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1.  UVODNA OBRAZLOŢITEV IN POVZETEK PROJEKTA 
 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire 

energije je 06.06.2003 objavila javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje izdelave 

energetskih zasnov občin, izvedbe energetskih pregledov podjetij, javnih in večstanovanjskih 

stavb ter za pripravo investicijske dokumentacije za projekte učinkovite rabe energije, 

projekte izrabe obnovljivih virov energije in projekte soproizvodnje toplotne in električne 

energije (Ur.l.RS, št. 53-54 / 06.06.2003 / str. 3127). Občina Dobrna se je na omenjeni razpis 

prijavila s programom za izdelavo Energetske zasnove občine Dobrna. Na tak način si je 

zagotovila 50% sofinanciranje projekta. 

  

Za izdelavo projektne naloge ''Energetska zasnova občine Dobrna'' je občina na podlagi 

zbiranja ponudb za izvajalca naloge izbrala druţbo ISPO, svetovanje pri poslovnem 

odločanju, d.o.o. Ljubljana. 

 

Izvajalec je do 06.11.2003 opravil prvo fazo projekta, do 15.01.2004 drugo fazo, tretja faza 

projekta (končno poročilo) pa je bila zaključena 25.02.2004.  

 

Cilj projekta ''Energetska zasnova občine Dobrna'' je analiza obstoječega stanja na področju 

oskrbe in rabe energije v občini, ter izbira in presoja moţnih konceptov energetske oskrbe z 

upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri končnih porabnikih, ob izkoriščanju 

vseh moţnih lokalnih energetskih virov, vključno z obnovljivimi viri energije, kogeneracijo, 

itd. in ob istočasnem zmanjševanju emisij in onesnaţevanja okolja. 

 

V občini  Dobrna do sedaj ni bilo na razpolago podatkov in evidenc za oskrbo in rabo 

energije. 

 

Za pregled in analizo obstoječega stanja po stanovanjskih hišah so bili z anketo zbrani podatki 

individualnih porabnikov energije za obravnavano območje. Pri izdelavi analize smo se  

posluţili občinske baze podatkov o zgradbah in hišnih številkah. Evidentirane so bile tudi 

moči in starosti kurilnih naprav, vrste in letne porabe energentov ter izvedba hiš. Za analizo 

večjih porabnikov v občini, kamor smo uvrstili obrtno servisno dejavnost, poslovne in javne 

stavbe ter večstanovajske stavbe (bloke), so bili opravljeni ogledi stavb in kotlovnic ter zbrani 

podatki o priključnih močeh ter porabi enrgentov.  

 

Na podlagi analize obstoječega stanja je ugotovljeno, da se v občini letno porabi 1.139.400 

litrov kurilnega olja, ki v strukturi energentov zaseda prvo mesto s 56,76 %, sledi poraba lesa 

(drv) in lesnih ostankov s 35,60 % in letno porabo preko 3.640 m
3
 lesa in 120 m

3
 lesnih 

ostankov,  poraba premoga s 4,03 % in poraba utekočinjenega naftnega plina s 3,53 %. V 

občini je instaliranih okoli 49 m
2 
sončnih kolektorjev.  

 

Od skupnih 1.139.400 litrov kurilnega olja ga Toplice Dobrna porabijo okoli 523.600 litrov 

(45,90 % celotne porabe kurilnega olja). 

 

V občini Dobrna se na osnovi porabljenih energentov letno proizvede okoli 20.071 MWh 

toplotne energije. Letna poraba električne energije v občini je 4.912 MWh.  

 

V projektu so zajeti ukrepi za učinkovitejšo rabo energije v stavbah ter moţnosti za izrabo 

obnovljivih in drugih virov energije v občini. S predlaganimi ukrepi se v bistveno zmanjšajo 

tudi emisije škodljivih plinov. 
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2.        PRIPRAVA IN ZAGON PROJEKTA 
 

2.1. Cilj in namen energetske zasnove  
 

 Cilj 
 

Energetska politika in načrtovanje sta dva izmed osnovnih elementov dolgoročno 

usmerjenega razvoja občine, saj sledita pomembnim energetsko političnim in okoljskim 

ciljem kot so: izboljšanje kakovosti zraka, stalen razvoj občine in, v smislu globalne 

odgovornosti, učinkovito varovanje podnebja. Cilj izdelave in izvedbe občinske energetske 

zasnove je oblikovanje temeljnega dokumenta za energetsko strategijo, povezano z uglašeno 

energetsko in okoljsko politiko občine, ki je osnova za delovanje na energetskem področju v 

občini. 

 

Cilj projekta ''Energetska zasnova občine Dobrna'' je analiza obstoječega stanja na področju 

oskrbe in rabe energije v občini, ter izbira in presoja moţnih konceptov energetske oskrbe z 

upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri končnih porabnikih, ob izkoriščanju 

vseh moţnih lokalnih energetskih virov, vključno z obnovljivimi viri energije, kogeneracijo, 

itd. in ob istočasnem zmanjševanju emisij in onesnaţevanja okolja. 

 

 

 Namen in vsebina 
 

Študija energetske zasnove je dokument, ki je predpogoj celostnega in dolgoročnega 

načrtovanja ter vodenja energetske politike na ravni občine. Lokalni energetski koncept je 

koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načinov 

bodoče oskrbe z energijo, vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo 

toplote in električne energije, uporabo obnovljivih virov energije in odpadkov (EZ, 4. člen). 

 

Po Energetskem zakonu (EZ) so izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti dolţni v 

svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te 

dokumente usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko RS (EZ, 

17. člen). Lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih 

virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. 

Za izvajanje teh programov lahko lokalna skupnost pridobi drţavne spodbude, če ima izdelan 

lokalni energetski koncept (EZ, 66. člen).  

 

Vsebina projekta je izdelava ''Energetske zasnove občine Dobrna'' kot strokovne podlage za 

srednjeročno in dolgoročno strategijo razvoja in energetske oskrbe v občini s posebnim 

poudarkom na učinkovitejši rabi energije in na izkoriščanju alternativnih obnovljivih virov. 

Vodilo pri tem sta sprejeta Energetski zakon (Ur.l. RS 79/99) in Resolucija o strategiji rabe in 

oskrbe Slovenije z energijo (Ur.l. RS 9/96), Bela knjiga EU s strategijo in akcijskim planom, 

obveze Slovenije, ki izhajajo iz Kjotskega protokola za zmanjševanje CO2 za 8% do leta 2012 

ter izraba lokalnih alternativnih obnovljivih virov energije v skladu s planiranim razvojem 

občine in regije. 
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 Ideja 

 
Energetska politika občine zahteva celovit pristop, ki mora povezovati in usklajeno 

obravnavati področja energetike, varstva okolja in podnebja, gospodarskega in regionalnega 

razvoja ter upoštevati tudi druge dejavnike kot so: zmanjševanje količine emisij toplogrednih 

plinov, izboljšanje kakovosti lokalnega ozračja, uvajanje in upravljanje z naravnimi viri na 

področju občine itd. 

 

Osnovna ideja, o izdelavi srednjeročne in dolgoročne strategije razvoja in energetske oskrbe v 

občini Dobrna in o izrabi alternativnih virov energije, se je v občini porajala ţe dlje časa.  

 

Strategija razvoja rabe in oskrbe z energijo bo za občino eden od pomembnih planskih 

dokumentov in tudi pomembno gibalo nadaljnjega razvoja občine. Pri tem je pomembno, da 

se preverijo vse moţne rešitve, da bi bila energetska oskrba čim bolj ekonomsko in ekološko 

sprejemljiva za celotno občino. 

 

 

 

2.2. Aktivnosti za vključevanje lokalnih akterjev  
 

Ker je izdelava energetske zasnove odločilen korak za uspešno dolgoročno in celovito 

vodenje energetske politike, je zelo pomembno čim širše sodelovanje z lokalnimi akterji ţe na 

samem začetku. 

 

 

 Sklep občinskega sveta o izdelavi energetske zasnove občine 
 

Občinski svet občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 26.05.2003, sprejel Sklep o pristopu  k 

izdelavi Energetske zasnove občine. 

 

Sklep je v prilogi 1. 

 

 

 Delovna skupina v občini Dobrna 

 

Ţupan občine Dobrna, Martin Brecl, je imenoval delovno skupino občine, ki bo spremljala in 

sodelovala pri izdelavi energetske zasnove.  

 

V delovno skupino so bili imenovani: 

 Vlado Olenšek 

 Ivo Ţemva 

 Slavko Boţnik 

 Joţe Majer 

 Janko Čerenak 

 Jana Bošnak 

 

V delovno skupino občine je vključen tudi ţupan občine, Martin Brecl.  

 

Sklep je v prilogi 2. 
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 Izvajalec projekta 

 

Za izdelavo projektne naloge ''Energetska zasnova občine Dobrna'' je občina na podlagi 

zbiranja ponudb za izvajalca naloge izbrala druţbo ISPO, svetovanje pri poslovnem 

odločanju, d.o.o. Ljubljana. 

 

Celotna vrednost pogodbe je 3.600.000,00 SIT. Delo na projektu se je pričelo 01.09.2003. 

Rok za dokončanje dela je 25.02.2004. 

 

 

 Sodelovanje v okviru občine Dobrna 

 

Na projektu ''Energetska zasnova občine Dobrna '' so potekali naslednji sestanki in aktivnosti: 

 

 

 18.09.2003  - 1. delovni sestanek za izdelavo Energetske zasnove občine Dobrna 

 

Dnevni red sestanka: Pregled aktivnosti, ki bodo v okviru projektne naloge potekale v občini 

in predstavitev pristopa k izdelavi projekta. 

Prisotni s strani izvajalca ISPO d.o.o.: Maja Samide, Ludvik Krajnc, Marko Krajnc 

Prisotni s strani delovne skupine občine: Ţupan Martin Brecl, Jana Bošnak, Slavko Boţnik, 

Janko Čerenak, Vlado Olenšek, Joţe Majer 

 

Na sestanku je bilo dogovorjeno naslednje: 

 način obveščanja prebivalcev občine o začetku izdelave projekta,  

 način zbiranja podatkov o oskrbi in rabi z energijo po posameznih porabnikih,  

 popisna območja (razdelitev občine na manjša zaključena območja). 

 

 

 06.10.2003  -  sestanek z anketarji 

 

Dnevni red sestanka: Navodila anketarjem za izpolnjevanje anketnih obrazcev na terenu. 

Prisotni: Maja Samide (ISPO d.o.o.), Jana Bošnak (občina Dobrna) in  anketarji 

 

Na sestanku je bilo dogovorjeno: 

 anketiranje po stanovanjskih hišah se izvaja po navodilih druţbe ISPO d.o.o. in se zaključi 

do 20.10.2003, 

 večje porabnike, ki vključujejo obrtno servisno dejavnost, poslovne in javne stavbe ter 

večstanovanjske stavbe (bloke) bosta obiskala predstavnika druţbe ISPO d.o.o. 

 

 

 06.11.2003 - posredovanje prvega faznega poročila občini v pregled, dopolnitev in 

pripombe. 

 

 

 03.12.2003  -  2. delovni sestanek za izdelavo Energetske zasnove občine Dobrna 

 

Dnevni red sestanka: Predstavitev moţnosti izkoriščanja lokalnih obnovljivih virov energije 

v občini (geotermalna energija, lesna biomasa, sonce) ter moţnosti izdelave nadaljnjih 

projektov.  



ENERGETSKA ZASNOVA OBČINE  DOBRNA  
 

 

 11 

Prisotni s strani ISPO d.o.o.: Ludvik Krajnc, Maja Samide, Marko Krajnc 

Prisotni s strani občine Dobrna: Ţupan Martin Brecl, Jana Bošnak 

Ostali prisotni: Dr. Peter Kralj (GEJZIR d.o.o.), Janez Mlakar (direktor Term Dobrna) ter 

Pavel Ţuţek (Terme Dobrna) 

 

 

 15.01.2004 - posredovanje drugega faznega poročila občini v pregled, dopolnitev in 

pripombe. Hkrati je bilo dogovorjeno, da se o dosedanjem delu na projektu in rezultatih 

projekta obvesti tudi člane občinskega sveta. 

 

 

 28.01.2004  -  3. delovni sestanek za izdelavo Energetske zasnove občine Dobrna 

 

Dnevni red sestanka: Povzetek drugega faznega poročila projekta. Razmišljanja in predlogi 

delovne skupine. Dogovor o nadaljnjih aktivnostih na projektu in zaključevanje poročila.  

 

Prisotni s strani ISPO d.o.o.: Ludvik Krajnc, Maja Samide, Marko Krajnc 

Prisotni s strani občine Dobrna: Ţupan Martin Brecl, Jana Bošnak, Janko Čerenak, Ivo 

Ţemva 

 

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se ustrezno razširita poglavji: moţnost izkoriščanja 

geotermalne energije v občini  ter moţnosti koriščenja zemeljskega plina. 

 

 
 25.02.2004  -  posredovanje končnega poročila projekta na občino in MOPE, AURE 
 

 

 

2.3. Vzporedne aktivnosti 
 

 Obveščanje občanov v zvezi s projektom 

 

Občani Dobrne so bili o začetku izdelave projekta in zbiranju podatkov na terenu (anketi) 

obveščeni na podlagi objave v lokalnem časopisu Dobrčan. 

  

Objava je v prilogi 3. 

 

 

 Priprave za zbiranje informacij o obstoječem stanju oskrbe in rabe energije 
 

Osnovni namen zbiranja podatkov o oskrbi in rabi energije je, da se pridobi informacijsko 

bazo podatkov za morebitne kasnejše projekte za učinkovito rabo energije in izrabo 

obnovljivih virov energije. 

 

S tem namenom je bil tudi izdelan anketni obrazec, ki je razdeljen na šest vsebinskih delov: 

 

 podatki o objektu, 

 način ogrevanja, 

 letna poraba goriv, 
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 način priprave tople vode, 

 podatki o kurilni napravi, 

 priključitev.  

 

Izdelan je koncept izvedbe zbiranja informacij, ki praktično predstavlja začetek osveščanja in 

informiranja potrošnikov ter dvig energetske osveščenosti. 

 

Predstavniki občine, druţbe ISPO d.o.o. in anketarji so imeli pred začetkom izvajanja ankete 

delovni sestanek glede izvedbe aktivnosti zbiranja anket po stanovanjskih hišah. Poleg 

navodil za izpolnjevanje anketnih obrazcev so anketarji prejeli tudi pooblastilo za izvedbo 

ankete. 

 

Večji porabniki energije v občini so bili anketirani s strani ISPO d.o.o.  

 

Anketni obrazci in pooblastilo so v prilogi 4 in 5. 

 

 

 

2.4. Predstavitev občine Dobrna 
 

Ker se projekt nanaša na območje občine Dobrna sledi kratka predstavitev občine. 

 

 

Statistični podatki o občini  

 

Občina Dobrna je bila ustanovljena v letu 1998. Razprostira se na 32 km
2  

površine.  

 

V občini ţivi okoli 2.083 prebivalcev (vir.: Popis 2002). V občini je 569 stavb s stanovanji 

(štete so le stavbe s stanovanji za stalno in občasno bivanje, vir: Popis 2002). 

  

Občina obsega 11 naselij: Brce nad Dobrno, Dobrna, Klanc, Loka pri Dobrni, Lokovina, 

Paroţ, Pristova, Strmec nad Dobrno, Vinska Gorica, Vrba in Zavrh nad Dobrno. 

 

Upravno središče občine je v Dobrni. 

 

 

Gospodarstvo in kmetijstvo 

 

Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so: 

 turizem, 

 gostinstvo, 

 gozdarstvo, 

 obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa. 

 

Najpomembnejše kmetijske panoge:  

 reja govedi, 

 pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik, 

 vinogradništvo in sadjarstvo. 
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V občini je razvita predvsem obrt. Industrije v občini ni. 

 

Zaposleni občani delajo predvsem v Dobrni, Velenju in Celju. 

 

 

Večji porabniki toplotne energije v občini so: 

 

 Javni vzgojno - izobraţevalni zavod OŠ Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna,  

 V sklopu VIZ OŠ Dobrna je tudi Vrtec Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna, 

 Objekti Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3204 Dobrna, 

 Zdraviliški kompleks Toplice Dobrna s hoteli. 

 

 

Klimatski podatki za občino Dobrna 

 

Za občino Dobrna ni razpoloţljivih podatkov glede stopinjskih dni in kurilnih dni, zato smo 

le-te ocenili glede na lego občine Dobrna iz zemljevida Slovenije, v katerem je prikazana 

prostorska razporeditev dolgoletnih povprečij vsote stopinjskih dni od oktobra do avgusta in 

števila kurilnih dni za obdobje 1961-1990 (vir: Klimatografija Slovenije). 

 
Občina Dobrna se nahaja v območju, kjer je vsota stopinjskih dni nad 3201, število kurilnih 

dni pa nad 241.  

 
Stopinjski dnevi in število kurilnih dni je razvidno iz priloge 6 (vir: Klimatografija Slovenije). 

 

 

 

2.5. Opredelitev območja energetske zasnove 
 

Pred začetkom zbiranja informacij o obstoječem stanju oskrbe in rabe energije je bilo zaradi 

laţje evidence in koordiniranja dela celotno območje občine razdeljeno na manjša, čimbolj 

zaključena popisna območja. Pri tem je bila upoštevana velikost krajev, gostota naseljenosti in 

struktura prebivalstva ter stavb.  

 

 

Občina Dobrna je bila razdeljena na naslednja območja: 

 

 

 I. območje zajema naselje Dobrna 

 

 

 II. območje z naselji: 

Lokovina, Pristova, Vinska Gorica  

 

 

 III. območje, kamor spadajo naselja: 

Brce nad Dobrno, Klanc, Loka pri Dobrni, Paroţ, Strmec, Vrba, Zavrh nad Dobrno 
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Slika občine Dobrna 

 

 

2.6. Baza energijskih podatkov  
 

V občini  Dobrna do sedaj ni bilo na razpolago podatkov in evidenc za oskrbo in rabo 

energije. 

 

Porabniki toplote se v občini Dobrna oskrbujejo s toplotno energijo predvsem iz lastnih 

kotlovnic, razen v nekaterih večstanovanjskih stavbah in poslovnih prostorih, kjer ima več 

objektov skupno kotlovnico.  

 

Zaradi preglednejše analize smo porabnike toplote razdelili v naslednje skupine: 

 obrtno servisna dejavnost, 

 poslovne stavbe, javne stavbe in večstanovanjske stavbe (bloki), 

 stanovanjske hiše. 

 

 

 obrtno servisna dejavnost 

 
V okviru obrtno servisne dejavnosti so zajete obrtne delavnice in druge servisne dejavnosti.  

Pri porabnikih smo upoštevali, da poleg ogrevanja porabljajo toplotno energijo tudi za 

tehnologijo.  

Za kotlovnice so bili opravljeni ogledi in zbrani podatki o priključnih močeh ter porabi 

energentov.  
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 poslovne stavbe, javne stavbe in večstanovanjske stavbe (bloki) 

 
Med poslovne stavbe smo uvrstili stavbe, ki so namenjene opravljanju poslovne dejavnosti in 

se toplotna energija porablja predvsem za ogrevanje, npr. trgovine, gostinski objekti… 

 

Med javne stavbe so vključeni šola, vrtec, občinski urad, itd.  

 

Večstanovanjske stavbe (bloke) smo analizirali skupaj s poslovnimi in javnimi stavbami. 

Način zbiranja podatkov o rabi in oskrbi z energijo se pri večstanovanjskih stavbah (blokih), 

ki se ogrevajo iz skupne kotlovnice, ni bistveno razlikoval od zbiranja podatkov po poslovnih 

in javnih stavbah (podatke so dajali upravljavci oz. osebe, ki so zadolţene za ogrevanje). Pri 

večstanovajskih stavbah (blokih) se toplotna energija porablja za ogrevanje bivalnih 

prostorov. 

 

Za kotlovnice so bili opravljeni ogledi in zbrani podatki o priključnih močeh ter porabi 

energentov. 

 

V občini pa so tudi večstanovanjske stavbe (bloki), v katerih se stanovalci ogrevajo 

individualno, vsak s svojo kurilno napravo, z individualnimi grelnimi telesi (štedilniki, peči 

na drva), z električnimi radiatorji, ali pa imajo etaţno izvedeno ogrevanje. Pri teh je anketa o 

oskrbi in rabi z energijo potekala po posameznih stanovanjih (podatke so dajali lastniki oz. 

stanovalci). Za tiste, ki niso sodelovali v anketi je bila podana ocena porabe. 

 

 

 stanovanjske hiše  

 
Pri stanovanjskih hišah se toplotna energija porablja za ogrevanje prostorov. Podatki o porabi 

energentov in energije so se zbirali z anketo.  

 

 

 

2.7. Predstavitev zbiranja informacij o rabi energije  
 

V okviru aktivnosti za posnetek obstoječega stanja po stanovanjskih hišah so bili izvedeni 

obiski in razgovori, katere so izvajali anketarji, obiskani in podrobnejše analizirani pa so bili 

tudi večji porabniki v občini. Vse zbrane informacije so dobra osnova za določitev vrste in 

količine energentov, priključne moči, končne in koriščene energije, vrste in stanja kurilnih 

naprav ter stanje zgradb. Na osnovi zbranih podatkov je opravljena tudi ocena 

obremenjevanja okolja. 

 

 

A. Obiski in analiza večjih kotlovnic 
 

Z ogledi kotlovnic in kotlov so se zbirali sledeči podatki: 

 ogrevana površina v m
2
, 

 način priprave sanitarne vode, 

 podatki o kurilni napravi (proizvajalec, gorivo, instalirana moč, leto instalacije ali 

adaptacije), 

 letna poraba goriva, 
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 izkoristki naprav (v poročilu so upoštevani izkustveni podatki, to je med 65 % in 80 %), 

 obratovalni čas (v poročilu so upoštevani izkustveni podatki, ki se upoštevajo pri      

projektiranju kotlovnic; to je za ogrevanje 7 mesecev, 16 ur na dan, vikend v 

nestanovanjskih zgradbah samo temperiranje).  

 

Podatki so bili pridobljeni na podlagi obiska, ogleda naprav in razgovora z odgovornimi 

osebami.  

 

 

B.  Zbiranje podatkov po stanovanjskih hišah  
 

Za potrebe izdelave energetskega stanja po stanovanjskih hišah je bil s strani občine 

posredovan seznam gospodinjstev po naseljih v občini.  

 

Stanovanjske hiše so obiskali anketarji, ki so v skladu z navodili pomagali izpolniti obrazce s 

podatki. Z anketo so se zbirali podatki o stanovanjskih površinah, delno tudi o vrstah 

ogrevanja. Evidentirane so bile tudi moči kurilnih naprav, vrste in letne porabe energentov, 

posredno letna poraba toplote, vrsta in starost naprav za proizvodnjo toplotne energije ter 

vrsta in izvedba hiš.  

 

Za tisti del občine, ki ni bil anketiran oziroma za gospodinjstva, ki niso ţelela sodelovati v 

anketi, je bila podana ocena porabe energije. 

 

 

 

2.8. Metodologije za obdelavo podatkov in izračun rabe energije 

 

2.8.1. Izhodišča za izračun rabe energije 
 

Priključna moč za večje porabnike je podana na osnovi ogleda kotlovnice in kotlov, končna 

energija je izračunana z upoštevanjem energijske vrednosti goriva, koriščena energija pa na 

osnovi ocenjenega izkoristka naprav.  

 

Letni obratovalni izkoristki kotlov v večjih kotlovnicah so določeni izkustveno za vsak kotel 

posebej. Praviloma so zaradi večjih kotlov ter zaradi bolj enakomernega obratovalnega reţima 

in bolj rednega vzdrţevanja nekoliko višji kot pri kotlih v stanovanjskih hišah. 

 

Podatki za izolacije vseh stavb so zbrani na osnovi ogledov in informacij lastnikov ter 

upravljavcev. Po podatkih gradbene operative je znano, da so bile do leta 1980 praktično vse 

zgradbe, druţbene in privatne, razen izjem, slabo izolirane, po tem letu pa se izolacije stalno 

izboljšujejo. 

 

Izračun izkoristka naprav in ocena obratovalnega časa pri stanovanjskih hišah temeljita na 

predpostavki, da poteka ogrevanje cel teden, tudi čez vikend.  
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 Z upoštevanjem gornjih izhodišč so za izračun kurilnih vrednosti upoštevane sledeče 

vrednosti za energente: 

 

 les      1,9    MWh/m
3 

 lesni ostanki   1,9   MWh/m
3
 

kurilno olje (ekstra lahko) 10,0  kWh/l 

 premog (lignit)  4,7    MWh/t  

 utekočinjen naftni plin 12,8  kWh/kg   

 utekočinjen naftni plin 6,95  kWh/l   

solarni kolektor  300   kWh/m
2 

leto 

 

 Pri izračunu koriščene toplotne energije v stanovanjskih hišah je privzeto razmerje med 

toploto, oddano razdelilnemu sistemu, in toploto, ki jo da gorivo (spodnja kurilnost 

goriva). Privzeti so naslednji letni obratovalni izkoristki kotlov v stanovanjskih hišah:  

 
Nazivni energent/vrsta kotla Ocenjeni letni obratovalni izkoristek kotla 

Les in lesni ostanki 50% 

Premog 65% 

Kurilno olje (EL) 75% 

Utekočinjen naftni plin 85% 

Tabela 2.8.1.1.: Prikaz ocenjenih letnih obratovalnih izkoristkov kotlov 

 

Privzeti letni obratovalni izkoristki posameznih kotlov so relativno nizki, ne samo zaradi 

spremenljivega obratovalnega reţima tekom ogrevalne sezone, pač pa tudi zaradi vsesplošne 

predimenzioniranosti kotlov, zlasti pri stanovanjskih hišah (izkoristek niţji tudi za 10% in 

več), tehnološke zastarelosti, predvsem kotlov na trda goriva (tehnologija izpred leta 1979), 

nerednega tekočega vzdrţevanja kotlov in s tem povezane izgube zaradi katranskih oblog (do 

5% izgub in tudi več) ter neustrezne nastavitve gorilnikov kotlov na plinasta in tekoča goriva 

(do 10% izgub). Prav tako pa je nazivni izkoristek kombiniranega kotla na trda in tekoča 

goriva pribliţno 20% niţji kot pri specialnem kotlu na tekoča goriva. 

 

 

 

2.8.2.    Izhodišča za izračun energijskega števila 
 

Energijsko število stavbe je izračunano po enačbi: 

E = (koriščena energija) / (ogrevana površina stavbe)   [kWh/m
2
leto] 

 

ogrevana površina stavbe - seštevek uporabnih bivalnih površin ogrevanih prostorov v 

stanovanjski hiši 

koriščena energija  -  energija , ki je bila v obliki toplote z ogrevalnim sistemom dovedena  v 

ogrevane prostore v stanovanjski hiši 

 

Pri vrednotenju energijskih števil je potrebno poudariti, da se v izračunih energijskih števil 

uporablja količnik različnih veličin (npr. končna en./bruto ogrevana površina ali količnik 

koriščena en./neto ogrevana površina, ki je uporabljen v tej energetski zasnovi), poleg tega se 

v  rabi energije poleg energije za ogrevanje prostorov lahko upošteva tudi energijo za pripravo 

tople vode in električno energijo, ki jo porabi ostala tehnična oprema v stanovanjskih hišah.V 

količini porabljene energije je pri stanovanjskih hišah vključeno tudi, da stanovanjske hiše 

ogrevajo vodo s kotlom za centralno ogrevanje, v tem primeru so vrednosti energijskega 

števila do 10% višje,  kot če bi se s kotlom pridobljena toplota porabila samo za ogrevanje 
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prostorov. Za primerljivo  vrednotenje na podlagi ankete izračunanih povprečnih energijskih 

števil sta spodaj prikazani dve tabeli, ki povzemata podatke za vso Slovenijo. 

 

Tabela 2.8.2.1. podaja značilne tehnologije za stanovanjske hiše po posameznih obdobjih 

graditve objektov. Karakteristični letnici za praktično spremembo gradbenih standardov glede 

energijskih izgub sta 1970 in 1980. V tabeli so navedene tudi izboljšave, ki so ekonomsko 

upravičene (povzeto iz vira). V tabeli 2.8.2.2. pa so navedena karakteristična energijska 

števila za posamezno kategorijo stavb. Za stanovanjske hiše je privzeto (do P+2 - pritličje in 

dve etaţi) in za večstanovanjske stavbe (nad P+2). Energijsko število v tabeli je privzeto kot 

kvocient koristne energije (brez priprave tople vode s centralnim ogrevalnim sistemom) in 

neto ogrevane površine. 

 

Leto izgradnje Standardna tehnologija Izboljšana tehnologija 

Pred 1945 zid iz polnih zidakov debeline >38 cm in omet, 

brez dodatne toplotne izolacije sten in stropov, 

dvojna okna  

dodatna izolacija ~10 cm, izolacija stropa 

8 - 10 cm, nova okna s k = 1,3 W/m2K 

1945-1970 opečni zid 38 cm in omet brez dodatne toplotne 

izolacije sten in stropov; vezana okna z dvojno 

zasteklitvijo 

enako kot zgoraj 

1971-1980 zid z nekaj (tipično 5 cm) izolacije na stenah in 

stropu, vezana okna z dvojno zasteklitvijo 

(izboljšava ni predvidena) 

Po l. 1980   

Nedokončana zid brez ometa in izolacije, brez izolacije stropov, 

vezana okna z dvojno zasteklitvijo  

dodatna izolacija sten ~10 cm, izolacija strešnega 

stropa 8-10 cm 

Novi standard zid in več kot 5 cm izolacije sten; 5 + cm izolacije 

na strešnem stropu, vezana okna z dvojno 

zasteklitvijo  

(izboljšava ni predvidena) 

Predlagani 

standard 

zid in več kot 10 cm izolacije sten, 10 - 20 cm 

izolacije na strešnem stropu, vezana okna z dvojno 

zasteklitvijo; okna s k = 1,3 W/m2K 

(izboljšava ni predvidena) 

Tabela 2.8.2.1.: Značilne tehnologije gradnje in predvidene izboljšave z ozirom na toplotne izgube  

                           

Stanje  izolacije Oznaka Energijsko število Skupna površina (SLO) 

  [kWh/m2] [m2] 

Enodruţinska stavba    

 Zgrajeno pred 1970 – standardna izolacija  ED <70 S 185 13.141.121 

 Zgrajeno pred 1970 – izboljšana izolacija ED <70 I 111 1.529.040 

 Zgrajeno med 1971 in 1980 – standardna izolacija  ED 71 - 80 S 151 6.404.846 

 Zgrajeno med 1971 in 1980 – izboljšana izolacija ED 71 - 80 I 111 44.752 

 Zgrajeno po 1980 – nedokončano ED 81+ Ne 210 1.401.359 

 Zgrajeno po 1980 - novi standard ED 81+ N 111 4.930.595 

 Zgrajeno po 1980 – priporočeni standard ED 81+ P 90 408.493 

Večstanovanjska stavba     

 Zgrajeno pred 1970 – standardna izolacija  BL <70 S 125 11.669.647 

 Zgrajeno pred 1970 – izboljšana izolacija BL <70 I 98 1.351.513 

 Zgrajeno med 1971 in 1980 – standardna izolacija  BL 71 - 80 S 90 4.565.820 

 Zgrajeno po 1980 - novi standard BL 81+ N 84 3.353.148 

 Zgrajeno po 1980 – priporočeni standard BL 81+ P 75 293.666 

Skupaj - - 49.094.000 

Tabela 2.8.2.2.: Stanovanjski sklad  Slovenije: razredi po porabi energije za ogrevanje 
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2.8.3.    Izhodišča za izračun emisij 
 

Pri izračunu emisij je potrebno poudariti, da se pri izračunih uporabljajo različni viri 

podatkov, predvsem pri izračunu emisij CO2. Ker se v občini večino toplote pridobi iz malih 

kurilnih naprav so v nadaljevanju emisije izračunane na podlagi standardnih podatkov, ki jih 

upoštevajo v Evropi in so običajni tudi v Sloveniji (Vir: Lesna biomasa – neizkoriščeni 

domači vir energije/ Vincenc Butala, Jani Turk – Ljubljana: Femopet, 1998). 

 
 SO2 NOX CXHY CO CO2 Prah 

Kurilno olje  140 40 10 50 78.000 5 

Les (stara tehnologija) 10 50 1.000 6.000 0 70 

Les (nova tehnologija) 10 42 9 366 0 14 

Premog  340 70 10 4.500 104.000 60 

Utekočinjen naftni plin 0 40 5 50 52.000 0 

Zemeljski plin 0 40 5 50 52.000 0 

Lesni ostanki 10 45 2 16 0 4 

Tabela 2.8.3.1.: Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih goriv in tehnologij 

 

Poseben komentar zasluţijo visoke emisijske vrednosti ogljikovega oksida (CO) pri kurjenju 

lesa, zlasti če jih primerjamo z emisijami CO, ki nastajajo pri kurjenju lesnih ostankov v 

sodobnih lesnih kotlih. Vzrok tiči v preprostem načinu regulacije toplotne moči starejših 

kurilnih naprav; z zmanjšanjem dovoda zraka v kurišče se zmanjša intenzivnost gorenja lesa 

(ogenj se delno "zaduši"), kar pa ima za posledico nepopolno zgorevanje zaradi primanjkljaja 

kisika in tvorbo ogljikovega oksida (CO, namesto ogljikovega dioksida (CO2), ki se tvori pri 

popolnem zgorevanju). 

 

 

2.8.4.           Oznake v tabelah in grafikonih 
 

 

KO  kurilno olje (ekstra lahko) 

 

LES  les 

 

UNP  utekočinjen naftni plin 

 

PR  premog 

 

SK  sončni kolektor 

 

TČ  toplotna črpalka 

 

CO  centralno ogrevanje 

 

EL  elektrika 

 

IGT  individualna grelna telesa
1
 

 

DOLB  daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 

                                                 
1
 Individualna grelna telesa so: krušna peč, štedilnik, kamin, razne sobne peči na drva, trajnoţareča peč, itd. 
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3. POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA 

 

3.1. Opis kotlovnic in raba energije v kotlovnicah večjih stavb 
 

3.1.1. Obrtno servisna dejavnost  

 
Tabela 3.1.1.: Raba energentov in energije v kotlovnicah obrtno servisne dejavnosti v občini Dobrna 

                         
Podjetje Kurilna naprava Letna poraba goriva Ogrevana Energija 

 Proizvajalec Inst. moč Leto Vrsta Enota Količina površina Končna Koriščena 

  v  kW proizv. goriva   m2 v MWh/leto MWh/leto 

LOKOVINA        

MIZARSTVO – Šlavs 

Leopold s.p. 

Sedeţ: Dobrna 33 E 

TAM 

Stadler 

30 1997 Lesni 

ostanki 

m
3
 120 400 228,00 114,00 

Lokacija: Lokovina          

Avtomehanika, avtovleka 

in vulkanizacija gum – 

Škoflek Joţe s.p. 

Lokovina 15 

Ferolli 30 1995 KO l 4.000 250 40,00 30,00 

SKUPAJ - 60 - KO l 4.000  40,00 30,00 

    Lesni 

ostanki 
 

m
3
 

120  

 

228,00 114,00 

      SKUPAJ 650 268,00 144,00 

 

 

 MIZARSTVO – ŠLAVS LEOPOLD S.P., Dobrna 33E, 3204 DOBRNA (lokacija 

mizarstva Lokovina) 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             400 m

2 

 Energent:
                                                          

  Lesni ostanki  

 Letna poraba energenta:  120 m
3
 lesnih ostankov  

 Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodni kotel 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 30 TAM - STADLER 1997 

 

Mizarstvo Šlavs Leopold s.p. ima svoje prostore v stari sušilnici hmelja v naselju Lokovina. 

Objekt je bil zgrajen v letu 1946, prenovljen pa leta 1997. Skupna tlorisna površina objekta 

znaša 400 m
2
. Objekt ima 20 m

2
 zastekljenih površin. 

 

Lesne ostanke porabijo za lastne potrebe. 
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 ŠKOFLEK JOŢE s.p., AVTOMEHANIKA, AVTOVLEKA IN VULKANIZACIJA 

GUM, Lokovina 15, 3204 Dobrna 

 

Osnovni podatki 

Ogrevane površine:                                             250 m
2 

Energent:                                                            Kurilno olje  

Letna poraba energenta:  4.000 l    

Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodni kotel 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 30 Ferolli 1995 

 

Poslovni objekt z mehaničnimi delavnicami v pritličju ter pisarnami in trgovino (avtosalon) v 

etaţi se nahaja v neposredni bliţini stanovanjske hiše podjetnika. Poslovni objekt in 

stanovanjska hiša se ogrevata iz skupne kotlovnice. Kotlovnica je locirana v pritličju 

stanovanjske hiše. 

 

 

 

 ŢAGE V OBČINI DOBRNA 

 

 

ŢAGA - ŠTIMULAK d.o.o., Dobrna 31 

 
Objekt ţage je lociran na obrobju naselja Dobrna, za cesto, ki pelje proti naseljema Klanc in 

Zavrh nad Dobrno. Skupna tlorisna površina objekta znaša 320 m
2
. Objekt je v zaključni fazi 

gradnje, brez fasade in ni ogrevan, vendar lastnik načrtuje, da bo v prihodnjem letu pričel 

objekt tudi ogrevati. Kot energent za ogrevanje bo uporabljal lesne ostanke iz ţage. Podjetnik 

ocenjuje, da bo ogreval cca 200 m
2
.  

Podjetniku pri opravljanju svoje dejavnosti ostajajo obreznine, ţagovina ter ostali kosovni 

lesni odpadki. Podjetnik kosovne odpadke oddaja za ogrevanje sosedu, ţagovino pa okoliškim 

kmetom. Okoli 200 m
3 
obreznin na leto podjetnik proda podjetju Glin Nazarje.   

 

 

ŢAGA - GROBELNIK d.o.o.  

 

Podjetje Grobelnik d.o.o. se ukvarja z ţagarstvom. Poslovni prostori podjetja (ţaga) so bili 

zgrajeni leta 1991 s skupno tlorisno površino 300 m
2
. Ţaga stoji na odprti lokaciji in ni 

ogrevana. Pri opravljanju dejavnosti podjetniku letno ostane okoli 600 m
3
 lesnih ostankov. 

Lesne ostanke v celoti proda podjetju Glin Nazarje. Cena za m
3 

lesnih ostankov znaša 

1.600,00 SIT/m
3
. 
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3.1.2. Poslovne in javne stavbe  

 
Tabela 3.1.2.: Raba energentov in energije v kotlovnicah poslovnih in javnih stavb v občini Dobrna   

                          
Stavba Kurilna naprava Letna poraba goriva Ogrevana Energija 

 Proizvajalec Inst. moč Leto Vrsta Enota Količina površina Končna Koriščena 

  v  kW proizv. goriva   m2 v MWh/leto MWh/leto 

DOBRNA 

 

Zdraviliški kompleks TOPLICE DOBRNA  

 

1. Kotlovnica, locirana v 

prostorih hotela VITA 

 

2. Kotlovnica, locirana v 

prostorih hotela HIGIEA 

 

3. Kotlovnica, locirana v 

prostorih upravne stavbe 

 

4. Kotlovnica, locirana v 

prostorih hotela PARK 

 

5. Kotlovnica, locirana v 

prostorih Kino dvorane  

Viessmann 

EMO SV 

EMO 

 

Buderus 

 

Stadler 

 

 

Viessmann 

 

 

Stadler 

 

1.200 

2.200 

750 

 

120 

 

100 

 

 

405 

 

 

65 

1972 

1989 

1981 

 

1972 

 

1990 

 

 

2003 

 

 

1993 

KO 

KO 

KO 

 

KO 

 

KO 

 

 

KO 

 

 

KO 

l 

l 

l 

 

l 

 

l 

 

 

l 

 

 

l 

 

 

425.000 

 

20.000 

 

15.100 

 

 

62.000 

 

 

1.500 

 

 

14.704 

 

1.003 

 

967 

 

 

1.974 

 

 

124 

 

 

 

4.250,00 

 

200,00 

 

151,00 

 

 

620,00 

 

 

15,00 

 

 

3.187,50 

 

150,00 

 

113,25 

 

 

465,00 

 

 

11,25 

Javne stavbe v naselju Dobrna 

Občina Dobrna, Dobrna 19 Junkers 2x24 2000 UNP l 5.000 420  34,75 29,50 

Osnovna šola Dobrna, 

Dobrna 1 

 

Buderus 

 

2x524 

 

1997 

 

UNP 

 

l 

2
 

55.560 

 

4.200 

 

90 

 

386,14 

 

11,23 

 

328,22 

 

9,55 

Vrtec Dobrna, Dobrna 1 Peč na 

UNP 

  

1998 

 

UNP 

 

l 

 

1.616 

Poslovni prostori in stavbe v naselju Dobrna 

Stanovanjsko poslovni 

objekt Dobrna 10 

· Dnevni bar Štiblc 

· Frizerstvo Metka 

· Stanovanje
3
 

 

 

Radiatorji 

Radiatorji 

 

 

 

2 

2 

 

 

- 

- 

 

 

EL 

EL 

 

 

kWh 

kWh 

 

 

14.730 

7.041 

 

 

60 

30 

 

 

14,73 

7,04 

 

 

14,73 

7,04 

Elektro tehnika trgovina 

ETT, sedeţ: Dobrna 7  
Radiatorji 

Gorenje  

 

2x1,5 

 

- 

 

EL 

 

kWh 

 

4.974 

 

40 

 

4,97 

 

4,97 

Poslovno stanovanjski 

objekt Dobrna 25 

· Gostilna Lovec 

· Slaščičarna Jagoda
4
 

· 4 stanovanja   

 

 

Ferotherm 
 

IGT 

radiatorji  

 

 

46 

 

- 

 

 

1985 

 

- 

 

 

KO 

 

LES 

EL 

 

 

l 

 

m
3 

kWh 

 

 

3.300 

- 

10 

8.173 

 

 

180 

- 

153 

 

 

 

33,00 

- 

19,00 

8,17 

 

 

24,75 

- 

9,50 

8,17 

Poslovni sistem Mercator 

d.d., 71 2885 Vrelec 

Dobrna 18 

 

 

Ferotherm  

 

 

24 

 

 

1989 

 

 

KO 

 

 

l 

 

 

2.500 

 

 

80 

 

 

25,00 

 

 

18,75 

Gostilna Triglav, Dobrna 

12 
 

- 

 

- 

 

1973 

 

KO 

 

l 

 

7.000 

 

300 

 

70,00 

 

52,50 
(tabela se nadaljuje) 

                                                 
2
 Upoštevana je povprečna poraba zadnjih treh let. 

3
 Zajeto v okviru analize po stanovanjskih hišah. 

4
 Niso posredovali podatkov. 
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Stavba Kurilna naprava Letna poraba goriva Ogrevana Energija 

 Proizvajalec Inst. moč Leto Vrsta Enota Količina površina Končna Koriščena 

  v  kW proizv. goriva   m2 v MWh/leto MWh/leto 

LOKOVINA 

 

Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3204 Dobrna
5
 

 

1.    Objekt – dvorec s  

prizidkom 

 

2.  Objekt – učilnice za  

Pripravo hrane 

 

3.     Objekt - delavnice 

Kalat 

Kalat 

 

 

Eurofire 

 

Ecofavr 

100 

100 

 

 

23 

 

25 

2001 

2001 

 

 

2000 

 

2000 

KO 

 

 

KO 

 

 

KO 

l 

 

 

l 

 

 

l 

48.000 

 

 

1.500 

 

 

2.500 

2.125 

 

 

60 

 

 

144 

480,00 

 

 

15,00 

 

 

25,00 

360,00 

 

 

11,25 

 

 

18,75 

SKUPAJ                                                    6.261 

Skupaj brez elektrike                               6.254 

-  

KO 

 

l 

 

588.400 

  

5.884,00 

 

4.413,00 

    UNP l 62.176  432,12 367,30 

    EL kWh 34.918  34,91 34,91 

    LES m
3
 10  19,00 9,50 

      SKUPAJ 26.654 6.370,03 4.824,71 

      SKUPAJ (brez 

elektrike) 
 

- 

 

6.335,12 

 

4.789,80 

 

 

ZDRAVILIŠKI KOMPLEKS TOPLICE DOBRNA 

 

V okviru zdraviliškega kompleksa Toplice Dobrna so analizirane sledeče kotlovnice in 

objekti: 

 

 Kotlovnica, locirana v HOTELU VITA 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             14.704 m

2 

Energent:
                                                          

  Kurilno olje  

Letna poraba energenta:  425.000 l  

Kurilne naprave: 

                                                              

 

 

Toplovodni kotli 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 

1 

1 

1.200 

2.200 

750 

VIESSMANN 

EMO SV 

EMO 

1972 

1989 

1981 

 

Toplotna energija proizvedena v kotlovnici Hotela Vita se preko toplovoda uporablja za 

ogrevanje: 

· Hotela VITA s 10.087 m
2
 ogrevanih površin, 

· Hotela ZDRAVILIŠKI DOM, ki ima 4.207 m
2 

ogrevanih površin,  

· objekta s 110 m
2 

ogrevanih površin v katerem se nahaja pralnica in 

· rastlinjaka s 300 m
2
. 

                                                 
5
 Zavod ima svoje prostore v treh ločenih objektih. Vsak objekt se ogreva iz svoje kotlovnice. 
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Poleg ogrevanja prostorov se v obeh hotelskih objektih dogreva tudi termalna voda v bazenih 

in sicer od 29
o
C na 30

o
C. Toplotna energija se porablja tudi za vzdrţevanje normalne 

predvidene temperature. V letu 2002 so vsi objekti skupaj za potrebe ogrevanja in opravljanja 

svoje dejavnosti porabili 425.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja. 

 

Hotel Vita 

Osnovna konstrukcija objekta je armiranobetonski skelet z vgrajenimi montaţnimi sanitarnimi 

notranjimi stenami in zunanjo kombinacijo stekla in opeke. Objekt je bil v letu 2002 v celoti 

prenovljen. V okviru sanacije so bila zamenjana tudi okna.  

 

V moderni hotelski stavbi se nahaja 174 sob s skupno 268 leţišči. V hotelskem kompleksu je 

poleg osrednje recepcije nahajajo tudi kavarna, prostori za sprejeme in seminarje, 750 m
2
 

vodnih površin, savna, solarij, frizer, trgovina s časopisi, pediker, telovadnica, medicinski 

center ter prostori za medicinsko terapevtske programe. V večjem bazenu je 240 m
3
 vode, v 

manjšem pa 60 m
3
. 

 

Hotel Zdraviliški dom 

Objekt je v osnovi pozidan s kamnom. Hotel ima bogato tradicijo individualnih termalnih 

kopeli. V objektu se nahajajo termalni bazen, dvorana za kulturne prireditve in srečanja. 
 

    

   Hotel Vita       Hotel Zdraviliški dom 

 

 

 
 Kotlovnica, locirana v HOTELU HIGIEA 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             1.003 m

2 

Energent:
                                                          

  Kurilno olje  

Letna poraba energenta:  20.000 l  

Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodni kotel 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 120 Buderus  1972 

 

Proizvedena toplotna energija se uporablja za ogrevanje prostorov Hotela Higiea. 

 

Vila Higiea je objekt star preko 100 let. Pred 15 leti je bil objekt v celoti obnovljen tako 

notranji del, kjer so zniţali stropove, kot zunanji del, kjer so sanirali fasado, okna ter streho. V 

objektu se nahaja 30 sob s skupno 55 leţišči. V hotelskem kompleksu se nahajajo tudi 

druţabni prostori, bar, poročna dvorana, kozmetični in masaţni salon. Pod objektom je vinska 

klet z vinoteko.  
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Hotel Higiea 

 

 

 Kotlovnica, locirana v upravni stavbi 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             967 m

2 

Energent:
                                                          

  Kurilno olje  

Letna poraba energenta:  15.100 l  

Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodni kotel 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 100 Stadler 1990 

 

Toplotna energija proizvedena v kotlovnici upravne stavbe se uporablja za ogrevanje: 

· upravne stavbe s 400 m
2
 ogrevanih površin, 

· objekta 'Hiša na Trati', ki ima 567 m
2 

ogrevanih površin.  

 

V letu 2002 sta objekta skupaj za potrebe ogrevanja porabila 15.100 litrov ekstra lahkega 

kurilnega olja. 

 

Upravna stavba je objekt star več kot 100 let.  Hiša na Trati je delno lesene konstrukcije. V 

njej se nahajajo zasebne depandanse. Noben od objektov nima izolaciranih sten. Okna na 

obeh objektih imajo dvojno zasteklitev. 

 
 

 

 Kotlovnica, locirana v kletnih prostorih HOTELA PARK - ŠVICERIJA 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             1.974 m

2 

Energent:
                                                          

  Kurilno olje  

Letna poraba energenta:  62.000 l  

Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodni kotel 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 405 Viessmann 2003 

 

Toplotna energija proizvedena v kotlovnici se uporablja za ogrevanje: 

· Hotela PARK s  1.474 m
2
 ogrevanih površin, 

· Objekta, v katerem se nahaja trgovina s 36 m
2 

ogrevanih površin,  

· vrtnarije s 150 m
2
, 

· objekta, v katerem se nahaja delavnica s 164 m
2 

ogrevanih površin,  

· objekta, v katerem se nahajajo štiri stanovanja s skupno 150 m
2 

ogrevanih površin. 
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V letu 2002 so vsi objekti skupaj za potrebe ogrevanja porabili 62.000 litrov ekstra lahkega 

kurilnega olja. 

 

Hotel Park - Švicerija 
Objekt je bil obnovljen pred 15 leti, vendar je energetsko še premalo zaščiten. V objektu se 

nahaja 43 sob s skupno 81 leţišči. V hotelskem kompleksu se nahajajo tudi druţabni prostori, 

terapevtski prostori… 

Hotel Park 

 

Ostali objekti so objekti sluţnostnih dejavnosti in niso ogrevani na visoke temperature – razen 

štiristanovanjskega objekta. 

 

 

 Kotlovnica, locirana v objektu Kino dvorane 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             124 m

2 

Energent:
                                                          

  Kurilno olje  

Letna poraba energenta:  1.500 l  

Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodni kotel 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 65 Stadler 1993 

 

Toplotna energija proizvedena v kotlovnici se uporablja za ogrevanje: 

· kino dvorane s 94 m
2
 ogrevanih površin, 

· rastlinjaka s 30 m
2 

ogrevanih površin.  

 

V letu 2002 so za ogrevanje obeh objektov potrebovali 1.500 litrov ekstra lahkega kurilnega 

olja. 

 

Oba objekta sta stara in slabo izolirana. Ogrevanje je objektov poteka občasno, po potrebi. 
 

 

 

 OBČINA DOBRNA 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             420 m

2 

Energent:
                                                          

  Utekočinjen naftni plin 

Letna poraba energenta:  5.000 l  

Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodna kotla 
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Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

2 2x24 Junkers 2000 

 

Vsi prostori v objektu se ogrevajo iz lastne kotlovnice, ki je locirana v kletnih prostorih. V 

objektu se nahaja več porabnikov toplote in sicer: občina, pošta in eno stanovanje.  Objekt je 

bil leta 1988 obnovljen z JUB sanirnim ometom. Zamenjana so bila tudi okna, ki so dvojno 

vezana.  

 

 
 OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC DOBRNA 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             šola: 4.200 m

2
, vrtec: 90 m

2
 

 
Energent:

     
           Utekočinjen naftni plin 

 

Letna poraba energenta: 

  

Kurilna sezona Osnovna šola Vrtec 

2000/2001 42.626 - 

2001/2002 58.749 - 

2002/2003 65.307 1.616 

Povprečna poraba 55.560 - 

 

Kurilne naprave:          šola: Toplovodni kotel 

  vrtec: Peč na UNP 

   

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

2 2x524 Buderus 1997  

1 - Peč na UNP 1998 

 

Osnovna šola in vrtec imata skupni rezervoar za gorivo. 

 

Osnovna šola Dobrna 

Ustanovitelj VIZ OŠ Dobrna je Občina Dobrna. V šolskem letu 2003/2004 šolo obiskuje 251 

otrok. Objekt šole je bil zgrajen leta 1961, leta 1974 pa so dogradili telovadnico. Kasneje, 

razen rednih vzdrţevalnih del na objektu ni bilo opravljenih večjih adaptacij. Šola je srednje 

dobro izolirana (na podstrešju 15 cm tervola). Okna so stara.  

 

Šola ima lastno kotlovnico v kateri sta inštalirana dva toplovodna kotla na utekočinjen naftni 

plin. Kotla obratujeta od 15. oktobra do 15. aprila in sicer pet do sedem dni v tednu (odvisno 

od zunanjih temperatur). Kotlovnica je locirana v kletnih prostorih šole. 

Osnovna šola Dobrna        
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Vrtec Dobrna 

V sklopu VIZ OŠ Dobrna je tudi Vrtec Dobrna. Objekt vrtca je bil zgrajen leta 1984 in se 

nahaja v neposredni bliţini Osnovne šole Dobrna. Gre za urejeno montaţno zgradbo, ki je 

dobro izolirana.  

 

Oskrba s toplotno energijo je urejena iz lastne kotlovnice (ta deluje od 15. oktobra do 15. 

aprila, pet do sedem dni na teden, odvisno od temperature; delovati začne ob 4:00 zjutraj in 

deluje neprekinjeno do 15:00, če je zelo hladno, deluje tudi ponoči). 

Vrtec Dobrna 

 

 

 

 Poslovno stanovanjski objekt Dobrna 10 - DNEVNI BAR ŠTIBLC, FRIZERSTVO 

METKA, Krajnc Metka s.p. 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             gostilna: 60 m

2
, salon: 30 m

2
 

Letna poraba energenta  gostilna: 14.730 kWh, salon: 7.041 kWh 

 

Poslovno stanovanjski objekt je starejša zgradba, z gostilno ter frizerskim salonom v pritličju 

in stanovanjem v etaţi. Objekt je slabo izoliran. Prostori gostilne merijo v skupni površini 60 

m
2
, prostori frizerskega salona pa 36 m

2
.  

 

Ogrevanje prostorov gostilne in frizerskega salona je izvedeno z električnimi radiatorji. 

 

 

 ELEKTRO – TEHNIKA - TRGOVINA ETT, Dobrna 7 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             40 m

2 

Energent:
                                                          

  elektrika  

Letna poraba energenta  4.974 kWh  

Ogrevanje prostorov: 

                                                              

 2 x električni radiator 

 

 

Trgovina ETT ima svoje prostore v gasilnem domu (najem). Lega objekta je delno odprta. 

Objekt je srednje dobro izoliran. 

 

 

 Poslovno stanovanjski objekt Dobrna 25 – GOSTILAN LOVEC, SLAŠČIČARNA 

JAGODA, 4 stanovanja 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:    gostilna: 180 m

2
,    

slaščičarna: ni podatkov   

tri stanovanja: 153 m
2
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Vsak od porabnikom ima izvedeno svoje ogrevanje in sicer: 

· Ogrevanje prostorov gostilne je izvedeno preko 46 kW toplovodnega kotla. Kotel je star 

18 let. Za potrebe ogrevanja letno porabijo okoli 3.300 litrov ekstra lahkega kurilnega 

olja. 

· Tri stanovanja imajo ogrevanje izvedeno z individualnimi grelnimi telesi (peči na drva) in 

električnimi radiatorji. Eno stanovanje je prazno. Povprečna velikost stanovanje je 55 m
2
. 

· Slaščičarna: podatki o načinu ogrevanja niso bili posredovani. 

 

 

 POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., 71 2885 VRELEC, Dobrna 18 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             80  m

2 

 
Energent:

                                                          
  Kurilno olje  

Letna poraba energenta  2.500 l  

Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodni kotel 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 24 Ferotherm 1989 

 
Objekt, v katerem ima prostore v najemu Mercator d.d., se nahaja v strogem centru naselja 

Dobrna. Objekt je bil leta 1988 prenovljena in je v dobrem stanju. 
 

 

 GOSTILNA TRIGLAV, Dobrna 12 

       

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             300  m

2 

 
Energent:

                                                          
  Kurilno olje  

Letna poraba energenta  7.000 l  

Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodni kotel 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 Ni podatka Ni podatka 1973 

 

V objektu so bila pred leti tudi stanovanja, sedaj pa so prostori namenjeni le gostinski 

dejavnosti. 
 

 

 

 ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN VARSTVO DOBRNA 

 

Objekt  - Dvorec s prizidkom 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                            2.125 m

2 

 
Energent:

                                                          
  Kurilno olje  

Letna poraba energenta:  48.000 l  

Kurilne naprave:          Toplovodna kotla 
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Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

2 2x100 Kalat 2001 

 
Dvorec je bil zgrajen leta 1776 in kasneje večkrat obnovljen. K dvorcu je bila prizidana 

jedilnica s pralnico. Objekt je naseljen v dveh etaţah in mansardi.  

 

Objekt se ogreva iz lastne kotlovnice, ki je locirana v prizidku dvorca.  

 

Opomba:  Pripravljeni so načrti za gradnjo novega objekta na drugi lokaciji. 

 

 
 

Objekt, v katerem se nahajajo učilnice namenjene učenju priprave hrane 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             60 m

2 

Energent:
                                                          

  Kurilno olje  

Letna poraba energenta:  1.500 l  

Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodni kotel 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 23 Eurofire 2000 

 

 

 

Objekt, v katerem se nahajajo delavnice namenjene učenju ročnih spretnosti - učilnice 

 

Osnovni podatki 
Ogrevane površine:                                             144 m

2 

Energent:
                                                          

  Kurilno olje  

Letna poraba energenta:  2.500 l  

Kurilne naprave: 

                                                              

 Toplovodni kotel 

 

 

Število kotlov Moč (kW) Proizvajalec kotla Leto nabave 

1 25 Ecofavr 2000 

 

Objekt je saniran; v celoti sta obnovljeni fasada in streha, prenovljena je tudi notranjost 

objekta. 
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3.1.3. Večstanovanjske stavbe (bloki) 
 

V občini Dobrna se večstanovanjske stavbe (bloki) nahajajo na sledečih lokacijah: 

 blok s šestimi stanovanji na lokaciji Dobrna 3A ter lokaciji Dobrna 3B,  

 blok z devetimi stanovanji na lokacijah Dobrna 5A, Dobrna 5B, Dobrna 7A in Dobrna 7B, 

 blok s šestimi stanovanji na lokaciji Dobrna 8, 

 štiri stanovanjski blok na lokaciji Dobrna 13B, 

 štiri stanovanjski blok na lokaciji Dobrna 20, 

 blok s sedmimi stanovanji na lokaciji Lokovina 12, 

 večstanovanjski objekt na lokaciji Vinska Gorica 5 s štirimi stanovanji, 

 objekt 'starejša graščina' na lokaciji Zavrh nad Dobrno 1, v katerem je 9 stanovanj. 

 

Ogrevanje večstanovanjskih stavb na lokacijah Dobrna 5A, Dobrna 5B, Dobrna 7A in Dobrna 

7B je izvedeno iz skupne kotlovnice, gospodinjstva v ostalih večstanovanjskih stavbah 

(blokih) pa se ogrevajo vsak s svojo kurilno napravo, katere imajo locirane v kletnih prostorih 

večstanovanjskih stavb, z individualnimi grelnimi telesi (štedilniki, peči na drva), z 

električnimi radiatorji, ali pa imajo etaţno izvedeno ogrevanje. 

 

Način ogrevanja posameznih večstanovanjskih stavb (blokov) je podrobneje opisan v okviru 

obravnave posameznega objekta. 

 
Tabela 3.1.3.: Raba energentov in energije v  kotlovnicah večstanovanjskih stavbah  v občini Dobrna   

                          
Stavba Kurilna naprava Letna poraba goriva Ogrevana Energija 

 Proizvajalec Inst. moč Leto Vrsta Enota Količina površina Končna Koriščena 

  v  kW proizv. goriva   m2 v MWh/leto MWh/leto 

DOBRNA 

Stanovanjski blok – 

Dobrna 3A 

V bloku je 6 stanovanj. Vsako stanovanje ima ogrevanje izvedeno iz svoje kotlovnice. Trenutno so 

tri stanovanja prazna. Površina enega stanovanja znaša 50 m
2
. Ostalih podatkov nismo pridobili.  

Stanovanjski blok – 

Dobrna 3B 

(vsako stanovanje ima 

svojo kurilno napravo) 

 

 

6 x SIME 

 

 

6x22 

132 

 

 

- 

 

 

KO 

 

 

l 

 

 

9.000 

 

 

50x6 

300 

  

 

90,00 

 

 

67,50 

Stanovanjski bloki – 

Dobrna 5A, 5B, 7A in 7B 

(skupna kotlovnica) 

 

EMO 

 

340 

 

1997 

 

KO 

 

l 

 

31.000 

 

2004 

 

310,00 

 

 

232,50 

Večstanovanjski objekt – 

Dobrna 8  

(etaţno ogrevanje)
6
 

 

Buderus 

Buderus 

 

22 

22 

 

- 

- 

 

UNP 

UNP 

 

l 

l 

1.750
7
 

+ 2.000 

3.750 

2x54 

2x65 

238 

 

 

26,06 

 

 

22,15 

Stanovanjski blok – 

Dobrna 13 B 

(vsako stanovanje ima 
svojo kurilno napravo) 

 

- 

 

 

22
8
  

 

- 

 

KO 

KO 

 

l 

l 

 

1.500 

+ 2.500 

4.000 

 

68 

+ 68 

136 

 

 

40,00 

 

 

30,00 

Večstanovanjski objekt – 

Dobrna 20 

(vsako stanovanje ima 
svojo kurilno napravo) 

 

 

4xVailant 

 

4x24 

96 

 

 

1996 

 

 

UNP 

 

 

 

l 

 

 

5.500 

 

 

210 

 

 

38,22 

 

 

32,49 

(tabela se nadaljuje) 

                                                 
6
 Ogrevanje je izvedeno etaţno – stanovanji v isti etaţi se ogrevata iz skupne kurilne naprave. 

7
 Poraba je prikazana za obe stanovanji, ki se ogrevata iz skupne kotlovnice. Enako velja tudi za porabo 2.000 l. 

8
 Podatek o moči kurilne naprave je posredovalo le eno od dveh anketiranih gospodinjstev. 
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Stavba Kurilna naprava Letna poraba goriva Ogrevana Energija 

 Proizvajalec Inst. moč Leto Vrsta Enota Količina površina Končna Koriščena 

  v  kW proizv. goriva   m2 v MWh/leto MWh/leto 

LOKOVINA                     

Stanovanjski blok  -

Lokovina 12 

(stanovalci se ogrevajo z 

individualnimi gre. telesi) 

 

Štedilniki, 

peči na 

drva 

 

- 

 

- 

 

 

LES 

 

 

m
3
 

2 

+2,5 

+7,5 

12 

36 

+ 62 

+ 50 

148 

 

 

 

22,80 

 

 

 

11,40 

VINSKA GORICA                     

Večstanovanjski objekt – 

Vinska Gorica 5 

(stanovalci se ogrevajo z 

individualnimi grel. telesi) 

 

 

Kiperbusch 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

LES 

 

 

m
3
 

 

 

7,5 

 

 

40 

 

 

14,25 

 

 

7,12 

ZAVRH NAD DOBRNO 

Večstanovanjski objekt – 

Zavrh na Dobrno 1
9
 

 anketa 1 

 anketa 2 

 anketa 3 

 anketa 4 

 anketa 5 

 anketa 6 

 

 

- 

EMO 

EMO 

SIME 

Hrastnik 

TEDA 

 

 

- 

- 

- 

22 

- 

+ 22 

44 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

LES, PR 

LES, PR 

LES, PR 

KO 

LES 

KO 

 

 

m
3
, t 

m
3
, t 

m
3
, t 

l 

m
3
, t 

l 

 

 

2,5m
3
, 5 t 

1,5m
3
, 4 t 

7,5m
3
, 3 t 

1.700 l 

5m
3
 

1.500 l 

- 

  

 

 

KO: 32,00 

LES: 31,35 

PR: 56,40 

       119,75 

 

 

 

KO: 24,00 

LES: 15,67 

PR: 37,00 

       76,67 

 

SKUPAJ - 678 - KO l 47.200  472,00 354,00 

    UNP l 9.250  64,28 54,64 

    PR t 12  56,40 36,66 

    LES m
3
 36  68,40 34,20 

      SKUPAJ 3.457 661,08 479,50 

 

 

 

 Stanovanjska bloka  - Dobrna 3A in 3B 

 

Bloka sta locirana ob glavni cesti, ki pelje proti centru naselja Dobrna. V posameznem bloku 

je 6 stanovanj. Posamezno stanovanje ima 50 m
2
. 

 

Stanovanjski blok Dobrna 3 B 

Vsako stanovanje ima ogrevanje izvedeno iz svoje kurilne naprave. Kot energent za ogrevanje 

uporabljajo ekstra lahko kurilno olje. Kurilne naprave so nameščene v kletnih prostorih 

stavbe, vsaka v svoji kotlovnici (prostoru). Moč posamezne kurilne naprave je 22 kW. 

Proizvajalec vseh kurilnih naprav je SIME. 

 

V anketi je bilo zajetih vseh 6 stanovanj. Podatki o porabi energije so prikazani v tabeli 3.1.3. 

 

 

 

                                                 
9
 Vsako stanovanje ima centralno ogrevanje izvedeno iz lastne kotlovnice.  
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 Stanovanjski bloki  -  Dobrna 5A, 5B, 7A in 7B 

 

Bloki imajo ogrevanje izvedeno iz skupne kotlovnice v kateri je inštaliran 340 kW toplovodni 

kotel na ekstra lahko kurilno olje. Kotel se kuri vsak dan od 5. ure zjutraj do 10. ure zvečer. 

Za naročanje in prevzem kurilnega olja ter za potek kurjenja skrbi upravljavec kotlovnice. Za 

potrebe ogrevanja letno porabijo okoli 31.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja.  

 

Ogrevane površine vseh blokov  znašajo okoli 2.004 m
2
. 

 

Stanovanjska bloka Dobrna 5A in 5B sta bila zgrajena leta 1979, stanovanjska bloka Dobrna 

7A in 7B pa leta 1981. V vsakem stanovanjskem bloku je 9 stanovanj, in sicer: 2 garsonjeri 

po 24 m
2
, 4 dvosobna stanovanja po 57 m

2
 in 3 trisobna stanovanja po 75 m

2
. 

 

Bloki so dobro vzdrţevani. 

 

 

 

 Večstanovanjski  objekt - Dobrna 8 

 

V večstanovanjskem objektu je šest stanovanj, štiri v pritličju ter dva v etaţi. Stanovanji v 

etaţi imata ogrevanje izvedeno iz skupne kurilne naprave, moči 22 kW, proizvajalca Buderus. 

Kot energent za ogrevanje uporabljajta utekočinjen naftni plin. Podatki o porabi energenta so 

prikazani v tabeli 3.1.3. 

 

Prav tako imata ogrevanje iz skupne kurilne naprave moči 22 kW izvedeni dve stanovanji v 

pritličju, ostali dve stanovanji (stanovanji s svojim vhodom) pa se ogrevata individualno. 

Stanovanji s skupno kotlovnico kot energent za ogrevanje uporabljata utekočinjen naftni plin. 

Stanovanji, ki se ogrevata individualno, v anketi nista sodelovali.  

 

 

 

 Stanovanjski blok -  Dobrna 13 B 

 

Blok je bil zgrajen leta 1965 in je dobro ohranjen. V bloku so štiri stanovanja, od katerih 

vsako meri po 68 m
2
. 

 

Ogrevanje stanovanj 

Anketa o oskrbi in rabi z energijo je potekala po posameznih stanovanjih. Od štirih stanovanj 

sta v anketi sodelovali dve stanovanji. Za neanketirani stanovanji je bila podana ocena porabe. 

 

Stanovanja imajo ogrevanje izvedeno vsak iz svoje kurilne naprave. Tri stanovanja kot 

energent za ogrevanje uporabljajo ekstra lahko kurilno olje, eno stanovanje pa les (drva). 

Kurilne naprave so inštalirane v kletnih prostorih stavbe, vsaka v svoji kotlovnici (prostoru). 

 

Podatki, pridobljeni z anketo, so prikazani v tabeli 3.1.3.  
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 Večstanovanjski objekt – Dobrna 20 

 

V večstanovanjskem objektu so štiri stanovanja, velika od 45 do 60 m
2
.  Vsako stanovanje 

ima ogrevanje izvedeno s svojo kurilno napravo, katero ima locirano v posebnem prostoru v 

stanovanju. Instalirana moč posamezne kurilne naprave znaša 24 kW. Kot energent za 

ogrevanje vsi uporabljajo utekočinjen naftni plin, katerega skladiščijo v skupni cisterni. 

Podatki o porabi energenta so prikazani v tabeli 3.1.3. 

 

 

 

 Večstanovanjski objekt - Lokovina 12 

 

Večstanovanjski objekt Lokovina 12 stoji ob cesti, nasproti Zavoda za usposabljanje in 

varstvo Dobrna. Objekt je starejše izgradnje, z debelimi zidovi, starimi okni ter slabo 

izolacijo. 

  

V objektu je sedem stanovanj, od tega je eno stanovanje prazno.  

 

Ogrevanje stanovanj 

Anketa o oskrbi in rabi z energijo je potekala po posameznih stanovanjih. Od šestih stanovanj 

so v anketi sodelovala tri stanovanja. Za stanovanja, ki niso sodelovali v anketi, je bila podana 

ocena porabe. 

 

Stanovanja imajo ogrevanje izvedeno z individualnimi grelnimi telesi (štedilniki, peči na 

drva), toplo vodo pa si pripravljajo z električnimi bojlerji oziroma jo pogrejejo na štedilniku. 

 

Podatki, pridobljeni z anketo, so prikazani v tabeli 3.1.3.  

 

 

 

 Večstanovanjski objekt - Vinska Gorica 5 

 

V Vinski Gorici je ob cesti, ki pelje proti Vojniku, zgrajena večja hiša, v kateri so 4 

stanovanja. Hiša je bila pred časom sanirana (zamenjava oken, obnova fasade).  

 

Ogrevanje stanovanj 

Anketa o oskrbi in rabi z energijo je potekala po posameznih stanovanjih. Od štirih stanovanj 

je v anketi sodelovalo eno. Za stanovanja, ki niso sodelovala v anketi, je bila podana ocena 

porabe. 

 

Podatki, pridobljeni z anketo, so prikazani v tabeli 3.1.3.  

 

 

 

 Večstanovanjski objekt - Zavrh nad Dobrno 1 

 

Večstanovanjski objekt Zavrh nad Dobrno 1 je starejša graščina, v kateri je 9 stanovanj. 

Zgradba je slabo ohranjena in ima stara okna. Ker je objekt star, zidan z debelimi stenami in 

visokimi stropovi, je energetsko 'potraten'. Nekateri stanovalci so problem visokih stropov 

rešili tako, da so jih zniţali in izolirali. 
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Ogrevanje stanovanj 

Anketa o oskrbi in rabi z energijo je potekala po posameznih stanovanjih. Od devetih 

stanovanj jih je v anketi sodelovalo šest. Za stanovanja, ki niso sodelovala v anketi, je bila 

podana ocena porabe. 

 

Vsako stanovanje ima ogrevanje izvedeno iz svoje kurilne naprave. Toplo vodo pripravljajo s 

centralnim ogrevalnim sistemom. Kot energent za ogrevanje stanovalci uporabljajo različne 

energente. Podatki, pridobljeni z anketo, so prikazani v tabeli 3.1.3.  
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3.2. Izdelava analize po anketiranih stanovanjskih hišah v občini Dobrna 
  

3.2.1. I. OBMOČJE – Naselje DOBRNA 
 

Osnovne značilnosti naselja Dobrna
10

: Dobrna je razloţeno naselje z gručastim jedrom in 

bogato turistično tradicijo. Leţi na nadmorski višini 360 m in šteje 605 prebivalcev. V dolini 

naselja so nasadi hmelja, na okoliških slemenih vinogradi in sadovnjaki, na osojih pa gozd.  

 

Predviden razvoj naselja: Ključni cilj je zgoščevanje ţe obstoječe poselitve ter ohranjanje in 

nadgradnja posameznih vsebin. Javno funkcijo ter večstanovanjsko gradnjo bodo tako 

usmerjali predvsem v jedro naselja, individualno poselitev pa na robove naselja.  

 

Eden od ciljev razvoja kraja je tudi nadgradnja obstoječe turistične infrastrukture z razširitvijo 

zdraviliškega kompleksa okoli zdraviliškega parka, z izgradnjo klinike, s sanacijo območja 

Novi grad ter z izgradnjo športnega parka na območju med šolo in regionalno cesto. 
 

 

 Osnovni podatki 

  

Število anketiranih stanovanjskih hiš 52 

Ogrevane  površine   (52 stanovanjskih hiš)  

- skupne površine v m
 2

 9.587 

- povprečna površina v m
2
 184,37 

- ogrevane površine  v m
 2

 5.984 

- povprečna ogrevana površina v m
2
 115,08 

Tip hiše  (52 stanovanjskih hiš)  

- posamezna  52 

Lega (52 stanovanjskih hiš)  

- zaščitena 5 

- odprta 46 

- izredno izpostavljena 1 

Število gospodinjstev (52 stanovanjskih hiš)  

- 1 39 

- 2 12 

- 3 ali več 1 

Število oseb  (52 stanovanjskih hiš)  

- skupno število oseb  197 

- povprečno število oseb 4 

Uporaba stavbe (51 stanovanjskih hiš)  

- stanovanje 51 

Tabela 3.2.1.1.:     Osnovni podatki po stanovanjskih hišah    

 

 

 

Povprečno energijsko število 

 

E =  171,48  kWh/m
2
 leto   

* Metodologija za izračun energijskega števila je pojasnjena v poglavju 2.8.2. 

 

 

 

 

                                                 
10

 Vir: Urbanisti, Strokovne podlage za poselitev – Občina Dobrna. 
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 Ogrevanje  

 

Vrsta goriva 

 

Vrsta goriva Letna poraba Končna energija 

(MWh) 

Koriščena 

energija (MWh) 

Končna energija  

v % 

Kurilno olje v litrih 88.800 888,00 666,00 59,02% 

Les v m
3
 214 406,60 203,30 27,02% 

Utekočinjen naftni plin  

- v kg 

- v litrih 

 

5.500 

3.000 

 

70,40 

20,85 

 

59,84 

17,72 

 

4,68% 

1,39% 

Premog v tonah 24 112,80 73,32 7,50% 

Sončni kolektorji v m
2
 20 6,00 6,00 0,40% 

Skupaj - 1.504,65 1.026,18 100% 

Tabela 3.2.1.2.:     Podatki o vrstah goriva in letni porabi po stanovanjskih hišah 

 

 

 

Vrste energentov 

 

Energent Št. stanovanjskih hiš % 

Kurilno olje 24 46% 

Les 10 19% 

Utekočinjen naftni plin (UNP) 2 4% 

Premog 1 2% 

Kurilno olje in les 8 15% 

Kurilno olje in SK 3 6% 

Kurilno olje, les in premog 1 2% 

Les in premog 2 4% 

Les in UNP 1 2% 

Skupaj 52 100% 

Tabela 3.2.1.3.:     Vrste energentov in njihov delež po stanovanjskih hišah  

 

 

Delež goriva v strukturi končne energije

 Utekočinjen 

naftni plin 

6,07%

Premog

7,50%

 Kurilno olje

59,02%

 Sončni kolektorji 

0,40%

 Les

27,02%
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Načini ogrevanja 

 

Vrsta ogrevanja   Št. stanovanjskih hiš % 

Centralno ogrevanje 38 73% 

Individualna grelna telesa (IGT) 4 8% 

Centralno ogrevanje in IGT 6 11% 

Centralno ogrevanje in TČ 2 4% 

Centralno ogrevanje in SK 2 4% 

Skupaj 52 100% 

Tabela 3.2.1.4.:     Vrste ogrevanja po stanovanjskih hišah  

 

 

· Načini priprave tople vode 

 

Način priprave tople vode   Št. stanovanjskih hiš 

Centralno ogrevanje 29 

Elektrika 6 

Toplotna črpalka (TČ) 1 

Centralno ogrevanje in elektrika 12 

Centralno ogrevanje in SK 2 

Centralno ogrevanje in TČ 1 

Centralno ogrevanje, elektrika in SK 1 

Skupaj 52 

Tabela 3.2.1.5.:     Način priprave tople vode po stanovanjskih hišah   

 

  

 Leto izgradnje hiše in izolacija 

 

Starost hiš 

 

Starost  Št. stanovanjskih hiš 

Do leta 1949 16 

Od leta 1950 do 1959 3 

Od leta 1960 do 1969 5 

Od leta 1970 do 1979 13 

Od leta 1980 do 1989 9 

Od leta 1990 do 2003 4 

Ni podatka 2 

Skupaj 52 

Tabela 3.2.1.6.:      Leto izgradnje stanovanjskih hiš  

Leto izgradnje stanovanjske hiše 
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Izolacija 
 

Izolacija  Št. stanovanjskih hiš 

Izolirana 18 

Ni izolirana 34 

Skupaj 52 

Tabela 3.2.1.7.:     Izolacija stanovanjskih hiš  

 

 

 

 Podatki o kurilnih napravah 

  

Vrsta 

 

Vrsta kurilnih naprav  Št. stanovanjskih hiš 

Centralna – Kombinirana (kurilno olje, les) 7 

Centralna – Kombinirana (premog, les) 1 

Centralna na kurilno olje 26 

Centralna na utekočinjen naftni plin 2 

Centralna na les 6 

Centralna na premog 1 

Imajo dve kurilni napravi  4 

Individualna grelna telesa (krušna peč, štedilnik, 

kamin, termoakomulacijska peč), elektrika 

 

4 

Ni podatka 1 

Skupaj 52 

Tabela 3.2.1.8.:     Vrste kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  

 

 

 

Moč kurilnih naprav 
 

Moč kurilne naprave (51 kurilnih naprav) kW 

Skupna moč v kW 1.499 

Povprečna moč v kW 29,39 

Tabela 3.2.1.9.:    Moč kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  

 

 

 

Starost kurilnih naprav 
 

Starost kurilnih naprav (centralna)  v letih Št. kurilnih naprav 

Od 0 do 5 let 7 

Od 6 do 10 let 14 

Od 11 do 15 let 8 

Od 16 do 20 let 13 

Od 21 leta dalje 9 

Ni podatka 1 

Skupaj 52 

Tabela 3.2.1.10.:     Starost kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  

 

Opomba: Starost je analizirana le za centralne kurilne naprave 
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 Pripravljenost občanov za priključitev na PLINOVOD  

 

Odločitev Št. stanovanjskih hiš 

Bi se priključil  35 

Se ne bi priključil 16 

Ni podatka 1 

Skupaj 52 

Tabela 3.2.1.11.:     Podatki o potencialni priključitvi na daljinsko omrežje po stanovanjskih hišah 

 

 Pripravljenost občanov za priključitev na DOLB 

 

Odločitev Št. stanovanjskih hiš 

Bi se priključil  31 

Se ne bi priključil 20 

Ni podatka 1 

Skupaj 52 

Tabela 3.2.1.12.:     Podatki o potencialni priključitvi na DOLB po stanovanjskih hišah 

Priključitev na plinovod

Ni podatka

2%

Se ne bi priključil

31%

Bi se priključil

67%
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Čas, v katerem bi se priključil Št. stanovanjskih hiš 

 Plinovod DOLB 

Takoj 12 8 

V 2 letih 8 9 

V 5 letih 1 5 

Kasneje 10 4 

Ni podatka  4 5 

Skupaj 35 31 

Tabela 3.2.1.13.:     Podatki po stanovanjskih hišah o času, v katerem bi se priključil na omrežje 

                                

 

 

 Pripravljenost občanov za priključitev na plinovodno omrežje oziroma na sistem daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso v naselju Dobrna 

 

Priključitev na DOLB

Ni podatka

2%

Se ne bi priključil

38%

Bi se priključil

60%

35
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3.2.2.  II. OBMOČJE – Naselja LOKOVINA, PRISTOVA, VINSKA  

                      GORICA 
 

· Osnovni podatki 

  

Število anketiranih stanovanjskih hiš 54 

Površine  (54 stanovanjskih hiš)  

- skupne površine v m
 2

 10.014 

- povprečna površina v m
2
 185 

- ogrevane površine  v m
 2

 7.501 

- povprečna ogrevana površina v m
2
 138 

Tip hiše  (54 stanovanjskih hiš)  

- posamezna  53 

- dvojček 1 

Lega (54 stanovanjskih hiš)  

- zaščitena 7 

- odprta 37 

- izredno izpostavljena 10 

Število gospodinjstev (54 stanovanjskih hiš)  

- 1 45 

- 2 9 

- 3 ali več  

Število oseb  (54 stanovanjskih hiš)  

- skupno število oseb  219 

- povprečno število oseb 4 

Uporaba stavbe (53 stanovanjskih hiš)  

- stanovanje 53 

Tabela 3.2.2.1.:     Osnovni podatki po stanovanjskih hišah    

 

 

 

Povprečno energijsko število 

 

E =   140,04  kWh/m
2
 leto   

* Metodologija za izračun energijskega števila je pojasnjena v poglavju 2.8.2. 

 

 

 

· Ogrevanje  

 

Vrsta goriva 

 

Vrsta goriva Letna poraba Končna energija 

(MWh) 

Koriščena 

energija (MWh) 

Končna energija  

v % 

Kurilno olje v litrih 61.000 610,00 457,50 34,50% 

Les v m
3
 580 1.102,00 551,00 62,33% 

Utekočinjen naftni plin v litrih  4.000 27,80 23,63 1,57% 

Premog v tonah 6 28,20 18,33 1,60% 

Skupaj - 1.768,00 1.050,46 100,00% 

Tabela 3.2.2.2.:     Podatki o vrstah goriva in letni porabi po stanovanjskih hišah 
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Vrste energentov 

 

Energent Št. stanovanjskih hiš % 

Kurilno olje 5 9% 

Les 26 48% 

Utekočinjen naftni plin (UNP) 1 2% 

Les in kurilno olje  20 37% 

Les in premog 2 4% 

Skupaj 54 100% 

Tabela 3.2.2.3.:     Vrste energentov in njihov delež po stanovanjskih hišah  

 

 

Načini ogrevanja 

 

Vrsta ogrevanja   Št. stanovanjskih hiš % 

Centralno ogrevanje 29 54% 

Individualna grelna telesa (IGT) 4 7% 

Centralno ogrevanje in IGT 20 37% 

Centralno ogrevanje in TČ 1 2% 

Skupaj 54 100% 

Tabela 3.2.2.4.:     Vrste ogrevanja po stanovanjskih hišah  

 

 

 

 Načini priprave tople vode 

 

Način priprave tople vode   Št. stanovanjskih hiš 

Centralno ogrevanje 46 

Elektrika 1 

Centralno ogrevanje in elektrika 3 

Individualna grelna telesa (štedilnik) 3 

Ni podatka 1 

Skupaj 54 

Tabela 3.2.2.5.:     Način priprave tople vode po stanovanjskih hišah   

Delež goriva v strukturi končne energije

 Les

61%

 Sončni kolektorji 

0%

 Kurilno olje

35%

Premog

2%

 Utekočinjen 

naftni plin 

2%
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 Leto izgradnje hiše in izolacija 

 

Starost hiš 

 

Starost  Št. stanovanjskih hiš 

Do leta 1949 12 

Od leta 1950 do 1959 2 

Od leta 1960 do 1969 8 

Od leta 1970 do 1979 9 

Od leta 1980 do 1989 11 

Od leta 1990 do 2003 12 

Skupaj 54 

Tabela 3.2.2.6.:      Leto izgradnje stanovanjskih hiš  

Izolacija 
 

Izolacija  Št. stanovanjskih hiš 

Izolirana 21 

Delno izolirana 1 

Ni izolirana 32 

Skupaj 54 

Tabela 3.2.2.7.:     Izolacija stanovanjskih hiš 

 

 

 

· Podatki o kurilnih napravah 

  

Vrsta 

 

Vrsta kurilnih naprav  Št. stanovanjskih hiš 

Centralna – Kombinirana (kurilno olje, les) 20 

Centralna – Kombinirana (les, premog) 2 

Centralna na kurilno olje 6 

Centralna na utekočinjen naftni plin 1 

Centralna na les 21 

Individualna grelna telesa (krušna peč, štedilnik, 

kamin, termoakomulacijska peč), elektrika 
 

4 

Skupaj 54 

Tabela 3.2.2.8.:     Vrste kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  
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Moč kurilnih naprav 

 

Moč kurilne naprave (50 kurilnih naprav) kW 

Skupna moč v kW 1.414 

Povprečna moč v kW 28,28 

Tabela 3.2.2.9.:    Moč kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  

 

 

Starost kurilnih naprav 
 

Starost kurilnih naprav (centralna) v letih Št. kurilnih naprav 

Od 0 do 5 let 10 

Od 6 do 10 let 12 

Od 11 do 15 let 14 

Od 16 do 20 let 8 

Od 21 leta dalje 5 

Ni podatka 1 

Skupaj 50 

Tabela 3.2.2.10.:     Starost kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  
 

Opomba: Starost je analizirana le za centralne kurilne naprave. 
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 Pripravljenost občanov za priključitev na PLINOVOD  

 

Odločitev Št. stanovanjskih hiš 

Bi se priključil  31 

Se ne bi priključil 23 

Skupaj 54 

Tabela 3.2.2.11.:     Podatki o potencialni priključitvi na plinovod po stanovanjskih hišah 

 

 

 Pripravljenost občanov za priključitev na DOLB 

 

Odločitev Št. stanovanjskih hiš 

Bi se priključil  28 

Se ne bi priključil 26 

Skupaj 54 

Tabela 3.2.2.12.:     Podatki o potencialni priključitvi na DOLB po stanovanjskih hišah 

                 

Priključitev na plinovod

Se ne bi priključil

43%

Bi se priključil

57%

Priključitev na DOLB

Se ne bi priključil

48%

Bi se priključil

52%
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Čas, v katerem bi se priključil Št. stanovanjskih hiš 

 Plinovod DOLB 

Takoj 7 6 

V 2 letih 2 3 

V 5 letih 5 4 

Kasneje 14 14 

Ni podatka  3 1 

Skupaj 31 28 

Tabela 3.2.2.13.:     Podatki po stanovanjskih hišah o času, v katerem bi se priključili na daljinski sistem   

            

 

 Pripravljenost občanov za priključitev na plinovodno omrežje oziroma na sistem daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso po posameznih obravnavanih naseljih 
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3.2.3. III. OBMOČJE – Naselja BRCE NAD DOBRNO, KLANC, LOKA PRI        

                  DOBRNI, PAROŢ, STRMEC, VRBA, ZAVRH NAD DOBRNO 

 

Osnovne značilnosti nekaterih naselij
11

 

 

Klanc 

Izredno razloţeno in deloma razpršeno naselje Klanc leţi na nadmorski višini 450 m in šteje 

331 prebivalcev. Glavna kmetijska panoga tega področja je ţivinoreja. Lega je večinoma 

strma in neprimerna za intenzivno kmetijstvo, vendar ugodna za vinogradništvo in sadjarstvo. 

Na tem območju je malo gozdov. Poselitev tega področja je koncentrirana v štirih območjih, 

vmes pa prevladujejo zelene površine.  

 

Vrba 

Razloţeno naselje Vrba šteje 121 prebivalcev in leţi na nadmorski višini 425 m. Glavni 

kmetijski panogi na tem področju sta ţivinoreja in sadjarstvo. Vinogradov je malo. Objekti na 

tem področju (posamezne kmetije z okoliškimi obdelovalnimi povšinami) imajo v izhodišču 

gručasto zasnovo. 

 

Zavrh nad Dobrno 

Naselje Zavrh šteje 239 prebivalcem in leţi na nadmorski višini 239 m. Glavni kmetijski 

dejavnosti sta ţivinoreja in sadjarstvo. 
 

 

· Osnovni podatki 

  

Število anketiranih stanovanjskih hiš 108 

Ogrevane  površine   (108 stanovanjskih hiš)  

- skupne površine v m
 2

 20.825 

- povprečna površina v m
2
 192,80 

- ogrevane površine  v m
 2

 14.659 

- povprečna ogrevana površina v m
2
 135,70 

Tip hiše  (108 stanovanjskih hiš)  

- posamezna  108 

Lega (108 stanovanjskih hiš)  

- zaščitena 8 

- odprta 86 

- izredno izpostavljena 14 

Število gospodinjstev (108 stanovanjskih hiš)  

- 1 91 

- 2 17 

Število oseb  (108 stanovanjskih hiš)  

- skupno število oseb  486 

- povprečno število oseb 4 

Uporaba stavbe (107 stanovanjskih hiš)  

- stanovanje 106 

- stanovanje in poslovna dejavnost 1 

Tabela 3.2.3.1.:     Osnovni podatki po stanovanjskih hišah    

                                                 
11

 Vir: Urbanisti, Strokovne podlage za poselitev – Občina Dobrna. 
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Povprečno energijsko število 

 

E =   125,99 kWh/m
2
 leto   

* Metodologija za izračun energijskega števila je pojasnjena v poglavju 2.8.2. 
 

 

 

· Ogrevanje  
 

Vrsta goriva 

 

Vrsta goriva Letna poraba Končna energija 

(MWh) 

Koriščena 

energija (MWh) 

Končna energija  

v % 

Kurilno olje v litrih 114.000 1.140,00 855,00 37,46% 

Les v m
3
 893 1.696,70 848,35 55,75% 

Utekočinjen naftni plin v litrih 5.500 38,23 32,49 1,26% 

Premog v tonah 35 164,50 106,93 5,40% 

Sončni kolektorji v m
2
 14 4,20 4,20 0,14% 

Skupaj - 3.043,63 1.846,97 100,00% 

Tabela 3.2.3.2.:     Podatki o vrstah goriva in letni porabi po stanovanjskih hišah 

            

Vrste energentov 

 

Energent Št. stanovanjskih hiš % 

Kurilno olje 17 16% 

Les 47 44% 

Utekočinjen naftni plin (UNP) 3 3% 

Premog 1 1% 

Kurilno olje in les 29 27% 

Kurilno olje in SK 1 1% 

Kurilno olje, les in premog 1 1% 

Kurilno olje, les in SK 2 2% 

Les in premog 7 6% 

Skupaj 108 100% 

Tabela 3.2.3.3.:     Vrste energentov in njihov delež po stanovanjskih hišah  

Delež goriva v strukturi končne energije

 Utekočinjen 

naftni plin 

1,26%

Premog
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37,46%

 Sončni kolektorji 

0,14%

 Les

55,75%
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Načini ogrevanja 

 

Vrsta ogrevanja   Št. stanovanjskih hiš % 

Centralno ogrevanje 67 62% 

Individualna grelna telesa (IGT) 12 11% 

Individualna grelna telesa in TČ 1 1% 

Centralno ogrevanje in IGT 19 18% 

Centralno ogrevanje in SK 1 1% 

Centralno ogrevanje in TČ 1 1% 

Centralno ogrevanje, SK, in TČ  6 6% 

Centralno ogrevanje,  IGT, SK 1 1% 

Skupaj 108 100% 

Tabela 3.2.3.4.:     Vrste ogrevanja po stanovanjskih hišah  

 

 

 

 Načini priprave tople vode 

 

Način priprave tople vode   Št. stanovanjskih hiš 

Centralno ogrevanje 72 

Elektrika 13 

Sončni kolektorji (SK) 1 

Centralno ogrevanje in elektrika 9 

Centralno ogrevanje in SK 5 

Centralno ogrevanje in IGT 4 

Individualna grelna telesa  3 

Ni podatka 1 

Skupaj 108 

Tabela 3.2.3.5.:     Način priprave tople vode po stanovanjskih hišah   

 

 

 

 Leto izgradnje hiše in izolacija 

 

Starost hiš 

 

Starost  Št. stanovanjskih hiš 

Do leta 1949 33 

Od leta 1950 do 1959 4 

Od leta 1960 do 1969 7 

Od leta 1970 do 1979 19 

Od leta 1980 do 1989 24 

Od leta 1990 do 2003 20 

Ni podatka 1 

Skupaj 108 

Tabela 3.2.3.6.:      Leto izgradnje stanovanjskih hiš  
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Izolacija 
 

Izolacija  Št. stanovanjskih hiš 

Izolirana 48 

Delno izolirana 1 

Ni izolirana 57 

Ni podatka 2 

Skupaj 108 

Tabela 3.2.3.7.:     Izolacija stanovanjskih hiš  

 

 

 

 Podatki o kurilnih napravah 

 

Vrsta 

 

Vrsta kurilnih naprav  Št. stanovanjskih hiš 

Centralna – Kombinirana (kurilno olje, les) 20 

Centralna – Kombinirana (kurilno olje, premog) 8 

Centralna – Kombinirana (kurilno olje, les, premog) 1 

Centralna na kurilno olje 19 

Centralna na utekočinjen naftni plin 3 

Centralna na les 32 

Centralna na premog 1 

Imajo dve kurilni napravi (na les in kurilno olje) 10 

Individualna grelna telesa (krušna peč, štedilnik, 

kamin, termoakomulacijska peč), elektrika 

 

13 

Ni podatka 1 

Skupaj 108 

Tabela 3.2.3.8.:     Vrste kurilnih naprav po stanovanjskih hišah 
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Moč kurilnih naprav 

 

Moč kurilne naprave  (100 kurilnih naprav) kW 

Skupna moč v kW 2.917 

Povprečna moč v kW 29,17 

Tabela 3.2.3.9.:    Moč kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  

 

 

Starost kurilnih naprav 
 

Starost kurilnih naprav (centralna)  v letih Št. kurilnih naprav 

Od 0 do 5 let 28 

Od 6 do 10 let 32 

Od 11 do 15 let 15 

Od 16 do 20 let 14 

Od 21 leta dalje 9 

Ni podatka 6 

Skupaj 104 

Tabela 3.2.3.10.:     Starost kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  
 

Opomba: Starost je analizirana le za centralne kurilne naprave. 
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 Pripravljenost občanov za priključitev na PLINOVOD  

 

Odločitev Št. stanovanjskih hiš 

Bi se priključil  54 

Se ne bi priključil 54 

Skupaj 108 

Tabela 3.2.3.11.:     Podatki o potencialni priključitvi na plinovod po stanovanjskih hišah 

 

 Pripravljenost občanov za priključitev na DOLB 

 

Odločitev Št. stanovanjskih hiš 

Bi se priključil  50 

Se ne bi priključil 57 

Ni podatka 1 

Skupaj 108 

Tabela 3.2.3.12.:     Podatki o potencialni priključitvi na DOLB po stanovanjskih hišah 

 

 

Priključitev na DOLB

Ni podatka

1%
Se ne bi priključil

53%

Bi se priključil

46%
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Čas, v katerem bi se priključil Št. stanovanjskih hiš 

 Plinovod DOLB 

Takoj 25 22 

V 2 letih 13 10 

V 5 letih 9 12 

Kasneje 7 5 

Ni podatka  0 1 

Skupaj 54 50 

Tabela 3.2.3.13.:     Podatki po stanovanjskih hišah o času, v katerem bi se priključil na omrežje 

 

 

 

  Pripravljenost občanov za priključitev na plinovodno omrežje oziroma na sistem daljinskega  

ogrevanja na lesno biomaso po posameznih obravnavanih naseljih 
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3.2.4. Zbir podatkov po anketiranih stanovanjskih hišah v občini Dobrna 
 

V anketi je sodelovalo 214 stanovanjskih hiš. Za tisti del občine, ki ni bil anketiran oziroma 

za tiste, ki niso ţeleli sodelovati v anketi, je bila podana ocena porabe. Ocena porabe je 

prikazana v poglavju 3.3. 
 

 

· Zbir osnovnih podatkov 

  

Število anketiranih stanovanjskih hiš 214 

Ogrevane  površine   (214 stanovanjskih hiš)  

- skupne površine v m
 2

 40.426 

- povprečna površina v m
2
 188,90 

- ogrevane površine  v m
 2

 28.144 

- povprečna ogrevana površina v m
2
 131,51 

Tip hiše  (214 stanovanjskih hiš)  

- posamezna  213 

- dvojček 1 

Lega (214 stanovanjskih hiš)  

- zaščitena 20 

- odprta 169 

- izredno izpostavljena 25 

Število gospodinjstev (214 stanovanjskih hiš)  

- 1 175 

- 2 38 

- 3 ali več 1 

Število oseb  (214 stanovanjskih hiš)  

- skupno število oseb  902 

- povprečno število oseb 4 

Uporaba stavbe (211 stanovanjskih hiš)  

- stanovanje 210 

- stanovanje in poslovna dejavnost 1 

Tabela 3.2.4.1.:     Osnovni podatki po stanovanjskih hišah v občini Dobrna  

 

 

Povprečno energijsko število 

 

Metodologije za izračun energijskega števila so pojasnjene v poglavju 2.8.2. 
 

Izračun povprečnega energijskega števila anketiranih stanovanjskih hiš v občini Dobrna po 

enačbi: 3.923.610 kWh/leto / 28.144 m
2

 = 139,41 kWh/m
2
 leto  

 

Izračun energijskega števila na osnovi podatkov iz tabel 2.8.2.1. in 2.8.2.2. ter starosti 

anketiranih hiš v občini: E(za oceno) = (90*185 + 41*151 + 80*111)/1211 = 150,33  kWh/m
2
leto 

 

Na podlagi rezultatov ankete je izračunano energijsko število (139,41 kWh/m
2
leto) niţje od 

na podlagi podatkov iz tabel in podatkov o starosti hiš. Pri vrednotenju rezultatov je potrebno 

upoštevati, da je v izračunu po slednji metodologiji upoštevano le stanje hiš, stanje oz. 

toplotne izgube ogrevalnih sistemov pa je privzeto ţe v predhodnih izračunih (povprečni letni 

izkoristek kotla pri določanju vrednosti koriščene iz končne energije in izgube razvodnega 

sistema pri določanju vrednosti koristne iz koriščene energije). 
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 Zbir podatkov o vrsti in letni porabi goriv ter načinu ogrevanja hiš  

 

Vrsta goriva 

 

Vrsta goriva Letna poraba Končna energija 

(MWh) 

Koriščena 

energija (MWh) 

Končna energija  

v % 

Kurilno olje v litrih 263.800,00 2.638,00 1.978,50 41,77% 

Les v m
3
 1.687,00 3.205,30 1.602,65 50,75% 

Utekočinjen naftni plin  

- v kg 

- v litrih 

 

5.500 

12.500 

 

70,40 

86,88 

 

59,84 

73,84 

 

 

2,49% 

Premog v tonah 65,00 305,50 198,58 4,84% 

Sončni kolektorji v m
2
 34,00 10,20 10,20 0,16% 

Skupaj - 6.316,28 3.923,61 100,00% 

Tabela 3.2.4.2.:     Podatki o vrstah goriva in letni porabi po stanovanjskih hišah v občini Dobrna 

 

 

Vrste energentov 

 

Energent Št. stanovanjskih hiš % 

Kurilno olje 46 21% 

Les 83 39% 

Utekočinjen naftni plin (UNP) 6 3% 

Premog 2 1% 

Kurilno olje in les 57 26% 

Kurilno olje, les in SK 2 1% 

Kurilno olje, les in premog 2 1% 

Kurilno olje in SK 4 2% 

Les in UNP 1 0% 

Les in premog 11 5% 

Skupaj 214 100% 

Tabela 3.2.4.3.:     Vrste energentov in njihov delež po stanovanjskih hišah v občini Dobrna 

Delež goriva v strukturi končne energije

 Utekočinjen 

naftni plin 

2,49%

Premog

4,84%

 Kurilno olje

41,77%

 Sončni kolektorji 

0,16%

 Les

50,75%
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Načini ogrevanja 

 

Vrsta ogrevanja   Št. stanovanjskih hiš % 

Centralno ogrevanje 134 62,5% 

Individualna grelna telesa (IGT) 20 9% 

Individualna grelna telesa in TČ 1 0,5% 

Centralno ogrevanje in IGT 45 21% 

Centralno ogrevanje,  IGT in SK  1 0,5% 

Centralno ogrevanje in TČ 4 2% 

Centralno ogrevanje in SK 3 1% 

Centralno ogrevanje, SK in TČ 6 2% 

Skupaj 214 100% 

Tabela 3.2.4.4.:     Vrste ogrevanja po stanovanjskih hišah v občini Dobrna 

 

Od skupno 214 stanovanjskih hiš, ki so posredovale podatek o načinu ogrevanja, ima 193 

(90%) hiš centralno ogrevanje, 21 (10%) hiš pa ima ogrevanje prostorov izvedeno z 

individualnimi grelnimi telesi (krušna peč, štedilnik, sobne peči…). 
 

 

 

 Zbir podatkov o načinu priprave tople vode 

 

Način priprave tople vode   Št. stanovanjskih hiš 

Centralno ogrevanje 147 

Elektrika 20 

Sončni kolektorji (SK) 1 

Toplotna črpalka (TČ) 1 

Centralno ogrevanje in elektrika 24 

Centralno ogrevanje in SK 7 

Centralno ogrevanje in TČ 1 

Centralno ogrevanje in IGT 4 

Centralno ogrevanje, elektrika in SK 1 

Individualna grelna telesa (IGT) 6 

Ni podatka 2 

Skupaj 214 

Tabela 3.2.4.5.:     Način priprave tople vode po stanovanjskih hišah v občini Dobrna 

  

86% anketiranih stanovanjskih hiš ima pripravo tople vode izvedeno s centralnim ogrevalnim 

sistemom oziroma v kombinaciji s sončnimi kolektorji ali električnimi bojlerji. 
 

 

 

 Zbir podatkov o letu izgradnje hiš in izolaciji 

 

Starost hiš 

 

Starost  Št. stanovanjskih hiš 

Do leta 1949 61 

Od leta 1950 do 1959 9 

Od leta 1960 do 1969 20 

Od leta 1970 do 1979 41 

Od leta 1980 do 1989 44 

Od leta 1990 do 2003 36 

Ni podatka 3 

Skupaj 214 

Tabela 3.2.4.6.:      Leto izgradnje stanovanjskih hiš v občini Dobrna 
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Od 211 stanovanjskih hiš, ki so posredovale podatek o starosti stanovanjske hiše, je 90 (42 %) 

stanovanjskih hiš zgrajenih pred letom 1970, 41 (19 %) v letih od 1970 do 1979 in 80 hiš (38 

%) po letu 1980. 

 

Izolacija  
 

Izolacija  Št. stanovanjskih hiš 

Izolirana 87 

Delno izolirana 2 

Ni izolirana 123 

Ni podatka 2 

Skupaj 214 

Tabela 3.2.4.7.:     Izolacija stanovanjskih hiš  v občini Dobrna 

 

Od skupno 212 stanovanjskih hiš, ki so posredovale podatek o izolaciji hiše, je 58% hiš slabo 

izoliranih. 
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 Zbir podatkov o vrsti, moči in starosti kurilnih naprav 

 

Vrsta 

 

Vrsta kurilnih naprav  Št. stanovanjskih hiš 

Centralna – Kombinirana (kurilno olje, les) 47 

Centralna – Kombinirana (kurilno olje, premog) 8 

Centralna – Kombinirana (kurilno olje, les, premog) 1 

Centralna – Kombinirana (les, premog) 3 

Centralna na kurilno olje 51 

Centralna na utekočinjen naftni plin 6 

Centralna na les 59 

Centralna na premog 2 

Imajo dve kurilni napravi (centralna na les in kurilno 

olje, po dve na kurilno olje in drva…) 

 

14 

Individualna grelna telesa (krušna peč, štedilnik, 

kamin, termoakomulacijska peč), elektrika 

 

21 

Ni podatka 2 

Skupaj 214 

Tabela 3.2.4.8.:     Vrste kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  

 

Od skupno 212 stanovanjskih hiš, ki so posredovale podatek o vrsti kurilne naprave ima 177 

(83%) hiš vgrajeno eno centralno kurilno napravo, 14 (6%) hiš dve, 21 (10%) stanovanjskih 

hiš pa se ogreva z individualnimi grelnimi telesi. 
 

 

Moč kurilnih naprav 
 

Moč kurilne naprave (201 kurilnih naprav) kW 

Skupna moč v kW 5.830 

Povprečna moč v kW 29 

Tabela 3.2.4.9.:    Moč kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  

 

 

 Starost kurilnih naprav 
 

Starost kurilnih naprav (centralna)  v letih Št. kurilnih naprav 

Od 0 do 5 let 45 

Od 6 do 10 let 58 

Od 11 do 15 let 37 

Od 16 do 20 let 35 

Od 21 leta dalje 23 

Ni podatka 8 

Skupaj 206 

Tabela 3.2.4.10.:     Starost kurilnih naprav po stanovanjskih hišah  

 

58 (29%) kurilnih naprav je starejših od 15 let.  
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 Zbir podatkov o pripravljenosti občanov za priključitev na PLINOVOD in sistem DOLB  

 

Odločitev Št. stanovanjskih hiš 

Bi se priključil  120 

Se ne bi priključil 93 

Ni podatka 1 

Skupaj 214 

Tabela 3.2.4.11.:     Podatki o potencialni priključitvi na plinovod v občini Dobrna 

 Pripravljenost občanov za priključitev na DOLB 

 

Odločitev Št. stanovanjskih hiš 

Bi se priključil  109 

Se ne bi priključil 103 

Ni podatka 2 

Skupaj 214 

Tabela 3.2.4.12.:     Podatki o potencialni priključitvi na DOLB  v občini Dobrna  

Priključitev na plinovod

Ni podatka

0%

Se ne bi priključil

43%

Bi se priključil

57%
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Priključitev na DOLB

Ni podatka

1%

Bi se priključil

51%

Se ne bi priključil

48%

 
 

 

Čas, v katerem bi se priključil Št. stanovanjskih hiš 

 Plinovod DOLB 

Takoj 44 36 

V 2 letih 23 22 

V 5 letih 15 21 

Kasneje 31 23 

Ni podatka  7 7 

Skupaj 120 109 

Tabela 3.2.4.13.:     Podatki po stanovanjskih hišah o času, v katerem bi se priključil na omrežje 

                    

               

 

 Pripravljenost občanov za priključitev na plinovodno omrežje in sistem daljinskega ogrevanja 

na lesno biomaso po posameznih popisnih območjih 
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3.3.      Ocena porabe energije  
 

Za gospodinjstva, ki niso sodelovala v anketi, je narejena ocena porabe energije. Kot podlaga 

za oceno porabe energije po posameznih popisnih območjih je bila izvedena anketa. 

 
Vrsta goriva Letna poraba Končna energija 

(MWh) 

Koriščena energija 

(MWh) 

Kurilno olje v litrih 236.000 2.360,00 1.770,00 

Les v m
3
 1.908 3.625,20 1.812,60 

Utekočinjen naftni plin v litrih 7.900 54,90 46,67 

Premog v tonah 95 446,50 290,22 

Sončni kolektorji v m
2
 15 4,50 4,50 

Skupaj - 6.491,10 3.923,99 

Tabela 3.3.1.:     Prikaz ocene porabe po neanketiranih gospodinjstvih v občini Dobrna 

 

 

3.4. Skupni pregled porabe energentov in energije v občini Dobrna  
 
V točkah od 3.4.1. do vključno 3.4.3. je prikazan zbir podatkov po posameznih skupinah 

porabnikov, analiziranih v anketi. 

 

3.4.1. Obrtno servisna dejavnost 
 
Območje Priključna moč 

(kW) 

Končna energija 

(MWh) 

Koriščena energija 

(MWh) 

Občina Dobrna 60 268,00 144,00 

Skupaj 60 268,00 144,00 

Tabela 3.4.1.: Analiza rabe v kotlovnicah obrtno servisne dejavnosti v občini Dobrna 

 

 

3.4.2. Poslovne stavbe, javne stavbe in večstanovanjske stavbe (bloki) 
 
Območje Priključna moč 

(kW) 

Končna energija 

(MWh) 

Koriščena energija 

(MWh) 

Poslovne in javne stavbe    

Občina Dobrna 6.254 6.335,12 4.789,80 

Večstanovanjske stavbe (bloki) 

Občina Dobrna 678 661,08 479,50 

Skupaj 6.932 6.996,20 5.269,30 

Tabela 3.4.2.: Analiza rabe v kotlovnicah  poslovnih, javnih in večstanovanjskih stavb v občini Dobrna 

 

 

3.4.3. Stanovanjske hiše  
 
Območje Končna energija 

(MWh) 

Koriščena energija 

(MWh) 

Stanovanjske hiše   

I.   območje 1.504,65 1.026,18 

II.  območje 1.768,00 1.050,46 

III. območje 3.043,63 1.846,97 

Skupaj I 6.316,28 3.923,61 

Tabela 3.4.3.: Analiza porabe po anketiranih gospodinjstvih v stanovanjskih hišah v občini Dobrna 
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3.4.4. Skupna priključna moč, končna in koriščena toplotna energija po  

skupinah porabnikov, analiziranih v anketi skupaj z oceno porabe  
 
Porabniki Priključna moč (kW) Končna energija 

(MWh) 

Koriščena energija 

(MWh) 

Obrtno servisna dejavnost 60 268,00 144,00 

Poslovne, javne in večstanovanjske 

stavbe  

 

6.932 

 

6.996,20 

 

5.269,30 

Stanovanjske hiše  (anketa) - 6.316,28 3.923,61 

Ocena porabe za gospodinjstva - 6.491,10 3.923,99 

Skupaj 6.992 20.071,58 13.260,90 

Tabela 3.4.4.: Primerjava deleža priključne moči, končne energije in koriščene energije po posameznih      

                            porabnikih toplote v občini Dobrna 

 
Graf 1:   Pregled deleža končne energije po skupinah porabnikov, analiziranih v anketi, in 

ocene porabe  v MWh 

 
 

 

 

3.4.5. Letna poraba goriv, končna in koriščena toplotna energija na podlagi  

ankete za obrtno servisno dejavnost, poslovne, javne in večstanovanjske   

stavbe, stanovanjske hiše ter ocenjenega stanja  
 
Gorivo Letna poraba Končna energija 

(MWh) 

Koriščena 

energija (MWh) 

Končna energija  

v % 

Kurilno olje v l 1.139.400 11.394,00 8.545,50 56,76% 

Utekočinjen naftni plin  

- v kg 

- v litrih 

 

5.500 

91.826 

 

70,40 

638,19 

 

59,84 

542,46 

 

 

3,53% 

Les v m
3
 3.641 6.917,90 3.458,95 34,46% 

Premog v tonah 172 808,40 525,46 4,03% 

Sončni kolektorji v m
2
 49 14,70 14,70 0,08% 

Lesni ostanki v m
3
 120 228,00 114,00 1,14% 

Skupaj - 20.071,58 13.260,90 100,00% 

Tabela 3.4.5.: Letna poraba goriv v občini Dobrna na podlagi  zbranih podatkov 
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Graf 2:     Končna energija po energentih v MWh 

3.4.6. Letna poraba električne energije v občini Dobrna 

 
Struktura porabe Št. odjemalcev kWh 

Visoka napetost 1 1.724.000 

Gospodinjski odjem 685 2.385.701 

Ostali odjem – 0,4 kV 52 691.052 

Javna razsvetljava 7 111.005 

Skupaj  - 4.911.758 

Tabela 3.4.6.: Poraba električne energije v občini  za leto 2002 

 
Povprečna poraba na gospodinjstvo za leto 2002 je 3.483 kWh. 

 

 

3.4.7.      Končna energija po energentih z vključeno letno porabo električne      

               energije 

 
Gorivo Končna energija  

V MWh 

Končna energija  

v % 

Kurilno olje  11.394,00 45,61% 

Utekočinjen naftni plin 708,59 2,84% 

Les 6.917,90 27,69% 

Premog  808,40 3,24% 

Sončni kolektorji 14,70 0,06% 

Lesni ostanki  228,00 0,91% 

Električna energija 4.911,75 19,66% 

Skupaj 24.983,34 100,00% 

Tabela 3.4.7.: Končna energija po energentih z vključeno porabo električne energije za leto 2002 
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Graf 3:  Končna energija po energentih v MWh z vključeno električno energijo 

3.5. Ekologija 
 

3.5.1. Splošno  
 

Pridobivanje in raba energije sta tesno povezana z vplivi na okolje. Zato je sestavni del 

energetske zasnove tudi analiza sedanjih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije ter 

moţna izboljšanja s potencialno zamenjavo energentov ter z učinkovitejšo rabo energije. 

 

Energetski zakon (EZ) spodbuja učinkovito rabo energije (URE) in rabo obnovljivih virov 

energije (OVE). Učinkovita raba energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije sta 

sestavna dela energetske politike (66. člen). Ob tem moramo upoštevati tudi usmeritve EU o 

povečanju deleţa obnovljivih virov energije v pridobivanju primarne energije do leta 2012 in 

Kjotskega protokola o zmanjšanju emisij CO2. 

 

Med OVE  ima posebno mesto sodobno kurjenje lesne biomase (les, lesni ostanki, poljedelski 

odpadki...), ker iz vseh dosedanjih analiz izhaja, da je tak način pridobivanja energije eno 

najboljših nadomestil za fosilna goriva. Ta prednost je najbolj očitna pri primerjavi emisij 

CO2 pri zgorevanju biomase in fosilnih goriv. Medtem ko pomeni zgorevanje fosilnih goriv 

sproščanje v milijonih letih nakopičenega C v zelo kratkem času, je zgorevanje biomase CO2  

nevtralno. Drevesa namreč pri rasti črpajo CO2 iz zraka in namesto njega vračajo v atmosfero 

kisik. Pri zgorevanju lesa poteka reakcija med uskladiščenim ogljikom in kisikom iz ozračja; 

kot eden od produktov zgorevanja pa se spet sprošča CO2. Količina sproščenega CO2  pri 

zgorevanju je enaka, kot pri gnitju in ga drevesa spet porabljajo za svojo rast. 

 

Les ima še eno veliko prednost – je obnovljiv energetski vir in se v naravi vedno obnavlja. 
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Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih goriv (ekstra lahko kurilno olje, lesna 

biomasa) in tehnologij je prikazana v grafih. 

 

 
Slovenija kot podpisnica Kjotskega protokola mora zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 

8 % v obdobju od 2008-2012 glede na izhodiščno leto 1986. V strategiji zmanjševanja emisij 

toplogrednih  plinov, ki jo je vlada RS sprejela novembra 2000 so navedeni ukrepi za zniţanje 

le-teh na različnih področjih. V strategiji je velika teţa večji izrabi vseh obnovljivih virov 

energije, predvsem povečanju izrabe lesne biomase. 

 

 

 

3.5.2. Emisije v občini po sedanjem načinu kurjenja  
 

Podatki o emisijah so izračunani na osnovi pridobljene energije iz porabljenih goriv, za 

manjkajoči del pa s simulacijo pridobljenih podatkov iz ankete. 

 
Gorivo Končna energija v MWh/leto TJ 

Kurilno olje 11.394,00 41,02 

Utekočinjen naftni plin 708,59 2,55 

Les 6.917,90 24,90 

Premog  808,40 2,91 

Lesni ostanki  228,00 0,82 

Skupaj 20.056,89 72,20 

Tabela 3.5.2.1.: Delež končne energije po posameznih energentih  

 

 

V tabeli so prikazane emisije v občini Dobrna po sedanjem načinu kurjenja.  

 
 MWh/leto TJ/leto SO2 NOx CxHy CO CO2 Prah 

Kurilno olje 11.394,00 41,02 5.742,58 1.640,74 410,18 2.050,92 3.199.435,20 205,09 

Les (stara 

tehnologija) 

 

6.917,90 

 

24,90 

 

249,04 

 

1.245,22 

 

24.904,44 

 

149.426,64 

 

0,00 

 

1.743,31 

Premog 808,40 2,91 989,48 203,72 29,10 13.096,08 302.664,96 174,61 

UNP 708,59 2,55 0,00 102,04 12,75 127,55 132.648,05 0,00 

Lesni ostanki 228,00 0,82 8,21 36,94 1,64 13,13 0,00 3,28 

Skupaj 20.056,89 72,20 6.989,31 3.228,65 25.358,12 164.714,32 3.634.748,21 2.126,30 

Tabela 3.5.2.2.: Emisije v občini Dobrna po sedanjem načinu kurjenja 

 
Opomba: Vse emisije so v kg/leto.  
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Graf 4:    Skupne emisije po sedanjem načinu kurjenja 

Emisije CO2 (v 1000 t) in deleţi (v %) po glavnih kategorijah virov onesnaţevanja v 

Sloveniji in primerjava z občino Dobrna 

 

Glavni indikator merjenja emisije CO2 je emisija CO2/prebivalca. 

 
Postavka Podatki za Slovenijo (l. 2001) Podatki za občino Dobrna**  

 

Kategorija vira CO2 

 

CO2 

(v %) 

CO2/prebivalca*  

(v kg/prebivalca) 

CO2  

(v 1000 t) 

CO2/prebivalca 

(v kg/prebivalca) 

Termoelektratne – toplarne in 

daljinsko ogrevanje 

5.778 36,99 2.902 Ni v občini - 

Kotlovnice za ogrevanje in mala 

kurišča 

2.840 18,18 1.426 3,634 1.744 

Industrijske kotlovnice 1.858 11,89 933 Ni v občini - 

Tehnološki procesi 634 4,06 318 Ni v občini - 

Cestni promet 4.473 28,64 2.246 Ni podatka Ni podatka 

Ravnanje z odpadki 36 0,24 18 Ni podatka Ni podatka 

Skupaj 15.619 100,00 7.845 - - 

Tabela 3.5.2.3.: Emisije CO2 (v 1000 t) in deleži (v %) po glavnih kategorijah virov onesnaževanja 

 

Opomba: *Pri izračunu indikatorja za Slovenijo je bilo upoštevano število prebivalcev v Sloveniji na 

dan 31.12.2001. To število je 1.990.740. Pri preračunu indikatorja za občino Dobrna je bilo 

upoštevanih 2.083 prebivalcev. 

**Podatki o oskrbi in rabi z energijo so se zbirali v mesecu oktobru 2003. Porabniki so nam v okviru 

porabe energentov posredovali povprečno porabo v enem letu. 

 

 

3.5.3. Zaključek  
 

Ena od glavnih strategij za dodatno zniţanje obstoječih emisij je prehod na druge, čistejše 

energente. Poudarek mora biti predvsem na še večjem izkoriščanju obnovljivih energetskih 

virov.  

 

Potencial za zniţanje emisij je tudi v sektorju stanovanjskih hiš. V stanovanjskih hišah v 

občini se kuri kurilno olje, tisti, ki za kurjenje uporabljajo les pa imajo starejše kotle. Sodobni 
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kotli na lesno biomaso (lesni sekanci, peletke in tudi polena) imajo bistveno niţje emisije, 

predvsem ogljikovodikov (CxHy), ter imajo tudi do 40% boljši toplotni izkoristek v primerjavi 

s staro tehnologijo. 

 

Raba premoga kot ekološko najbolj neprimernega energenta (predvsem zaradi emisij SO2 in 

ogljikovih oksidov), se v Sloveniji počasi zmanjšuje. V občini ga za kurjenje uporabljajo 

predvsem v gospodinjstvih za ogrevanje stanovanjskih hiš oziroma stanovanj. Uporabnike bi 

bilo potrebno spodbujati za čimprejšnji prehod na druge energente. 

 

Druga strategija, ki se mora izvajati vzporedno s povečevanjem rabe čistejših, zlasti 

obnovljivih virov energije, pa je povečanje energetske učinkovitosti. Na strani proizvodnje 

energije so glavni tovrstni ukrepi predvsem zamenjava starih kotlov ter, v kolikor za to  

obstajajo moţnosti, uvajanje sistemov daljinskega in bliţinskega ogrevanja stavb. 

 

Na strani rabe energije pa so največji prihranki v izboljšanju toplotne zaščite vseh tipov stavb 

(stanovanjskih, večstanovanjskih in javnih stavb), izgube zaradi prezračevanja pa bodo 

manjše tudi z zatesnitvijo ali zamenjavo oken in vrat.  
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4. OSKRBA Z ENERGIJO V EVROPSKI UNIJI, SLOVENIJI IN 

OBČINI DOBRNA 
 

4.1. Primerjava strukture energije, raba biomase v Evropski uniji in 

Sloveniji  
 

Primerjava strukture energije 
 

Slike 1.: Primerjava strukture energije v svetu, industrializiranih državah in 

tranzicijskih državah 

 

 

Svet

Voda
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Raba lesne biomase v EU 
 

V EU je tako kot v svetu značilna velika poraba neobnovljivih virov energije - nafte, premoga 

in zemeljskega plina, kar predstavlja v strukturi več kot 70 %. Značilnost energetske oskrbe je 

tudi velika uvozna odvisnost in posledično odvisnost od konjukturnih nihanj svetovnega trga. 

Kot alternativa obstoječi strukturi je moţnost večje izrabe obnovljivih virov energije, v okviru 

katere ima lesna biomasa pomembno mesto. 

 

V primarni energetski bilanci EU predstavlja deleţ obnovljivih virov energije 5,5 %. 

 

V Beli knjigi  EU (Communication from the Commission – Energy for the future: Rewenable 

sources of energy – White Paper for a Community Strategy and Action Plan, 1997), ki je eden 

od osnovnih dokumentov za strategijo razvoja obnovljivih virov energije v Evropski uniji,  je 

zapisano, da je z izrabo lesne biomase moţno do leta 2010 doseči zmanjšanje emisij CO2 za 

255 mio ton/leto, kar predstavlja več kot 60 % zmanjšanja emisij CO2, ki ga lahko prispevajo 

vsi obnovljivi viri energije. 

 

Po posameznih drţavah EU so velike razlike v rabi lesne biomase. Uporaba lesne biomase je 

najbolj razširjena  na Švedskem, Danskem, Finskem in Avstriji. 

 

 
Raba lesne biomase v Sloveniji, obstoječi instrumenti spodbud, novi programi 

 
Obnovljivi viri energije so pomemben vir primarne energije tudi v Sloveniji; deleţ le-teh 

znaša 9,2 %, od tega zajema lesna biomasa 3,9 %. Eden od ciljev na področju obnovljivih 

virov energije je do leta 2010 povečati deleţ lesne biomase na 6 %. 
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Kljub temu, da je Slovenija po deleţu obnovljivih virov energije v primarni energetski porabi 

med najrazvitejšimi v EU, pa obstajajo mnogi neizkoriščeni potenciali; med njimi večja izraba 

lesne biomase (sistemi daljinskega ogrevanja, zagotavljanje procesne toplote v industriji, 

skupinska in individualna kurišča gospodinjstev). 

 

RS in pristojna ministrstva (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) podpirajo in spodbujajo večjo izrabo lesne biomase s 

sofinanciranjem projektov preko javnih razpisov. 

 

 

Obstoječi instrumenti spodbud  

 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo: 

 nepovratne subvencije za investicijske projekte za izrabo obnovljivih virov energije 

(daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, kurilne naprave na lesno biomaso, ki imajo 

vgrajene avtomatske podajalne naprave), 

 nepovratne subvencije za investicijske projekte  za izrabo obnovljivih virov energije v 

gospodinjstvih, 

 sofinanciranje izdelave investicijske dokumentacije (študije izvedljivosti, energetski 

pregledi, investicijsko tehnična dokumentacija). 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 

 sofinanciranje stroškov različnih del v zasebnih gozdovih, 

 sofinanciranje v okviru okoljskih programov, 

 program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. 

 

Proračunska sredstva RS za izrabo obnovljivih virov se bodo predvidoma v prihodnjem 

obdobju povečala. Predvideni dodatni viri za financiranje investicij so: 

 sredstva v okviru projekta GEF »Odstranjevanje ovir za povečano izrabo biomase v 

energetske namene«, 

 sredstva strukturnih skladov za podeţelje in zaposlovanje, 

 drugi mednarodni fondi. 

 

Predlagano je, da se v prihodnjem obdobju za investicije zagotovi denar tudi iz zbrane CO2 

takse na fosilna goriva. 

 

RS, Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive 

vire energije, Program zdruţenih narodov za razvoj (UNDP), Sklad za svetovno okolje (GEF) 

ter Ekološko razvojni sklad RS, javni sklad so leta 2002 pristopili k izvedbi projekta 

»Odstranjevanje ovir za povečano izrabo lesne biomase« (projekt GEF).  

 

Dolgoročni razvojni cilj projekta GEF je odstranitev ovir za povečano uporabo biomase kot 

energetskega vira in s tem zmanjšanje porabe fosilnih goriv ter posledično emisij toplogrednih 

plinov. Projekt, ki bi nudil tudi podporo trajnostnemu razvoju domačega gospodarstva z 

ustvarjanjem novih moţnosti zasluţka in zaposlitve.  

 

Kratkoročni cilj projekta GEF pa je spodbuda oz. izvedba treh do petih sistemov za daljinsko 

ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) ter priprava investicijske dokumentacije za vsaj 20 

podobnih projektov. 
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4.2. Oskrba z energijo v občini Dobrna 

 
4.2.1. Tekoča goriva  
 

Vsa tekoča goriva, v glavnem je to ekstra lahko kurilno olje, se v Slovenijo uvaţajo iz 

svetovnega trga, prodajajo pa jih podjetja Petrol, OMV in nekatera manjša podjetja v zasebni 

lasti. Pri tem v zadnjih letih ni bilo teţav z oskrbo. Gibanje cene ekstra lahkega kurilnega olja 

je razvidna iz priloge 7. 

 

Iz analize goriv je razvidno, da v občini Dobrna znaša deleţ ekstra lahkega kurilnega olja 

56,76 % v celotni porabljeni končni energiji.  

 

 

4.2.2. Trdna goriva  
 

Kot trdna goriva so upoštevani les (drva), lesni ostanki in premog. 

 

Na obravnavanem območju se na osnovi zbranih in ocenjenih podatkov letno porabi 3.641 m
3
 

lesa in 120 m
3
 lesnih ostankov. Skupaj zavzema les 35,60  % deleţ v končni energiji za 

pridobivanje toplote. Problem kurjenja lesa v starejših kotlih je v nizkem izkoristku 

zgorevanja in povečanih emisijah v ozračje. To pomeni, da je tudi pri kurjenju lesa še velika 

rezerva v energiji, ki jo je moţno izkoristiti s sodobnimi individualnimi kurišči ali pa z 

daljinskim ogrevanjem na biomaso. 

 

Premog (rjavi premog in lignit) je edino fosilno gorivo, ki je na razpolago v Sloveniji in je v 

letu 2001 predstavljal 22,3% rabe primarne energije. Zaradi okoljskih razlogov je uporaba 

premoga usmerjena le na termoenergetske objekte, ki imajo ustrezne tehnologije čiščenja 

dimnih plinov. V občini ga letno porabijo okoli 172 ton (4,03% v celotni končni energiji), 

predvsem v gospodinjstvih za ogrevanje. 

 

 

4.2.3. Plin  
 

Zemeljski plin 

Zemeljski plin, ki v primarni rabi energije predstavlja 13,3 % (l.2001), je z ekološkega 

stališča nesporno najkvalitetnejše fosilno gorivo. Njegova raba je vsestranska, enostavna in 

energetsko učinkovita. V Sloveniji se zemeljski plin uvaţa iz Alţirije in Rusije.  

 

Najbliţji sekundarni vod z zemeljskim plinom poteka skozi občino Vojnik, ki je od občine 

Dobrna oddaljen okoli 10 km.  

 

 

Utekočinjen naftni plin 

UNP se sicer prišteva med tekoča goriva, vendar smo ga glede na tehnologijo rabe, ki je 

sorodna rabi zemeljskega plina, uvrstili v to poglavje. Za ogrevanje ga uporabljajo v 

stanovanjskih hišah, ki imajo kotle na plin in plinske cisterne. Nabava plina ni problematična 

in je ustrezna ter primerljiva alternativa kurjenju s kurilnim oljem, obenem pa je raba UNP 

ekološko bolj primerna od kurilnega olja. Raba utekočinjenega naftnega plina znaša 3,53% v 

skupni rabi končne energije.  
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4.2.4. Daljinsko ogrevanje  
 

S kurjenjem lesne biomase se pridobi toplota, ki se lahko uporabi za: 

 ogrevanje, 

 proizvodnjo električne energije. 

 

V zadnjem času so »popularizirani« sistemi daljinskega ogrevanja krajev, kjer se v enem 

objektu (toplarni) proizvaja toplota za ogrevanje objektov na določenem kraju. Iz toplarne se 

pošilja topla voda do vsakega posameznega objekta, nazaj pa se vrača ohlajena voda. 

Pretvorba energije lesne biomase v toplotno energijo poteka v za to izdelanih posebnih 

napravah za kurjenje lesne biomase (kotlih). Sodobni kotli se od starejših razlikujejo v tem, da 

v njih poteka pridobivanje toplote mnogo bolj učinkovito in okolju prijazno. 

 

V okviru zdraviliškega kompleksa Toplice Dobrna ţe poteka ogrevanje posameznih objektov 

iz skupne kotlovnice. Objekti so med seboj povezani z lokalnim toplovodom. Kot energent za 

ogrevanje se uporablja ekstra lahko kurilno olje. 

 

V občini trenutno ni drugega sistema daljinskega ogrevanja. 

 

 

4.2.5. Kogeneracija  
 

Kogeneracija toplotne in električne omogoča največji izkoristek rabe primarnih energentov za 

pridobivanje toplote in elektrike. Ključni dejavnik, ki poleg odkupne cene proizvedene 

elektrike in toplote vpliva na ekonomičnost kogeneracije, je letno število obratovalnih ur 

postroja SPTE.  Splošna ocena je, da naj bi kogeneracija obratovala najmanj 4.500 ur na leto 

(v primeru podjetja to pomeni celo leto v dveh izmenah). Čas obratovanja kogeneracije pa je 

pogojen predvsem z celoletnimi potrebami po toploti sistema v okviru katerega obratuje 

kogeneracija.        

 

V občini Dobrna ni primernih proizvajalcev za soproizvodnjo toplotne in električne energije. 

 

 
4.2.6. Oskrba z električno energijo  
 

Oskrba z električno energijo v občini Dobrna organizacijsko spada pod Elektro Celje, javno 

podjetje za distribucijo električne energije d.d., Območje vzdrţevanja Celje in okolica, 

nadzorništvo Vojnik. 

 

Območje občine Dobrna se napaja preko dveh daljnovodov in sicer: 

 RTP Trnovlje - DV 10 kV Vojnik 

 RTP Podlog  -  DV 20 kV Ponikva 

 

V občini Dobrna je trenutno 20 transformacijskih postaj. Njihove lokacije in moči so razvidne 

iz priloge.  

 

Industrijskih TP v občini Dobrna ni. Rezervna varianta napajanja z električno energijo obstaja 

pri DV 20 kV Ponikva in sicer z DV 20 kV Velenje. 
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Poraba električne energije v občini Dobrna v letu 2002 je razvidna iz tabele. 

 
Odjemna skupina Število odjemalcev Poraba v MWh 

Visoka napetost 1 1.724 

Gospodinjstva 685 2.385,7 

Javna razsvetljava 7 111 

Ostali odjem – 0,4 kV 52 691 

Skupaj - 4.911,70 

Tabela 4.2.6.1.: Prikaz porabe električne energije po posameznih odjemalcih za občino Dobrna v letu 2002  

 

Povprečna poraba na gospodinjstvo za leto 2002 je 3.483 kWh. 

 
Dopis Podatki o oskrbi in porabi električne energije v občini Dobrna iz Elektro Celja je v 

prilogi 8. 

 

 

4.2.7.    Obnovljivi viri energije 

 
4.2.7.1.  Biomasa, lesni ostanki 
 

Splošno o lesni biomasi 
Biomasa oz. biogorivo označuje vse bioenergijske vire, tudi iz tehnološko-pretvorbenih 

procesov in končnih produktov. Med biomaso uvrščamo bioodpadke, gozdne in kmetijske 

odpadke (trdne in tekoče), energetske rastline, ki jih pridelujemo izključno v energetske 

namene, pa tudi komunalne odpadke. 

 

Med goriva na osnovi lesne biomase uvrščamo lesno biomaso, ki še ni bila kemično obdelana, 

regenerirane ostanke lesa po kemični obdelavi (ostanki proizvodnje tanina…) ter reciklirane 

produkte, ki nastajajo iz lesne biomase (papir…). K lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke, 

ostanke pri industrijski predelavi lesa in kemično neobdelan les. Med gozdne ostanke sodijo 

vejevje, krošnje, debla majhnih premerov ter manj kakovosten les, ki ni primeren za nadaljnjo 

industrijsko predelavo. Ostanki so posledica rednih sečenj, nege mladih gozdov ter 

pospravnih in sanitarnih sečenj. Pri industrijski obdelavi lesa nastajajo ostanki primarne in 

sekundarne predelave (ţaganje, krajniki, lubje, prah…). V kemično neobdelan les uvrščamo 

tudi produkte kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter ţe uporabljen les ter 

njegove izdelke (gajbice, palete…). 

Biomaso lahko uporabljamo tako materialno kot energetsko, pri čemer ima materialna 

uporaba biomase prednost, saj je CO2 tako vezan dalj časa. 

Energetska uporaba biomase ima prednost pred naravnim razkrajanjem (trohnenjem). Pri 

energetski uporabi pridobimo ekvivalenten deleţ energije, to pa pomeni manjšo rabo fosilnih 

goriv. Med biomaso uvrščamo različne primarne surovine, ki jih lahko neposredno ali z 

različnimi tehnološkimi procesi (anaerobno vrenje, piroliza, kurjenje, vrenje, iztiskanje ali 

briketiranje) pretvorimo v sekundarna goriva. Slednje lahko odvisno od potreb pretvorimo v 

druge oblike energije. 

 

Biomaso tvorijo: 

 industrijski in komunalni odpadki, 

 hitrorastoči les, lesni ostanki in grmičevje, 

 kmetijske rastline (ţita, oljnice, sladkorna pesa) in njihovi ostanki (slama), 

 mokri organski odpadki (kanalizacijska voda, ţivinorejski odpadki). 
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Energijski potencial rastlin 
 
Rastline Pridelek - suha masa (t/ha/leto) Energijski potencial 

(GJ/ha) 

Enoletne C4 rastline na povprečno rodovitnih 

tleh – sladka koruza, miskantus 

 

> 35 

 

420 

Drevesa za pogozdovanje na slabo 

rodovitnih tleh – vrbe, topoli, evkaliptus 

 

12 – 15 

 

150 – 170 

Grmičevje na obrobnih zemljiščih – robinija 8 – 10 100 – 130 

Posebne rastline na srednje rodovitnih tleh – 

artičoka 

 

15 – 20 

 

190 – 230 

Tabela 4.2.7.1.1.: Prikaz energijskega potenciala rastlin 

 

V Sloveniji je prek 95 000 hektarjev grmišč, kjer letno priraste 120 000 t lesne biomase. V 

Sloveniji je registriranih prek 4 000 malih predelovalcev lesne surovine in več tisoč 

neregistriranih ţag, ki ustvarjajo vsaj 150 000 t dispergiranih lesnih ostankov, primernih za 

energetsko rabo, kar znese skupaj z neizkoriščenimi odpadki velikih podjetij vsaj 280 000 t 

lesne biomase na leto. Analize kaţejo, da je v hektarju gozda 0,6 m
3 

do 1,4 m
3
 

nekakovostnega lesa in ostankov. V povprečju lahko upoštevamo 1 m
3
 lesne mase na hektar 

gozdne površine. Tudi les iz parkov, livad in drevoredov predstavlja določen potencial. 

 

Priprava lesne biomase 
Priprava lesa lahko poteka v gozdu ali v lesno-predelovalnih obratih. Običajne so naslednje 

oblike: 

 sekanci, 

 polena, 30 – 50 cm dolţine, 

 polena in klaftre, 100 cm dolţine, 

 ţagovina, 

 stiskanci iz ţagovine in prahu (briketi in pelete). 

 

Sekanci so strojno drobljen (mlet, nasekan) les, ki ga v lesno-predelovalni industriji 

proizvajajo ţe skoraj desetletje. V zadnjem času postajajo zanimivi tudi mobilni sekalniki, ki 

jih lahko priključimo na traktor. Za izdelavo sekancev je primeren manjvreden les, npr. les 

pospravnih in sanitarnih sečenj, grmičevje, les sadnih dreves, les, ki ga dobimo pri redčenju 

gozdov, ter odsluţen les. Za stiskance je značilno, da so enakih dimenzij, kar je bistvena 

prednost pri avtomatskem doziranju goriva v zalogovnik oz. kuriščni prostor. 

 

 

Gozdni fondi v občini Dobrna 
Podatki o gozdnih fondih v občini Dobrna so bili pridobljeni od Zavoda za gozdove 

Slovenije, Območna enota Celje.  

 

Z gozdom poraslih površin je v občini Dobrna 1.882,04 ha kar je 58,81 %. V občini se 

uporablja lesna biomasa (drva) v individualnih kuriščih in lesnem obratu Mizarstvo Šlavs. 

  

Del gozdov v okviru Zdraviliškega kompleksa Term Dobrna (gozdovi, ki so funkcionalno 

povezani z  zdraviliščem, v njih pa so speljane sprehajalne poti) je predlagan za gozdove s 

posebnim namenom. 

 

Podrobnejši podatki o lastništvu gozdov, lesni zalogi, letnem prirastku ter moţnem in 

dejanskem poseku so v poglavju 5.1. ter prilogi 9.  
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4.2.7.2.   Bioplin 
 

Bioplin je produkt fermentacije organskih odpadkov, najbolje govejega ali kurjega gnoja. Za 

boljši izkoristek se v zaprte betonske cisterne dodajajo še drugi organski ostanki. Bioplin se 

skladišči v posebnih cisternah ali balonih in nato uporablja v posebnih motorjih, ki preko 

generatorjev proizvajajo električno energijo. Produkt tega obratovanja je tudi toplotna 

energija, ki se porabi za ogrevanje. 

Spodnja meja, pri kateri je ekonomsko upravičeno pridobivanje in energetska izraba bioplina, 

je 30-50 GVŢ (“glav velike ţivine”), kar ustreza 30 glavam govedi oz. okoli 17 000 

piščancem. Po izkušnjah specializiranih strokovnjakov, pa so v Sloveniji za pridobivanje 

bioplina in njegovo kasnejšo energetsko izrabo dejansko primerne kmetije z okoli 100 in več 

glavami ţivine. 

 

Okvirni izračun za določitev energije, ki bi bila pridobljena s pridobivanjem bioplina na 

kmetiji s 100 glavami ţivine: 

100 krav x 50 l gnojevke/(krava*dan) =5 m
3
 gnojevke/dan 

(5 m
3
 gnojevke/dan) x (30 m3bioplin/m

3 
gnojevka) = 150 m

3
 bioplina/dan 

(150 m
3
 bioplina/dan) x (6 kWh/m

3
 bioplin) = 900 kWh /dan 

Pribliţno 1/3 pridobljene energije bioplina se porablja v procesu za segrevanje fermenterja, 

tako da znaša pridobljena energijska vrednost bioplina na kmetiji okoli 600 kWh na dan oz. 

okoli 220 MWh na leto. 

 

V občini Dobrna kmetij, ki bi ustrezale pogojenim kriterijem, ni. 

 

 

4.2.7.3.   Sončna energija 
 

Direktno se sončna energija koristi na pasivni način, to je z lego in gradbenimi materiali 

samega objekta ter na direktni način s sončnimi sprejemniki ter ustreznimi pretvorniki in 

shranjevalniki toplotne energije. Sončni sprejemniki so lahko kolektorji različnih konstrukcij 

(vakuumski, lamelni, cevni itd) in sončni strešniki. Oboji rabijo izmenjevalce, črpalke, 

regulatorje in hranilnike (bojlerje) tople vode. 

 

V občini se sončna energija, pridobljena s sončnimi kolektorji, uporablja za gretje sanitarne 

vode  v  stanovanjskih hišah. Iz zbranih in ocenjenih podatkov o individualnih porabnikih 

energije, je v občini instaliranih okoli 49 m
2 
sončnih kolektorjev.   

 

 

4.2.7.4.   Geotermalna energija  
 

Geotermalno energijo je moţno pridobivati na tektonskih prelomnicah, kjer so topli viri ţe 

odkriti ali pa na teh prelomnicah z vrtinami.  

 

Dobrna leţi na takšnem tektonskem prelomu. V Toplicah Dobrna so tri vrtine s termalno 

vodo. Količina termalne vode iz prvega vrelca je 5 – 6 l/sek in priteče iz globine 1.200 

metrov. Voda iz notranjosti privre v petih ţilah. Ena je močnejša, ostale štiri pa šibkejše. 

Temperatura vode je 36 
o
C. V letošnjem letu so na vzhodu Dobrne vrtali do globine 1.200 

metrov, vendar neuspešno. 
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4.2.7.5.   Energija vetra 
 

Do sedaj se energija vetra v občini Dobrna ni uporabljala. Po podatkih Hidrometeorološkega 

zavoda Slovenije in informacijah, zbranih v WIND ATLAS-u za Evropo, do sedaj za občino 

ni bilo izdelanih namenskih meritev in ni bila izdelana posebna analiza, ali so v občini 

primerne lokacije za ekonomsko upravičeno izkoriščanje vetra v energijske namene. V letu 

1999 je podjetje Elektro Primorska v okviru programa EU ECOS OUVERTURE v 

sodelovanju s strokovnjaki španskega podjetja EHN, postavilo merilne postaje na 8 

najprimernejših lokacijah za potencialno izkoriščanje energije vetra v Sloveniji. Vse lokacije 

se nahajajo na Primorskem (od Ajdovščine do Ilirske Bistrice). 

 

 

4.2.7.6.   Energija vode 
 

Energijo vode lahko izkoriščamo v : 

 industrijskih elektrarnah (nad 1 MW), 

 tovarniških elektrarnah (do 1 MW moči), 

 majhnih poljedelskih elektrarnah (do 100 kW), 

 druţinskih elektrarnah (do 20 kW). 

 

Elektrarne so lahko pretočne in akumulacijske. Skozi občino teče potok Dobrnica, ki nima 

velikega pretoka, ima pa večji padec. Po pridobljenih podatkih se ta energija sedaj ne 

izkorišča, v preteklosti pa so na njej bile ţage in mlini.  

 

 

4.2.7.7.   Odpadna toplota 
 

V občini se nikjer ne izkorišča odpadna toplota.  

 

 

4.2.7.8.   Energetska sanacija objektov 
 

Na obravnavanem območju so objekti zelo različni in sicer od starih stanovanjskih hiš ter 

hotelskih objektov do novejših, pa tudi nekaterih ţe saniranih objektov. Zaradi tega je 

učinkovitost rabe energije pri končnih potrošnikih zelo različna. Tudi pri izračunu 

energetskega števila za posamezne zgradbe se vidi, da so izvedbe zelo različne. Objekti, ki so 

bili zgrajeni pred letom 1980, so v glavnem slabo izolirani, razen redkih izjem, po tem letu pa 

se izolacija zgradb postopoma izboljšuje. Zato so te zgradbe prva ciljna skupina za dodatno 

preverjanje energetske učinkovitosti. 

V okviru strategije nadaljnjega razvoja energetike bo vključena tudi aktivnost osveščanja in 

promocije s ciljem povečanja učinkovitosti rabe energije. Strokovne analize kaţejo, da 

ekonomsko upravičen potencial varčevanja z energijo v stavbah pri nas znaša do 30 %. Tako 

je mogoče npr. z ukrepi na ogrevalnem sistemu zmanjšati rabo energije do 25 %, z dodatno 

toplotno izolacijo zunanjih sten 20%, z izolacijo stropa stavbe proti podstrešju do 15 % in z 

zamenjavo oken do 30 %. Zgolj z uvedbo neinvesticijskih ukrepov povezanih z energetskim 

gospodarjenjem v stavbah (uvedba energetskega knjigovodstva, izobraţevanje in osveščanje 

uporabnikov), pa je moţno zmanjšati energetsko porabo tudi do 10%. 

 

Pri večjih porabnikih je zaradi večjih investicijskih stroškov odločitve potrebno sprejeti na 

podlagi opravljenega energetskega pregleda. 
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4.3.  Analiza šibkih točk oskrbe in rabe z energijo v občini Dobrna 
 

Na osnovi izvedenega zbiranja informacij in izdelane analize oskrbe in rabe energije 

ugotavljamo sledeče šibke točke: 

 

 Občina je pristopila k energetski zasnovi iščoč moţnosti varčevanja in racionalnega 

koriščenja energije. 

 

 V občini je opazna iniciativa posameznikov za koriščenje alternativnih virov sončne 

energije. Ti poizkusi so neorganizirani in niso podprti s strani občine. 

 

 Občina je poraščena z gozdovi in ima lesni potencial. Iz analize ugotavljamo dokaj velik 

deleţ rabe lesa, ki pa zgoreva v zastarelih pečeh z majhnim izkoristkom. Zato je potrebno 

preiti na večje sodobne kotle na lesno biomaso z izkoristkom večjim tudi do 95 %. V 

strnjenih naseljih z nekaj večjimi porabniki pa je smiselno razmišljati tudi o daljinskem 

ogrevanju na lesno biomaso.  

 

 Do sedaj v občini ni bilo sistematičnih dejavnosti  za večjo rabo obnovljivih energetskih 

virov. V občini tudi ni organiziranega trga z lesno biomaso, kar je sicer ena od 

pomembnih ovir za širše izkoriščanje tega obnovljivega vira v Sloveniji. 

 

 

 

4.3. Določitev pomembnejših ciljnih skupin in teţišč dela 
 

Cilj energetske zasnove in s tem tudi strategije razvoja energetike v občini Dobrna je čimbolj 

učinkovita in racionalna raba energije ter zniţevanje emisij. Teţišče  nadaljnjega dela bo na 

dveh osnovnih aktivnostih: 

 

 učinkovita raba energije 

 

 povečanje in izboljšanje rabe obnovljivih virov energije 

 

 

Učinkovita raba energije 
Povečanje učinkovite rabe energije mora v občini v okviru dolgoročne strategije razvoja 

energetike postati stalni proces.  

 

V okviru tega procesa predlagamo naslednje aktivnosti:  

 

 Stalno osveščanje in izobraţevanje vseh občanov z začetkom v vrtcih in šolah; 

 

 Izdelavo energetskih pregledov v javnih stavbah; 

 

 Izdelavo energetskih pregledov za stanovanjske bloke in nekatere poslovne stavbe v 

občini; 

 

 Pripravo in realizacijo ukrepov za učinkovitejšo rabo energije, ki bodo izhajali iz teh 

energetskih pregledov; 
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 Vzpodbujanje individualnih lastnikov za investiranje v učinkovito rabo energije (izolacije 

podstrešij, zamenjava oken, zamenjava starejših kotlov s sodobnimi, avtomatska 

regulacija centralnega ogrevalnega sistema in uvajanje centralnega ogrevanja v 

gospodinjstvih, kjer imajo sedaj le individualna grelna telesa). 

 

 

Moţnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije 
 

Za povečanje in izboljšanje uporabe obnovljivih in drugih virov izhaja iz analize obstoječega 

stanja sledeče: 

 

 Analizirane bodo moţnosti za povečanje izrabe lokalnih obnovljivih virov energije npr.: 

izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, inštalacija sodobnih kotlov na 

lesno biomaso,  moţnosti izkoriščanja sončne energije in geotermalne energije; 

 

 Analizirana bo moţnost koriščenja zemeljskega plina, kot ekološko najustreznejšega 

fosilnega goriva; 

 

 Analizirana bo moţnost izkoriščanja vodnega potenciala v občini. 

 

 

 

4.5. Razvojni programi občine 
 

Ključni cilj občine je zgoščevanje ţe obstoječe poselitve ter ohranjanje in nadgradnja 

posameznih vsebin.  

 

Javno funkcijo ter večstanovanjsko gradnjo bodo usmerjali predvsem v jedro naselja, 

individualno poselitev pa na robove naselja.  

 

Eden od ciljev razvoja kraja je tudi nadgradnja obstoječe turistične infrastrukture z razširitvijo 

zdraviliškega kompleksa okoli zdraviliškega parka, z izgradnjo klinike, s sanacijo območja 

Novi grad ter z izgradnjo športnega parka na območju med šolo in regionalno cesto. 

Predvidena je tudi izgradnja novega doma za potrebe Zavoda za usposabljanje in varstvo 

Dobrna ter bencinskega servisa ob regionalni cesti R 429 na kriţišču odcepa za Dobrno. Za 

potrebe 'devetletke' bo potrebno zagotoviti dodatne prostore.  

 

Za prostorski razvoj širitve spremljajočih turističnih dejavnosti bo občina zagotovila 

prostorske moţnosti v dolini zahodno od graščine Novi grad, graščino pa bo po preselitvi 

sedanjega programa vključila v turistični program. Občina bo poskrbela za izgradnjo 

turistično rekreativne vasi na severozahodnem delu Dobrne ter za novo namembnost graščin 

Novi grad, Ruţička in Guteneg. Za širše območje naselja Dobrne pa bo občina pristopila k 

izdelavi urbanistične zasnove. Za potrebe stanovanjske gradnje bo poskrbela predvsem na 

območju Vinske Gorice. V občini so mnenja, da je v kmetijskem zaledju potrebno širiti 

poselitev v vaških zaselkih, razpršeno gradnjo pa le tam, kjer gre za njeno sanacijo. 
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5. PREDLOGI UKREPOV 
 

5.1. Prognoza bodoče rabe in oskrbe energije 
 

Raba energije 
Na podlagi analize obstoječega stanja je ugotovljeno, da se v občini letno porabi 1.139.400 

litrov kurilnega olja, ki v strukturi energentov zaseda prvo mesto s 56,76 %, sledi poraba lesa 

(drv) in lesnih ostankov s 35,60 % in letno porabo preko 3.640 m
3
 lesa in 120 m

3
 lesnih 

ostankov,  poraba premoga s 4,03 % in poraba utekočinjenega naftnega plina s 3,53 %. V 

občini je instaliranih okoli 49 m
2 
sončnih kolektorjev.  

 

Od skupnih 1.139.400 litrov kurilnega olja ga Toplice Dobrna porabijo okoli 523.600 litrov 

(45 % celotne porabe kurilnega olja). 

 

V občini Dobrna se na osnovi porabljenih energentov letno proizvede okoli 20.071 MWh 

toplotne energije. Analiza je pokazala, da porabnika obrtno servisne dejavnosti porabita 1,3 % 

končne energije v občini, poslovne in javne stavbe 31,5 %, večstanovanjske stavbe 3,3 %, 

63% končne energije pa porabijo stanovanjske hiše. 

 

Letna poraba električne energije v občini je 4.912 MWh.  

 

Iz razvojnega programa občine so razvidne gradnje novih infrastruktur, prav tako se v 

prihodnje predvideva gradnja novih individualnih hiš. Skladno s tem se bodo v prihodnje v 

občini povečale potrebe po toplotni energiji. 

 

 

Energetska oskrba 
Oskrba s fosilnimi gorivi naj bi po zagotovilih strokovnjakov in drţavnih funkcionarjev v  

naslednjih nekaj letih ne predstavljala nobenih problemov. Vendar pa se zaloge teh goriv 

zmanjšujejo kar bo vplivalo na preskrbo v naslednjih 30 – 50 letih. Zato je nujno preiti na 

obnovljive vire energije kot so sončna energija, energija iz lesne biomase, energija vode in 

vetra ter geotermalna energija. 

 

Kot potencial lesne biomase iz gozdov lahko upoštevamo: 

 

 del moţnega letnega poseka, ki je določen v gozdnogospodarskih načrtih, 

 les iz prvih in drugih redčenj in nekaterih drugih negovalnih in varstvenih del v gozdovih, 

 lesno biomaso iz melioracij grmišč ali malo donosnih gozdov, 

 lesno biomaso zaradi graditve novih objektov ali vzdrţevanja infrastrukture v gozdnem 

prostoru (krčitve zaradi gozdnih vlak, ali gozdnih cest, vzdrţevanje  elektrovodov itd.). 

 

V občini Dobrna so na razpolago lesna biomasa, geotermalna energija in sončna energija. Na 

koncu tega poglavja so obdelane tudi moţnosti koriščenja zemeljskega plina v občini Dobrna, 

kot ekološko najustreznejšega fosilnega goriva. 

 

Lesna biomasa 

Gozdnih površin je občini Dobrna 1.882,04 ha oz. 58,81 %, od tega je 1.617,26 ha 

večnamenskih gozdov, ostalih 264,78 ha gozdov pa je varovanih.   
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Moţni letni posek
12

 iz teh gozdov je 59.540 m
3
 lesa, od tega 83% iz zasebnih gozdov, ostalih 

17 % pa iz drţavnih. Večina lesne mase se nahaja v severnem delu občine v območju Paškega 

Kozjaka in Brdce nad Dobrno. Transportne poti so izdelane po posameznih dolinah, ki se 

stekajo s Paškega Kozjaka. Večino transporta lesne mase je mogoče opraviti s solo kamioni, v 

manjši meri s priklopniki. Za spravilo do posameznih prometnic je v večini primerov ustrezno 

zgrajeno omreţje gozdni vlak (vir: Podatki Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota 

Celje).    

 

V manjših količinah so v občini na razpolago lesni ostanki iz lesnopredelovalnih obratov: 

Mizarstvo Šlavs Leopold, Ţaga Štimulak ter Ţaga Grobelnik. Nastale lesne odpadke 

Mizarstvo Šlavs porabi za lastne potrebe, lastnika ţag pa lesne ostanke prodata podjetju Glin 

Nazarje, ţagovino pa oddata okoliškim kmetom. 

 

Za oskrbo kotlov na lesno biomaso so pomembni tudi lesni sekanci, ki jih lahko priskrbijo 

kmetje v okviru dopolnilne dejavnosti nege gozdov in zaraščenih površin ob potokih in 

opuščenih travnikih.  

 

 

Sončna energija 

Za ogrevanje s sončno energijo pogoji pri nas niso najboljši, saj je sončnih dni pozimi 

relativno malo in bi bil efekt takega ogrevanja slab. Smiselno pa je uporabljat sončno energijo 

za ogrevanje sanitarne vode v poletnih mesecih, ko je sončnih dni več.  Za pripravo tople 

vode uporabljamo aktivne solarne sisteme, ki so sestavljeni iz sprejemnikov sončne energije 

(sončni kolektorji) hranilnika toplote, cevnega razvoda, črpalke, regulacije in nosilca toplote. 

Najenostavnejša izvedba so sistemi z naravnim obtokom. Za povprečno štiričlansko druţino 

zadošča sistem s površino sprejemnikov sončne energije 6-8 m
2
 in hranilnikom toplote 200 -

300 l. Taki sistemi lahko pokrijejo do 70 % vseh potreb gospodinjstva po topli vodi kar 

predstavlja prihranek okoli 300 l kurilnega olja. 

 

Za širšo izrabo sončne energije so s strani občine bistvenega pomena akcije osveščanja in 

izobraţevanja občanov (subvencije Agencije RS za učinkovito rabo energije, moţnosti 

samogradnje sončnih kolektorjev). Informacijski list samogradnje sprejemnikov sončne 

energije je v prilogi 10. 

 

 

Geotermalna energija 

Geološke razmere na območju občine Dobrna omogočajo zajem termalne vode za direktno 

izrabo, kakor tudi ekstrakcijo toplote po principu »geosonde«. Verjetnost, da bi bili na 

območju Dobrne razviti visokotemperaturni geotermalni vodonosniki, primerni za ekonomsko 

proizvodnjo električne energije, pa je minimalna, oziroma zanemarljiva. 

 

Izraba termalne vode v zdravilišču Dobrna ima dolgo tradicijo. Prav zaradi nje je bilo 

opravljenih večina raziskav. Izdelane so bile detajlne geološke karte in izvrtano večje število 

raziskovalnih vrtin. Po nam dostopnih podatkih je bila najvišja izmerjena temperatura 45 °C v 

termosondaţni vrtini na globini 200 m. 

 

                                                 
12

 Moţni letni posek je ocenjen v posameznih oddelkih/odsekih na podlagi lesne zaloge, prirastka in dejanskega 

stanja sestojev (potrebnost redčenj). Podan je v skupni vrednosti za celotno ureditveno obdobje oz. 10 let, kar je 

tudi obdobje veljavnosti načrta, ki je podlaga za podatke 
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Primarno leţišče termalne vode najverjetneje predstavljajo mezozoiske karbonatne kamenine 

v večji globini, ki so prekrite s slabo do nepropustnimi kameninami. Termalna voda prodira 

proti površju po prelomih. To potrjuje tako geološka in tektonska zgradba območja, kakor 

tudi dejstvo, da je temperatura termalne vode konstantna in se praktično ne odziva niti na 

nihanje temperature okolice, niti na dinamične spremembe podtalnice v njeni bliţini.  

 

Glede na razvitost karbonatnih kamenin na širšem območju, imajo tovrstni geotermalni 

vodonosniki zadostne razpoloţljive količine termalne vode. Predvidevamo, da primerno 

zgrajena geotermalna vrtina lahko presega izdatnosti 40 l/s. Teţje določljiva je temperatura 

termalne vode, ki je odvisna od globine, v kateri se geotermalni vodonosnik nahaja. Na 

osnovi nam dostopnih podatkov, ocenjujemo, da je le-ta med 50 in 120°C. V kolikor v 

izračunu upoštevamo srednjo vrednost predvidene temperature (85°C) in izdatnost vrtine 50 

l/s, bi takšna geotermalna vrtina predstavljala toplotni energetski vir z močjo 10,5 MWt. 

Preden bi se pristopilo k morebitni izgradnji raziskovalne vrtine, predlagamo detajlne 

raziskave, ki bi precizirale tako pričakovano temperaturo, kakor tudi njeno globino. Poseben 

poudarek bi bilo potrebno dati tudi tektoniki, ki je na območju Dobrne dokaj kompleksna. 

 

 

Zemeljski plin  

Pri oskrbi z zemeljskim plinom so individualni potrošniki preko hišnega priključka 

priključeni na sekundarni razvod plinovodnega omreţja, ki ga zgradi distributer plina. 

Trenutno je najbliţje sekundarno omreţje v Vojniku. 

 

Po podatkih druţbe Adriaplin d.o.o. iz Ljubljane so problemi in moţnosti plinifikacije občine 

Dobrna sledeči: 

 

Problemi: 

 oddaljenost najbliţjega plinovodnega omreţja (cca 10 km), 

 odjem: glavnino odjema zemeljskega plina bi predstavljal odjem Toplic Dobrna, ostalih 

večjih porabnikov razen, nekaj poslovnih in javnih stavb v občini ni. 

 

Moţnosti: 

Plinifikacijo občine Dobrna bi bilo mogoče izvesti, vendar pod določenimi pogoji (predvsem 

v iskanju ustreznih ekonomsko opravičljivih izhodišč potrebne investicije). Z vstopom  v 

Evropsko skupnost so na razpolago finančna sredstva, ki jih lahko iz strukturnih skladov v 

take namene pridobijo lokalne skupnosti v Sloveniji. 
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5.2.  Splošni ukrepi 
 

5.2.1.   Spodbujanje učinkovite rabe energije 
 

Energetski pregledi stavb 
Osnovni namen energetskega pregleda je izdelava podlag za obvladovanje in po moţnosti 

zniţanje stroškov za energijo in s tem podlaga za program učinkovite rabe energije. Osnova 

energetskega pregleda je analiza porabe energije in stroškov za energijo za preteklo obdobje. 

Iz teh analiz izhajajo moţnosti prihrankov ter ugotavljanje in vrednotenje potrebnih ukrepov z 

določenimi prioritetami. 

 

 

Energetski pregledi v kotlovnicah obsegajo: 

 meritve izkoristka zgorevanja, 

 letni izkoristek kotlov, 

 splošno stanje kotlov, 

 stanje in debeline toplotnih izolacij na cevovodih in ventilih, 

 ustreznost in pravilnost nastavitev časovnih,temperaturnih in tlačnih regulacij 

ter ustrezno priporočilo za izboljšavo, 

 moţnosti izrabe odpadne toplote iz kaluţe pri parnih kotlih, uporabe predgrelnikov 

vode pri plinskih kotlih, 

 moţnost uporabe cenejših ali alternativnih goriv, 

 pogoji dopuščanja seţigalnih odpadkov in moţnosti vgradnje seţigalnih naprav. 

 

 

Energetski pregled ogrevanja prostorov podaja priporočila glede: 

 skladnosti urnikov ogrevanja in urnikov zasedenosti zgradb, 

 tipov vgrajenih sistemov ogrevanja prostorov, 

 stanja, nastavitev, razmestitve in delovanja obstoječih regulatorjev in merilnih 

zaznaval, 

 potreb po dodatnih regulatorjih,  

 stanja in debeline izolacij na cevovodih, ventilih in prirobnicah, 

 stanja, razmestitve in morebitnih fizičnih preprek pred grelnimi telesi,  

 7 dni beleţite temperature v izbranih prostorih, da dobite reprezentativne temperaturne 

profile ter ocenite ustreznost reţima ogrevanja. 

 

 

Energetski pregled sanitarne tople vode podaja priporočila glede: 

 načinov hranjenja tople vode, temperatur vode in sistemov regulacije, 

 stanja in debeline toplotnih izolacij, 

 skladnosti kapacitet hranilnikov tople vode s porabo, 

 temperatur vode na pipah in omejevalnikov pretokov iz pip. 

 

 

Energetski pregled električne energije in razsvetljave z izvedenimi meritvami in 

opazovanji, ki omogočijo določiti: 

 konico porabe za obdobje 7 dni, 

 najbolj ekonomično tarifo za nakup električne energije, na podlagi opaţene konice in 

računov za elektriko v preteklem obdobju, 
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 potrebo po kompenzaciji jalove energije, če je le ta posebej zaračunana, 

 morebitne nizke izkoristke transformatorjev zaradi delovanja pri nizki obremenitvi, 

 oceno dejanske instalirane moči in porabe energije za razsvetljavo, 

 vrste, stanje, razmestitev in reţime uporabe stikal obstoječe razsvetljave, ter moţnosti 

nadomestitve s svetili z visokim izkoristkom, 

 morebitne nepotrebne rabe razsvetljave in drugih električnih porabnikov, predvsem 

električnih grelnikov, 

 regulacijo električnih sistemov ogrevanja, moţnosti zamenjave z drugačnimi sistemi 

ogrevanja, 

 učinkovitosti in obremenitve zračnih kompresorjev, moţnosti izrabe odpadne toplote 

kompresorjev, 

 učinkovitosti sistemov razvoda in smotrnosti rabe komprimiranega zraka, 

 skladnosti motorjev z njihovimi nalogami po vrstah, velikostih in obremenitvah, 

 moţnosti soproizvodnje toplote in električne energije (KPTE). 

 

 

Energetski pregled sistemov prezračevanja in klimatizacije obravnava: 

 pretok zraka, 

 preglede regulatorjev glede puščanja in pravilnosti delovanja dušilnih loput, 

 delovanje in obremenitve hladilnih kompresorjev ter moţnosti izrabe odpadne toplote, 

 preglede stanja toplotnih izolacij sistemov hlajenja po projektu in njihovo dejansko 

stanje, 

 ocene porabe glavnih ventilatorjev, hladilnikov in črpalk v sistemu, tako da je lahko 

sestavljena bilanca porabe. 

 

 

Energetski pregled rabe energije v kuhinjah in podobnih pomoţnih prostorih 

obravnava: 

 preučene moţnosti uporabe najcenejših goriv in izrabe odpadnih toplot, 

 ugotovljene vse morebitne primere delovanja opreme v prazno. 

 

 

Energetski pregled ovojev zgradb podaja  ustrezna priporočila glede: 

 stanja izolacij streh, sten in podov, 

 stanja zastekljenih površin,  

 prekomerne menjave zraka skozi trajno odprta vrata in okna. 

 

 

Energetski pregledi so učinkoviti in ekonomsko upravičeni pri večjih porabnikih energije kot 

so proizvodni obrati in večje stavbe (javne stavbe, večstanovanjske stavbe, večji poslovno 

stanovanjski objekti).  

 

Za izdelavo energetski pregledov je s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 

Agencije za učinkovito rabo energije, moţno pridobiti do 50% sofinanciranje vrednosti 

projekta. Preostali deleţ sredstev mora zagotoviti naročnik projekta. Pogoji za pridobitev 

sofinanciranja so razvidni iz vsakokrat objavljene razpisne dokumentacije (do sedaj so za 

sredstva lahko kandidirale občine, upravljavci javnih in večstanovanjskih stavb, gospodarske 

druţbe s statusom malega oz. srednjega podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki).  
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Energetski pregledi stavb v občini Dobrna 

Objekti so po večini stari nad 10 let. Pri novejših ni smiselno opravljati kakih večjih 

sanacijskih posegov, medtem, ko je pri starejših smiselno zamenjati okna in vrata, pri 

posameznih objektih pa tudi izolirati zunanje stene in strehe. 

 

Objekti kjer so ti ukrepi smiselni so sledeči: 

 Osnovna šola in vrtec Dobrna, 

 hoteli Vita, Park in Higiea, 

 upravna stavba hotela, 

 objekt kino dvorane, 

 objekti Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna, 

 stanovanjski bloki, 

 trgovina Mercator. 

 

 

Energetski pregledi stanovanjskih hiš se ne opravljajo v takem obsegu kot za večje 

obrate in so to le ocene  lastnikov in svetovalcev energetskih pisarn. 

 

 

 

5.2.2. Izvajanje ukrepov za povečanje okoljske osveščenosti prebivalstva 
 

Prebivalce občine je potrebno seznaniti s pomenom, ki ga ima za okolje, lokalno in narodno 

gospodarstvo učinkovita raba energije in uvajanje obnovljivih virov energije. S temi 

energijami se osvobodimo odvisnosti pri dobavi energije od drugih drţav, velik del dohodka 

ostane občini in njenim občanom, odpirajo se nova delovna mesta in dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah. V končni fazi pa so najpomembnejši faktor za vsako druţino veliki prihranki pri 

ogrevanju stanovanj. 

 

 

Predlogi moţnih ukrepov za varčevanje z energijo pri katerih je občina 

pomemben  dejavnik 
 

 Uvedba računalniškega programa v javne stavbe. Osnova za varčevanje z energijo je 

analiza obstoječe porabe energije. S spremljanjem rabe energije v posameznih stavbah in 

primerjavo z rabo v ostalih primerljivih stavbah (primer so npr. osnovne šole v Sloveniji) 

je laţje določiti ukrepe za učinkovito rabo energije in kasneje ovrednotiti njihove učinke.  

 

 

 Ureditev izvajanja dimnikarske sluţbe na območju občine Dobrna – Izvajanje 

dimnikarske sluţbe urejajo Zakon o dimnikarski sluţbi, (Ur.l. SRS, št. 16/1974, SFRJ, št. 

83/1989, RS, št. 14/1990, 17/1991-I, 10/1991, 13/1993, 66/1993,2/2004), Zakon o varstvu 

okolja (Ur.l. RS, št. 32/1993, 44/1995 Odl.US: U-I-32/95-20, 1/1996, 9/1999 Odl.US: U-

I-312/96, 56/1999 (31/2000 - popr.), 86/1999 Odl.US: U-I-64/96, 22/2000, 82/2001 

Odl.US: U-I-92/99-9, 67/2002), Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (Ur.l. RS, št. 

32/1993, 30/1998) ter ostali podrejeni predpisi. Na podlagi zgoraj navedenih zakonov in 

predpisov občina uredi izvajanje dimnikarske sluţbe s sprejetjem ''Odloka o dimnikarski 

sluţbi na območju občine Dobrna'' ter podelitvijo koncesije za opravljanje te sluţbe, 

katero izvede z javnim razpisom. Z izvajanjem dimnikarske sluţbe bi tako občina 

http://193.41.36.136/bazeul/URED/1995/044/Kazalo.htm
http://193.41.36.136/bazeul/URED/1996/001/Kazalo.htm
http://193.41.36.136/bazeul/URED/1999/009/Kazalo.htm
http://193.41.36.136/bazeul/URED/1999/056/Kazalo.htm
http://193.41.36.136/bazeul/URED/2000/031/Kazalo.htm
http://193.41.36.136/bazeul/URED/1999/086/Kazalo.htm
http://193.41.36.136/bazeul/URED/2000/022/Kazalo.htm
http://193.41.36.136/bazeul/URED/2001/082/Kazalo.htm
http://193.41.36.136/bazeul/URED/2002/067/Kazalo.htm
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uporabnikom (porabnikom energentov) zagotovila pregledovanje, nadzorovanje in 

čiščenje kurilnih naprav, meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnaţujejo zrak iz kurilnih 

naprav, vodenje evidenc (katastrov) o kurilnih napravah, vodenje evidenc (katastrov) 

virov onesnaţevanja zraka, čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah ter 

izţiganje katranskih oblog v odvodniku, svetovalno dejavnost, itd.  

  

 

 Informiranja in izobraţevanja prebivalcev (porabnikov energije) preko literature, 

zloţenk, brošur, energetske svetovalne pisarne, razstav, predstavitev in akcij s področja 

energetsko učinkovitih tehnologij.  

 

   Nekaj primerov brošur, ki obravnavajo to tematiko: 

 ogrevanje z lesno biomaso 

 nizkotemperturni in kondenzacijski kotli 

 energetska učinkovitost pri obnovi ovoja stavbe 

 priprava tople sanitarne vode 

 energetsko učinkovita okna in zasteklitve 

 solarni sistemi za pripravo tople vode in ogrevanja stavb 

 toplotne črpalke 

 osnove toplotne zaščite zgradb 

 učinkovita raba tople vode 

 elementi ogrevalnega sistema 

 splošno o energiji 

 ekstra lahko kurilno olje v gospodinjstvu 

 ogrevanje s plinom 

 termostatski ventili 

 sistem za energetski management zgradbe. 

 

 

 Informiranje o moţnostih pridobitve finančnih spodbud (subvencij) in ugodnih 

kreditov za  rabo obnovljivih energetskih virov ter investicije v energetsko učinkovitost 

(izolacija ovoja stavbe, izolacija podstrešja, tesnjenje ali zamenjava oken, sončni 

sprejemniki, prehod na avtomatsko kurjenje z sekanci…). V občini naj bi bile na enem 

mestu zbrane in sproti aţurirane informacije z naslovi organizacij, na katere se lahko 

občani obrnejo, ko se odločajo o ukrepih na svojem domu. Oblik za to je več: stalna 

oglasna deska na javnem mestu, stalna rubrika v lokalnem časopisu, redna kontaktna 

oddaja na lokalnem radiu, spletna klepetalnica, vprašanja in odgovori preko elektronske 

pošte z moţnostjo dogovora za osebno srečanje. 

 

 

Način pridobivanje lesnih sekancev v gozdovih, način zbiranja, ekonomski učinek in uporabo 

lesne biomase je z vsemi izračuni in tabelami obdelan v Kmetovalčevem priročniku z 

naslovom Energija iz lesne biomase.  

 

Ugodne rezultate ima lahko tudi neposredno seznanjanje z učinki varčevanja. Kolikšni so 

lahko neposredni efekti posameznih ukrepov varčevanja z energijo v gospodinjstvu prikazuje 

tabela na naslednji strani. 
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Ukrep Potrebna energija za  Moţni prihranek Prihranek na celotni 

varčevanja povprečno 

stanovanjsko hišo 

s tem ukrepom Potrebni energiji 

Toplotna zaščita 3000 l 900 l 22,6 % 

stropov in sten kurilnega olja kurilnega olja  

Trojna zasteklitev 3000 l 390 l 8,9 % 

oken in zatesnitev kurilnega olja kurilnega olja  

oken in vrat    

Regulacija ogrevanja 3000 l 450 l 11,4 % 

v odvisnosti zunanje kurilnega olja kurilnega olja  

in reg.temp.v prostoru    

Zniţanje temperature za 2°C 3000 l 

kurilnega olja 

360 l 

kurilnega olja 

9,1 % 

Vgradnja toplotne črpalke 3000 l 

kurilnega olja 

2000 l 

kurilnega olja 

28,5 % * 

Vgradnja lokalnih bojlerjev za 

toplo vodo 

3000 kWh 1000 kWh 2,3 % 

Vgradnja sprejemnikov 

sončne energije za ogrevanje 

san. Vode 

600 l 

kurilnega olja 

300 l 

kurilnega olja 

7,6 % 

Pravilna uporaba tople vode 

 

600 l 

kurilnega olja 

200 l 

kurilnega olja 

5,1 % 

Dnevno ugašati luči eno uro 

bolj zgodaj 

280 kWh 80 kWh 0,2 % 

Pravilno uporabljati električni 

štedilnik 

540 kWh 108 kWh 0,25 % 

Pravilno uporabljati pralnik 400 kWh 120 kWh 0,28 % 

Pravilno uporabljati hladilnik 

in zamrzovalnik 

900 kWh 100 kWh 0,23 % 

Pri nakupu paziti na porabo 

električ.energ. pri hladilnikih 

in zamrzovalnikih 

900 kWh 300 kWh 0,70 % 

Pravilno uporabljati 

pomivalnik 

800 kWh 100 kWh 0,23 % 

Pri nakupu paziti na porabo 

energije v pomivalniku 

800 kWh 200 kWh 0,46 % 

Varčevanje s toploto pri 

pripravi tople vode s TČ 

600 l 

kurilnega olja 

600 l 

kurilnega olja 

7,6 % * 

Tabela 5.2.2.1.: Varčevanje z energijo v gospodinjstvu 

 

Skupna potrebna energija za stanovanjsko hišo je vsota energije za ogrevanje, pripravo tople 

vode, gospodinjske aparate in razsvetljavo. 

 

Izračun je izdelan za enostanovanjsko hišo z maksimalnimi toplotnimi izgubami 26 KW in 

skupno letno porabo 42.820 KWh ali 3.970 l kurilnega olja. 

 

Pri uporabi toplotne črpalke je upoštevana tudi poraba električne energije. 

 

V okviru strategije nadaljnjega razvoja energetike bo vključena tudi aktivnost osveščanja in 

promocije s ciljem povečanja učinkovitosti rabe energije. Potencialno obstajajo precejšne 

moţnosti za zniţanje specifične rabe energije z boljšo izolacijo zunanjih sten, stropov in 

podstrešij, boljšim tesnjenjem oken in vrat, vgradnjo regulacijskih naprav,  itd. To velja tako 

za stanovanjske hiše, kot tudi za večstanovanjske, poslovne in javne stavbe. 
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Najcenejša in najenostavnejša energetska sanacija objektov je izboljšanje zatesnitve oken in 

vrat ter toplotna izolacija podstrešja ter regulacija ogrevanja z merjenjem zunanje in notranje 

temperature, določanjem krivulj ogrevanja in postavitve čim večje razlike vstopne in iztočne 

temperature in regulacija notranje temperature s termostatskimi ventili. 

 

Na osnovi izkušenj in prihrankov Demonstracijskega projekta energetske učinkovitosti št. 04: 

“Toplotna izolacija podstrešja in tesnjenje oken” v Splošni bolnišnici “ Dr. Franca Derganca” 

ocenjujemo, da je moţno s temi posegi pri stanovanjskih in nestanovanjskih zgradbah zniţati 

porabo goriva v povprečju za najmanj 10 % do 20 % na leto, saj je bil prihranek pri ogrevanju 

pri zgoraj omenjenem projektu 37 %. Realizirana bo akcija osveščanja in ocenjujemo, da 

bodo realizirane te najenostavnejše energetske sanacije v večjih zgradbah (šola z vrtcem, 

stanovanjski bloki, zdravstveni dom, …), kasneje pa še v ostalih objektih. Za pribliţno 4% - 

10 % bi se ob vzporednih aktivnostih URE zniţala tudi potrebna priključna moč. 

 

 

Okoljske teme naj postanejo sestavni del programa lokalnih medijev. Da si občani o 

posameznih vprašanjih lahko ustvarijo svoje mnenje, je pomembno, da so pri obravnavani 

tematiki enakovredno predstavljene tako dobre kot tudi slabe plati. Kajti le tako bodo ljudje 

dobili zaupanje v posamezne projekte in v njihove nosilce ter se na podlagi lastnih spoznanj 

laţe odločali za energetske investicije v svojem domu. Izbor tem sega od širših globalnih 

okoljskih vprašanj (onesnaţevanje okolja, klimatske spremembe, dolgoročne prognoze rabe 

fosilnih goriv, trajnostni pomen obnovljivih virov) do lokalne tematike (predstavljeni projekti 

daljinskega ogrevanja, predstavitev rezultatov ukrepov, ki bi bili izvedeni na podlagi 

energetskih pregledov posameznih stavb, predstavitev moţnosti rabe lokalnih obnovljivih 

virov, gospodarjenje z gozdom nekdaj in danes, razmišljanja otrok o njihovih izkušnjah in 

pomenu varstva okolja). 

 

Seveda pa naj bi v občinskem prostoru spregovorili tudi strokovnjaki in pristojni za 

energetiko in okolje zunaj občine in na drţavni ravni (strategije ravnanja z odpadki v 

Sloveniji, oblike trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri, liberalizacija trga z električno 

energijo, pristojnosti posameznih drţavnih institucij za področje okolja in energetike, 

vprašanje prometa v Sloveniji - energetska učinkovitost sodobnih in bodočih vozil, gradnja 

prometne infrastrukture v Sloveniji, predstavitev programov energetskega knjigovodstva, novi 

standardi stavbne gradnje, predstavitev projekta energetskega svetovanja občanom, primeri 

dobre prakse ravnanja z energijo v Sloveniji in pri sosedih, bodoče trţne niše v podjetniškem 

sektorju s področja okolja in energetike – lokalna energetika kot poslovna priloţnost). 
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5.3.   Predlogi projektov 
 

Na območju občine Dobrna je večje zaokroţeno poselitveno območje naselje Dobrna, za 

katero se načeloma kaţe moţnost sistemske energetske oskrbe. Kot ena moţnih variant oskrbe 

s toplotno energijo je oskrba preko sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.  

 

Ostala poselitvena območja so razpršena oz. redko poseljena z objekti. Ta se energetsko 

oskrbujejo individualno, kar se predvideva tudi v prihodnje.  

 

 

5.3.1. Toplovodni sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Dobrni –   

 predlog projekta 
 

Porabniki 
Predlagano je toplovodno daljinsko ogrevanje javnih, poslovnih in večstanovanjskih stavb ter 

stanovanjskih hiš, ki ţe imajo sistem hišnega centralnega ogrevanja. 

  

Potencialni porabniki daljinskega ogrevanja se nahajajo na območju naselja Dobrna. Podlaga 

za napovedano število porabnikov daljinske toplote so podatki pridobljeni na podlagi 

izvedene ankete. Pridobljeni podatki v tej fazi odraţajo načelne interese okoliških prebivalcev 

in njihovo ozaveščenost in informiranost o daljinskem ogrevanju.  

Odgovori na vprašanje o interesu in zanimanju za priklop na sistem daljinskega ogrevanja so 

bili pri večini anketirancev podani ob predpostavkah, da bo daljinska toplota za njih cenovno 

ugodnejša, toplotna oskrba zanesljiva in jim bo ta način ogrevanja nudil boljšo kakovost 

bivanja. V kolikor ti pogoji niso izpolnjeni tudi ni realno pričakovati, da bo prišlo do 

interesov in izgradnje sistema. 

 

Pregled obstoječega stanja porabnikov, ki bi bili priključeni na sistem daljinskega ogrevanja z 

instalirano močjo toplotnih podpostaj in končno energijo: 

 

Porabnik 

Instalirana moč 

v kW 

Končna energija 

v MWh/leto 

Koriščena 

energija v MWh 

Zdraviliški kompleks Toplice Dobrna 4.840 5.236 3.927 

Osnovna šola Dobrna 1.048 386 328 

Vrtec Dobrna 45 11 10 

Občina Dobrna 48 35 30 

Zavod za usposabljanje in varstvo 248 520 390 

Stanovanjsko poslovni objekt Dobrna 10 

(Dnevni bar Štiblc, Frizerstvo Metka..) (2+2) (15+7) (15+7) 

Gostilna Lovec 46 33 25 

Poslovni sistemi Mercator d.d. 24 25 19 

Večstanovanjske stavbe (bloki) v občini 406 466 352 

Stanovanjske hiše*  680 800 600 

SKUPAJ 7.389 7.534 5.703 

Tabela 5.3.1.1.: Pregled obstoječega stanja potencialnih porabnikov za priključitev na daljinsko ogrevanje 

 

*V izračunu smo upoštevali priklop 40 stanovanjskih hiš. 
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Pri objektih niso upoštevani prihranki, katere je moţno doseči z relativno malimi vlaganji kot 

so tesnjenje oken in izolacija podstrešja. Večji prihranki, ki bodo bolj specificirani in tudi bolj 

natančni pa se lahko določijo samo na podlagi energetskega pregleda. 

 

Lokacija kotlovnice 
Projekt predvideva izgradnjo nove kotlovnice. Lokacija kotlovnice je predvidena juţno od 

Osnovne šole Dobrna. 

 

Glavni parametri toplovodnega sistema daljinskega ogrevanja 
Z izvedenimi ukrepi učinkovite rabe energije v stavbah računamo na 10 % prihrankov, toliko 

pa znaša tudi poraba energije za ogrevanje tople vode, zato znašajo glavni parametri 

toplovodnega sistema daljinskega ogrevanja kot je prikazano v tabeli. 

 

Priključna moč 4,5      MW 

Toplotna poraba (koriščena energija) 5.090  MWh 

Dolţina primarnega toplovodnega omreţja  1.650  m 

Dolţina sekundarnega toplovodnega omreţja 1.000  m 

Število toplotnih podpostaj  56 

Linijska gostota toplotnega odjema 3,1      MWh/km 
Tabela 5.3.1.2.: Pregled glavnih parametrov toplovodnega sistema daljinskega ogrevanja 

 

 

Predvidena trasa toplovoda je prikazana v prilogi 11. 

 

 

Potrebne količine lesne biomase  
V projektu so navedene količine lesne biomase, ki bi bile potrebne za pokrivanje toplotnih 

potreb v primeru realizacije predlaganega projekta, natančneje v primeru izgradnje sistema 

daljinskega ogrevanja.  

 

Vrsta goriva   Lesni ostanki Odrezki Sekanci Ţagovina Skupaj 

Količina m
3
/leto 992 210 4250 120 5.572 

Gostota kg/m
3
 600 650 250 180   

Letna masa kg/leto 595.200 136.500 1.062.500 21.600 1.815.800 

Vsebnost vode v gorivu % 30 25 15 45   

Kurilna vrednost goriva kWh/pm
3
 1.600 1.600 1.650 680   

Izkoristek kotla % 80 80 80 80   

Pridobljena energija MWh/leto 1.270 269 5.610 65 7.214 
Tabela 5.3.1.3.: Pregled potrebne količine lesne biomase  
 

 

Potencialni viri dodatnih količin lesne biomase so: 

 

 lesni ostanki lesnopredelovalnih obratov v občini, 

 organizirano zbiranje ostankov; dopolnilna dejavnost kmetov, 

 na trgu po trţnih cenah; povprečna trţna cena za m
3
 mešanice različnih vrst lesne biomase 

(ţagovina, lubje, sekanci) znaša okoli 1.800 sit. 
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5.3.2.  Izgradnja Malih Hidroelektrarn (MHE)  
 

Vodotok Dobrnica ima dovolj velik vodni potencial za izgradnjo malih hidroelektrarn, saj so 

na tem potoku bile ţage in mlini. Z izgradnjo MHE bi poleg pridobljene električne energije 

stabilizirali vodotoke (jezove).  

 
Pretok vode: 

 

h = 0,15 m 

b = 4 m 

ч = 0,6 

g = 9.81 m/s
2 

 

Q = 2/3 * ч * h * b * ( √2*g*h) 

Q = 0,4117 m
3
 

 

 

Teoretična moč P0 turbine je enaka razpoloţljivi vodni moči: 

 

P0 = q * g * H  

 

q = 60% od Q = 0,247 m
3
 

 

H = 20 m 

 

P0 = q * g * H *0,75 = 0,247 * 9,81 * 20*0,75 = 36,3 kW 

 

 

Razpoloţljiva vodna moč je pri višinski razliki 20 m 36 kW.   

 

V soteski Dobrnice je moţno postaviti 3 turbine, ki bi skupaj dale okoli 100 kW električne 

moči, vendar je z odlokom prepovedano gospodarsko izkoriščanje vodotoka, tako, da ta moč 

ostane neizkoriščena. V ravnini pa je za koriščenje premalo padca.  

 

 

5.3.3.  Izkoriščanje vetrne energije 
 

Prve elektrarne, ki so za proizvodnjo električne energije koristile energijo vetra so se pojavile 

ţe leta 1920. Teoretično se lahko v elektriko pretvori 60 % energije vetra, v praksi pa le 20 % 

do 30 %.  Moči vetrnih elektrarn se gibljejo od nekaj kW do nekaj MW. Večina vetrnih 

elektrarn potrebuje hitrost vetra od 5 – 25 m/s. 

 

Na  sedlih in grebenih je vetra veliko in tudi hitrosti so primerne. Za natančen izračun bi bilo 

potrebno izvesti točne meritve, ali pa postaviti vetrnico z manjšo močjo električnega 

generatorja (20 kW).  

V primeru pozitivnih  rezultatov bi kmetje na tem področju imeli kot dopolnilno dejavnost 

pridobivanje elektrike  iz vetrne energije. 
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5.3.4.   Pridobivanje geotermalne energije  
 

Dobrna leţi na tektonskem prelomu, kjer so tri vrtine s termalno vodo.  Količina termalne 

vode iz prvega vrelca je 5 – 6 l/sek in priteče iz globine 1 200m. Iz notranjosti voda privre v 

petih ţilah. Ena je močnejša, ostale štiri pa šibkejše. Tempertura vode je 36 
o
C. Na dan dodajo 

30 – 40 m3 sveţe vode, kar pomeni, da skoraj toliko tople vode s temperaturo 31 –32 
o
C 

odteče v potok preko zbiralnega bazene, kjer se naravno ohlaja. Pri padcu temperature 

iztekajoče vode za 10 
o
C  in pri 65 % izkoristku toplotne črpalke bi bila pridobljena toplotna 

energija 110 MWh letno. Ocenjena vrednost investicije je 4.800.000,00 SIT. 

 

 

5.3.5. Solarni sistem za pripravo tople vode 
 

V Termah Dobrna je smiselna uporaba solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode. V 

objektih kompleksa je veliko porabnikov, ki potrebujejo toplotno energijo na 

nizkotemperaturnem nivoju. Taki porabniki so: 

 

 kopalnice (kadi, tuši, umivalniki) – topla voda na nivoju do 40 °C 

 kuhinja (pomivanje posode, umivalniki) – topla voda na nivoju do 40 °C 

 bazen (tuši, umivalniki) – topla voda na nivoju do 40 °C 

 bazen (bazenska voda) – topla voda na nivoju 35°C 

 

Za bazene se uporablja termalna voda, ki se dogreva s toplovodnimi kotli, kurjenimi na 

kurilno olje. To so isti kotli, ki sluţijo tudi za ogrevanje. V letnem obdobju običajno obratuje 

en kotel, v zimskem pa vsi trije. Sanitarna topla voda, ki se uporablja v hotelu Vita, se ogreva 

samo s kotli, to je s kurilnim oljem. Predvidena je tudi električna priprava sanitarne tople 

vode, ki pa se ne vključuje. 

 

Za ogrevanje potrošne tople vode, ki je na tako nizkem temperaturnem nivoju in je potrebna 

preko celega leta, je idealen solarni sistem. 

 

Objekti so locirani tako, da je moţna namestitev sprejemnikov sončne energije.  

 

Povprečna dnevna poraba sanitarne tople vode je: 

 

qd = 8.322.000 / 365 = 22.800 l/dan 

 

Potrebna dnevna toplota energije za segretje z 10 °C na 40 °C je:  

 

Qp = 795 kWh 

 

pri parametrih za Dobrno in SSE 84: 

 

povprečna letna energija globalnega obsevanja: G = 3,0 kWh/m
2 

najvišja: Gmax = 5,16 kWh/m
2
 

najniţja: Gmin = 0,75 kWh/m
2 

povprečni letni izkoristek SSE: ŋl = 0,30 

 

srednja letna vrednost energije, ki jo odda SSE 84 fluidu pri nagibu 45°: 
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QS = 2,7 kWh/m
2 

 

k = 1              korekturni faktor odklona (azimuta) pri odklonu 0°od smeri juga  

 

 

Površina sprejemnikov: 

 

A = Qp / Qs * 3650 / 3000 * k = 358 m
2
 

 

Pri površini 358 m
2
 sprejemnikov sončne energije tipa SSE 84 bi pokrivali preko celega leta 

vse potrebe po energiji za pripravo sanitarne tople vode. 

 

Investicija v solarni sistem bi znašala: 

 

I = n * Csp + Cpr = 179 * 300 + 15.000 = 68.700 € = 16.291.900 SIT 

 

Število sprejemnikov sončne energije SSE 84-2 z F = 2 m
2
. 

 

n = 358 / 2 = 179 

 

Cena sprejemnika: 

 

Csp = 300 € 

 

Dodatni stroški predelav sistema priprave tople vode: 

 

Cpr = 15.000 € 

 

 

 

5.3.6.    Energetska učinkovitost v stavbah 
 

5.3.6.1.   Komentar energetskih varčevalni ukrepov v stavbah 

 

V nadaljevanju so opisani ukrepi energetske učinkovitosti na ovoju stavbe, ogrevalnem 

sistemu in ukrepi za zniţanje stroškov rabe električne energije. Pri odločanju za posamezen 

ukrep je predvsem pomembno razmerje med ceno ukrepa in pozitivni učinki, doseţeni s 

posameznim ukrepom. 

 

Z izvedbo določenega ukrepa v okviru energetske obnove se poleg zniţanja rabe energije in s 

tem povezanih stroškov zmanjšajo tudi emisije škodljivih emisij v ozračje (pri rabi 

posameznih energentov se vrednoti predvsem emisije ogljikovega dioksida (CO2), ki je eden 

glavnih povzročiteljev globalnega učinka tople grede in za katerega je Slovenija s Kiotskim 

protokolom predvidela zmanjšanje emisij do leta 2012 na raven, kakšna je bila v Sloveniji v 

letu 1986. Ta referenčna raven emisij je bila ţe preseţena v letu 1996. Ostale emisije so še: 

ogljikov oksid (CO), ţveplov dioksid (SO2), dušikovi oksidi (NOx), ogljikovodiki (CxHy) in 

prašni delci). 

 

Drugi pomemben pozitiven učinek energetske sanacije pa je povečanje bivalnega ugodja v 

stavbi. Tako je z zatesnitvijo ali menjavo oken in vrat zmanjšan prepih v stavbi. S toplotno 
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izolacijo stropa in zunanjih zidov stavbe in pri menjavi običajne dvojne zasteklitve z 

nizkoemisijsko z aragonskim polnjenjem je doseţena višja površinska temperatura zidov in 

okenskih stekel v ogrevanih prostorih ter bolj enakomerna porazdelitev temperature po višini 

posameznega prostora, kar vpliva na boljše počutje ljudi, prav tako pa se zaradi bolj ugodnega 

temperaturnega profila lahko zniţa povprečna temperatura zraka v prostoru in s tem tudi raba 

energije za ogrevanje. Zniţanje temperature ogrevanega prostora za 1C pomeni do 6% 

prihranka energije za ogrevanje. 

 

 

5.3.6.1.1. Organizacijski ukrepi 

 

Osveščanje uporabnikov 

Je eden od prioritetnih ukrepov, saj izkušnje kaţejo, da je mogoče le s pravilnim ravnanjem 

osveščenih uporabnikov zmanjšati rabo energije v stavbi tudi do 10%, brez da bi se bivalno 

ugodje v stavbi zmanjšalo.  

Sredstva za osveščevalne dejavnosti so relativno nizka, zlasti v primerjavi s ceno ostalih 

moţnih investicij za zmanjšanje rabe energije v stavbi, učinek pa je dolgoročen in ima v 

javnih in šolskih objektih tudi pomembno osveščevalno in vzgojno funkcijo. 

 

Energetsko knjigovodstvo 

Običajna teţava pri zbiranju podatkov o rabi energentov in električne energije v javnih 

stavbah je, da se računi za posamezno stavbo ne zbirajo na enem mestu, ter se hranijo za 

posamezne stavbe za različna obdobja za nazaj in tudi niso med seboj povsem primerljivi za 

nadaljnjo sistematično obdelavo. 

Številni podatki o stavbah, o stanju stavbnih elementov in ogrevalnih sistemov ter o rabi 

energije za pripravo sanitarne tople vode in pripravo hrane, na podlagi katerih bi bilo mogoče 

natančno določiti energijske tokove v stavbi, so marsikje pomanjkljivi, ker se jih do sedaj ni 

sistematično zbiralo, to pa povzroča teţavo tudi pri medsebojni primerjavi posameznih stavb z 

vidika učinkovite rabe energije. 

 

Priporočamo vzpostavitev enotnega načina spremljanja podatkov na enem mestu, njihovo 

sprotno vnašanje v podatkovno bazo ter primerjavo izračunane energetske porabe posameznih 

stavb z ostalimi stavbami podobnega tipa v občini in tudi v drţavi.  

 

 

5.3.6.1.2. Investicijski ukrepi 

 

Navedeni so ukrepi investicijskih in vzdrţevalnih del za učinkovito rabo energije v stavbi. 

Vrstni red opisanih ukrepov je od bolj priporočljivih, z najkrajšimi vračilnimi dobami 

investicije, do ukrepov, s katerimi se investicija povrne šele na daljše časovno obdobje, razen 

v primeru, če je določen poseg na stavbi potreben ţe zaradi izteka ţivljenjske dobe ali 

poškodbe posameznega stavbnega elementa ali elementa ogrevalnega sistema. Praviloma so 

posegi na ogrevalnem sistemu cenejši in se vrnejo v krajšem času, posegi na ovoju stavbe pa 

so investicijsko zahtevnejši in imajo daljšo vračilno, pa tudi ţivljenjsko dobo. 

 

Navedene vračilne dobe in pričakovani prihranki so okvirne, na podlagi izkušenj s področja 

energetske sanacije stavb v Sloveniji. Za zanimive naloţbe v energetsko obnovo stavb veljajo 

tiste z dobo vračanja krajšo od 10 let. Na splošno velja, da samo z izvedbo le teh ukrepov, 

doseţemo do 30% skupnih energijskih prihrankov v stavbi. 
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Tesnjenje oken 

V slabo izoliranih stavbah predstavljajo toplotne izgube zaradi prezračevanja okoli 1/3 vseh 

toplotnih izgub. Samo s tesnjenjem oken lahko v stavbah prihranimo od 10% do 15% energije 

za ogrevanje. Vračilna doba namestitve tesnil je od enega do dveh let. Pomembno je 

poudariti, da je pri oknih, ki dobro tesnijo, potrebno aktivno prezračevanje z odpiranjem oken 

ali z mehanskimi sistemi.  

 

Toplotna izolacija nepohodnega podstrešja 

S toplotno izolacijo stropa proti podstrešju je v stavbah mogoče doseči 7% do 12% 

prihrankov energije za ogrevanje. Investicija v nepohodno izvedbo 15 cm debele toplotne 

izolacije (izvedene so le pohodne vzdrţevalne poti) se povrne v treh do štirih letih. Pohodne 

izvedbe izolacije (s cementnim estrihom) so precej draţje, a sicer omogočajo večjo 

funkcionalnost podstrešja, ne pa tudi večjih energijskih prihrankov. Pri izvedbi ukrepa v več 

stavbah v občini je moţno dobiti količinske popuste. Dela bi lahko izvajali tudi zaposleni 

preko javnih del. 

 

Pregled instalacij ogrevanja objektov 

Celotno instalacijo ogrevanja je potrebno v vsaki stavbi preveriti in evidentirati dejansko 

stanje. Posebej pri starejših sistemih se je dogajalo, da se je menjavalo posamezna ogrevala s 

tistimi, ki so bila takrat dosegljiva na trgu, in ne glede na predvidena v projektni 

dokumentaciji. 

Če je bil v kasnejšem času k stavbi prigrajen prizidek, katerega centralno ogrevanje je bilo 

izvedeno z razširitvijo obstoječega ogrevalnega sistema se bistveno spremenijo hidravlične 

razmere razvoda toplote. Ukrep je predpriprava za uspešno izvajanje drugih ukrepov na 

ogrevalnem sistemu. 

 

Hidravlično uravnoteţenje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov 

Naloga hidravličnega uravnoteţenja ogrevalnega sistema je, da vsako ogrevalo dobi ustrezen 

pretok.. Tega ni mogoče doseči samo z ustreznim dimenzioniranjem cevovodov, pač pa je 

potrebno v skladu z izračuni vgraditi dušilne ventile za posamezne ogrevalne veje, dviţne 

vode in ogrevala. V nasprotnem primeru se dogaja, da so nekateri prostori ogreti premalo, 

nekateri pa preveč. Tako je, na primer, v prostorih na juţni strani stavbe zaradi solarnih 

toplotnih dobitkov prevroče, na severni strani pa so temperature niţje od predvidenih. 

Teţave zaradi neizvedenega hidravličnega uravnoteţenja ogrevalnega sistema so praviloma 

sorazmerne z velikostjo stavbe, posebej so prizadeti najbolj oddaljeni prostori. 

Problem preveč ogretih prostorov uporabniki rešujejo z odpiranjem oken, za ustrezno ogretje 

hladnejših prostorov pa se bodisi uporablja dogrevanje z električnimi kaloriferji v prostoru 

samem bodisi kurjač poveča temperaturo ogrevalnega medija in se tako preveč ogreva cela 

stavba. V obeh primerih se poveča raba energije za ogrevanje. 

Z vgradnjo avtomatskih regulacijskih ventilov za hidravlično uravnoteţenje ogrevalnega 

sistema, je mogoče zniţati rabo energije za okoli 5% do 10%, odvisno stanja ogrevalnega 

sistema pred ukrepom. 

Cena posameznega vgrajenega avtomatskega regulacijskega ventila je okoli 20.000 SIT. 

Vračilna doba hidravličnega uravnoteţenja centralnega ogrevalnega sistema je v povprečju tri 

do štiri leta, pri ročni nastavitvi pa je vračilna doba manj kot eno leto. 

 

Navadni ročni ventili za lokalno regulacijo toplotne oddaje ogreval ne omogočajo učinkovite 

rabe energije, saj jih moramo ročno zapirati, da bi dosegli ţeleno zniţanje temperature, prav 

tako pa z njimi ni mogoče sproti zniţevati toplotno oddajo ogreval glede na toplotne dobitke v 
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prostoru. Veliko ročnih ventilov na ogrevalih je tudi iztrošenih, da ne zapirajo pretoka, 

nekateri dotrajani ventili tudi puščajo. 

S termostatskimi ventili na ogrevalih je mogoče nastaviti temperaturo v posameznem prostoru 

v skladu z ţeljami uporabnika, obenem pa s sprotnim merjenjem temperature v prostoru in 

primerjave z nastavljeno temperaturo omogočajo učinkovito izkoriščanje zunanjih (sonce) in 

notranjih virov toplote (aparati, ljudje) in s tem manjšo rabo energije. Termostatske ventile 

zato nameščamo predvsem v prostore na osončeni strani stavbe in kjer so večji notranji viri 

toplote (npr. kuhinja).  

Termostatski ventili dobro delujejo samo v sistemih, ki imajo izvedeno centralno regulacijo 

temperature in so ustrezno hidravlično uravnoteţeni. 

Cena zamenjave ročnega z termostatskim ventilom znaša okoli 7.000 SIT na ventil. 

Investicija se povrne v povprečju v štirih letih. 

 

Da so doseţeni moţni energijski prihranki, je posebej pomembno, da je ukrep strokovno 

izveden. Predhodno je potrebno na podlagi pregleda originalne projektne dokumentacije o 

ogrevalnem sistemu in pregledu obstoječega stanja sistema napraviti študijo izvedljivosti v 

kateri so na strokovni podlagi določene tehnične karakteristike predvidenih ukrepov. 

 

Ureditev centralne regulacije sistemov ogrevanja 

S centralnim sistemom regulacije ogrevalnega medija v odvisnosti od zunanje temperature 

doseţemo izenačene temperaturne pogoje za vsa ogrevala v stavbi. Na ta način se zmanjšajo 

toplotne izgube razvodnega omreţja, zagotovljeno je učinkovito delovanje lokalne regulacije 

na ogrevalih, obenem pa je mogoče skrajšati čas obratovanja ogrevalnega sistema glede na 

namembnost stavbe in bivalne navade uporabnikov (npr. nočna prekinitev ogrevanja in 

prekinitev ob vikendih in praznikih). Tudi če je v nekaterih stavbah ţe vgrajen regulacijski 

sistem ogrevanja, bi ga bilo v primeru njegove zastarelosti še enkrat pregledati in po potrebi 

obnoviti ali zamenjati. 

Cena celotnega posega na ogrevalnem sistemu (nakup in vgradnja posameznih regulacijskih 

elementov) je 350.000 SIT. Vračilna doba je okoli enega leta pri velikih sistemih. 

 

Da je zagotovljeno optimalno delovanje centralnega ogrevalnega sistema, se v stavbi izvaja 

kombinacijo ukrepov (pregled stanja sistema, ureditev centralne regulacije in hidravlično 

uravnoteţenje sistema ter namestitev termostatskih ventilov na ogrevala).  

Skupni prihranki energije za ogrevanje po izvedenih vseh ustreznih ukrepih na ogrevalnem 

sistemu znašajo 20% in več glede na predhodno stanje. Investicija se v povprečju povrne v 

treh letih. 

 

Zamenjava kurilnih naprav 

Iz energetskega in tudi okoljskega vidika je v stavbah priporočeno 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 niţje izkoristke. Letni obratovalni 

izkoristek novega specialnega kotla na kurilno olje znaša okoli 80%, izkoristek starejših 

kotlov pa okoli 65%. Po metodologiji izračuna iz Priročnika za energetske svetovalce ima, ob 

upoštevanju obeh privzetih vrednost izkoristkov, novi kotel za skoraj 19% boljši toplotni 

izkoristek od starega. Pri zamenjavi kotla je potrebno še enkrat preveriti njegovo potrebno 

toplotno moč, saj so kotli v Sloveniji večinoma predimenzionirani. Po izvedbi ukrepov 

učinkovite rabe energije na ovoju stavbe, se zmanjšajo toplotne izgube objekta in ustrezno 

tudi potrebna toplotna moč kotla. 

Cene kotlov so odvisne od tipa in velikosti kotla ter dobavitelja. Ceno je tako mogoče določiti 

na podlagi konkretnih ponudb dobaviteljev. 
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Toplotna izolacija zunanjih sten 

Glede na velikost investicije je smiselno toplotno izolirati zunanje zidove stavbe le v primeru, 

ko je potrebno obnoviti fasado stavbe ţe iz drugih razlogov; če je poškodovana ali proti koncu 

svoje ţivljenjske dobe. V tem primeru znašajo stroški dodatne izolacije le okoli 10% vseh 

stroškov sanacije. Priporočena debelina izolacije je 10 centimetrov in več. 

Na voljo je več različnih fasadnih sistemov, ki se med seboj močno razlikujejo tudi po ceni. 

Če zunanji zid, čigar fasada je sicer v dobrem stanju, toplotno izoliramo in obnovimo zgolj 

zaradi zmanjšanja toplotnih izgub objekta, je vračilna doba takšne investicije do 25 let. V 

primeru, ko je toplotna izolacija le dodaten poseg ob siceršnji nujni obnovi fasade, se strošek  

za dodatno toplotno izolacijo povrne ţe v treh do štirih letih. 

 

Zamenjava oken 

Zamenjava oken sodi med draţje ukrepe, zato jih je smiselno zamenjati predvsem v primeru, 

če so v slabem stanju (ne zapirajo, se krivijo, dotrajani panti…) oz. so na koncu svoje 

ţivljenjske dobe. Namesto običajne zasteklitve, morajo okna z vidika energetske učinkovitosti 

imeti nizkoemisijsko zasteklitev z argonskim polnjenjem (toplotna prehodnost 1,1 W/m
2
K, ki 

je več kot polovico manjša od običajne termopan zasteklitve).  

Z menjavo oken z okni, ki imajo nizko toplotno prehodnost zasteklitve in okvirja ter dobro 

zrakotesnost doseţemo tudi do 20% energijske prihranke pri ogrevanju. 

Cena menjave starih oken z energetsko učinkovitimi je med 35.000 in 50.000 SIT na 

kvadratni meter okna. 

 

V primeru, da bi se za zamenjavo oken odločili zgolj zaradi energijskih prihrankov, bi se 

investicija povrnila v več kot 20 letih. Ko je dotrajana okna v vsakem primeru potrebno 

zamenjati, pa se nam razlika v ceni med navadno in energetsko učinkovito zasteklitvijo s 

prihranki energije povrne prej kot v štirih letih. 

 

Zmanjšanje stroškov za električno energijo 

Prvi ukrep za zniţanje stroškov, je izbira med enotarifnim ali dvotarifnim sistemom merjenja 

in obračunavanja električne energije za gospodinjski odjem. Običajno je v stavbah, ki imajo 

dvotarifni sistem, bistveno večji deleţ porabljene elektrike v času visoke tarife. V primeru, da 

znaša deleţ odjema električne energije v času visoke tarife več kot 60% skupne rabe, je 

smiselno preiti na enotarifni sistem. S tem preprostim in dokaj poceni organizacijskim 

ukrepom je mogoče doseči pomembno zniţanje stroškov za porabljeno električno energijo ob 

siceršnji nespremenjeni rabi.  

 

V primeru dvotarifnega sistema je potrebno uporabljati električne naprave in aparate v času 

niţje tarife. Poleg osveščenega ravnanja uporabnikov je v stavbah smiselno vgraditi časovno 

preklopno avtomatiko, ki vklaplja električne bojlerje za pripravo sanitarne tople vode samo v 

času niţje tarife. 

 

Sodobni električni aparati porabijo bistveno manj električne energije ob enakem učinku od 

starejših, kar je še posebej pomembno za električna trošila, ki jih pogosto uporabljamo.  

 

Tako imajo npr. sodobni hladilniki letno porabo 200 kWh, v primerjavi s starejšimi z letno 

porabo 350 kWh. Zamenjava 100 W ţarnice, ki deluje 1000 ur na leto z energetsko varčno 

sijalko z enako svetilnostjo moči 20 W omogoča prihranek 80 kWh na leto. 
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5.3.6.2.  Uvedba računalniškega energetskega knjigovodstva v javne stavbe 

 

Z uvedbo računalniškega programa Energetsko knjigovodstvo, v prvi fazi predvsem v javne 

stavbe, bi bili omogočeni naslednji pozitivni učinki: 

 

 omogočeno bi bilo pridobitev in spremljanje točnih podatkov o stanju energetske porabe v 

javnih stavbah, saj so sedaj podatki o energetski porabi (računi) razpršeni in nesistemsko 

vodeni, 

 

 poleg podatkov o rabi energije bi bil omogočen točen vpogled o stanju stavb in ogrevalnih 

sistemov. 

 

 zmanjšali bi se transakcijski stroški dostopa do podatkov. 

 

 omogočeno bi bilo laţje določanje prioritetnih ukrepov za zmanjšanje energije v stavbah 

in njihovih pričakovanih učinkov. 

 

 na podlagi primerjave med obstoječim stanjem rabe energije v stavbi, bi bilo mogoče 

določiti dejanske učinke izvedenih ukrepov URE (učinkovite rabe energije)  v stavbah. 

 

Energetsko knjigovodstvo je eden prvih sistemskih ukrepov za učinkovito rabo energije. Brez 

njega praktično ne bo mogoče vpeljati financiranja v učinkovito rabo v javnem sektorju na 

osnovi pogodbenega financiranja tretje strani kot to zahteva SAVE direktiva (EC 97/93) EU, 

poleg tega pa je koristen pripomoček za oblikovanje in spremljanje lokalne energetske 

zasnove.    

   

Računalniški program Energetsko knjigovodstvo omogoča tekoče  spremljanje porabe 

energije po posameznih energentih (elektrika, plin, kurilno olje itd.) po posameznih 

porabnikih kot tudi znotraj njih po namenu rabe in po številu uporabnikov določene 

energetske storitve.  

 

 

  

5.3.7. Energetska učinkovitost v stanovanjskih hišah 
 

Pri stanovanjskih hišah temelji energetska učinkovitost predvsem na izolaciji objektov -

predvsem toplotna zaščita stropov (podstrešij) in sten. Tovrstna zaščita prinese 22 % 

prihranka pri celotni porabi energije povprečne enostanovanjske hiše oz. kar 900 l kurilnega 

olja od skupne porabljene energije 42 820 kWh. 

 

Naslednje področje, kjer so moţni veliki prihranki je zasteklitev oken z plinsko polnjenimi 

stekli s k=1,1 in zatesnitev oken ter vrat. Ta ukrep prinese okoli 9 % prihranka glede na 

celotno porabljeno energijo. 

 

Z regulacijo ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature in regulacija temperature v 

prostoru ter z zniţanjem temperature ogrevalnih prostorov za dve stopinji je moţen prihranek 

do 20 %. 

 

Pri uporabi sončnih sprejemnikov in pravilni uporabi tople vode je prihranek dobrih 12 % 

energije.  
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V sodelovanju z občino naj bi bili občani seznanjeni z razpisi za pridobitev nepovratnih 

sredstev in ugodnih kreditov za realizacijo energetsko učinkovitih ukrepov. 

 

 

Predlagani ukrepi za energetsko učinkovitost 

 

Pri vrednotenju ukrepov  smo izhajali iz povprečne stanovanjske hiše z toplotnimi izgubami 

26 Kw in skupno letno porabo energije 31 920 kWh. 

  
Ukrep Predvideno 

število stavb za 

izvedbo ukrepa 

Ocenjeni letni prihranek energije pri 

enem objektu 

Ocenjeni 

prihranek v 5 letih 

% MWh/leto MWh  

Toplotna izolacija stropa  22 12 3,8 84,3 
Toplotna izolacija fasade 25 10 3,2 79,8 
Zatesnitev oken in vrat 96 9 2,9 275,8 
Zamenjava oken s k =1,1 28 11 3,5 98,3 
Regulacija ogrevanja 20 11,4 3,6 72,8 
Vgradnja sončnih 

sprejemnikov 
44 9 2,9 126,4 

Zamenjava kotlov s 

sodobnimi 
10 15 4,8 47,9 

Skupaj 245 - - 785,2 
Opomba:* Pri zamenjavi oken smo upoštevali toplotno prehodnost obstoječih oken k = 2,5 W/m2K in pri 

zamenjanem oknu 1,1 W/m2K. Pri 1 W/m
2
K so letne izgube 80 kWh. 

 

V tabeli smo upoštevali kratkoročne ukrepe varčevanja, to je tiste ukrepe, ki dajo z malo 

investicijami dobre rezultate v relativno kratkem času. Pri številu smo upoštevali specifiko 

področja in velikost investicije za realizacijo ukrepa. 

 

V okviru občine je potrebno vsa gospodinjstva seznaniti s prednostmi in vrstami varčevanja,  

z naslovi svetovalnih energetskih pisarn in z moţnostmi pridobitve nepovratnih sredstev. V 

okviru občine ali svetovalne pisarne bi bilo potrebno nekoga zadolţiti, da obvešča porabnike 

energije o razpisih za sofinanciranje investicij v te ukrepe. 

 

Pri vgradnji sončnih kolektorjev je potrebno ljudi seznaniti z moţnostjo samogradnje 

sprejemnikov sončne energije (SSE) in jih obvestiti o programu »Vsaka hiša – sončna hiša«. 

 

 

Predlagani ukrepi za uporabo obnovljivih virov 

 

Instalacija kotlov na lesno biomaso 

Individualni porabniki energentov, ki za ogrevanje uporabljajo les, v glavnem kurijo lesena 

polena tako v kotlih za centralno ogrevanje kot v individualnih grelnih telesih (peči, 

štedilniki). Pri kotlih na les brez regulacije je izkoristek 45 %, medtem ko je pri kotlih z 

avtomatsko regulacijo izkoristek 65 %.  Pri sodobnih kotlih na lesne sekance je izkoristek 

85%. Poleg tega pa ima kotel na lesne sekance vse ugodnosti kotla na olje, namreč vso 

regulacijo od avtomatskega vţiga do natančne regulacije temperature in reţimov. 

 

Investicija v sodobne kotle na lesne sekance z avtomatskim vţigom in regulacijo je zelo 

velika, zato smo predvideli relativno malo število kotlov za zamenjavo. Pomemben dejavnik, 

ki vpliva na odločitev za instalacijo sodobnega kotla na lesno biomaso je, da ima uporabnik 

moţnost kuriti svoj les.  Predvidene lokacije za vgradnjo sodobnih kotlov na lesne sekance so 
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preteţno na področjih z manjšo gostoto pozidave in kmetijskim zaledjem. Poleg individualnih 

porabnikov na posameznih dislociranih lokacijah je moţnost izkoriščanja lesne biomase v 

strnjenih naseljih s skupno kotlovnico in daljinskim ogrevanjem. 

 

Potrebno je poudariti dejstvo, da je predlagani ukrep glede na vrednost investicije in tudi 

glede na obstoječe stanje na področju individualnih kotlov na lesno biomaso v Sloveniji z 

vidika občine zelo zahteven, vendar je bistvenega pomena pri uresničevanja dolgoročnih 

ciljev trajnostnega razvoja v občini.  

 

Obseg njegove realizacije pa bo bistveno odvisen tudi od: 

 gibanja cen nafte na svetovnem trgu, 

 preskoka iz malo v veliko-serijsko proizvodnjo kotlov in opreme v EU, 

 uresničevanja programa energetske izrabe lesne biomase v Sloveniji, 

 uspešnosti vključevanja občine v izvedbo zgoraj omenjenega programa in drugih 

programov trajnostnega razvoja, zlasti kmetijsko-okoljskega programa in programov za 

skladen razvoj podeţelja. 

 

Ocena moţnosti izvedbe predlagane investicije temelji predvsem na osnovi osnutka 

»Programa energetske izrabe lesne biomase v Sloveniji«, ki ga za povečanje energetske rabe 

lesne biomase pripravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. V Programu je med 

drugim predvidena instalacija 5.000 majhnih kotlov na lesno biomaso za individualno 

ogrevanje (do 50 kW toplotne moči, povprečna moč 30 kW) do leta 2010.  

 

 

Instalacija solarnih sistemov za pripravo tople vode v stanovanjskih hišah 

Instalacija solarnih sistemov za pripravo tople vode v stanovanjskih hišah se sofinancira z 

nepovratnimi sredstvi za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, do 40% cene sistema, 

vendar največ 25.000,00 SIT/m
2
 vgrajenega sprejemnika sončne energije (SSE) oziroma 

150.000,00 SIT za celoten sistem.  
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6. EKONOMSKO VREDNOTENJE PREDLAGANIH UKREPOV 
 

V poglavju so obravnavani glavni parametri ekonomske analize predlaganih ukrepov za 

učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije. 

 

 

6.1. Predlogi ukrepov, pri katerih učinki niso neposredno vrednostno  

merljivi  
 

Stalno osveščanje in izobraţevanje občanov 

 
Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Strošek/leto 280.000 280.000 300.000 320.000 320.000 1.500.000 

Viri financiranja občina občina občina Občina občina občina 

Tabela 6.1.1.: Pregled stroškov osveščanja 
 

Predvideni so stroški predavanj, brošur in ostalega informativnega materiala, stroški 

obveščanja o raznih razpisih za nepovratna sredstva v okviru energetskega varčevanja in 

sodelovanje z energetsko pisarno. 

 

 

Uvedba računalniškega programa za energetsko knjigovodstvo javnih stavb 

 
Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Strošek/leto 500.000 1.000.000 60.000 60.000 60.000 1.680.000 

Viri financiranja občina občina občina občina občina občina 

Tabela 6.1.2.: Pregled stroškov za uvedbo računalniškega programa   

 

Predviden je nakup programa in izobraţevanje za delo s programom ter stroški rednega dela s 

programom (sprotno zbiranje in vnos podatkov).  

 

 

Izdelava energetskih pregledov  

 
Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Število pregledov 2 4 2 2 2 12 

Strošek pregleda 1.200.000 1.600.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 6.100.000 

Viri financiranja 50 % občina      

50 % MOPE 

50 % 

podjetje      

50 % MOPE 

50 % občina 

50 % MOPE 

50 % 

podjetje 

50 % MOPE 

50 % 

podjetje 

50 % MOPE 

- 

Tabela 6.1.3.: Pregled stroškov za izdelavo energetskih pregledov 

 

V prvem letu je predviden energetski pregled objektov Zavoda za usposabljanje in varstvo 

Dobrna, v drugem letu pa objektov zdraviliškega kompleksa Toplice Dobrna. V tretjem letu 

predlagamo pregled osnovne šole in vrtca v Dobrni. V četrtem in petem letu so predvideni 

energetski pregledi stanovanjskih blokov v občini (v četrtem letu dva bloka, v petem letu pa 

ostali bloki). 

 

Pri virih financiranja smo upoštevali sedaj veljavne kriterije. 
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Skupen pregled predlaganih ukrepov 

 
Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Občina 1.380.000 1.280.000 910.000 380.000 380.000 4.330.000 

MOPE 600.000 800.000 550.000 550.000 550.000 3.050.000 

Podjetja 0 800.000 0 550.000 550.000 1.900.000 

Skupaj  1.980.000 2.880.000 1.460.000 1.480.000 1.480.000 9.280.000 

Tabela 6.1.4.: Skupen pregled stroškov  

 

 

 

6.2. Ukrepi energetske učinkovitosti  kjer so učinki merljivi  

 
6.2.1. Stanovanjske hiše 
 

Na odločitve porabnikov občina nima neposrednega vpliva, vendar pa lahko z osveščanjem in 

izobraţevanjem vzpodbudi porabnike da začnejo razmišljati o učinkoviti rabi energije in 

uporabi obnovljivih virov energije. Čeprav na predlagane ukrepe občina nima vpliva se 

predvideva, da se bodo na tem področju izvajale nekatere investicije.  

 

Nekateri ukrepi energetske učinkovitosti se subvencionirajo s strani MOPE, AURE. Agencija 

je prek javnih razpisov do sedaj subvencionirala oziroma dodelila nepovratna sredstva za 

toplotne izolacije podstrešij, kontrole in nastavitve oljnih gorilnikov, tesnjenja oken in vrat, 

zamenjave oken, zasteklitve, uporabe energijsko varčnih sijalk. Agencija izvaja programe 

subvencioniranja ter dodeljevanja nepovratnih sredstev tudi za pripravo tople vode z uporabo 

sončne energije ali toplotnih črpalk, uporabo lesne biomase v modernih kurilnih napravah, 

pridobivanje električne energije s pomočjo sonca. 

 

 

Izolacija podstrešij 

 
 Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Cena/m
2
 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 - 

Število izoliranih podstrešij 2 3 4 5 8 22 

Stroški 608.000 912.000 1.216.000 1.520.000 2.432.000 6.688.000 

Subvencija 60.800 91.200 121.600 152.000 243.200 668.800 

Prihranek energije  v MWh  6,4 9,6 12,8 16,0 25,5 70,3 

Prihranek energije  v SIT 63.840 95.760 127.680 159.600 255.360 702.240 

Tabela 6.2.1.1.: Pregled stroškov investicije in prihrankov energije v primeru izvedbe ukrepov 

 

Pri izračunih smo upoštevali, da je 1 MWh = 10.000,00 SIT. 

 

Pri subvencijah smo upoštevali sedanje višine subvencij, ko je višina posamezne finančne 

spodbude lahko največ 10% investicijske vrednosti ali v primeru večjega stanovanjskega 

objekta do 5 mio SIT.znaša Pri prihranku energije smo upoštevali vrednosti iz tabele 

''Varčevanje energije v gospodinjstvu''.  

 

Investicija se s privarčevano energijo in upoštevano subvencijo povrne v 8,5 letih. 
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Izolacija ovoja stavbe  

 
 Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Cena/m
2
 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 - 

Število izolacij 2 3 5 7 8 25 

Stroški 840.000 1.260.000 2.100.000 2.940.000 3.360.000 10.500.000 

Subvencija 84.000 126.000 210.000 294.000 336.000 1.050.000 

Prihranek energije  v MWh  6,4 9,6 16,0 22,3 25,5 79,8 

Prihranek energije  v SIT 63.840 95.760 159.600 223.440 255.360 798.000 

Tabela 6.2.1.2.: Pregled stroškov investicije in prihrankov energije v primeru izvedbe ukrepov 

 

Pri izračunih smo upoštevali, da je 1 MWh 10.000,00 SIT.  

 

Pri subvencijah smo upoštevali sedanje višine subvencij, ko je višina posamezne finančne 

spodbude lahko največ 10 odstotkov investicijske vrednosti ali v primeru večjega 

stanovanjskega objekta do 5 milijonov tolarjev. Pri prihranku energije smo upoštevali 

vrednosti iz tabele ''Varčevanje energije v gospodinjstvu'' 

 

Investicija se s privarčevano energijo  in upoštevano subvencijo povrne v 11,5 letih. 

 

 

Zatesnitev oken in vrat 

 
 Postavka 1.leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Cena za stavbo 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - 

Število hiš 7 13 19 25 32 96 

Stroški 140.000 260.000 380.000 500.000 640.000 1.920.000 

Prihranek energije v MWh 20,1 37,3 54,6 71,8 91,9 275,8 

Prihranek energije v SIT 201.096 373.464 545.832 718.200 919.296 2.757.888 

Tabela 6.2.1.3.: Pregled stroškov investicije in prihrankov energije v primeru izvedbe ukrepov 

 

Pri izračunih smo upoštevali, da je 1 MWh = 10.000,00 SIT. Pri prihranku energije smo 

upoštevali vrednosti iz tabele ''Varčevanje energije v gospodinjstvu''. Pri hiši smo upoštevali 

10 m
2
 oken. Investicija se s privarčevano energijo povrne prej kot v enem letu. Po ponudbi 

izvajalca znaša cena na tekoči meter tesnjenja 500,00 SIT. 

 

 

Zamenjava oken v m2 

 
 Postavka 1.leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Cena/okno m
2
 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 - 

Število hiš 2 4 6 7 9 28 

Stroški 900.000 1.800.000 2.700.000 3.150.000 4.050.000 12.600.000 

Subvencija  90.000 180.000 270.000 315.000 405.000 1.260.000 

Prihranek energije v MWh 7,0224 14,0 21,1 24,6 31,6 98,3 

Prihranek energije v SIT 70.224 140.448 210.672 245.784 316.008 983.136 

Tabela 6.2.1.4.: Pregled stroškov investicije in prihrankov energije v primeru izvedbe ukrepov 
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Pri izračunih smo upoštevali, da je 1 MWh = 10.000,00 SIT. Pri subvencijah smo upoštevali 

sedanje višine subvencij, ko znaša višina posamezne finančne spodbude največ do 10% 

investicijske vrednosti ali v primeru večjega stanovanjskega objekta do 5 mio SIT. Upoštevali 

smo povprečno kvadraturo oken 10 m
2
 na objekt. Investicija se s privarčevano energijo 

povrne v  11,5 letih.  

 

 

Regulacija ogrevanja 

 
 Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Cena 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 - 

Število kotlov 1 3 4 5 7 20 

Stroški 120.000 360.000 480.000 600.000 840.000 2.400.000 

Prihranek energije  v MWh 4 11 15 18 25 72,8 

Prihranek energije v MWh 36.389 109.166 145.555 181.944 254.722 727.776 

Tabela 6.2.1.5.: Pregled stroškov investicije in prihrankov energije v primeru izvedbe ukrepov 

 

Pri izračunih smo upoštevali, da je 1 MWh = 10.000,00 SIT. Regulacija ogrevanja se ne 

subvencionira. Investicija se povrne v treh letih. 

 

 

Zamenjava starejših kotlov 

 
Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Cena/kotel 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 - 

Število kotlov 1 1 2 3 3 10 

Stroški 280.000 280.000 560.000 840.000 840.000 2.800.000 

Prihranek energije v MWh 4,79 4,8 9,6 14,4 14,4 47,9 

Prihranek energije v SIT 47.880 47.880 95.760 143.640 143.640 478.800 

Tabela 6.2.1.6.: Pregled stroškov investicije in prihrankov energije v primeru izvedbe ukrepov 

 

Pri izračunih smo upoštevali, da je 1 MWh = 10.000,00 SIT. 

Menjava kotlov z kotli na kurilno olje  se ne subvencionira. Investicija se s privarčevano 

energijo povrne v  6 letih. 

 

 

Montaţa sprejemnikov sončne energije 

 
 Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Skupaj 

Cena/stanovanjsko hišo 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 - 

Število stanovanjskih hiš 3 7 10 12 12 44 

Stroški 1.350.000 3.150.000 4.500.000 5.400.000 5.400.000 19.800.000 

Subvencije MOPE in EUS 450.000 1.050.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000 6.600.000 

Subvencije občine 150.000 350.000 500.000 600.000 600.000 2.200.000 

Prihranek energije v MWh 8,6184 20,1096 28,728 34,4736 34,4736 126,4 

Prihranek energije v SIT 86.184 201.096 287.280 344.736 344.736 1.264.032 

Tabela 6.2.1.7.: Pregled stroškov investicije in prihrankov energije v primeru izvedbe ukrepov 
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Pri izračunih smo upoštevali, da je 1 MWh = 10.000,00 SIT. Na stanovanjsko hišo smo 

upoštevali  7 m
2
 sončnih sprejemnikov energije. Višina nepovratnih sredstev za posamezne 

ukrepe je za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, do 40% cene sistema, vendar 

največ 25.000,00 SIT/m
2
 vgrajenega sprejemnika sončne energije (SSE) oziroma 150.000,00 

SIT za celoten sistem. 

 

Investicija se s privarčevano energijo in z upoštevanjem subvencije povrne v 8,7 letih. 

 

 

Investicijski stroški za obdobje 5 let za realizacijo predvidenih varčevalnih ukrepov v 

občini  Dobrna 

 
 

Ukrep Predvideno 

število stavb 

za izvedbo 

ukrepa 

Ocenjeni 

investicijski 

stroški 

Znesek v 

SIT 

Drţavne 

subvencije 

Ocenjeni 

skupni 

prihranek  

Ocenjeni 

skupni 

prihranek  

Doba 

vračanja 

 v 

SIT/m
2
 

v SIT 

/stavbo 

 

 za 5 let 

 

v SIT 

 

v MWh 

 

v SIT 

 

v letih 

Izolacija 

podstrešij  22 3.200 304.000 6.688.000 668.800 70,2 702.240 8,6 

Izolacija ovoja 
25 3.500 - 

10.500.000 
1.050.000 79,8 798.000 11,8 

Zatesnitev oken 

in vrat 96 - 20.000 1.920.000 - 260,5 2.604.672 0,7 

Zamenjava oken  28 45.000 450.000 12.600.000 1.260.000 98,3 983.136 11,5 

Regulacija 

ogrevanja 20 - 120.000 2.400.000 - 72,8 727.776 3,3 

Vgradnja 

sončnih 

kolektorjev 44 - 450.000 19.800.000 6.600.000 126,4 1.264.032 10,4 

Menjava kotlov 10 - 280.000 2.800.000 - 47,9 478.800 5,8 

Skupaj - - - 56.708.000 9.578.800 756 7.558.656 6,2 

Tabela 6.2.1.8.:  Skupen pregled predlaganih ukrepov 
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7. OCENA VREDNOSTI INVESCITIJE ZA PREDLAGANI SISTEM 

          DALJINSKEGA OGREVANJA V DOBRNI 
 

Investicija 
Investicija predvideva izgradnjo toplovodnega sistema daljinskega ogrevanja iz skupne 

kotlovnice na novi lokaciji. 

 

Za realizacijo tega projekta je potrebna  investicija v: 

 nakup zemljišča, 

 izgradnjo nove kotlovnice v izmeri 20 x 10 metrov, 

 nakup dveh kotlov za kurjenje lesne bioamse moči 2,5 in 2 MW, 

 skladišče,  

 toplovodno omreţje, 

 toplotne podpostaje.  

 

Pregled porabnikov 
Pregled večjih porabnikov, ki bi bili priključeni na sistem daljinskega ogrevanja z instalirano 

močjo toplotnih podpostaj in končno energijo: 

 

Porabnik 

Instalirana moč 

v kW 

Končna energija 

v MWh/leto 

Koriščena 

energija v MWh 

Zdraviliški kompleks Toplice Dobrna 3.200 4.785 3.589 

Osnovna šola Dobrna 314 330 280 

Vrtec Dobrna 30 15 13 

Občina Dobrna 35 35 32 

Zavod za usposabljanje in varstvo 180 416 290 

Stanovanjsko poslovni objekt Dobrna 10 

(Dnevni bar Štiblc, Frizerstvo Metka..) 17 22 22 

Gostilna Lovec 25 33 25 

Poslovni sistemi Mercator d.d. 24 25 19 

Večstanovanjske stavbe (bloki) v občini 350 410 310 

Stanovanjske hiše*  500 680 510 

SKUPAJ 4.675 6.751 5.090 

Tabela 7.1.: Pregled potencialnih porabnikov za priključitev na daljinsko ogrevanje 

 

Pri objektih so upoštevani prihranki, katere je moţno doseči z relativno malimi vlaganji kot so 

tesnjenje oken in izolacija podstrešja. 

 

Okvirni predračun investicije 
Okvirna predračunska vrednost bazira na dosedanjih izkušnjah, primerljivih ponudbah, 

projektantskih predračunih in primerljivih izvedenih delih.  

 

V predračunu je preliminarno upoštevana sodobna in optimalna izvedba (avtomatsko 

dodajanje goriva, računalniški nadzor usklajenega delovanja kotla in toplovodnega omreţja, 

usklajenost z vsemi okoljevarstvenimi predpisi). Pri detaljnejši razdelavi strukture investicije 

in predračuna bodo moţne še dodatne variante (fazna izgradnja toplovoda in priključkov), s 

čemer je moţno spreminjati predračunsko vrednost, kar olajša tudi financiranje investicije.   
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Okvirna predračunska vrednost investicije je podana v tabeli. 

 

Postavke Vrednost v SIT Vrednost v EUR 

Zemljišče 16.116.000 68.000 

Kotlovnica 51.408.000 216.911 

Skladišče 54.740.000 230.970 

Kotla z opremo  146.800.000 619.409 

Toplovodno omreţje 94.450.000 398.523 

Toplotne podpostaje  48.100.000 202.954 

Dokumentacija in inţeniring 31.639.840 133.501 

Nepredvidena dela (5%) 22.162.692 93.513 

Vrednost investicije brez DDV 465.416.532 1.963.783 

Tabela 7.2.: Pregled predračunske vrednosti investicije brez DDV. 

 

Pri preračunu je upoštevano 1 EUR = 237,00 SIT 

 

 

Moţni viri financiranja investicije 

 

V nadaljevanju predstavljeni viri financiranja izhajajo iz sedaj veljavnih razpisov in kriterijev 

(Javni razpis za Sofinanciranje študij izvedljivosti za projekte DOLB). 

 

Postavke Vrednost v SIT % 

Subvencija drţave 139.624.959 30% 

Lastna sredstva 162.895.786 35% 

Krediti 162.895.786 35% 

SKUPAJ 465.416.532 100% 

Tabela 7.3.: Pregled virov financiranja 

 

V predvidenih virih financiranja so upoštevane cene brez DDV; po ZDDV (53.-55. člen 

ZDDV) se davčnemu zavezancu v 60 dneh po predloţitvi obračuna DDV, na njegovo 

zahtevo, vrne razlika, če je znesek davčne obveznosti v davčnem obdobju manjši od zneska 

vstopnega DDV, ki ga sme davčni zavezanec odbiti v istem davčnem obdobju. 

 

 

 Subvencija drţave 

 

V okviru virov financiranja je moţno pridobiti nepovratno subvencijo s strani drţave v 

višini 30 % celotne investicije. Preostali deleţ mora zagotoviti investitor. 

 

Glede na projekte DOLB, ki so v Sloveniji ţe izvedeni oz. v izvajanju, bo preostali deleţ 

pokrit z lastnimi sredstvi in krediti. V okviru predvidenih virov financiranja je predvideno, da 

bi bila lastna sredstva 35 % in krediti 35 %. Predvideni deleţi se lahko spremenijo. Na 

spremembe deleţev virov financiranja vplivata predvsem naslednja dva dejavnika; zmoţnost 

financiranja investitorjev z lastnimi sredstvi in višina kredita, ki ga odobrijo posojilodajalci.   
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 Lastna sredstva 
 

Moţni viri lastnih sredstev: 

 denarna sredstva in stvarni vloţki investitorjev projekta DOLB, 

 plačilo oz. prispevek porabnikov, ki se bodo priključili, za nakup toplotnih postaj, 

 drugo. 

 

Nujno je, da se bodoči investitorji zavedajo, da je za izvedbo projekta potrebno zagotoviti tudi 

lastna sredstva in da mora biti finančna konstrukcija pred izvedbo projekta zaključena 

(zaprta). 

 

 

 Krediti 

 

Projekte za izkoriščanje obnovljivih virov energije, kamor se uvrša tudi energetska izraba 

lesne biomase, ugodno kreditira Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad 

(Eko sklad). Na skladu dodeljujejo kredite za okoljske investicije na podlagi rednih letnih 

javnih razpisov. Na razpise se lahko prijavijo pravne osebe, samostojni podjetniki 

posamezniki oz. fizične osebe. Pogoji kreditiranja so natančno navedeni v vsakokratnem 

razpisu. 

 

Sedaj relevantni Javni razpis za kreditiranje okoljskih naloţb 27POO3A je bil objavljen v 

Uradnem listu RS št. 42 / 09.05.2003. Naloţbe po tem razpisu morajo biti zaključene v 2 letih 

od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita. 

 

Okvirni pogoji javnega razpisa Program kreditiranja okoljskih naloţb so sledeči: 

 letna obrestna mera je za kredite v tolarjih: TOM + 0,9 % oz. TOM + 1,1% (odvisno od 

instrumentov zavarovanja kredita), 

 letna obrestna mera je za kredite v tolarjih z valutno klavzulo v EUR: trimesečni 

EURIBOR + 0,9 % oz. trimesečni EURIBOR + 1,1% (odvisno od instrumentov 

zavarovanja kredita), 

 kredit mora biti ustrezno zavarovan (npr. hipoteka na trţno zanimivi nepremičnini, zastava 

vrednostnih papirjev, garancije, poroštva, ...), 

 višina kredita je do največ 70 % od vrednosti upravičenih stroškov naloţbe, 

 odplačilna doba znaša največ 15 let, z vključenim moratorijem, 

 moratorij za odplačilo glavnice znaša največ dve leti. 

 

 

V kolikor se investitorji odločijo, da del sredstev za izvedbo sistema DOLB zberejo tudi s 

participacijo porabnikov za nakup toplotne postaje in priklop na omrežje, je možno, da za ta 

prispevek porabniki najamejo ugodni kredit Ekološko razvojnega sklada, javnega sklada. 

 

Pogoji javnega razpisa za Kreditiranje naloţb za zmanjšanje onesnaţevanja zraka in drugih 

okoljskih naloţb občanov so 28OBO3A (Uradni list RS št. 42/ 09.05.2003) sledeči: 

 do pridobitve kredita po tem razpisu so upravičeni: lastniki objektov ali njihovih 

zaključenih delov, najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim 

dovoljenjem lastnika, oţji druţinski člani upravičencev s pisnim dovoljenjem lastnika, 

 letna obrestna mera je TOM + 1 %, 

 s krediti sklada je moţno financirati do 80 % predračunske vrednosti investicije, 
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 najvišji posamični kredit znaša 3.200.000,00 SIT, 

 najdaljša odplačilna doba za kredite znaša 6 let, 

 občani vračajo kredit v mesečnih anuitetah, ki praviloma niso niţje kot 10.000 SIT in ne 

višje od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih 

 kredit lahko pridobijo občani, ki imajo zadostne redne mesečne dohodke in kredit 

zavarujejo pri Zavarovalnici Triglav. 

 

 

Stroški daljinskega ogrevanja in preliminarne cene toplotne energije za 

porabnike 
Na podlagi ocene investicije in drugih stroškov kurjenja v kotlovnici (stroškov goriva (stroški 

lesne biomase in elektrike), obratovalnih stroškov (stroški osebja, drugih stroškov 

obratovanja), stroškov vzdrţevanja kotlovnice, daljinskega ogrevanja ter toplotnih postaj in 

ostalih stroškov (stroški zavarovanja, dajatve, stroški upravljanja in drugi odhodki) smo 

izračunali ceno za 1 MWh toplotne energije, ki znaša 11.780 SIT brez DDV in 14.136 SIT z 

DDV.  

 

Cena toplotne energije vključuje tudi povprečen letni strošek kapitala v višini 5,7 %. 

 

V kolikor v izračunu upoštevamo, da je struktura virov financiranje investicije 30 % 

subvencije, 35% lastnih sredstev in 35% kredita je cena toplotne energije niţja, in sicer 9.884 

SIT brez DDV in 11.861 SIT z DDV za 1 MWh toplotne energije. 

 

Vse ocene cen toplotne energije so podane na podlagi sedaj znanih podatkov. Odmiki od teh 

podatkov bodo vplivali na izračun toplotne energije. 

 

Natančnejše ocene bo mogoče določiti šele, ko bodo znane predračunske vrednosti in bo 

realno ocenjena poraba toplotne energije in vsi stroški, ki bodo nastali s kurjenjem in 

prenosom toplotne energije. 

 

Zaenkrat je teţko navajati koliko bo posamezno gospodinjstvo oz. večjega porabnika stal 

priklop, saj je to predmet nadaljnjih interesov in dogovorov. Iz dosedanje prakse vemo, da so 

pogoji poslovanja posameznih proizvajalcev in distributerjev toplotne energije v sistemih 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Sloveniji lahko zelo različni in da so razlike 

pogojene z različnimi tehničnimi in ekonomskimi pogoji poslovanja podjetij, ki pa so 

posledica različnih razvojnih konceptov daljinskega ogrevanja v posameznih krajih (npr.:, 

Preddvor – ''priklop brezplačen'', vračunan je v ceno energije,  Nazarje in Gornji grad – 

porabniki investirali v podpostajo).  

 

V kolikor s strani občine in potencialnih porabnikov toplote obstaja interes za izpeljavo 

predvidenega projekta, se morajo povezati in si predstaviti vidike, interese, podati skupne 

predloge ter s pomočjo svetovalne institucije za predlagani projekt izdelati nadaljnje študije.  
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8. IZRAČUN EMISIJ OB IZVEDBI PREDLAGANIH UKREPOV 

 

8.1. Zmanjšanje emisij ob izvedbi toplovodnega sistema daljinskega   

          ogrevanja na lesno biomaso v Dobrni 
 

Predvidena  zamenjava klasičnega ogrevanja z daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso 

vpliva tudi na emisije dimnih plinov v samem kraju. V tabeli so prikazane vrednosti emisij v 

dimnih plinih za primer, če bi se vsi porabniki, ki so predvideni za priključitev na daljinsko 

ogrevanje, še naprej ogrevali klasično ter za primer če bi se priključili na sistem daljinskega 

ogrevanja, ki bi 100% energije pridobival iz lesne biomase.  

 

Primerjava emisij na predlagani toplovodni sistem daljinskega ogrevanja priključenih 

porabnikov v Dobrni (v kg/leto) z emisijami predvidenih porabnikov brez izgradnje toplovoda 

je podana v tabeli. 
 

Postavka SO2 NOx CxHy CO CO2 Prah 

Izkustveni podatki za kurilno 

olje 

140 40 10 50 78000 5 

Izkustveni podatki za sekance 10 40 5 16 0 4 

Izkustveni podatki za polena 10 50 1000 6000 0 70 

Izkustveni podatki za premog 340 70 10 4500 104000 60 

Obstoječe stanje [kg/leto] 4.678,1 1.429,9 2.377,9 16.470,0 2.544.516,0 338,4 

Stanje po izvedenih ukrepih 

[kg/leto] 

 

943,2 

 

1.357,2 

 

1.981,8 

 

11.466,0 

 

365.040,0 

 

257,4 

% Zmanjšanja emisij 79,8% 5,1% 16,7% 30,4% 85,7% 23,9% 

Tabela 8.1.: Primerjava emisij  

 

 

Graf 5:  Primerjava emisij 
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Opomba: Količine  CO2  so podane v tonah na leto, količine CO obstoječe stanje pa v 1/10 kg 
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9. DOLGOROČNE STRATEGIJE RAVNANJA Z ENERGIJO V  

  OBČINI   
 

9.1. Sklepne ugotovitve in priporočila 
 

  Osnovno načelo občine pri ravnanju z energijo je učinkovita raba energije. Energetska 

učinkovitost proizvodnje in rabe energije je temeljno izhodišče za doseganje pozitivnih oz. 

zmanjševanje negativnih vplivov energetike na gospodarstvo in ekologijo tako na občinski, 

kot tudi nacionalni in globalni ravni. 

Posebej pomemben segment za zmanjšanje rabe energije v občini je stavbni sektor. Na 

podlagi anket in analize je ugotovljeno, da stanovanjske, večstanovanjske, javne in poslovne 

stavbe porabijo 98,70% končne energije v občini. 

Za učinkovito rabo energije v javnih stavbah predlagamo v prvi fazi uvedbo energetskega 

knjigovodstva, nadalje pa energetske preglede javnih stavb v občini, ki bodo z analizo 

obstoječega stanja pokazali, kakšne so moţnosti učinkovite rabe energije z organizacijskimi 

in investicijskimi ukrepi. Za bolj varčno ravnanje z energijo v gospodinjstvih pa so bistvenega 

pomena dejavnosti osveščanja in izobraţevanja občanov, saj lahko predvsem s tem 

instrumentom občina vpliva na  ravnanje ljudi za izvajanje učinkovite rabe energije in 

varovanja okolja na svojih domovih. Slovenske izkušnje kaţejo, da je mogoče samo z 

investicijami, ki imajo skupno vračilno dobo krajšo od 10 let, zmanjšati rabo energije v 

stavbah za okoli 30%. 

 

 

 Ena od ključnih dolgoročnih razvojnih strategij občine je zagotovitev daljinske 

toplotne oskrbe preko toplovoda čim večjega števila oz. deleţa porabnikov v občini. V 

zasnovi je kot ena izmed variant analizirana moţnost izgradnje toplovodnega sistema 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v naselju Dobrna, saj tovrstna zasnova sistema 

daljinskega ogrevanja s skupno kotlovnico in toplotno oskrbo porabnikov preko toplovoda 

omogoča večjo zanesljivost oskrbe in optimalno rabo domačih surovin v kotlovnici, kar je 

pomembno tudi zaradi pričakovane rasti cen naftnih derivatov na svetovnem trgu v naslednjih 

desetletjih. Za občino Dobrna so v zasnovi obdelane tudi moţnosti in problemi koriščenja 

zemeljskega plina kot ekološko najustreznejšega fosilnega goriva.  

Za ogrevanje stanovanjskih hiš (predvidene lokacije so preteţno na kmetijskih področjih z 

manjšo gostoto pozidave in moţnostjo izkoriščanja svojega lesa) pa je smiselna instalacija 

manjših sodobnih kotlov na lesno biomaso. Občina bi si z rabo lesne biomase kot primarnega 

energenta v predlaganih kotlovnicah odprla moţnost za pridobitev nepovratnih finančnih 

spodbud za povečanje energetske rabe lesne biomase, ki izhajajo iz energetskih programov 

Drţave Slovenije in Evropske unije.  

 

 

 Za povečanje izrabe sončne energije je občane potrebno seznaniti z moţnostmi 

izgradnje ter samogradnje sončnih kolektorjev. 

 

 

 Predlagamo, da se delovanje občinske delovne skupine nadaljuje tudi v naslednjih 

fazah za uresničitev ukrepov, ki so predlagani v zasnovi, ter za dolgoročno usmeritev občine v 

smeri trajnostnega razvoja s poudarkom na izrabi lokalnih obnovljivih virov energije, tako z 

energetskega in okoljskega vidika kot tudi ob upoštevanju oţivljanja gospodarskih dejavnosti 

v občini. 
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9.2. Akcijski program za izvajanje Energetske zasnove občine Dobrna 
 

Energetska zasnova občine je sestavljena iz dveh delov in sicer projektnega dela in 

izvedbenega dela.  

 

Projektni del je sestavljen iz 9 poglavij, v katerih so v podpoglavjih podrobneje predelani: 

 proces nastajanja projekta in njegova struktura, 

 podrobno in po področjih razdelano obstoječe stanje energetike in ekologije v občini z 

definiranimi ključnimi problemi,  

 moţnosti razvoja občine Dobrna na področju energetike in ekologije.  

 

Izvedbeni del projekta pa je povezan z izvajanjem in nadziranjem aktivnosti navedenih v 

projektnem delu. 

 

Izvajanje energetske zasnove bo potekalo v skladu z ravnjo strateških prioritet občine, prav 

tako pa tudi v skladu z razvojnim program občine ter ostalimi programi, ki opredeljujejo njen 

razvoj.  

 

Posamezne aktivnosti za izvajanje Energetske zasnove občine Dobrna so povzete v akcijskem 

programu. Za vsako aktivnost sta predlagana in opredeljena nosilec aktivnosti ter termin 

izvajanja. 

 

Pri večini aktivnosti je za nosilca posamezne aktivnosti predlagana občina, saj je pred 

začetkom izdelave projekta imenovala delovno skupino za spremljanje in sodelovanje pri 

izdelavi energetske zasnove. Predvideno je, da se bo struktura delovne skupine po zaključku 

projektnega dela na projektu spremenila. Ţelja občine namreč je, da bi v delovno skupino 

imenovali tudi predstavnika največjega gospodarskega subjekta v občini, Term Dobrna. 

Delovna skupina bo spremenjena s sklepom o spremembah sestave članov delovne skupine. 

Dokler se na občini ne bo formirala nova delovna skupina bo za izvajanje aktivnosti iz 

energetske zasnove skrbela ţe imenovana delovna skupina. Hkrati bo izvedene aktivnosti 

spremljala ter o opravljenih nalogah letno obveščala MOPE, AURE. 

  

 

AKCIJSKI PROGRAM ZA IZVAJANJE ENERGETSKE ZASNOVE 

OBČINE DOBRNA 

 
Aktivnost Nosilec Termin 

Spremljanje razpisov in priprava vlog za 

subvencioniranje in izvedbo projektov in 

ukrepov 

Občina Kontinuirano 

Osveščanje in izobraţevanje občanov Občina  Kontinuirano 

Priprava projektnih nalog za izvedbo 

projektov in ukrepov 

Občina skupaj s 

svetovalnimi institucijami 

Kontinuirano 

Vpeljava računalniškega programa Občina skupaj s 

svetovalnimi institucijami 

2004 

Izdelava energetskih pregledov v javnih 

stavbah 

Občina skupaj s 

svetovalnimi institucijami 

2004 – 2009 

Instalacija solarnih ogrevalnih sistemov  Občina skupaj s 

svetovalnimi institucijami 

2004 - 2009 

(tabela se nadaljuje) 
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Aktivnost Nosilec Termin 

Analiza moţnosti daljinskega ogrevanja na 

lesno biomaso v Dobrni 

Občina skupaj s 

svetovalnimi institucijami 

2004 - 2005 

Iskanje  finančnih virov za realizacijo 

ukrepov in projektov 

Občina skupaj s 

svetovalnimi institucijami 

Kontinuirano  

Realizacija investicij Občina, nove druţbe, 

drugi investitorji 

2005 - 2009 

Spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov in 

projektov 

Občina skupaj s 

svetovalnimi institucijami 

Kontinuirano 

Izdelava letnih poročil Občina Kontinuirano, letno 
Tabela 9.2.1.: Predlog terminskega plana za izvajanje Energetske zasnove občine Dobrna 
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