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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,
 povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa,
sončna energija, bioplin itd.),
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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.
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.
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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.
prikaže območja podrobnejše namenske rabe prostora. Tudi tu je potrebno navajati energetsko
infrastrukturo, ki je izgrajena oziroma se predvideva njena izgradnja.
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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.

7

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)

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,
8

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: Valji d. o. o., Petrol Energetika d. o. o., PE Štore, EHO d. o. o. Prevladujejo pa
manjša podjetja, in sicer v večini se podjetja ukvarjajo z obrtjo, storitvami in trgovino.
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).

9

3. ANALIZA RABE ENERGIJE
3.1 RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH
V občini Štore je bilo po podatkih Statističnega urada RS (2011) 1.770 stanovanj.
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.
Raba toplotne energije in vrsta energenta
Na celotnem območju Štore smo v analiziranem vzorcu gospodinjstev identificirali sedem
različnih energentov za ogrevanje stanovanj: premog, les in lesni odpadki, ekstra lahko
kurilno olje (ELKO), zemeljski plin, daljinska toplota, utekočinjeni naftni plin (UNP),
elektrika in toplotna črpalka.
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.
Vrsta rabe energentov v vzorcu občine Štore
0%
7%

2%

8%
premog

43%

18%

les in lesni odpadki
ELKO
UNP

22%

elektrika

Graf 1. Struktura stanovanj glede na način ogrevanja – deleži posameznih vrst energentov v celotnem analiziranem
vzorcu občine 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.
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
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ELKO (27,03 %), z manjšimi odstotki sledijo UNP (5,41 %), elektrika, premog in toplotna
črpalka pa (0,90 %). Daljinsko ogrevanje ali kotlarno nismo identificirali.
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.
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.
Primerjava rabe enega ali kombinacije različnih vrst
energentov - celotni vzorec občine Štore

22%

kombinacija energentov
en energent

78%

Graf 2. Primerjava rabe ene vrste energenta in kombinacije virov za ogrevanje v celotnem vzorcu 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 %).
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
oziroma 17,32 %), UNP (158 MWh oziroma 4,52 %). Premog in elektrika predstavljata
manjšo letno količino porabljene energije.
Povprečna ogrevalna površina
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.

11

Leto izgradnje in adaptacije 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.
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 %).
Raba primarne energije na prebivalca in na m2 ogrevane površine
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 1. 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
548
6.362,33 kWh/prebivalca
15.487,58 m2
225,12 kWh/m2

Povprečna 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 2. 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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3.2 RABA ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH
Občina Štore razpolaga z naslednjimi javnimi stavbami, ki so bile vključene v analizo rabe
energije:
Tabela 3. Javne stavbe v občini Štore vključene v analizo

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

Poraba toplotne energije v javnih stavbah
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).
Iz analize rabe energije v javnih stavbah občine Štore ugotavljamo, da največ primarne
energije porabi OŠ Štore, 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.
Poraba toplotne energije v javnih stavbah občine Štore med 2008-2012
(v kWh)
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Graf 3. Poraba toplotne energije za ogrevanje javnih stavb občine Štore 2008-2012
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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.
Poraba električne energije javnih stavb v občini Štore 2008-2012 (v kWh)
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Graf 4. Poraba električne energije v javnih stavbah občine Štore med leti 2008-2012

Energijsko število za javne stavbe v občini Štore (kWh/m2/leto)

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.
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
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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 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.

Energijsko število javnih stavb v občini Štore (v kWh/m2/leto)
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Graf 5. Energijska števila javnih stavb v občini Štore (v kWh/m /leto)

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
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.
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Struktura rabe primarne energije v javnih stavbah glede na
energent (2012)
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Graf 6. Struktura rabe primarne energije v stavbah v javni lasti glede na energent

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 občini Štore je bila večina javnih zgradb vsaj delno adaptiranih. V letu 2011 je občina
obnovila vrtec Lipa in leta 2013 kulturni dom.
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.
Z vidika učinkovite rabe energije bi bilo potrebno obnoviti okna na objektu knjižnice Štore,
kjer se trenutno nahajajo društveni prostori in knjižnica.
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.
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.
Z vidika učinkovite rabe energije bi bilo potrebno izolirati vse stene stavbe ŠD Kovinar,
knjižnica, kjer se nahaja knjižnica ter občinsko stavbo občine Štore.
Javne stavba občine Štore imajo po večini plinske peči, katerih starost se v povprečju giblje
med 9 do 15 let.
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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 knjižnica Štore. Z vidika učinkovite
rabe energije se predlaga vgradnja varčnih žarnic v prihodnje.
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 in ŠD Kovinar nimata na oknih vzpostavljene mehanizme senčenja.
Med javnimi stavbami je imela le OŠ Štore energetski pregled. Občina do sedaj še ni vodila
energetskega pregleda.

3.3 RABA 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 podatkih Adria plin, d. o. o. se večina podjetij, ki se nahajajo v osrednjem delu občin
Štore, kjer je na razpolago plinovodno omrežje priključeni na omrežje in se tako ogrevajo na
zemeljski plin, prav tako se uporablja v večini primerov podjetij, ki so bila vključena v
analizo, da se uporablja zemeljski plin tudi za izvajanje tehnoloških procesov.
Po podatkih Adria plin, d. o. o. je na plinovodno omrežje priključnih 10 večjih podjetij,
katerih poraba zemeljskega plina je v letu 2012 znašala 302.000 m3.
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3.4 RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE
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 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.
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Graf 7. Poraba električne energije v gospodinjstvih občine Štore od leta 2008 do 2012 (Vir: Elektro Celje, d.d.)
Tabela 4. 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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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.

v MWh

Poraba električne energije upravičeni odjemalci (v MWh)
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Graf 8. 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.
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.
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Graf 9. Poraba električne energije za javno razsvetljavo v občini Štore (Vir: Elektro Celje, d. d.)
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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.
Skupna poraba električne energije v občini Štore
Skupna poraba vseh odjemalcev električne energije je bila v letu 2012 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.
Struktura porabe električne energije po
odjemlacih v letu 2012 (v %)
gospodinjstva

29,8
67,9
2,3

javna razsvetljava
mali poslovni
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Graf 10. Struktura porabe električne energije vseh odjemalcev v občini Štore v letu 2012 (Vir: Elektro Celje, d.d. ter
lastni preračuni)
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3.5 RABA ENERGIJE (TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE) VSEH PORABNIKOV
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 Adria plin d. o. o.).
Razmerje rabe toplotne energije vseh porabnikov (%)
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Graf 11. Razmerje rabe toplotne energije vseh porabnikov vključenih v analizo v občini Štore
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Graf 12. Razmerje rabe električne energije vseh porabnikov v občini Štore

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
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gospodinjstva, podjetja ter javno razsvetljavo. Za javne stavbe smo uporabili podatke, ki smo
jih pridobili s strani občine.
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 %.
Tabela 5. 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

V občini Štore so leta 2012 vsi porabniki (vključeni v analizo) skupaj porabili 15.527,56
MWh toplotne in električne energije.
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4. ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO
4.1 Oskrba s toploto – kotlovnice in daljinsko ogrevanje
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 6. 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

4.2 Oskrba z zemeljskim plinom
Oskrbo z zemeljskim plinom v občini Štore izvaja podjetje Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7,
Ljubljana.
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. V letu 2012 je bilo
registriranih 151 priključkov, od tega 135 aktivnih, torej 89 % vseh priključkov.
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 2. Plinovodno omrežje na območju občine Štore (Vir:

e-občina)
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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.

4.3 Oskrba z električno energijo
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.

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. 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).
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5. ŠIBKE TOČKE
5.1 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 7. Šibke točke individualnega ogrevanja gospodinjstev v občini Štore

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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5.2 Javne stavbe
Javna stavba
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

Podružnična šola Kompole

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

Vrtec Lipa

Šibke točke

Ni izolacije ovoja
stavbe,
Ni vgrajenih
varčnih žarnic v
skladu s priporočili
Ni vgrajenih
termostatskih
ventilov

Ni izolacije ovoja
stavbe, strehe in
tal,
Uporaba ELKO za
ogrevanje kot manj
ekonomični vir
energije
Ni vgrajenih
termostatskih
ventilov
Ni popisa svetil in
uporabe varčnih
žarnic

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

Ni vgrajenih
termostatskih
ventilov,
Ni narejenega
popisa svetil in
povsod uporabe
varčnih svetil
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Občinska stavba Štore

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

Ni izolacije ovoja
stavbe
Ni vgrajenih
varčnih žarnic
Ni vgrajenih
termostatskih
ventilov

Kulturni dom Štore
54,54
kWh/m2/leto
Priporočena
vrednost
80,00
kWh/m2/leto

Se ne prepoznava
šibkih točk.
Kulturni dom je bil
v letu 2013
obnovljen.

NI ODMIKA

Zdravstvena postaja Štore
73,85
kWh/m2/leto

Priporočena
vrednost
80,00
kWh/m2/leto
NI ODMIKA

Stara lesena
vhodna vrata
Ni vgrajenih
termostatskih
ventilov
Ni vgrajenih
varčnih žarnic
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186,59
kWh/m2/leto

Knjižnica Štore

Priporočena
vrednost
80,00
kWh/m2/leto
ODMIK
106,59
kWh/m2/leto

39,86
kWh/m2/leto

Krajevna skupnost Svetina

Priporočena
vrednost
80,00
kWh/m2/leto

Ni izolacije ovoja
stavbe in tal
Potrebna
zamenjava strehe
in izolacije strehe,
Potrebna
zamenjava oken,
Ni vgrajenih
termostatskih
ventilov

Uporaba UNP kot
neekonomičen vir
energije
Ni izolacije ovoja
stavbe stavbe

NI ODMIKA

ŠD Kovinar

46,32
kWh/m2/leto
Priporočena
vrednost
80,00
kWh/m2/leto

NI ODMIKA

Ni Izolacije ovoja
stavbe s treh strani,
Ni vgrajenih
varčnih žarnic
Ni vgrajenih
termostatskih
ventilov

5.3 Podjetja
Večja podjetja imajo odgovorne osebe, ki so odgovorne za energetsko upravljanje s
poslovnimi objekti, vendar večina podjetij ne izvaja rednih energetskih pregledov poslovnih
prostorov. Nihče od podjetij, ki smo jih vključili v analizo nima sistema soproizvodnje
toplotne in električne energije – kogeneracije.
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5.4 Javna razsvetljava
V občini Štore je nameščenih 389 svetilk javne razsvetljave, od tega 271 svetilk ne ustreza
Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, torej 70 % svetil. Nameščenih
je 118 svetilk, ki že ustrezajo Uredbi. Ustrezne svetilke so CX Comfort, LVS, TEKNA, ter
reflektorji.
Letna poraba energije izračunana na prebivalca pred menjavo svetilk znaša 47,4 kWh. V letu
2012 znaša 44,22 kWh, ciljna vrednost pa je 44,5 kWh, odmika od ciljne vrednosti ni.
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.

5.5. Promet
V občini Štore ni kolesarskega omrežja. Izgradnja je v načrtovanju, in sicer v dolžini 4,7 km.

5.6 Oskrba s toploto – kotlovnic in 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.

5.7 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.
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5.8 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.

6. OCENA PREDVIDENE PORABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA
OSKRBO
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
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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).

7. POTENCIALI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
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.
Tabela 8. 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 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.
Po ocenjeni količini gnoja in gnojevke v občini Štore, bi lahko 453.151,15 m3 plina/leto. Na
osnovi razpoložljivih podatkov in ocen bi lahko v občini Štore pridobili okoli 898.250 m 3
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bioplina na leto iz ostankov poljščin. Skupna vrednost pridobljenega bioplina iz ocenjenih
količin gnoja in gnojevke ter ostankov poljščine je tako 1.351.401,15 m3 plina na leto.

8. PREDLOGI MOŽNIH UKREPOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE
8.1 Ukrepi na področju učinkovite rabe energije
Individualna stanovanja
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.)
Pri gospodinjstvih so pomembne usmeritve in ukrepi na področju zmanjševanja rabe energije
pri ogrevanju. Pri tem so pomembni ukrepi, kot so:
 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).
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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.
Tabela 9. Predlagani ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb v občini Štore

Javna stavba
OŠ Štore

Predlagani ukrepi

Podružnična šola Kompole

-

Izolacija ovoja stavbe, strehe in tal
… energetska sanacija stavbe

-

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

-

Vgradnja termostatskih ventilov,
Popis svetil in zamenjava žarnic z
varčnimi
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Občinska stavba Štore

-

Izolacija ovoja stavbe,
Vgradnja varčnih žarnic
Vgradnja termostatskih ventilov

-

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

-

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

Zdravstveni dom Štore

Športno društvo Kovinar

Krajevna skupnost Svetina
-

Energetska sanacija stavbe - izolacija ovoja stavbe, tal
Zamenjava in izolacija strehe
Zamenjava oken
Vgradnja termostatskih ventilov
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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.

8.2 Ukrepi na področju oskrbe z energijo
Ukrepi oskrbe z električno energijo
Na področju oskrbe z električno energijo se ne prepoznavajo šibke točke, saj je oskrba z
električno energijo na območju občine Štore zanesljiva.

8.3 Ukrepi na področju večje izrabe obnovljivih virov energije
Ukrepi za izrabo 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:
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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.
Ukrepi za izrabo 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.
Ukrepi za izrabo 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.
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9. AKCIJSKI NAČRT
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 €
Ostali viri financiranja: 10.000,00 € (državni razpisi s področja energetske učinkovitosti)
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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
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:
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Število sofinanciranih projektov
Vrednost sofinanciranja

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.
Naziv projekta

Leto
2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

2021

2022 2023

Izvedba razpisa/določitev
občinskega energetskega
upravljavca
Vzpostavitev energetskega
knjigovodstva
Izdelava razširjenih
energetskih pregledov
javnih stavb
Izvajanje Strategije razvoja
javne razsvetljave v občini
Štore
Energetska sanacija objekta
OŠ Štore s telovadnico
Energetska sanacija ovoja
občinske stavbe občine
Štore
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
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projektov in ukrepov
Uvedba krožka o varovanju
okolja, OVE in URE v OŠ
Štore
Izdelava letnih poročil o
izvedenih aktivnostih in
doseženih rezultatih
Iskanje finančnih virov za
realizacijo ukrepov in
projektov ter motiviranje
investitorjev za izvedbo
investicij
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FINANČNI OKVIR
Podan je predlog strukture financiranja posameznih projektov.
Predlog ukrepa

Vrednost
projekta (€)

2014
Izvedba razpisa/določitev občinskega
3.000,00
1.
energetskega upravljavca
Vzpostavitev energetskega
3.000,00
2.
knjigovodstva
2015
Izdelava razširjenih energetskih
4.250,00
3.
pregledov javnih stavb
Izvajanje Strategije razvoja javne
26.250,00
4.
razsvetljave v občini Štore
2016
Izdelava razširjenih energetskih
4.500,00
3.
pregledov javnih stavb
Izvajanje Strategije razvoja javne
26.250,00
4.
razsvetljave v občini Štore
5.
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
Spodbujanje uporabnikov energije k
15.
priključitvi na plinovodno omrežje
10.000,00
oziroma uporabo obnovljivih virov

Občina
Štore (€)

Ostali viri
(€)

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

7.875,00

18.375,00

1.000,00

4.000,00

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

10.000,00

0,00

3.000,00

7.000,00
8.000,00

2.000,00
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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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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
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