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1 UVOD 
 
Zahteva po izdelavi lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju LEK) izhaja iz določil 17. člena Energetskega 
zakona (Ur.l. RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010). Obvezne vsebine LEK so podane s Pravilnikom o 
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št 74/09). Pravilnik določa, da morajo 
biti cilji LEK usklajeni s cilji nacionalnega energetskega programa, kar potrjuje minister pristojen za energijo, z 
izdajo soglasja k LEK. 
 
LEK obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi analize so 
predlagani možni bodoči koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri 
vseh porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, javne stavbe itd). Pregledajo se tudi možnosti izrabe lokalnih 
obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v občini. Pregledajo se 
tudi potenciali učinkovite rabe energije in podajo predlogi za izboljšanje obstoječega stanja. Predlagani projekti 
sočasno prinesejo tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Za področje oskrbe z energijo se podajo 
napotki za posamezna območja občine.  
 
Pregled obstoječih študij, programskih dokumentov, zakonodaje in podobnega gradiva, na področju URE in OVE v 
občini Žiri je bilo izhodišče za pripravo analize stanja. Pri tem smo se opirali na naslednje vire: 
– podatki naročnikov o izvedenih projektih oz. projektih v pripravi (OPN, Občina Žiri itd.), 
– podatki pristojnih inštitucij (ARSO, MKGP, MG itd.), 
– podatki pridobljeni s pomočjo anket (večja podjetja), 
– izvedba preliminarnih in razširjenih energetskih pregledov javnih stavb, 
– podatki dostopni na svetovnem spletu. 
 
Informacije, prejete neposredno od akterjev samih, so prispevale pomembno vedenje. Informacije so bile zbrane 
na naslednje načine: 
– sestanki usmerjevalne skupine,  
– individualni pogovori z upravljavci na področju energetske oskrbe, javnih objektov, predstavniki podjetij, 

zaposlenimi v različnih oddelkih občine, potencialnimi investitorji, itd. 
 
LEK obsega tudi akcijski načrt, kjer so projekti ekonomsko ovrednoteni in imajo opredeljen terminski načrt. 
Določijo se potencialni nosilci projektov ter možni viri financiranja projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave 
projektov, ki jih energetski koncept začrta. 
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2 NAMEN IN CILJI LEK ŽIRI 

2.1 Namen LEK Žiri 
 
Izdelava LEK zajema celovito oceno možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske energetske strategije z namenom 
prispevati k dvigu energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini. LEK prispeva tudi k povečevanju 
osveščenosti in informiranosti porabnikov energije v občini. LEK je izhodišče za zmanjšanje stroškov oskrbe z 
energijo v občini, spodbuja pa se tudi razvoj novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe energije (v 
nadaljevanju URE) in obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE), ki zagotavljajo višji življenjski standard. 
Izdelan LEK je podlaga pri prostorskem načrtovanju občine, ki naj zagotavljala energetsko in distribucijsko 
učinkovitost, učinkovit urban razvoj, kot tudi trajnostno prometno ureditev itd. Sprejet in potrjen LEK je velikokrat 
tudi podlaga za pridobitev sredstev za financiranje različnih projektov. 
 
LEK tako omogoča: 

• izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini, 

• pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo, 

• pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja, 

• oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja, 

• izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike, 

• spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja. 
 
Osnovni cilji izdelave in izvedbe LEK so: 

• učinkovita raba energije na vseh področjih, 

• povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energija, bioplin itd.), 

• zmanjšanje obremenitve okolja, 

• spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije, o uvajanje daljinskega ogrevanja, 

• zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije, 

• zmanjšanje rabe končne energije, 

• uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb, 

• uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe, 

• zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in v prometu, 

• uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja. 

2.2 Cilji LEK Žiri 
 
Lokalni energetski koncept s podrobnejšo analizo rabe energentov in energije po skupinah odjemalcev omogoča 
evidentiranje največjih problemov in šibkih točk oskrbe in rabe energije v občini. Cilje energetskega načrtovanja v 
občini je možno opredeliti na osnovi teh izsledkov in ob upoštevanju potencialov za izboljšanje učinkovitosti rabe 
energije in izrabe obnovljivih virov. 
 
Cilji energetskega načrtovanja v občini Žiri so opredeljeni v spodnji tabeli. Uspešnost doseganja ciljev bo možno 
preverjati s kazalniki, ki so opredeljeni za vsak cilj posebej. 
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Preglednica 1: Cilji lokalnega energetskega koncepta občine Žiri 

PODROČJE CILJ KAZALNIKI CILJA 

Zanesljivost oskrbe s toplotno energijo 

Zagotovitev skupnega sistema oskrbe industrijske 
cone s toplotno energijo na OVE, predvidene moči 
8,7 MW in odjema vsaj 3.300 MWh/leto, kar 
predstavlja pribl. 27% delež obstoječega odjema za 
ogrevanje poslovnih stavb. Pričakovano zmanjšanje 
vsaj 870 t CO2/leto. 

OSKRBA Z 
ENERGIJO 

Izboljšanje zanesljivosti oskrbe z  
električno energijo 

Zagotovljena in zanesljiva električna energija vsem 
odjemalcem. 

Zmanjšanje specifične porabe toplotne 
energije v javnih stavbah 

Zmanjšanje specifične letne porabe toplotne 
energije v občinskih javnih stavbah iz 87,3 kWh/m2 
na  80 kWh/m2 do leta 2018.  

Zmanjšanje specifične porabe 
električne energije v javnih stavbah 

Delež zmanjšanja specifične porabe el. energije v 
javnih stavbah ocenjujemo na 14,3% do leta 2021 
glede na izhodiščno leto 2011. 

Zmanjšanje porabe električne energije 
za javno razsvetljavo 

Zmanjšanje porabe električne energije za javno 
razsvetljavo občinskih cest in javnih površin 39,7, na 
27,7 kWh do konca leta 2016 

Izboljšanje učinkovitosti rabe toplotne 
energije v stanovanjih 

Zmanjšanje povprečne specifične letne porabe 
toplotne energije v stanovanjih iz 128 kWh/m2/leto 
na 90 kWh/m2/leto do leta 2021  

Izboljšanje učinkovitosti rabe električne 
energije v stanovanjih 

Zmanjšanje povprečne porabe električne energije 
na prebivalca v gospodinjstvih za vsaj 23%. 

UČINKOVITA 
RABA ENERGIJE 

Izboljšanje učinkovitosti rabe električne 
energije v podjetjih 

v sistemih SPTE 2.500 MWh/leto. 

Povečanje deleža OVE za ogrevanje  in 
pripravo sanitarne vode v javnem 
sektorju 

Povečanje deleža obnovljivih virov toplotne energije 
v javnih občinskih stavbah nad 25% 

Povečanje deleža OVE za namen 
proizvodnje (in posredno porabe) 
električne energije iz OVE v javnem 
sektorju 

Povečanje deleža obnovljivih virov v rabi električne 
energije v javnih občinskih stavbah. 

Povečanje deleža OVE za ogrevanje in 
pripravo sanitarne vode v stanovanjih 

Povečanje deleža obnovljivih virov toplotne energije 
v stanovanjih iz 6 % na 26,53 % do leta 2021  

OBNOVLJIVI VIRI 
ENERGIJE 

Razvito spodbudno okolje za povečanje 
deleža OVE v podjetjih in za povečanje 
deleža električne energije in toplote iz 
SPTE v podjetjih 

Povečanje deleža proizvodnje toplote iz obnovljivih 
virov energije v podjetjih. Sistem DOLB. 

RABA ENERGIJE 
V PROMETU 

Uravnotežena uporaba različnih oblik 
prometa 

OVE v prometu zastopani z 10% 

SISTEM 
ENERGETSKEGA 
INFORMIRANJA,
SVETOVANJA IN 
IZOBRAŽEVANJA 

Osveščeno prebivalstvo, podjetniki in 
javna uprava o OVE in URE 

Povečanje deleža OVE in URE za 10% glede na 
izhodiščno stanje 2011. 

VARSTVO 
OKOLJA 

Učinkovita raba naravnih virov Izboljšanje kakovosti bivanja  
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Preglednica 2: Ukrepi predvideni za doseganje ciljev LEK po področjih 

PODROČJE PODPODROČJE UKREP KAZALNIK UKREPA 

Vzpostavitev skupnih, daljinskih 
sistemov (ogrevanje /hlajenje) 
na OVE 

Vzpostavljeni skupni daljinski sistemi na OVE 

Izgradnja elektroenergetskega 
omrežja 

% realizacije programa izgradnje 
elektroenergetskega omrežja_ 

OSKRBA Z 
ENERGIJO 

Proizvodni in 
distribucijski 
sistemi 

Aktivno sodelovanje glede 
izgradnje elektroenergetskega 
omrežja  

Izveden sestanek s SODO in predstavniki 
podjetij v letu 2012 ter konkretno določeni 
cilji, naloge in pristojnosti akterjev s 
časovnim načrtom ukrepanja 

Imenovanje in delovanje 
občinskega energetskega 
upravljavca_ 

Imenovan občinski energetski upravljavec do 
1. Januar 2013 

Energetsko knjigovodstvo v 
javnih stavbah 

Vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo v 
vseh občinskih javnih stavbah do konca leta 
2013 

Izdelava energetskih izkaznic 
občinskih javnih objektov 

Izdelane energetske izkaznice v javnih 
stavbah do konca leta 2013 

Izvedba razširjenih energetskih 
pregledov v javnih občinskih 
stavbah 

Izdelani razširjeni energetski pregledi v 
prioritetnih občinskih javnih stavbah 

Zelena javna naročila 

Izvedena vsa relevantna občinska javna 
naročila z upoštevanjem kriterijev učinkovite 
rabe energije od začetka sprejema LEK 
naprej 

Prijave na razpise in 
mednarodna izmenjava 
izkušenj na področju URE  IN 
OVE v javnem sektorju 

Prijavljen vsaj enkrat na dve leti na področju 
URE na javne razpise na leto 

Izvedba manj zahtevnih 
investicijskih ukrepov na 
področju URE v javnih stavbah 

Število izvedenih ukrepov/leto 

Energetska sanacija izbranih 
javnih objektov 

Odločitev o energetski sanaciji stavbe temelji 
na kazalniku o specifični porabi toplote pri 
dani ogrevani površini v kWh/m2. Izbor 
objektov se opravi na osnovi ugotovitev, ki 
sledijo iz  razširjenih energetskih pregledov. 

Zamenjava in prilagoditev 
svetilk občinske javne 
razsvetljave 

Prilagojena javna razsvetljava do konca leta  

Gradnja nizko energijskih 
občinskih javnih objektov 

št nizkoenergijskih novo zgrajenih občinskih 
objektov  

Aktivnosti pridobivanja 
potencialnih investitorjev za  
financiranje ukrepov 

Izvedba vsaj 4 sestankov letno, izveden vsaj 
en projekt /leto. 

UČINKOVITA 
RABA ENERGIJE 

Javni sektor 

Prijava na natečaje, ki 
izkazujejo učinkovito 
energetsko delovanje občine 

Oddaja ena prijave na natečaj/leto 
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PODROČJE PODPODROČJE UKREP KAZALNIK UKREPA 

Izdelava študije izvedljivosti in 
upravičenosti za zamenjava 
ogrevalnega sistema s 
prehodom na OVE 

Izvedena študija izvedljivosti in upravičenosti 
prehoda na OVE v  1 objektu do konca leta 
2013, v ostalih občinskih stavbah pa ob 
menjavi kurilnih naprav 
ZD: 2 faza toplovod 
OŠ:geotermalna 

Priprava tople sanitarne vode z 
uporabo sistemov na OVE v 
javnih stavbah. 

Nameščeni SSE ali toplotne črpalke za 
pripravo tople vode 

Postavitev sončnih elektrarn na 
strehe izbranih javnih občinskih 
stavb 

Predvidena letna proizvodnja električne 
energije v kWp  

Preučitev nakupa električne 
energije iz OVE 

Podpisana pogodba o dobavi električne 
energije iz OVE 

OBNOVLJIVI 
VIRI ENERGIJE 

Javni sektor 

Izdelava študije izvedljivosti za 
možnost proizvodnje in  
uporabe alternativnega vira 
energije 

Izdelana študija za možnost proizvodnje in 
uporabe alternativnega vira energije 
do 2016. 

Vzpostavitev podpornega 
okolja za trajnostno mobilnost 

Polnilna infrastruktura za električna 
akumulatorska vozila in vozila na vodik. 

RABA ENERGIJE 
V PROMETU 

Trajnostna 
mobilnost 

Razvoj kolesarskega omrežja  0,5 km /leto 

Gospodinjstva 

Priprava načrta promocijskih 
aktivnostih URE in OVE za 
gospodinjstva ter njegova 
izvedba 

Izdelan načrt promocijskih aktivnosti URE in 
OVE do konca 2013 
Izvedba vsaj 1 izobraževanja, dogodka na 
OVE in URE, objava najmanj 2 člankov na 
temo OVE in URE, objava novic na spletni  in 
lokalnem časopisju strani vsaj 4 krat letno 

ENERGETSKO 
INFORMIRANJE, 
SVETOVANJE  IN 
IZOBRAŽEVANJE 

Javni sektor 
Priprava načrta aktivnostih 
izobraževanja URE in OVE za 
javni sektor in njegova izvedba 

Izdelan načrt URE in OVE do konca 2012 
Izvedene vsaj 2 aktivnosti/leto 
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3 ANALIZA STANJA RABE ENERGIJE IN OSKRBE Z ENERGIJO 

3.1 Analiza stanja rabe energije 

3.1.1 Raba energije v stanovanjih 

 
Raba energije v stanovanjih v letu 2002 
 
Raba energije v stanovanjih je prikazana na podlagi podatkov iz leta 2002, ko je bil izveden Popis prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj. Podatek iz leta 2002 je zadnji celovit podatek, ki prikazuje strukturo energentov za 
ogrevanje stanovanj v občini.  
 
Glede na podatke iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 sta bila v letu 2002 prevladujoča vira 
ogrevanja stanovanj v občini Žiri les in kurilno olje, s katerima se je ogrevalo kar 88,7% stanovanj. Za razliko od 
slovenskega povprečja je bil v občini Žiri večji delež uporabe obeh energentov. Ostali deleži v občini Žiri so bili 
posledično slabše zastopani v primerjavi z deleži za celotno državo. 

0%
46%

0%4%5%
1%

44%

premog

les

kurilno olje

plin (UNP)

drugo

daljinsko ali kotlarna

ni ogrevano

 
Grafikon 1: Porazdelitev stanovanj po glavnih virih ogrevanja v občini Žiri 

vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Preglednica 3: Letna poraba energentov za ogrevanje stanovanj v občini Žiri v letu 2002 

Energent 
premog 

(v kg) 
les 

(v kg) 
ELKO 
(v L) 

zemelj. 
plin (UNP) 

(v m3) 
drugo elektrika 

ni 
ogrevano 

SKUPAJ 

OGREVANJE STANOVANJ 

Energija/(kWh) 49.560 7.008.840 7.436.160 78.720 158.160 162.000 x 14.893.440 

Količina 
energenta 

12.708 1.668.771 737.714 747.840 x x x x 

GRETJE SANITARNE VODE 

Energija/(kWh) 8.260 1.168.140 1.239.360 13.120 26.360 27.000 x 2.482.240 

Količina 
energenta 

2.118 278.129 122.952 1.381 x x x x 

SKUPAJ (ogrevanje stanovanj in sanitarne vode) 

Energija 
(kWh) 

57.820 8.176.980 8.675.520 91.840 184.520 189.000 x 17.375.680 

Količina 
energenta 

14.826 1.946.900 860.667 749.221 x x x 3.571.613 

vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun 
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Ocena rabe energije v stanovanjih v letu 2010 
 
Strukturo stanovanj glede na energent ogrevanja in ogrevalne površine stanovanj v letu 2010 smo ocenili na 
podlagi naslednjih podatkov in predpostavk: 
- od leta 2002 do leta 2010 se je površina stanovanj v občini Žiri povečala za 20.500 m2 (SURS, Statistični letopis 

2004, 2010), 
- območje občine Žiri ni plinificirano, zato predpostavljamo, da ni prišlo do bistvene spremembe v deležih 

stanovanj glede na energent ogrevanja. 
 
Na podlagi deležev površin stanovanj, ki so se ogrevala z določenim energentom iz leta 2002, smo določili 
površine stanovanj, ki naj bi se ogrevale z določenim energentom v letu 2010. 
 
Preglednica 4: Struktura stanovanj glede na energent ogrevanja in ogrevalne površine stanovanj v letu 2010 

Občina Žiri 

Vir ogrevanja - glavni površina 
stanovanj 

(m2) 

premog 480 

les 67.918 

kurilno olje 72.059 

plin (UNP) 763 

drugo 1.533 

daljinsko ali kotlarna 6.436 

ni ogrevano 5.214 

SKUPAJ 154.400 

*skupaj ni vsota posameznih virov ogrevanja, ker eno stanovanje lahko uporablja več virov ogrevanja in se pojavlja v več 
stolpcih 
vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Preglednica 5: Letna poraba energentov za ogrevanje stanovanj v občini Žiri v letu 2010 

Energent 
premog 

(v kg) 
les 

(v kg) 
ELKO 
(v L) 

zemelj. 
plin (UNP) 

(v m3) 
drugo elektrika 

ni 
ogrevano 

SKUPAJ 

OGREVANJE STANOVANJ 

Energija/(kWh) 57.600 8.150.160 8.647.080 91.560 183.960 162.000 x 17.292.360 

Količina 
energenta 

14.769 1.940.514 857.845 869.820 x x x x 

GRETJE SANITARNE VODE 

Energija/(kWh) 9.600 1.358.360 1.441.180 15.260 
30.660 

 
27.000 

 
x 

2.882.060 
 

Količina 
energenta 

2.462 323.419 142.974 1.606 x x x x 

SKUPAJ (ogrevanje stanovanj in sanitarne vode) 

Energija 
(kWh) 

67.200 9.508.520 
10.088.26

0 
106.820 214.620 189.000 x 20.174.420 

Količina 
energenta 

17.231 2.263.933 1.000.819 871.426 x x x 4.153.410 

vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun 

 
Preglednica 6: Skupna poraba glede na vrsto v občini Žiri v letu 2010 

SKUPAJ-poraba energije na PREBIVALCA* 

za ogrevanje stanovanj 17.292.360,00 kWh/a 17.292,36 MWh/a 3.527,61 kWh/a 
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za gretje sanitarne 
vode 

2.882.060,00 kWh/a 2.882,06 MWh/a 587,94 kWh/a 

SKUPAJ 20.174.420,00 kWh/a 20.174,42 MWh/a 4.115,55 kWh/a 

* preračunano na število prebivalcev v letu 2011 
vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun 

 
Raba primarne energije porabljene za ogrevanje stanovanj je znašala v letu 2010 17.292 MWh na leto oziroma 
3.527,61 kWh/leto/prebivalca. 
 
Raba primarne energije za gretje sanitarne vode je znašala v letu 2010 2.882 MWh/leto oziroma 587,94 
kWh/leto/prebivalca. 
 
Raba primarne energije za ogrevanje stanovanj in za gretje sanitarne vode je v letu 2010 skupaj znašala 
4.115,55kWh/leto/prebivalca. 
 
Rezultati anketiranja 
 
Anketiranje je bilo izvedeno v obdobju med 5. in 16. junijem 2012 v 105 gospodinjstvih. V nadaljevanju so v 
preglednicah prikazani rezultati anketiranja. Opozoriti pa je potrebno na možnost napak pri izpolnjevanju 
anketnih vprašalnikov, kar je potrebno upoštevati pri interpretaciji rezultatov. 
 
Preglednica 7: Stavbe glede na tip stavbe 

Število stavb glede na vrst energenta 
Tip stavbe 

les ELKO UNP elektrika sonce 
toplotna 
črpalka 

brez 
ogrevanja 

enostanovanjska 
stavba 

61 30 1 1 1 3 1 

dvostanovanjska 
stavba 

23 11 / 1 / 1 / 

SKUPAJ* 84 41 1 2 1 4 1 

 
Tip stavbe 

les ELKO UNP elektrika sonce 
toplotna 
črpalka 

brez 
ogrevanja 

enostanovanjska 
stavba 

991 m3 46.250 l 2000 l 
7.500 

kW 
ni 

podatka 
ni 

podatka 

dvostanovanjska 
stavba 

320 m3 
+ 

4 t 
19.800 l / 

ni 
podatka 

/ 
ni 

podatka 

SKUPAJ* 
1.311 m3 

+ 
4 t 

66.050 l 2000 l 
7.500 

kW 
/ / 

 

vir: anketa, izvedena 5. 6. do 14. 6. 2012 
* v nekaterih stavbah se uporablja več energentov za ogrevanje 

 
Rezultati anketiranja potrjujejo predpostavko, na podlagi katere je bila podana ocena porabe energentov v letu 
2010, in sicer da ni prišlo do bistvene spremembe v deležih stanovanj glede na energent ogrevanja. Večina 
anketiranih stavb uporablja za ogrevanje les, kot naslednji najpogostejši energent pa sledi ELKO. 
 

Ključne ugotovitve: 
- raba primerne energije na prebivalca znaša v občini Žiri 4.115 kWh/leto, 
- raba primarne energije na m2 ogrevane površine znaša 128 kWh/leto, 
- prevladujoča vira ogrevanja stanovanj sta les (44,8%) in kurilno olje (43,9%), s katerima se ogreva kar 88,7% 

stanovanj; les kot OVE je zastopan s 44,8%, 
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- večina stanovanj se ogreva na centralno ogrevanje (76,4%), 
- glede na energijski izračun za stanovanja, je leta 2010 okvirni letni strošek oskrbe stanovanj s toplotno 

energijo znašal 798.934,89 €. 

3.1.2 Raba energije v javnih stavbah 

 
Enostavni oz. preliminarni energetski pregled se je izvedel v petih (5) javnih stavbah v občini Žiri na podlagi 
predhodno posredovanih vprašalnikov in kasnejšega ogleda posamezne stavbe s strani pripravljavca LEK občine 
Žiri. 
 
Občinske stavbe v 100% lasti Občine Žiri so: 
1. Stara šola – muzej - knjižnica, Tabor 2, 4226 Žiri, 
2. Policija, Jobstova cesta 9, 4226 Žiri, 
3. Zdravstvena postaja, Trg svobode 9, 4226 Žiri, 
4. DD partizan, Loška cesta 17, 4226 Žiri, 
5. OŠ Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri. 
 
Preglednica 8: Izračunana energijska števila za posamezno javno stavbo v občini Žiri 

Objekt 
Površina 

(m2) 
Energent 

Raba 
energije za 
ogrevanje1 

(kWh) 

Raba2 
energenta 

(l) 

EŠ 
(kWh/m2) 

Opombe 
Energetski 

razred3 

muzej, knjižnica 508 UNP 36.000 5.000 71 - D 

Policija PP Žiri 514 ELKO 35.500 3.550 70 - D 

ZP Žiri 1.314 ELKO 147.230 14.723 112 - E 

DD Partizan 403,6 ELKO 283.370 28.168 70 - D 

OŠ Žiri 6.400 ELKO 731.603 72.724 113 - E 

Skupaj 9.139,6  1.233.703     

3.1.3 Raba energije v podjetjih 

 
V letu 2011 je bilo v občini Žiri registriranih 545 poslovnih subjektov, od tega 149 gospodarskih družb ter 316 
samostojnih podjetnikov. 
 
Za pridobitev podrobnejših informacij smo izvedli tudi anketiranje izbranih gospodarskih subjektov.  
 
Preglednica 9: Industrijske kotlovnice na območju občine Žiri 

Podjetje Lokacija 
Moč 
(kW) 

Leto 
izdelave 

Energent 
Toplota 

ogrevanje 
MWh 

Toplota 
tehnologija 

MWh 

El. 
energija 

MWh 

Lesko Žiri, d.o.o. Pot v skale 10 700 2001 trdo 213,3 0 n.p. 

Mapro, d.o.o. Industrijska 12 106 2004 tekoče 65,7 9,3 120,47 

Alpina d.o.o. Strojarska 2 7.000 1981 tekoče 2.256,7 0 2.264,64 

Kladivar Industrijska 2 1.700 2006/1976 tekoče 1.008,4 0 1.558,52 

INO, d.o.o. Žiri Industrijska 14 140 2008 tekoče 84,57 0 50,09 

Oblak mesarstvo Loška c. 1 490 2010 tekoče 250,0 0 33,34 

Etiketa, d.d. Industrijska 6 850 1993 tekoče 1.119 0 2.004,46 

M Sora mizarstvo Trg svobode 2 1.460 n.p. trdo 7.000,0 0 n.p. 

                                         
1
 Povprečje zadnjih treh let 2009,2010,2011 

2
 Povprečje zadnjih treh let 2009,2010,2011 

3
 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l.RS. št 77/2009). 
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Podjetje Lokacija 
Moč 
(kW) 

Leto 
izdelave 

Energent 
Toplota 

ogrevanje 
MWh 

Toplota 
tehnologija 

MWh 

El. 
energija 

MWh 

M Sora okovje Trg svobode 2 49 n.p. tekoče 106,0 0 n.p. 

M Sora zadružni Trg svobode 2 130 n.p. tekoče 135,5 0 n.p. 

SKUPAJ     12.239,2  6.031,5 
vir: anketni listi 

 
Delež stroškov za energijo v celotnih stroških ni poznan, prav tako ni podatkov o že izdelanih razširjenih 
energetskih pregledih. V večjih podjetjih se odločajo o zaposlitvi energetskega upravljavca, ki nedvomno omogoča 
optimalno izrabo energije v realnem času. Točni podatki o energetskih upravljavcih niso na voljo. V veliki večini se 
v podjetjih na območju občine Žiri odločajo za uporabo kotlovskih naprav, tako za ogrevanje kot tehnologijo. 
Naprava za soproizvodnjo električne energije in toplote trenutno ni prisotna. Za območje industrijske cone je 
izkazan interes za skupno kotlovnico na lesno biomaso, ki bi bila locirana v obstoječi kotlovnici Alpina, s krajšim 
toplovodnim omrežjem. 
 
Raba primarne energije po energentih upošteva porabo energentov za potrebe ogrevanja in tehnologije skupaj. Iz 
grafikona 2 je kljub večjemu deležu obnovljivega vira, razvidna visoka stopnja prisotnosti ekstra lahkega kurilnega 
olja. 
 

5.025,87 MWh
41%

7.213,3 MWh
59%

ELKO

LES

 
Grafikon 2: Struktura rabe primarne energije po energentih 

 
Med izpostavljenimi industrijskimi kotlovnicami ni soproizvodnje toplote in električne energije. Delež 
izkoriščenega potenciala je določen z razmerjem med obstoječimi sistemi SPTE in potencialno mogočimi v 
industrijskih kotlovnicah. Delež znaša 0,0 %. Izrazito nizek delež izkoriščenega potenciala v podjetjih se odraža v 
nezadovoljivih finančnih podporah tovrstnim učinkovitim načinom izrabe primarne energije. 
 

Ključne ugotovitve: 
- Ekstra lahko kurilno olje ima visok delež (41 %) v strukturi skupne rabe energentov v industrijskih kotlovnicah 

na območju občine Žiri. 
- Obstaja velik potencial postavitve sistema DOLB za potrebe toplotne oskrbe industrijske cone v celoti. 
- delež izkoriščenega potenciala za SPTE v podjetjih je izrazito nizek in znaša 0,0 %. 

3.1.4 Raba energije v prometu 

 
Preko območja občine potekajo regionalne ceste R2 Logatec – Žiri, R2 Žiri – Trebija in R3 Pečnik - Žiri. V letu 2010 
je znašal povprečni letni na odseku Logatec – Žiri 757 vozil, na odseku Žiri – Trebija 3.344 vozil in na odseku Pečnik 
– Žiri 1.000 vozil. Konec leta 2010 je bilo v občini Žiri 3.297 cestnih vozil. Prevladovali so osebni avtomobili (78%). 
 
Glavne pomanjkljivosti obstoječega cestnega omrežja so:  
- stanje cestne infrastrukture (slabo prevozne regionalne ceste predvsem za tovorni promet);  
- širina ceste proti Vrhniki;  
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- problem širitve ceste proti Logatcu zaradi strmega skalnatega pobočja;  
- problematičen odsek regionalne ceste skozi Žiri, ter odsek Žiri-Idrija, kjer odsek poteka po hribovitem svetu in 

pogosto prihaja do zemeljskih udorov in drugih poškodb cest;  
- premalo parkirišč;  
 
Predvidena je izgradnja nadomestne ceste za regionalno cesto RII – 408. Predvideva se tudi rekonstrukcija javnih 
in lokalnih cest. Prioriteta je prekategorizacija lokalne ceste Žiri–Račeva v regionalno in njena rekonstrukcija zaradi 
vse večje obremenitve.  
 
Javni potniški promet obsega redne avtobusne povezave s Škofjo Loko in Idrijo, povezave z Ljubljano (preko Škofje 
Loke in Logatca), šolski avtobus v Idrijo, povezavo s Smrečjem in delavski avtobus, ki pelje na Vrsnik. V območju 
mesta Žiri in Sela se uredi vmesna avtobusna postajališča na razdaljah približno 400 m. V urbanem območju se 
spodbuja razvoj nemotoriziranega prometa kot sta kolesarjenje in pešačenje.  
 
Omrežja kolesarskih poti in pešpoti se razvija v povezavi z ekološko naravnano turistično ponudbo ter zaradi 
omogočanja zdravega telesnega gibanja prebivalstva. V Žireh je prednostnega pomena povezava pešca in 
kolesarja iz posameznih pretežno stanovanjskih območij s centrom, ter z delovnimi mesti v gospodarski coni. 
Pomembno je vzdrževanje okoliških krajevnih poti za kolesarjenje. Stara cesta Žiri–Goropeke je predvidena kot 
kolesarska pot. Za potrebe razvoja turistične infrastrukture na območju Občine Žiri je potrebno predvideti 
možnost ureditve kolesarske poti kot regionalne kolesarske povezave (del državnega kolesarskega omrežja, ki bi 
potekala po Poljanski dolini iz Škofje Loke proti Žirem in dalje proti Idriji oziroma Cerknem.  
 

Ključne ugotovitve: 
- odsotnost baze podatkov glede porabe energentov na področju prometa; potrebno je izboljšati kvaliteto 

podatkov za ciljno zmanjšanje emisij. 

3.1.5 Raba električne energije 

 
V vseh analiziranih letih pri porabi električne energije v občini Žiri prevladuje poslovni odjem, sledijo mu 
gospodinjstva in javna razsvetljava. 
 
Preglednica 10: Poraba električne energije in deleži po tarifnih odjemalcih v občini Žiri za leta 2008, 2009 in 2010 

2008 2009 2010 
Odjemalci 

MWh % MWh % MWh % 

gospodinjski odjem 7.777,7 37,7 7.598,3 39,9 8.030,7 39,9 

poslovni odjem 12.662,0 61,4 11.268,4 59,1 11.924,5 59,2 

javna razsvetljava 181,6 0,9 188,6 1,0 194,5 1,0 

Skupaj 20.621,3 100,0 19.055,3 100,0 20.149,8 100,0 

vir: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., lastni izračun 

 
V spodnji preglednici so prikazane stopnje rasti rabe električne energije po posameznih skupinah porabnikov in 
skupaj za območje občine Žiri. Glede na stopnjo rasti za občino Žiri, lahko ugotovimo da se je v obdobju 
2008/2009 poraba električne energije zmanjšala, v obdobju 2009/2010 pa povečala. V obdobju 2008/2010 se je 
poraba električne energije zmanjšala, predvsem na račun zmanjšane porabe za poslovni odjem. 
 
Preglednica 11: Stopnje rasti rabe (%) električne energije po posameznih skupinah porabnikov in skupaj za 
območje občine Žiri 

Odjemalci 2008/2009 2009/2010 2008/2010 

gospodinjski odjem -2,3 5,7 3,3 

poslovni odjem -11,0 5,8 -5,8 

javna razsvetljava  3,9 3,1 7,1 
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Skupaj -7,6 5,7 -2,3 

vir: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., lastni izračun 

 
Glede na podatke o končni porabi električne energije za celotno Slovenijo (Statistični letopis 2011, SURS4), se je 
končna poraba električne energije v obdobju 2009/2010 povečala za 5,8%, medtem ko se je v občini Žiri povečala 
za 5,7%.  
 
Povprečna letna raba električne energije na gospodinjstvo je v občini Žiri v letu 2010 znašala 4,8 MWh 
(gospodinjski odjem 8.030,7 MWh/1.649 gospodinjstev, Statistični letopis 2011, SURS5). V Sloveniji je znašala 3,9 
MWh (gospodinjski odjem 3.219 GWh/813.531 gospodinjstev; Statistični letopis 2011, SURS6). 
 
Raba električne energije na prebivalca je v občini Žiri v letu 2010 znašala 4,1 MWh (20.149,8 MWh/4.902 
prebivalcev). V Sloveniji je znašala 5,9 MWh (12.084 GWh/2.050.189 prebivalcev; Statistični letopis 2011, SURS7). 
 

Ključne ugotovitve: 
- stopnja rasti rabe električne energije za občino Žiri je v obdobju 2009/2010 znašala 5,7%, kar je enako kot v 

Sloveniji (5,8%), 
- večja poraba je odvisna tudi od velikosti povprečnega gospodinjstva, 
- pri rabi električne energije prevladuje gospodarstvo (59,2%), sledijo mu gospodinjstva (39,9%), in javna 

razsvetljava (1,0%), 
- povprečna letna raba električne energije na gospodinjstvo je v občini Žiri v letu 2010 znašala 4,8 MWh, kar je 

več kot v Sloveniji (3,9 MWh), 
- raba električne energije na prebivalca je v občini Žiri v letu 2010 znašala 4,1 MWh, kar je manj kot v Sloveniji 

(5,9 MWh). 

 
Javna razsvetljava 
 
V občini Žiri je nameščenih 303 svetilk, ki osvetljujejo cestne ter nepokrite javne površine. 130 svetilk je v skladu z 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10) in jih ni 
potrebno zamenjati. 173 svetilk ni v skladu z Uredbo. Te svetilke so predvidene za menjavo z nizko-energetskimi 
svetilkami enakega videza ter vgrajenimi visokotlačnimi natrijevimi in metal-halidnimi sijalkami.  
 
Glede na podatke podjetja Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. je v letu 2010 znašala 
poraba energije za javno razsvetljavo 194.495 kWh. V začetku leta 2011 je bilo v občini Žiri 4.902 prebivalcev, kar 
pomeni da je znašala poraba energije na prebivalca 39,7 kWh in ni presegala mejne vrednosti 44,5 kWh 
opredeljene v Uredbi. 
 
V spodnjem grafikonu je prikazano zmanjševanje rabe električne energije po letih, kot posledica menjave svetilk. 
Uredba predpisuje, da letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v 
razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim 
prebivališčem v občini, ne sme presegati mejne vrednosti 44,5 kWh. Po končani menjavi svetilk bo vrednost 
porabe 27,7 kWh/prebivalca, brez upoštevanja novogradenj. 
 

                                         
4
 http://www.stat.si/letopis/ 

5
 http://www.stat.si/letopis/ 

6
 http://www.stat.si/letopis/ 

7
 http://www.stat.si/letopis/ 
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Grafikon 3: Poraba energije na prebivalca 

vir: Strategija razvoja javne razsvetljave v občini Žiri (Adesco d.o.o., junij 2011) 

 

Ključne ugotovitve: 
- poraba energije za javno razsvetljavo pod ciljno vrednostjo, 
- po končani menjavi svetilk bo vrednost porabe 27,7 kWh/prebivalca, brez upoštevanja novogradenj. 

3.1.6 Skupna raba energije v občini 

 
Letna bilanca v občini za ogrevanje pripravo tople sanitarne vode, pogon električnih aparatov in opreme ter javno 
razsvetljavo v občini Žiri znaša 42.880.608 kWh oz. 42.880 MWh. 
 
Preglednica 12: Poraba energentov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v občini Žiri 

Toplotna energija Električna energija Skupaj 

  (v kWh) (v kWh) (v kWh) 
Delež (v%) 

Gospodinjstva 20.987.920 8.030.740 29.018.660 67 

Javne stavbe 1.233.703 182.625 1.416.328 3 

Gospodarstvo 12.239.200 11.925 12.251.125 29 

Javna razsvetljava - 194.495 194.495 1 

SKUPAJ 34.460.823 8.419.785 42.880.608 100 

vir: lastni izračun na podlagi podatkov iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, podatkov iz občine Žiri in 
opravljenih anket 

 

Ključne ugotovitve: 
- skupna raba energije v občini Žiri znaša 42.880 MWh; od tega se v gospodinjstvih porabi 67%, v gospodarstvu 

29% , v javnih stavbah 3% in za javno razsvetljavo 1%. 8 

                                         
8
 Glede na slabo reprezentativnost analiz v gospodarstvu ocenjujemo, da je ta odstotek v resnici višji. 
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3.2 Analiza oskrbe z energijo 

3.2.1 Analiza večjih kotlovnic 

 
Proizvodnja toplote za potrebe ogrevanja stanovanjskih in drugih stavb iz skupnih kotlovnic se na območju občine 
Žiri izvaja na lokaciji Jezerska ulica 22. Dodatno obstoji potencial izgradnje skupne kotlovnice za toplotno oskrbo 
industrijske cone v celoti, kotlovnica na lesno biomaso. 
 
Preglednica 13: Skupne kotlovnice na območju občine Žiri 

Lokacija skupne kotlovnice Jezerska ulica 22 

Oskrbovane stavbe iz skupne kotlovnice Jezerska ul.  22 

Partizanska c. 11 

Partizanska c. 13 

Triglavska ul. 12 

Triglavska ul. 14  
Upravitelj SPO, d.o.o., Škofja Loka 

Vrsta energenta Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) 

Letna skupna povprečna poraba 80.540 l 

Skupna ogrevana površina iz kotlovnice  5.123 m2 

Število stanovanjskih enot skupaj n.p. 

Specifična raba energije (energijsko število) 159 kWh/m2,leto 

Struktura rabe primarne energije 813,5 MWh ( 100 % ELKO) 

 
Preglednica 14: Večje kotlovnice na območju občine Žiri 

Podjetje Lokacija Vrsta kotla 
Moč 
(kW) 

Leto izdelave Izkoristek (%) Energent 

Alpina Strojarska 2 ELKO 7.000 1981 85,5 tekoče 

Kladivar  Industrijska 2 ELKO 1.700 2006/1976 82,0 tekoče 

OŠ Žiri  Jobstova c. 22 ELKO 990 n.p. 88,0 tekoče 

M Sora mizarstvo Trg svobode 2 Lesni 1.460 n.p. 81,0 trdo 

Etiketa, d.d. Industrijska 6 ELKO 850 1993 84,0 tekoče 
vir: Anketni listi, Energetski pregled OŠ Žiri 

3.2.2 Daljinsko ogrevanje 

 
V občini Žiri ni sistemov daljinskega ogrevanja.  
 

Ključne ugotovitve: 
- v občini Žiri za toplotno oskrbo industrijske cone obstaja potencial izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na 

lesno biomaso (DOLB). 

3.2.3 Oskrba z električno energijo 

 
Obstoječe srednjenapetostno (SN) 20 kV distribucijsko omrežje je na območju občine Žiri v celoti oskrbovano z 
električno energijo iz razdelilno transformatorske postaje RTP 110/20 kV Žiri. Slednja se napaja po dvosistemskem 
110 kV daljnovodu od RTP 110/20 kV Idrija, ta pa je vključena v severno primorsko zanko, ki se začne in zaključi v 
RTP 110/20 kV Ajdovščina. 
 

Ključne ugotovitve:  
- trenutno niso izpolnjene zahteve osnovnega kriterija (N-1) - dvostransko napajanje vseh transformatorskih 

postaj. 
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3.2.4 Analiza oskrbe z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom 

 
Območje Občine Žiri je zunaj plinovodnega koridorja, zato plinifikacija z zemeljskim plinom ni izvedena. V občini se 
tudi v bodoče ne načrtuje novih prenosnih plinovodov. 
 

Ključne ugotovitve:  
- na območju občine ni plinovodnega omrežja in se ne načrtuje distribucijskega plinovodnega omrežja, 
- oskrba stanovanj z utekočinjenim naftnim plinom je zanemarljiva (podatek iz leta 2002). 

3.2.5 Oskrba s tekočimi gorivi 

 
Oskrba s tekočimi gorivi poteka nemoteno. Pri lokalno nameščenih rezervoarjih dnevnih količin tekočih goriv 
(ELKO) obstaja tveganje razlitja. Morebitno onesnaženje podtalnice se prepreči z dodatnim lovilnikom, ustrezna 
izvedba betonskega korita. 
 

Ključne ugotovitve:  
- morebitnih zapletov pri oskrbi s tekočimi gorivi ni mogoče opredeliti. 
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4 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE 
 
Šibke točke rabe in oskrbe z energijo so bile opredeljene na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije po 
posameznih sektorjih. Šibke točke predstavljajo kvantificirane slabosti oz. odstopanja od pričakovanega oz. 
želenega stanja. 

4.1 Splošne šibke točke 
 
Na območju občine so evidentirana varovana območja narave, varovalni gozd in enote kulturne dediščine, ki 
predstavljajo omejitve pri umeščanju dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov ter pri izkoriščanju različnih 
naravnih virov in uporabi različnih energetskih sistemov. 

4.2 Stanovanjske stavbe (gospodinjstva) 
 
- prevladujejo individualne stavbe (97,9%); veliko individualnih, slabše nadzorovanih kurišč;  
- stanovanjski fond v občini Žiri je starejšega datuma, večina stanovanj je bila zgrajena v letih do 1980; 70,5 %), 
- v zadnjih dvajsetih letih, ko lahko govorimo o energetsko učinkovitejših stavbah, je bilo zgrajenih 15,0 % stavb 

v občini, 
- pri večini stanovanjskih stavb streha ni prenovljena (53,4 %) ali fasada (81,5%), 
- okna so bila zamenjana v 16,6 % delih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, 
- 76,4 % stanovanjskih stavb se ogreva s centralnim ogrevanjem, 
- prevladujoči energent za ogrevanje je les s katerim se ogreva 44,8 % stanovanj, ELKO je zastopan s 43,9 % 

(delež ostalih virov energije je zanemarljiv); 
- poraba ekstra lahkega kurilnega olja, kot energenta za ogrevanje, je bila v letu 2002 za 23,6 % višja v 

primerjavi s slovenskim povprečjem na prebivalca, 
- skupna poraba primarne energije na prebivalca je bila glede na leto 2002 v primerjavi s slovenskim 

povprečjem višja za 20,7 %, 
- raba primarne energije na m2 ogrevane površine stanovanjskih stavb znaša 128 kWh/m2,leto; gospodinjstva 

porabijo v povprečju 18,7 % električne energije več, kot je slovensko povprečje, 
- baze podatkov dimnikarske službe in večine upravljavcev stavb ni bilo mogoče pridobiti; 
- v obdobju 2009/2010 je v občini Žiri prišlo do povečanja rabe električne energije za 5,7%, kar je približno 

enako kot povprečna stopnja rasti električne energije v Sloveniji, ki je znašala 5,8%, 
- v občini ni koordiniranih akcij za predstavitev možnosti koriščenja OVE in URE. 

4.3 Javne stavbe 
 
- na osnovi preliminarnih energetskih pregledov (podatki zbrani s strani občinske uprave) o specifični rabi 

energije v javnih stavbah ocenjujemo specifično rabo energije za ogrevanje 87,3 kWh/m2 leto. Posredovane 
podatki s strani upravljavcev javnih stavb bo potrebno preveriti znotraj vzpostavljenega energetskega 
knjigovodstva in izvedenih razširjenih energetskih pregledov; 

- ni enotnega spremljanja rabe energije (energetskega knjigovodstva); 
- ni kronoloških podatkov o rabi energije in že uveljavljenih ukrepih URE; 
- trenutno OVE niso prisotni; 100 % delež rabe fosilnih goriv; v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi (PURES) 

obstaja potencial koriščenja OVE vsaj 25 % glede na celotno rabo končne energije za oskrbo javnih in drugih 
stavb; 

- sanacije objektov se ne izvajajo na podlagi razširjenih energetskih pregledov; 
- za zaposlene niso bile izvedene aktivnosti glede osveščanja pri varčevanju z energijo oziroma URE. 
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4.4 Javna razsvetljava 
 
Poraba energije za javno razsvetljavo na prebivalca je znašala 39,7 kWh in ni presegala mejne vrednosti 44,5 kWh 
opredeljene v Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja. 

4.5 Podjetja 
 
- koriščenje OVE je prisotno v večjem deležu, 59 %; 
- soproizvodnja ni prisotna; 
- daljinska oskrba s hladom ni prisotna; 
- odsotnost celovitega energetskega upravljanja – podjetja po večini nimajo opravljenih energetskih pregledov, 

kakor tudi ne energetskega menedžerja; 
- zasebni sektor na katerega na področju energetike občina ne more neposredno vplivati, lahko le podaja 

priporočila in omogoča razvoj rabe OVE z aktivnim spodbujanjem in dobrim zgledom. 

4.6 Promet 
 
Potrebno je sistematično spremljati rabo energentov in nastalih emisij v prometu ter tako izboljšati kvaliteto 
podatkov za ciljno zmanjšanje emisij. 

4.7 Oskrba z energijo 
 
- velika energetska odvisnost, potencial OVE mogoče izkoristiti v večji meri, načrtovana skupna kotlovnica v 

industrijski coni; 
- ni nadzora nad lokalnimi kotlovnicami, ki za ogrevanje uporabljajo ekstra lahko kurilno olje (41 %); 
- svetilke v javni razsvetljavi niso v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju (Ur.l. RS, št. 81/2007 in 

spremembe); 
- velika poraba električne energije za pripravo sanitarne tople vode. 
 
Šibke točke so področja rabe in oskrbe z energijo, kjer so na osnovi analize trenutnega stanja možne izboljšave. Pri 
oblikovanju možnih izboljšav moramo poleg dobre analize stanja poznati tudi stališča oziroma cilje, ki naj bi jih 
občina imela na področju rabe in oskrbe z energijo v bodoče. Ti so naslednji:  

- višja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v občini,  
- spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v občini,  
- postopno zmanjševanje rabe goriv fosilnega izvora in posledično škodljivih emisij,  
- energetska sanacija stavb, ki so v upravljanju občine,  
- spodbujanje k aktivnemu priključevanju na obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje, 
- preveriti možnost namestitve primernega alternativnega energetskega sistema za specifičnega porabnika,  
- spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v okviru večjih (skupnih) sistemov, kot je sistem daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso, na območjih kjer ni predvidena gradnja plinovodnega omrežja. 
 
Na osnovi ugotovitev iz podatkov o oskrbi in rabi energije bomo izpostavili energetsko šibke točke v občini. 
Določene šibke točke bomo prikazali v obliki kazalnikov, druge so podane opisno v poglavju Enostavni energetski 
pregled javnih stavb, ob samih predstavitvah posameznih stavb. 
 
Preglednica 15: Šibke točke oskrbe in rabe energije v občini Žiri 

Področje Kazalnik 

Stanovanja – ogrevanje Raba lesa kot energenta za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne tople 
vode v občini Žiri prevladuje z deležem, ki znaša 44,5 %. ELKO je zastopan z 
deležem 43,8 %, kar je približno enako kot les. Nekaj gospodinjstev za 
ogrevanje uporablja električno energijo, vendar je delež zanemarljiv. Raba 
primarne energije na ogrevano površino znaša 158 kWh/m2,leto, medtem ko 
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Področje Kazalnik 

je slovensko povprečje 120 kWh/m2 
 
Odmik: Ciljna vrednost je < 90 kWh/m2, leto, oziroma zmanjšanje toplotnih 
izgub do 43 % do ciljne vrednosti. 
 
Odmik: Ocena povečanja rabe lesa na račun zmanjšanja rabe ELKO, za 3 % na 
leto.  

Javne stavbe Za obravnavane javne stavbe je povprečno energijsko število 
87,3 kWh/m2,leto. Pri oknih prevladuje termopan izvedba, z okviri različnih 
materialov, predvsem les in PVC. Približno 20 % stavb ima nameščeno 
toplotno izolacijo na ovoju, ki se giblje med 5 in 10 cm. Izolacija streh je 
izvedena na 40 % stavbah. 
V stavbah, kjer so termostatski ventili nameščeni, delež teh znaša do 100 %. 
Ogrevala v večini stavb niso opremljena s termostatskimi ventili, le v 40 % 
javnih stavb. Glave teh ventilov so predvsem v šolah običajno podvržene 
različnim mehanskim vplivom, zato obstajajo pomisleki glede namestitve, 
predvsem na strani lastnika, občin. 
Delež varčnih sijalk v javnih stavbah je ocenjen na osnovi razpoložljivih 
podatkov in znaša do 10 % za posamezno stavbo, kjer prisotne varčne sijalke.  
 
Odmik: Na področju hidravličnega uravnoteženja in termostatskih ventilov je 
velik potencial prihrankov energije za ogrevanje javnih stavb. V dveh stavbah 
so ventili prisotni do 100 %. Strehe stavb v večini niso toplotno izolirane 
oziroma je izvedba pomanjkljiva (izolacija nameščena na tla, pod streho). 
Energijsko število nekaterih stavb odstopa od želenega oziroma 
predpisanega (PURES).  Pripravi se razširjene energetske preglede najbolj 
kritičnih stavb, ki bodo podali optimalno rešitev glede možnosti financiranja 
energetske sanacije. 
 
Kazalnik: Povprečno energijsko število za občinske upravne in vzgojno-
varstvene javne stavbe za obdobje 2008-2010 na podlagi preliminarnih 
energetskih pregledov (podatki zbrani s strani občinske uprave) znaša 
87,3 kWh/m2. Ciljno stanje za občinske upravne in vzgojno-varstvene javne 
stavbe je < 80 kWh/m2. 
 
Odmik: Ciljna vrednost je < 80 kWh/m2,leto, oziroma zmanjšanje toplotnih 
izgub za vsaj 8,3 % do ciljne vrednosti. 
 
Velika večina občinskih javnih stavb se ogreva z individualnimi kotlovnicami 
na ELKO. 
 
Kazalnik: delež OVE v porabi toplotne energije v javnih občinskih stavbah 
0 %.  
Odmik od ciljnega stanja: delež OVE v porabi toplotne energije v javnih 
občinskih stavbah > 25 %. 
 
V javnih stavbah ni uvedeno energetsko knjigovodstvo.  
Kazalnik: delež javnih stavb z energetskim knjigovodstvom v %. Odmik od 
ciljnega stanja: 100%. 

Industrija in storitve Anketirana podjetja nimajo energetskega upravljavca.  
Kazalnik: delež podjetij, z energetskim upravljavcem. 
Odmik: 100% 



Lokalni energetski koncept Občine Žiri_POVZETEK 

                                                              Stran 22 od 44 

Področje Kazalnik 

Anketirana podjetja nimajo izvedenih energetskih pregledov. 
Kazalnik: % podjetij, ki ima opravljen energetski pregled. 
Odmik:100% 
 
Ocena razpoložljivosti odpadne toplote v MWh ni na voljo.  
 
Odmik: Izkoriščanje vse razpoložljive odpadne toplote, ki nastaja v podjetjih 
zaradi nedostopnosti podatkov ni mogoče ugotoviti.  
Izkoriščanje odpadne toplote iz tehnoloških procesov pogojujejo različni 
parametri, ki so običajno neugodni za tovrstno izrabo toplote za namen 
ogrevanja.   
 
Anketirana podjetja v povprečju presegajo izrabo obnovljivih virov energije v 
primerjavi s koriščenjem fosilnih goriv. Ta delež lahko povečajo z uvedbo 
skupne kotlovnice na lesno biomaso, ki je načrtovana za industrijsko cono. 
 
Kazalnik: V skladu s PURES naj vsaka stavba koristi > 20% OVE. 
 
Odmik: OVE v anketiranih podjetjih presega 50%, kar prispeva eno podjetje. 
Potrebna uvedba OVE tudi pri ostalih podjetjih. 
 
Anketirana podjetja nimajo vzpostavljenih sistemov  soproizvodnje toplote in 
električne energije. 
 
Kazalnik: Proizvedena električna energija v sistemih SPTE v podjetjih  v 
MWh/leto. 
Odmik: v sistemih SPTE 2.500 MWh/leto. 

Oskrba s toploto iz skupnih 
kotlovnic 

Na območju občine Žiri trenutno ni skupnih kotlovnic.  
 
Odmik: 100 %. Obstaja potencial izgradnje skupne kotlovnice na območju 
industrijske cone. 

Daljinski sistem ogrevanja Na območju Občine Žiri trenutno ni delujočega sistema daljinskega 
ogrevanja. 
 
Odmik: Zaželeno je, da se preveri možnosti izvedbe sistema daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso, na lokaciji industrijske cone in drugih gosto 
naseljenih območjih.  
 
Kazalnik: Odjem v kWh na tekoči meter. Odmik: 100%. 

Distribucijsko plinovodno 
omrežje 

Na območju občine Žiri distribucijsko plinovodno omrežje trenutno ni 
predvideno. 
 

Poraba el. energije – 
gospodinjstva 

Povprečna letna raba električne energije na gospodinjstvo je v občini Žiri v 
letu 2010 znašala 4,8 MWh (gospodinjski odjem 8.030,7 MWh/1.649 
gospodinjstev, Statistični letopis 2011, SURS ). V Sloveniji je znašala 3,9 MWh 
(gospodinjski odjem 3.219 GWh/813.531 gospodinjstev; Statistični letopis 
2011, SURS ). 
 
Raba električne energije na prebivalca je v občini Žiri v letu 2010 znašala 4,1 
MWh (20.149,8 MWh/4.902 prebivalcev). V Sloveniji je znašala 5,9 MWh 
(12.084 GWh/2.050.189 prebivalcev; Statistični letopis 2011, SURS ) 
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Področje Kazalnik 

Odmik: Povprečna poraba električne energije na gospodinjstvo v Sloveniji 
znaša 3.900 kWh oziroma 23,1 % višjo porabo v občini Žiri v primerjavi s 
slovenskim povprečjem. Odmik >23%. 

Javna razsvetljava 130 svetilk je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10) in jih ni potrebno 
menjati. 173 svetilk ni v skladu z Uredbo  
 
Odmik: 173 svetilk ni v skladu z Uredbo. Te svetilke so predvidene za 
menjavo. 

 

Ključne ugotovitve: 
- za ogrevanje javnih stavb se trenutno v največji meri (96,5 %) koristi ekstra lahko kurilno olje, kot ekološko 

najmanj primeren energent; 
- javne stavbe so toplotno premalo izolirane, delež nameščenih termostatskih ventilov je nezadovoljiv; 
- delež varčnih sijalk potrebno postopno zviševati; 
- priporočljiva je izvedba razširjenih energetskih pregledov energijsko najbolj potratnih stavb (najvišja 

specifična poraba toplote na m2 ogrevane površine). 
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5 MOŽNOSTI UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

5.1 Analiza potenciala obnovljivih virov energije 

5.1.1 Potencial izrabe lesne biomase 

 
Glede na dejansko rabo tal, 62,6% površin občine Žiri pokriva gozd (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, podatki o dejanski rabi tal, stanje na dan 24. 12. 20109). Tako lahko zaključimo, da ima občina Žiri 
teoretičen potencial lesne biomase iz gozdov. Dejansko razpoložljive količine lesne biomase iz gozdov pa 
omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Pri odločanju o spodbujanju rabe lesne biomase na lokalnem 
nivoju je pomembno poznavanje omejitev (http://www.biomasa.zgs.gov.si/).  
 
Na Zavodu za gozdove Slovenije so, na podlagi podatkov iz Statističnega urada R Slovenije in Zavoda za Gozdove 
Slovenije (podatki iz baze SWEIS) (podatki za leta 2002, 2003 in 2004), izdelali oceno potenciala lesne biomase po 
občinah. Predstavljeni zemljevidi so pripomoček za lažje odločanje. Rezultati niso namenjeni izdelavam študij 
izvedljivosti za posamezne biomasne objekte. S predstavitvijo posameznih pomembnih parametrov na nivoju 
občin ter izračunom strokovnih ocen so želeli prikazati kako raznolike so razmere v Sloveniji. Hkrati pa so želeli 
omogočiti posamezniku, da oceni kateri dejavniki (socialni, ekonomski ali okoljski) so v posamezni občini bolj 
kritični in kateri manj. Z grafičnimi prikazi so želeli na različne načine prikazati kako podatki o gozdovih in občinah 
vplivajo na ocene potencialov lesne biomase na nivoju občin. Pri tem je potrebno poudariti, da so za osnovo vzeli 
podatke o gozdovih in nekatere splošne podatke o občinah. Podatki o lesnopredelovalni industriji in količinah 
lesnih ostankov niso zajeti v analizo. Podatki v obliki rangov ne morejo biti podlaga za strokovne študije. 
 
Preglednica 16: Splošni podatki glede gozdov v občini Žiri 

površina gozdov 3.033 ha 
delež gozda 61,6% 
površina gozda na prebivalca 0,6 ha 
delež zasebnega gozda 98,8% 
največji možni posek 14.148 m3/leto 
realizacija največjega možnega poseka 5.370 m3 
delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov 4,53% 
delež stanovanj ogrevanih z lesom 45% 

vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/ 

 
Občina Žiri ima skupni rang 4 (rang 1 = manj primerne za rabo lesne biomase, rang 5 = bolj primerne za rabo lesne 
biomase). 
 

Ključne ugotovitve: 
- na območju občine Žiri obstaja potencial za rabo lesne biomase. 

5.1.2 Potencial izrabe bioplina 

 
Bioplin se lahko pridobiva iz  naslednjih virov:  
- odpadki v kmetijstvu: živalski iztrebki in kmetijski zeleni odpadki, 
- organski odpadki na odlagališčih komunalnih odpadkov,  
- bioragradljivi odpadki na centralnih čistilnih napravah odpadne vode (odplake),  
- biorazgradljivi odpadki industrije,  
- odpadki kuhinje, restavracije in trgovine z živili. 
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Bioplin iz kmetijstva 
 
Glavni cilj strategije za razvoj proizvodnje bioplina v Sloveniji je povečanje proizvodnje in energetske uporabe 
bioplina v sektorju kmetijstva. Glavni neizkoriščen potencial za proizvodnjo bioplina je na malih živinorejskih in 
poljedeljskih kmetijah in podjetjih (BIOGAS REGIONS, Regionalna strategija in akcijski plan za razvoj proizvodnje 
bioplina v Sloveniji (Draft- delovno poročilo), Inštitut Jožef Štefan; www.kis.si).  
 
Kriteriji za izbiro kmetij in kmetijskih podjetij: 
- večje živinorejske kmetije in kmetijska podjetja, ki: 

o redijo 30 ali več GVŽ govedi ali  
o 20 GVŽ ali več prašičev ali perutnine. 

- poljedeljske kmetije in kmetijska gospodarstva, ki: 
o redijo manj kot 5 GVŽ in  
o obdelujejo 10 ali več ha njivskih površin. 

(Ocena izrabe bioplina v slovenskem prostoru, Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji d.o.o., 
avgust 2007; www.se-f.si/uploads/BH/Q8/BHQ8nP3gzKci0NkRMA_IQg/Jug.pdf). 
 
V občini Žiri je bilo leta 2010 po podatkih Popisa kmetijstva 2010 222 kmetijskih gospodarstev. Prevladujejo 
družinske kmetije za lastno porabo (53,2%). Glede na tip kmetovanja prevladujejo specializirani rejci pašne živine 
(69,8%). V občini je 150 kmetijskih gospodarstev, ki imajo skupaj 969 glav velike živine (GVŽ) goveda. Vendar v 
Popisu kmetijstva 2010 ni podatka o tem koliko GVŽ goveda ima posamezna kmetija. Nad 10 ha zemljišč ima 40 
kmetijskih gospodarstev, ni pa mogoče ugotoviti ali ta gospodarstva redijo tudi GVŽ. 
 
Bioplin iz ostalih virov 
 
Na območju občine Žiri ni potenciala za pridobivanje bioplina iz ostalih virov: 
- organski odpadki na odlagališčih komunalnih odpadkov – na območju občine ni odlagališča komunalnih 

odpadkov,  
- biorazgradljivi odpadki na centralnih čistilnih napravah odpadne vode (odplake) - na območju občine je v 

naselju Žiri locirana centralna biološka čistilna naprava – potrebno je preučiti možnosti izkoriščanja bioplina za 
proizvodnjo električne energije, 

- biorazgradljivi odpadki industrije - na območju občine ni večjih industrijskih obratov z biorazgradljivimi 
odpadki,  

- odpadki kuhinje, restavracije in trgovine z živili – na območju občine je več manjših ponudnikov storitev. 
 

Ključne ugotovitve: 
- na območju občine Žiri obstaja teoretični potencial za pridobivanje bioplina iz kmetijstva, za ugotovitev 

dejanskega potenciala in opredelitev smotrnosti pridobivanja in izkoriščanja bioplina iz kmetijstva bi bilo 
potrebno izdelati študijo oziroma strokovne podlage; 

- za pridobivanje bioplina iz ostalih virov, razen iz odpadnega blata iz čistilne naprave, na območju občine Žiri ni 
potenciala. 

5.1.3 Potencial izrabe sončne energije 

 
Za izrabo potenciala energije sonca je pomemben predvsem globalni in kvaziglobalni sončni obsev (gostota 
sončne energije, vpadle v določenem času na horizontalno oz. nagnjeno sprejemno površino). Slovenija je precej 
gorata in hribovita in v vsej pokrajini so bodisi bolj bodisi manj prisojne ali osojne lege. Zato je poleg globalnega 
obseva (torej obseva horizontalnih tal) pri nas precej pomemben tudi kvaziglobalni obsev različno nagnjenih tal. 
Statistično sta energija in trajanje sončnega obsevanja povezana – dlje kot sije sonce, več je sončne energije. Zato 
lahko za oceno energije poleg izmerjenih vrednosti uporabljamo tudi podatke o trajanju sončnega obsevanja. 
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pomlad poletje 

jesen zima 
Karta 1: Povprečno trajanje sončnega obsevanja 1971 - 2000 v občini Žiri 

vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS 

 
Večina občine Žiri ima letni globalni obsev med 4.200 in 4.400 MJm-2, kvaziglobalni obsev pa se giblje med 4.200 
in 4.400 MJm-2. 
 
Na območju občine so, glede na podatke Javne agencije RS za energijo iz septembra 2011, locirane tri sončne 
elektrarne.  
 

Ključne ugotovitve: 
- večina občine Žiri ima letni globalni obsev med 4.200 in 4.400 MJm-2, kvaziglobalni obsev pa se giblje med 

4.200 in 4.400 MJm-2, 
- na območju občine Žiri so potenciali za izkoriščanje sončne energije, 
- primerni so tako sistemi za pridobivanje električne energije (sončna elektrarna) kot za ogrevanje sanitarne 

vode, 
- sisteme za izkoriščanje sončne energije naj se prednostno namešča na že obstoječe objekte. 

5.1.4 Potencial izrabe geotermalne energije 

 
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z 
zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Temperatura termalne vode 
pogojuje možnost uporabe geotermalne energije. Ločimo visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne 
vire. Pri prvih je temperatura vode nad 150°C in jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je 
temperatura vode pod 150°C in jih izrabljamo neposredno za ogrevanje.  
 
Možnost izkoriščanja geotermalne energije je na področju Slovenije zaradi raznolike geološke sestave tal različna. 
Geotermalno najbogatejša in tudi najbolj raziskana so naslednja območja: Panonska nižina, Krško-Brežiško polje, 
Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina, slovenska Istra in območje zahodne Slovenije.  
Geotermalno energijo lahko izkoriščamo na sledeče načine:  
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- geotermalno izkoriščanje (vrelci vroče vode, vrelci pare, dvofazni vrelci voda – para), 
- hlajenje vročih kamenin, 
- geotlačno izkoriščanja (proizvodnja električne energije, ogrevanje, balneologija). 
 
Za območje občine Žiri ni podatkov o izkoriščanju geotermalne energije, niti podatkov o geotermalnem potencialu 
na podlagi obstoječih vrtin. 
 
Za povečanje konkurenčnosti geotermalne energije bi država investitorjem morala pomagati pri vračanju 
investicij. V primeru sprejetja ustrezne subvencijske sheme, lahko pričakujemo hitrejši razcvet koriščenja tovrstne 
energije. Vsekakor bi bilo smiselno najprej preveriti razpoložljivost geotermalne energije na širšem območju 
občine ter na osnovi pozitivnih rezultatov pripraviti ustrezne odgovore za koriščenje geotermalne energije. 
 

Ključne ugotovitve: 
- potencial izrabe geotermalne energije bi bilo potrebno dodatno proučiti. 

5.1.5 Potencial izrabe energije vetra 

 
Za Slovenijo so za celotno površino države na razpolago z modelom ocenjene vrednosti hitrosti vetra na višinah 10 
in 50 m, ki so primerne za oceno potenciala vetrnih elektrarn v državi. Hitrost vetra, ki določa možnost izrabe 
vetrne energije in tehnično opredeljuje vetrna območja, ki lahko v dejanskih razmerah izkazujejo ugodne razmere 
za izkoriščanje vetrne energije, je 4,5 m/s na višini 50 m. Kar pomeni, da so za izkoriščenje vetrne energije 
primerna območja s hitrostjo vetra nad 4,5 m/s na višini 50 m10. 
 

 
Karta 2: Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA v občini Žiri 

vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS 

 
Povprečna hitrost vetra izmerjena na 50 metrih nad tlemi se na večini območja občine giblje v velikostnem 
razredu 1 - 2 m/s. 
 

Ključne ugotovitve: 
- na območju občine Žiri ni potenciala za izkoriščanje vetrne energije. 
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 Celovit pregled potencialno ustreznih območjih za izkoriščanje vetrne energije  - strokovna podlaga za NEP 2010-2030, 
Aquarius d.o.o., februar 2011 
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5.1.6 Potencial izrabe vodne energije 

 
Občina je sorazmerno vodnata, z dvema večjima vodotokoma Poljansko Soro in Račevo s pritoki. Glede na 
podatke aplikacije ENGIS na območju občine ni malih hidroelektrarn.  
 

Ključne ugotovitve: 
- potrebno bi bilo izdelati študijo za ugotovitev hidro potenciala na območju občine Žiri. 

5.1.7 Potencial izrabe komunalnih odpadkov 

 
Na območju občine ni urejenega odlagališča komunalnih odpadkov. Komunalni odpadki iz območja občine Žiri se 
odvažajo v Logatec.  
 

Ključne ugotovitve: 
- občina Žiri odpadkov ne bo izrabljala v energetske namene. 

5.1.8 Ocena deležev OVE po kategorijah stavb in po vrsti proizvodnje energije 

 
Na osnovi pregleda stanja lahko predvidimo rast deležev obnovljivih virov energije za oskrbo stavb in drugih 
objektov. V preglednici spodaj navajamo ocenjene deleže obnovljivih virov za posamezne kategorije stavb.  
 
Preglednica 17: Ocenjeni deleži obnovljivih virov energije po kategorijah stavb 

[%] Leto LEK 2012 2014 2016 2018 2021 

Stanovanjski sektor 6,00 6,72 8,40 11,34 17,80 26,53 

Komercialni sektor 4,00 6,00 7,98 10,13 14,59 17,66 

Javni sektor 8,00 11,20 15,23 18,58 23,23 29,04 

Industrija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skupaj 0,54 1,98 5,32 55,831 28,74 34,64 

 
Ocena temelji na usmeritvah veljavnih predpisov in zbranih podatkih o načrtovanih ter predvidenih ukrepih iz 
naslova razvoja koriščenja obnovljivih virov energije. Pričakovano so v javnem sektorju deleži najvišji, medtem ko 
za industrijo ni bilo mogoče pridobiti dovolj podatkov za prikaz bolj realne ocene izrabe obnovljivih virov energije 
in vrednosti predstavljajo grobo oceno. 
 
Razvoj izrabe obnovljivih virov energije na osnovi pridobljenih podatkov kaže zmerno izkoriščanje razpoložljivega 
potenciala sončne energije. Posledično so ocenjeni deleži izrabe obnovljivih virov energije za proizvodnjo 
električne energije nižji v primerjavi s slovenskim povprečjem. V kolikor se izkaže majhen delež razpoložljivih 
streh, je smiselno preveriti možnosti uvedbe večjega deleža učinkovitih sistemov soproizvodnje od predvidenega. 
 
Preglednica 18: Ocena deležev OVE po vrsti proizvodnje energije 

[%] Leto LEK 2012 2014 2016 2018 2021 

OVE - Ogrevanje in hlajenje 1,00 1,30 3,00 27,90 33,18 37,46 

OVE - Električna energija 0,00 2,78 16,84 19,40 23,32 31,06 

OVE - Promet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Delež OVE 0,54 1,98 5,32 55,83 28,74 34,64 
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5.2 Analiza potenciala učinkovite rabe energije 
 
Podana so izhodišča za izvedbo možnih ukrepov na področju URE za območje Občine Žiri: 
 
a) Investicijski ukrepi - URE: 
- zamenjava/obnova stavbnega pohištva (vrata, okna; PURES zahteve za minimalno toplotno prehodnost v 

W/mK), 
- izboljšanje termoizolativnosti ovoja stavbe (stene, streha, toplotni mostovi; PURES zahteve za minimalno 

toplotno prehodnost v W/mK), 
- namestitev termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja v stavbi, 
- namestitev centralne regulacije v odvisnosti od zunanje temperature, 
- namestitev nove kotlovske naprave, z visokim izkoristkom in izkoriščanjem sodobnih tehnologij 

(nizkotemperaturna, kondenzacijska naprava) optimalno določene toplotne moči, 
- zamenjava naprave za pripravo sanitarne tople vode. 
 
b) Mehki ukrepi - URE: 
- redno vzdrževanje sistema ogrevanja (čiščenje kotla, zagotavljanje ustreznih hidravličnih razmer v sistemu) in 

priprave sanitarne tople vode, 
- nastavitve gorilnika glede na veljavne kriterije (strokovnjak naj preveri vsebnost O2 v dimnih plinih), 
- preveritev življenjske dobe termostatskih glav na termostatskih ventilih, 
- ustrezno naravno prezračevanje stavbe (večkrat dnevno s krajšimi časovnimi obdobji - do 10 min), 
- zagotavljanje proste površine grelnih teles (radiatorji) in zagotavljanje ustreznega kroženja zraka ob grelnih 

telesih, 
- identificiranje velikih porabnikov el. energije. 

5.2.1 Analiza potenciala URE v stavbah 

 
V nadaljevanju navajamo nekaj investicijskih ukrepov, ki pomenijo povečanje učinkovitosti rabe energije v 
stavbah. Investicije imajo različne dobe vračanja. Posegi na ogrevalnem sistemu so običajno cenejši in se povrnejo 
v krajšem času, posegi na nivoju stavbe pa so dražji in zahtevajo tudi daljšo dobo vračanja. Za zanimive naložbe v 
energetsko obnovo stavb veljajo tiste z dobo vračanja, krajšo od 10 let. Na splošno velja, da z izvedbo teh ukrepov 
dosežemo do 30 % skupnih energijskih prihrankov v stavbi. Navedeni prihranki so seveda informativni. 
- Tesnjenje oken. V slabo izoliranih stavbah predstavljajo toplotne izgube zaradi prezračevanja okoli 1/3 vseh 

toplotnih izgub. S tesnjenjem oken lahko v stavbah prihranimo od 10 do 15 % energije za ogrevanje. Doba 
vračanja namestitve tesnil je od enega do dveh let. 

- Toplotna izolacija podstrešja. S toplotno izolacijo podstrešja je mogotce prihraniti od 7 do 12 % energije za 
ogrevanje. Višina investicije je odvisna tudi od vrste in kvalitete izolacijskega materiala. Doba vračanja je od 2 
do 4 leta. 

- Pregled instalacij ogrevanja objektov. Celotno instalacijo ogrevanja je potrebno preveriti in evidentirati 
dejansko stanje. Potrebno je pregledati posamezna ogrevala, ki so se menjavala in ugotoviti, če so se 
spremenile hidravlične razmere razvoda toplote (npr., če je bil dodan prizidek, katerega centralno ogrevanje 
je bilo izvedeno z razširitvijo ogrevalnega sistema). 

- Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov. Naloga hidravličnega 
uravnoteženja ogrevalnega sistema je, da vsako ogrevalo dobi ustrezen pretok. Ustrezen pretok zagotavljajo 
dušilni ventili za posamezne ogrevalne veje, dvižne vode in ogrevala. Problemi nastajajo, ko so nekateri 
prostori v stavbi premalo ogreti, drugi pa preveč. V pretoplih prostorih se odpirajo okna in v premrzlih prihaja 
do potrebe dodatnega ogrevanja z npr. kaloriferji. Z vgradnjo avtomatskih regulacijskih ventilov za hidravlično 
uravnoteženje ogrevalnega sistema je mogoče znižati porabo energije za okoli 5 do 10 %. Doba vračanja 
investicije v hidravlično uravnoteženje centralnega ogrevalnega sistema je v povprečju 3 do 4 leta. 
Termostatski ventili omogočajo nastavitev temperature v posameznem prostoru v skladu z željami 
uporabnika. Termostatski ventili dobro delujejo v sistemih, ki imajo izvedeno centralno regulacijo 
temperature in so ustrezno hidravlično uravnoteženi. Ukrep mora biti strokovno izveden. Potrebna je študija 
izvedljivosti, kjer so na strokovni podlagi določene karakteristike predvidenih ukrepov. 
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- Ureditev centralne regulacije sistemov. S centralnim sistemom regulacije ogrevalnega medija v odvisnosti od 
zunanje temperature dosežemo izenačene temperaturne pogoje za vsa ogrevala v stavbi. Na ta način se 
zmanjšajo toplotne izgube razvodnega omrežja, zagotovljeno je učinkovito delovanje lokalne regulacije na 
ogrevalih, obenem pa je mogoče skrajšati čas obratovanja ogrevalnih sistemov glede na namembnost stavbe 
in bivalne navade uporabnikov (npr: nočna prekinitev ogrevanja). Skupni prihranki energije znašajo 20 % in 
več glede na predhodno stanje. Doba vračanja je okoli 1 leta pri velikih sistemih. 

- Zamenjava kurilnih naprav. Iz energetskega vidika je smiselno zamenjati kotle, ki so starejši od 15 let. Starejši 
kotli imajo zaradi svoje dotrajanosti in tehnološke zastarelosti bistveno višje škodljive emisije v dimnih plinih 
ter nižje izkoristke. Pri zamenjavi kotla je treba še enkrat natančno določiti potrebno toplotno moč kotla, saj 
so v Sloveniji kotli večinoma predimenzionirani. Cene kotlov so odvisne od tipa kotla, velikosti in dobavitelja. 

- Toplotna izolacija zunanjih sten. Zaradi velikosti investicije je smiselno toplotno izolirati zidove stavbe v 
primeru, ko je potrebno obnoviti fasado. Stroški dodatne izolacije predstavljajo le okoli 10 % vseh stroškov 
sanacije. V tem primeru se nam investicija povrne že v 3-4 letih. Priporočena debelina izolacije je 15 cm in več. 

- Zamenjava oken. Zamenjava oken je nekoliko dražji ukrep. Z vidika energetske učinkovitosti morajo imeti 
okna nizkoemisijsko zasteklitev z argonskim polnjenjem (dvojne »termopan« zasteklitve). Prihranek energije 
pri ogrevanju znaša tudi do 20 %. V primeru, da bi se za zamenjavo oken odločili zgolj zaradi energetskih 
prihrankov, bi se investicija povrnila v več kot 20 letih. Ko je dotrajana okna v vsakem primeru potrebno 
zamenjati, pa se investicija povrne prej kot v 8 letih. 

- Zmanjšanje stroškov za električno energijo. Prvi ukrep za znižanje stroškov, je izbira med enotarifnim in 
dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja električne energije za gospodinjski odjem. V primeru, da 
znaša delež odjema električne energije v času visoke tarife več kot 60 % skupne rabe, je smiselno preiti na 
enotarifni sistem. S tem preprostim ukrepom je mogoče doseči pomembno znižanje stroškov za porabo 
električne energije ob siceršnji nespremenjeni rabi. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati 
električne naprave in aparate v času nižje tarife. Poleg osveščanja porabnikov je smiselno vgraditi časovno 
preklopno avtomatiko, ki vklaplja električne grelnika za pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife. 
Sodobni električni aparati porabijo bistveno manj električne energije ob enakem učinku (npr: hladilniki, 
varčne žarnice, itd). 

- Ogrevanje s toplotno črpalko. Eden od možnih načinov, kako do pomembno visokih prihrankov energije za 
potrebe ogrevanja in/ali priprave sanitarne tople vode. 

- Kotlovnice. Vse večstanovanjske stavbe je po Energetskem zakonu in iz njega izhajajočemu Pravilniku o 
načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. 
RS, št. 7/2010) potrebno opremiti z delilniki stroškov ogrevanja, od 1. oktobra 2011. Poraba toplote v stavbah 
je namreč odvisna od številnih dejavnikov, kot so zunanji klimatski pogoji, gradbeno fizikalne lastnosti stavb, 
vrste ogrevalnega sistema ter ne nazadnje od bivalnih navad in odnosa uporabnikov do samega objekta ter 
njegovih naprav. Direktne prihranke ni mogoče določiti, vendar je praksa pokazala da vpeljava delilnikov 
pozitivno vpliva na zmanjšanje rabe energije do 10 ali več % , zaradi večjega ozaveščanja glede porabe. 

5.2.2 Analiza potenciala URE v stanovanjih 

 
Analiza energijske bilance povprečne enodružinske hiše pokaže, da se največ energije dovaja v objekt z 
ogrevanjem (82 %), ostali del dovedene energije pa so sončni pritoki skozi okna (12 %) in notranji viri toplote 
(6 %). Če analiziramo rabo končne energije, odpade na ogrevanje 76,5 %, na pripravo sanitarne tople vode 11 %, 
gospodinjske aparate in ostale hišne naprave 10 % in razsvetljavo 2,5 % (Vir: Prihranki energije pri posodobitvi 
ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe). 
 
Povprečna specifična raba energije za ogrevanje je v veliki meri odvisna od leta izgradnje objekta in takrat 
veljavnih predpisov, ki določajo minimalne zahteve energetske učinkovitosti objektov. Povprečna letna poraba 
toplote za ogrevanje stavb, v odvisnosti od leta njihove gradnje, izražena v kWh/m2/leto, je povzeta v naslednji 
preglednici. 
 
Preglednica 19: Povprečna specifična raba energije za ogrevanje stavb v različnih obdobjih 

Leto gradnje stavbe Enodružinska hiša Večstanovanjska stavba 

do 1960 >200 >180 
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od 1961 do 1970 150 170 

od 1971 do 1980 130 130 

od 1980 do 1990  120 100 

od 1991 do 1995  90 90 

od 1996 do 2002 90 80 

po 2002 60 – 80 70 

Nizkoenergijske stavbe < 60 < 55 

vir: Bojan Grobovšek: Prihranek energije pri posodobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe 

 
Iz analiz opravljenih energetskih pregledov, ki jih je v preteklosti finančno podpirala nekdanja Agencija za 
učinkovito rabo in obnovljive vire energije, izhajajo ocene, da znaša v Sloveniji ekonomsko upravičen potencial 
prihrankov pri rabi energije za ogrevanje v stavbah pribl. 30 % (Vir: IBE). 
 
V poglavju o rabi energije za ogrevanje v stanovanjih v občini Žiri smo ocenili, da znaša pri stavbnem fondu iz leta 
2010 povprečna specifična raba energije za ogrevanje v stanovanjih v občini pribl. 157 kWh/m2/leto. Ob 
upoštevanju ogrevalnih površin smo ocenili tudi skupno porabo energije za ogrevanje v stanovanjih.  
 
Na osnovi podatkov o obstoječi porabi energije za ogrevanje stanovanj in na osnovi predpostavk o prihrankih, ki 
jih je mogoče doseči z ekonomsko upravičenimi ukrepi učinkovite rabe energije, smo ocenili skupni potencialni 
prihranek ob izvedbi teh ukrepov. 
 
Preglednica 20: Ocena potencialnih prihrankov pri rabi energije za ogrevanje stanovanj pri ocenjenem 
varčevalnem potencialu 26,5% 

Stanovanja kWh EUR 

Obstoječe stanje 20.987.920 2.550.000 

stanje po izvedbi ukrepov  15.990.820 1.914.000 

Prihranek 4.997.100 636.000 

5.2.3 Analiza potenciala URE v javnih stavbah 

 
Analiza možnosti za učinkovito rabo energije in analiza potencialov obnovljivih virov energije  
- Izobraževanje zaposlenih in letni nadzor energetskega upravljavca nad rabo energije in energentov v javnih 

stavbah  za zagotavljanje izvajanja mehkih (organizacijskih) ukrepov.  
- Zamenjava energenta na obnovljiv vir 
- Uporaba toplotnih črpalk za toplo sanitarno vodo 
- Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje tople sanitarne vode 
- Vgradnja termostatskih ventilov 
- Vgradnja izolacije na podstrešja in fasade 
- Zamenjava dotrajanih oken 
- Izboljšati tesnjenje vrat in oken 
 
 

• Stara šola – muzej, knjižnica 
ANALIZA POTENCIALA URE IN OVE: 

Skupna povprečna poraba 
toplote [kWh] 

36.000   

    

Deleži porabe toplote 
Ocenjeni prehod toplote 

[kWh] 
Ocenjeni možni 

prihranek % 
Ocenjeni potencial 

[kWh] 

Streha (25%) 9.000 10 900 

Izolacija fasade (35%) 12.600 21 2.646 
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Tla (15%) 5.400 6 324 

Okna (10%) 3.600 11 396 

Ventilacijske izgube (15%) 5.400 14 756 

Skupaj 36.000  5.022 

    

Potencial URE (%) 14,0   

    

  Ocenjeni delež OVE [%] Ocenjeni potencial [kWh] 

Potencial OVE > 25 > 9.000 

 
 

• Policija PP Žiri 
ANALIZA POTENCIALA URE IN OVE: 

Skupna povprečna poraba 
toplote [kWh] 

35.500   

    

Deleži porabe toplote 
Ocenjeni prehod toplote 

[kWh] 
Ocenjeni možni 

prihranek % 
Ocenjeni potencial 

[kWh] 

Streha (25%) 8.875 13 1.154 

Izolacija fasade (35%) 12.425 23 2.858 

Tla (15%) 5.325 8 426 

Okna (10%) 3.550 12 426 

Ventilacijske izgube (15%) 5.325 14 746 

Skupaj 35.500  5.609 

    

Potencial URE (%) 16,0   

    

  Ocenjeni delež OVE [%] Ocenjeni potencial [kWh] 

Potencial OVE > 25 > 8.875 

 
 

• Zdravstvena postaja Žiri 
ANALIZA POTENCIALA URE IN OVE: 

Skupna povprečna poraba 
toplote [kWh] 

147.230   

    

Deleži porabe toplote 
Ocenjeni prehod toplote 

[kWh] 
Ocenjeni možni 

prihranek % 
Ocenjeni potencial 

[kWh] 

Streha (25%) 36.808 13 4.785 

Izolacija fasade (35%) 51.531 9 4.638 

Tla (15%) 22.085 7 1.546 

Okna (10%) 14.723 9 1.325 

Ventilacijske izgube (15%) 22.085 11 2.429 

Skupaj 147.230  14.723 

    

Potencial URE (%) 10,0   
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  Ocenjeni delež OVE [%] Ocenjeni potencial [kWh] 

Potencial OVE > 25 > 36.808 

 
 

• DD Partizan 
ANALIZA POTENCIALA URE IN OVE: 

Skupna povprečna poraba 
toplote [kWh] 

28.334   

    

Deleži porabe toplote 
Ocenjeni prehod toplote 

[kWh] 
Ocenjeni možni 

prihranek % 
Ocenjeni potencial 

[kWh] 

Streha (25%) 7.083 19 1.346 

Izolacija fasade (35%) 9.917 25 2.479 

Tla (15%) 4.250 9 383 

Okna (10%) 2.833 11 312 

Ventilacijske izgube (15%) 4.250 14 595 

Skupaj 28.334  5.114 

    

Potencial URE (%) 18,0   

    

  Ocenjeni delež OVE [%] Ocenjeni potencial [kWh] 

Potencial OVE > 25 > 7.083 

 
 

• OŠ Žiri 
ANALIZA POTENCIALA URE IN OVE: 

 

 
 

• Analiza potenciala URE in OVE Javne stavbe (SKUPAJ) 
ANALIZA POTENCIALA URE IN OVE: 

Skupna povprečna 
poraba toplote [kWh] 

1.233.704   

Skupna povprečna poraba 
toplote [kWh] 

731.603   

    

Deleži porabe toplote 
Ocenjeni prehod toplote 

[kWh] 
Ocenjeni možni 

prihranek % 
Ocenjeni potencial 

[kWh] 

Streha (25%) 182.901 3 5.487 

Izolacija fasade (35%) 256.061 22 56.333 

Tla (15%) 109.741 9 9.877 

Okna (10%) 73.160 15 10.974 

Ventilacijske izgube (15%) 109.741 14 15.364 

Skupaj 731.603  98.035 

    

Potencial URE (%) 13,0   

    

  Ocenjeni delež OVE [%] Ocenjeni potencial [kWh] 

Potencial OVE > 25 > 182.901 
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Deleži porabe toplote 

Ocenjeni prehod 
toplote 

kWh 

Ocenjeni 
prihranek 

% 

Ocenjeni 
potencial 

kWh 

Streha (25%) 308.426 12 37.011 

Izolacija fasade (35%) 431.796 21 90.677 

Tla (15%) 185.056 7 12.954 

Okna (10%) 123.370 11 13.571 

Ventilacijske izgube (15%) 
185.056 13 24.057 

Skupaj 1.233.704  178.270 

    

Potencial URE (%) 14,0   

    

  

Ocenjeni 
potencial OVE 

% 

Ocenjeni 
potencial 

kWh 
 

Potencial OVE >25 > 308.426  

5.2.4 Analiza potenciala URE pri rabi EE 

 
Potencial prihrankov električne energije v podjetjih bi bilo možno oceniti le na podlagi podrobnih energetskih 
pregledov.  
 
Zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo občinskih cest in javnih površin je predvideno ob 
zamenjavi vseh svetil v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaženje iz sedaj 39,7 kWh na 27,7 kWh/prebivalca, brez 
upoštevanja novogradenj. 

5.2.5 Analiza potenciala URE v podjetjih 

 
Kakovostno oceno potenciala prihrankov, ki jih je mogoče doseči z ukrepi učinkovite rabe energije v industrijskem, 
podjetniškem in storitvenem sektorju, je možno izvesti le na podlagi razširjenih energetskih pregledov.  
 
Prav tako se v podjetjih kažejo možnosti za vzpostavitev sistemov soproizvodnje električne energije in toplote 
(trenutno ni sistemov soproizvodnje v Občini Žiri). Potencial za prihranke energije obstaja tudi pri izvedbi ukrepov 
URE na področju izboljšanja toplotnega ovoja poslovnih stavb in povečanega ozaveščanja zaposlenih.  
 
Zmanjšanje povprečne porabe električne energije v podjetjih do 2021 ocenjujemo do 14,3 %. 
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6 FINANČNE OBVEZNOSTI ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST 
 
Preglednica 21: Predlagani ukrepi/projekti v akcijskem načrtu LEK občine Žiri 

Ukrep/projekt Leto izvedbe Vrednost projekta 
Financiranje 

občina 
(€) 

Drugi viri financiranja 
(€) 

Vzpostavitev skupnih, 
daljinskih sistemov (ogrevanje 
/hlajenje) na OVE 

2017 
postavitev DOLB 1,5-2 mio € (odvisno od 
priključitev) 

100% - 

Izgradnja elektroenergetskega 
omrežja 

2012-2021 ni bilo posredovano s strani Elektro Ljubljana / - 

Aktivno sodelovanje glede 
izgradnje in potrebnih 
izboljšavah 
elektroenergetskega omrežja 

v začetku 
posameznega 
koledarskega leta 

stroški izvedbe ukrepa so zajeti v stroške dela 
energetskega upravljavca 

100% - 

Imenovanje in delovanje 
občinskega energetskega 
upravljavca 

1.1.2013 
(imenovanje), 
delovanje 
kontinuirano 

po pogodbi cca. 8.000 €/leto 100% - 

Energetsko knjigovodstvo v 
javnih stavbah 

2012 5.000 € začetni stroški, vsako leto 1.500 € 100% - 

Izdelava energetskih izkaznic 
občinskih javnih objektov 

po letu 2013 
še ni možno oceniti, ker bo višino tarife za izdajo 
energetskih izkaznic predpisalo pristojno 
ministrstvo 

100% - 

Izvedba razširjenih energetskih 
pregledov v javnih občinskih 
stavbah 

v letu 2013 in 2014 (2 
objekta letno; vse 
skupaj 4 objekti) 

12.000 € 0-100% 

nepovratna sredstva na podlagi Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 
57/2011), pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov pri rabi energije, subvencije 
Ekosklada za lokalne skupnosti od leta 
2012 naprej, razpis velikih zavezancev v 
letu 2012 
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Ukrep/projekt Leto izvedbe Vrednost projekta 
Financiranje 

občina 
(€) 

Drugi viri financiranja 
(€) 

Zelena javna naročila 
od sprejema LEK 
naprej 

ne predstavlja nujno dodatnih stroškov; dodatno 
delo zaradi zahtevnosti priprave javnih naročil 
lahko prevzame notranji energetski upravljavec; 
dodatni stroški nastanejo v primeru najema 
svetovalca pri pripravi ali pripravljavca zelenega 
javnega naročila (priporočljivo pri zelo velikih 
naročilih) 

100% - 

Prijave na razpise in 
mednarodna izmenjava 
izkušenj na področju URE in 
OVE v javnem sektorju 

ukrep se izvaja 
kontinuirano 

v primeru izbora zunanje inštitucije, ki pripravlja 
prijavo na razpis od 4.000 € do 7.000 € odvisno od 
težavnosti prijave razpisa 

od 50-5% ; 
odvisno od 
vrste razpisa 

/ 

Izvedba manj zahtevnih 
investicijskih ukrepov na 
področju URE v javnih stavbah 

vsako leto do konca 
tekočega leta 

cca. 3.500 €/leto 0-100% 

nepovratna sredstva na podlagi Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 
57/2011), najem kreditov z ugodnimi 
obrestnimi pogoji pri Eko-Skladu, 
pogodbeno zagotavljanje prihrankov pri 
rabi energije,  
subvencije Ekosklada za lokalne skupnosti 
od leta 2012 naprej   

Energetska sanacija izbranih 
javnih objektov 

OŠ Žiri do konca leta 
2013 
 

 496.490 € (projekt REAAL) celotna vrednost 
projekta. Strošek  Občine Žiri znaša 74.473.€ 

0-100% 

Sanacija OŠ Žiri v sklopu Švicarskega 
prispevka (projekt REAAL); sofinanciranje 
85 % upravičenih stroškov. 
Nepovratna sredstva na podlagi Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 
57/2011), najem kreditov z ugodnimi 
obrestnimi pogoji pri Eko-Skladu, 
pogodbeno zagotavljanje prihrankov pri 
rabi energije, subvencije Ekosklada za 
lokalne skupnosti od leta 2012 naprej , 
Švicarski prispevek, Norveški finančni 
mehanizem… 
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Ukrep/projekt Leto izvedbe Vrednost projekta 
Financiranje 

občina 
(€) 

Drugi viri financiranja 
(€) 

Zamenjava in prilagoditev 
svetilk občinske javne 
razsvetljave in spremljanje rabe 
energije 

fazno 

 
 
2008: 11.045,97 € 
 
2009:  0 
 
2010: 37.474,08 € 
 
2011: 21.873,36€ 
 
2012: 15.046,00 €  
 
2013: 34.854,00 EUR 

0-100% 

Nepovratna sredstva na podlagi prvega 
odstavka 4. člena Uredbe o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih (Uradni list RS, št. 57/2011), 
Javni razpis za sofinanciranje operacij za 
energ. učinkovito prenovo javne 
razsvetljave, obdobje 2011-2013 – UJR1 
(do 50% sofinanciranja); razpisi v okviru 
Programa razvoja podeželja, ukrep 322-
Obnova vasi, predmet podpore 3 - 
ureditev komunalne in prometne 
infrastrukture ter povezav v naseljih (do 
85% sofinanciranja) 

Gradnja nizko energijskih 
občinskih javnih objektov 

od leta 2012 naprej - 
kontinuiran ukrep 
 

ni znano 0-100% možnost sofinanciranja 

Opredelitve obveznosti glede 
energetsko varčne gradnje in 
sistemov v OPN in OPPN- jih 

od leta 2012 naprej - 
kontinuiran ukrep 

niso predvideni posebni dodatni stroški 100% - 

Aktivnosti pridobivanja 
potencialnih investitorjev za  
financiranje ukrepov 

znotraj tekočega leta 
niso predvideni posebni dodatni stroški v okviru 
pogodbe z energetskim svetovalcem 

100% v okviru 
delovanja 
energetskega 
upravljavca 

- 

Prijava na natečaje, ki 
izkazujejo učinkovito 
energetsko delovanje občine 

skladno z razpisi 
natečaja 

niso predvideni posebni dodatni stroški 

100% v okviru 
delovanja 
energetskega 
upravljavca 

- 

Izdelava študije izvedljivosti in 
upravičenosti za zamenjavo 
ogrevalnega sistema s 
prehodom na lesno biomaso v 
izbranih javnih občinskih 
stavbah 

30.9.2013 
15.000 – 25.000 EUR za izdelavo študije 
izvedljivosti; višina investicije se opredeli v okviru 
izdelave študije 

100% - 
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Ukrep/projekt Leto izvedbe Vrednost projekta 
Financiranje 

občina 
(€) 

Drugi viri financiranja 
(€) 

Priprava tople sanitarne vode z 
uporabo sistemov na OVE v 
javnih občinskih stavbah 

ni znano 

Odvisno od objekta; mogoče določiti znotraj 
razširjenega energetskega pregleda objekta ter 
delno s pomočjo energetskega knjigovodstva, ko 
bo definirana količina porabljene energije za 
pripravo tople sanitarne vode in bo možno 
dimenzionirati TČ 

0-100% 

nepovratna sredstva na podlagi prvega 
odstavka 4. člena Uredbe o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih (Uradni list RS, št. 57/2011), 
najem kreditov z ugodnimi obrestnimi 
pogoji pri Eko-Skladu, pogodbeno 
zagotavljanje prihrankov pri rabi energije, 
subvencije Ekosklada za lokalne skupnosti 
od leta 2012 naprej 

Postavitev sončnih elektrarn na 
strehe izbranih javnih občinskih 
stavb 

ni znano 
159.650 € (celotna vrednost postavitve elektrarn 
na strehe vseh občinskih objektov) 

0% - oddaja 
strehe objekta v 
najem 

100% lastnik sončne elektrarne, plačuje 
občini najemnino za uporabo strehe 

Preučitev nakupa električne 
energije iz OVE 

31.12.2012 niso predvideni posebni dodatni stroški - - 

Izdelava študije izvedljivosti za 
možnost proizvodnje in 
uporabe alternativnega vira 
energije 

31.12.2018 35.000 € 100% - 

Vzpostavitev podpornega 
okolja za trajnostno mobilnost 

2013 in kontinuirano 
2013; Postavitev polnilne infrastrukture za 
električna akumulatorska vozila: 2.000 € 

- - 

Razvoj kolesarskega omrežja V letu 2012 in 2013 
2012: 10.320 € (izdelava PZI dokumentacije) 
2013: 11.300 € 
2014: 59.653 € 

 

1.781. 120 € vrednost celotnega projekta 
(vse 4 občine). Vrednost investicije za 
Občino Žiri znaša 277.291 € 
Sofinanciranje 85 % s strani ESSR. 

11
 

                                         
11

 Projekt v pripravi izračuni niso končni, predvidoma bodo znani do konca leta 2012 
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Ukrep/projekt Leto izvedbe Vrednost projekta 
Financiranje 

občina 
(€) 

Drugi viri financiranja 
(€) 

Priprava načrta promocijskih 
aktivnostih URE in OVE za 
gospodinjstva  ter njegova 
izvedba 

31.12.2012, 
31.12.2013, 
31.12.2014, 
31.12.2015, 
31.12.2016, 
31.12.2017 

1000 €/delavnico (2 delavnici letno) 

100% v okviru 
delovanja 
energetskega 
upravljavca 
stroški 
sodelovanja 
zunanjih 
energetskih 
strokovnjakov, 
stroški objave 
člankov in 
oddaje – 3.000 
EUR 

- 

Priprava načrta aktivnostih 
izobraževanja URE in OVE za 
javni sektor in njegova izvedba 

31.12.2012, 
31.12.2013, 
31.12.2014, 
31.12.2015, 
31.12.2016, 
31.12.2017 

1000 EUR/delavnico (1 delavnica letno) 

100% v okviru 
delovanja 
energetskega 
upravljavca 

- 

 
Preglednica 22: Finančni načrt predlaganih projektov za obdobje 2012 - 2021 

PODROČJE PODPODROČJE UKREP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Vzpostavitev skupnih, daljinskih 
sistemov (ogrevanje /hlajenje) na 
OVE 

          

Vzpostavitev DOLB       
1,5-2 
mio € 

    

Izgradnja elektroenergetskega 
omrežja 

          

OSKRBA Z 
ENERGIJO 

Proizvodni in 
distribucijski 
sistemi 

Aktivno sodelovanje glede 
izgradnje in potrebnih izboljšavah 
elektroenergetskega omrežja 
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PODROČJE PODPODROČJE UKREP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Izvedba preliminarnih energetskih 
pregledov za gospodinjstva 
(reprezentativni vzorec) 

          

Imenovanje in delovanje 
občinskega energetskega 
upravljavca 

 8.000 8.000 8.000 8.000      

Energetsko knjigovodstvo v javnih 
stavbah 

 5.000 1.500 1.500 1.500      

Izdelava energetskih izkaznic 
občinskih javnih objektov 

          

Izvedba razširjenih energetskih 
pregledov v javnih občinskih 
stavbah 

 6.000 6.000        

Zelena javna naročila           

Prijave na razpise in mednarodna 
izmenjava izkušenj na področju 
URE  IN OVE v javnem sektorju 

 4.000 4.000 4.000       

Izvedba manj zahtevnih 
investicijskih ukrepov na področju 
URE v javnih stavbah 

 3.500 3.500 3.500       

Energetska sanacija izbranih javnih 
objektov (v letu 2013 OŠ Žiri) 

 496.490          

Zamenjava in prilagoditev svetilk 
občinske javne razsvetljave 

15.046 34.854         

Gradnja nizko energijskih občinskih 
javnih objektov 

          

Opredelitve obveznosti glede 
energetsko varčne gradnje in 
sistemov v OPN in OPPN- jih. 

          

UČINKOVITA 
RABA ENERGIJE 

Javni sektor 

Aktivnosti pridobivanja 
potencialnih investitorjev za  
financiranje ukrepov 
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PODROČJE PODPODROČJE UKREP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prijava na natečaje, ki izkazujejo 
učinkovito energetsko delovanje 
občine 

          

Izdelava študije izvedljivosti in 
upravičenosti za zamenjava 
ogrevalnega sistema s prehodom 
na lesno biomaso v izbranih javnih 
občinskih stavbah 

  

15.000 
– 

25.000 
€

12
 

       

Priprava tople sanitarne vode z 
uporabo sistemov na OVE v javnih 
občinskih stavbah 

          

Postavitev sončnih elektrarn na 
strehe izbranih javnih občinskih 
stavb 

          

Preučitev nakupa električne 
energije iz OVE 

          

OBNOVLJIVI VIRI 
ENERGIJE 

Javni sektor 

Izdelava študije izvedljivosti za 
možnost proizvodnje in  uporabe 
alternativnega vira energije 

      35.000    

Vzpostavitev podpornega okolja za 
trajnostno mobilnost 

 2.000         RABA ENERGIJE V 
PROMETU 

Trajnostna 
mobilnost 

Razvoj kolesarskega omrežja 10.320 11.300 59.653        

Gospodinjstva 
Priprava načrta promocijskih 
aktivnostih URE in OVE za 
gospodinjstva ter njegova izvedba   

 2.000 2.000 2.000       ENERGETSKO 
INFORMIRANJE, 
SVETOVANJE  IN 
IZOBRAŽEVANJE Javni sektor 

Priprava načrta aktivnostih 
izobraževanja URE in OVE za javni 
sektor in njegova izvedba 

 1.000         

SKUPAJ  
10.320 

€ 
605.144 

€ 
107.653 

€ 
19.000 

€ 
9.500 € 

1,5-2 
mio € 

35.000 
€ 

ni 
znano 

ni 
znano 

ni 
znano 
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 (študija), višina investicije se opredeli v okviru izdelave študije 
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7 NAPOTKI ZA IZVAJANJE 

7.1 Aktivnosti Občine Žiri po sprejetju LEK 

7.1.1 Organiziranje aktivnosti občin po sprejetju LEK 

 
Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) mora sprejeti Svet Občine Žiri ki nato postane obvezujoč strateški 
dokument Občine Žiri.  Občina Žiri mora po sprejemu LEK na občinskem svetu poslati dokument na ministrstvo, 
pristojno za energijo, ki ga mora tudi potrditi. Prav tako pa mora Občina Žiri  obvestiti o sprejetju LEK tudi 
ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. 
 
Župan Občine Žiri imenuje po sprejemu LEK energetskega upravljavca in predlog je, da bi bila to Lokalna 
energetska agencija Gorenjske (v nadaljevanju  LEAG). Občina Žiri mora enkrat letno poročati o izvajanju LEK 
ministrstvu, pristojnem za energijo (do 31.1. za preteklo leto). Obrazci za poročanje so določeni s Pravilnikom o 
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (UL št. 74/2009). Priprava poročila je običajno 
naloga energetskega upravljavca.  
 
Obrazcu iz prejšnjega  odstavka mora biti priložen izpisek iz zapisnika tistega dela seje, na katerih je Občine Žiri 
obravnaval poročilo o izvajanju LEK. 

7.1.2 Nosilci izvajanja Lokalnega energetskega koncepta 

 
Pogoj za uspešno izvajanje LEK je določitev odgovornih oseb, zadolženih za izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta 
(v nadaljevanju AN). 
Za izvajanje LEK lahko skrbi: 

- LEAG (pristojna agencija, ki deluje na tem področju na Gorenjskem)   ali 
- energetski upravljavec. 

 
LEAG je specializirana organizacijska oblika, ki je v Evropski Uniji uveljavljena in predstavlja srednjo raven izvajanja 
energetske politike v Republiki Sloveniji  na »regijski« ravni in ravnjo Občine Žiri. LEAG je hkrati ustrezno 
usposobljena izvajati energetski menedžment za potrebe občin po priporočilih Energetskega zakona.  
 
Poleg imenovanja energetskega upravljavca priporočamo tudi organiziranje strateške akcijske skupine za 
energetiko (v nadaljevanju AS) za izvajanje AN iz LEK. Način organiziranega dela in izvajanja zadolžitev AS prikazuje 
slika v tem poglavju. 
 
Naloge AS: 

• po predlogu energetskega upravljavca presoja o predlogih projektov in nalog, ki se bodo izvajale v 
tekočem letu in soodloča o predlogih projektov, ki jih nato župan predlaga SO za uvrstitev v proračun 
Občine Žiri za naslednje leto v potrditev,  

• pregleduje in strateško presoja o posameznih letnih/večletnih nalogah iz AN s stališča vodstva občine, 

• ocenjuje finančno izvedljivost projektov,  

• presoja o tehničnih priložnostih z vidika trajnostnega razvoja in vrši koordinacijo med oddelki občine za 
projekte iz AN,  

• presoja letno poročilo o izvajanju LEK in AN, 

• predlaga dopolnitev ali spremembe LEK in AN. 
 
Člani AS: 
Priporočilo za sestavo AS, ki naj šteje do 5 članov in jo imenuje  župan Občine Žiri po sprejetju dokumenta LEK na 
Občinskem svetu, je sledeča:   

- podžupan, pristojen za energetiko,  
- vodja projektne pisarne ali investicij,  
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- koordinator projektov s področja energetike (s tem tudi izvajanja LEK v okviru OŠ),  
- vodja urada ali službe, ki bo tudi vključena v procese za izboljšanje energetskega stanja v OŠ ali 

predstavnik pravne službe,  
- predstavnik LEAG, energetski upravljavec.  

 
Člani AS so se dolžni redno udeleževati sej in vsak s svojega strokovnega področja prispevati k optimalnim 
rešitvam ter uspešnemu izvajanju projektov. Pri delu AS se po potrebi lahko vključi zunanji član, ki pripravi ali 
pojasnjuje strokovne vsebine.  
 
Priporočilo za sestavo AS, ki naj šteje do 5 članov in jo imenuje  župan po sprejetju dokumenta LEK (oziroma 
njegove novelacije) na Svetu občine, je sledeča: 
- župan ali podžupan, pristojen za energetiko ali direktor občinske uprave    
- vodja notranje organizacijske enote, pristojen za investicije,  
- vodja notranje organizacijske enote, pristojen za energetiko ali koordinator projektov izvajanja LEK, 
zaposlen na občini), 
- vodja notranje organizacijske enote, pristojen za finance ali za pravna vprašanja, 
- predstavnik LEAG, energetski upravljavec. 
 
Člani AS so se dolžni redno udeleževati sej in vsak s svojega strokovnega področja prispevati k optimalnim 
rešitvam za čim bolj uspešno izvajanju projektov. Pri delu AS se po potrebi lahko vključi zunanji član, ki pripravi ali 
pojasnjuje strokovne vsebine. 

7.2 Napotki za sprejemanje izvajanje ukrepov 
 
Sistematično izvajanje LEK zahteva spremljanje rezultatov in njihove uspešnosti. Zato Občine Žiri potrebuje 
osnovne napotke, kako naj izvaja in nadzira aktivnosti, na primer z uvrščanjem tematike na seje občinskega sveta, 
kadar je to potrebno, rednim pregledom letnih poročil o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih, spremljanjem objav 
o učinkih izvedenih ukrepov v medijih javnega obveščanja itd. 
 
Pri izvajanju LEK oziroma AN pa se zadolži energetskega upravljavca, katerega naloge so: 

- izvajanje in pomoč  Občini Žiri pri izdelavi LEK oziroma pri pripravi sprememb oziroma novelacij LEK, 
- izdela načrt izvajanja in pomaga iskati finančne vire ter sodeluje pri iskanju zunanjih izvajalcev, 
- skrbi za izboljševanje energetske učinkovitosti ter pospeševanje uvajanja obnovljivih virov energije, 
- izvajanje analiz stanja in priprava predlogov rešitev problemov na področju energetike, 
- sodeluje ali pripravlja projekte pri kandidiranju za pridobitev finančnih pomoči iz strukturnih in drugih 

skladov oziroma razpisov, 
- analizira učinke izvedenega/ih ukrepa/ov in širi pozitivne izkušnje ter znanja na področju URE in OVE ter 

promovira dobre prakse, 
- išče skupne racionalne rešitve v širšem prostoru (na primer možnosti DOLB - daljinskega ogrevanja z lesno 

biomaso, ipd), 
- organiziranje izobraževanj in posredovanje informacij, 
- objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v sredstvih javnega obveščanja občinskemu svetu; 
- vsaj enkrat letno pripravi poročilo o izvajanju LEK, ki je predstavljen tudi občinskemu svetu; 
- pripravlja poročilo o izvajanju LEK na obrazcu, določenem v prilogi Pravilnika o metodologiji in obveznih 

vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št 74/09). Občina Žiri mora namreč enkrat letno 
poročati ministrstvu, pristojnemu za energijo o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih (do 31.1. za preteklo 
leto). 

 
V nadaljevanju je prikazana organizacijska shema odločanja o projektih in načina izvajanja le-teh, ki jo predlagamo 
občini. 
 
Velik poudarek pri predlagani shemi je tudi na poročanju o izvajanju in učinkih projektov. Predvidevamo tri ravni 
poročanja (obveščanja): 

- prva raven: energetski upravljavec pripravlja poročilo za občinski svet; 



Lokalni energetski koncept Občine Žiri_POVZETEK 

                                                    Stran 44 od 44 

- druga raven: Občina Žiri poroča ministrstvu, pristojnemu za energijo; 
- tretja raven: energetski upravljavec, preko službe za stike z javnostmi Občine Žiri obvešča širšo javnost in 

medije o dosežkih na področju URE in OVE, o organizaciji delavnic za različne ciljne skupine in o dogodkih 
s področja energetike in trajnostnega razvoja, ki so pomembni za Občino Žiri in širšo javnost . 

 
V predlagani organizacijski shemi je tudi koordinator projektov s področja energetike (s tem tudi izvajanja LEK v 
okviru Občine Žiri), ki skrbi za koordinacijo med oddelki in službami uprave Občine Žiri za izvajanje neposrednih 
aktivnosti, ki se izvajajo znotraj uprave Občine Žiri. 

7.3 Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov 
 
Za izvajanje LEK in akcijskega načrta (v nadaljevanju AN) je potrebno opredeliti različne možnosti pridobivanja 
finančnih virov za izvedbo ukrepov, navedenih v AN. Za vsak projekt je pred izvajanjem treba pregledati možnosti 
za pridobitev nepovratnih sredstev preko različnih razpisov v Republiki Sloveniji, možnosti črpanja sredstev iz 
evropskih skladov, ugodnega kreditiranja ter ostalih potencialnih virov financiranja (ESCO model pogodbeništva,  
javno-zasebno partnerstvo, ipd). Predvideni izvajalec projekta (običajno izbran na razpisu) poda naročniku 
projekta konkretne možnosti financiranja. V letnem načrtu izvajanja AN je za izvajanje  izbranih projektov 
potrebno navesti predvideno finančno (so)udeležbo Občine Žiri ter opredeliti druge možne zunanje vire 
financiranja. 
 


