načrt, ki je del lokalnega energetskega koncepta pa morajo lokalne skupnosti posodobiti
vsakih pet let.

1.2 ZAKONSKA OSNOVA LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA
Zakonodaja s področja energetike
Državni zbor RS je januarja 1996 sprejel osnove energetske politike in jih zajel v »Resolucijo
o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo« (Ur. l. RS, št. 9/1996, spremembe Ur.l. RS, št.
57/2004 ), ki vključuje, v skladu z energetsko politiko EU, tržno usmerjenost in zanesljivost
oskrbe z energijo, pokriva pa tudi področja učinkovitejše rabe energije, varstva okolja in
uporabe obnovljivih virov energije.
Septembra leta 1999 je bil sprejet Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99 in 8/00) z zadnjimi
spremembami opredeljenimi v uradno prečiščenem besedilu (Ur. l. RS, št. 27/2007), v skladu
s katerim so se občine dolžne v svojih dokumentih usklajevati z Nacionalnim energetskim
programom in energetsko politiko Republike Slovenije. V Resoluciji uporabljeni izraz
»občinska energetska zasnova« je v energetskem zakonu nadomestil izraz »lokalni energetski
koncept«. Zakon lokalnim skupnostim nalaga, da v svojih razvojnih dokumentih in
prostorskih planih, načrtujejo obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo.
Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki je bila sprejeta maja 2004 (Ur. l. RS, št.
57/04), predstavlja dolgoročno strategijo Republike Slovenije na področju energetike. Lokalni
energetski koncept opredeljuje kot temeljni planski dokument, ki opredeljuje dolgoročni načrt
razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih
energijskih virov, zagotavlja zmanjšanje vplivov na okolje in zmanjšuje javne izdatke.
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Trenutno je v postopku priprave nov nacionalni energetski program, v okviru katerega je bila
v aprilu 2009 izdana Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije in je podlaga
za javno razpravo o novem nacionalnem energetskem programu Slovenije za obdobje 20102030.
Obvezne vsebine lokalnega energetskega koncepta, način njegove priprave in način
spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta
opredeljuje Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
(Ur. l. RS št. 74/09, spremembe Ur. l. RS št. 3/11). Lokalni energetski koncept pa mora
upoštevati še sledeče zakonske akte:





Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije;
(Ur. l. RS št. 93/2008, spremembe Ur. l. RS št. 25/2009),
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 52/2010),
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS št.
77/2009) in
Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskrbo stavb z energijo (Ur. l. RS št. 35/2008).

Zakonodaja s področja prostora
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS št. 70/2008) lahko povežemo z
lokalnim energetskim konceptom. V Zakonu so kot komunalna oprema definirani objekti in
omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih,
ki urejajo energetiko na območjih, kjer je priključitev obvezna. Splošneje pa zakon v svoji
vsebini, državi in samoupravni lokalni skupnosti, narekuje, da s prostorskim načrtovanjem
omogoči kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju
dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostni rabi naravnih dobrin in drugih
virov ter celostno ohranjanje kulturne dediščine, omogoča zadovoljevanje potreb sedanje
generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.
V okviru priprave strateškega dela občinskega prostorskega načrta je potrebno določiti tudi
zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena. To
določa 7. člen Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij (Ur. l. RS, št.: 99/2007).
V sklop zasnove gospodarske javne infrastrukture sodi tudi energetska infrastruktura, kamor
štejemo:
 javno razsvetljavo,
 plinovod in
 toplovod,
ki so obravnavani v lokalnem energetskem konceptu. V 15. členu Pravilnika je določeno tudi,
da se v OPN za celotno območje občine, po posameznih enotah urejanja prostora, določa oz.
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prikaže območja podrobnejše namenske rabe prostora. Tudi tu je potrebno navajati energetsko
infrastrukturo, ki je izgrajena oziroma se predvideva njena izgradnja.
V Pravilniku so v 23. členu opredeljeni tudi izvedbeni pogoji, glede priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo, ki določajo med drugim tudi način oskrbe z energijo,
vključno z usmeritvami iz lokalnih energetskih konceptov.
Zakonodaja s področja varstva okolja
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Ur. l. RS, št. 41/2004 , s spremembami in dopolnitvami (Ur.
l. RS št. 39/2006; Ur. l. RS št. 70/2008 in Ur. l. RS št. 108/09) opredeljuje v svojih ciljih za
doseganje varstva okolja tudi zmanjšano rabo energije in večjo izrabo obnovljivih virov
energije. Zakon v 12. členu predpisuje državi in lokalni samoupravni skupnosti, da morata
spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in
tiste posege v okolje, ki zmanjšujejo porabo snovi in rabo energije. Sestavine lokalnega
energetskega koncepta morajo tako biti implementirane tudi v občinske programe varstva
okolja.
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2

OPREDELITEV OBMOČJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA

Občina Štore se razprostira na 28,1 km2, na pretežno gričevnatem območju ob reki Voglajni,
na vzhodnem robu Celjske kotline.

Slika 1. Karta občine Štore (vir: http://gis.iobcina.si, 2013)

Občina šteje 4.292 prebivalcev (podatki po SURS, 2013), ki živijo v 12 naseljih: Draga,
Javornik, Kanjuce, Kompole, Laška vas pri Štorah, Ogorevc, Pečovje, Prožinska vas, Svetina,
Svetli dol, Šentjanž nad Štorami in Štore. Na vzhodu občina meji na Občino Šentjur, na
severu in zahodu na Občino Celje, na jugu pa na Občino Laško.
Upravno središče občine je v naselju Štore, ki je razdeljeno na dva dela: industrijski del, kjer
je v preteklosti delovala Železarna Štore, danes pa v teh poslopjih deluje veliko število
manjših podjetij, in na stanovanjski del – Lipa, kjer so osnovna šola, vrtec, zdravstveni dom,
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pošta in objekti namenjeni športnim dejavnostim. Industrijsko središče Štor se je v zadnjih
letih močno razširilo, saj sta nastali dve novi obrtni coni: Obrtna cona Štore in Obrtno
trgovska cona Štore – vzhod, kjer so svoje nove poslovne prostore pridobila številna podjetja.
Po podatkih AJPES-a je v občini Štore registriranih 285 gospodarskih subjektov. Med večjimi
podjetji so: Štore Steel d. o. o., Valji d. o. o., Petrol Energetika d. o. o., PE Štore, EHO d. o.
o., Kovis Livarna d. o. o. itd. Prevladujejo pa manjša podjetja, in sicer v večini se podjetja
ukvarjajo z obrtjo, storitvami in trgovino.

Slika 2. Občina Štore (vir: Občina Štore)

Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, med drugim pomembno vplivajo na
energijo, ki se rabi za ogrevanje. Trajanje ogrevalne sezone je odvisno od vremenskih razmer,
ki so na določenem območju. Kurilna sezona v občini Štore se v povprečju giblje med 230240 dni (podatek velja za obdobje med 1990-2007) (vir: Meteorološki zavod, 2012).
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3

ANALIZA RABE ENERGIJE

3.1 ANALIZA RABE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH
V občini Štore je bilo po podatkih Statističnega urada RS (2011) 1.770 stanovanj.
Metoda zbiranja podatkov o rabi energije v gospodinjstvih
Podatke o rabi energije v gospodinjstvih smo zbrali na podlagi anketne raziskave po
posameznih gospodinjstvih, in sicer z osebno komunikacijo na terenu.
Anketno raziskavo smo izvedli v 167 gospodinjstvih, kar predstavlja 9,3 % vseh
gospodinjstev (1770) v občini Štore. Ta gospodinjstva predstavljajo analiziran vzorec
gospodinjstev.
Po podatkih iz leta 2002 je imelo 1.521 od 1534 stanovanj elektriko ter 1.129 centralno
ogrevanje. 116 stanovanj je razpolagalo s plinom.
Analizo smo izvedli v 13 naseljih občine Štore. Naselje Štore predstavlja strnjeno poselitev
(46,11 %) ostala naselja pa razpršeno poselitev (53,89 %).
Tabela 1. Delež izpolnjenih vprašalnikov v občini Štore (v %)

Naselje
Javornik
Kanjuce
Kompole
Kresnike
Laška vas
Nad streliščem
Ogorevc
Pečovje
Prožinska vas
Svetina
Svetli dol
Šentjanž nad Štorami
Lipa
SKUPAJ

Število izpolnjenih
vprašalnikov
8
5
20
1
7
4
5
9
12
3
5
11
77
167

Delež izpolnjenih
vprašalnikov
4,79
2,99
11,98
0,60
4,19
2,40
2,99
5,39
7,19
1,80
2,99
6,59
46,11
100,00
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Graf 1. Delež izpolnjenih vprašalnikov (v %)
Rezultati analize rabe energije v gospodinjstvih občine Štore
Povprečna ogrevalna površina stanovanj
Povprečna ogrevalna površina v vzorcu občine Štore je 92,74 m2, v strnjenem naselju je 73,48
m2 in na območju razpršene poselitve višja, in sicer 112,00 m2, kar je pričakovano, glede na
to, da so na območju razpršene poselitve stanovanjske hiše, v strnjenem naselju pa tudi
stanovanjski bloki.
Tabela 2. Povprečne ogrevalne površine stanovanj v občini Štore

strnjeno naselje Štore
razpršena poselitev Štore
celoten vzorec občine Štore

Povprečne ogrevalne površine stanovanj v Štorah (m2)
73,48
112,00
92,74
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Povprečne ogrevalne površine stanovanj v Štorah (m2)

celoten vzorec občine Štore
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Graf 1. Povprečne ogrevalne površine stanovanj v občini Štore

Povprečno število članov v stanovanjskih enotah
Pri analizi števila članov v stanovanjskih enotah smo ugotovili, da na območju razpršene
poselitve živi povprečno 3,74 prebivalcev, kar je logična posledica, saj je tudi povprečna
ogrevalna površina večja (112,00 m2).
Povprečno število članov v stanovanjski enoti

vzorec občine Štore

3,31

razpršena poselitev

3,74

strnjeno naselje

2,64

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Število članov
Graf 2. Povprečno število članov v stanovanjski enoti v občini Štore

13

Lokalni energetski koncept občine Štore – končno poročilo
Vrsta energenta za ogrevanje stanovanj v občini Štore
Na celotnem območju Štore smo v analiziranem vzorcu gospodinjstev identificirali sedem
različnih energentov za ogrevanje stanovanj:
Tabela 3. Odstotki posameznih vrst energentov v celotnem vzorcu Štore

Vrsta energenta

Odstotki vrste energentov v celotnem vzorcu
Štore (%)
1,92
42,79
22,12
18,27
6,73
7,69
0,48
100,00

premog
les in lesni odpadki
ELKO
UNP
elektrika
daljinska toplota (kotlovnica)
toplotna črpalka
Skupaj

Štore - celoten vzorec
0%
7%

2%

premog
les in lesni odpadki

8%

ELKO
UNP

43%

18%

elektrika

22%

Graf 3. Struktura stanovanj glede na način ogrevanja - odstotki posameznih vrst energentov v celotnem
vzorcu Štore

Glede na vzorec lahko sklepamo, da se največ stanovanj v občini Štore ogreva na les ali lesne
odpadke (42,79 %), sledi ekstra lahko kurilno olje (22,12 %), utekočinjeni naftni plin (18,27
%). Elektrika, premog in toplotna črpalka predstavljajo manjši delež.
Tabela 4. Odstotki posameznih vrst energentov v strnjenem naselju Štore

Vrsta energenta
premog
les in lesni odpadki
ELKO
UNP
elektrika
daljinsko ogrevanje ali kotlarna
toplotna črpalka
Skupaj

Odstotki vrste energenta v strnjenem naselju
Štore (%)
3,09
17,53
16,49
32,99
13,41
16,49
0
100
14
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Strnjeno naselje

3%
premog

16%

les in lesni odpadki

18%

ELKO
UNP
elektrika

13%

daljinsko ogrevanje ali kotlarna

17%

toplotna črpalka

33%
Graf 4. Odstotki posameznih vrst energentov v strnjenem naselju Štore

V strnjenem naselju Štore prevladuje ogrevanje na utekočinjen naftni plin (32,99 %), sledijo
les in lesni odpadki (17,53 %), nato ekstra lahko kurilno olje in daljinsko ogrevanje ali
kotlarna – zemeljski plin (16,49 %), sledijo še elektrika (13,41 %) in premog (3,09 %).
Ogrevanja na toplotno črpalko v analizi strnjenega naselja Štore nismo identificirali.
Tabela 5. Odstotki posameznih vrst energentov na območju razpršene poselitve Štore

Vrsta energenta
premog
les in lesni odpadki
ELKO
UNP
elektrika
daljinsko ogrevanje ali kotlarna
toplotna črpalka
Skupaj

Odstotki vrste energentov na območju razpršene
poselitve Štore (%)
0,90
64,86
27,03
5,41
0,90
0
0,90
100,00
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1%
1%

Razpršena poselitev
premog

1%

les in lesni odpadki

5%

ELKO
27%

UNP
elektrika
65%

Graf 5. Odstotki posameznih vrst energentov na območju razpršene poselitve Štore

Pri analizi vzorca razpršene poselitve lahko ugotovimo, da les in lesni odpadki prevladujejo
kot vir ogrevanja, saj predstavljajo kar 64,86 % vseh virov. Znaten odstotek predstavlja tudi
ELKO (27,03 %), z manjšimi odstotki sledijo UNP (5,41 %), elektrika, premog in toplotna
črpalka pa (0,90 %). Daljinsko ogrevanje ali kotlarno nismo identificirali.
Tabela 6. Primerjava rabe ene vrste energenta in kombinacije virov za ogrevanje v celotnem vzorcu Štore

Odstotki (%) rabe ene vrste energenta in kombinacije
virov za ogrevanje v celotnem vzorcu Štore
22,12
77,88
100,00

kombinacija energentov
en energent
skupaj

Kombinacija energetnov - celotn vzorec Štor

22%

kombinacija energentov
en energent

78%

Graf 6. Primerjava rabe ene vrste energenta in kombinacije virov za ogrevanje v celotnem vzorcu Štore

Pri analizi rabe energentov za ogrevanje v gospodinjstvih občine Štore smo ugotovili, da kar
77,88 % gospodinjstev v vzorcu uporablja kombinacijo različnih virov energentov za
ogrevanje. Ta gospodinjstva smo v nadaljevanju analizirali glede na kombinacijo energentov.
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Tabela 7. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na celotnem
območju občine Štore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %)

Tip kombinacije

kombinacija premog + les
kombinacija les + ELKO
kombinacija les+UNP
kombinacija les+elektrika
kombinacija elektrika + daljinsko
ogrevanje
kombinacija premog+les+elektrika
kombinacija les+ELKO+elektrika
kombinacija les+toplotna črpalka
SKUPAJ

Odstotek (%) rabe različnih kombinacij
energentov za ogrevanje gospodinjstev na
celotnem območju občine Štore v vzorcu, ki
uporablja kombinacijo energentov (77,88 %)
4,35
60,87
8,70
2,17
15,22
4,35
2,17
2,17
100,00

Štore skupaj-Kombinacija
4%

kombinacija premog + les

2% 2%

kombinacija les + ELKO

5%

kombinacija les+UNP
15%
kombinacija les+elektrika
2%
9%
61%

kombinacija elektrka + daljinsko
ogrevanje
kombinacija
premog+les+elektrika
kombinacija les+ELKO+elektrika
kombinacija les+toplotna črpalka

Graf 7. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na celotnem
območju občine Štore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %)

Pri analizi rabe različnih kombinacij energentov smo analizirali samo gospodinjstva, ki
kombinirajo energente za ogrevanje stanovanj, to je 77,88 % v vzorcu. Ugotovili smo, da
največ občanov kombinira les in ELKO (60,87 %), sledi kombinacija elektrika in daljinsko
ogrevanje (15,22 %), nato kombiniranje les in UNP (8,70 %), ter nato ostale kombinacije.
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Tabela 8. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev v strnjenem
naselju Štore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %)

Tip kombinacije

kombinacija premog + les
kombinacija les + ELKO
kombinacija les+UNP
kombinacija les+elektrika
kombinacija elektrika + daljinsko
ogrevanje
kombinacija premog+les+elektrika
kombinacija les+ELKO+elektrika
kombinacija les+toplotna črpalka
SKUPAJ

Odstotek (%) rabe različnih kombinacij
energentov za ogrevanje gospodinjstev v
strnjenem naselju Štore v vzorcu, ki uporablja
kombinacijo energentov (77,88 %)
5,56
33,33
5,56
5,56
38,89
11,11

100,00

Štore-Strnjeno naselje-Kombinacija
kombinacija premog + les
11%

kombinacija les + ELKO

5%

kombinacija les+UNP
33%

39%

6%

6%

kombinacija les+elektrika
kombinacija elektrka + daljinsko
ogrevanje
kombinacija
premog+les+elektrika
kombinacija les+ELKO+elektrika
kombinacija les+toplotna črpalka

Graf 8. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev v strnjenem naselju
Štore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %)

V strnjenem naselju Štore gospodinjstva največ kombinirajo elektriko in daljinsko ogrevanje
(38,89 %), sledi kombiniranje lesa in ELKO (33,33 %), premoga in lesa in elektriko (11,11
%). Ostale kombinacije so zastopane z nižjim odstotkom
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Tabela 9. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na območju
razpršene poselitve Štore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %)

Tip kombinacije

kombinacija premog + les
kombinacija les + ELKO
kombinacija les+UNP
kombinacija les+elektrika
kombinacija elektrika + daljinsko
ogrevanje
kombinacija premog+les+elektrika
kombinacija les+ELKO+elektrika
kombinacija les+toplotna črpalka
SKUPAJ

Odstotek (%) rabe različnih kombinacij energentov
za ogrevanje gospodinjstev na območju razpršene
poselitve Štore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo
energentov (77,88 %)
3,57
78,57
10,71
0
0
0
3,57
3,57
100,00

Štore-Razpršena poselitev-Kombinacija
kombinacija premog + les
3%

4% 3%

kombinacija les + ELKO
kombinacija les+UNP

11%

kombinacija les+elektrika
kombinacija elektrka + daljinsko
ogrevanje
kombinacija premog+les+elektrika
kombinacija les+ELKO+elektrika
79%

kombinacija les+toplotna črpalka

Graf 9. Primerjava rabe različnih kombinacij energentov za ogrevanje gospodinjstev na območju
razpršene poselitve Štore v vzorcu, ki uporablja kombinacijo energentov (77,88 %)

Na območju razpršene poselitve Štore prevladuje kombiniranje rabe lesa in ELKO za
ogrevanje stanovanj (78,57 %), sledi kombinacija les in UNP (10,71 %). Ostale kombinacije
so manj zastopane.
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Način ogrevanja stanovanj v občini Štore
Na območju celotnega vzorca v občini Štore prevladuje centralen način ogrevanja (64,07 %),
sledi etažno ogrevanje in ogrevanje iz individualne kurilne naprave (12,57 %).
Tabela 10. Način ogrevanja v strnjenem naselju Štore, na območju razpršene poselitve in na območju
celotnega vzorca

Način ogrevanja
lokalno
etažno
centralno
iz individualne
kurilne naprave
iz centralne
kotlovnice
preko daljinskega
ogrevanja
Skupaj

Strnjeno naselje
Štore (%)
3,85
8,97
61,54
7,69

Razpršena poselitev
(%)
1,12
15,73
66,29
16,85

Celoten vzorec
občine Štore (%)
2,40
12,57
64,07
12,57

2,56

0,00

1,20

15,38

0,00

7,19

100,00

100,00

100,00

Celoten vzorec občine Štore
lokalno

2%

1%
7%

etažno
13%

13%

centralno
iz individualne kurilne naprave
iz centralne kotlovnice
preko daljinskega ogrevanja

64%

Graf 10. Način ogrevanja na območju celotnega vzorca izražen v odstotkih

Na območju strnjene poselitve prevladuje centralno ogrevanje (61 %), sledi daljinsko
ogrevanje (15 %), etažno ogrevanje (9 %) in ogrevanje iz individualne kotlovnice (8 %).
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Strnjeno naselje
lokalno
4%

15%

etažno
9%

3%

centralno
iz individualne kurilne naprave
iz centralne kotlovnice

8%

preko daljinskega ogrevanja

61%

Graf 11. Način ogrevanja v strnjenem naselju Štore izražen v odstotkih

Na območju razpršene poselitve prav tako prevladuje centralno ogrevanje (66 %), temu pa
sledita ogrevanje iz individualnih kurilnih naprav (17 %) in etažno ogrevanje (16 %).
Razpršena poselitev

0%
0%

lokalno
1%
etažno

17%

16%

centralno
iz individualne kurilne
naprave
iz centralne kotlovnice

66%

Graf 12. Način ogrevanja na območju razpršene poselitve Štor izražen v odstotkih

Letna raba energentov v gospodinjstvih v občini Štore
Pri preračunu letnih količin posameznih energentov v MWh, ki jih gospodinjstva v občini
Štore porabijo za ogrevanje lahko ugotovimo, da največ energije pridobijo iz lesa in lesnih
ostankov (2.614,15 MWh oziroma 74,98 %), sledi iz ekstra lahkega kurilnega olja (604 MWh
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oziroma 17,32 %), UNP (158 MWh oziroma 4,52 %). Premog in elektrika predstavljata
manjšo letno količino porabljene energije.
Tabela 11. Letna raba posameznih energentov v vzorcu gospodinjstev občine Štore

Vrsta
energenta

premog
les
ELKO
UNP
Elektrika

Letna
količina
energenta

Koeficient*

7.000 kg
1.493,8 prm

3,8 kWh/kg
1 prm = 1.750
kWh
10 kWh/ L
6,95
kWh/liter
-

60.400 L
22.692 L
84,1 MWh

Skupaj

Preračun v
MWh

26,6

Odstotki letne rabe
posameznih energentov
v gospodinjstvih občine
Štore
0,76

2.614,15
604

74,98
17,32

157,71
84,1
3.486,56

4,52
2,42
100,00

*Vir: Kurilne vrednosti goriv, Petrol

Deleži letne rabe energentov v občini Štore
4,52

2,42

0,76

17,32
premog
les
ELKO
74,98

UNP
Elektrika

Graf 13. Odstotki letne rabe posameznih energentov v vzorcu gospodinjstev občine Štore
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Analiza stanja stanovanj in stanovanjskih objektov v občini Štore
Izgradnja in adaptacija stanovanj
Večina stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v celotnem vzorcu Štor je bilo zgrajenih v letih
od 1961 – 1980 (37,34 %) oziroma od 1941 – 1960 (27,22 %). 3,80 % stanovanjskih enot je
bilo zgrajenih pred letom 1900, 4,43 % je novogradenj, ki so bile zgrajene po letu 2001.
Izgradnja stanovanj
40

37,34

35

Odstotki

30

27,22

25,32

25
20
15
10
5

4,43

3,80
1,27

0,63

0
pred 1900 1900 - 1920 1921 - 1940 1941 - 1960 1961 - 1980 1981 - 2000 2001 - 2011
Leta
Graf 14. Odstotki izgradnje stanovanj v celotnem vzorcu občine Štore

Za večino stanovanj oziroma stanovanjskih hiš stanovalci občine Štore niso odgovorili
oziroma ne vedo kdaj je bilo adaptirano. V zadnjih desetih letih, to je po letu 2001 so
adaptirali največji delež stanovanj (68,75 %), sledijo adaptacije v letih med 1981 do 2000
(21,88 %), nekaj manjšega pa tudi od 1900 do 1920 (1,04 %).
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68,75
48,96

25,00

21,88

2001 - 2011

1981 - 2000

0,00

1961 - 1980

1900 - 1920

0,00

1941 - 1960

1,04

1921 - 1940

0,00
pred 1900

8,33
ne ve

80
70
60
50
40
30
20
10
0

ni odgov

Odstotki v %

Leto adaptacije stanovanj

Leta
Graf 15. Odstotki adaptacije stanovanj v celotnem vzorcu občine Štore

Nosilna konstrukcija in izolacija stavb
Iz analize deležev nosilne konstrukcije stavb, v katerih živijo občani Štor, lahko ugotovimo,
da ima večina stavb (54,36 %) opeko za nosilno konstrukcijo, sledi beton oziroma
železobeton (29,23 %), nato kamen (9,23 %) in les (4,10%).
Tabela 12. Nosilna konstrukcija stavb v vzorcu občine Štore

Nosilna
konstrukcija
opeka
beton, železobeton
kamen
les
drugo (siporex)
Ne ve
Skupaj

Strnjeno naselje
Štore (%)
48,94
36,17
8,51
3,19
0,00
3,19
100,00

Razpršena poselitev
(%)
59,41
22,77
9,90
4,95
2,97
0,00
100,00

Celoten vzorec
občine Štore (%)
54,36
29,23
9,23
4,10
1,54
1,54
100,00
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Nosilna konstrukcija stavb - občina Štore
4% 2% 2%

9%

opeka
beton
kamen
les

54%
29%

siporex
ne ve

Graf 16. Deleži (%) nosilne konstrukcije stavb v celotnem vzorcu Štore

Pri primerjavi nosilnih konstrukcij med strnjenim naseljem in razpršeno poselitvijo lahko
ugotovimo, da so v strnjenem naselju za gradnjo v večjem deležu uporabili opeko kot nosilno
konstrukcijo, prav tako tudi beton, medtem ko na območju razpršene poselitve kamen, les in
siporex dosegajo višje odstotke kot v strnjenem naselju.
Primerjava nosilne konstrukcije
70
60

Odstotki

50

59,41
48,94

40

36,17

30
22,77
20
8,51 9,90

10

3,19 4,95

0,00

2,97

3,19

0,00

0
opeka

beton

kamen

les

siporex

ne ve

Nosilna konstrukcija
Strnjeno naselje
Razpršena poselitev
Graf 17. Primerjava deležev (%) materialov iz katerih so nosilne konstrukcije stanovanjskih stavb v
strnjenem naselju Štore in na območju razpršene poselitve.
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Pri analizi prisotnosti in debeline izolacije stavb smo ugotovili, da kar 65,87 % anketiranih ni
odgovorilo na to vprašanje, in sicer iz dveh razlogov, ker izolacija stavbe ni prisotna ali ker
niso poznali debeline izolacije.
Tabela 13. Izolacija stavb

Odstotek v celotnem vzorcu občine
Štore
65,87 %
34,13 %

Ni odgovora / ni izolacije
Izolacija stavbe je prisotna

Povprečna debelina izolacije stavb v strnjenem naselju je 5,56 % in v razpršeni poselitvi 2,56
%. Povprečna debelina izolacije stavb v celotnem vzorcu Štor znaša 1,75 cm.
Tabela 14. Debelina izolacije stavb

Strnjeno naselje
Razpršena poselitev
Celoten vzorec občine Štore

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Povprečna debelina izolacije strehe
(cm)
5,56
2,56
1,75

Primerjava zastopanosti vrste izolacije

63,64
44,44

27,2727,78
11,11

0,00 2,78

0,00
stiropor

kamena
volna
(tervol)

Demit

Strnjeno naselje Štore (%)

Steklena
volna

9,09 5,56
siporex

0

2,78

baumit

0

2,78

edl klasična
fasada

0

2,78

heraklit

Razpršena poselitev (%)

Graf 18. Primerjava zastopanosti vrste izolacije strehe v strnjenem naselju in na območju razpršene
poselitve

Tip kritine in izolacija streh
Iz analize vrste kritine stavb v občini Štore lahko ugotovimo, da je skoraj polovica stavb
pokritih z opečno kritino (42,94 %), 13,53 % stavb je pokritih s pločevinasto kritino, 12,94 %
je pokritih z azbestno-cementno, z minimalno razliko tudi vlakno-cementna 12,35 %, najmanj
pa bitumenska kritina 1,76 %.
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Tabela 15. Vrsta kritine stavb v vzorcu občine Štore

Nosilna
konstrukcija
azbestno - cementna
vlakno cementna
opečna
betonska
pločevina
bitumenska
ne ve
Skupaj

Strnjeno naselje
Štore (%)
21,79
21,79
30,77
1,28
8,97
1,28
14,10
100,00

Razpršena poselitev
(%)
5,43
4,35
53,26
10,87
17,39
2,17
6,52
100,00

Celoten vzorec
Štore (%)
12,94
12,35
42,94
6,47
13,53
1,76
10,00
100,00

Vrsta kritine v celotnem vzorcu Štore

2%

10%

13%

azbestno - cementna
vlakno cementna

14%

12%

opečna
betonska

6%

pločevina
bitumenska
43%

ne ve

Graf 19. Deleži (%) vrste kritine stavb v celotnem vzorcu Štore

Iz primerjave zastopanosti vrste kritine v strnjenem naselju Štor in na območju razpršene
poselitve ugotovimo, razlike, in sicer se je zastopana opečna kritina v večjem deležu na
območju razpršene poselitve kot na območju strnjene poselitve za dobrih 20 %. Večje razlike
med strnjeno in razpršeno poselitvijo se kažejo še pri vseh ostalih kritinah. Razlike prikazuje
graf 20.

27

Lokalni energetski koncept občine Štore – končno poročilo

Primerjava kritine
60

53,26

Odstotki (%)

50
40
30

30,77
21,79

21,79

17,39

20
10

10,87
5,43

4,35

8,97
1,282,17

1,28

14,10
6,52

0
azbestno vlakno
cementna cementna

opečna

betonska

pločevina bitumenska

ne ve

Tip kritine
Strnjeno naselje

Razpršena poselitev

Graf 20. Primerjava zastopanosti vrste kritine v strnjenem naselju Štore in na območju razpršene
poselitve.

Pri analizi prisotnosti in debeline izolacije streh smo ugotovili, da kar 44,77 % anketiranih ni
odgovorilo na to vprašanje, in sicer iz dveh razlogov, ker izolacija strehe ni prisotna ali ker
niso poznali debeline izolacije.
Povprečna debelina izolacije streh je v strnjenem naselju 5,56 cm, na območju razpršene
poselitve pa 2,56 % kar pomeni, da se povprečna debelina izolacije streh med strnjeno in
razpršeno poselitvijo razlikuje za polovico. Povprečna debelina izolacije streh v celotnem
vzorcu Štor znaša 1,75 cm.
Tabela 16. Izolacija strehe

Ni odgovora / ni izolacije
Izolacija strehe je prisotna

Odstotek v celotnem vzorcu občine
Štore
44,77
55,23

Tabela 17. Debelina izolacije strehe

Strnjeno naselje
Razpršena poselitev
Celoten vzorec občine Štore

Povprečna debelina izolacije strehe
(cm)
5,56
2,56
1,75

Iz analize vrste izolacije streh lahko ugotovimo, da prevladuje izolacija s kameno volno
(33,68 %). V visokem deležu je zastopana tudi steklena volna (16,84 %).
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Tabela 18. Vrsta izolacije streh

Vrsta izolacije

Razpršena poselitev
(%)
16
1
0
1
1
32
0
1
3
40
95

Strnjeno naselje
Štore (%)
9,09
2,60
1,30
0,00
0,00
5,19
1,30
0,00
0,00
80,52
100,00

steklena volna
stiropor
zračni most
les
kokosova vlakna
kamena volna
novoterm
baumit
demit
Ni odgovora
Skupaj

Celoten vzorec
Štore (%)
16,84
1,05
0,00
1,05
1,05
33,68
0,00
1,05
3,16
42,11
100

Celoten vzorec Štore (%)
2%
0%
13%

steklena volna

0%

Stiropor

1%

Zračni most
Les

21%
59%

Kokosova vlakna
Kamena volna (tervol)
novoterm

1%
1%
2%

baumit
demit

Graf 21. Deleži vrste izolacije strehe v celotnem vzorcu Štore

Izolacija streh s stiroporom je višja na območju strnjenega naselja (63,64 %) kot na območju
razpršene poselitve (44,44 %).
Menjava in/ali posodobitev kurilne naprave
8,38 % občanov bo v bližnji prihodnosti menjalo kurilno napravo. Ostali ne nameravajo
menjati kurilne naprave.
Tabela 19. Menjava kurilnih naprav v bližji prihodnosti

Interes za menjavo kurilne naprave
Ne
Da

Odstotek v celotnem vzorcu občine Štore
91,62 %
8,38 %
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Največ anketiranih, ki bodo v prihodnje menjali kurilno napravo je odgovorilo, da bodo
kurilno napravo zamenjali z mestnim plinovodom (35,71 %), sledi kotel na biomaso (14,29
%), ter kotel na kurilno olje (14,29 %). 7,14 % vzorca bo prešlo na ogrevanje s toplotno
črpalko.
Tabela 20. Menjava kurilnih naprav z drugim tipom

Tip menjave kurilne
naprave
mestni plinovod
kotel na biomaso
kotel na kurilno olje
toplotno črpalko
drugo (na drva)
Skupaj

Odstotek (%) anketiranih, ki so odgovorili, da bodo
zamenjali kurilno napravo z drugim tipom
35,71 %
14,29 %
14,29 %
7,14 %
28,57 %
100,00

Menjava kurilne naprave

18%
mestni plinovod
7%

50%

7%

kotel na biomaso
kotel na kurilno olje
toplotno črpalko
drugo (na drva)

14%

4%

Skupaj

Graf 22. Deleži (%) planiranih menjav kurilne naprave v vzorcu anketiranih, ki so odgovorili, da bodo v
bližnji prihodnosti menjali kurilno napravo v občini Štore

Poraba električne energije v gospodinjstvih v občini Štore
Pri analizi porabe električne energije v gospodinjstvih smo ugotovili, da povprečno
gospodinjstvo porabi 375,28 kWh na mesec. Povprečni mesečni račun za elektriko pa znaša
52,31 €.
Tabela 21. Poraba električne energije v celotnem vzorcu anketiranih v občini Štore

Povprečna poraba električne energije (kWh) na mesec
Povprečni strošek električne energije na mesec

375,28 kWh
52,31 €
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IZRAČUN KAZALNIKOV
Raba primarne energije na prebivalca in na m2 ogrevane površine
Tabela 22. Raba primarne energije na prebivalca in na m2 ogrevane površine

Skupna letna količina porabe energentov v
celotnem vzorcu Štore
Število prebivalcev vključenih v vzorec
Raba primarne energije na prebivalca
Skupna ogrevalna površina v vzorcu celotne
Štore
Raba primarne energije/m2 ogrevane
površine

3.486,56 MWh = 3.486.560 kWh
548
6.362,33 kWh/prebivalca
15.487,58 m2
225,12 kWh/m2

Povprečna raba energije v vzorcu občine Štore na prebivalca znaša 6.362,33 kWh, kar je
precej več od slovenskega povprečja, ki na podlagi podatkov Statističnega urada RS (Poraba
energije in goriv v gospodinjstvih, Slovenija, 2010 – končni podatki) znaša 4.390 kWh na
prebivalca.
Glede na rabo primarne energije na m2 ogrevalne površine, hiše oziroma stanovanja v občini
Štorah, spadajo med potratne tipe hiš.
Tabela 23. Umestitev povprečne hiše v občini Štore po tipu hiše glede na rabo primarne energije na m2
ogrevalne površine

Tip hiše

Raba primarne energije na
m2 ogrevalne površine
(kWh/m2)

Zelo potratna
Potratna
Povprečna
Varčna
Nizkoenergijska / zelo varčna
Hiša prihodnosti / pasivna

Nad 250
200 - 250
150 – 200
60-80 / 100 - 150
30-50 / 50 - 100
Manj kot 50 / pod 15

Povprečna raba
primarne energije /m2
ogrevane površine v
občini Štore
225,12 kWh/m2

Energijski račun za individualna stanovanja v občini Štore
Energijski račun prikaže okvirni letni strošek oskrbe stanovanj s toplotno energijo v
obravnavanem letu. Prikaže se kot seštevek stroškov stanovanj za posamezne vrste
uporabljenih energentov.
Skupni ocenjeni letni stroški vzorca Štore (9,3 % vseh gospodinjstev) za ogrevanje
individualnih stanovanj znaša 160.873,72 €. Glede na rabo količine energenta, največji
strošek predstavlja raba ekstra lahkega kurilnega olja.
Pri odločitvi za način ogrevanja je potrebno upoštevati več dejavnikov, in sicer ceno
energenta, spreminjanje cene energenta, začetno investicijo v celoten sistem ogrevanja,
izkoristek sistema ter ekološko sprejemljivost sistema.
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Vrsta
energenta

Letna količina
energenta

Preračun v
MWh

Cena energenta v
€/MWh

premog
les
ELKO
UNP
Elektrika

7.000 kg
1.493,8 prm
60.400 L
22.692 L
84,1 MWh

26,6
2.614,15
604
157,71
84,1

41,9
24,9
105,40
126,1
132,2

Skupaj

3.486,56

Letni strošek za
posamezen
energent v €
1114,54
65.092,33
63.661,6
19.887,23
11.118,02
160.873,72

Vir: Statistični urad, DD 5.000 - ≤ 15.000 kWh z vsemi davki, **Vir: Adriaplin, vse dajatve vključene; uradne
strani distributerjev
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3.2 ANALIZA RABE ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH
Občina Štore razpolaga z naslednjimi javnimi stavbami, ki so bile vključene v analizo rabe
energije:
Javna stavba
OŠ Štore
Podružnična šola Kompole
Vrtec Lipa
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Knjižnica Štore
Športno društvo Kovinar
Krajevna skupnost Svetina
Zdravstvena postaja Štore

Naslov
Ulica Cvetke Jerin 5
Kompole 92
Ulica Cvetke Jerin 5
Cesta XIV divizije 15
Cesta XIV divizije 29
Udarniška 10
Udarniška ulica 12
Svetina 6
Cesta Kozjanskega odreda 2

Dejavnost
Vzgoja in izobraževanje
Vzgoja in izobraževanje
Vzgoja in izobraževanje
Občinska uprava
Kultura
Izobraževanje
Šport
Občinska uprava
Zdravstvena dejavnost

Raba toplotne energije v javnih stavbah občine Štore
Ogrevalne površine javnih stavb
Iz primerjave ogrevalnih površin in spodnjega grafa, ki prikazuje ogrevalne površine javnih
stavb v občini Štore, je razbrati, da Osnovna šola Štore ogreva največjo površino. Med
večjimi javnimi stavbami so še Vrtec Lipa, Zdravstvena postaja Štore in Kulturni dom Štore.

Javna stavba

Ogrevalne površine javnih stavb v občini Štore (v m2)
Krajevna skupnost Svetina
Športno društvo Kovinar
Stan. prej. Čanžek (knjižnica)
Zdravstvena postaja Štore
Kulturni dom Štore
Občinska stavba Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
OŠ Štore

186
295
90
1.464
889
248,84

Ogrevalna površina (v m2)

1.550
615
4.235
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Ogrevalna površina
Graf 23. Primerjava ogrevalne površine stavb v javni lasti v občini Štore

Način ogrevanja in vrsta energentov za ogrevanje javnih stavb
Večina javnih stavb se ogreva preko individualne kotlovnice z zemeljskim plinom.
Podružnična šola Kompole se ogreva z ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO) in prostori
Krajevne skupnosti Svetina z utekočinjenim naftnim plinom (UNP).
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Tabela 24. Način in vrsta energenta za ogrevanje javnih stavb

Javna stavba
OŠ Štore
Podružnična šola Kompole
Vrtec Lipa
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Knjižnica Štore
Športno društvo Kovinar
Krajevna skupnost Svetina
Zdravstvena postaja Štore

Način ogrevanja
individualna kotlovnica,
daljinsko ogrevanje
individualna kotlovnica
individualna kotlovnica,
daljinsko ogrevanje
individualna kotlovnica,
daljinsko ogrevanje
individualna kotlovnica,
daljinsko ogrevanje, občasno
klimat
individualna kotlovnica,
daljinsko ogrevanje
individualna kotlovnica,
daljinsko ogrevanje
individualna kotlovnica
individualna kotlovnica,
daljinsko ogrevanje

Vrsta energenta
Zemeljski plin
Ekstra lahko kurilno olje
Zemeljski plin, toplotna
črpalka
Zemeljski plin
Zemeljski plin

Zemeljski plin
Zemeljski plin
UNP
Zemeljski plin

Analiza porabe toplotne energije v javnih stavbah v občini Štore za obdobje 2008-2012
Razpredelnica 25 in graf 24 prikazujeta porabo energije za ogrevanje v javnih stavbah, med
leti 2008 in 2012. Po podatkih OŠ Štore porabi na leto največ toplotne energije, temu sledijo
Vrtec Lipa, podružnična šola Kompole, Kulturni dom Štore in občinska stavba. Manjši objekti
porabijo glede na manjšo ogrevalno površino in neredno uporabo prostorov bistveno manj
toplotne energije.
Tabela 25. Poraba energije za ogrevanje v javnih stavbah občine Štore od leta 2008-2012

2008
306.370
71.070

2009
329.380
96.820

v kWh
2010
380.020
88.680

131.300
35.867
75.234
35.103

141.170
28.736
82.754
35.162

162.870
32.551
83.143
33.742

132.880
32.607
79.642
31.931

132.650
34.894
39.636
28.528

-

-

-

1.880
3.899*

14.734
10.455

6.741

4.133

4.070

8.446

5.599

661.685

718.155

785.076

782.926

724.966

Javna stavba
OŠ Štore
Podružnična šola
Kompole
Vrtec Lipa
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja
Štore
Knjižnica Štore
Športno društvo
Kovinar
Krajevna skupnost
Svetina
Skupaj

2011
403.430
92.110

2012
366.680
91.790

*objekt pričel delovati
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Poraba toplotne energije v javnih stavbah občine Štore med 2008-2012 (v
kWh)
450.000
400.000

kWh

350.000
300.000

OŠ Štore

250.000

Podružnična šola Kompole

200.000

Vrtec Lipa

150.000

Občinska stavba Štore

100.000

Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore

50.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

Leto
Graf 24. Poraba toplotne energije za ogrevanje javnih stavb občine Štore 2008-2012

Analiza stroškov za toplotno energijo v javnih stavbah v občini Štore za obdobje 20082012
Najvišje stroške za ogrevanje ima OŠ Štore. V obdobju med 2008 in 2012 stroški za
ogrevanje bistveno naraščajo, v primerjavi z letom 2008 so bili stroški za ogrevanje v letu
2012 skoraj za 2-krat višji. Visoke stroške za toplotno energijo imajo še Vrtec Lipa,
Zdravstvena postaja Štore.
Tabela 26. Strošek za ogrevanje javnih stavb občine Štore od leta 2008 do leta 2012

v€

Javna stavba
OŠ Štore
Podružnična šola
Kompole
Vrtec Lipa
Občinska stavba
Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja
Štore
Knjižnica Štore
ŠD Kovinar
Krajevna skupnost
Svetina
SKUPAJ

2008
18.688
4.999

2009
20.092
12.877

2010
23.181
13.453

2011
46.538
8.101

2012
52.771
9.239

8.009
2.230,30

2.259
2.115,85

9.935
2.026,09

7.248
2.088,47

11.459
2.882,93

6.342
23.341,70

6.138,62
23.101,80

4.731,12
21.836,27

5.619,01
24.107,04

4.794,86
20.589,24

-

-

-

67,90

24.295,55

-

-

-

270,04

869,51

2.370,84

1.453,54

1.431,36

2.970,46

1.969,20

65.981

68.038

76.594

97.010

128.870
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Stroški za toplotno energijo (v €) v javnih stavbah občine Štore 2008-2012
60.000

50.000

40.000
kWh

OŠ Štore
Podružnična šola Kompole

30.000

Vrtec Lipa
Občinska stavba Štore

20.000

Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore

10.000

0
2008

2009

2010

2011

2012

Leto
Graf 25. Strošek za ogrevanje za javne stavbe občine Štore v obdobju 2008-2012

Poraba električne energije v javnih stavbah občine Štore
Največ električne energije letno porabi Zdravstveni dom Štore, in sicer je porabil leta 2012
79.592 kWh električne energije. Temu sledi OŠ Štore, ki je v letu 2012 porabila 41.427 kWh
električne energije. Temu sledi Vrtec Lipa in občinska stavba. Potrebno je opozoriti, da so to
objekti, ki so polno zasedeni vse dni v tednu, medtem, ko so objekti kot so Kulturni dom
Štore, Športno društvo Kovinar ipd., stavbe, ki so zasedene občasno.
Tabela 27. Poraba električne energije v javnih stavbah občine Štore (v kWh) v letih od 2008 do 2012

2008
45.633
11.310

2009
47.477
12.877

kWh
2010
49.141
13.453

34.443
14.991
5.944
47.794

34.502
12.425
6.983
73.960

32.398
13.458
7.376
95.556

9.800*
10.583
5.882
85.271

34.260
12.975
8.854
79.592

1.788

1.660

1.596

218
730
1.560

2.059
3.211
1.816

Javna stavba
OŠ Štore
Podružnična šola
Kompole
Vrtec Lipa
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja
Štore
Knjižnica Štore
ŠD Kovinar
Krajevna skupnost
Svetina

2011
41.635
9.886

2012
41.427
9.897
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ŠD Kovinar
SKUPAJ

-

-

-

730

3.211

161.903

189.884

212.978

156.495

197.302

*V letu 2011 se je izvajala adaptacija vrtca

Poraba električne energije javnih stavb v občini Štore 2008-2012 (v kWh)
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Graf 26. Poraba električne energije v javnih stavbah občine Štore med leti 2008-2012

Stroški za električno energijo v javnih stavbah občine Štore
Najvišje stroške za električno energijo ima Zdravstvena postaja Štore. Skladno z najvišjo
porabo toplotne energije in uporabno površino OŠ Štore. Po stroških za električno energijo
sledijo OŠ Štore in Vrtec Lipa.
Tabela 28. Stroški za električno energijo v javnih stavbah občine Štore od leta 2008-2012

v€

Javna stavba
OŠ Štore
Podružnična šola
Kompole
Vrtec Lipa
Občinska stavba
Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja
Štore

2008
7.552
1.701

2009
7.972
2.009

2010
8.338
2.151

2011
5.931
1.003

2012
5.855
1.153

5.295
2.169,44

5.300
1.908,96

5.355
786,45

1.150*
688,63

5.218
878,28

666,09
9.611,65

1.290,21
13.691,82

852,14
12.519,23

645,67
10.581,42

778,36
10.547,96
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Knjižnica Štore
Krajevna skupnost
Svetina
ŠD Kovinar
SKUPAJ

205,90

245,67

201,55

59,26
219,98

305,63
289,04

27.201

32.418

30.203

132,51
19.261

373,98
25.399

*V letu 2011 se je izvajala adaptacija vrtca

Stroški za električno energijo javnih stavb v občini Štore 2008-2012
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Graf 27. Stroški za električno energijo v javnih stavbah v občini Štore od leta 2008 do 2012
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Analiza stanja javnih stavb v občini Štore
V vseh javnih stavbah so bili izvedeni poenostavljeni energetski pregledi, ki so podali analizo
obstoječega stanja javnih stavb in nakazali na potenciale učinkovite rabe energije v
posameznih javnih stavbah.
Namen energetskega pregleda je prav tako odkrivanje šibkih točk rabe energije v javnih
stavbah, ki jih prikazujemo v nadaljevanju v poglavju 6.
Leto izgradnje objekta in morebitne adaptacije
V občini Štore je bila večina javnih zgradb vsaj delno adaptiranih. V letu 2011 je občina
obnovila vrtec Lipa in leta 2013 kulturni dom.
Tabela 29. Leto izgradnje in adaptacije javnih stavb v občini Štore

Javna stavba
OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar

Leto izgradnje
1967
1969
1967
1890
1953
1980
1965
1980
1965

Leto adaptacije
1999
2011
2002
1997
2013
2003 (fasada)
2004
2000 (streha)
2004

Tip oken na javnih stavbah
V javnih stavbah občine Štore so vgrajena bodisi plastična, bodisi lesena okna. Na zdravstveni
postaji Štore so v letu 2012 in 2013 zamenjali okna, in sicer so vgradili PVC okna Termopan
z dvojno zasteklitvijo. O tipu oken na OŠ Štore, vrtec Lipa in Podružnični šoli ni podatkov.
Tabela 30. Tip oken in leto vgradnje

Javna stavba
OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar

Tip oken
ni podatka
ni podatka
ni podatka
pol lesenih/pol plastičnih
Plastična
PVC okna Termopan dvojna
zasteklitev
Lesna okna
Lesena
Plastična okna

Leto vgradnje
1999
2010
2002
Del 1990/del 1997
2003
2012,2013
1965
1980/2000 strešna okna
2004

Z vidika učinkovite rabe energije bi bilo potrebno obnoviti okna na stanovanjskem objektu
knjižnice Štore, kjer se trenutno nahajajo društveni prostori in knjižnica.
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Tip kritine in izolacija streh javnih stavb
Večina javnih stavb ima pločevinasto kritino. Za OŠ Štore, vrtec Lipa in Podružnično šolo
Kompole ni podatkov o vrsti in debelini izolacije. Preostale javne stavbe imajo za izolacijo
uporabljen Tervol, v debelini od 10 do 17 cm. Kulturni dom Štore je ob obnovi bil izoliran s
17 cm debelino izolacije.
Tabela 31. Tip kritine, vrsta in debelina izolacije strehe

Javna stavba
OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola
Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja
Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost
Svetina
ŠD Kovinar

Tip kritine
ni podatka
ni podatka
ni podatka

Vrsta izolacije
ni podatka
ni podatka
ni podatka

Debelina izolacije
ni podatka
ni podatka
ni podatka

Pločevina
Izolirana pločevina
Valovitka (ESAL)

Tervol na zgornji
Tervol
Paropropustna folija

10 cm
17 cm
0

Azbestno-cementna
Pločevina

Tervol
Tervol

10 cm
10 cm

Pločevina

Tervol na zgornjih 10 cm
stropovih

Izolacija tal
Večina javnih stavb nima ustrezne izolacije tal. Objekti kot so občinska stavba, zdravstvena
postaja in knjižnica imajo na podložen beton še 5 cm izolacije s stiroporjem.
Tabela 32. Vrsta in debelina izolacije tal

Javna stavba
OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore

Zdravstvena postaja Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar
Izolacija stavbe

Vrsta izolacije
ni podatka
ni podatka
ni podatka
Podložni beton/stiropor
Dvorana – hidroizolacija z
lesenim podom; avla, WC –
podložni beton s keramiko;
1. Nadstropje – podložni
beton s 5 cm izolacije
ESTRIH

Debelina izolacije (v cm)
ni podatka
ni podatka
ni podatka
5 cm stiropor
5 cm

Podložni beton
Podložen beton + stiropor
Podložni beton

0
5 cm stiropor
5 cm stiropor

CA 3-5 cm

Tabela 33. Vrsta in debelina izolacije stavbe

Javna stavba

Vrsta izolacije stavbe

Debelina izolacije stavbe
(cm)
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OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar

ni podatka
ni podatka
ni podatka
Ni izolacije/klasična fasada z
debelino sten 60 cm
Kamena volna
Fasadni
stiropor
(EPS
plošče)
Samo omet
Klasična fasada, ni izolacije
severna stena z demit fasado,
ostalo ni izolacije

ni podatka
ni podatka
ni podatka
Ni izolacije
15 cm
8 cm
0 cm
0
8 cm

Z vidika učinkovite rabe energije bi bilo potrebno izolirati vse stene stavbe ŠD Kovinar,
objekt, kjer se nahaja knjižnica Štore ter občinsko stavbo občine Štore.
Termostatski ventili v javnih stavbah
Sama centralna regulacija temperature ne zagotavlja doseganja želenih temperatur v vseh
prostorih, še posebej, če ogrevalni sistem ni res natančno projektiran in izveden, zato je
potrebna lokalna regulacija na ogrevalih. Regulacija ogrevanja z ročnimi ventili na ogrevalih
je zelo groba in z vidika energijske učinkovitosti slaba. V večini evropskih držav so že
sprejeli ustrezne predpise, ki uporabnikom nalagajo obvezno vgradnjo termostatskih ventilov.
Investicija v ta ukrep učinkovite rabe energije se zelo hitro povrne, saj so doseženi prihranki
energije po podatkih Agencije za učinkovito rabo energije do 15 %.
Tabela 34. Delež termostatskih ventilov v javnih stavbah občine Štore

OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore

Število termostatskih
ventilov
ni podatkov
ni podatka
ni podatka
13

Delež termostatskih
ventilov
ni podatkov
ni podatka
ni podatka
100 %

Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar

0
60
0
0
0

0
10 %
0
0
0

Javna stavba

Predlagamo namestitve termostatskih ventilov na vseh radiatorjih javnih stavb v občini Štore.
Ogrevalni sistemi in kurilne naprave v javnih stavbah
Javne stavba občine Štore imajo po večini plinske peči, katerih starost se v povprečju giblje
med 9 do 15 let.
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Tabela 35. Tip kurilne naprave, moč in starost kurilne naprave

Starost
kurilne Moč (v kW)
naprave
Viadrus
G-300, 1995 (18 let)
310
Viadrus G-27 eco
1997 (16 let)
31-38
Buderus
Logamax 2011 (2 leti)
80
plus GB 162
Viadrus PG-50
2002 (11 let)
40-60

Javna stavba

Tip kurilne naprave

OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola
Kompole
Občinska stavba Štore

Plinska peč/cevi niso
izolirane, peč se
nahaja v sanitarijah
Plinska peč/cevi niso
izolirane, dvorana –
klimat (plinski)
Buderus
Izolacija cevi
Plinska
peč
v
pralnici/cevi
niso
izolirane
Plinska peč/cevi niso
izolirane, peč se
nahaja v sanitarijah
Plinska peč/ cevi niso
izolirane, peč se
nahaja v pralnici

Kulturni dom Štore

Zdravstvena postaja
Štore
Knjižnica Štore

Krajevna skupnost
Svetina
ŠD Kovinar

2011 (11 let)

25

12 let
0 let

52

1998 (15 let)

350

2004 (9 let)

25

2004 (9 let)

25

2004 (9 let)

25

Tip žarnic
Izobraževalne ustanove – šola, vrtec in zdravstveni dom nimajo popisa svetil, medtem ko
imajo preostale stavbe popis svetil. Večina žarnic v javnih stavbah ni varčnih. 100 % varčnih
žarnic ima vrtec Lipa, ki je bil obnovljen leta 2011 in objekt, v katerem se nahaja knjižnica
Štore. Z vidika učinkovite rabe energije se predlaga vgradnja varčnih žarnic v prihodnje.
Tabela 36. Popis svetil in tip žarnic

Javna stavba

Popis svetil

Tip žarnic (delež)

OŠ Štore

ne

Vrtec Lipa
Podružnična šola
Kompole
Občinska stavba
Štore

ne
ne

Kulturni dom Štore

da

Zdravstvena postaja

ne

V učilnicah navadne,
sanitarnih varčne (5 %)
100 % varčnih žarnic
Fluorescentne/navadne/varčne
v sanitarijah
82
fluorescentnih/
12
navadnih, od tega 10 varčnih
(10 %)
394 fluorescetnih, navadnih
in varčnih (varčnih 141 – 36
%)
Pretežno cevne fluoresentne

da

Senzor za vklop
svetil
v ne
ne
ne
3 senzorji

2 senzorja

Senzor za vhod in
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Štore

Knjižnica Štore
Krajevna skupnost
Svetina
ŠD Kovinar

žarnice, varčne so za zunanjo
razsvetljavo
(minimalno število varčnih
žarnic)
16 varčnih (100 % varčnih)
19 fluorescentnih, 5 navadnih,
0 varčnih
22 žarnic/8 žarnic varčnih (36
%)

da
da
da

časovni
vklop
zunanje
razsvetljave
Varčne
Ne
ne

Priprava sanitarne vode
Priprava sanitarne vode v večini javnih stavb občine Štore poteka centralno, in sicer s
pomočjo plinskih peči.
Tabela 37. Način priprave sanitarne vode v javnih stavbah občine Štore

Način priprave sanitarne vode
Centralno
Centralno
Centralno
Lokalno/električni hranilnik 5 l
Lokalno/ plin – 120 l
Centralno/plin pozimi, elektrika poleti/ 500 l
Centralno/plin
Centralno/plin 0 litrov
Centralno

Javna stavba
OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar
Način uporabe vode v sanitarnih

V javnih stavbah so v sanitarijah nameščene navadne pipe, brez varčnih ukrepov za uporabo
vode.
Tabela 38. Način uporabe vode v sanitarijah

Javna stavba
OŠ Štore

Način uporabe
navadne pipe

Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore

Navadne pipe
Navadne pipe
Klasično
Klasično
Klasično/WC kotlički,
navadne sanitarne baterije
Klasično
Klasično

Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar
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Priprava hrane
Hrana se pripravlja le v izobraževalnih ustanovah občine, v vrtcu in šolah, kjer uporabljajo za
pripravo hrane plin in elektriko.
Tabela 39. Način priprave hrane v javnih stavbah občine Štore

Javna stavba
OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar

Plin, elektrika
Plin, elektrika
Plin, elektrika
/
/
/
/
/
/

Prezračevanje in senčenje
Večina javnih stavb nima klimatskih naprav za prezračevanje. Klimatske naprave se nahajajo
le v vrtcu Lipa, v dvorani kulturnega doma Štore in v Zdravstveni postaji Štore, kjer imajo
individualne klime po prostorih, kjer je to potrebno. Senčenje javnih stavb je s pomočjo
žaluzij ali rolet. Knjižnica Štore in ŠD Kovinar nimata na oknih vzpostavljene mehanizme
senčenja.
Tabela 40. Način prezračevanja in senčenja

Javna stavba
OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar

Prezračevanje
Senčenje
Okna
Žaluzije
Okna, klima
Rolete
Okna
Žaluzije
Okna
Žaluzije
Klima (dvorana)
Žaluzije
Individualne klime, SPLIT Zunanje žaluzije
sistem
Okna
Ni
Okna
Žaluzije, rolo
Okna
Ni
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Zasedenost objekta
Javne stavbe kot so šola, vrtec, zdravstvena postaja so 100 % zasedeni, med tem ko so
preostali objekti zasedeni občasno.
Tabela 41. Zasedenost javnih objektov

Javna stavba
OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar

Zasedenost
100 % med 6.00 – 16.00, popoldan glasbena šola, rekreacija v
telovadnici, čistilke do 22.00
100 % od 5.30 do 16.00, čistilka do 22.00
7.00 – 16.00
Redno
Dvorana občasno, društveni prostori 1-2 tedensko
100 %
Občasno
Občasno
Pozimi – 2-krat tedensko, spomladi do jeseni – vsak dan

Energetski pregledi javnih stavb
Med javnimi stavbami je imela le OŠ Štore energetski pregled. Občina do sedaj še ni vodila
energetskega pregleda.
Tabela 42. Energetski pregledi javnih stavb in vodenje energetskega knjigovodstva

Javna stavba
OŠ Štore
Vrtec Lipa
Podružnična šola Kompole
Občinska stavba Štore
Kulturni dom Štore
Zdravstvena postaja Štore
Knjižnica Štore
Krajevna skupnost Svetina
ŠD Kovinar

Energetski pregled
ja
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Energetsko knjigovodstvo
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
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IZRAČUN KAZALNIKOV ZA JAVNE STAVBE
Za merjenje rabe energije se uporablja kazalec energijsko število, ki predstavlja specifično
rabo energije na enoto ogrevalne površine javne zgradbe na leto.
Pri izračunu energijskega števila javnih stavb (kWh/m2/leto) smo upoštevali porabo energije
za ogrevanje in električne energije v 2012 glede na razpoložljivost podatkov in možnost
izvajanja primerjalnih analiz.
Energijsko število javnih stavb v občini Štore (v kWh/m2/leto)
Povprečje

106,99

ŠD Kovinar

46,32

Krajevna skupnost Svetina

39,86

Stan. prej. Čanžek (knjižnica)

186,59

Zdravstvena postaja Štore

73,85

Kulturni dom Štore

54,54

Občinska stavba Štore

192,37

Podružnična šola Kompole

165,34

Vrtec Lipa

107,68

OŠ Štore

96,36

Javna stavba
0

50

100

150

200

250

Graf 28. Energijska števila javnih stavb v občini Štore (v kWh/m2/leto)

Najnižje energijsko število ima Krajevna skupnost Svetina – 39,86 kWh/m2/leto , temu sledi
Športno društvo Kovinar, in sicer je v letu 2012 energijsko število znašalo 46,32 kWh/m2/leto.
Pod priporočeno vrednostjo energijskega števila identificiranega za izobraževalne ustanove,
ki je 80 kWh/m2/leto, imajo še javne stavbe – kulturni dom Štore (54,54 kWh/m2/leto in
Zdravstvena postaja Štore (73,85 kWh/m2/leto). Za le te stavbe je značilno, da so v večini
primerov, razen Zdravstveni dom Štore, zasedene le občasno. V le teh stavbah se nahajajo
društveni prostori oziroma izvajajo prostočasne aktivnosti, ki so občasne.
Najvišje energijsko število ima Občinska stavba Štore, in sicer je energijsko število 192,37
kWh/m2/leto. Temu sledi Stanovanjski objekt knjižnica, kjer se nahaja knjižnica, Podružnična
šola Kompole – 165 kWh/m2/leto in vrtec Lipa – 107,68 kWh/m2/leto.
V povprečju znaša energijsko število 106,99 kWh/m2/leto. Glede na priporočeno vrednost, se
v povprečju kaže odmik od pričakovane vrednosti za 26,99 kWh/m2/leto.
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Struktura rabe primarne energije v javnih stavbah glede na energent
86 % primarne energije za ogrevanje javnih stavb se pridobi iz zemeljskega plina (UNP), ki se
distribuira preko daljinske distribucije podjetja Adriaplin d. o. o., v centru občine Štore. Na ta
način se ogrevajo osnovna šola, vrtec, kulturni dom, občinska stavba, ŠD Kovinar in
stanovanjski objekt knjižnica, kjer se nahaja knjižnica. 12 % primarne energije se proizvede iz
ekstra lahkega kurilnega olja, s katerim se ogreva podružnična šola Kompole. Manj kot
odstotek primarne energije za ogrevanje javnih stavb se proizvede iz UNP, s katerim se
ogreva stavba Krajevne skupnosti Svetina.
Tabela 43. Raba primarne energije glede na energent, ki se uporablja za ogrevanje javnih stavb v občini
Štore (v MWh)

Energent

Raba primarne energije v letu 2012 (v
MWh)
627
92
6
725

Zemeljski plin
Ekstra lahko kurilno olje
UNP
Skupaj

Odstotek
(%)
86
13
1
100,00

Struktura rabe primarne energije v javnih stavbah glede na
energent (2012)
1
13

Zemeljski plin
ELKO
86

UNP

Graf 29. Struktura rabe primarne energije v stavbah v javni lasti glede na energent
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3.3 ANALIZA RABE ENERGIJE V PODJETJIH
V občini Štore je bilo v septembru 2013 po podatkih AJPES-a registriranih 285 poslovnih
subjektov. Na naslove podjetij smo poslali vprašalnike, na podlagi katerih smo želeli pridobiti
podatke o vrsti in letni porabi energenta za ogrevanje in tehnološke procese, letni porabi
električne energije, razpoložljivosti odpadne toplote, opravljenem energetskem pregledu
podjetja ter energetskem upravljavcu in možnosti uporabe kogeneracije. Opravili smo tudi
telefonske razgovore s posameznimi podjetji. Spodaj je opisano nekaj večjih podjetij v občini
Štore.
Za analizo rabe energije v podjetjih smo pripravili seznam vseh podjetij, ki imajo sedež v
občini Štore in se tudi prostorsko nahajajo znotraj občine Štore. Industrijsko cono Štore, ki se
prostorsko nahaja znotraj Mestne občine Celje nismo vključili v analizo.
Po dogovoru z občino Štore smo v analizo vključili sledeča podjetja, ki jih v nadaljevanju na
kratko predstavljamo:
-

Valji d. o. o.
Bosio d. o. o.
Dom Lipa
EHO d. o. o., PE Štore

Valji d. d. je proizvodnjo podjetje valjev za metalurška podjetja - valjarne ter za proizvodnjo
plastike in gume. Večina proizvodnje se proda v izvozu.
V podjetju Valji d.o.o. uporabljajo tako za ogrevanje kot tudi za tehnološki proces zemeljski
plin. V letu 2012 so porabili 330.000 m3 za ogrevanje prostorov in 1.700.000 m3 za
tehnološke procese. Podjetje je v letu 2012 porabilo 16.142 MWh električne energije. V
primerjavi s celotnimi stroški podjetja, znaša strošek električne energije cca. 11 %. Podjetje
nima izvedenega energetskega pregleda stavbe in nima energetskega upravljavca.
Bosio d. o. o. je proizvodno podjetje industrijskih peči in pralnih linij. V letu 2012 so porabili
10.224 m3 zemeljskega plina za ogrevanje in tehnološke procese skupaj, to je 97 MWh. Po
podatkih posredovanih iz podjetja so v letu 2012 porabili za 78 MWh električne energije.
Dom Lipa, družba za socialno varstveno dejavnost d. o. o. je v 100% lasti družbe NIVO,
gradnje in ekologija, d.d. iz Celja. Podjetje razvija kompleksno dejavnost varstva starejših, in
to v skladu s sodobnimi evropskimi trendi. Prva lokacija za to dejavnost je v Štorah. Po
podatkih Adria plin, d. o. o. so med večjimi porabniki v občini Štore.
EHO d. o. o., PE Štore ima v občini Štore poslovne prostore. Gre za podjetje, ki ima
registrirano dejavnosti proizvodnje hladilnih in prezračevalnih naprav. Po podatkih Adria
plin, d. o.o. je med večjimi porabniki zemeljskega plina v občini.
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3.4 ANALIZA RABE ENERGIJE V PROMETU
Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu za občino Štore je potrebno upoštevati, da se
zaradi narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja občine. Zaradi
tega je v okviru LEK-a nemogoče določiti oprijemljive energetske indikatorje, na podlagi
katerih bi merili učinkovitost rabe energije v prometu.
V Lokalnem energetskem konceptu občine Štore so predstavljeni splošni podatki o
obravnavanem sektorju.
Cestno omrežje
Po podatkih Direkcije RS za ceste je v občini Štore po podatkih iz leta 2010 13,3 km državnih
cest, od tega 4,2 km glavnih cest II-G2 in 9,1 km regionalne ceste III-R3. V občini je 72,5 km
občinskih cest: 27,8 km lokalnih cest (LC), 44,3 km javnih poti in 0,4 krajevnih cest.

Slika 3.Cestno omrežje občine Štore (vir: Atlas okolja, 2013)
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Tabela 4. Dolžina cest po kategoriji v občini Štore za leto 2010

Kategorije cest
Državne ceste
Glavne ceste II-G2
Regionalne ceste III-R3
Občinske ceste
Lokalne ceste - LC
Mestne (krajevne) ceste – LK
Javne poti – JP
Javne poti za kolesarje - KJ
Javne ceste – skupaj

Dolžina (v km)
13,3
4,2
9,1
72,5
27,8
0,4
44,3
0,0
85,8

Vir: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Prometne obremenitve
Podatki o prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s
posameznimi ročnimi štetji prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na območju celotne
Slovenije. Števni podatki, so ena temeljnih informacij o prometu na cestah, saj omogočajo
izračun povprečnega letnega dnevnega prometa (število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo
mimo števnega mesta na povprečni dan v letu).

Slika 4. Izsek karte prometnih obremenitev, 2009 (Vir: http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/ )
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Cestna vozila
Tabela 44. Cestna vozila glede na vrsto vozila v občini Štore v letu 2012

Motorna vozila
kolesa z motorjem
motorna kolesa
osebni avtomobili in specialni osebni
avtomobili
osebni avtomobili
specialni osebni avtomobili
avtobusi
tovorna motorna vozila
tovornjaki
delovna motorna vozila
vlačilci
specialni tovornjaki
traktorji
Priklopna vozila
tovorna priklopna vozila
priklopniki
polpriklopniki
bivalni priklopniki
traktorski priklopniki
Vozila - SKUPAJ

2631
102
121
2079
2065
14
0
176
130
10
24
12
153
89
67
38
29
11
11
2720

Vir: Statistični urad RS, 2012
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3.5 ANALIZA RABE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Raba električne energije sama po sebi ne obremenjuje okolja. Zato pa močno obremenjuje
okolje proizvodnja električne energije, pri čemer je stopnja obremenjevanja odvisna od načina
proizvodnje oziroma uporabljenega goriva.
Poraba električne energije v gospodinjstvih – stanovanjski odjem
Po podatkih Elektra Celje, d. d. so tarifni odjemalci, to je gospodinjstva, v občini Štore leta
2012 skupno porabili 5.603 MWh električne energije za različne namene, torej za ogrevanje
sanitarne vode in prostorov, gospodinjske aparate ter drugo rabo.
Iz grafa 45 je razvidno, da je trend porabe električne energije pozitiven, saj se z leti postopno
zmanjšuje poraba električne energije v gospodinjstvih. V primerjavi z letom 2008 so
gospodinjstva v občini Štore leta 2012 porabila 7 % manj električne energije.
Poraba električne energije (v MWh)
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5.800
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Graf 30. Poraba električne energije v gospodinjstvih občine Štore od leta 2008 do 2012 (Vir: Elektro Celje,
d.d.)
Tabela 45. Izračun povprečne letne porabe električne energije v občini Štore in Sloveniji

Število gospodinjstev v Sloveniji (1. 1. 2011)
Letna poraba v gospodinjstvih v 2012
Povprečna letna (2012) raba/gospodinjstvo v Sloveniji
Število gospodinjstev v občini Štore (1. 1. 2011)
Letna poraba v gospodinjstvih v 2012
Povprečna letna (2012) raba/gospodinjstvo v občini
Štore

813.531
3.179 GWh
3.908 kWh/gospodinjstvo
1770
5.603.312 kWh
3.165,71 kWh / gospodinjstvo

Vir: Statistični urad RS

Povprečna letna raba električne energije v Sloveniji je leta 2012 znašala 3.908 kWh na
gospodinjstvo, v občini Štore 3.166 kWh na gospodinjstvo, kar je precej pod slovenskim
povprečjem.
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Primerjava rabe električne energije na prebivalca občin
Štore in Slovenije kWh (2012)
5.000
4.000

3.908
3.165,71

3.000
2.000
1.000
0
Slovenija

Štore
kWh/prebivalca

Graf 31. Primerjava rabe električne energije na prebivalca med Štorami in Slovenijo kWh
(2012)

Poraba električne energije – upravičeni odjemalci
Po podatkih Elektra Celje d. d. je skupna poraba upravičenih odjemalcev, to je malega
poslovnega odjema brez merjenja moči, industrije in veleodjema v občini Štore za leto 2012
znašala 2.457 MWh.

Poraba električne energije upravičeni odjemalci (v MWh)
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Graf 32. Poraba električne energije vseh upravičenih odjemalcev občine Štore v letih (Vir: Elektro Celje,
d.d.)

Med upravičenimi odjemalci predstavljata mali poslovni odjem brez moči in veleodjem z
merjeno močjo NN (nad 43 kW priključne moči) približno enako porabo električne energije v
obdobju 2008-2012, z manjšim odstopanjem v letu 2008, ko je poslovni odjem porabil za 404
MWh več električne energije, v primerjavi z veleodjemom. Upravičenih odjemalcev –
industrije na SN v občini ni evidentiranih.
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Graf 33. Poraba električne energije – upravičeni odjemalci od leta 2008 do 2012

Poraba električne energije za javno razsvetljavo
Poraba električne energije za javno razsvetljavo v občini Štore je leta 2008 znašala 198 MWh,
v letu 2012 190 MWh, za 4 % manj. Izkazuje se pozitiven trend zmanjševanja rabe energije
za javno razsvetljavo.
Poraba električne energije za javno razsvetljavo (v MWh)
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Graf 34. Poraba električne energije za javno razsvetljavo v občini Štore (Vir: Elektro Celje, d. d.)

Za leto 2012 je tako poraba električne energije za javno razsvetljavo znašala 44,32 kWh na
prebivalca. Poraba električne energije za javno razsvetljavo je v občini Štore v skladu z
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l RŠ št. 81/2007,
spremembe 109/2007), ki določa v 5. členu ciljno vrednost, ki je 44,5 kWh.
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Skupna poraba električne energije v občini Štore
Skupna poraba vseh odjemalcev električne energije je bila v letu 2013 v občini Štore 8.251
MWh. 67,9 % električne energije porabijo gospodinjstva, 29,8 upravičeni odjemalci – mali
poslovni odjem brez moči (14,9 %) in veleodjem z merjeno močjo NN (14,8 %). Poraba
električne energije za javno razsvetljavo predstavlja 2,3 % vse porabljene električne energije v
občini.

Tabela 46. Struktura porabe električne energije vseh odjemalcev v občini Štore v letih 2008-2012

Gospodinjstva
Javna razsvetljava
Mali poslovni odjem brez merjenja
moči
Industrija na SN
Veleodjem z merjenjo močjo NN
(nad 43 kW priključne moči)
Upravičeni odjemalci skupaj
(mali poslovni odjem + industrija
+ veleodjem)
SKUPAJ

2008
6.046
198
1.351

LETO (MWh)
2009
2010
2011
6.002 6.076 5.938
198
202
189
1.204 1.144 1.195

2012
5.603
190
1.231

947

1.182

1.283

1.195

1.225

2.299

2.386

2.428

2.390

2.457

8.543

8.587

8.707

8.518

8.251

(%)
2012
67,9
2,3
14,9
14,8

29,8
100,00

Struktura porabe električne energije po odjemlacih v
letu 2012 (v %)
29,8

gospodinjstva
javna razsvetljava
67,9

2,3

mali poslovni odjem,
veleodjem

Graf 35. Struktura porabe električne energije vseh odjemalcev v občini Štore v letu 2012 (Vir: Elektro
Celje, d.d. ter lastni preračuni)
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IZRAČUN KAZALNIKOV
Raba energije vseh porabnikov v občini Štore
Predstavljena je poraba posameznih energentov za ogrevanje vseh porabnikov v občini Štore:
individualna stanovanja, javne stavbe in podjetja. Izračun rabe energije vseh porabnikov
temelji na analizi rabe energije v individualnih stanovanjih, gospodinjstvih (vzorec 9,3 %
gospodinjstev), analizi vključenih javnih stavb in analizi 10 večjih podjetij v občini Štore, ki
so vezana na plinovodno omrežje (podatki posredovani s strani Adriaplin d. o. o.).
Tabela 47. Poraba energije vseh porabnikov v občini Štore (Vir: izpolnjeni vprašalniki za gospodinjstva in
podjetja, energetsko knjigovodstvo za javne stavbe)
Energent

Količina
MWh
%

Les
(prm)

GOSPODINJSTVA
Zemeljski Električna
plin (m3) energija
(MWh)

ELKO (L)

Premog
(kg)

UNP
(v l)

SKUPAJ

1.493,8

60.400

-

84,1

7.000

22.692

-

2.614,15

604

-

84,1

26,6

157,71

3.486,56

74,98

17,32

0

2,42

0,76

4,52

100,00

0

6

725

0

0

1

100,00

0

0 0

JAVNE STAVBE
MWh
%

0
0

92
13

627

0

86
PODJETJA

Količina
MWh
%

0
0
0

0
0
0

302.000
2.869

0

2.869,00

0

0

0

100,00

0

100

0

VSI PORABNIKI
MWh
%

2.614,15

604

3.496

84,1

26,6

157,71

7.080,56

37

9

50

1,5

0,5

2

100,00

Največ primarne energije se pridobi za ogrevanje, pripravo sanitarne vode ter tehnološke
namene v občini Štore, iz zemeljskega plina (50 %), sledi lesa in lesnih ostankov (37 %). V
manjših deležih se primarna energija pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja (9 %), UNP (20
%) in električne energije (1,5 %). Raba električne energije je v tem poglavju vključena samo
za ogrevanje individualnih stanovanj.
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Delež rabe primarne energije (v %)
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Električna energija
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Graf 36. Deleži porabe primarne energije vseh porabnikov v občini Štore

Razmerje rabe toplotne energije vseh porabnikov v občini Štore
Pri primerjavi rabe primarne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode
ugotovimo, da v občini Štore največ toplotne energije porabijo gospodinjstva (3.486,56 MWh
oziroma 49 %), sledijo podjetja (2.869 MWh oziroma 41 %) in javne stavbe (725 MWh
oziroma 10 %).
Pri tem je potrebno upoštevati, da je pri analizi gospodinjstev zajet vzorec 9,3 %
gospodinjstev občine Štore, pri analizi podjetij smo zajeli 10 večjih podjetij, ter pri analizi
javnih stavb smo upoštevali javne stavbe, ki so v lasti občine Štore.
Tabela 48. Analiza rabe toplotne energije vseh porabnikov (v MWh) v občini Štore

Gospodinjstva
Javne stavbe
Podjetja
SKUPAJ

MWh
3.486,56
725
2.869,00
7.080,56

Delež (%)
49
10
41
100
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Razmerje rabe toplotne energije vseh porabnikov (%)

41

49

Gospodinjstva
Javne stavbe
Podjetja

10

Graf 37. Razmerje rabe toplotne energije vseh porabnikov vključenih v analizo v občini Štore

Skupna letna poraba električne energije vseh porabnikov v občini Štore je v letu 2012 znašala
8.447 MWh, od tega največ porabijo gospodinjstva (5.603 MWh oziroma 66 %), sledijo
podjetja (2.457 MWh oziroma 29 %). Stavbe v javni lasti so v letu 2012 porabile 197 MWh
električne energije kar predstavlja slaba 3 %, javna razsvetljava pa 190 MWh oziroma 2 %.
V analizo skupne rabe električne energije vseh porabnikov v občini Štore v letu 2012 smo
uporabili podatke, ki smo jih pridobili od podjetja Elektro Celje, d.d., in sicer za
gospodinjstva, podjetja ter javno razsvetljavo. Za javne stavbe smo uporabili podatke, ki smo
jih pridobili s strani občine.
Tabela 49. Analiza rabe električne energije vseh porabnikov (v MWh) v občini Štore v letu 2012

Gospodinjstva
Javne stavbe
Podjetja
Javna razsvetljava
SKUPAJ

MWh
5.603
197
2.869,00
190
8.447

Delež (%)
66
3
29
2
100

Vir: Elektro Celje, d.d. (tarifni odjemalci za gospodinjstva, upravičeni odjemalci za podjetja), občina
Štore
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Razmerje rabe električne energije vseh porabnikov
(%)
2%
29%
Gospodinjstva
Javne stavbe
66%
3%

Podjetja
Javna razsvetljava

Graf 38. Razmerje rabe električne energije vseh porabnikov v občini Štore

V občini Štore so tako leta 2012 vsi porabniki (vključeni v analizo) skupaj porabili 15.527,56
MWh toplotne in električne energije.
Tabela 50. Poraba toplotne in električne energije vseh porabnikov v občini Štore leta 2012 (9,3 % vzorec
gospodinjstev, % vzorec podjetij, javne stavbe)

MWh
Skupna raba toplotne energije vseh porabnikov v letu
2012
Skupna raba električne energije vseh porabnikov v letu 2012
Skupaj toplotna + električna energija

7.080,56
8.447
15.527,56
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4

ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO

4.1 KOTLOVNICE
V občini Štore je ena kotlovnica, s katero upravlja Energetika Celje. S kotlovnico se ogreva 6
stanovanjskih objektov, skupaj 243 stanovanj oziroma 13.209,06 m2 ogrevalne površine.
Podatke o kotlovnici smo pridobili na osnovi vprašalnika in jih predstavljamo v tabeli.
Tabela 51. Podatki o kotlovnici v občini Štore

Lokacija kotlovnice
Lastništvo kotlovnice
Upravitelj kotlovnice
Vrsta energenta
Letna poraba energenta
Letna poraba primarne energije
Število stanovanj, ki so priključena na
kotlovnico
Število ostalih subjektov priključenih na
kotlovnico
Skupna ogrevalna površina
Moč kotlovne naprave
Način priprave sanitarne tople vode
Starost kotlovne naprave
Dolžina toplovoda
Vrsta regulacije
Vir

Ulica Kozjanskega odreda 3, Dom Lipa
Dom Lipa
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
zemeljski plin
132.062 m3
1.223.090,94 kWh = 1,22 GWh
243
Dom Lipa, dom starejših občanov, varovana
stanovanja
13.209,06 m2
550 kW (4 x VIADRUS)
Ni skupne priprave
17 let
65 m
avtomatsko krmiljenje
Energetika Celje

Tabela 52. Poraba toplotne energije stanovanj, ki so priključeni na kotlovnico v MWh (vir: Energetika
Celje d. o. o.)

Uporabnik/leto
Gospodinjstva

2008
1.425,30

2009
1.345,90

2010
1.277,40

2011
1.217,30

2012
946,40
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4.2 ZEMELJSKI PLIN
Oskrbo z zemeljskim plinom v občini Štore izvaja podjetje Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7,
Ljubljana.
V nadaljevanju predstavljamo oskrbo z zemeljskim plinom distributerja Adriaplin, d.o.o., ki
oskrbuje na prostorskem območju občine Štore.
V občini Štore je plinifikacija znotraj naselja Štore. Skupna dolžina plinovodnega omrežja na
dan 31.12.2012 je 8.504 m. Od leta 2008 pomeni to 164 m več, kar je razvidno iz spodnje
tabele, ki prikazuje po letih širitev plinovodnega omrežja v občini Štore.
Potek tras plinovodnega omrežja predstavljamo v prilogi 1 (karta plinovodnega omrežja v
občini Štore, 1 : 3.000). V letu 2012 je bilo registriranih 151 priključkov, od tega 135
aktivnih.
Tabela 53. Širitev plinovodnega omrežja po letih

Dolžina (v m)
Št. vseh
priključkov
Število
aktivnih
priključkov

2008
8340
146

2009
8465
148

2010
8494
149

2011
8504
151

2012
8504
151

n.p.

n.p.

n.p.

128

135

Skupno število vseh odjemnih mest, tako aktivnih kot tudi ne aktivnih je 347. Od tega je
skupaj odjemnih mest (gospodinjstva) 276. Na plinovodno omrežje so poleg stanovanjskih
objektov priključeni še 10 javnih stavb in 10 večjih podjetij.

Slika 5. Plinovodno omrežje na območju občine Štore (Vir: e-občina)
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Letna poraba zemeljskega plina po skupinah porabnikov
Tabela 54. Letna poraba zemeljskega plina po skupinah porabnikov

Skupina
Poraba zemeljskega plina (v m3)
porabnika/leto
2008
2009
2010
147.100
150.100
159.800
Gospodinjstva
93.100
97.600
103.400
Javne stavbe
368.600
390.200
412.700
Podjetja

2011
152.400
98.000
390.100

2012
156.200
82.800
302.000

Med večjimi porabniki zemeljskega plina v občini Štore so Energetika Celje d.o.o.
(kotlovnica), Dom Lipa d.o.o, Osnovna šola Štore, JZ Zdravstveni dom Celje in EHO
elektrika, hladilništvo.
Tabela 55. Letna toplotna energija proizvedene iz zemeljskega plina po porabnikih v občini Štore (v
MWh)

Skupina
Letna raba toplotne energije (v MWh)
porabnika/leto
2008
2009
2010
1.397,45
1.425,95
1.518,10
Gospodinjstva
884,45
927,20
982,30
Javne stavbe
3.501,70
3.706,9
3.920,65
Podjetja

2011
1.447,80
931
3.705,95

2012
1.446,61
766,83
2.796,91

4.3 ELEKTRIČNA ENERGIJA
Območje z oskrbo z energijo izvaja Elektro Celje d. d.
Razdelilna transformatorska postaja RTP Selce 110/20/10 kV z instalirano močjo 2×20 MVA
napaja območje Občine Štore na srednjenapetostnem nivoju. RTP Selce ima zagotovljeno
dvostransko napajanje na 110 kV.
Predmetno območje se napaja preko SN izvodov Grobelno 20 kV in Kompole 10 kV, ki sta
pretežno v nadzemni izvedbi.
SN omrežje je zankano in ima možnost rezervnega napajanja.
Odjemalec priključen na RTP Selce je imel povprečno v letu 2010:
- Načrtovane prekinitve: 0,64 izpad/odj., 128 min./odj.
- Nenačrtovane prekinitve: 0,43 izpad/odj., 20 min./odj.
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Slika 6. Omrežje distribucije električne energije občine Štore (Vir: Atlas okolja, 2013)

4.4 OSKRBA Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE V OBČINI ŠTORE
Sončne elektrarne v občini Štore
Po podatkih iz registra kvalificiranih proizvajalcev električne energije Ministrstva za
gospodarstvo, razpisa subvencij za investicije Ministrstva za okolje in prostor in internih
podatkov Agencije za prestrukturiranje energetike - ApE d.o.o. so v občini Štore registrirane 4
sončne elektrarne, in sicer:
Zap. št. v
registru

Št. deklaracije

Ime proizvodne
naprave

Proizvajalec
1

100

348-050109/20090348

Mala
fotonapetostna
elektrarna

1416

2020-050612/20110650
2491-050474/20120417
2411-050337/20120338

1923

1788

Pričetek
obratovanja

Lokacija

Beja d.o.o. 37,94

2009

Pečovje
28

MFE Plank

Fizična
oseba

12

2011

Kompole
179

Sončna
elektrarna
MFE Žmahar
MFE Klinar

Fizična
oseba

31

2012

Prožinska
vas 29

Fizična
oseba

49,50

2012

Prožinska
vas 36

Nazivna
električna
moč (kW)

Vir: Register deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z
visokim izkoristkom, Javna agencija RS za energijo
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Legenda:
Slika 7. Sončne elektrarne na območju občine Štore (vir: Geopedia, ENGIS)

Uporaba sončnih kolektorjev v občini Štore
Na območju občine Štore so registrirane sledeče uporabe sončnih kolektorjev – sončni
sprejemnik toplote, ploščati, vakumski in samogradni sončni kolektorji.

SSE - sončni sprejemniki toplote
Vgradnja ploščatih sončnih kolektorjev
Vgradnja vakuumskih sončnih
kolektorjev

Slika 8. Uporabniki sončnih sprejemnikov, ploščatih, vakuumskih sončnih kolektorjev

64

Lokalni energetski koncept občine Štore – končno poročilo
Na območju občine Štore je bilo po podatkih Ministrstva 5 vgradenj TČ po sistemu zrak-voda
in 3 zamenjave zunanjega stavbnega pohištva. Znotraj območja občine ni stavbe, ki bi
razpolagala s soproizvodnjo toplotne in elektrike. (Viri podatkov: Register kvalificiranih
proizvajalcev električne energije; EEBP - Enotna energetska baza podatkov podatki o
kvalificiranih proizvajalcih električne energije).

Vgradnja TČ po sistemu zrak – voda
Slika 9. Vgradnja TČ po sistemu zrak – voda
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5

ANALIZA EMISIJ

5.1 SPLOŠNO O EMISIJAH PRI PORABI ENERGENTOV
Analiza emisij izhaja iz analize porabe energentov in rabe energije. Je osnova za podajanje
ukrepov, ki bodo zmanjšali rabo fosilnih goriv, povečali rabo obnovljivih virov energije ter
prispevali k izboljšanju stanja okolja v občini Štore.
Tabela 56. Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih goriv in tehnologij

ELKO
CO2 kg/TJ
SO2 kg/TJ
NOx kg/TJ
CxHy kg/TJ
CO kg/TJ
Prah kg/TJ

74.000
120
40
6
45
5

UNP
55.000
3
100
6
50
1

Les

Elektrika
0
11
85
85
2.400
35

138.908
806
722
306
1.778
28

Zemeljski Rjavi
plin
premog
57.000
97.000
0
1.500
30
170
6
910
35
5.100
0
320

Vir: Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter f r die Erstellung vod Energie und
Emissionsbilanzen im Bereich raum rmeversorrgung, Graz, 1 7

Za pregled emisijskih faktorjev podajamo lastnosti posameznih spojin.
Ogljikov dioksid (CO2)
Ogljikov dioksid je brezbarven plin brez vonja z molekulsko maso 44.010 g/mol. V majhni
količini (0,03 %) je navzoč v Zemljinem ozračju, kjer deluje kot toplogredni plin. Nastaja pri
izgorevanju organskih snovi, če je prisotna zadostna količina kisika. Rastline ga porabljajo za
sintezo ogljikovih hidratov. Pri izgorevanju fosilnih goriv, ki vsebujejo ogljik kot so metan,
zemeljski plin, bencin, plinsko olje, kerozin, propan, premog in les nastajajo velike količine
ogljikovega dioksida. Ker rastline vežejo CO2 pravimo, da je lesna biomasa z vidika CO2
nevtralno gorivo (Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikov_dioksid).
Žveplov dioksid (SO2)
Žveplov dioksid je strupen brezbarven plin, jedkega vonja z molekulsko maso 64,07 g/mol. Je
glavni produkt izgorevanja žveplovih spojin. Nastaja v ognjenikih in različnih industrijskih
procesih. Ker nafta in premog vsebujeta žveplove spojine, njuno izgorevanje ustvarja žveplov
dioksid. Nadaljnja oksidacija SO2 ob prisotnosti katalizatorjev vodi do nastanka žveplove
kisline (H2SO4), s tem pa do nastanka kislega dežja. Povzroča nezaželene učinke na
respiratornem sistemu, poveča simptome astme in povzroča težave pri ljudeh z oslabljenim
delovanjem ledvic (Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDveplov_dioksid).

66

Lokalni energetski koncept občine Štore – končno poročilo
Dušikovi oksidi (NOx)
Dušikovi oksidi so binarne spojine dušika in kisika (NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5). So
močni oksidanti. Dušikov monoksid (NO) je zelo strupen brezbarven plin, ki pospešuje
gorenje. Povzroča težke razjede na koži, očeh in dihalnih organih. Pri daljši izpostavljenosti
povzroči smrt zaradi pljučnega edema. Dušikov dioksid (NO2) je rdečkasto-rjav strupen plin
(pri vdihavanju) z ostrim vonjem. Najpomembnejši viri NO2 so motorji z notranjim
izgorevanjem (Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1ikov_oksid).
Ogljikovodiki (CxHy)
Ogljikovodiki so organske spojine zgrajene izključno iz ogljika in vodika. Večina
ogljikovodikov na Zemlji najdemo v surovi nafti in zemeljskem plinu. Spojine z majhnim
številom ogljikovih atomov so plini, npr. metann, etenn in etin (acetilen), z malo večjim
številom tekočine, na primer oktan in benzen), s še večjim številom ogljikovih atomov pa
trdne snovi, na primer parafinski voski in naftalen. Vsi ogljikovodiki ob prisotnosti kisika
zgorijo v ogljikov dioksid in vodo, ki sta najpomembnejša toplogredna plina. Plinasti in
tekoči ogljikovodiki, predvsem alkani, so eden od najpomembnejših virov energije.
Uporabljajo se predvsem kot viri toplote, goriva za bencinske in dizelske motorje, maziva in
surovina za proizvodnjo asfalta. Uporabljajo se tudi kot potisni plini za pršila in topila (Vir:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikovodik).
Ogljikov monoksid (CO)
Ogljikov monoksid je brezbarven plin brez vonja, gorljiv in zelo toksičen plin. Je glavni
produkt nepopolnega izgorevanja ogljikovih spojin. Če zastrupitev poveča izgubo zavesti, se
količina vdihanega CO poveča zaradi česar se poveča možnost za smrt. V nekaterih mestnih
okoljih je CO velik onesnaževalec atmosfere zaradi motorjev z notranjim izgorevanje ter
nepopolnega izgorevanja različnih goriv (les, premog, olj,e parafin, propan, zemeljski plin in
odpadki) (Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikov_oksid).
Prah (PM)
Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. V veliki večini
delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi kot so kovine,
organska topila ali ozon. Najpogosteje se izvajajo v zadnjih letih meritve delcev premera 10
(PM10) in 2,5 (PM2,5) µm, ki so zdravju najbolj škodljive. Delci so naravnega (dim gozdnih
požarov, vulkanski pepel) ali antropogenega izvora (energetski objekti, promet, industrija,
individualna kurišča). Delci vplivajo na zdravje ljudi, kakor tudi na klimo, vidnost in
podobno. Delci povečajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja.
(Vir: http://www.okolje.info/index.php/kakovost-zraka/trdni-delci).
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Toplogredni plini
Toplogredni plini ali plini tople grede 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. Toplogredni plin je plin v atmosferi, ki Sončevemu
kratkovalovnemu sevanju večinoma dopušča vstop v ozračje, vendar vpije del izhajajočega
dolgovalovnega sevanja in tako segreva 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. Če se v ozračje izpušča preveč toplogrednih plinov, se
povprečna temperatura planeta postopoma viša in pojavljajo se podnebne spremembe. Od
začetka industrijske revolucije se je zaradi kurjenja fosilnih goriv koncentracija ogljikovega
dioksida povišala iz 280 na 390 ppm (parts per million- delcev na milijon). Najpogostejši
toplogredni plini so vodna para, ogljikov dioksid, metan, dušikovi oksidi (predvsem N2O) in
ozon (Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Toplogredni_plin).

5.2 EMISIJE – INDIVIDUALNO OGREVANJE STANOVANJ
Pri analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje individualnih stanovanj (9,3 % vzorec
vseh gospodinjstev v občini) smo ugotovili, da se največ stanovanj v občini Štore ogreva na
plin (18,27 %), elektrika, sončne celice in premog predstavljajo manjši delež. Največ
primarne energije se tako proizvede iz lesne biomase, sledita ELKO in UNP. Na letni ravni
tako 9,3 % vzorec vseh gospodinjstev porabi 3.486,56 MWh toplotne energije iz različnih
energentov. Posledica rabe energentov so emisije ogljikovega dioksida, žveplovega dioksida,
dušikovih oksidov, ogljikovodikov, ogljikovega monoksida in prašnih delcev. Njihovo
količino smo preračunali glede na emisijske faktorje posameznih energentov.
Tabela 57. Poraba energije in sproščene emisije v občini Štore po posameznih energentih za ogrevanje
individualnih stanovanj v 9,3 % vzorcu vseh gospodinjstev v občini
Vrsta
Primarna
Primarna
CO2
SO2
NOx
CxHy
CO
Prah
energenta
energija v
energija v
kg/leto
kg/leto
kg/leto
kg/leto kg/leto
kg/leto
MWh/leto
TJ/leto
Premog
Les
ELKO
UNP
Elektrika
Skupaj

26,6
2.614,15
604
157,71
84,1
3.486,56

0,096
9,411
2,174
0,568
0,303
12,552

9.715,2
0,00
161.028,18
35.823,76
46.843,70
253.410,84

144

16,32

87,36

489,6

30,72

103,52
260,88
1,704
244,22
754,324

799,94
86,96
56,80
218,77
1.178,79

799,94
13,04
3,41
92,72
996,47

230,4
97,83
28,40
538,73
1.384,96

329,36
10,87
0,568
8,48
379,998

Vir: Izpolnjeni vprašalniki po gospodinjstvih občine Štore (9,3 % vzorec vseh gospodinjstev v občini),
Unit Converter: http://www.iea.org/stats/unit.asp, Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter
f r die Erstellung vod Energie und Emissionsbilanzen im Bereich raum rmeversorrgung, Graz, 1 7
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5.3 EMISIJE VSEH PORABNIKOV V OBČINI ŠTORE
Emisije plinov, ki nastanejo s porabo energentov za ogrevanje ter rabo električne energije
posameznih porabnikov smo izračunali v tem poglavju. Pri izračunu emisij plinov, ki
nastanejo zaradi ogrevanja individualnih stanovanj v občini Štore smo uporabili podatke
porabe energentov po gospodinjstvih na podlagi 9,3 % vzorca vseh gospodinjstev v občini.
Emisije plinov, ki nastanejo z ogrevanjem javnih stavb smo izračunali iz podatkov porabe
energentov vseh javnih stavb, ki smo jih pridobili s strani občine. Upoštevali smo podatke za
leto 2012. V analizo emisij, ki nastanejo zaradi ogrevanja in tehnoloških procesov podjetij
smo upoštevali količine porabljenih energentov podjetij, ki so bili predhodno vključena v
analizo, in sicer smo upoštevali 10 večjih podjetij v občini.
Tabela 58. Emisije, ki nastanejo pri ogrevanju individualnih stanovanj v vzorcu gospodinjstev
( ,3 %) v občini Štore
Vrsta
energenta
Premog
Les
ELKO
UNP
Elektrika
Skupaj

Primarna
energija v
MWh/leto

Primarna
energija v
TJ/leto

26,6

0,096

2.614,15
604
157,71
84,1

9,411
2,174
0,568
0,303

3.486,56

12,552

CO2
kg/leto

9.715,2
0,00
161.028,18
35.823,76
46.843,70
253.410,84

SO2
kg/leto

NOx
kg/leto

CxHy
kg/leto

CO
kg/leto

Prah
kg/leto

144

16,32

87,36

489,6

30,72

103,52
260,88
1,704
244,22
754,324

799,94
86,96
56,80
218,77
1.178,79

799,94
13,04
3,41
92,72
996,47

230,4
97,83
28,40
538,73
1.384,96

329,36
10,87
0,568
8,48
379,998

9,3 % vzorec gospodinjstev v občini Štore z ogrevanjem individualnih stanovanj letno
proizvede 253.410 kg ogljikovega dioksida, 754 kg žveplovega dioksida, 1.178 kg dušikovih
oksidov, 996 kg ogljikovodikov, 1.385 kg ogljikovega monoksida ter 379 kg prahu.
Tabela 59. Emisije, ki nastanejo pri ogrevanju stavb v javni lasti v občini Štore
Vrsta
energenta
Zemeljski
plin
ELKO
UNP
Skupaj

Primarna
energija v
MWh/leto

Primarna
energija v
TJ/leto

CO2
(kg/leto)

SO2
(kg/leto)

NOx
(kg/leto)

CxHy
(kg/leto)

CO
(kg/leto)

Prah
(kg/leto)

627

2.2572

128.677,5

0,00

67,72

13,54

79

0,00

92
6

0.3312
0.0216

725

2,61

24.508,8
1.188
154.374,30

39,74
0,06
39,8

13,25
2,16
83,13

1,99
0,13
15,66

14,90
1,08
94,98

1,66
0,022
1,682

Vse stavbe v javni lasti v občini Štore so v letu 2012 z ogrevanjem v atmosfero sprostile
154.374 kg ogljikovega dioksida, 40 kg žveplovega dioksida, 83 kg dušikovih oksidov, 16 kg
ogljikovodikov, 95 kg ogljikovega monoksida ter 2 kg prahu.
Tabela 60. Emisije, ki nastanejo pri ogrevanju in tehnoloških procesih v podjetjih v občini Štore
Vrsta
energenta
Zemeljski
plin
Skupaj

Primarna
energija v
MWh/leto

Primarna
energija v
TJ/leto

2.796,91
2.796,91

10.0689
10.0689

CO2
(kg/leto)

573.927,3
573.927,3

SO2
(kg/leto)

NOx
(kg/leto)

CxHy
(kg/leto)

CO
(kg/leto)

Prah
(kg/leto)

0,00
0,00

302,07
302,07

60,41
60,41

352,41
352,41

0,00
0,00
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10 večjih podjetij, ki so bila vključena v analizo, pri ogrevanju in tehnoloških procesih letno
proizvede 573.927 kg ogljikovega dioksida, 0 kg žveplovega dioksida, 302 kg dušikovih
oksidov, 60 kg ogljikovodikov, 352 kg ogljikovega monoksida ter 0 kg prahu.
Tabela 61. Emisije, ki nastanejo pri ogrevanju in tehnoloških procesov vseh porabnikov v občini
Štore
Vrsta
energenta

Premog
Les
ELKO
UNP
Elektrika
Zemeljski
plin

Primarna
energija v
MWh/leto

Primarna
energija v
TJ/leto

26,6

0,096

2.614,15
696
163,71
84,1

CO2
(kg/leto)

SO2
(kg/leto)

NOx
(kg/leto)

CxHy
(kg/leto)

CO
(kg/leto)

Prah
(kg/leto)

144

16,32

87,36

489,6

30,72

9,411
2,5056
0,5893
0,303

9.715,2
0,00
185.414,4
32.411,5
46.843,70

103,52
300,67
1,77
244,22

799,94
100,22
58,93
218,77

799,94
15,03
3,54
92,72

230,4
112,75
29,47
538,73

329,36
12,53
0,59
8,48

2.796,91

10,0689

573.927,3

0,00

302,07

60,41

352,41

0,00

6.381,47

12,5754,8

848.312,10

794,18

1496,25

1059

1753,36

381,68

Skupaj

Analiza vseh porabnikov pri ogrevanju in tehnoloških procesih letno proizvede 848.312 kg
ogljikovega dioksida, 794 kg žveplovega dioksida, 1.496 kg dušikovih oksidov, 1.059 kg
ogljikovodikov, 1.753 kg ogljikovega monoksida ter 381 kg prahu.
Tabela 62. Emisije, ki so nastale pri rabi električne energije leta 2010 v občini Štore
Tarifna
skupina

Gospodinjstva
Javna
razsvetljava
Mali poslovni
odjem brez
merjenja moči
Industrija na
SN
Veleodjem z
merjeno močjo
NN
Upravičeni
odjemalci
skupaj
Skupaj

Primarna
energija v
MWh/let
o
5.603

Primar
na
energija
v
TJ/leto
20,1708

190

CO2
(kg/leto)

SO2
(kg/leto)

NOx
(kg/leto)

CxHy
(kg/leto)

CO
(kg/leto)

Prah
(kg/leto)

2.801.885,49

16.257,66

14.563,32

6.172,26

35.863,68

564,78

0,684

95.013,07

551,30

493,85

209,30

1.216,15

19,15

1.231

4,4316

615.584,69

3.571,87

3.199,62

1.356,07

7.879,38

123,65

-

-

-

-

-

-

-

-

1.225

4,41

612.584,28

3.554,46

3.184,02

1.349,46

7.840,98

123,48

2.457

8,91

1.237.670,28

7.181,46

6.433,02

2.726,46

15.841,98

249,48

29,6964

5.362.737,81

31.116,75

27.873,83

11.813,55

68.642,17

1.080,54

8.251

Vsi porabniki električne energije so v letu 2012 v atmosfero sprostili 5.362.738 kg
ogljikovega dioksida, 31.117 kg žveplovega dioksida, 27.874 kg dušikovih oksidov, 11.814
kg ogljikovodikov, 68.642 kg ogljikovega monoksida ter 1.080 kg prahu.
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6

ŠIBKE TOČKE

Šibke točke so področja rabe in oskrbe z energijo, kjer so na osnovi analize trenutnega stanja
možna izboljšanja. Pri oblikovanju možnih izboljšav moramo poleg dobre analize stanja
poznati tudi stališča oziroma cilje, ki naj bi jih občina imela na področju rabe in oskrbe z
energijo. Ti so naslednji:
 večja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v občini,
 spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v občini,
 zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora,
 zmanjšanje emisij,
 sanacija potratnih stavb, ki so v upravljanju občine,
 spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v okviru večjih (skupnih) sistemov (npr:
v okviru sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali bioplin, mikrosistemi
itd.),
 kjer obstajata plinovod ali toplovod se teži k čim večjemu številu priklopov na
omrežja tako za gospodinjstva, še posebno pa za večje porabnike energije.

6.1 INDIVIDUALNA STANOVANJA
V občini Štore kaže struktura rabe energentov na dokaj ugodno razmerje med rabo ekstra
lahkega kurilnega olja (samo 22,12 %) in visokim deležem rabe obnovljivih virov energije, ki
se nanaša na rabo lesne biomase (42,79 %). Raba kurilnega olja največ prispeva k emisijam
ogljikovega dioksida ter žveplovega dioksida, zato bi bilo v prihodnje še dodatno zmanjšati
delež gospodinjstev, ki se ogrevajo na ELKO. Pri rabi lesne biomase v gospodinjstvih pa
pogosto prihaja do nepopolnega izgorevanja lesa zaradi zastarelih in energetsko neučinkovitih
kotlih, zato je potrebno spodbujati vgradnjo modernih kotlov na lesno biomaso, ki imajo nižje
emisije ter visok izkoristek. Prav tako je potrebno v strnjenem naselju Štore spodbujati
priklop na plinovodno omrežje.
Tabela 63. Indikatorji šibkih točk ogrevanja individualnih stanovanj

Raba ekstra lahkega kurilnega olja
Raba obnovljivih virov energije
Priključenost na distribucijska
omrežja
Raba električne energije za
ogrevanje
Raba primarne energije/m2 ogrevane
površine
Izolacija stavb
Izolacija strehe

22,12 % gospodinjstev vzorca občine Štore
42,79 % gospodinjstev vzorca občine Štore (les in
lesni ostanki + sončne celice)
25,96 % gospodinjstev vzorca občine Štore
6,73 % gospodinjstev vzorca občine Štore
225 kWh/ m2
65,87 % stanovanjskih stavb ni izoliranih
44,77 % stanovanjskih stavb brez izolacije

Tabela 64. Šibke točke individualnega ogrevanja gospodinjstev v občini Štore
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Šibke točke individualnega
ogrevanja gospodinjstev

Cilj

Slab nadzor nad
individualnimi kurilnimi
napravami

Povečanje števila priključkov 3,7 %
in s tem deleža
gospodinjstev, ki so
priključena nanj na 8 %
100 kWh/m2
125 kWh/m2

Raba primarne energije/m2
ogrevane površine

Odmik

Med šibkimi točkami ogrevanja individualnih stanovanj se v občini Štore prepoznava še slaba
izolacija ovoja stavb in streh, zastarelo stavbno pohištvo, slab izkoristek in večje emisije pri
uporabi starejših kurilnih naprav ter uporaba slabe in zastarele tehnologije pri uporabi lesne
biomase.
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6.2 JAVNE STAVBE
Na vseh stavbah v javni lasti smo opravili poenostavljene energetske preglede, ki so nakazali
potenciale za zmanjšanje rabe energije v posamezni stavbi.
Vse stavbe smo natančno pregledali s termovizijsko kamero, ki omogoča:
- Odkrivanje toplotnih mostov,
- Odkrivanja napak pri gradnji,
- Kontrolo toplotnih izgub
- Odkrivanje netesnosti oken in vrat,
- Odkrivanje vlage na stenah, vzrokov in izvorov zamakanja,
- Odkrivanje napak podometnih instalacij toplovodnih sistemov in talnega ogrevanja.
Zunanja temperatura zraka je bila v času termovizijskega snemanja -2 ºC, kar je zelo primerno
za snemanje, saj so se pokazale določene pomanjkljivosti izolacije stavb ter toplotni mostovi.
Običajno pride do največjih izgub zaradi slabega tesnjenja oken, starejših (neizoliranih)
steklenih površin, slabe izolacije.
Osnovna šola Štore

Energijsko število:
96,36 kWh/m2/leto
Priporočena vrednost
80,00 kWh/m2/leto
ODMIK
Odmik od načrtovanega stanja je
16,36 kWh/m2/leto

Slika 10. Osnovna šola Štore

Šibke točke OŠ Štore:
OŠ Štore ima zelo skope podatke o stanju objekta – vrsti in debelini izolacije, tako stavbe
same, kot tudi glede izolacije tal in strehe. V okviru ogleda in individualnega razgovora s
predstavniki šole je bilo izpostavljeno, da se objekt zelo hitro ohladi ter da je potrebno precej
časa, da se v zimskem času v času ogrevanje stene ogrejejo. To vse kakor nakazuje na
neizoliranost javne stavbe in da je ključnega pomena obnova in izolacija ovoja javne stavbe
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kot tudi strehe in tal. Kljub temu ima zgradba energijsko število 96, 36 kWh/m2/leto. V
primerjavi s priporočeno vrednostjo energijskih števil, ki so bila izračunana izobraževalne
stavbe (80,00 kWh/m2/leto) ni bistvenega odstopanja, natančneje odstopanje znaša le 16,36
kWh/m2/leto. Pri izračunu energijskega števila je največji delež prispeval poraba energije za
ogrevanje (E= 86,58 kWh/m2/leto). Poraba energije je prispevala manjši del, le 9,78
kWh/m2/leto. Poraba električne energije je zelo pozitivna, še posebej če upoštevamo na to, da
gre za izobraževalno ustanovo, ki je 100 % zasedena vse dni v tednu, tako v dopoldanskem
kot tudi v manjši meri v popoldanskem času (glasbena šola, rekreacija ipd.).
Podružnična šola Kompole

Energijsko število:
165,34 kWh/m2/leto
Priporočena vrednost
80,00 kWh/m2/leto
ODMIK
85,34 kWh/m2/leto

Slika 11. Podružnična šola Kompole

Šibke točke Podružnične šole Kompole:
Zgradba Podružnične šole Kompole ima energijsko število 165,34 kWh/m2/leto, kar je 85,34
kWh/m2/leto več od priporočene vrednosti. K temu prispeva zelo velik del ogrevanje (E=
149,25 kWh/m2/leto). Električna energija prispeva 16,09 kWh/m2/leto. Glede izolacije ovoja
stavbe, tal in strehe ni bilo posredovanih podatkov. Javna stavba se ogreva na ekstra lahko
kurilno olje, ki se izkazuje za neekonomično. V šoli nimajo termostatskih ventilov in
opravljenega popisa svetil.
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Vrtec Lipa

Energijsko število:
107,86 kWh/m2/leto
Priporočena vrednost
80,00 kWh/m2/leto
ODMIK
27,86 kWh/m2/leto

Slika 12. Obnovljen vrtec Lipa

Slika 13. Analiza s pomočjo termovizijske kamere vhodnih vrat vrtca Lipa

Zgradba vrtca Lipa je bila obnovljena v letu 2011. Ima energijsko število 107,86
kWh/m2/leto, kar je 27,86 kWh/m2/leto več od priporočene vrednosti. K temu prispeva
ogrevanje 85,58 kWh/m2/leto in električna energija 22,1 kWh/m2/leto. V letu 2011 so že bila
obnovljena okna, o izolaciji ovoja stavbe, strehe in tal ni posredovanih podatkov. Prav tako ni
podatkov o prisotnosti termostatskih ventilov.
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Občinska stavba občine Štore

Energijsko število:
192,37 kWh/m2/leto
Priporočena vrednost
80,00 kWh/m2/leto
ODMIK
112,37 kWh/m2/leto

Slika 14. Občinska stavba občine Štore

Vhod v stavbo

Okno 1
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Okno 2
Slika 15. Fotografije analize s pomočjo termovizijske kamere

Občinska stavba ima energijsko število 192,37 kWh/m2/leto, kar bistveno presega
priporočeno vrednost. K temu prispeva ogrevanje 140,23 kWh/m2/leto in poraba električne
energije 52,14 kWh/m2/leto.
Prepoznane so naslednje šibke točke občinske stavbe:
-

Ni izolacije ovoja stavbe,
Majhen delež varčnih žarnic (10 %)

Kulturni dom Štore

Energijsko število:
54,54 kWh/m2/leto
Priporočena vrednost
80,00 kWh/m2/leto
NI ODMIKA

Slika 16. Nov kompleks kulturni dom in knjižnica Štore

Kulturni dom Štore je bil obnovljen v letu 2013. Izračun energijskega števila za leto 2012
znašal 54,54 kWh/m2/leto, kar uvršča stavbo med zelo varčne stavbe. Energijskemu številu je
prispevala poraba toplotne energije 44,58 kWh/m2/leto in električna energija 9,96
kWh/m2/leto.
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Zdravstveni dom Štore

Energijsko število:
73,85 kWh/m2/leto
Priporočena vrednost
80,00 kWh/m2/leto
NI ODMIKA

Slika 17. Zdravstveni dom Štore

Slika 18. Fotografije analize s pomočjo termovizijske kamere

Zgradba Zdravstvene postaje Štore ima energijsko število 73,85 kWh/m2/leto, kar je le
nekoliko več od priporočene vrednosti. V letu 2003 je bila obnovljena fasada in v letu 2012,
2013 okna, in sicer so bila vgrajena PVC okna Tremopan z dvojno zasteklitvijo. K skupnemu
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energijskemu številu prispeva 19,49 kWh/m2/leto poraba energije za ogrevanje in kar 54,36
kWh/m2/leto poraba električne energije. Večja poraba električne energije se predvideva zaradi
uporabe individualnih klimatskih naprav v prostorih, v poletnih mesecih.
Šibke točke objekta Zdravstvene postaje Štore:
- Potrebna zamenjava lesenih vhodnih vrat
- Minimalno število varčnih žarnic
- Manjši delež termostatskih ventilov
Knjižnica Štore
Zgradba, v kateri se nahaja knjižnica občine Štore ima visoko energijsko število, in sicer
186,59 kWh/m2/leto. K temu prispeva ogrevanje pretežni del 163,71 kWh/m2/leto in
električna energija manjši del – 22,88 kWh/m2/leto. Glede na priporočeno vrednost (80,00
kWh/m2/leto) je odmik od načrtovanega stanja 106,59 kWh/m2/leto.
Šibke točke knjižnice Štore so:
- ni izolacije ovoja stavbe – le omet,
- ni izolacije tal,
- stara strešna kritina,
- staro stavbno pohištvo – lesna okna iz leta 1965,
- ni termostatskih ventilov,
Krajevna skupnost Svetina
Zgradba Krajevne skupnosti Svetina ima zelo nizko energijsko število, vendar se pri zgradbi
kljub temu prepoznajo šibke točke. Energijsko število znaša 39,86 kWh/m2/leto. K temu
prispeva ogrevanje 30,1 kWh/m2/leto in poraba električne energije 9,76 kWh/m2/leto.
Zgradba se ogreva s pomočjo utekočinjenega plina, katerega cena je na trgu zelo visoka in se
ne prepoznava kot ekonomičen pristop ogrevanja javnih stavb. Nizka vrednost energijskega
števila se predvideva zaradi občasne uporabe stavbe.
Šibke točke stavbe so:
- uporaba utekočinjenega naftnega plina kot energenta,
- ni izolacije ovoja stavbe, pojavljajo se toplotne izgube
- ni vgrajenih termostatskih ventilov,
- ni nameščenih varčnih žarnic,
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Športno društvo Kovinar
Energijsko število:
46,32 kWh/m2/leto
Priporočena vrednost
80,00 kWh/m2/leto

NI ODMIKA
Slika 19. Objekt športnega društva Kovinar

Slika 20. Fotografija analize s pomočjo termovizijske kamere

Zgradba, kjer se nahaja športno društvo Kovinar ima nizko energijsko število (46,32
kWh/m2/leto), in se stavba uvršča med zelo varčne po izračunu energijskega števila, vendar se
kljub temu prepoznavajo šibke točke stavbe. Prav tako se predvideva, da je nizko energijsko
število zaradi manjše porabe toplotne (E=35,44 kWh/m2/leto) in električne energije (10,88
kWh/m2/leto) glede na velikost ogrevalne površine (295 m2) na račun občasne zasedenosti
objekta, in sicer je objekt zaseden pozimi 2-krat tedensko in od spomladi do jeseni vsak dan.
Šibke točke:
- ni izolacije ovoja stavbe s treh strani,
- ni vgrajenih termostatskih ventilov,
- manjši odstotek varčnih žarnic.

6.3 JAVNA RAZSVETLJAVA
V občini Štore je nameščenih 389 svetilk javne razsvetljave, od tega 271 svetilk ne ustreza
Uredbi in jih je potrebno menjati. Nameščenih je 118 svetilk, ki že ustrezajo Uredbi. Ustrezne
svetilke so CX Comfort, LVS, TEKNA, ter reflektorji.
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V obdobju do 31.12.2011 je predvidena menjava 52 svetilk, katere bodo skupaj s svetilkami,
ki že zadovoljujejo Uredbi, predstavljale 44 % vseh svetilk v občini, ki ustrezajo Uredbi. V
obdobju od 31.12.2011 do 31.12.2012 je predvidena menjava 26 svetilk, katere bodo skupaj s
svetilkami, ki že zadovoljujejo Uredbi, predstavljale 50,4 % vseh svetilk v občini, ki ustrezajo
uredbi. Preostalih 193 svetilk je potrebno po prioritetnem predlogu sorazmerno zamenjati do
31.12.2016.
Letna poraba energije izračunana na prebivalca pred menjavo znaša 47,4 kWh. V letu 2012
znaša 44,22 kWh.
Tabela 65. Letna poraba energije za javno razsvetljavo na prebivalca občine Štore in odmiki

Letna poraba energije/prebivalca Ciljna vrednost po
Odmik
Uredbi
44,22 kWh
44,5 kWh Letna poraba električne
energije za javno
razsvetljavo na prebivalca je
v skladu z Uredbo. Odmika
ni.

6.4 PROMET
V občini Štore ni kolesarskega omrežja. Izgradnja je v načrtovanju, v okviru izgradnje
kolesarske poti Celje-Štore-Šentjur.

6.5 PODJETJA
Večina podjetij nima energetskega upravljavca in ne izvaja rednih energetskih pregledov
poslovnih prostorov. Nihče od podjetij, ki smo jih vključili v analizo nima sistema
soproizvodnje električne in toplotne energije – kogeneracije.

6.6 OSKRBA Z TOPLOTO - DALJINSKO OGREVANJE
Za daljinsko ogrevanje so bile s strani distributerja Energetika Celje, javno podjetje d. o. o.,
evidentirane sledeče šibke točke:
- dotrajana izolacija v toplovodnem omrežju,
- možnost puščanja cevovoda zaradi korozije,
- stare armature v toplotnih postajah,
- stare »avtomatike« in regulacije v toplotnih postajah
- stare obtočne črpalke.
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6.7 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM
Na podlagi pridobljenih podatkov in informacij s strani Adriaplin d.o.o. ni prepoznanih šibkih
točk plinovodnega omrežja oziroma oskrbe z zemeljskim plinom.

6.8 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Za odpravljanje šibkih točk oskrbe z električno energijo – slabe napetostne razmere, se
predvidevajo izboljšave.
Za izboljšanje kvalitete napajanja je v letu 2012 predvidena izgradnja transformatorske
postaje TP Zgornje Pečovje 10 (20)/0.4 kV s SN kablovodom.
Izgradnja ali rekonstrukcija transformatorskih postaj 20/0.4 kV in NN omrežja se izvaja
zaradi slabih napetostnih razmer ali predvidenega povečanja odjema el. energije.
Razvoj SN omrežja in pripadajočih RTP 110/20 kV je obdelan v študiji REDOS 2035 št.
1852/7, Celje-mesto, 2008. V študiji so bile upoštevane ankete večjih porabnikov in občin.
Študija se obnavlja vsakih 5 let.

7

OCENA PREDVIDENE PORABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA
OSKRBO

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.


najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom, v skladu s predpisom, ki
ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne
energije z visokim izkoristkom,



je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega
daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.

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. S tega vidika je ključno sistematično in strateško prostorsko in
energetsko načrtovanje. Občina mora, poleg določitve načina oskrbe z energijo, načrtovati
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tudi lokacije posameznih zazidalnih območij na takšen način, da bo optimizirala izkoriščenost
sistema za daljinsko ogrevanje in plinovoda.

7.1 OCENA PORABE NA PODLAGI PROSTORSKIH AKTOV –
NOVOGRADENJ
Opis novogradenj stanovanjskih objektov

Na območju občine Štore se predvideva novogradnja več individualnih stanovanjskih
objektov, in sicer je predvidenih 36 novih stanovanjskih hiš, ki jih bodo gradili privatni
investitorji. Stanovanjski objekti bodo imeli individualne sisteme ogrevanja. Občina bo
poskrbela za informiranje individualnih investitorjev o možnostih uporabe obnovljivih virov
energije in pomenu učinkovite rabe energije, ki se lahko uresničuje s premišljenimi
ogrevalnimi sistemi.
Na območju Lipa je predvidena gradnja športne dvorane, v dimenzijah 55 m x 40 m ter
poslovno garažnega objekta, v dimenziji 100 x 20-40 m (v obliki trapeza). Objekta bosta
uporabljala kot energent ogrevanja – zemeljski plin, saj bosta locirana na območju, kjer
poteka plinovodno omrežje.
NAČRT RAZVOJA DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV
Oskrba z zemeljskim plinom
Po pridobljenih informacijah Adriaplin d. o.o., distributerja zemeljskega plina v občini Štore,
se kratkoročno širitev plinovodnega omrežja ne predvideva. Z uveljavitvijo novega
energetskega zakona EZ-1 bo predvidoma prešla v upravljanje sistemskega operaterja tudi
poslovno industrijska cona Štore. Posledično bo predvidoma potrebno izvesti navezavo vsaj
dela distribucijskega omrežja
na sedanjem zaprtem gospodarskem območju na distribucijsko plinovodno omrežje. Rešitve
bodočega stanja integracije obeh omrežij še niso dogovorjene niti v organizacijskem smislu,
niti v tehničnem smislu.
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Za izboljšanje kvalitete napajanja je v letu 2012 predvidena izgradnja transformatorske
postaje TP Zgornje Pečovje 10 (20)/0.4 kV s SN kablovodom.
Izgradnja ali rekonstrukcija transformatorskih postaj 20/0.4 kV in NN omrežja se izvaja
zaradi slabih napetostnih razmer ali predvidenega povečanja odjema el. energije.
Razvoj SN omrežja in pripadajočih RTP 110/20 kV je obdelan v študiji REDOS 2035 št.
1852/7, Celje-mesto, 2008. V študiji so bile upoštevane ankete večjih porabnikov in občin.
Študija se obnavlja vsakih 5 let. (ustni vir: mag. Tomislav Kramaršek).
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7.2 NAPOTKI ZA OSRKBO NOVOGRADENJ
Usmeritve občine glede oskrbe z energijo/energenti
V občini Štore trenutno v pretežnem delu razpršene poselitve ni možnosti priključitve na
daljinsko ogrevanje ali plinovodno omrežje, zato je potrebno spodbujanje rabe 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 rešitev tako ekološko in
ekonomsko sprejemljivejša.
Upoštevati je potrebno smernice, ki jih določa Energetski zakon glede oskrbe s toplotno
energijo. Upoštevati je potrebno prioritetni vrstni red energentov, pri čemer se na prvo mesto
postavljajo obnovljivi viri energije. Pri večjih sklopih je potrebno preučiti tudi možnosti
kogneracije (soproizvodnja toplotne in električne energije) ali trigeneracije (toplota, hlad,
električna energija). Predvsem pa je potrebno pred odločitvijo o energetski oskrbi vsake
novogradnje pretehati ekonomske in tehnične možnosti uvajanja OVE. Za načrtovane gradnje
ali rekonstrukcije objekte, ki presegajo 1000 m2 uporabne tlorisne površine je potrebno
izdelati študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.
16. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah določa, da 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.
Energijska učinkovitost stavbe je dosežena tudi, če je delež končne energije za ogrevanje in
hlajenje stavbe ter pripravo tople vode pridobljen na enega od naslednjih načinov:
 najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja,
 najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase,
 najmanj 50 odstotkov iz trdne biomase,
 najmanj 70 odstotkov iz geotermalne energije,
 najmanj 50 odstotkov iz toplote okolja,
 najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom, v skladu s predpisom, ki
ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne
energije z visokim izkoristkom,


je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega
daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.

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
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rabi energije v stavbah. S tega vidika je ključno sistematično in strateško prostorsko in
energetsko načrtovanje. Občina mora, poleg določitve načina oskrbe z energijo, načrtovati
tudi lokacije posameznih zazidalnih območij na takšen način, da bo optimizirala izkoriščenost
sistema za daljinsko ogrevanje in plinovoda.
Analiza in napoved cen energije in energentov
Analiza in napoved cen energije lahko izvedemo na podlagi spremljanja cen, ki so trenutno na
trgu. Ko se odločamo, kateri energent bomo uporabili za ogrevanje ali za druge namene,
moramo upoštevati tudi globalne trende pridobivanja in rabe energije, saj se v njih odražajo
cene teh energentov.
Na cene energentov vplivajo številni faktorji, kot so razpoložljivost energenta, obdavčenje,
subvencije itd.
Naftni derivati
Slovenija je v celoti odvisna od uvoza naftnih derivatov. Oblikovanje osnovne cene goriv je
odvisno do razmer na mednarodnih trgih goriv. Med naftne derivate spadajo naslednje
skupine goriv in uporabnikov: kurilno olje EL (za gospodinjstva), utekočinjen naftni plin (za
gospodinjstva) in utekočinjen naftni plin (za industrijske uporabnike).

Graf 39. Gibanje cen kurilno olje med leti 2007-2013
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Graf 40. Gibanje cen kurilnega olja za leto 2013

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 predpostavlja posredna
odvisnost cen lesa od cen kurilnega olja, predpostavljena pa je tudi neposredna rast cen kot
posledica večjega povpraševanja po lesni biomasi. Cena lesne biomase je odvisna od trenutne
cene na trgu. Plačilo trošarin in okoljske dajatve na CO2 se pri uporabi lesne biomase v
energetske namene ne predvideva.
Zemeljski plin
Slovenija je v celoti odvisna od uvoza zemeljskega plina. Ključne postavke, ki bodo 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.
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.
Cene električne energije v Sloveniji se oblikujejo v močni korelaciji z blagovno borzo
električne energije EEX v Leipzigu. Na njej se trguje za sprotno dobavo ter s terminskimi
produkti, ki odražajo pričakovanja tržnih igralcev o gibanju prihodnjih sprotnih cen. Ker se
električne energije ne da skladiščiti, je na trgu ves čas prisotno delno neravnotežje med
ponudbo in povpraševanjem, zato so cene izpostavljene velikim nihanjem.
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Najvišji nivo cen električne energije se je oblikoval v juliju in avgustu leta 2008. Z nastopom
recesije, so cene močno upadle in v marcu 2009 ter tudi marcu 2010 dosegle nivo 45 €/MWh.
Ta nivo se je predhodno na trgu nazadnje oblikoval konec leta 2005. Spodnji graf prikazuje
gibanje cen električne energije za dobavo v letih 2011 in 2012 od januarja 2008 dalje.
Prikazano je gibanje cen pasovne energije1 na borzi EEX2 in v Sloveniji.

Slika 21. Cene pasovne energije za leti 2011 in 2012 na bilateralnem neorganiziranem trgu v Sloveniji in
na organiziranem trgu EEX v Nemčiji. (Vir: Elektro Ljubljana d.d., EEX)

Projekcija cen
Projekcija končnih cen goriv in električne energije je povzeta po dokumentu Analiza in
napoved cen, opravljena na predpostavki dokumenta Dolgoročne energetske bilance RS za
obdobje 2006-2026.
Tabela 66. Projekcija cen energije/energentov v obdobju 2006-2026

Vir: Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2006 – 2026, Končno poročilo – 2. del: Predpostavke in
rezultati.
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8

OCENA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN
POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

8.1 ANALIZA MOŽNOSTI UPORABE UČINKOVITE ENERGIJE
Individualna stanovanja
Raba energije v stanovanjih je odvisna od različnih dejavnikov: lege bivališča, starosti hiš,
načina gradnje in izolacije, načina ogrevanja in vrste energijskih virov, števila porabnikov
električne energije, življenjskega sloga itd.
Analiza energijske bilance povprečne enodružinske hiše pokaže, da se največ energije dovaja
v objekt z ogrevanjem (82 %), ostali del dovedene energije pa so sončni pritoki skozi okna
(12 %) in notranji viri toplote (6 %). Če analiziramo rabo končne energije, odpade na
ogrevanje 76,5 %, na pripravo sanitarne tople vode 11 %, gospodinjske aparate in ostale hišne
naprave 10 % in razsvetljavo 2,5 % (Prihranki energije pri posodobitvi ogrevanja in
energetski obnovi ovoja stavbe).
V nadaljevanju navajamo nekaj investicijskih ukrepov, ki pomenijo povečanje učinkovitosti
rabe energije v stanovanjskih stavbah. Investicije imajo različne vračilne dobe. Posegi na
ogrevalnem sistemu so običajno cenejši in se povrnejo v krajšem času, posegi na nivoju
stavbe pa so dražji in zahtevajo tudi daljšo vračilno dobo. Za zanimive naložbe v energetsko
obnovo stavb veljajo tiste z dobo vračanja, krajšo od 10 let. Na splošno velja, da z izvedbo teh
ukrepov dosežemo do 30 % skupnih energijskih prihrankov v stavbi. Navedeni prihranki so
seveda informativni.








Tesnjenje oken. V slabo izoliranih stavbah predstavljajo toplotne izgube zaradi
prezračevanja okoli 1/3 vseh toplotnih izgub. S tesnjenjem oken lahko v stavbah
prihranimo od 10 do 15 % energije za ogrevanje. Vračilna doba namestitve tesnil je od
enega do dveh let.
Toplotna izolacija podstrešja. S toplotno izolacijo podstrešja je mogoče prihraniti od
7do 12 % energije za ogrevanje. Višina investicije je odvisna tudi od vrste in kvalitete
izolacijskega materiala ter debeline le tega.
Pregled instalacij ogrevanja objektov. Celotno instalacijo ogrevanja je potrebno
preveriti in evidentirati dejansko stanje. Potrebno je pregledati posamezna ogrevala, ki so
se menjavala in ugotoviti, če so se spremenile hidravlične razmere razvoda toplote (npr.,
če je bil dodan prizidek, katerega centralno ogrevanje je bilo izvedeno z razširitvijo
ogrevalnega sistema).
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov.
Naloga hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema je, da vsako ogrevalo dobi
ustrezen pretok. Ustrezen pretok zagotavljajo dušilni ventili za posamezne ogrevalne veje,
dvižne vode in ogrevala. Problemi nastajajo, ko so nekateri prostori v stavbi premalo
ogreti, drugi pa preveč. V pretoplih prostorih se odpirajo okna in v premrzlih prihaja do
potrebe dodatnega ogrevanja z npr. kaloriferji. Z vgradnjo avtomatskih medija v
88

Lokalni energetski koncept občine Štore – končno poročilo











odvisnosti od zunanje temperature dosežemo izenačene temperaturne pogoje za vsa
ogrevala v stavbi. Na ta način se zmanjšajo toplotne izgube razvodnega omrežja,
zagotovljeno je učinkovito delovanje lokalne regulacije na ogrevalih, obenem pa je
mogoče skrajšati čas obratovanja ogrevalnih sistemov glede na namembnost stavbe in
bivalne navade uporabnikov (npr: nočna prekinitev ogrevanja). Skupni prihranki energije
znašajo 20 % in več glede na predhodno stanje. Vračilna doba je okoli enega leta pri
velikih sistemih.
Zamenjava kurilnih naprav. Iz energetskega vidika je smiselno zamenjati kotle, ki so
starejši od 15 let. Starejši kotli imajo zaradi svoje dotrajanosti in tehnološke zastarelosti
bistveno višje škodljive emisije v dimnih plinih ter nižje izkoristke. Pri zamenjavi kotla je
treba še enkrat natančno določiti potrebno toplotno moč kotla, saj so v Sloveniji kotli
večinoma predimenzionirani. Cene kotlov so odvisne od tipa kotla, velikosti in
dobavitelja.
Toplotna izolacija zunanjih sten. Zaradi velikosti investicije je smiselno toplotno
izolirati zidove stavbe v primeru, ko je potrebno obnoviti fasado. Stroški dodatne izolacije
predstavljajo le okoli 10 % vseh stroškov sanacije. V tem primeru se nam investicija
povrne že v treh do štirih letih. Priporočena debelina izolacije je 12 centimetrov in več.
Zamenjava oken. Zamenjava oken je nekoliko dražji ukrep. Z vidika energetske
učinkovitosti morajo imeti okna nizkoemisijsko zasteklitev z argonskim polnjenjem
(dvojne »termopan« zasteklitve). Prihranek energije pri ogrevanju znaša tudi do 20 %. V
primeru, da bi se za zamenjavo oken odločili zgolj zaradi energetskih prihrankov, bi se
investicija povrnila v več kot 20 letih. Ko je dotrajana okna v vsakem primeru potrebno
zamenjati, pa se investicija povrne prej kot v osmih letih.
Zmanjšanje stroškov za električno energijo. Prvi ukrep za znižanje stroškov, je izbira
med enotarifnim in dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja električne energije
za gospodinjski odjem. V primeru, da znaša delež odjema električne energije v času
visoke tarife več kot 60 % skupne rabe, je smiselno preiti na enotarifni sistem. S tem
preprostim ukrepom je mogoče doseči pomembno znižanje stroškov za porabo električne
energije ob siceršnji nespremenjeni rabi. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno
uporabljati električne naprave in aparate v času nižje tarife. Poleg osveščanja porabnikov
je smiselno vgraditi časovno preklopno avtomatiko, ki vklaplja električne grelnika za
pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife. Sodobni električni aparati porabijo
bistveno manj električne energije ob enakem učinku (npr: hladilniki, varčne žarnice, itd).
Eden od možnih načinov, kako priti do bistvenih prihrankov energije, je tudi ogrevanje s
toplotno črpalko.

Javne stavbe
Na področju izboljšanja energetske učinkovitosti javnih stavb je v prvi vrsti priporočljivo
izvesti podrobne energetske preglede, uvesti energetsko knjigovodstvo za vse javne stavbe,
zagotoviti občinskega energetskega upravljavca in izkoristiti uporabo ukrepa pogodbenega
znižanja stroškov za energijo.

89

Lokalni energetski koncept občine Štore – končno poročilo
Energetski pregledi stavb
Poenostavljeni energetski pregledi so pokazali, da obstajajo potenciali za zmanjšanje rabe
energije v vseh obravnavanih stavbah v javni lasti v občini Štore. Največ energije je mogoče
prihraniti z energetsko sanacijo občinske stavbe, podružnične šole Kompole in stavb, kjer se
nahajajo društveni prostori ŠD Kovinar in Krajevna skupnost Svetina.
Samo z organizacijskimi ukrepi, kot so: energetsko knjigovodstvo v vseh javnih stavbah,
osveščanje in izobraževanje zaposlenih, rezidentov ter upravljavcev lahko brez večjih
stroškov zmanjšamo rabo energije za 10 %. Prav tako je potrebno spremljati energetske
procese ter in jih optimizirati glede na specifične pogoje vsake stavbe. Prav optimizacija
energetskih procesov nam lahko prinese dodatnih 5 % znižanja rabe energije in s tem nižje
stroške.
Na podlagi poenostavljenih energetskih pregledov, ki so bili izvedeni v javnih stavbah, so v
naslednjih dveh tabelah predstavljeni potenciali za zmanjšanje rabe energije v posameznih
stavbah. Podatki za zmanjšanje rabe energije so le ocenjeni in so informativne narave. Za
podrobnejše informiranje je potrebno narediti elaborat gradbene fizike, ki je del razširjenega
energetskega pregleda.
Možni prihranki energije se sicer ne seštevajo kumulativno, vendar ukrepi v naslednjih
tabelah upoštevajo vrstni red, deleži zmanjšanja pa se določijo glede na predhodne ukrepe in
posledično zmanjšanje rabe energije.

Energetsko knjigovodstvo
Energetsko knjigovodstvo omogoča celovit pregled rabe energije v posameznih javnih
stavbah, hitro odpravljanje bistvenih odstopanj, optimizacijo energetskih procesov in
učinkovito ovrednotenje podatkov o rabi energije.
V občini Štore ne izvajajo energetskega knjigovodstva, zato je to eden izmed prvih
predlaganih ukrepov zavedenih v akcijskem načrtu LEK-a.
Občinski energetski upravljavec
Pogoj za uspešno implementacijo lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih
oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov akcijskega načrta.
Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbi:
- lokalna energetska agencija ali
- občinski energetski upravljavec.
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V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za izvajanje
lokalnega energetskega načrta zadolžen občinski energetski upravljavec, ki ga na to funkcijo
imenuje župan. Ta naredi podrobnejši načrt, kako doseči v energetskem koncept opredeljene
cilje občine na področju energetike. Občinski energetski upravljavec organizira izvedbo
zastavljenih projektov.
Kotlovnice
Vse večstanovanjske stavbe je po Energetskem zakonu in iz njega izhajajočemu Pravilniku o
načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugi stavbah z več
posameznih delih (Ur. l. RS št. 7/2010) potrebno opremiti z delilniki stroškov ogrevanja do 1.
oktobra 2011. Poraba toplote v stavbah je namreč odvisna od številnih dejavnikov, kot so
zunanji klimatski pogoji, gradbeno fizikalne lastnosti stavb, vrste ogrevalnega sistema ter ne
nazadnje od bivalnih navad in odnosa uporabnika do samega objekta ter njegovih naprav.
Podjetja
Občina lahko s promocijo in s pomočjo subvencij za energetske preglede spodbuja
učinkovitejšo rabo energije v podjetjih in organizacijo energetskega upravljanja. V podjetjih,
kjer še nimajo energetskega upravitelja, se lahko z energetskim pregledom organizira
energetsko upravljanje in postavi prioritetne aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti
v podjetju.
Javna razsvetljava
Občina Štore je 2010 sprejela Strategijo razvoja javne razsvetljave v občini Štore. Predvideni
investicijski ukrepi po strategiji so naslednji.
V obdobju do 31.12.2011 je predvidena menjava 52 svetilk, katere bodo skupaj s svetilkami,
ki že zadovoljujejo Uredbi, predstavljale 44 % vseh svetilk v občini, ki ustrezajo Uredbi. V
obdobju od 31.12.2011 do 31.12.2012 je predvidena menjava 26 svetilk, katere bodo skupaj s
svetilkami, ki že zadovoljujejo Uredbi, predstavljale 50,4 % vseh svetilk v občini, ki ustrezajo
uredbi. Preostalih 193 svetilk je potrebno po prioritetnem predlogu sorazmerno zamenjati do
31.12.2016.
Promet
Politika prometa v občini mora usmerjati razvoj skladno s trajnostno mobilnostjo, preko
spodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega transporta, pešačenja in kolesarjenja. Splošni
ukrepi, ki sledijo tej usmeritvi so:
 Ozaveščanje in informiranje ljudi o prednostih in slabostih posameznega transporta,
 Širitev in urejanje območij namenjenih pešcem,
 Širitev in urejanje kolesarskih poti in stez,
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Uvajanje novih tehnologij preko vpeljave avtobusov na alternativna goriva (biodizel,
UNP, vodik, stisnjeni zemeljski plin, električna vozila …)

Glede na to, da so finančna sredstva občine po navadi omejena, je potrebno pripraviti
prioritetne namene v financiranju transporta, npr. pri financiranju imajo prednost projekti, ki
izboljšujejo razmere za pešce in kolesarje. V prihodnje se načrtuje ureditev kolesarske
povezave Celje-Štore-Šentjur.
Tabela 67. Ukrepi za zmanjševanje rabe toplotne energije
Objekt
Ukrepi za zmanjšanje rabe toplotne energije
Trenutna
Potenciali za zmanjšanje rabe energije za
Možni
letna raba
ogrevanje
prihranki
energije
energije
za
ogrevanje
kWh
Ovoj
Posodobitev
Ostalo
%
zgradbe
ogrevalnega
sistema
366.680
Izolacija
/
Namestitev
30
OŠ Štore
strehe, tal
termostatskih
in ovoja
ventilov.
stavbe.
do 5 %.
do 25 %.
91.790
Izolacija
Menjava
Namestitev
45
Podružnična
strehe, tal
kurilne
termostatskih
šola Kompole
in ovoja
naprave na
ventilov.
stavbe.
ELKO z
do 10 %
do 25 %.
okolju bolj
prijazno in
večjim
izkoristkom.
do 10 %.

Vrtec Lipa

132.650

/

/

Kulturni dom
Štore
Občinska
stavba

39.636

/

/

34.894

/

Zdravstveni
dom

28.528

Izolacija
ovoja
stavbe.
do 10 %.
Zamenjava
vhodnih
vrat do 5 %

Knjižnica

14.734

ŠD Kovinar

10.455

Izolacija
strehe, tal
in ovoja
stavbe.
zamenjava
oken
do 30 %.
Izolacija

Trenutni
strošek
za
ogrevanj
e
€

Prihranki
pri
ogrevanju

52.771

15.831,30

9.239

4.157,55

€

Namestitev
termostatskih
ventilov.
do 10 %
/

10

11.459

1.145,9

/

4.795

0

Namestitev
termostatskih
ventilov.
do 10 %
Namestitev
termostatskih
ventilov.
do 10 %.

20

2.883

576,60

15

20.589

3.088,35

/

Namestitev
termostatskih
ventilov.
do 5 %.

35

24.259

8.490,65

/

Namestitev

25

869

217,25

/
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Krajevna
skupnost
Svetina

5.599

Skupaj

724.966

strehe, tal
in ovoja
stavbe s
treh strani.
do 20 %.
Izolacija
ovoja
stavbe.
do 10 %.

termostatskih
ventilov.
do 5 %.

Menjava
kurilne
naprave UNP
ELKO na
kurilno
napravo s
cenejšim
energentom
do 15 %.

Namestitev
termostatskih
ventilov.
do 5 %.

30

1.969

590,7

128.870

34.098,30

S predlaganimi ukrepi na osnovi preliminarnih energetskih pregledov javnih stavb znaša letni
prihranek 34.098 € na leto.

8.2 ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Strategija EU za trajnostno energetsko prihodnost je v postopnem prehodu na obnovljive vire
energije (OVE). Če torej hočemo v EU iz takšnih ali drugačnih razlogov na področju okoljske
politike v naslednjih nekaj letih povečati delež OVE v celotni bilanci pridobljene energije –
do leta 2010 naj bi se po že sprejeti direktivi o OVE 21 % električne energije v državah
članicah proizvedlo iz OVE – rabimo pri tako 'drzno' zastavljenih ciljih tudi učinkovite vire
podatkov o OVE in njihovem stanju v posameznih državah članicah.
Nacionalni energetski program Slovenije in Energetski zakon dajeta velik poudarek in
prednost uporabe OVE pred konvencionalnimi energetskimi viri. Narava OVE je taka, da so
le-ti večinoma geografsko razpršeni, zaradi česar je potrebno v informacijski sistem za
obvladovanje podatkov o OVE vgraditi tudi geografsko komponento.
Lesna biomasa
Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo 58,5 % (1.185.169 hektarjev) naše domovine. Po
gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. Pretežni del
slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70
%), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost.
Dejansko razpoložljive količine lesne biomase iz gozdov pa omejujejo socialni, ekonomski in
okoljski dejavniki. Pri odločanju o spodbujanju rabe lesne biomase na lokalnem nivoju je
pomembno poznavanje omejitev. Poznavanje omenjenih dejavnikov je pomembno tudi ko
razmišljamo o lokalnem ali regionalnem razvoju, o novih delovnih mestih, o dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah in o izboljševanju kakovosti bivanja (manjša onesnaženost zraka).
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Slika 22. Gozdnatost Slovenije (Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2011)

Tabela 68. Gozdnatost občine Štore

Gozdnatost občine Štore
Površina gozdov
2.815 ha
Delež gozda
55,5 %
Površina gozda na prebivalca
0,4 ha/prebivalca
Delež zasebnega gozda
93 %
Največji možni posek
5.707 m3/leto
Realizacija največjega možnega poseka
3.625 m3/leto
Delež manj odrih in težje dostopnih gozdov
4,77 %
Delež stanovanj, ki se ogrevajo z lesno biomaso
44 %
Demografski kazalci
2
Socialno – ekonomski kazalci
3
Gozdnogospodarski kazalci
5
Sinteza kazalcev
4
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, vprašalniki za gospodinjstva

Občina Štore je gozdnata občina, saj ima 2.815 ha gozdov, kar predstavlja 55,5 % njene
površine (za 3 % manj od povprečja Slovenije) in 0,4 ha površine gozda na prebivalca.
Pri oceni potenciala za izkoriščanje lesne biomase se upoštevajo:
1) Demografski kazalniki (delež zasebne gozdne posesti, površino gozda na prebivalca
in delež stanovanj)
2) Socialno – ekonomski kazalniki (delež gozda, realizacijo najvišjega možnega poseka
in ocenjeni delež lesa primernega za energetsko rabo ter
3) Gozdnogospodarski kazalniki (povprečna velikost gozdne posesti, delež težje
dostopnih in manj odprtih gozdov ter delež mlajših razvojnih faz gozda)
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Občina Štore spada v petstopenjski lestvici (1 – 5) glede na demografske kazalnike v skupino
2. Glede na socialno ekonomske kazalnike v skupino 3, zaradi visokega deleža zasebnega
gozda (93 %) ter realizacije največjega možnega poseka (63,5 %). Največji možni posek v
občini Štore je 5.707 m3/leto, kar pomeni 2,02 m3 na prebivalca letno, realizacija največjega
možnega poseka pa je 3.625 m3/leto.
Lesna biomasa predstavlja v občini visok potencial za izrabljanje v energetske namene. Večja
lesnopredelovalna podjetja, ki imajo ostanke lesa za uporabo v energetske namene so
najpogostejši pogoj za postavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Polega zadovoljive
velike količine lesa morajo biti za vse vrste daljinskega ogrevanja izpolnjeni še naslednji
osnovni pogoji:




dovolj veliko število odjemalcev
strnjeno naselje, da se zagotovi dovolj visoka gostota odjema (najmanjša vrednost je
1.200 kWh/m toplovoda) in
prisotnost večjih odjemalcev.

Druge možnosti izrabe lesne biomase so še:
-

mikrosistemi daljinskega ogrevanja (5 do 9 objektov) in
individualni sistemi ogrevanja.

V občini Štore so po podatkih Agencije bila subvencionirana dva kotla na lesno biomaso pred
letom 2008 in en kotel na lesno biomaso, in sicer na polena.

Kotli na lesno biomaso - pred letom 2008
Kotel na lesno biomaso - polena

Slika 23. Lokacije kotlov na lesno biomaso
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Bioplin
Uporaba bioplina kot obnovljivega vira energije prinaša občini in posameznim območjem
večjo neodvisnost in stabilnost na področjih električne energije ter ogrevanja. Dejavnost
pomeni za podjetje ali kmetijo razvoj nove dejavnosti in možnost izobraževanja, informiranja
občanov. Predelava živalskih ostankov z namenom pridobivanja bioplina lahko zmanjšuje
tudi onesnaževanje podtalnice z živinskimi gnojili. V kolikor obstaja v občini nekaj večjih
kmetij, je smiselno poskrbeti za zbiranje živalskih in drugih organskih ostankov na enem
mestu in jih uporabiti za proizvodnjo bioplina.
Za pridobivanje bioplina se lahko uporablja precej surovin npr.:
 iz kmetijstva (gnoj),
 energijske rastline,
 poljedelski ostanki,
 zeleni rez (pokošena trava, ostanki iz vrtov),
 ostanki hrane ali klavniški odpadki,
 nekateri industrijski odpadki.
Za postavitev bioplinske naprave so primerne kmetije, ki imajo na d 100 GVŽ, to je na primer
100 glav govedi, 870 prašičev ali 34.000 piščancev.
Tabela 69. Število živine po vrstah in kategorijah živali v občini Štore v letih 2000 in 2010

Kategorija živali

govedo
krave
krave molznice

krave dojilje
prašiči
prašiči v pitanju
perutnina
kokoši nesnice
pitovni piščanci
konji
drobnica

2000
Število živali Število kmetijskih
gospodarstev
935
297
50
235
368
237
1586
1205
336
28
175

156
115
22
94
120
102
117
113
16
13
19

2010
Število živali

916
260
45
215
260
202
977
764
147
32
444

Število
kmetijskih
gospodarstev

112
85
14
77
89
79
85
82
7
10
33

Po podatkih Popisa kmetijskih gospodarstev iz leta 2010 je bilo v občini Štore 112 kmetijskih
gospodarstev, ki so se ukvarjala z vzrejo govedi. 89 kmetijskih gospodarstev se je ukvarjalo z
vzrejo prašičev.
Ocenjena količina gnoja in gnojevke v občini Štore
Spodnja tabela prikazuje potencial bioplina iz živalskih odpadkov na 1 GVŽ* (glav velike
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živine) na dan. Ena GVŽ je 600 kg žive teže živali oziroma:
 1 govedo = 1 GVŽ
 1 krava molznica = 1 GVŽ
 1 prašič = 0,115 GVŽ
 1 piščanec = 0,003 GVŽ.
*Faktorji za preračun so povzeti po avstrijskem informacijskem listu, Ökoenergie Nummer 45b: Biogas - Strom
und Wärme aus dem Kreislauf der Natur.

Potencial bioplina na 1 GVŽ na dan
Živali
Govedo
Prašiči
Perutnina

Potencial bioplina na 1 GVŽ na dan
1,3 m3 / dan
1,5 m3 / dan
2,0 m3 / dan

Vir: Dissemund et. Al. 93, Dunaj, Umweltbundesamt

Prve ocene potenciala bioplina, pridobljenega iz gnojevke v občini Štore so:
Tabela 70. Ocenjeno število glav živine in potencial proizvodnje bioplina na dan in na leto v občini

Živali
Govedo
Prašiči
Perutnina
Skupaj

Število

m3 plina/dan
m3 plina/leto
916
1.190,80
434.642,00
29,9
44,85
16.370,25
2,93
5,86
2.138,90
1.241,51
453.151,15

GVŽ
916
260
977

Vir: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Popis kmetijskih gospodarstev 2000 ter Faktorji za
preračunavanje potenciala bioplina iz GVŽ.

Ocenjene količine biomase za pridelavo bioplina v občini Štore
Za pridobivanje bioplina so pomembne pšenica, ječmen, silažna koruza, koruza za zrnje in
sladkorna pesa. Za pridobivanje bioplina v fermentorju se uporabljajo rastlinski ostanki, in
sicer slama žit, koruznica in ostanki sladkorne pese.
Tabela 71. Površina poljščin in ocena rastlinskih ostankov v občini Štore

Vrsta poljščine
Pšenica
Ječmen
Koruza za zrnje
Silažna koruza
SKUPAJ

Površina v
ha
(2010)
15
12
16
24

Rastlinski ostanki
(t/leto)
2,5
2,5
37
45

Rastlinski ostanki na
razpolago v občini Štore
(t/leto)
37,5
30
629
1080
1776,5

Vir: Popis gospodarstev, 2010; katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji,
2001
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Tabela 72. Letni potencial bioplina v občini Štore iz rastlinskih ostankov

Vrsta poljščine
Pšenica
Ječmen
Koruza za zrnje
Silažna koruza
Skupaj

Ostanki na
razpolago (t/leto)
37,5
30
629
1080
1776,5

Potencial bioplina v Letna količina
m3 na ton suhe
bioplina (v m3)
substance SS)
300
11.250
300
9.000
400
251.600
580
626.400
898.250

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev (2010) ter faktor za preračunavanje potenciala bioplina iz poljščin na
kilogram suhe substance

Na osnovi razpoložljivih podatkov in ocen bi lahko v občini Štore pridobili okoli 898.250 m3
bioplina na leto iz ostankov poljščin.
Potencial bioplina v občini Štore
Tabela 73. Skupni letni potencial bioplina v občini Štore

Skupni letni potencial bioplina v občini Štore (m3)
Rastlinski ostanki
Živina
Skupaj
898.250
453.151,15
1.351.401,15
Pridobivanje bioplina na eni kmetiji, ki ima pogoje za izrabo bioplina, bi bilo pomembno za
občino zaradi promocije obnovljivega vira energije. Potencial je zanimiv, za postavitev pa bi
prišla v poštev samo skupinska naprava, kjer bi se združilo več kmetij, ki bi za energetsko
oskrbo namenile del površin in oddale živilska gnojila. Po fermentaciji bi jih prejeli nazaj in
uporabili na svojih površinah. Z uporabo fermentirane gnojevke bi tudi zmanjšali izpuste
amonijaka.
Sončna energija
Sončna energija je neizčrpen obnovljiv vir energije, ki jo lahko uporabimo za:
 ogrevanje prostorov,
 vode,
 ogrevanje bazenov ter
 proizvodnjo elektrike za osvetljevanje in hišne porabnike.
Ogrevanje tople sanitarne vode je tehnološko enostavno in finančno sprejemljivo za
individualne hiše, še posebej za objekte z visoko porabo tople sanitarne vode, npr. v javnih
stavbah.
Ogrevanje s sončno energijo je finančno zahtevnejše zaradi visoke investicije. Sistem je bolj
primeren za novogradnje, ker je potrebno izvesti tudi talno gretje. Država delno subvencionira
tovrstne sisteme.
Električna energija proizvedena iz sončne energije je »zelena električna energija«, ki ima
zagotovljeno odkupno ceno.
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V Sloveniji je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. V povprečju
je npr. za 10 % višji kot v Nemčiji. Na letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno
Primorsko in najmanj osončenimi področji le 15 %.
Povprečna letna vrednost za Slovenijo je 1.100 kWh vpadle sončne energije na m 2
horizontalne površine.

Slika 24. Globalno letno obsevanje na horizontalno površino Slovenije
(Vir: PV Portal, Slovenski portal za fotovoltaiko (http://pv.fe.uni-lj.si/ObsSLO.aspx)

Geotermalna energija
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko
neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin.
Ločimo visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura
vode nad 150°C in jih izrabljamo za proizvodnjo električne energije, pri drugih pa je
temperatura vode pod 150°C in jih izrabljamo neposredno za ogrevanje in sicer daljinsko
ogrevanje, ogrevanje bazenov in rastlinjakov.
Prednosti geotermalne energije
 čista energija, ki se pridobiva brez kurjenja fosilnih energentov
 na voljo 24 ur na dan, geotermalna energija je stalen vir energije, ki ni odvisen od
vremenskih razmer in podnebja
 nov domači vir energije z uporabo katerega se zmanjšuje uvozna odvisnost
 dolgoročen vir energije.
Izraba geotermalne energije v Sloveniji
Možnost izkoriščanja geotermalne energije je različna zaradi raznolike geološke sestavine tal.
Slovenija razpolaga z 28 naravnimi izviri in 48 lokacijami z vrtinami. Skupna toplotna moč
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teh virov je okoli 130 MWt, uporablja pa se približno 100 MWt in proizvede letno okoli 400
GWh toplote. Največji potencial geotermalne energije ima Severovzhodna Slovenija, kjer na
globini 4.000 do 5.000 metrov voda doseže temperaturo 170 do 200 oC. V Sloveniji še ni
postavljene nobene elektrarne na geotermalno energijo. Možnost za izgradnjo elektrarn na
geotermalno energijo moči 10 MWe je bila analizirana v Ljutomeru in okolici Lendave,
vendar zaenkrat še brez konkretnejših rezultatov.
Da bi ugotovili dejanski potencial posamezne lokacije je potrebno najprej izvesti raziskovalno
geotermalno vrtino. Investicija v vrtino je zelo visoka, verjetnost pozitivnega rezultata pa
razmeroma nizka.
Iskanje in izkoriščanje hidrotermalnih virov predstavlja zelo kompleksen projekt, kjer je
potrebna predhodna natančna ocena geoloških pogojev, temperatur, količine in kakovosti
termalne vode. Ne glede na to, ali je na nekem območju zaznan povečan geotermični
potencial ali ne, je potrebno najprej narediti raziskovalno vrtino, v kateri se zbere vse
potrebne informacije, ki so ključne za določitev čim bolj natančne mikrolokacije vrtine za
črpanje. Veliko bolj enostavno in tudi cenovno bolj ugodno je izkoriščanje geotermalne
energije z odvzemom toplote iz kamenin s pomočjo toplotnih črpalk.

Slika 25. Geološka karta območja Štore (vir: Geološki zavod Slovenije,
http://kalcedon.geo-zs.si/website/OGK100/viewer.htm)
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Slika 26. Geotermična karta Slovenije (vir: Geološki zavod Slovenije)

Občina ne razpolaga z drugimi študijami in ocenami možnosti oskrbe z geotermalno energijo.
Vetrna energija
Pred izkoriščanjem vetra za proizvodnjo energije je potrebno najprej narediti natančne
meritve hitrosti in konstantnosti vetra ter poznati klimatološke značilnosti območja. Glede na
vetrno karto Slovenije je povprečna hitrost vetra v občini Štore med 4 -6 m/s. V primeru
interesa izrabe vetra v občini bi bilo potrebno opraviti bolj natančne meritve hitrosti vetra.

Slika 27. Karta vetrovnosti Slovenije (Vir: http://www.arso.gov.si/vreme/projekti/energija_veter.pdf)
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Komunalni odpadki
V občini Štore zagotavlja celovito ravnanje z odpadki podjetje Simbio, ki izvaja javno službo
zbiranja in odvoza odpadkov v 12 občinah Savinjske regije ter predelavo in obdelavo
odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Celje za 250.000 občanov iz 24 občin
Savinjske regije.
Odpadki se zbirajo ločeno:
 Na ekoloških otokih – ločeno zbiranje papirja, embalaže in stekla
 Zbirnih centrih (Štorah najbližji je v Celju, Bukovžlak)
 »Od vrat do vrat« - zabojniki za embalažo, mešane komunalne odpadke ter za biološke
odpadke, tudi kosovni odpadki po naročilu preko dopisnice
V RCERO Celje potekajo naslednji procesi ravnanja z odpadki:


Izkoriščanje deponijskega plina iz starega odlagališča (1.692 kW električne
energije ter 766 kW toplotne energije)
 Osveščanje in izobraževanje prebivalcev
 Sortiranje ločeno zbranih sekundarnih surovin
 Demontaža kosovnih odpadkov
 Kompostarna za biološke odpadke
 Mehansko – biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov (izločanje lahke
frakcije za Toplarno Celje ter težke frakcije za deponiranje)
 Deponiranje preostanka odpadkov brez surovinskega ali energetskega potenciala
Priprava (sortiranje) ločeno zbranih surovin:





Priprava odpadnega papirja za predelavo v nove papirne izdelke
Priprava uporabljenega stekla za izdelavo novih steklenih produktov
Priprava starega železa za predelavo v nove kovinske izdelke
Plastična in kovinska embalaža se fizično ločita po posameznih vrstah in odda
pooblaščenim prevzemnikom v reciklažo

Z ločenim zbiranjem odpadkov se izloči že 24 % potencialnih surovin (odpadne embalaže,
stekla, papirja ter nevarnih in kosovnih odpadkov), tako da se odloži le še približno 30 %
predhodno obdelanih odpadkov. Cilj podjetja Simbio je do leta 2013 izločiti 65 %
potencialnih surovin. Da bi v družbi Simbio ta cilj dosegli, gospodinjstvom zagotavljajo
optimalne sisteme zbiranja. Izpopolnjeni in preizkušeni sistemi omogočajo najbolj optimalno
in poceni odlaganje odpadkov ter najvišjo stopnjo varovanja okolja.
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Tabela 74. Količine posameznih odpadkov zbranih v občini Štore v letu 2012

ID
ODPADKA Naziv odpadka

Količina
(kg)

150101

Papirna in kartonska embalaža

150102

Plastična embalaža

150106

Mešana embalaža

188.114

150107

Steklena embalaža

23.812

150110

Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z
nevarnimi snovmi

200101

Papir in karton

9.950

200102

Steklo

2.850

200113

Topila

27

200119

Pesticidi

61

200121

Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro

200123

Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike

200125

Jedilno olje in maščobe

200127

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi

200129

Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

21

200131

Citotoksična in citostatična zdravila

20

200133

Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali
16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te
baterije in akumulatorje

200135

Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne
snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 237,

4.387

200136

Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20
01 21, 20 01 23 in 20 01 35

4.179

200138

Les, ki ni naveden pod 20 01 37

200140

Kovine

200201

Biorazgradljivi odpadki

200202

Zemlja in kamenje

200203

Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi

SKUPAJ

23.875
662

87

0
3.271
80
998

778

24.703
7.395
151.793
1.456
11.580
1.253.799
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9

CILJI IN DOSEGANJE CILJEV ENERGETSKEGA
NAČRTOVANJA

9.1 CILJI NACIONALENEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA
Določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini je orodje za spremljanje uspešnosti
izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta. Cilji občine morajo
biti usklajeni s cilji Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa zmanjšanja
emisij TGP do leta 2012, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za
obdobje 2008 – 2016, nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo rabo električne energije,
proizvedene iz obnovljivih virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo
električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim
izkoristkom.
Cilji, ki si jih postavi občina, naj bodo skladni z možnostmi učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije na njenem območju.
Osnovni strateški cilji na nacionalnem nivoju so naslednji:
1. 25 % delež OVE v rabi končne energije leta 2020 (EU – podnebno energetski paket);
2. 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 glede na pričakovano rabo (EU
– podnebno energetski paket);
3. Zmanjšanje TGP za 20 % do leta 2020 (EU – podnebno energetski paket);
4. 9 % prihranka končne energije v obdobju 2008 – 2016 (EU direktiva, državni akcijski
načrt;
5. Učinkovito energetsko načrtovanje na nivoju lokalne skupnosti
Osnovne strateške cilje je potrebno doseči ob dolgoročnem ohranjanju razpoložljivih
energetskih virov in zanesljivi ter stabilni oskrbi z energijo.

9.2 CILJI IN KAZALCI OBČINE ŠTORE
Cilji občine Štore so zastavljeni na podlagi potencialov učinkovite rabe energije in izrabe
OVE. Oblikovani so tako, da bo občina odpravila šibke točke na posameznih področjih.

Cilji
Cilj 1

Stanovanja
Predlagani projekti
Povečanje deleža
Osveščanje in
priključitev končnih
izobraževanje ter
uporabnikov na obstoječe
spodbujanje občanov k
plinovodno omrežje za 10 % priključitvi na obstoječe
do leta 2022
plinovodno omrežje, kjer
je dostopno

Kazalniki
Število gospodinjstev,
ki so prejeli
promocijski material
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Cilj 2

Povečanje deleža OVE v
rabi energije v individualnih
stanovanjih občine Štore za
5 % do leta 2022

Cilj 3

Zmanjšanje rabe energije za
ogrevanje v občinskih
stanovanjih za 20 % do leta
2022.

Sofinanciranje vsaj enega
Število sofinanciranih
demonstracijskega kotla na projektov
lesno biomaso ter izdelava
promocijskega materiala
Število uporabnikov,
ki bodo zamenjali
Sofinanciranje projektov
kurilno napravo s
URE v občinskih
sodobnejšimi
stanovanjih
kurilnimi napravami
na lesno biomaso ali
uporabo toplotnih
črpalk
Sofinanciranje vsaj enega
Število sofinanciranih
demonstracijskega kotla na projektov
lesno biomaso ter izdelava
promocijskega materiala
Specifična raba
energije v občinskih
stanovanjih
Sofinanciranje projektov
URE v občinskih
stanovanjih

Cilj 4

Povečati motiviranost,
osveščenost in energetsko
zavest o pomembnosti
učinkovite rabe energije ter
rabi obnovljivih virov
energije v občini Štore do
leta 2022.

Osveščanje in
izobraževanje občanov o
URE in OVE

Število udeležencev na
delavnicah,
predavanjih, srečanjih,
okroglih mizah,
dogodkih, ki bodo
namenjeni OVE in
URE
Število objav v
medijih

Cilji
Cilj 5

Javne stavbe
Predlagan projekt
Zmanjšanje rabe skupne
Izvedba razpisa / določitev
energije v javnih stavbah za občinskega energetskega
20 % do leta 2022.
upravljavca
Zmanjšati povprečno
specifično rabo energije v
Izdelava razširjenih
javnih stavbah na 80
energetskih pregledov
2
kWh/m /leto.
javnih stavb
Energetska sanacija
občinske stavbe občine
Štore

Energetska sanacija zgradbe
Podružnične šole Kompole

Kazalniki
Sklenitev pogodbe z
zunanjim izvajalcem/
sklep o določitvi
odgovorne osebe.
Zmanjšanje
specifične rabe
energije v javnih
stavbah.
Zmanjšanje porabe
fosilnih goriv v
javnih stavbah.
Število izdelanih
105

Lokalni energetski koncept občine Štore – končno poročilo

Energetska sanacija zgradbe
ŠD Kovinar

energetskih
pregledov

Energetska sanacija zgradbe
Krajevna skupnost Svetina

Cilj 7

Cilj 8

Cilji
Cilj 9

Povečanje deleža OVE v
rabi energije v javnih
stavbah občine Štore za 5 %
do leta 2022.
Izboljšanje učinkovitosti
rabe energije z vgradnjo
termostatskih ventilov

Izvajanje energetskega
knjigovodstva v vseh
občinskih javnih stavbah
Posodobitev in zamenjava
ogrevalnega sistema v
Podružnični šoli Kompole

zmanjšana poraba
toplotne energije za
10 %

Vgradnja termostatskih
ventilov

Manjša poraba
toplotne energije

Podjetja
Predlagan projekt
Spodbujanje in osveščanje Osveščanje in izobraževanje
vodstva podjetij o URE in o URE in OVE ter
možnostih uporabe OVE
potencialnih javnih razpisih,
subvencijah Eko sklada j.s.
za posodobitev ogrevalnih
sistemov in drugih ukrepov
učinkovite rabe energije
Spremljanje razpisov in
priprava vlog za
subvencioniranje in izvedbo
projektov in ukrepov

Kazalniki
Število udeležencev s
strani podjetij na
delavnicah,
predavanjih,
srečanjih, okroglih
mizah, dogodkih, ki
bodo namenjeni
OVE in URE
Število objav v
medijih
Število oddanih
prijav
Vrednost
sofinanciranja

Cilji
Cilj 10

Javna razsvetljava
Predlagan projekt
Zmanjšanje rabe električne
Izvajanje Strategije razvoja
energije za javno
javne razsvetljave v občini
razsvetljavo v občini Štore
Štore
za 30 % do 2016.

Kazalniki
Poraba električne
energije za javno
razsvetljavo /
prebivalca v občini
Poraba električne
energije za javno
razsvetljavo / svetilo
javne razsvetljave
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Prihranki pri porabi
električne energije za
javno razsvetljavo
Neposredni prihranki
pri stroških zaradi
manjše rabe energije

Cilji
Cilj 11

Izboljšanje trajnostne
mobilnosti v občini Štore do
leta 2022.

Promet
Predlagan projekt
Širitev in urejanje
kolesarskih stez in območij
namenjenih pešcem – 4,7
km kolesarske steze

Kazalniki
Dolžina pešpoti in
kolesarskih stez (m)

10 ANALIZA MOŽNIH UKREPOV
10.1 UKREPI UČINKOVITE RABE ENERGIJE
Občina lahko izvaja vrsto ukrepov, s katerimi lahko spodbuja občane k energetskemu
varčevanju, zamenjavi fosilnih energentov za obnovljive vire energije oziroma k spremembi
njihovih navad.
Iz opravljene analize rabe energije in energentov je razvidno, da pretežni del oskrbe s toplotno
energijo v občini temelji na individualnih kuriščih, in sicer se najpogosteje uporablja
kombinacija dveh energentov – lesne biomase in ELKO-ta. Iz tega izhodišča je ključno
spodbujanje in osveščanje prebivalcev občine Štore, o prednostih čim večje rabe lesne
biomase v primerjavi z drugimi energenti, tako iz ekonomskega kot tudi ekološkega vidika.
Pri tem se lahko izvajajo ukrepi kot so:
- Občinska podpora pri svetovanju občanov glede URE (energetske pisarne),
- Občinska podpora pri kreditiranju in/ali subvencioniranju URE
- Motiviranje prebivalcev za ukrepe URE (izolacije stavb, streh; zamenjave stavbnega
pohištva; uporaba varčnih žarnic itd)
- Uvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov
- Osveščanje prebivalstva o možnostih prihrankov ter koristi URE in uporabe OVE
(organizacija dogodkov, medijskih sporočil itd.)
Gospodinjstva
Pri gospodinjstvih so pomembne usmeritve in ukrepi na področju zmanjševanja rabe energije
pri ogrevanju. Pri tem so pomembni ukrepi, kot so:
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Zamenjava starih klasičnih kotlov na les z novejše, tehnološko dovršene kotle na lesno
biomaso z čim manjšim vplivom na okolje in visokim izkoristkom,
 Osveščanje o potrebnem rednem vzdrževanju kurilnih naprav,
 Prehod iz ogrevanja s kurilnim oljem na ogrevanje z lesno biomaso (kjer ni možnosti
priklopa na daljinsko ogrevanje ali zemeljski plin).
Poleg tega je še vrsto manjših in cenovno nezahtevnih ukrepov za bolj učinkovito rabo
energije v gospodinjstvih, kamor sodijo ukrepi predstavljeni v spodnji tabeli:
Tabela 75. Ukrepi za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih

OGREVANJE

PREZRAČEVANJE

ELEKTRIČNE ENEGIJA

VODA

- dobra toplotna izolacija objektov,
- natančna regulacija temperature v prostorih,
- primerna razporeditev grelnih teles,
- kakovostna okna in vrata,
- dodatna zatesnitev oken,
- priklop na daljinsko ogrevanje toplote (kjer
je možen),
- uvajanje obnovljivih virov energije,
- zamenjava dotrajanih grelnih teles z
učinkovitejšimi, sodobnejšimi
- vgradnja termostatskih ventilov;
- Kontrolirano in pravilno prezračevanje
prostorov
- redno preverjati tesnjenje oken in vrat in
po potrebi zamenjati ali vgraditi tesnila;
- v čim večji meri izkoriščati naravno
svetlobo,
- redno čiščenje oken in svetil
- preveriti razpored in tip svetil primeren
glede na namembnost prostorov
- uporaba varčnih žarnic
- ugašanje luč,
- izklapljanje raznih aparatov, ko se ne
uporabljajo;
- nakup energetsko varčnih aparatov,
- uporaba pomožnih električnih grelnikov le
v izjemnih primerih;
- Dobro zapiranje pip po uporabi
- Zapiranje pipe, ko ni neposredne uporabe
- Redno izvajanje pregledov vodovodnega
omrežja in pravočasna zamenjava izrabljenih
tesnil ali pokvarjenih ventilov,
- Vgradnja varčnih WC-kotličkov, ki imajo
dve stopnji splakovanja
- Vgradnja števcev v stanovanjskih blokih na
posamezno stanovanje za spremljanje rabe
- Nakup varčnih in sodobnih pralnih in
pomivalnih strojev
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Javne stavbe
Na podlagi opravljenih poenostavljenih energetskih pregledov smo pripravili sklop ukrepov
za učinkovito rabo energije v posameznih javnih zgradbah znotraj občine Štore. V
nadaljevanju predlagamo še dodatne energetske preglede posameznih javnih stavb. Občina
Štore še ne izvaja energetskega knjigovodstva, zato je eden izmed prvih predlaganih ukrepov.
Javna stavba

Predlagani ukrepi

Občinska stavba Štore

-

Izolacija ovoja stavbe,
Vgradnja varčnih žarnic
Vgradnja termostatskih
ventilov

-

Izolacija ovoja stavbe,
strehe in tal … energetska
sanacija stavbe

Osnovna šola Štore
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Podružnična šola Kompole
-

-

-

Energetska sanacija stavbe
- izolacija ovoja stavbe,
strehe in tal,
Zamenjava obstoječe
kurilne naprave na ELKO s
sodobnejšo kurilno napravo
z večjim izkoristkom,
Vgradnja termostatskih
ventilov,
Popis svetil in zamenjava
navadnih žarnic z varčnimi

Vrtec Lipa Štore

-

Vgradnja termostatskih
ventilov,
Popis svetil in zamenjava
žarnic z varčnimi

-

Kulturni dom Štore

-

Vgradnja termostatskih
ventilov
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Zdravstveni dom Štore

-

Zamenjava lesenih vhodnih
vrat
Vgradnja varčnih žarnic in
ureditev popisa svetil
Vgradnja termostatskih
ventilov

Športni objekti Štore
-

Izolacija ovoja stavbe s treh
strani,
Vgradnja termostatskih
ventilov
Vgradnja varčnih žarnic

Slika 28. Javne stavbe s predlaganimi ukrepi

Knjižnica:
- Energetska sanacija stavbe - izolacija ovoja stavbe, tal
- Zamenjava in izolacija strehe
- Zamenjava oken
- Vgradnja termostatskih ventilov
Javna razsvetljava
Občina Štore naj izvaja aktivnosti, ki so opredeljene v Strategiji razvoja javne razsvetljave, in
sicer med ključnimi aktivnosti se izkazuje potreba po zamenjavi svetil in sijalk.
Podjetja
Spodbujanje podjetij k učinkovitejši rabi energije ter uporabi obnovljivih virov energije. V
prvi vrsti se kaže predlog vzpostavitve energetskega knjigovodstva znotraj posameznega
podjetja ter izvedba energetskih pregledov poslovnih stavb, kjer se izvajajo dejavnosti.
Priporočljivo je analizirati možnosti o uporabi kogeneracije oziroma obnovljivih virov
energije.
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10.2 UKREPI OSKRBE Z ENERGIJO
Na področju oskrbe z električno energijo se ne prepoznavajo šibke točke, saj je oskrba z
električno energijo na območju občine Štore zanesljiva.

10.3 UKREPI UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Izraba lesne biomase
55,5 % površin občine Štore pokrivajo gozdovi. Več kot polovica gospodinjstev, približno 43
% se jih ogreva s pomočjo lesne biomase. To je značilno predvsem na območjih razpršene
poselitve, kjer ni možnosti za daljinsko ogrevanje z drugimi energenti (npr. zemeljskim
plinom).
Lesno biomaso je mogoče izkoriščati v sistemih daljinskega ogrevanja (DOLB), v
posameznih mikrosistemih ali povsem individualno. Na območjih strnjene oziroma zgoščene
poselitve je priporočljiva gradnja sistemov daljinskega ogrevanja z lesno biomaso (DOLB).
Ukrepi, ki so priporočljivi za izrabo lesne biomase so:
 Spodbujanje posameznikov, podjetij k uvajanju sodobnih kotlov na lesno biomaso,
 Subvencioniranje mikrosistemov za izrabo lesne biomase
 Spodbujanje lokalnega prebivalstva k zamenjavi starih peči, kotlov s sodobnejšimi z
večjimi izkoristki
Pri načrtovanju sistemov daljinskega ogrevanja je potrebno upoštevati z vidika ekonomske
učinkovitosti naslednje kriterije:
 Dovolj velika gostota odjema (gosta skoncentriranost hiš, poslovnih objektov),
 Prisotnost večjih porabnikov na območju DOLB in
 Lokalna dostopnost energenta (lesne biomase, lahko tudi UNP ali bioplin)
V občini Štore je po podatkih AJPES-a (2013) registriranih 3 podjetij, posameznikov, ki
lahko nudijo les in lesne ostanke.
Zaradi manjših možnosti gradnje DOLB se med pomembnejšimi ukrepi v občini kaže
spodbuda zamenjave starih kotlov s sodobnejšimi, znotraj posameznih gospodinjstev in
izgradnja demonstracijskih kotlov na lesno biomaso v posameznih delih naselij z gručo vsaj 5
hiš.
Na podlagi tega je smiselno,da občina svoje občane osvešča o aktualnih razpisih ter drugih
subvencijah za zamenjavo kurilnih naprav in s tem posodobitvijo le-teh oziroma sofinancira
vgradnjo promocijskih, demonstracijskih modernih kotlov na lesno biomaso. Lokacije za
postavitev promocijskih kotlov lahko najdemo tudi znotraj javnih stavb, s katerimi upravlja
občina.
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Izraba bioplina
V občini Štore ni večjih kmetij, ki bi imele nad 100 GVŽ in se tako ne kažejo pozitivni pogoji
za izrabo bioplina, razen ob povezovanju kmetijskih gospodarstev.

Izraba sončne energije
Občina Štore naj spodbuja občane in večja podjetja k izrabi sončne energije za pripravo tople
sanitarne vode, kot tudi ob speljanem sistemu talnega in/ali stenskega ogrevanja za ogrevanje
prostorov. Za izkoriščanje sončne energije ni strogih omejitev. V večini primerov gre za
vgradnjo solarnih sistemov na strehah objektov posameznih hiš, šol, podjetij itd. Vgradnja
solarnih sistemov se spodbuja tudi s strani države, ki nudi nepovratna sredstva za ta namen,
zato je prav, da se občane seznanja o teh priložnostih.
Izraba vetrne energije
Potencial vetrne energije v občini Štore ni prepoznan.
Izraba vodne energije
Potencial za gradnjo manjših HE v občini ni, saj manjši potok v občini, Voglajna, zaradi
majhnega padca ne zagotavljajo ekonomske upravičenosti investicije.

10.4 UKREPI V PROMETU
Na področju prometa občini predlagamo sledeče ukrepe in usmeritve:
 Ozaveščanje in informiranje ljudi o prednostih in slabostih posameznega transporta,
 Širitev in urejanje območij namenjenih pešcem,
 Širitev in urejanje kolesarskih poti in stez,
 Uvajanje novih tehnologij preko vpeljave avtobusov na alternativna goriva (biodizel,
UNP, vodik, stisnjeni zemeljski plin, električna vozila …)

10.5 OZAVEŠČANJE, OBVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE
Največji doprinos k učinkoviti rabi energije lahko naredi vsak posameznik najprej pri sebi s
primernim in energetsko učinkovitim ravnanjem. Prav zaradi tega, so ukrepi, ki se navezujejo
na ozaveščanje, obveščanje in izobraževanje na temo učinkovite rabe energije in uporabo
obnovljivih virov energije ključnega pomena. Med ukrepe ki prispevajo k ozaveščanju,
obveščanju in izobraževanju sodijo:
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Organizacija informativnih in izobraževalnih dogodkov (delavnic, okroglih miz) za
vodstva, upravljavca, zaposlene in vzdrževalce javnih stavb, večjih podjetij
- Organizacija informativnih in izobraževalnih dogodkov (delavnic, posvetov, ogledov
primerov dobrih praks) za lokalne prebivalce
 Organizacija seminarjev za ravnatelje šol in vrtcev na temo URE
 Izvedba demonstracijskih projekt npr. izgradnja sončnih elektrarn, kotlov na lesno
biomaso z namenom, da se izvajajo dnevi odprtih vrat, ogledi dobrih praks, iz
katerega se lahko lokalno prebivalstvo osveščanja o URE in OVE
 Izvedba promocijskih kampanj o URE in OVE
 Objavljanje člankov na temo URE in OVE preko občinskih občil in drugih
medijev
 Redno poročanje o učinkih izvedenih ukrepov v občini preko različnih občil
 Izdelava informativnih brošur …
Občini se priporoči, da za ta namen pripravi t. i. program osveščanja, izobraževanja in
informiranja.
-
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11 AKCIJSKI NAČRT
11.1 VSEBINSKI AKCIJSKI NAČRT
PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2014
1. Izvedba razpisa/določitev občinskega energetskega upravljavca
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: župan Občine Štore, usmerjevalna skupina
Rok izvedbe: 2014
Pričakovani rezultati: sistematičen začetek izvajanja programov. Občina lahko za izvajanje
storitve energetskega upravljanja izbere zunanjega izvajalca ali določi osebo zaposleno na
občini za izvajanje te dejavnosti.
Vrednost projekta: 3.000 €
Financiranje s strani občine: 3.000 €
Ostali viri financiranja: 0 €
Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: sklenitev pogodbe z zunanjim
izvajalcem/sklep o določitvi odgovorne osebe.

2. Vzpostavitev energetskega knjigovodstva
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: župan Občine Štore, usmerjevalna skupina
Rok izvedbe: 2014
Pričakovani rezultati: sistematično vodenje in ločeno knjigovodsko izkazovanje stroškov
porabe toplotne in električne energije ter drugih investicijskih načrtov in ukrepov. Občina
lahko za vzpostavitev nabavi poseben program za energetsko knjigovodstvo oziroma določi
odgovorno osebo zaposleno na občini za izvajanje te aktivnosti
Vrednost projekta: 3.000 €
Financiranje s strani občine: 3.000 €
Ostali viri financiranja: 0 €
Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Sklenitev pogodbe z zunanjim
izvajalcem/sklep o določitvi odgovorne osebe znotraj občine
PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2015-2017
3. Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih stavb
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: občinski energetski upravljavec, vodstvo javnih stavb
Rok izvedbe: 2015-2017
Pričakovani rezultati: Osnovni namen razširjenih energetskih pregledov stavb v javni lasti
je izdelava podlag za obvladovanje in znižanje stroškov za energijo. Za posamezno stavbo se
izdela prioritetna lista ukrepov.
Vrednost projekta: 13.000 €
Financiranje s strani občine: 3.000,00 €
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Ostali viri financiranja: 10.000,00 € (državni razpisi s področja energetske učinkovitosti)
Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
 Število izdelanih energetskih pregledov
 Zmanjšanje specifične rabe energije v javnih stavbah

4. Izvajanje Strategije razvoja javne razsvetljave v občini Štore
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: občinski energetski upravljavec
Rok izvedbe: 2015-2016
Pričakovani rezultati: Zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, kar se
doseže z zamenjavo potratnih in dotrajanih svetil, z nastavitvijo avtomatičnega izklopa sijalk
ob določeni uri; s prilagoditvijo svetilk v skladu z Uredbo;
Vrednost projekta: 52.500
Financiranje s strani občine: 15.750 €
Ostali viri financiranja: 36.750 €
Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
 Poraba električne energije za javno razsvetljavo / prebivalca v občini
 Poraba električne energije za javno razsvetljavo / svetilo javne razsvetljave
 Prihranki pri porabi električne energije za javno razsvetljavo
 Neposredni prihranki pri stroških zaradi manjše rabe energije

PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2016
5. Energetska sanacija objekta OŠ Štore s telovadnico
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: vodstvo občine
Rok izvedbe: 2016
Pričakovani rezultati: Izboljšana energetska učinkovitost objekta, zmanjšanje toplotnih
izgub, zamenjava stavbnega pohištva – oken in strešne kritine
Vrednost projekta: 300.000 €
Financiranje s strani občine: 60.000 €
Ostali viri financiranja: 240.000 € (nepovratne spodbude in/ali krediti Eko sklada)
Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
Zmanjšana specifična raba energije v objektu.
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PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2017-2018
6. Energetska sanacija ovoja občinske stavbe občine Štore
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: vodstvo javne stavbe
Rok izvedbe: 2017
Pričakovani rezultati: Izboljšana energetska učinkovitost objekta.
Vrednost projekta: 180.000 €
Financiranje s strani občine: 30.000 €
Ostali viri financiranja: 150.000,00 (nepovratne spodbude in/ali krediti Eko sklada)
Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Zmanjšana specifična raba energije v
objektu.
7. Energetska sanacija objekta knjižnice občine Štore
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: vodstvo občine
Rok izvedbe: 2017
Pričakovani rezultati: Izboljšana energetska učinkovitost objekta, zmanjšanje toplotnih
izgub, zamenjava stavbnega pohištva – oken in strešne kritine
Vrednost projekta: 140.000 €
Financiranje s strani občine: 30.000 €
Ostali viri financiranja: 110.000,00 (nepovratne spodbude in/ali krediti Eko sklada)
Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
 Zmanjšana specifična raba energije v objektu.

8. Energetska sanacija Krajevne skupnosti Svetina
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: vodstvo občine
Rok izvedbe: 2017
Pričakovani rezultati: Izboljšana energetska učinkovitost objekta, izolacija ovoja stavbe,
zamenjava ogrevalnega sistema – prehod iz UNP na učinkovitejši ogrevalni sistem
Vrednost projekta: 180.000 €
Financiranje s strani občine: 30.000 €
Ostali viri financiranja: 150.000 € (nepovratne spodbude in/ali krediti Eko sklada)
Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
• Zmanjšana specifična raba energije v objektu.
PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2018
9. Energetska sanacija objekta Podružnične šole Kompole
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: vodstvo občine
Rok izvedbe: 2018
Pričakovani rezultati: Izboljšana energetska učinkovitost objekta, zmanjšanje toplotnih
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izgub, zamenjava stavbnega pohištva – oken in strešne kritine
Vrednost projekta: 220.000 €
Financiranje s strani občine: 50.000 €
Ostali viri financiranja: 170.000 € (nepovratne spodbude in/ali krediti Eko sklada)
Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
Zmanjšana specifična raba energije v objektu.
10. Energetska sanacija ŠD Kovinar – izolacija ovoja stavbe s treh strani
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: vodstvo javne stavbe
Rok izvedbe: 2018
Pričakovani rezultati: Večja energetska učinkovitost objekta
Vrednost projekta: 100.000 €
Financiranje s strani občine: 20.000 €
Ostali viri financiranja: 80.000 € (nepovratne spodbude in/ali krediti Eko sklada)
Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Zmanjšanje specifične rabe energije
zgradbe
PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2019-2020
11. Energetska sanacija objekta OŠ Svetina
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: vodstvo občine
Rok izvedbe: 2020
Pričakovani rezultati: Izboljšana energetska učinkovitost objekta, zmanjšanje toplotnih
izgub, zamenjava stavbnega pohištva – oken in strešne kritine
Vrednost projekta: 200.000 €
Financiranje s strani občine: 40.000 €
Ostali viri financiranja: 160.000 € (nepovratne spodbude in/ali krediti Eko sklada)
Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
Zmanjšana specifična raba energije v objektu.
12. Širitev in urejanje kolesarskih stez in območij namenjenih pešcem
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: vodstvo občine
Rok izvedbe: 2020
Pričakovani rezultati: Izgradnja kolesarskih stez in pešpoti v Občini Štore
Vrednost projekta: 350.000 €
Financiranje s strani občine: 90.000 €
Ostali viri financiranja: 260.000 €
Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Dolžina pešpoti in kolesarskih stez
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PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA OBDOBJE 2014 - 2023
13. Izvajanje energetskega knjigovodstva v vseh občinskih javnih stavbah
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: občinski energetski upravljavec, vodstvo javnih stavb
Rok izvedbe: 2014-2023
Pričakovani rezultati: Energetsko knjigovodstvo bo omogočalo nadzor nad porabo energije
javnih stavb. Le to bo omogočalo hitro odkrivanje in s tem tudi odpravljanje šibkih točk. Na
ta način se bodo lažje, hitreje in učinkoviteje uvedli investicijski ali organizacijski ukrepi za
sanacijo.
Vrednost projekta: 10.000 € (1.000 € / leto)
Financiranje s strani občine: 10.000 € (1.000 € / leto)
Ostali viri financiranja: 0 €
Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Zmanjšanje specifične rabe energije v
javnih stavbah
14. Osveščanje in izobraževanje občanov o URE in OVE
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: občinski energetski upravljavec
Rok izvedbe: 2014 - 2023
Pričakovani rezultati: Osveščanje in izobraževanje občanov o URE in OVE dolgoročno
vpliva na spremembo življenjskega sloga občanov, k spodbujanju individualnih investicij v
izboljšanje energetske učinkovitosti stanovanj.
Vrednost projekta: 10.000 €
Financiranje s strani občine: 3.000 €
Ostali viri financiranja: 7.000 €
Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
 Število udeležencev na delavnicah, predavanjih, srečanjih, okroglih mizah, dogodkih,
ki bodo namenjeni OVE in URE
 Število objav v medijih
15. Spodbujanje uporabnikov energije k priključitvi na plinovodno omrežje
oziroma uporabo obnovljivih virov energije
Nosilec: Občina Štore, Adriaplin d. o. o.
Odgovorni: Občinski energetski upravljavec, Adriaplin d. o. o.
Rok izvedbe: 2014 - 2020
Pričakovani rezultati: V centru Štore je po podatkih podjetja Adriaplin d. o. o. na
plinovodno omrežje registriranih 16 neaktivnih priključkov. S spodbujanjem občanov k
priključitvi na omrežje se bodo zmanjšale emisije plinov, ki nastanejo z rabo okoljsko manj
ustreznih načinov ogrevanja.
Vrednost projekta: 10.000 €
Financiranje s strani občine: 2.000 €
Ostali viri financiranja: 8.000 €
Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Število priključkov na plinovodno
omrežje
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AKTIVNOSTI, KI SE NEPRESTANO IZVAJAJO
16. Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo
projektov in ukrepov
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: občinski energetski upravljavec
Pričakovani rezultati: Samostojno ali partnersko prijavljanje na razpise z namenom
pridobitve sofinancerskih sredstev za predlagane projekte na področju OVE in URE.
Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
 Število oddanih prijav
 Število sofinanciranih projektov
 Vrednost sofinanciranja

17. Uvedba krožka o varovanju okolja, OVE in URE v OŠ Štore
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: občinski energetski upravljavec, vodstvo OŠ Štore
Pričakovani rezultati: Osveščanje in izobraževanje mladih o URE in OVE je ključnega
pomena pri uvajanju pozitivnih sprememb v družbi.
Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
 Število udeležencev krožka
 Število projektov / aktivnosti krožka
 Število ogledov primerov dobrih praks udeležencev krožka

18. Izdelava letnih poročil o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: občinski energetski upravljavec
Pričakovani rezultati: Konstantno izvajanje predlaganih projektov, spremljanje njihovih
rezultatov in učinkov je ključnega pomena za izboljšanje rabe energije v občini na vseh
področjih. Občinski energetski upravljavec enkrat letno pripravi poročilo o izvedenih
aktivnostih, ki mora biti javno dostopno. Letno poročilo obsega:
 Opis posegov učinkovite rabe energije in izrabe OVE
 Učinke (energetske, stroškovne, prihranke pri emisijah) izvedenih projektov ter
njihova primerjava z zastavljenimi učinki
 Poročanje zajema tri ravni: občinski svet, ministrstvo pristojno za energijo (obrazec v
Prilogi 1), širša javnost
Kazalnik za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Letno poročilo o izvedenih aktivnostih
in doseženih rezultatih
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19. Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov in projektov ter motiviranje
investitorjev za izvedbo investicij
Nosilec: Občina Štore
Odgovorni: občinski energetski upravljavec
Pričakovani rezultati: Pridobitev sredstev za izvedbo predlaganih projektov.
Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa:
 Število sofinanciranih projektov
 Vrednost sofinanciranja

11.2 TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA PROJEKTOV
Predlagan terminski načrt izvajanja projektov prikazuje okvirno časovno sosledje izvajanja
aktivnosti. Občina Štore bo izvajanje projektov razporedila glede na proračunske
možnosti in v skladu z možnostmi sofinanciranja.
Zap.
št.

Naziv projekta

1.

Izvedba
razpisa/določitev
občinskega
energetskega
upravljavca
Vzpostavitev
energetskega
knjigovodstva
Izdelava
razširjenih
energetskih
pregledov javnih
stavb

2.
3.

2014

4.

Izvajanje
Strategije razvoja
javne razsvetljave
v občini Štore

5.

Energetska
sanacija objekta
OŠ Štore s
telovadnico
Energetska
sanacija ovoja
občinske stavbe
občine Štore

6.

Leto
2015

2016

2017

2018

2019 2020

2021

2022 2023
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7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energetska
sanacija objekta,
ki se nahaja
knjižnica občine
Štore
Energetska
sanacija Krajevne
skupnosti Svetina
Energetska
sanacija
podružnične šole
Kompole
Energetska
sanacija ŠD
Kovinar
Energetska
sanacija objekta
OŠ Svetina
Širitev in urejanje
kolesarskih stez in
območij
namenjenih
pešcem
Izvajanje
energetskega
knjigovodstva v
vseh občinskih
javnih stavbah
Osveščanje in
izobraževanje
občanov o URE
in OVE
Spodbujanje
uporabnikov
energije k
priključitvi na
plinovodno
omrežje oziroma
uporabo
obnovljivih virov
energije
Spremljanje
razpisov in
priprava vlog za
subvencioniranje
in izvedbo
projektov in
ukrepov
Uvedba krožka o
varovanju okolja,
OVE in URE v
OŠ Štore
Izdelava letnih
poročil o
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19.

izvedenih
aktivnostih in
doseženih
rezultatih
Iskanje finančnih
virov za
realizacijo
ukrepov in
projektov ter
motiviranje
investitorjev za
izvedbo investicij
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11.3 FINANČNI OKVIR
Podan je predlog strukture financiranja posameznih projektov.
Predlog ukrepa

1.
2.

3.
4.

2014
Izvedba razpisa/določitev občinskega
energetskega upravljavca
Vzpostavitev energetskega
knjigovodstva
2015
Izdelava razširjenih energetskih
pregledov javnih stavb
Izvajanje Strategije razvoja javne
razsvetljave v občini Štore

Vrednost
projekta (€)

Občina
Štore (€)

Ostali viri
(€)

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

4.250,00

1.000,00

3.000,00

26.250,00

7.875,00

18.375,00

4.500,00

1.000,00

4.000,00

26.250,00

7.875,00

18.375,00

60.000,00

240.000,00

1.000,00

3.000,00

30.000,00

150.000,00

30.000,00

110.000,00

30.000,00

150.000,00

50.000,00

170.000,00

20.000,00

80.000,00

40.000,00
90.000,00

160.000,00
260.000,00

2016
3.
4.

Izdelava razširjenih energetskih
pregledov javnih stavb
Izvajanje Strategije razvoja javne
razsvetljave v občini Štore

Energetska sanacija objekta OŠ Štore s
300.000,00
telovadnico
2017
Izdelava razširjenih energetskih
4.250,00
3.
pregledov javnih stavb
Energetska sanacija ovoja občinske
180.000,00
6.
stavbe občine Štore
Energetska sanacija objekta knjižnice
140.000,00
7.
občine Štore
Energetska sanacija krajevne skupnosti
180.000,00
8.
Svetina
2018
Energetska sanacija objekta Podružnične 220.000,00
9.
šole Kompole
10. Energetska sanacija ŠD Kovinar
100.000,00
2019-2020
5. Energetska sanacija objekta OŠ Svetina
200.000,00
Širitev in urejanje kolesarskih stez in
350.000,00
12.
območij namenjenih pešcem
2014 - 2023
Izvajanje energetskega knjigovodstva v
13.
10.000,00
vseh občinskih javnih stavbah
Osveščanje in izobraževanje občanov o
14.
10.000,00
URE in OVE
15.
Spodbujanje uporabnikov energije k
10.000,00

5.

10.000,00

0,00

3.000,00

7.000,00

2.000,00

8.000,00
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priključitvi na plinovodno omrežje
oziroma uporabo obnovljivih virov
energije

16.

17.
18.
19.

Aktivnosti, ki se neprestano izvajajo
Spremljanje razpisov in priprava vlog za
subvencioniranje in izvedbo projektov
0,00
0,00
0,00
in ukrepov
Uvedba krožka o varovanju okolja,
0,00
0,00
0,00
OVE in URE v OŠ Štore
Izdelava letnih poročil o izvedenih
0,00
0,00
0,00
aktivnostih in doseženih rezultatih
Iskanje finančnih virov za realizacijo
ukrepov in projektov ter motiviranje
0,00
0,00
0,00
investitorjev za izvedbo investicij
SKUPAJ
1.771.500,00 389.750,00 1.381.750,00

Finančni načrt predlaganih projektov za obdobje 2014 – 2023
Leto
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014-2023
SKUPAJ

Vrednost projekta
(€)
6.000,00
30.500,00
330.750,00
504.250,00
320.000,00
375.000,00
175.000,00
30.000,00
1.771.500,00

Občina Štore (€)
6.000,00
8.875,00
68.875,00
91.000,00
70.000,00
85.000,00
45.000,00
15.000,00
389.750,00

Ostali viri (€)
0,00
21.375,00
262.375,00
413.000,00
250.000,00
290.000,00
130.000,00
15.000,00
1.381.750,00
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12 NAPOTKI ZA IZVAJANJE
Sistematična izvedba lokalnega energetskega koncepta (LEK) zahteva ažurno spremljanje
doseženih rezultatov in njihove uspešnosti. S sprotnim spremljanjem doseženih rezultatov bo
občina na tekočem z uspešnostjo izvajanja posameznih projektov, prav tako bo na ta način
lahko spremljala učinke posameznih izvedenih projektov. Občina je dolžna po Pravilniku o
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS št. 74/09) o
sprejemu lokalnega energetskega koncepta obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo in
ministrstvo, pristojno za okolje in prostor.
Občina mora po pravilniku enkrat letno poročati o izvajanju lokalnega energetskega koncepta
ministrstvu, pristojnemu za energijo, na obrazcu določenem v Prilogi 1. Občina mora poročilo
za preteklo leto oddati do 31. januarja naslednjega leta.
V skladu s šestim odstavkom 12. Člena Pravilnika mora lokalna skupnost najkasneje v petih
letih od sprejetja LEK pripraviti njegove posodobitve. Osnova za to je redno spremljanje
izvajanja LEK ter skrbno načrtovanje prihodnjih aktivnosti. Ker se situacija v energetiki iz
dneva v dan spreminja, je pomembno, da energetski upravljavec med drugim zagotavlja tudi
to, da je akcijski načrt aktualen, kar pomeni, da ga je potrebno ves čas posodabljati v skladu z
novimi situacijami. Številnih med njimi tudi ni mogoče predvideti v času priprave LEK, poleg
tega se ves čas pojavljajo nove priložnosti. V tem trenutku tudi še ni znan podroben obseg
aktivnosti pri sanaciji javnih zgradb. Tega je potrebno podrobneje razdelati po razširjenem
energetskem pregledu za posamezno stavbo. Na podlagi razširjenih energetskih pregledov je
najbolje takoj posodobiti akcijski načrt. Enako velja tudi za načrtovane študije izvedljivosti.

12.1 NOSILCI IZVAJANJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA
Pogoj za uspešno implementacijo lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih
oseb, ki so zadolženi za izvedbo ukrepov in predlaganih projektov iz akcijskega načrta.
Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbita:
 Lokalna energetska agencija ali
 Občinski energetski upravljavec
Lokalna energetska agencija je specializirana organizacijska oblika, ki je v EU uveljavljena
organizacijska oblika in predstavlja srednji nivo med regijskim in lokalnim nivojem. Njene
naloge so:
 izvajanje in pomoč lokalnim skupnostim pri oblikovanju lokalnih energetskih
konceptov,
 promocija in pospeševanje izboljševanja energetske učinkovitosti ter pospeševanje
uvajanja obnovljivih virov energije,
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priprava projektov in kandidatura za pridobitev finančnih pomoči iz strukturnih
skladov,
širjenje pozitivnih izkušenj in znanja znotraj omrežja,
iskanje skupnih rešitev,
organizacija izobraževanj in posredovanje informacij,
 vpliv na nacionalno in evropsko zakonodajo ob zagotavljanju trajnostne politike,
 izvajanje analiz stanja in priprava predlogov rešitev problemov.

V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za izvajanje
lokalnega energetskega načrta zadolžen občinski energetski upravljavec, ki ga na to funkcijo
imenuje župan.
Naloge občinskega energetskega upravljavca potekajo na dveh ravneh:
 Učinkovita raba energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju lokalne skupnosti, kjer
je poleg optimizacije rabe energije v obstoječih stavbah naloga občinskega
energetskega upravljavca tudi optimalno načrtovanje na področju energije v
predvidenih novih stavbah, ker lahko na tem področju dosežemo boljše rezultate z
manj investicijskimi stroški ravno v stopnji načrtovanja stavbe.
 Občinski energetski upravljavec je strokovnjak za energetske zadeve, ki sodeluje pri
načrtovanju energetske politike lokalne skupnosti, obenem pa je odgovoren za
tehnične in administrativne preglede ukrepov učinkovite rabe energije in njihovo
skladnost s tehničnimi, ekonomskimi in zakonskimi omejitvami na energetskem
področju.

12.2 VIRI FINANCIRANJA
S sprejetjem LEK bo občina v skladu z Energetskim zakonom pridobila pravico do črpanja
nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov, ki so opredeljeni v akcijskem načrtu LEK.
Viri financiranja projektov so:
 Občinska sredstva, zagotovljena iz občinskega proračuna
 Drugi investitorji (npr. podjetja, lastniki posamezniki,…)
 Nepovratna sredstva
 Krediti z ugodnimi obrestnimi merami (Eko sklad)
Nepovratna sredstva razpisujejo:
 Eko sklad
 Ministrstvo za gospodarstvo
 Evropski sklad za energetsko učinkovitost
 Finančni mehanizem EGP, Norveški finančni mehanizem, Švicarski prispevek
 Dobavitelji energije
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12.3 NAPOTKI ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV
Za spremljanje izvajanja ukrepov se praviloma zadolži glavnega nosilca izvajanja LEK.
Njegove naloge so naslednje:
 Analiza učinkov vsakega izvedenega ukrepa
 Objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v medijih
 Letno poročanje ministrstvu za gospodarstvo
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14 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN POJMOV
Seznam uporabljenih kratic
Kratice, uporabljene v dokumentu lokalnega energetskega koncepta:
URE Učinkovita raba energije
OVE Obnovljivi viri energije
SPTE Soproizvodnja toplotne in električne energije
UNP Utekočinjeni naftni plin
ELKO Ekstra lahko kurilno olje
ZP
Zemeljski plin
NEP Nacionalni energetski program
ReNE Resolucija o nacionalnem energetskem programu
MOP Ministrstvo za okolje in prostor
MG Ministrstvo za gospodarstvo
LEA Lokalna energetska agencija
SODO Sistemski operater distribucijskega omrežja
SOPO Sistemski operater prenosnega omrežja
DOLB Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
LEK Lokalni energetski koncept
Definicije pojmov
V tem dokumentu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju: LEK) je koncept razvoja samoupravne
lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih skupnosti pri oskrbi in rabi energije, ki poleg
načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo
toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.
Energetski pregled je sistematični postopek za ugotavljanje rabe energije stavbe ali skupine
javnih stavb, tehnološkega procesa in/ali industrijskega obrata ali pri izvajanju zasebnih ali
javnih storitev, s katerim se opredeli in oceni gospodarne možnosti za varčevanje z energijo
ter pripravi poročilo o ugotovitvah.
Lokalna energetska agencija je pravna oseba, ki jo samoupravna lokalna skupnost ustanovi
ali za določeno obdobje pooblasti, da na zaokroženem območju najmanj ene lokalne skupnosti
skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncepta, za uveljavljanje in spodbujanje
energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije.
Občinski energetski upravljavec je odgovorna oseba v lokalni skupnosti, ki je določena kot
nosilec izvajanja akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, če v samoupravni
lokalni skupnosti ni lokalne energetske agencije.
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Usmerjevalna skupina je skupina, ki pripravlja lokalni energetski koncept, če ga
samoupravna lokalna skupnost pripravlja sama, oziroma skupina, ki usmerja dela, če
samoupravna lokalna skupnost sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem.
Akcijski načrt je načrt dejavnosti samoupravne lokalne skupnosti pri učinkoviti rabi energije,
uporabi obnovljivih virov energije, oskrbi z energijo ter ozaveščanju širše javnosti, ko velja
lokalni energetski koncept.
Samoupravna lokalna skupnost je tista teritorialna skupnost, v kateri se na najnižji ravni
pojavljajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le skupno. Lokalne
skupnosti so naravne skupnosti, ki so nastale s svojim zgodovinskim razvojem. Lokalne
skupnosti ločimo na temeljne lokalne skupnosti (občine) ter širše lokalne skupnosti, ki se po
svetu različno imenujejo (province, okrožja, pokrajine, deželni okraji, regije). Po Zakonu o
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/2005) so občine temeljne samoupravne lokalne
skupnosti.
Koordinator projektov OVE in URE je oseba, ki je zadolžena je za pomoč LEA pri
izvajanju posameznih projektov iz akcijskega načrta lokalne skupnosti.
Delovna skupina je skupina, ki sodeluje z lokalnim energetskim upravljavcem pri izvajanju
LEK. Oblikuje se v primeru, ko na območju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije.
Glavni nosilec izvajanja LEK-a je oseba/institucija, ki je odgovorna za izvajanje akcijskega
načrta LEK. To je lokalna energetska agencija ali lokalni energetski upravljavec. Prevzame
izvajanje LEK, ko je le-ta izdelan.
Raba energije pomeni pridobivanje, pretvorbo, prenos in distrubucijo ter uporabo vseh vrste
energije.
Ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti je ukrep, ki običajno vodi k preverljivemu in
merljivemu ali ocenljivemu izboljšanju energetske učinkovitosti.
Obnovljivi viri energije so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sončna energija,
geotermalna energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa,
odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin).
Biomasa je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva (vključujoč
rastlinske in živalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi biorazgradljiva
frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo
predpisi o ravnanju z odpadki.
Lesna biomasa identificira gozdne ostanke (vejevje, krošnje, debla majhnih premerov ter
manj kakovosten les, ki ni primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo), ostanke pri
industrijski predelavi lesa (žaganje, krajniki, lubje, prah itd.) in kemično neobdelan les
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(produkti kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter že uporabljen les in njegovi
izdelki).
Daljinska toplota je centralno, v toplarni, sistemu soproizvodnje toplote in električne
energije ali kot odpadna toplota v industrijskem procesu proizvedena toplota. Daljinska
toplota je porabnikom dostopna preko omrežja daljinskega ogrevanja.
Kotlovnica je prostor, v katerem so nameščeni kotli, namenjeni proizvodnji toplote za
potrebe oskrbe stavbe ali sklopa bližnjih stavb s toploto.
Primarna energija je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni koli vrsti
energije v naravi, ki vstopa v procese transformacije v električno, toplotno ali mehansko
energijo.
Sekundarna energija je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne energije (na
primer, električna energija iz premoga v termoelektrarni). Upoštevane so izgube pri pretvorbi.
Končna energija je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube pri prenosu.
Koristna energija je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer toplota na
električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne energije v toplotno.
Soproizvodnja toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) ali kogeneracija je
kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz istega primernega energetskega vira hkrati
električno in toplotno energijo. Za te sisteme je značilen visok izkoristek.
Toplogredni plini so plini, ki preprečujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in zato
povzročajo segrevanje ozračja in s tem učinek tople grede. Toplogredni plin je na primer
ogljikov dioksid (CO2).
Energijski računmpredstavlja stroške porabe energentov za ogrevanje gospodinjstev v
določenem časovnem obdobju.
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