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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
ARSO – Agencija RS za okolje 
AURE – Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 
a - leto (annual) 
ELKO – Ekstra lahko kurilno olje 
GF – Gozdni fondi 
GVŽ – Glava velike živine 
IPPC – Naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Integrated Pollution Prevention and 
Control) 
JR – Javna razsvetljava 
LEK – Lokalni energetski koncept 
NGD – Načrtovana gojitvena dela 
MHE – Mala hidro elektrarna 
MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MOP - Ministrstvo za okolje in prostor 
OPN – Občinski prostorski načrt 
OPVO - Občinski program varstva okolja 
OVE – Obnovljivi viri energije 
OŠ – Osnovna šola 
PLDP - Povprečni letni dnevni promet 
RE NEP- Resolucija o nacionalnem energetskem programu 
RS – Republika Slovenija 
SCI - Posebna ohranitvena območja (Special conservation areas SCI) 
SSE – Sistem sončne energija 
SPA – Posebno območje varstva (Special protected areas) 
SURS – Statistični Urad RS 
UNP – Utekočinjen naftni plan 
URE – Učinkovita raba energije 
TČ – Toplotna črpalka 
ZD – Zdravstveni dom 
ZVO – Zakon o varstvu okolja 
ZPN - Zakon o prostorskem načrtovanju 



 

 

 

POVZETEK 
 
Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine na 
energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne 
okoljske in energetske politike. Lokalni energetski koncept je dokument, ki občino in njene prebivalce 
usmerja k sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju 
ukrepov učinkovite rabe energije (UVE), poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov 
energije (OVE). Dolgoročno načrtovanje energetskega razvoja občine je ključni element dolgoročnega 
gospodarskega razvoja občine in osnova za znižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje. Trajnostna 
energijska politika zahteva celovit pristop, ki usklajeno obravnava in povezuje področje energetike, varstva 
okolja gospodarski in regionalni razvoj. Zato je smiselno, da so v izdelavo, sprejem in izvajanje lokalnega 
energetskega koncepta vključeni vsi akterji, kot so direktor občinske uprave, vodje oddelkov za naložbe, 
družbene dejavnosti, direktorji javnih zavodov, občinski svetniki, ravnatelji šol in vrtcev, direktorji podjetij v 
občini, predstavniki obrti in malih podjetnikov, kmetov ter predstavnikov občanov. Izdelava in sprejem 
lokalnega energetskega koncepta je za občine zavezujoča na podlagi Energetskega zakona Ur. l. RS, št. 
27/2007, 70/2008. Občina sprejme lokalni energetski koncept za obdobje desetih let. Za območje občine 
Straža v preteklosti ni bil izdelan Lokalni energetski koncept.  
 
LEK Občine Straža je narejen na podlagi Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih 
konceptov ter Priročnika za izdelavo lokalnih energetskih konceptov. Pravilnik, kot tudi priročnik sta 
dostopna v elektronski verziji na spletnih straneh Direktorata za evropske zadeve in investicije, Sektorja za 
aktivnosti učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije pri Ministrstvu za okolje in prostor.  
 
Priprava LEK-a je potekala v dveh fazah in sicer: 

- Faza I: Pregled obstoječega stanja 
- Faza II: Določitev okoljskih ciljev, ukrepov in aktivnosti. 

 
Občina Straža je bila ustanovljena leta 2007 spada med manjše slovenske občine. Površina občine znaša 28,53 
km2, konec leta 2007 pa je imela 3.661 prebivalcev. Občina leži v jugovzhodnem delu Slovenije. Večji del 
območja občine (54,14 %) porašča gozd. Površine, ki so namenjene kmetijstvu (njive in vrtovi, rastlinjaki, 
vinogradi, sadovnjaki, travniki,…) predstavljajo 36,04 % površine občine. Večino ostalega območja občine 
(7,99 %) predstavljajo pozidane površine. 
 
Analiza stanja v občini Straža je pokazala, da prevladuje z 86% poraba primarne energije pridobljene iz lesa in 
lesnih ostankov, sledi poraba ELKO z 12,6%. V gospodinjstvih prevladujejo starejši, slabo izolirani objekti s 
starimi kurilnimi napravim z nizkimi izkoristki. Povprečna poraba energije na prebivalca je za 31% večja od 
slovenskega povprečja. V zadnjih letih so se poleg izrabe lesne biomase pojavili tudi drugi sistemi obnovljivih 
virov energije, in sicer toplotne črpalke in sončne celice, delež njihove uporabe v občini pa ostaja zelo nizek , 
le 1%. Analiza javnih stavb je pokazala, da javne stavbe v občini Straža niso v ciljnem razredu porabnikov 
energije.  
 
Glavni porabnik električne energije v občini Straža so upravičeni odjemalci, ki porabijo okrog 58 % električne 
energije. Za javno razsvetljavo se porabi 1,6% električne energije, kar j e 11% več od dovoljene vrednosti. 
Gospodinjstva v občini Straža porabijo v povprečju 14% električne energije več, kot je slovensko povprečje.  
 
Pri emisijah na prebivalca odstopajo emisije  CO2 in CO, kar je posledica prevladujoče rabe biomase za 
ogrevanje. 
 
Potencial v občini  Straža  se kaže v še večji izrabi lesne biomase, izrabi sončne energije, vodnem potencialu, 
pridobivanju bioplina in morda tudi izrabi geotermalne energije.  
 



 

 

Občina Straža želi z Lokalnim energetskim konceptom zastaviti pot, po kateri bo izboljšala rabo energije in 
povečala delež rabe obnovljivih virov energije. Cilji lokalnega energetskega koncepta v občini Straža so:  

• Učinkovita raba energije. 
• Zagotovitev energije iz OVE. 
• Vzpostavljen sistem energetskega informiranja. 

 
Zastavljene cilje bo občina dosegla z izvedbo ukrepov in projektov na področju energetske sanacije, 
energetskim menedžmentom (upravljanjem), izrabo lokalnih obnovljivih virov energije in trajnostno 
novogradnjo. V javnih stavbah bo to storila z izboljšanjem obstoječih energetskih sistemov, stavbnega 
pohištva, predvsem s prehodom na obnovljive vire energije za ogrevanje objektov in gretje sanitarne vode. 
Prav tako bo občina pristopila k izboljšanju učinkovitosti javne razsvetljave. V prostorskih aktih bo občina 
Straža zapisala določila, ki bo investitorje zavezoval k učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov 
energije. Za izboljšanje stanja v javnih objektih bo občina poskušala izobraziti osebo, ki bo skrbela za 
energetsko upravljanje (menedžment) javnih objektov, poleg tega pa bo ta oseba skrbela tudi za izobraževanje 
lokalnega prebivalstva o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije.  
 
V nadaljevanju so prikazane predvidene aktivnosti po posameznih ukrepih. Poleg aktivnosti so navedeni 
nosilci aktivnosti in kazalniki, s katerimi naj bi spremljali uspešnost izvajanja lokalnega energetskega koncepta. 
V nadaljevanju pa tudi okvirna časovna opredelitev aktivnosti, ocenjena finančna sredstva in možni viri 
financiranja. 
 

UKREP 1 
 

ENERGETSKA SANACIJA  
 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 
Pričetek 
izvajanja  

Predvideni 
stroški  

Možni viri 
financiranja 

Javne stavbe 

Izvedba energetskih 
pregledov javnih objektov 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina, 
zunanji 
izvajalci 

Izvedeni 
EP. 

2009- 
2010 

10.000 € lastni, MOP. 

Izdelava načrta sanacije 
javnih objektov ter uvajanja 
OVE  

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina, 
vodstvo 
ustanove 

Izdelani 
sanacijski 
načrti. 

2009- 
2010 

10.000 € Lastni, 
sofinanciranje 
države, EU 
projekti 

Izvedba ukrepov za 
zmanjšanje rabe energije in 
povečanje deleža OVE 
- Sanacija kotlovnic, 

fasade, stavbnega 
pohištva 

- Izvedba projekt za 
vgradnjo solarnih 
sistemov SSE  

- Izvedba projekta za 
vgradnjo 
fotovoltaičnega sistema 
na strehah 

- Izvedba projektov za 
vgradnjo toplotnih 
črpalk 

Energetski 
menedžer, 
vodstvo 
ustanove, 
zunanji 
izvajalci 

Prihranek 
20 % 
energije, 
povečanje 
deleža 
OVE za 25 
% 

2010- 
2012 

Odvisno od 
ukrepov, 
200.000 € 
po objektu. 

Eko sklad, 
privatni 
kapital, MOP, 
soinvestitorji, 
lastna sredstva 

Priprava projekta za 
izkoriščanje sončne 
energije in toplotnih črpalk, 
bioplina in biomase 

Energetski 
manager, 
zunanji 
izvajalci 

Izdelana 
projektna 
dokumenta
cija 

2010- 
2011 

20.000 € Lastna 
sredstva, 
sofinanciranje 
možnih 
investitorjev 



 

 

Javna 
razsvetljava 

Izdelava katastra in načrta 
javne razsvetljave 

Energetski 
manager, 
izvajalec javne 
službe 

Izdelan 
kataster in 
načrt 

2009 15.000 € Lastna 
sredstva in 
koncesionar 

Izvedba sanacije javne 
razsvetljave 

Izvajalec javne 
službe 

50 % 
prihranek 

2010 600 % od 
stroškov 
elektrike. 
 

Lastna in 
sredstva 
koncesionarja 

Ureditev spremljanja rabe 
električne energije za javno 
razsvetljavo  

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina 

5 % 
prihranke 

2011 Enako, kot 
so letni 
stroški 
tokovine. 

Lastna in 
sredstva 
koncesionarja 

Gospodarstvo 

Okoljski pregled poslovnih 
subjektov 

Občina Straža 20 % 
znižanje 
rabe 
energije 

2010-  
2011 

10,000 € do 
15.000 € na 
EP 

Financirajo 
podjetja sama 
in/ali s 
sofinanciranje 
m 

Gospodinjstva 

Individualni objekti-
načrt zamenjave starih 
kotlov in prehod na 
biomaso 

Energetski 
menedžer 

Pripravljen 
načrt 
povečevan
ja deleža 
OVE 

Ves čas 
izvajanja 

5000€ Eko sklad 

Naselja  

Izdelava študije 
izvedljivosti in interesa za 
uvedbo sistema skupnih 
kotlovnic (npr. uvedba 
mikro sistemov na lesno 
biomaso, uvedba sistemov 
za izkoriščanje bioplina) 

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina, 
zunanji 
izvajalci 

Izvedeni 
mikrosiste
mi 
daljinskega 
ogrevanja 

do 2013 Odvisno od 
sistema, 
20.000 € do 
40.000 € 

Javno zasebno 
partnerstvo 

UKREP 2  
ENERGETSKI MENEDŽMENT 
 

 

Sprejetje LEK  Občina Straža, 
občinski svet, 
usmerjevalna 
skupina , 
izdelovalec 

Sprejet in 
potrjen 
LEK 

Takoj - - 

Prenovitev LEK po 2 letih Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Prenovljen 
LEK 

2010 3.000 € Lastni viri 

Imenovanje energetskega 
managerja in delovne 
skupine 

Župan, 
usmerjevalna 
skupina 

Imenovan 
EM 

2009 - - 

Priprava načrta spremljanja 
izvajanja LEK 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt 

2009 jeseni - - 

Sprejem vsebin LEK v 
OPN 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 
 

Sprejet 
LEK v 
OPN 

2009 - - 

Izdelava načrta sodelovanja 
med občino in državo za 
spodbujanje URE 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt 

2009- 
2010 

Lastni kadri 
občine v 
okviru 
rednih 
dejavnosti 

Lastni viri 

Iskanje finančnih sredstev 
preko javno-zasebnega 
partnerstva 

Energetski 
menedžer 

Vsaj eno 
javno 
zasebno 
partnerstvo 

2009- 
2010 

Odvisno od 
področja in 
velikosti 

Tuji viri 



 

 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 
Pričetek 
izvajanja  

Predvideni 
stroški  

Možni viri 
financiranja 

Javne stavbe 

Uvedba energetskega 
knjigovodstva 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina, 
zunanji 
izvajalec 

Vzpostavlje
no EK 

do konca 
2010 

2.000 € po 
objektu 

Lastni in viri 
MOPE, Eko 
sklad 

Energetske izkaznice Energetski 
menedžer,  
zunanji 
izvajalec 

Pridobljena 
energetska 
izkaznica 

Do konca 
leta 2010 

300€ po 
objektu 

Lastni viri  

Gospodarstvo 

Izdelava načrta 
spodbujanja in uvajanja 
URE(zamenjave starih 
kotlov) in OVE (sončne 
celice, TP, biomasa) 

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt za 
največja 
podjetja 

2010 Ni mogoče 
oceniti 

Lastni viri 
podjetij, EU 
viri 

Gospodinjstva 

Izdelava načrta 
spodbujanja in uvajanja 
URE(zamenjave starih 
kotlov) in OVE (sončne 
celice, TP, biomasa) 

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt 

2010 5.000 € EU viri, lastna 
sredstva 

UKREP 3  
IZRABA LOKALNIH OVE 
 

 

Izdelava načrta izrabe 
OVE (biomasa, bioplin, 
sončna energija in toplotne 
črpalke 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt za po 
en OVE 

2010 5.000 € po 
OVE 

Lastna 
sredstva 
Leader, 
Program 
razvoja 
podeželja 

Izdelava idejnega projekta 
o izrabi geotermalne 
energije 

Energetski 
menedžer 

Izdelan 
načrt 

Takoj Vključno z 
vrtino 1 
milijon € 

Javno zasebno 
partnerstvo 

Izdelava idejnega projekta 
o izrabi vodnega potenciala 

Energetski 
menedžer, 
zunanji 
izvajalec 

Izdelan 
idejni 
projekt 

2010 5000 € Lastnia 
sredstva 
Leader, 
Program 
razvoja 
podeželja 

UKREP 4 TRAJNOSTNA NOVOGRADNJA 

 

Obvezna izdelava študije o 
URE in izrabi OVE ob 
vsaki novogradnji 

Energetski 
menedžer, 
investitor 

ZA vsako 
novogradnj
o v javnem 
sektorju 

Takoj 5.000 € po 
objektu 

Viri 
investitorja 

Izdelava študije 
izvedljivosti za izvedbo 
skupne kotlovnice za novo 
stanovanjsko naselje 
Volavče in Rumanjške 
košenice 

Energetski 
menedžer, 
investitor 

Izdelane 
študije 

Takoj 10.000 € za 
vsako 
študijo 

Investitor 
javno 
zasebnega 
partnerstva 

Izdelava študije 
izvedljivosti skupne 
kotlovnice z možnostjo 
kogeneracije na obnovljivi 
vir energije (biomasa) za 
bodočo gospodarsko cono 
Zalog 

Energetski 
menedžer, 
investitor 

Izdelane 
študije 

Takoj 15.000 € za 
vsako 
študijo 

Investitor 
javno 
zasebnega 
partnerstva 

Izdelati študijo izvedljivosti 
za oddajo strehe za sončno 
elektrarno na degradiranem 
območju 

Energetski 
menedžer 

Izdelane 
študije 

Takoj 2.000 € za 
vsako 
študijo 

Investitor 
javno 
zasebnega 
partnerstva ali 
najemnik 
površin 
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1. SPLOŠNO 

1.1. Uvod 
Občina Straža je bila ustanovljena leta 2007 in spada med manjše slovenske občine. Površina občine je 28,53 
km2, konec leta 2007 je imela 3.661 prebivalcev (Statistični letopis 2007, SI-Stat podatkovni portal, 2008). Občina 
leži v jugovzhodnem delu Slovenije. 
 
Večji del območja občine (54,14 %) porašča gozd. Površine, ki so namenjene kmetijstvu (njive in vrtovi, 
rastlinjaki, vinogradi, sadovnjaki, travniki,…) predstavljajo 36,04 % površine občine. Večino ostalega območja 
občine (7,99 %) predstavljajo pozidane površine (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008). 
 
Za območje občine Straža v preteklosti ni bil izdelan Lokalni energetski koncept. Energetski zakon (Ur. l. RS, 
št. 79/1999 in spremembe) občinam nalaga obvezno izdelavo in sprejem lokalnega energetskega koncepta. Z 
energetskim konceptom občina posodobi in celovito oceni možnosti ter predlaga rešitve pri načrtovanju 
strategije občinske energetske politike v prihodnje. S tem prispeva k dvigu energijske učinkovitosti vseh 
subjektov v občini in omogoči večji energijski in ekonomski izkoristek.  
 
Občina Straža je pri podjetju OIKOS d.o.o. naročila izdelavo »Lokalnega energetskega koncepta za območje 
občine Straža«. 

1.2. Razumevanje projekta 
Na področju varstva okolja so se zaradi uvajanja evropske zakonodaje v zadnjih letih pojavile nove omejitve 
in zahteve. 
 
V začetku leta 2008 je Evropska komisija potrdila obsežni zakonodajni podnebno-energetski paket, katera 
prva izdaja oz. svežnji so bili predstavljeni že v prvi polovici leta 2007. S svežnjem predpisov naj bi se 
zagotovil zakonodajni okvir za zmanjšanje emisij v zrak za 20 % in za doseganje 20 % deleža obnovljivih 
virov energije.  
 
Energetska učinkovitost je sestavni del podpore trajnostnemu razvoju. 
 
Resolucija o nacionalnem energetskem programu (RE NEP) (Ur. l. RS, št. 57/2004) opredeljuje lokalni energetski 
koncept kot temeljni planski dokument, ki mora, v skladu z energetskim nacionalnim programom, oblikovati 
dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti.  
 
Energetski zakon (EZ UPB1) (Ur. l. RS, št. 79/1999 in spremembe) občinam nalaga obvezno izdelavo in sprejem 
lokalnega energetskega koncepta. Lokalni energetski koncept je koncept razvoja lokalne skupnosti ali več 
lokalnih skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načrtov bodoče oskrbe z energijo vključuje 
tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih 
virov energije (4. člen Energetskega zakona).  
 
Z energetskim konceptom občina posodobi in celovito oceni možnosti ter predlaga rešitve pri načrtovanju 
strategije občinske energetske politike v prihodnje, s čimer prispeva k dvigu energetske učinkovitosti vseh 
subjektov v občini in omogoči večji energijski in ekonomski izkoristek.  
 
Izdelava lokalnega energetskega koncepta lahko pozitivno vpliva tudi na druga področja usmeritve razvoja 
občine od prostorskega načrtovanja, ki zagotavljala energijsko in distribucijsko učinkovitost do učinkovitega 
urbanega razvoja. 
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Učinkovito okoljsko upravljanje, ki vključuje tudi ravnanje z energetiko in porabo energijskih virov prispeva k 
splošni kvaliteti okolja v katerem občani živijo. Neučinkovito okoljsko upravljanje pa povzroča 
nenadzorovane stroške, tveganja, nezadovoljstva in ne nazadnje tudi škodo okolju.  
 
Sprejet in potrjen lokalni energetski koncept služi tudi kot podlaga za pridobitev sredstev za financiranje 
različnih projektov. 

1.3. Namen in cilj projekta 
Energetski koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe občine. Pri 
tem upošteva dolgoročni razvoj občine na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete.  
 
Energetski koncept občine je namenjen povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter 
pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev.  Obsega analizo 
obstoječega stanja na področju energijske 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 
(gospodinjstvih, industriji, obrti, javnih stavbah itd.). Pregledajo se možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov 
energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v občini. Predlagani projekti sočasno 
prinesejo tudi zniževanje emisij in onesnaženosti okolja. Energetski koncept zajema akcijski načrt, kjer so 
projekti tudi ekonomsko ovrednoteni ter terminski izvedbeni načrt. Določijo se potencialni nosilci projektov, 
kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih energetski koncept začrta. 
 
Energetski koncept tako omogoča: 
- izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini, 
- pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo, 
- pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja, 
- oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja, 
- izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike, pri čemer je s kratkoročno energetsko 

politiko definirano obdobje petih let, z dolgoročno pa obdobje desetih let, 
- spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja. 
 
Lokalni energetski koncept je pomemben pripomoček pri načrtovanju strategije občinske energetske politike. 
V njem so zajeti načini, s pomočjo katerih se lahko uresničijo občini prilagojene rešitve za učinkovite, 
gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V 
dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih občina lahko s tem doseže. 
 
Nameni izdelave in izvedbe energetskega koncepta so na primer lahko: 
- učinkovita raba energije na vseh področjih, 
- povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesne biomase, sončne energije, bioplina 

itd.), 
- zmanjšanje obremenitve okolja, 
- spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije, 
- uvajanje daljinskega ogrevanja, 
- zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije, 
- zmanjšanje rabe končne energije pri vseh skupinah porabnikov, 
- uvedba energetskih pogledov javnih in stanovanjskih stavb, 
- uvedba energetskega knjigovodstva in upravljanja javnih stavb, 
- uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja. 
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1.4. Razumevanje programa v okviru nacionalne politike 
 
Preglednica 1: Slovenska energetska zakonodaja 

Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS 57/04)  
Nacionalni energetski program (v nadaljnjem besedilu: NEP) je dokument koordiniranja prihodnjega 
delovanja ustanov, ki se ukvarjajo z oskrbo z energijo ter postavlja cilje in določa mehanizme za prehod 
od zagotavljanja oskrbe z energenti in električno energijo, ki so zanesljivi, konkurenčni in okolju prijazni 
oskrbi z energijskimi storitvami. Postavlja tudi cilje in mehanizme za spremembo razumevanja vloge in 
pomena energije pri dvigu blaginje. Cilji in mehanizmi energetske politike Slovenije so združeni v tri 
stebre trajnostnega razvoja: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo ter vplive 
ravnanja z energenti in energijo na okolje. Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Ur. list RS 
57/04) določa obveznost izdelave LEK. 
ReNEP opredeljuje lokalni energetski koncept kot temeljni planski dokument, ki v skladu z nacionalnim 
energetskim programom opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito 
ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov (obnovljivih virov, odpadne toplote iz 
industrijskih procesov, odpadkov ipd.), zagotavlja zmanjšanje vplivov na okolje in ne nazadnje 
zmanjšuje javne izdatke. V pripravo in izvajanje lokalnih energetskih konceptov je vključena vrsta 
akterjev, od lokalnih skupnosti, izvajalcev javnih služb, podjetij za oskrbo z energijo do občanov, 
nevladnih organizacij in drugih. ReNEP navaja, da večina večjih mest nima izdelanih oziroma 
posodobljenih lokalnih energetskih konceptov. Lokalne energetske koncepte večinoma pripravijo pred 
večjimi odločitvami (izgradnjo plinskega omrežja, daljinskega ogrevanja na biomaso ipd.). 
Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 27/2007, 70/2008 )  
Izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti so dolžni v svojih razvojnih dokumentih načrtovati 
obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim 
energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije. 
Lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept, s katerim določi 
način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne 
energije ter uporabo obnovljivih virov energije, vsaj vsakih deset let. 
Metodologijo in obvezne vsebine lokalnih energetskih konceptov predpiše minister, pristojen za 
energijo. 
Skladnost lokalnega energetskega koncepta z nacionalnim energetskim programom in energetsko 
politiko potrjuje minister, pristojen za energijo z izdajo soglasja. 
Poleg naloge iz prvega odstavka, so lokalne skupnosti dolžne usklajevati z nacionalnim energetskim 
programom tudi svoje prostorske in druge plane razvoja. 
Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izvaja država s 
programi izobraževanja, informiranja, osveščanja javnosti, energetskim svetovanjem, spodbujanjem 
energetskih pregledov, spodbujanjem lokalnih energetskih konceptov, pripravo standardov in tehničnih 
predpisov, fiskalnimi ukrepi, finančnimi spodbudami in drugimi oblikami spodbud. 
Lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v 
okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za izvajanje teh 
programov lahko lokalna skupnost pridobi državne spodbude, če ima izdelan lokalni energetski 
koncept. 
Lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept iz 17. člena 
zakona najpozneje do 1. januarja 2011. Ne glede na prejšnjo določbo sprejme mestna občina ali več 
mestnih občin skupaj lokalni energetski koncept najpozneje do 1. januarja 2009. 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1); (Ur. l. RS, št. 39/2006, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. 
US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZP Načrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008) 
Zakon o varstvu okolja določa, da je eden izmed ciljev zakona cilj zmanjšanje rabe in večja uporaba 
obnovljivih virov energije, da sta država in občina dolžni spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki 
preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in tiste posege v okolje, ki znižujejo porabo snovi in 
energije in da programi varstva okolja in operativni programi, ki jih sprejme mestna občina, lahko tudi 
občina, ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in operativnimi programi varstva okolja.  
Elementi lokalnih energetskih konceptov so s svojimi elementi sestavni del programov varstva okolja 
občine. 
 
Občinski programi varstva okolja (OPVO) omogočajo boljši pregled nad problemi in potrebami 
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varstva okolja, hkrati pa omogočajo smiselno načrtovanje aktivnosti in sredstev namenjenih varstvu 
okolja. Zato je nadvse priporočljivo, da občine pri pripravi OPVO vključijo tudi vsebine Lokalnega 
energetskega koncepta občine in obratno. 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, Ur. l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B) 
Lokalni energetski koncept je v Zakonu o prostorskem načrtovanju vključen neposredno. Posredno pa 
predvsem v členih, ki se nanašajo na dolgoročno varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanju narave in 
določilih o prostorskih aktih. Predvsem pri pripravi prostorskih aktov; vsebini občinskega prostorskega 
načrta oz. pripravi strokovnih podlag. Za zasnovo gospodarske javne infrastrukture je tako določeno, da 
se mora pri njeni pripravi (upoštevajoč usmeritve prostorskega razvoja občine), določiti pomembnejša 
omrežja in objekte s področja energetike z določitvijo objektov in omrežij oskrbe z energijo. 
 
Pomemben dokument pri pripravi strokovne podlage je tako, za področje energetike, vsekakor 
energetska zasnova občine iz katere lahko izhajajo prostorske usmeritve glede energetskih zahtev občine 
(npr. območja z obveznim priključevanjem objektov na plinovod, dovoljeni tip ogrevanja in minimalni 
energetski standardi kot npr. energetska izkaznica za objekte v določenih območjih ipd.). 
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO), (Ur. l. RS, št. 2/2006) 
NPVO je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje 
okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih 
področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. Cilji in 
ukrepi so opredeljeni v okviru štirih področij, in sicer: podnebnih spremembah, naravi in biotski 
raznovrstnosti, kakovosti življenja ter odpadki in industrijskem onesnaževanju. 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 93/08) 
Pravilnik velja za stanovanjske in ne stanovanjske stavbe in določa maksimalno porabo energije v 
stavbah.  
V posameznih členih pravilnika so določene zahteve, ki se navezujejo na vsebino LEK-a, in sicer: 
- 16. člen: Stavbe morajo biti grajene tako, da letna potrebna primarna energija za gretje, 

prezračevanje, hlajenje in pripravo tople vode ne preseže vrednosti referenčne stavbe enakih 
velikosti, enake prostornine in položaja kot projektirana stavba ob uporabi dovoljenih vrednosti iz 
7. do 21. člena. 

- 7. člen določa najvišje srednje vrednosti toplotnih prehodnosti, vključno s toplotnimi mostovi, 
posameznih elementov ovoja zgradbe. Bodoče bo torej potrebno izpolniti pogoje predpisane 
toplotne izolativnosti ovoja zgradbe, na kar bodo morali predvsem paziti arhitekti. Določene so 
najvišje transmisijske toplotne in ventilacijske toplotne izgube za posamezno stavbo ter maksimalna 
poprečna toplotna prehodnost stavbe. Enako velja za hlajenje. Vse vrednosti so odvisne od faktorja 
oblike, torej razmerja med ogrevano/hlajeno površino in prostornino. Prav tako je določena 
najvišja nazivna moč generatorja toplote za gretje, pripravo tople vode, prezračevanje ter hlajenje. 

- 8. člen določa, da je mora investitor zagotoviti minimalno 25 % potrebne toplote in hladu z 
obnovljivimi viri energije. 

- 11. člen predpisuje, da morajo biti vgrajena okna in vrata, ki so energijsko učinkovita in sicer iz 
razreda 2 za eno in 2 etažne stavbe (po SIST EN 12207) in iz razreda 3 za višje etažne stavbe prav 
tako po SIST EN 12207. To pomeni, da v ogrevane prostore lahko vgradimo okna s toplotno 
prehodnostjo šip 1,1 W/m2K oz. celega okna 1,3 W/m2K, v poslovnih zgradbah s kovinskim 
okvirjem pa je lahko toplotna prehodnost največ 1,6 W/m2K, zunanjih vrat pa največ 1,8 W/m2K. 

- 13. člen določa, da je maksimalna zračna prepustnost zgradbe brez mehanskega prezračevanja 
največ 3,5 kratnik izmenjave zraka na uro pri tlačni razliki 50 Pa, z vgrajenim sistemom 
prezračevanja pa največ 2 kratnik izmenjave zraka pri tlačni razliki 50 Pa. 

- Ostali členi predpisujejo maksimalne toplotne izgube cevi in naprav, maksimalno temperaturo 
ogrevalnega medija 55 °C, način regulacije črpalk, hidravlično uravnovešenje sistema, vgradnjo 
merilnikov toplote v večstanovanjskih zgradbah, vgradnjo rekuperatorja toplote v prezračevalni 
sistem z min. 80 % izkoristkom ter dodatne zahteve za razsvetljavo. 

- 31. člen: Pri projektu za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti v mapi 7 priložen elaborat o 
energijski učinkovitosti stavbe s katerim se zagotavlja izpolnjevanje zahtev tega pravilnika, v vodilni 
mapi pa tudi izpolnjen izkaz o toplotnih karakteristikah objekta iz priloge 3. Izpolnjen izkaz o 
toplotnih karakteristikah objekta z izjavo usklajenosti iz Priloge 3 je obvezni del dokazila o 
zanesljivosti objekta. 

Pravilnik o metodologiji in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z 
energijo (Ur. l. RS št. 35/08) 
1. člen: Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
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decembra 2002 o energijski učinkovitosti stavb (Ur. l. RS z dne 4. 1. 2003) določa metodologijo izdelave 
in obvezno vsebino pri izdelavi študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo za 
stavbe s tlorisno površino nad 1000 m2, če gre za graditev novih stavb ali rekonstrukcijo stavb, pri kateri 
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo. 
 
V okviru študije je potrebno ovrednotiti stroške (investicijske, obratovalne, vzdrževalne in zavarovalne) 
in koristi (prodaje energije na trgu in lastne proizvodnje energije) vseh variant. Na osnovi kazalcev, kot 
so raba končne energije, celotne emisije CO2, celotni stroški, vključno z neto sedanjo vrednostjo donosa 
naložbe in interno stopnjo donosnosti. 8. člen predpisuje tudi obvezno vsebino takšne študije 
izvedljivosti. 
Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov (Ur. l. RS, št. 26/08) 
Zavezanci za takšen pregled so vse stavbe, ki obratujejo več kot 150 h/a razen industrijskih, ne 
stanovanjskih kmetijskih stavb, verskih objektov, začasnih in tistih, ki obratujejo do dveh let. Sistemi 
morajo biti pregledani vsakih pet let, pregled obsega popis in pregled dokumentacije, vizualni in 
funkcionalni pregled klimatskega sistema in klimatiziranih prostorov, pripravo predlogov in izboljšav ter 
alternativnih rešitev vključno s poročilom. 
 
Pregled opravi neodvisni strokovnjak. Rok za prvi pregled pa je do 1. 10. 2009 za tiste sisteme, ki so 
pričeli z obratovanjem pred sprejemom pravilnika.  
Uredba o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07) 
Ta uredba je tesno povezana z učinkovito rabo energije. Z namenom znižanja svetlobnega 
onesnaževanja javne razsvetljave bomo drastično vplivali tudi na rabo električne energije ter vzdrževalne 
stroške javne razsvetljave.  
Uredba v 4. členu predpisuje, da se za javno razsvetljavo uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega 
toka, ki seva navzgor, je enak 0 %, za javne spomenike pa lahko seva navzgor le 5 % svetlobnega toka. 
Električna moč posamezne svetilke je lahko največ 20 W, povprečna vrednost osvetljenosti javnih 
površin ne presega 2 lx in sicer na področjih, ki je namenjena pešcem, kolesarjem in prometu do 30 
km/h hitrosti.  
5. člen določa ciljen vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin: 
− letna poraba električne energije ne sme presegati 44,5 kWh/a na prebivalca; 
− celotna poraba el. energije za občine z manj kot 1000 prebivalci ne sme presegati vrednosti 44,5 

kW/a; 
− za osvetljenost državnih cest je ciljna vrednost 5,5 kWh/a. 
Ostali regulirani objekti: 
− 7. člen določa ciljne vrednosti in režim osvetljenosti proizvodnih objektov; 
− 8. člen določa ciljne vrednosti in režim osvetljenosti poslovnih stavb; 
− 9. člen določa ciljne vrednosti in režim osvetljenosti ustanov; 
− 10. člen določa pogoje osvetljenosti fasad; 
− 11. člen določa pogoje osvetljenosti kulturnih spomenikov; 
− 13. člen določa pogoje in režim osvetljenosti objektov za oglaševanje; 
− 14. člen določa pogoje osvetljenosti športnih igrišč; 
− 15. člen določa osvetljenost nepokritih gradbišč. 
V 21. členu je določeno, da mora upravljavec javne razsvetljave, katera celotna moč presega 10 kW ali 1 
W za razsvetljavo spomenikov, fasad ali oglaševalnih objektov, izdelati načrt razsvetljave in ga poslati 
MOP tri mesece po začetku obratovanja ali po obnovi več kot 30 % svetilk.  
Vendar mora upravljavec ne glede na prejšnji odstavek za obstoječo razsvetljavo vsako peto leto izdelati 
načrt razsvetljave in ga poslati MOP in sicer najprej do 31. 03. 2009.  
Upravljavec je dolžan izvajati obratovalni monitoring svetlobnega onesnaževanja, če celotna moč 
presega 50 kW oz. 20 kW, če gre za razsvetljavo cest oz. 5 kW, če gre za razsvetljavo fasad, kulturnih 
spomenikov in objektov za oglaševanje. Rok izvedbe monitoringa je 3 leta po rekonstrukciji ali 
novogradnji do 31. 3. 2008 
Pravilnik o metodologiji in izdaji energetskih izkaznic stavb (v javni obravnavi) 
Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb je v postopku sprejemanja. 
Pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic, metodologijo za izdelavo 
energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic ter način prijave 
izdane izkaznice za vpis v register. Določa tudi vrste stavb, za katere je energetska izkaznica obvezno 
izobešena na vidnem mestu. Za novozgrajene stavbe bomo uporabljali računsko energetsko izkaznico, 
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za obstoječe zgradbe bomo uporabljali merjeno energetsko izkaznico. 24. člen izrecno določa, da mora 
biti energetska izkaznica nameščena na vidnem mestu v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino 
nad 1.000 m2, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi 
lokalnih skupnosti oz. organizacije in so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS 33/03 in 78/05) in spadajo v podrazrede 
z naslednjimi oznakami: 
- 12201 stavbe javne uprave; 
- 12630 stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 
- 12640 stavbe za zdravstvo; 
- 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo; 
- 12203 druge upravne in pisarniške stavbe. 

 

1.5. Metode dela 
 
Pri pripravi LEK Občine Straža smo izhajali iz Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih 
energetskih konceptov ter Priročnika za izdelavo lokalnih energetskih konceptov. Pravilnik, kot tudi 
priročnik sta dostopna v elektronski verziji na spletnih straneh Direktorata za evropske zadeve in investicije, 
Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije pri Ministrstvu za okolje in 
prostor.  
 
Faza I: Pregled obstoječega stanja 
Energetska zasnova mora temeljiti na kvalitetnih in zanesljivih podatkih. Do njih je mogoče priti na več 
načinov in sicer: 

• z občinskimi bazami podatkov, 
• s statističnimi bazami podatkov Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (Statistični urad RS), 
• podatki iz Agencije Republike Slovenije za okolje, 
• s posnetki obstoječega stanja, 
• z vprašalniki, ki jih izpolnijo gospodinjstva, občina in lastniki ali upravljavci industrijskih objektov. 

 
Podatke za izvedbo analize obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo Občine Straža smo zbirali s pomočjo 
usmerjevalne skupine, zaposlenimi v Občini Straža, z anketiranjem gospodinjstev in podjetij ter iz spletnih 
straneh Statističnega urada Republike Slovenije in iz drugih javno dostopnih virov.  
 
Analiza obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Straža je narejena na osnovi obravnave 
naslednjih skupin: geografske lege, klime in podnebja, narave, prebivalstva, značilnosti stavb vključujoč javne 
stavbe, gospodarstva, rabe električne energije, odpadkov, prometa, prostora, in obnovljivih virov energije.  
 
Pri izračunih o rabi energije v posameznih segmentih je zelo pomembno, da upoštevamo pravilno kurilno 
vrednost energentov. Kurilne vrednosti posameznih energentov, ki smo jih upoštevali pri obravnavi podatkov 
so prikazane v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 2: Kurilne vrednosti energentov. 
ENERGENT KURILNOST 
Kurilno olje 10,0 kWh/L 
Zemeljski plin 9,5 kWh/Sm3 

Utekočinjen naftni plin (UNP) 
12,8 kWh/kg 
6,9 kWh/L 
25,9 kWh/m3 

Rjavi premog 3,9 kWh/kg 
Lignit 3,1 kWh/kg 
Suhi les 4,2 kWh/kg 
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Vir: AURE: Splošno o energiji, Informacijski list 1/01. 
 
Analiza obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Straža za gospodinjstva 
Pri analizi rabe energije za ogrevanje gospodinjstev smo izvedli analizo rabe energije v gospodinjstvih na 
področju občine Straža v obliki izvedenega anketiranja. Namen anketiranja je bilo zbiranje podatkov o načinu 
ravnanja z energijo in rabi energije v gospodinjstvih. Anketiranje je bilo izvedeno s pomočjo vnaprej 
oblikovanega vprašalnika. Anketiranje smo izvedli s telefonskim pogovorom z izbranim številom 
gospodinjstev na področju občine Straža. Tako smo pridobili podatke o rabi energije v gospodinjstvih 
(stanovanjskih stavbah). V okviru izvedbe anketiranja smo uspeli pridobiti podatke za 75 stavb na področju 
občine Straža. To predstavlja 5 % vzorec glede na skupno število stanovanj v občini.  
 
Pri analizi podatkov glede rabe energije po gospodinjstvih, smo se po izvedenem anketiranju odločili, da 
bomo anketiranje vzeli le kot izhodišče pri podajanju ugotovitev, glede izboljšav na področju uvajanja bolj 
učinkovitih virov ogrevanja in uporabi izolacijskih materialov za stanovanjske objekte v občini Straža, ki so se 
zgodila od leta 2002. Za nadaljnjo analizo podatkov in podajanje izračunov smo tako, ne glede na pridobljene 
podatke iz anketiranja, izhajali iz podatkov, ki smo jih pridobili na Statističnem uradu Republike Slovenije, iz 
Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002. Izvedena analiza in rezultati izvedenega anketiranja so 
podani v prilogi dokumenta.  
 
Analiza obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Straža za javne stavbe 
Pri obravnavi sklopa značilnosti stavb smo si pomagali z podatki, pridobljenimi na spletnih straneh 
Statističnega urada Republike Slovenije in iz drugih javno dostopnih virov. Podatke smo uporabili pri lastnih 
izračunih o letni porabi posameznih energentov za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode, pri energijskem 
izračunu o letnih stroških (v EUR) zaradi ogrevanja za stanovanja in primerjave porabe energentov za 
ogrevanje gospodinjstev v občini Straža in Sloveniji. 
 
Analizo rabe energije v javnih stavbah na področju občine Straža smo izvedli na podlagi izvedenega 
anketiranja. Anketiranje oz. zbiranje podatkov o načinu ravnanja z energijo in rabi energije v javnih stavbah 
smo izvedli s pomočjo vnaprej oblikovanih vprašalnikov. Oblikovane vprašalnike s katerimi smo želeli 
pridobiti informacije, smo poslali upravljavcem javnih stavb.  
 
Vprašalniki so zajemali vprašanja, na podlagi katerih bodo pridobljeni podatki o: 

• objektu (konstrukciji, površini, izolaciji, kritini, izolaciji strehe, oknih…), 
• vrsti energenta za ogrevanje objekta, 
• letni porabi energenta za ogrevanje objekta in gretje sanitarne vode, 
• letni porabi električne energije, 
• stroških ogrevanja in porabe električne energije, 
• razvojnih načrtih v vezi s porabo električne energije in energentov. 

 
V tem poglavju smo izračunali energijsko število za vse javne stavbe v občini, kot tudi specifične stroške 
energije, ter specifično porabo energije na otroka oz. zaposlenega. Podatke smo primerjali tudi s povprečjem 
v Sloveniji. 
 
Analiza obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Straža za gospodarstvo 
Pri analizi gospodarstva oz. storitvene in obrtne dejavnosti smo podatke pridobili na podlagi anketiranja vseh 
večjih poslovnih subjektov (razen javnih zavodov, ki so obravnavani v ločenem poglavju) in zbrali podatke o 
porabi energije za ogrevanje. Ostali manjši poslovni subjekti, ki imajo poslovne prostore v sklopu stanovanj 
oz. stanovanjskih hiš smo zajeli v poglavju o porabi energije za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode v 
gospodinjstvih.  
 
Zbrali smo podatke o rabi energije za ogrevanje in tehnološke procese (npr.: vrstah energentov, količin 
porabe energentov, vrstah objektov…). Anketiranje oz. zbiranje podatkov o načinu ravnanja z energijo in rabi 
energije smo izvedli z vnaprej oblikovanimi vprašalniki.  
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Vprašalniki o energetskem stanju podjetij vključujejo vprašanja, na podlagi katerih so bili pridobljeni podatki 
o: 

• objektu (konstrukciji, ploščinah, izolacijah, kritinah, izolacijah streh, oknih…) 
• vrsta energenta in letni porabi energenta za obratovanje, industrijske procese in ogrevanje objekta,  
• letni porabi električne energije, 
• razvojni načrtih v vezi s porabo električne energije in energentov. 

 
Na podlagi zbranih podatkov iz anket smo izračunali porabo energije za ogrevanje vseh večjih poslovnih 
subjektov v občini. 
 
Analiza obstoječega stanja na področju električne energije 
Pri analizi rabe električne energije v občini Straža smo se obrnili na upravljavca električnega omrežja Elektro 
Ljubljana. Zaprosili smo za podatke o skupni porabi električne energije v občini za preteklo koledarsko leto, 
ter za podatke o porabi električne energije pri upravičenih odjemalcih (poslovnem odjemu, gospodinjstvih in 
javni razsvetljavi). Iz pridobljenih podatkov smo izračunali povprečno vrednost emisij CO2, ki nastanejo pri 
proizvodnji električne energije za slovenski elektroenergetski sistem.  
 
Analiza obstoječega stanja na področju odpadkov 
Pri analizi obstoječega stanja na področju odpadkov, smo preverili količino nastalih komunalnih odpadkov v 
občini Straža. Prav tako smo preverili ali so v občini kakšna stara bremena ali odlagalna polja. Analiza je bila 
izvedena z namenom morebitne izrabe odpadkov v energetske namene. 
 
Analiza obstoječega stanja na področju prometa 
Pri analizi obstoječega stanja na področju prometa v občini Straža smo si pomagali s podatki, ki smo jih 
pridobili na Statističnem uradu RS ter Direkciji republike Slovenije za ceste, o km vseh cest in št. PLDP v 
občini Straža. V občini ni organiziranega javnega potniškega prometa, zato smo promet izključili iz nadaljnje 
obravnave. 
 
Analiza obstoječega stanja na področju prostora 
Pri analizi obstoječega stanja na področju prostora smo se omejili na podatke, ki smo jih dobili iz 
Regionalnega razvojnega programa jugovzhodne Slovenije 2007-2013 ter predvsem usmeritev iz Občinskega 
prostorskega načrta, ki je trenutno v pripravi. Analiza je bila izvedena z namenom ugotovitve stanja, potreb in 
usmeritev na področju prostorskega razvoja ter uskladitvijo teh s cilji, ki smo si jih zastavili znotraj 
energetskega koncepta. Pri tem smo bili pozorni predvsem na lastnosti in zmogljivost prostora in okolja ter 
medsebojne učinke posameznih dejavnosti v prostoru. 
 
Analiza rabe obnovljivih virov energije 
Pri obravnavi sklopa Biomasa smo se osredotočili na področje kmetijstva in gozdarstva. Pri analizi 
obstoječega stanja kmetijstva smo si pomagali s podatki s Statističnega urada Republike Slovenije, Popisa 
kmetijstva 2000. Predvsem smo se osredotočili na kazalnike, s pomočjo katerih lahko sklepamo o potencialih 
organske biomase ter smotrnosti takšnega izkoriščanja.  
 
Na področju gozdarstva smo se pretežno oprli na podatke, ki nam jih je posredoval Zavod za gozdove 
Republike Slovenije, 2008. Pri analizi izrabe lesne biomase smo analizirali izvedeno sečnjo v obdobju 1999-
2008, saj smo tako dobili uporabno povprečje brez velikih odstopanj. Pri izračunu energetske vrednosti smo 
ločili les iglavcev in listavcev. Pri analizi potencialov lesne biomase smo se oprli na načrtovan posek, ki je 
predviden za obdobje 2001-2010. 
 
Pri obravnavi sklopa sončna energija smo zaprosili za podatke na Agenciji Republike Slovenije za okolje.  
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Analiza rabe energije za vse porabnike v občini Straža  
V tem poglavju združujemo porabo celotne energije (ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in porabo 
elektrike) za vse skupine porabnikov v občini  Straža in sicer: za porabo gospodinjstev, za porabo v podjetjih 
ter porabo v javnih stavbah. 
 
Analiza vplivov na okolje 
Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili standardne podatke glede emisijske vrednosti za 
posamezne energente, ki se uporabljajo v Evropski Uniji in so običajni tudi v Sloveniji. 
Analiza sedanjih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije, je osnova za ukrepe za zamenjavo fosilnih  
 
Analiza predvidene bodoče oskrbe z energijo 
Predvideno bodočo rabo energije v Občini Straža smo ocenili na osnovi novega prostorskega plana, oziroma 
na osnovi predvidenih površin za pozidavo ter vrst načrtovanih gradenj.  
Analiza šibkih točk obstoječe oskrbe in rabe energije 
Na podlagi ključnih ugotovitev obstoječega stanja ter ostalih izvedeni analiz smo za vsak posamezen segment, 
opredelili šibke točke. 
 
Faza II: Določitev okoljskih ciljev, ukrepov in aktivnosti 
Glede na analizo obstoječega stanja ter ostalih analiz, ki so bile predstavljene v fazi I ter upoštevanju ciljev 
nacionalnega energetskega programa smo oblikovali cilje in načrt ukrepov. Pri tem smo upoštevali 
medsebojno povezanost z vidika vzrokov in posledic, na podlagi česar so bili določeni primerni ukrepi. Za 
logičnost programa in posameznih aktivnosti je bilo poskrbljeno z uporabo obrazca za logični okvir 
projektov. Aktivnosti so natančneje opredeljene v obliki preprostejše projektne naloge, ki vsebuje opis nalog, 
način izvajanja in možne nosilce projekta.  
 
Stroški, možnosti financiranja in časovni potek so prikazani v tabeli Akcijski plan.  
 

1.6. Izvedba in spremljanje 
 
Priprava Lokalnega energetskega koncepta za obdobje naslednjih desetih let je potekala kot proces, v katerem 
se je okrepilo sodelovanje predstavnikov občin, gospodarstva, strokovnih organizacij ter širše javnosti.  
 
Tehnična skupina in energetski menedžer 
Pri pripravi prvega Lokalnega energetskega koncepta občine Straža je bila ustanovljena delovna skupina. 
Znotraj tehnične skupine je bila vzpostavljena redna komunikacija. Pripravo lokalnega energetskega koncepta 
je vodil en predstavnik občine in predstavnik izdelovalca lokalnega energetskega koncepta. Pri pripravi 
vsebine lokalnega energetskega koncepta je sodelovala celotna občinska uprava. 
 
Za kasnejše izvajanje in spremljanje izvedbe lokalnega energetskega koncepta ter sodelovanje z nosilci 
aktivnosti ter širšo javnostjo predlagamo poleg tehnične skupine tudi imenovanje energetskega menedžerja, 
kot glavnega nosilca vseh aktivnosti energetskega koncepta.  
 
Energetski menedžer bo tako skupaj z tehnično skupino v nadaljevanju usklajeval aktivnosti za izvedbo 
koncepta, kot so: 
• spremljanje izvajanja koncepta, 
• aktivnosti za sodelovanje javnosti, 
• vrednotenje rezultatov in vplivov programa in podobno, 
• dogovarjanje z nosilci projektov,  
• usklajevanje aktivnosti za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev. 
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Prav tako bo energetski menedžer skupaj z tehnično skupino odgovoren za izvajanje lokalnega energetskega 
koncepta, za poročanje občinskemu svetu, kot tudi za seznanjanje, obveščanje in vključitev javnosti.  
V nadaljevanju izvajanja koncepta predlagamo, da se v tehnično skupino vključijo tudi drugi akterji v občini, 
kot tudi nekateri nosilci aktivnosti in predstavniki javnih služb.  
 
Energetski menedžer skupaj z tehnično skupino pripravi vsaki konec leta kratko letno poročilo o aktivnostih, 
ki se izvajajo v okviru koncepta ter o tem poroča občinskemu svetu.  
 
Občinska uprava 
Velik pomen za kakovostno izvajanje Lokalnega energetskega koncepta ima povezanost, usposobljenost in 
motiviranost občinske uprave. V prihodnje bo koncept občinski upravi tudi predstavljen in bo služil kot 
pripomoček pri načrtovanju aktivnosti in proračuna. Z namenom dobrega poznavanja vsebine koncepta ki bo 
omogočilo večjo uporabo koncepta in posledično njegovo izvedbo.
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2. PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Območje lokalnega energetskega koncepta vključuje ozemlje občine Straža. Območje občine je kartografsko 
prikazano v prilogi A.  

2.1. Predstavitev občine Straža 
Občina Straža, ki je bila ustanovljena leta 2007, spada med manjše slovenske občine. Površina občine znaša 
28,53 km2, konec leta 2007 pa je imela 3.661 prebivalcev (Statistični letopis 2007, SI-Stat podatkovni portal, 2008). 
Občina leži v jugovzhodnem delu Slovenije in meji na občino Mirna Peč na severu, občino Novo mesto na 
vzhodu, občino Dolenjske Toplice na jugozahodu in občino Žužemberk na severozahodu. Občina je del 
upravne enote Novo mesto (Atlas okolja, 2008). Občino sestavlja 11 naselij, med katerimi je največje naselje 
Straža (Statistični letopis 2007).  
 
Občina Straža je z ostalo Slovenijo in glavnim mestom relativno dobro povezana. Območje je povezano z 
državno cesto Novo mesto – Straža – Dolenjske Toplice in naprej za Belo Krajino ali Straža – Dvor in naprej 
za Kočevsko, oziroma Žužemberk in naprej za Ljubljano. Straža je povezana z Novim mestom tudi z 
železniško progo, po kateri se odvija le tovorni promet. Proga z gospodarskim tirom povezuje tudi državne 
rezerve, ki se nahajajo na obrobju Straže pod pobočjem Straške gore. 
 
Večji del območja občine (54,14 %) porašča gozd. Površine, ki so namenjene kmetijstvu (njive in vrtovi, 
rastlinjaki, vinogradi, sadovnjaki, travniki,…) predstavljajo 36,04 % površine občine. Večino ostalega območja 
občine (7,99 %) predstavljajo pozidane površine (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008). Ostali 
podatki so v spodnjih preglednicah. 
 
Preglednica 3: Osebna izkaznica občine Straža 
Površina 28,53 km2 

Število prebivalcev (2007) 3.661 

Naselja 
Drganja sela, Jurka vas, Loke, Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, 
Dolnje Mraševo, Rumanja vas, Straža, Vavta vas, Zalog. 

Gostota poselitve (2007) 128,32 preb/km2 

Indeks staranja (2007) 91,2 
Naravni prirastek (2007) +20 preb. 
Skupni prirastek (2007) +10 preb. 
Število delovno aktivnega prebivalstva 
(september 2008) (E-uprava ISPO) 1.155 

Stopnja registrirane brezposelnosti 
(september 2008) (E-uprava ISPO) 4,3 % 

Vir: Si-Stat podatkovni portal (3. 12. 2008), E-uprava ISPO. 
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Preglednica 4: Dejanska raba tal v občini Straža 
Dejanska raba kmetijskih zemljišč Površina (ha) Delež (%) 
Njiva oziroma vrt 1100 398,08 13,95 
Rastlinjak 1190 0,02 0,00 
Vinograd 1211 48,71 1,71 
Intenzivni sadovnjak 1221 2,06 0,07 
Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 1222 29,93 1,05 
Ostali trajni nasadi 1240 5,36 0,19 
Trajni travnik 1300 486,69 17,06 
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 1410 28,72 1,01 
Plantaža gozdnega drevja 1420 0,35 0,01 
Drevesa in grmičevje 1500 23,51 0,82 
Neobdelano kmetijsko zemljišče 1600 4,35 0,15 
Kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 1800 0,33 0,01 
Gozd 2000 1544,59 54,14 
Pozidano in sorodno zemljišče 3000 227,87 7,99 
Ostalo zamočvirjeno zemljišče 4220 1,50 0,05 
Voda 7000 50,98 1,79 
SKUPAJ  2853,05 100,00 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2. 9. 2008. 

2.2. Geografski opis območja 
Občina se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Reliefno je sestavljena iz dveh enot – ravninskega sveta ob 
reki Krki, ki širše pripada območju Novomeške pokrajine ter severozahodni hriboviti del občine, ki se preko 
Straške gore (Srobotnik, 532 m)  nadaljuje v Žabjak in naprej proti vzhodu v vinogradniško Trško goro (428 
m) in Raduljsko hribovje. Širše območje občine Straža se uvršča v makroregijo Dinarski svet in mezoregijo 
Novomeška pokrajina (Slovenija, pokrajine in ljudje, 2001). 
 
Novomeško pokrajino  delimo v štiri dele: Topliški predel, Zaloško kotlinico, osrednji del Novomeške kotline 
z Novim mestom in Podgorje. Na območju občine Straža se nahajata prvi dve morfološki enoti. Topliški 
predel, ki predstavlja zahodni del občine Straža, je razgiban svet, ki ga sestavlja večinoma gričevje med 
dolinami sušice ter Črmošnjice in Radeščice. Nadmorske višine tega pretežno kraškega gričevja se od 
jugozahoda proti severovzhodu postopoma znižujejo in se ob Krki spustijo celo pod 200 m. Na mestu, kjer 
se Radeščica izliva v Krko, se slemenitev obrne pravokotno na dinarsko smer – proti severovzhodu. Na 
vzhodu loči Topliški predel od osrednjega dela Novomeške kotline razmeroma visoko, v dinarski smeri 
potekajoče sleme z najvišjim vrhom Ljuben (546 m). Pri Straži se svet ob Krki razširi v manjšo Zaloško 
kotlinico z nadmorskimi višinami med 160 in 200 m. To je uravnan kraški svet v obliki trikotnika med 
Marofom, Srebrničami in Vavto vasjo, ki ga prekrivajo obsežne ilovnate naplavine. Na severozahodu se 
vzpenja planotast, več kot 400 m visok svet Ajdovske planote s Straško goro (Slovenija, pokrajine in ljudje, 2001). 
 
Kamnine na obravnavanem območju so pestre. Najstarejše so iz srednjega in zgornjega triasa – gre predvsem 
za različne apnence in dolomite. Zahodni del Podgorja vse do Novega mesta sestavlja večinoma dolomit, ki 
ga zasledimo tudi v gozdnih pobočjih Žabjaka. Hribovje Topliške pokrajine je večinoma apnenčasto. V 
najnižjih delih dolin Topliške pokrajine so terciarne gline in ilovice s kosi roženca. V Zaloški kotlinici so 
razmeroma obsežne rečne naplavine (Slovenija, pokrajine in ljudje, 2001). 
 
Za Novomeško pokrajino je značilna grudasta tektonska zgradba. Ob dolgih prelomih so se posamezne grude 
dvignile ali pogreznile. Relief Novomeške pokrajine so izoblikovala predvsem dogajanja v zgornjem pliocenu 
in pleistocenu. V spodnjem pliocenu so se tu širili obsežni ravniki, vrezani večinoma v apnenec. Kasnejši 
tektonski premiki so jih razkosali po prelomnicah in dvignili v različne višine. Sledilo je obdobje kraškega in 
fluvialnega razčlenjevanja površja z vmesnimi fazami nasipavanja ob koncu pliocena. V tem obdobju je Krka 
izdolbla globoko sotesko nad Sotesko, večje akumulacijske ravnine pa so se ohranile v zavoju Krke pod 
Sotesko in v Zaloški kotlinici (Slovenija, pokrajine in ljudje, 2001). 
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Zaradi prevladujočega kraškega obrobja imajo vode kraške značilnosti. Vodotoki pripadajo porečju reke 
Krke, ki je tudi največji vodotok obravnavanega območja. Krka ima snežno-dežni režim, za katerega sta 
značilna dva viška (marca in decembra) in dva nižka (avgusta in januarja). Srednji letni pretok Krke pri 
vodomerni postaji Dvor znaša 17,2 m3/s. V zgornjem delu toka reke Krke skozi Suho krajino je reka skoraj 
brez površinskih pritokov in sprejema vodo le iz številnih kraških izvirov ob sami strugi. V osrednjem delu, v 
Novomeški pokrajini, kjer je večji delež manj prepustnega dolomita in neprepustnih terciarnih usedlin, pa 
Krka dobi veliko površinskih pritokov: Radeščico, Sušico, Bršljinski potok in več manjših potokov. Na 
zgornji Krki do Gorenjega Polja je zaradi številnih lehnjakovih tvorb, ki jih v Novomeški pokrajini ni, njen 
povprečni strmec 3,5 ‰, v Zaloški kotlinici do Češče vasi pa le 0,2 ‰. Krka priteče v Novomeško pokrajino 
pri Soteski po globokem kanjonu, ki ga je vrezala v širše staro dolinsko dno (Slovenija, pokrajine in ljudje, 2001). 
 
Ob rečnih naplavinah ob Krki in pritokih so se zaradi vlažnosti razvili gleji in psevdogleji, na bolj sušnem 
pesku ob Krki in na ilovici ob večjih pritokih pa obrečne prsti. Vse te prsti imajo večinoma alkalno ali slabo 
kislo reakcijo. Ilovnati nanosi in kremenov pesek so podlaga spranim rjavim in kislim rjavim prstem, ki 
vsebujejo precej glinenih delcev, imajo malo humusa in so zelo kisle. Sprane rjave prsti so debelejše kot kisle 
rjave prsti. Na apnencih, prekritih z rdečkasto rjavo glino, je nastala pokarbonatna prst (Slovenija, pokrajine in 
ljudje, 2001). 
 
Gozd pokriva več kot polovico obravnavanega območja. Na oglejenih prsteh uspeva vlagoljubno travniško 
rastje, na sušnejših tleh pa se širijo gojeni travniki. Ozke pasove ob strugah poraščajo jelše, vrbe, jeseni in 
topoli. Na ilovnatih nanosih uspevajo preddinarski gozdovi belega gabra in borovničevja. Razširjeni so tudi 
gozdovi gradna s travniškim črnilcem, bukve z vimčkom, bukve z belkasto bekico in bukve z rebrenjačo. Na 
pokarbonatnih prsteh so marsikje listnati gozdovi, v nadmorskih višinah nad 450 m pa skoraj v celoti 
prevladuje bukov gozd. Zaradi zaraščanja se delež gozda še veča, vendar se ponekod že kažejo prvi znaki 
ponovne intenzivnejše rabe prostora (Slovenija, pokrajine in ljudje, 2001).  

2.3. Klima in podnebje 
Na območju občine Straža prevladuje zmerno celinsko podnebje.  Zaradi različnih nadmorskih višin in leg se 
pojavljajo krajevne razlike. V splošnem so poletja topla, vendar ne prevroča. Zime so hladne, a ne premrzle. 
Višek padavin je junija, nižek pa februarja. Najbližja meteorološka postaja je v Novem mestu. Najhladnejši 
mesec je januar z -1,3 oC, najtoplejši pa junij s povprečno temperaturo 19,3 oC. Srednja letna količina padavin 
na tej postaji znaša 1.138 mm; pokrajina je skozi vse leto dobro namočena. Običajno se pojavljata dva viška 
(junij in november) in dva nižka (januar in oktober). V Novem mestu je v povprečju 156 padavinskih dni; v 
zimskem času pogosto zapade sneg, ki se obdrži v povprečju 61 dni. Na tem območju se pojavlja tudi 
toplotni obrat (Slovenija, pokrajine in ljudje, 2001).  
 
Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, pomembno vplivajo na energijo, ki se porabi za ogrevanje 
(poleg, na primer: lastnosti stavbe, ozaveščenosti prebivalcev itd.). Na podlagi podnebnih značilnosti 
(temperature) lahko določimo trajanje kurilne sezone1, ki je eden izmed pokazateljev potreb po energiji, 
predvsem v hladnejši polovici leta. Za območje občine Straža lahko upoštevamo podatke najbližje 
meteorološke postaje, na kateri je bila kurilna sezona izračunana. Obravnavana občina je najbližja 
meteorološka postaja Novo mesto. Kurilna sezona v povprečju traja 226 dni, medtem ko v Ljubljani traja 216 
dni, v Mariboru 227 dni in na Babnem polju 308 dni. 
 
 
 
 
 
                                                
1  Trajanje kurilne sezone je število dni med začetkom in koncem kurilne sezone. Začetek kurilne sezone določimo tako, da 
poiščemo, kdaj je bila zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v drugi polovici leta tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. 
Naslednji dan je začetek kurilne sezone. Kurilna sezona se konča takrat, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih 
dneh večja od 12 °C in po tem datumu v prvi polovici obravnavanega leta ni več treh zaporednih dni, ko bi se temperatura 
ponovno znižala na 12 °C ali manj (ARSO, 2008). 
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Preglednica 5: Trajanje kurilne sezone v okolici postaje Novo mesto 
Sezona 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/0

5 
05/06 06/07 Povprečje 

Novo 
mesto 

190 203 218 247 244 259 266 183 226,25 

Vir: Temperaturni primanjkljaj in kurilna sezona v obdobju 1990/91 – 2006/07, ARSO 2008. 

 
Slika 1: Povprečno trajanje ogrevalne sezone obdobje 1971 -2000 
Vir: ARSO 2008 (Avtor: Mojca Dolinar). 
 
Ključne ugotovitve: 
- povprečno trajanje kurilne sezone 226 dni,  
- 1.140 mm padavin letno, 
- srednja januarska temperatura je – 1,3 °C, 
- povprečno 156 padavinskih dni in 61 dni s snežno odejo na leto. 

2.4. Narava 
Občina Straža ima v velikem delu območja varstvene režime, ki so določeni v različnih predpisih s področja 
varstva narave. V občini se nahajajo štiri območja Natura 2000 (SCI Krka (SI3000227), SCI Ajdovska planota 
(SI3000188), SCI Petanjska jama (SI3000187) in SCI Temenica (SI3000049)), tri Zavarovana območja (Reka 
Temenica (ID 1246), Luknja (ID 1236), Straško brezno (ID 1210)), štiri ekološko pomembna območja: 
(Krka-reka (ID 65100), Ajdovska planota (ID 62200), Temenica (ID 62300) in Petanjska jama (68300)) in 
šestnajst naravnih vrednot. 
 
Velika zavarovanost območja kaže na njegovo ohranjenost, po drugi strani pa prinaša tudi določene omejitve, 
ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju dejavnosti v prostoru. V nadaljevanju navajamo načelno opredelitev 
do nekaterih dejavnosti, ki so povezane z rabo obnovljivih virov energije.  
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Slika 2: Prikaz varovanih območij v občini Straža 
 
Ključne ugotovitve: 
- del občine je uvrščen v varovana območja po Zakonu o ohranjanju narave.  
- Za vsak nov poseg v Zavarovana in Natura 2000 območja, ki zahteva spremembo namenske rabe 

prostora, je potrebno pripraviti presojo sprejemljivosti posega na varovana območja. 
- Omejitve, povezane z varovanjem narave, pomenijo tudi omejitve pri rabi obnovljivih virov energije, 

predvsem vodne in vetrne. 
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2.5. Podatki o prebivalstvu2 
Po zadnji podatkih Statističnega urada RS je konec leta 2007 v občini Straža živelo 3.661 prebivalcev (SI-
STAT, 2008). Za leto 2007 je značilen zrel prebivalstveni režim, kar pomeni, da je večina prebivalstva v 
starostni skupini med 20 in 60 

leti.
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Grafikon 1: Starostna piramida za leto 2007 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva,  
Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve. 
 
V občini Straža je v obdobju med letoma 2002 in 2007 zaznati rahlo povečanje števila prebivalstva. Naravni 
prirastek za leto 2007 znaša 20 prebivalcev, skupni prirastek pa 10 prebivalcev. 
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Grafikon 2: Prebivalstvo v občini Straža med letoma 2007 in 2008 

                                                
2  Občina Straža je bila ustanovljena leta 2007, zato je bilo mogoče pridobiti le podatke o prebivalstvu od tega leta dalje ter 
za Popis 2002. 
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva,  
Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve. 
Legenda: 
- H1 je po stanju 30.6.  
- H2 je po stanju 31.12. 
 
V občini je 11 naselij, značilna pa so naselja z manjšim številom prebivalstva. Vsa naselja3 razen Straže, ki ima 
1.961 prebivalcev, imajo manj kot 400 prebivalcev. Večina naselij je locirana v dolini reke Krke ob glavni 
glavnih prometnicah Novo mesto – Dolenjske Toplice oz. Novo mesto – Dvor (Popis 2002, SI-Stat podatkovni 
portal, 2008). Prostorsko razporeditev prebivalstva prikazuje spodnja slika. 
 

                                                
3  Za naselje Dolnje Mraševo podatkov ni bilo mogoče pridobiti. 
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Slika 3: Prostorska razporeditev prebivalstva 
 
V občini Straža je skupaj 1.044 gospodinjstev, največ v občinskem središču (649 gospodinjstev). Število 
gospodinjstev je v ostalih naseljih med 12 in 87. Pod 50 gospodinjstev imajo le 3 naselja. Povprečna velikost 
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posameznega gospodinjstva po naseljih je v primerjavi s Slovenskim povprečjem (2,9) večja, saj je le v treh 
naseljih nižja. 
 
Preglednica 6: Število in velikost gospodinjstev4 po naseljih občine Straža in Sloveniji. 

Ime naselja 
Gospodinjstva - 
skupaj 

Povprečna velikost 
gospodinjstva 

Dolnje Mraševo 12 2,4 
Drganja sela 60 2,7 
Jurka vas 57 2,8 
Loke 21 2,9 
Podgora 54 3,2 
Potok 66 3,2 
Prapreče pri 
Straži 38 3,3 

Rumanja vas 87 3,0 
Straža 649 3,0 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
 
Polovica prebivalcev občine starih nad 15 let ima končano srednjo izobrazbo. Delež prebivalcev s končano 
več kot peto stopnjo izobrazbe je v občini Straža nižji, kot je slovensko povprečje. V občini obstaja zgolj 
možnost osnovnošolskega izobraževanja. Šolski okoliš Osnovne šole Vavta vas, ki zajema tudi vrtec obsega 
naselja občine Straža: Dolnje Mraševo, Drganja sela, Gornje Mraševo, Jurka vas, Loke, Petane, Podgora, 
Potok, Prapreče pri Straži, Rumanja vas, Straža, Vavta vas in Zalog (Uradni list RS, št. 4/2008). 
 
Preglednica 7: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi v občini Straža in Sloveniji. 
 Straža Slovenija 
Brez izobrazbe 27 11.337 
Nepopolna osnovna izobrazba 263 104.219 
Osnovna izobrazba 896 433.910 
Srednja izobrazba - skupaj 1.541 899.341 
Srednja izobrazba - nižja in srednja poklicna 773 452.292 
Srednja izobrazba - strokovna in splošna 768 447.049 
Višja izobrazba 150 84.044 
Visoka dodiplomska izobrazba 161 114.630 
Visoka podiplomska izobrazba 15 16.388 
Izobrazba - skupaj 3.053 1.663.869 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007). 
 
Delavno aktivnega prebivalstva je 53 % vseh prebivalcev občine v letu v letu 2002. Samozaposlenih je bilo 
140 oseb, brezposelnih pa 192 oseb. Prevladuje zaposlitev v nekmetijskih in storitvenih dejavnostih, izključno 
s kmetijstvom se ukvarja 60 oseb (preglednici 7 in 8).  
 
Preglednica 8: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu v občini Straža in Sloveniji. 
 Straža Slovenija 
Delovno aktivno prebivalstvo - skupaj 1.609 818.304 
Zaposlene osebe 1.469 738.055 
Samozaposlene osebe - skupaj 140 80.249 
Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki, 
osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost 

114 56.111 

Samozaposlene osebe - kmetovalci 26 24.138 
Brezposelne osebe 192 130.774 
Zaposlitveni status - skupaj 1.801 949.078 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007).  

                                                
4  Za gospodinjstvo se šteje prebivalec, ki živi sam ali skupina prebivalcev, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo sredstva 
za osnovne življenjske potrebe ter skupnost prebivalcev, ki jim oskrbo (hrano, namestitev idr.) nudi ustanova, v kateri prebivajo. 
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Preglednica 9: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti v občini Straža in Sloveniji. 
 Straža Slovenija 
Kmetijske 60 32.649 
Nekmetijske 692 311.180 
Storitvene 811 431.494 
Neznano 46 42.981 
Skupine dejavnosti - skupaj 1.609 818.304 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007). 
 
Ključne ugotovitve:  
- 3.661 prebivalcev, 1044 gospodinjstev; 
- zrel prebivalstveni režim, 
- ohranjanje števila prebivalcev zaradi naravnega prirastka in priseljevanja, 
- majhna naselja, skoncentrirana v dolini, 
- nadpovprečno število članov gospodinjstva, 
- deluje osnovna šola in vrtec, 
- malo zaposlenih v kmetijstvu. 

2.6. Značilnosti stavb 
Analiza značilnosti stavb  
Občina Straža leta 2002, ko je bil izveden Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, še ni bila ustanovljena. Pri 
pripravi tega poglavja smo uporabili preračun popisa na občine, ki so obstajale dne 1. 1. 2007. Glede na te 
podatke, je bilo v občini Straža tega leta 1.267 stavb oziroma 1.643 stanovanj s skupno površino 117.932 m2 
od tega je naseljenih 1.191. 
 
Glede na opremljenost stanovanj ugotavljamo, da je kar 42 stanovanj brez vodovoda, 41 stanovanj brez 
kanalizacije, 12 stanovanj brez elektrike in 500 stanovanj (30 %) brez centralnega ogrevanja. Brez kopalnice je 
295 stanovanj (18 %), brez stranišča 259 stanovanj (16 %) in brez kuhinje 22 stanovanj. 
 
Preglednica 10: Stanovanja po napeljavah in pomožnih prostorih v občini Straža in Sloveniji. 
 Straža Slovenija 
Vodovodno omrežje 1.189 693.441 
Vodovod - drugo 412 72.770 
Brez vodovoda 42 11.561 
Kanalizacijsko omrežje 603 394.790 
Kanalizacija - drugo 999 372.442 
Brez kanalizacije 41 10.540 
Elektrika - da 1.631 770.775 
Elektrika - ne 12 6.997 
Centralno ogrevanje - da 1.143 611.230 
Centralno ogrevanje - ne 500 166.542 
Kabelska TV - da 7 353.689 
Kabelska TV - ne 1.636 424.083 
Telefon - da 1.149 644.773 
Telefon - ne 494 132.999 
Plin - da z 120.175 
Plin - ne z 657.597 
Kopalnica - da 1.348 716.248 
Kopalnica - ne 295 61.524 
Stranišče - da 1.384 721.915 
Stranišče - ne 259 55.857 
Kuhinja - da 1.621 761.340 
Kuhinja - ne 22 16.432 
Stanovanja - skupaj 1.643 777.772 
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007) 
 
81 % stavb s stanovanji predstavljajo samostojno stoječe hiše, po 7 % je dvojčkov in vrstnih hiš ter hiš s 
kmečkim poslopjem. Večstanovanjskih stavb je 25.  
 
Preglednica 11: Stavbe s stanovanji in drugimi bivalnimi prostori glede na vrsto stavbe v občini Straža in Sloveniji. 
 Straža Slovenija 
Samostojno stoječa hiša 1.160 380.208 
Dvojček ali vrstna hiša 48 30.820 
Hiša s kmečkim gospodarskim poslopjem 24 32.791 
Večstanovanjska stavba 25 18.006 
Drugo 10 2.905 
Stavbe - skupaj 1.267 464.730 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007). 
 
Število stanovanj je glede na velikost stanovanj enakomerno razporejeno med 20 m2 in nad 100 m2. Največ je 
stanovanj velikosti med 61 m2 in 80 m2 (23,13%) in med 21 m2 in 40 m2 (22,70%) oziroma z dvema ali tremi 
sobami (60,4 %). Glede na primerjavo s Slovenijo je presenetljiv velik delež stanovanj v velikosti med 21 m2 in 
40 m2. Deleži stanovanj na kvadraturo je primerljiv s slovenskim povprečjem, medtem ko je velikost 
stanovanja na osebo v občini večja (preglednici 11 in 12).  
 
Preglednica 12: Stanovanja po površini v občini Straža in Sloveniji. 
 Straža v % Slovenija v % 
do 20 m2 46 3 11.272 2 
21-40 m2 373 23 104.502 14 
41-60 m2 296 18 200.590 25 
61-80 m2 380 23 211.819 27 
81-100 m2 299 18 135.890 17,4 
101 m2 + 249 15 113.699 14,6 
Stanovanja – skupaj 1.643 100 777.772 100 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007) 
 
Preglednica 13: Naseljena stanovanja po povprečni površini stanovanja na osebo v občini Straža in Sloveniji. 
 Stanovanja Osebe 

Straža v % Slovenija v % Straža  Slovenija  
do 10,0 m2 28 2 24.407 4 135 4 116.054 6 
10,1 - 15,0 m2 118 10 75.650 12 516 14 321.664 17 
15,1 - 20,0 m2 191 16 120.034 18 742 20 452.275 23 
20,1 - 25,0 m2 214 18 100.103 15 758 21 330.409 17 
Več kot 25,0 m2 640 54 342.491 51 1.502 41 724.177 37 
Naseljena stanovanja - skupaj 1.191 100 662.685 100 3.653  1.944.579 100 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007). 
 
47 % stanovanj je bilo zgrajenih med leti 1961 in 1980. Kar 75 % stanovanj je starejših od 28 let. Kot 
gradbeni material prevladujeta opeka (65,4 %) in kamen (7,4 %). Največ stavb je krita z opečno kritino (45,3 
%) in z betonsko strešno kritino (40,9 %). Večina stanovanj (79,0 %) ni bila nikoli prenovljena, po letu 1991 
pa je bilo prenovljenih 14,0 % stanovanj, polovica med leti 1996 in 2000. Stanje v občini Straža je zelo 
podobno slovenskemu povprečju. 
 
Preglednica 14: Stanovanja po letu zgraditve za občino Straža in Slovenijo. 
 Straža v % Slovenija v % 
do leta 1918 135 10 86.240 18 
1919-1945 70 5 42.536 9 
1946-1960 147 12 51.739 11 
1961-1970 257 20 66.684 14 
1971-1980 335 27 95.510 20 
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1981-1990 211 17 73.491 16 
1991-1995 41 3 21.776 6 
1996-2000 52 4 19.975 4 
2001+ 16 2 5.078 2 
Stanovanja - skupaj 1.264 100 463.029 100 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007). 
 

 
Grafikon 3: Starost stanovanji v občini Straža 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
(preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007). 
 
Preglednica 15: Stanovanja po letu zadnje prenove za občino Straža in Slovenijo. 
 Straža Slovenija 
do leta 1970 41 20.089 
1971-1975 15 9.812 
1976-1980 22 15.944 
1981-1985 22 15.308 
1986-1990 20 20.918 
1991-1995 55 30.475 
1996-2000 118 69.248 
2001+ 60 32.395 
Stanovanje ni bilo prenovljeno 1.290 563.583 
Stanovanja - skupaj 1.643 777.772 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007). 
 

 
Grafikon 4: Stanovanja po letu zadnje prenove v občini Straža 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007) 
 
Prevladujoča vira ogrevanja v občini Straža sta les (53 %) in ekstra lahko kurilno olje (37,6 % stanovanj). Če 
pogledamo primerjavo s celotno Slovenijo, vidimo, da občina porabi bistveno večji delež obeh energentov na 
površino stanovanja.  
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Preglednica 16: Stanovanja in površina stanovanj po glavnem viru ogrevanja v zadnji kurilni sezoni v občini Straža in  
 Sloveniji 

 
Straža Slovenija 
Astan/m2 Št. stanovanj Delež % Astan/m2 Št. stanovanj Delež % 

Premog x x x 459.413 6.569 0,8 
Les in lesni ostanki 56.206 880 53,6 17.335.126 234.898 30,2 
ELKO 53.483 618 37,6 23.028.377 260.770 33,5 
Plin 566 9 0,5 5.094.746 65.118 8,4 
Drugo 1.338 23 1,4 1.862.608 32.518 4,2 
Daljinsko ogrevanje 5.098 88 5,4 8.919.045 155.686 20,0 
Ni ogrevano x x x 1.862.608 22.213 2,9 
Skupaj 117.932 1.643 100 58.561.923 777.772 100 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007). 
 

Straža       Slovenija 

 
Grafikon 5: Porazdelitev stanovanj po glavnih virih ogrevanja za občino Straža in Slovenijo 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
(preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007). 
 
Nekatera stanovanja se ogrevajo z več viri. Po teh podatkih v občini Straža uporabljajo predvsem les (57 %) 
in ekstra lahko kurilno olje (43 %), kot prikazujeta spodaj preglednica in grafikon. 
 
Preglednica 17: Stanovanja in površina stanovanj po vseh virih ogrevanja v zadnji kurilni sezoni v občini Straža in  
  Sloveniji 

 
Straža Slovenija 
Astan/m2 Št. stanovanj Delež % Astan/m2 Št. stanovanj Delež % 

Premog x x x 1.325.649 234.898 30,2 
Les in lesni ostanki 61.165 931 56,7 20.585.841 260.770 33,5 
ELKO 61.281 702 42,7 25.493.277 65.118 8,4 
Elektrika 359 5 0,3 2.029.442 32.518 4,2 
Zemeljski plin 280 5 0,3 4.203.072 22.213 2,9 
UNP 336 5 0,3 1.131.219 13.942 1,8 
Drugo 1.446 22 1,3 405.819 5.469 0,7 
Ni ogrevano x x x 1.331.572 22.213 2,9 
Skupaj 41.327 1.643 100 58.561.923 777.772 100 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007) 
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Straža       Slovenija 

 
Grafikon 6: Porazdelitev stanovanj po vseh virih ogrevanja za občino Straža in Slovenijo 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
(preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007). 
 
Struktura ogrevanja stanovanj v občini Straža se bistveno ne razlikuje od strukture ogrevanja stanovanj v 
Republiki Sloveniji. Glavna razlika je predvsem v prevladujoči uporabi lesa in lesnih ostankov in ekstra 
lahkega kurilnega olja, medtem ko premoga ne uporabljajo. 
 
Iz seštevka števila in površin stanovanj prihaja do razlik bodisi zaradi ne knjiženja nizkih vrednosti ali zaradi 
več vrst ogrevanja na isto stanovanje. Ker ima le 5 stanovanj dopolnilni vir ogrevanja električno energijo, tega 
vira v nadaljevanju izračunov nismo upoštevali. Poraba električne energije je v celoti zajeta v poglavju 
električna energija. Vsi nadaljnji izračuni so izvedeni po glavnem viru ogrevanja. 
 
Iz podatkov o strukturi stanovanj glede na glavni vir ogrevanja ter s podatkom o poprečni površini stanovanj 
v občini lahko izračunamo letno porabo posameznih energentov za ogrevanje stanovanj. 
 
Podatke o porabljeni primarni energiji (v kWh) za posamezni energent smo izračunali na podlagi naslednjih 
podatkov in predpostavk: 

•••• podatkih o površini stanovanj v občini, ki se ogrevajo s posameznim energentom; 
•••• poprečni površini stanovanja v občini, ki znaša  71,8 m2; 
•••• upoštevali smo poprečno letno porabo energije za ogrevanje 120 kWh/m2; 
•••• upoštevali smo poprečno letno porabo energije za gretje sanitarne vode 20 kWh/m2; 
•••• upoštevali smo kurilne vrednosti energentov; 
•••• upoštevali smo poprečne obratovalne izkoristke kotlov za posamezne energente. 

 
a) Izračun letne porabe posameznih energentov za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode 

(preglednice 17, 18 in 19) 
 
Preglednica 18: Letna poraba energentov za ogrevanje stanovanj v občini Straža. 

Energent PREMOG LES ELKO Plin UNP Drugo 
Ni 
ogrevano 

SKUPAJ 
(brez 
UNP) 

SKUPAJ (z 
UNP) 

A/m2 x 56.206 53.483 566 336 1.338 x 111.593 111.929 
Energija/(k
Wh/a) x 6.744.720 6.417.960 67.920 40.320 160.560 x 13.391.160 13.431.480 
Količina 
energenta x 

1.605.885 
kg/a 

636.702 
L/a 

7.149 
m3/a 

5.843,491 
L/a x x     

Vir: Popis prebivalstva in gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun. 
 
Preglednica 19:Letna poraba energentov za gretje sanitarne vode v občini Straža. 

Energent PREMOG LES ELKO Plin UNP Drugo 
Ni 
ogrevano 

SKUPAJ 
(brez 
UNP) 

SKUPAJ (z 
UNP) 

A/m2 x 56.206 53.483 566,00 336 1.338 x 111.593 111.929 
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Energija/(
kWh/a) x 1.124.120 1.069.660 

11.320,0
0 6.720 26.760 x 2.231.860 2.238.580 

Količina 
energenta x 267.647 kg/a 

106.117, 
L/a 

1.191,58 
m3/a 

974 
 L/a x x     

Vir: Popis prebivalstva in gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun. 
 
Preglednica 20: Skupna poraba energije. 

za ogrevanje stanovanj 13.391.160 kWh/a 13.391,2 MWh/a 

za gretje sanitarne vode 2.231.860 kWh/a 2.231,9 MWh/a 

SKUPAJ 15.623.020 kWh/a 15.623,0 MWh/a 
 
Skupna poraba energije za ogrevanje stanovanj in gretje sanitarne vode brez električne energije v občini Straža 
znaša 15.623 MWh/a. Raba primarne energije5 porabljene za ogrevanje stanovanj je znašala 13.391.160 
kWh/a oziroma 3.658 kWh/a na osebo, medtem ko je raba primarne energije za gretje sanitarne vode znašala 
2.231.860 kWh/a oziroma 609 kWh/a na osebo. 
 
Raba primarne energije za ogrevanje stanovanj in za gretje sanitarne vode, tako skupaj znaša 4.267,4 kWh/a 
na osebo. 
 
Porabo električne energije za ogrevanje in pripravo tople vode izven kurilne sezone (ali delno v kurilni) ter za 
druge namene v gospodinjstvih smo zajeli v porabi električne energije. 
 
Trenutna energetska oskrba stanovanj v občini Straža, to je stanovanj, ki se ogrevajo z individualnimi 
kurilnimi napravami temelji na lesu in lesnih ostankih ter na ELKO. Letna poraba lesa tako znaša 1.873.500 
kg/a oziroma 1873 t, medtem ko letna poraba ELKO znaša 742.820 L oziroma 742,8 m3. 
 

a) Energijski račun stanovanj v občini Straža 
Energijski račun je okvirni izračun letnih stroškov ogrevanja, ki jih imajo gospodinjstva. Pri tej oceni smo 
uporabili konzervativno višino cen energentov, ki že vsebujejo DDV in pripadajoče trošarine. Gospodinjstva 
za ogrevanje stanovanj in pripravo tople sanitarne vode v občini Straža letno porabijo 15.623,0 MWh energije. 
Izračunani stroški za energijo tako znašajo 611.188 EUR. 
 
V nadaljevanju študije bodo opisane možnosti prihrankov pri rabi energije v stanovanjih. Te prihranke lahko 
nato prilagodimo na izračunani znesek porabljene energije tako dobimo denarno ovrednotene prihranke 
posameznih ukrepov učinkovite rabe energije (URE), kateri so prikazani v preglednici 20.  
 
Preglednica 21: Ocenjeni stroški ogrevanja stanovanj in sanitarne vode v občini Straža. 

Energent Količina energenta Porabljeno v kWh/a Cena energenta v EUR/kWh SKUPAJ v EUR/a 

Premog - - 0,0530 0 
LES 1.873.533 kg/a 7.868.840 0,0260 202.229 
ELKO 742.819 L/a 7.487.620 0,0540 404.331 

Plin 8.341 m3/a 79.240 0,0584 4.627 
Drugo - 187.320 - - 
UNP 6.817 L/a 47.040 0,0950 4.445 

Skupaj -6 15.668.060 - 615.632 
Vir: www.energap.si in lasten izračun 
 
 
 

                                                
5  Primarna energija je energija v prvotni obliki goriva (kurilno olje, plin, drva) pred vstopom v kotel. Sekundarna energija je 
energija, ki jo dobimo s pretvorbo primarne energije (pri tem so upoštevane toplotne izgube npr. kotlov). Končna energija je 
energija, ki jo dovedemo uporabniku (pri tem so upoštevane toplotne izgube pri prenosu). 
6  Zneska ni mogoče sešteti, ker gre v tem primeru za različne merske enote. 
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b) Primerjava porabe energentov za ogrevanje gospodinjstev v občini Straža in Sloveniji 
V občini Straža je v veliki meri prisotno daljinsko ogrevanje, tako, da je v občini prisotnih tudi več centralnih 
kotlovnic, ki ogrevajo več stanovanj oziroma več sosednjih objektov. Glede na to, da  pri izračunih energetske 
učinkovitosti nismo upoštevali energenta UNP je smiselno, da pri primerjavi podatkov o porabi energije med 
občino Straža in Slovenije tudi pri Sloveniji izvzamemo gospodinjstva, ki se ogrevajo z omenjenim 
energentom. 
 
Tako za občino Straža kot tudi za Slovenijo so torej obravnavana le gospodinjstva oziroma stanovanja, ki se 
ogrevajo tako z daljinskimi kot individualnimi kurilnimi napravami na les, ELKO, premogom in zemeljskim 
plinom. Les in lesni ostanki so les, drva, žagovina, lubje, nabran les in drugo. 
 
S primerjavo podatkov o porabljeni energiji in posameznih energentov za ogrevanje med občino Straža in 
Slovenijo kot celoto lahko opozorimo na morebitne velike razlike v porabi. Na podlagi tega lahko v 
nadaljevanju nakažemo smer delovanja, s katero bi prebivalci občine lahko privarčevali pri rabi energije, prav 
tako pa lahko na podlagi analiziranega stanja opredelimo tudi potenciale varčevanja z energijo. 
 
Vsi podatki so preračunani na prebivalca, s čimer dosežemo izločitev vpliva velikosti območij, ki jih 
primerjamo med seboj. Podatki za izračune so vzeti iz popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
 
Preglednica 22: Primerjava porabljene energije v kWh na prebivalca na leto za ogrevanje med Slovenijo in občino  
  Straža 

  STRAŽA SLOVENIJA 

Energent PREMOG LES PLIN ELKO UNP PREMOG LES PLIN ELKO UNP 
porabljena energija 
(MWh/a) - 6.744,72 67,92 6.417,96 40,32 

55.129,56 2.080.215,1 611.369,5 2.763.405,2 135.746,3 

kWh/a na 
prebivalca - 1.842,32 18,55 1.753,06 11,01 27,01 1.019,36 299,59 1.354,14 66,52 

Skupaj  3.624,94 2.766,62 

Vir: Popis prebivalstva in gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun 
 
Preglednica 23: Primerjava porabljene energije v kWh na prebivalca na leto za ogrevanje sanitarne vode med   
 Slovenijo in občino Straža 

  STRAŽA SLOVENIJA 

Energent PREMOG LES Plin ELKO UNP PREMOG LES Plin ELKO UNP 

porabljena energija 
(MWh/a) X 1.124,12 11,320 1.069,660 6,72 9.188,26 346.702,5 101.894,9 

460.567,5 
22.624,4 

kWh/a na prebivalca X 307,05 3,09 292,18 1,84 4,50 169,89 49,93 225,69 11,09 
Vir: Popis prebivalstva in gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun.  
 
V spodnjem grafu 7 je prikazana primerjava porabljene energije v kWh v gospodinjstvih za ogrevanje med 
občino Straža in Slovenijo in porabe energije za gretje sanitarne vode med občino Straža in Slovenijo (podatki 
so izračunani na prebivalca). 
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Grafikon 7: Primerjava porabljene energije v kWh na preb. na leto za ogrevanje med Slovenijo in občino Straža 
Vir: SURS, popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002 in lasten izračun. 
 
Razvidno je, da gospodinjstva v občini v povprečju za ogrevanje stanovanj porabijo 31% več energije kot je 
porabi povprečno slovensko gospodinjstvo. 
 
Gospodinjstva v občini Straža so tako v primerjavi s Slovenijo v letu 2002 v povprečju za ogrevanje svojih 
stanovanj porabila več energije na prebivalca, pridobljene tako iz lesa in lesnih odpadkov kot tudi iz ELKO. 
  

 
Grafikon 8: Primerjava porabljene energije v kWh na preb. na leto za ogrevanje sanitarne vode med občino Straža in 
Slovenijo 
Vir: SURS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002 in lasten izračun. 
 
Podoben rezultat, kot pri porabi energije za ogrevanje je opaziti tudi pri skupni porabi energije za gretje 
sanitarne vode. Porabe električne energije za gretje sanitarne vode nismo upoštevali, ker je zajeta v poglavju o 
porabi električne energije. 
 
Velika poraba lesne biomase je po eni strani razumljiva, glede na to, da ta energent predstavlja skoraj 4/5 vseh 
uporabljenih energentov. Po drugi strani pa glede na povprečno starost objektov prihaja zaradi tega tudi do 
slabših izkoristkov pri ogrevanju. 
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Ključne ugotovitve: 
- 1643 stanovanj, od tega 1191 oziroma 72,5 % stalno naseljenih; 
- velik delež starih objektov, 48,20 % stanovanj je starejših od 40 let; 
- malo obnovljenih objektov, 78 % objektov ni bilo nikoli obnovljenih; 
- lesna biomasa je ključni energent z 50 % zastopanostjo; 
- v občini je veliko objektov, ki imajo urejen sistem daljinskega ogrevanja; 
- starejši in slabše izolirani objekti, potencialno večja poraba energije; 
- velika poraba energije za ogrevanje sanitarne vode, gledano na prebivalca, visoko nad slovenskim 

povprečjem; 
- povprečna poraba energije na prebivalca je za 31 % večja od slovenskega povprečja. 
 

2.6.1. Javne stavbe 
Glede na razpoložljive podatke do sedaj opravljene analize na področju rabe energije v Republiki Sloveniji, se 
ravno v okviru javnih stavb skriva velik potencial za prihranke energije in širjenje vedenja o pomenu 
energetske učinkovitosti stavb. 
 
Javne stavbe lahko širši populaciji na praktičen način pokažejo primere dobre prakse in s svojim ravnanjem na 
področju energetike predstavljajo vzor. Zato so javne stavbe pomemben sklop pri analizi rabe energije v 
občini. 
 
Analizo rabe energije v javnih stavbah na področju občine Straža smo izvedli na podlagi izvedenega 
anketiranja. V nadaljevanju podajamo pridobljene rezultate izvedenega anketiranja. 
 
Analiza javnih stavb 
 
V okviru analize porabe energije za javne stavbe, smo zajeli le javne stavbe, ki so večjega pomena tako za 
občino Straža, kot za analizo energetskega stanja v občini. Omenjeni objekti so tudi največji odjemalci 
energije na območju občine Straža.  
 
Javne stavbe v lasti občine Straža: 

1. Vaški dom Praproče.  
2. Vaški dom Drganja sela. 
3. Kulturni dom Straža. 
4. Mrliška vežica. 
5. Mladinski dom Rumanja vas. 
6. Osnovna šola Vavta vas . 
7. Zdravstveni dom. 
8. Materinski dom. 

 
Bil je izveden tudi energetski pregled:  

• Gasilskega doma PGD Vavta vas. 
• Gasilskega doma PGD Dolenja Straža. 

 
1. Vaški dom Praproče 

V primeru tega objekta gre za leseno brunarico, zgrajeno 1965 leta. Objekt v preteklih letih ni bil deležen 
prenove. Objekt rabijo le občasno.  
 
Ploščina objekta znaša 110 m2, od tega znaša ogrevana površina 110 m2. Višina prostorov je 3,5 m. Objekt 
ogrevajo s pečjo na plin in z električnim ventilatorjem letnika 2007. Objekt ogrevajo le enkrat  letno, zato je 
poraba UNP nizka in znaša 10 L/a. Debelina toplotne izolacije je 5 cm, materiali, ki so bili pri tem 
uporabljeni pa so polistiren in steklena volna. Objekt je v slabem stanju.  
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Okna na objektu so lesena, strešna kritina pa je betonska opeka, debelina toplotne izolacije je med 5 cm in10 
cm. 
 
Tudi svetilke svetijo le enkrat na leto in sicer sveti 5 žarnic po 4 h na leto. Gre za navadne žarnice z žarilno 
nitko (6 kos). 
 

2. Vaški dom Drganja sela 
Objekt je bil zgrajen leta 1976 in v preteklih letih ni bil deležen prenove. Rabijo ga le občasno.  
 
Površina objekta in ogrevana površina znašata 133,10 m2. Višina prostorov znaša od 2,8 do 3,0 m. Objekt se 
ogreva s pečjo na drva iz leta 1970. Objekt ogrevajo občasno, letno porabijo le 20 polen drv. Objekt ni 
toplotno izoliran. Stanje objekta je dobro, objekt je dobro ohranjen. Težave, ki se pojavljajo v okviru objekta 
so: pojav vlage v spodnjih prostorih, v objektu ni vodovodne napeljave ter odsotnost toplotne izolacije.  
 
Okna na objektu so termopan lesena, strešna kritina je betonska.  
 
Električno razsvetljavo uporabljajo 3 krat na leto. Gre za navadne 60 W sijalke z žarilno nitko (13 kos), ki 
obratujejo 4 h na leto. 
 

3. Kulturni dom Straža 
Gasilski dom Straža je objekt iz leta 1951. Objekt je v občasni rabi, le nekajkrat letno. Objekt je bil obnovljen 
leta 1977, vendar gre le za delno prenovo električnih napeljav, odra, stenskih oblog, razsvetljave in drugih 
gradbenih elementov. 
 
Celotna ploščina objekta znaša 498,4 m2, od tega je ogrevanih površin: dvorana 253 m2, knjižnica 24 m2 in 
ostalo v izmeri 74 m2. Višina prostorov znaša: dvorana 7 m in ostali prostori 2,9 m. V okviru zadnje prenove 
so zamenjali del oken, ki so enojna lesena s polkni. Očitne pomanjkljivosti stavbe so streha, okna, ogrevanje, 
sanitarije, dostop invalidov ter elektro napeljave.  
 
Strešna kritina je opečna. Ogrevanje objekta se izvaja s pečjo na ELKO. V okviru razsvetljave uporabljajo 
reflektorje (4 kos), flourescenčna svetila (8 kos), klasične stropne (10 kos) in stenske svetilke (9 kos). Delna 
prenova razsvetljave se je izvedla v letu 1977. 
 

4. Mrliška vežica 
Objekt je bil zgrajen pred 25 leti. Objekt v preteklih letih ni bil deležen večje prenove, del objekta je bil le 
prebeljen od znotraj.  
 
Površina objekta in ogrevana površina znašata 148,7 m2. Višina prostorov znaša 2,5 m. Objekt se ogreva s 
pečjo na olje z močjo 32 kW. Objekt ogrevajo občasno, temu primerna je tudi poraba ELKO. Na leto namreč 
porabijo le 20 L ELKO.  
 
Objekt ni toplotno izoliran. Stanje objekta je dobro, vendar se pojavljajo težave s stensko vlago. Okna na 
objektu so stara in lesena, toplotna izolacije je neučinkovita. Strešna kritina je tegula in izolirana (debelina 
toplotne izolacije je 5 cm).  
 
V okviru razsvetljave uporabljajo navadne žarnic z žarilno nitko (10 kos). 
 

5. Mladinski dom Rumanja vas 
Mladinski dom Rumanja vas je objekt zgrajen v sedemsetih letih prejšnjega stoletja. Zadnja prenova objekte je 
potekala v letih 2007 in 2008. V stavbi se zadržuje manjše število ljudi, približno dvakrat na teden po nekaj ur.  
Celotna tlorisna površina objekta znaša 133,1 m2, od tega je ogrevanih površin v izmeri 200 m2. Višina 
prostorov znaša: dvorana 5 m in ostali prostori 2,5 m. V okviru zadnje prenove (2008) so zamenjali okna, ki 
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so plastična-termopan okna. Tesnenje oken je učinkovito, koeficient toplotne prevodnosti oken je 1,3 
W/m2K. Fasada je klasična, brez toplotne izolacije. 
 
Strešna kritina je betonska in izolirana (16 cm). Obnovljena je bila leta 2007. Ogrevanje objekta se izvaja s 
centralnim ogrevanjem, energent je UNP. Za razsvetljavo uporabljajo reflektorje in varčne žarnice, teh sijalke 
je 20. Vse sijalke so bile zamenjane v času zadnje obnove. 
 

6. Osnovna šola Vavta vas 
To je edina osnovna šola v občini. Obiskuje jo 305 otrok, zaposlenih oseb je 63 (podatki pridobljeni za leto 
2008). 
 
Objekt je bil fazno zgrajen, novi del je bil zgrajen pred 20 leti. Zadnja prenova objekta je potekala v letu 2003. 
Objekt meri 4.086,7 m2. Ogrevanje se izvaja z toplovodnim kotlom na ELKO. Površina hlajenih prostorov 
znaša 600 m2. Objekt prav tako ogrevajo in hladijo z 10 klimatskimi napravami. 
 
Objekt sestoji iz starega in novega dela. Leta 2003 so zamenjali stara lesena okna z novimi plastičnimi. Strešna 
kritina je vrste kinde, bramac baker, ni pa toplotno izolirana. Leta 1995 je bil obnovljen del strehe. 
 
Razsvetljava se vrši z navadnimi in neonskimi sijalkami.  
 

7. Zdravstevni dom  Straža  
V Zdravstvenem domu Straža je vse skupaj zaposleno 12 ljudi od tega je 8 redno zaposlenih v Zdravstvebem 
domu Straža in 4 stanovalci. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in do sedaj še ni bil obnovljen. 
Celotna površina objekta znaša 443,1 m2, od tega je ogrevanih površin 443,1 m2 ter površin, ki se v poletnih 
mesecih hladijo 60 m2. V objektu uporabljajo tudi klimatsko hlajenje in gretje in sicer imajo 2 klimatski 
napravi. Višina prostorov v pritljičju znaša 3,30 m, v  nadstropju 2,60 m. Objekt je izoliran s 5 cm penjenim 
polistirenom. 
 
Okna so lesena z enojno zastekljtvijo. Ogrevanje objekta se izvaja s kotlom iz leta 1980 moči 85 kW z dvema 
ogrejevalnima zankama in elektro regulacijo. Termostatskih ventilov ni.  Energent, ki ga uporabljajo je 
ELKO. Razsvetljava se vrši z neonskimi svetili in kominacijo navadnih svetil. Obnova razsvetljave od 
izgradnje stavbe še ni bilo.  
Očitne pomankljivosti so slaba inštalacija, premajhna debelina izolacije, slabo prezračevanje, slabo tesnenje 
oken. Za obstoječi objekt je predvidena renovacija.  
 

8. Materinski dom Straža 
V Materinskem domu Straža je zaposlena ena oseba, zgornji prostori so nenaseljeni. Objekt je bil zgrajen leta 
1980 in do sedaj še ni bil obnovljen. 
Celotna površina objekta znaša 248,2 m2, od tega je ogrevanih površin v izmeri 110 m2  (le spodnji prostori). 
Višina prostorov v prtljičju znaša 2,50 m. Objekt ogrevajo na kombiniran kotel ELKO in les, vendar se 
uporablja le energent les. Razsvetljava se vrši z 20 varčnimi sijalkami. Obnova razsvetljave od izgradnje stavbe 
še ni bilo.  
Podatki o izolaciji, strehi, tipu oken, vrstu kotla s strani občinske uprave niso bili pridobljeni. Očitne 
pomankljivosti pa so: potrebna menjava oken, neučinkovita toplotna izolacija objekta, potrebna notranja 
prenova.  
 

• Gasilski dom PGD Vavta vas 
Gasilski dom PGD Vavta vas je eden izmed dveh gasilskih domov v občini Straža. V stavbi je zaspolenih 10 
ljudi. Objekt je bil zgrajen leta 1980, vendar je bil leta 2007 tudi obnovljen. 
 
Celotna površina objekta znaša 261,5 m2, od tega je ogrevanih površin 200 m2 ter površin, ki se v poletnih 
mesecih hladijo 93 m2. V objektu uporabljajo tudi klimatsko hlajenje in gretje in sicer imajo 5 klimatskih 
naprav s pretokom hladilnega zraka 460 m3/h. Višina prostorov je 2,80 m. Objekt ni toplotno izoliran oz. 
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toplotna izolacija tanka, sama fasada je običajna. V okviru zadnje prenove so zamenjali del oken, ki so na tem 
delu objekta plastične, na spodnjem, neobnovljenem delu stavbe pa so okna delno lesena in delno plastična. 
Tesnenje oken je učinkovito.  
 
Strešna kritina je bramac, streha je izolirana s stekleno volno in je debeline 15 cm. Obnovljena je bila leta 
2001. Ogrevanje objekta se izvaja s pečjo na ELKO. Razsvetljava je z flourestenčnimi svetili (56 kos) ter 
običajnimi svetili na žarilno nitko (8 kos). 
 

• Gasilski dom PGD Dolenja Straža 
V stavbi ni zaposlenih ljudi. Objekt je bil zgrajen pred 40 leti, leta 2005 pa tudi obnovljen.  
 
Celotna ploščina objekta znaša 290,30 m2, od tega je ogrevanih površin v izmeri 100 m2. Višina prostorov 
znaša 2,2 m. Objekt ni toplotno izoliran. Okna na objektu so lesena in starejše izvedbe. 
 
Strešna kritina je tegula, toplotne izolacije ni. Straha je dotrajana. Ogrevanje objekta se izvaja s pečjo na 
ELKO iz leta 1994. Razsvetljava se vrši s neonskimi svetili (20 kos) ter reflektorji (2 kos). Vsi podatki o javnih 
stavbah so v preglednicah. 
  
Preglednica 24: Osnovni podatki o javnih stavbah v občini. 

STAVBA 

Starost 
objekta 
(leta) 

Ogrevana 
površina 
(m2) 

Izolacija 
objekta (cm) Vrsta oken 

Vrsta strehe in 
izolacija strehe 

št. 
Zaposlenih 
v stavbi 

Vaški dom 
Praproče 44 (1965) 110 

5 cm (polistiren 
ali steklena volna) lesena okna 

betonska opeka 
(5-10 cm) občasna raba 

Vaški dom 
Drganja sela 33 (1976) 133,1 ni izolacije 

termopan 
lesena betonski strešnik občasna raba 

Kulturni dom 
Straža 

58 (1951) 
(prenova 
1977) 351 - lesena opečna občasna raba 

Mrliška vežica 25 148,7 ni izolacije lesena okna 
tegula (steklena 
volna, 5 cm) 0 

Mladinski dom 
Rumanja vas 

30 (prenova 
2007 in 2008) 200 ni izolacije 

plastična 
okna-
termopan 

betonski strešnik 
(16 cm) 5 

OŠ Vavta vas 
20 (2003 
prenova) 4082,7 ni izolacije 

del lesena, 
del plastična 

bramac baker, 
kinde 368 

Zdravstveni dom 
Straža 29 443,10 5 cm polistiren lesena - 8 
Materinski dom 
Straža Straža 29 248,20 - - - 1 
Gasilski dom 
PGD Vavta vas 

29 (2007 
prenova) 200 tanka izolacija 

plastična, 
delno lesena 

Bramac, steklena 
volne, 10 cm 10 

Gasilski dom 
PGD Dolenja 
Straža 

40 (prenova 
2005) 100 ni izolacije lesena okna tegula 0 

SKUPAJ - 5.716,8 - - -   
Vir: Podatki pridobljeni s strani upravljavcev javne stavbe. 
 
Preglednica 25: Osnovni podatki o rabi energije v javnih stavbah. 

Stavba 

Vrsta 
energenta za 
ogrevanje 

Nazivna moč 
vira toplote 
(kW) 

Podatki o kurilni 
napravi 

Letna poraba 
energenta za 
ogrevanje (m3;L) 

Letna poraba 
električne energije 
(kWh) 

Vaški dom 
Praproče UNP 15 

peč na plin s 
prisilnim vlekom 
(2007) 10 L Zanemarljivo 

Vaški dom LES ni podatka peč na drva (1970) Zanemarljivo Zanemarljivo 
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Drganja sela 
Kulturni dom 
Straža ELKO (2x40) 80 

plinski grelnik (sobni 
termostat) 950 L 1.500 

Mrliška vežica ELKO 32 oljna peč 80 L 491 
Mladinski dom 
Rumanja vas UNP 35 

centralno ogrevanje 
(2007) 2.000 L Zanemarljivo 

OŠ Vavta vas ELKO 450 leto 2006, radiatorji 37.500 L 156.000 
Zdravstvena 
postaja Straža ELKO 85 Kotel iz leta 1980 6.500-7.000 L 80 
Materinski dom 
Straža LES   28 m3 - 
Gasilski dom 
PGD Vavta vas ELKO 80 

peč z termostatom, 
1980 4.500 L 40.000 

Gasilski dom 
PGD Dolenja 
Straža ELKO 15 

peč na kurilno olje 
(1994) 1.000 L 3.241 

SKUPAJ     158.071 
Vir: Podatki pridobljeni s strani upravljavcev javne stavbe 
 
Večina javnih stavb v občini Straža za ogrevanje uporablja ELKO, skupna ogrevana površina javnih stavb v 
občini Straža znaša 5716,8 m2 (podatek ne vključuje površine Gasilskega doma PGD Vavata vas in Gasilskega 
doma PGD Dolenja vas). Skupna nazivna moč virov energije znaša 697 kW (podatek ne vključuje površine 
Gasilskega doma PGD Vavata vas in Gasilskega doma PGD Dolenja vas). 
 
Skupna poraba električne energije kot vrste energenta za ogrevanje znaša 158.071 kWh (podatek ne vključuje 
površine Gasilskega doma PGD Vavta vas in Gasilskega doma PGD Dolenja vas). 
 
Letna poraba energenta za ogrevanje (m3;L) v občini Straža znaša 47.540 L (podatek ne vključuje Gasilskega doma 
PGD Vavta vas in Gasilskega doma PGD Dolenja vas). 
 

a) Izračun skupne porabe energije javnih stavb  
 

Preglednica 26: Skupna poraba energije v občini Straža. 
JAVNE STAVBE 

Energent PREMOG LES ELKO Zemelj. 
plin 

UNP Drugo   SKUPAJ 

Energenti - 28 m3 48.015 L - 2.010 L -   - 

Q/kWh - 64.680 480.154 - 13.869 -   558.703 
Q/MWh    64,68 480,15   13,87     558,70 
Vir: Podatki pridobljeni s strani upravljavcev javne stavbe in lastni izračun. 
 
Pri pretvorbi smo upoštevali kurilno vrednost UNP, ki je 6,9 kWh/L, ELKO 10,0 kWh/L. Pri lesu smo 
upoštevali bukov les s kurilnostjo 4,2 kWh/kg. (Vir: www.aure.gov.si/eknjiznica/les-vir-
eenergije_BGEF.pdf). 
 
Skupna poraba energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode brez električne energije v javnih stavbah v občini 
Straža tako znaša 558,7 MWh/a.  
 

b) Izračun energijskega števila za javne stavbe v občini 
V spodnji preglednici je prikazana poraba energije na površino 1 m2 in stroški energije na površino 1 m2. 
Poleg tega so prikazani tudi stroški na osebo. 
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Preglednica 27: Poraba in stroški ogrevalne energije. 

Energent STAVBA 

Specifična 
poraba energije 
(kWh/m2) 

Specifični stroški 
energije (EUR/m2) 

Specifična poraba 
energije na osebo, 
zaposlenega 
(kWh) 

Specifična raba 
električne 
energije  
(kWh/m2a) 

UNP Vaški dom Praproče - 0,06 69,00 Zanemarljivo  

LES 
Vaški dom Drganja 
sela - - -  Zanemerljivo 

ELKO Kulturni dom Straža - 1,47 9.576,00 4,27 

ELKO Mrliška vežica - 0,29 806,40 3,30 

UNP 
Mladinski dom 
Rumanja vas - 6,53 2.760,00 Zanemarljivo  

ELKO OŠ Vavta vas 92,59 5,00 1.027,17 38,21 

ELKO 
Zdravstvena postaja 
Straža 159,24 8,60 5.880,00 1,4 

LES 
Materinski dom 
Straža 115,75 2,97 28.728,00 - 

ELKO 
Gasilski dom PGD 
Vavta vas 226,80 12,25 4.536,00 200,00 

ELKO 
Gasilski dom PGD 
Dolenja Straža 100,80 5,44 10.080,00 32,41 

Povprečje 
skupaj    3,56   
      
Vir: Podatki pridobljeni s strani upravljavcev javne stavbe in lastni izračun. 
 
Povprečen specifični strošek energije EUR/m2 (podatek ne vključuje površine Gasilskega doma PGD Vavata vas 
in Gasilskega doma PGD Dolenja vas) znaša 3,56.  
 
Na podlagi podatkov iz zgornjih tabel smo izračunali energijsko število javnih stavb v občini Straža. Kot 
vhodne podatke smo uporabili podane podatke o porabi energije za ogrevanje in pripravo tople vode ter 
podatke o ogrevanih površinah stavb. 
 
Izračunane vrednosti7 energijskega števila so: 
• Kulturni dom Straža – 27,28 kWh/m2a (le občasno v uporabi – energetsko število  ne  odraža stanja 

učinkovitosti stavbe, glejte opis). 
• Mladinski dom Rumanja vas – 69,00 kWh/m2a (le občasno v uporabi – energetsko število  ne  odraža 

stanja učinkovitosti stavbe, glejte opis). 
• OŠ Vavta vas – 92,59 kWh/m2a. 
• Zdravstvena postaja Straža – 159,24 kWh/m2. 
• Materinski dom Straža- 115,75 kWh/m2. 
• Gasilski dom PGD Vavta vas – 226,80 kWh/m2a. 
• Gasilski dom PGD Dolenja Straža – 100,80 kWh/m2a (visoko energijsko število kljub občasni rabi – 

energetsko število  ne  odraža stanja učinkovitosti stavbe, glejte opis). 
 

Energijske vrednosti za Kulturni dom Straža, Mladinski dom Straža, Mladinski dom Rumanja vas, Gasilski 
dom PG Dolenja Straža niso odraz realnega stanja, ki govori o učinkovitosti oz. neučinkovitosti stavb. 
Uporaba objektov je občasna in zato raba energentov minimalna, nizko energijsko število stavbe je odraz tega 
in ne učinkovite rabe energije oz. učinkovitih sistemov za ogrevanje ali dobrega stanja javnih stavb. Zato se 
pri javnih stavbah poslužujemo podatkov iz opisa javnih stavb in ne izhajamo iz energijskega števila. 
 

                                                
7  Izračun narejen na osnovi dostopnih podatkov, ki so nam bili posredovani. 
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Dejanska raba energije v stavbi in s tem tudi energijsko število je odvisno od številnih dejavnikov, zato je 
težko določiti idealne in splošne vrednosti za kazalce rabe energije v stavbah. Zato smo pri opredelitvi 
objektov na potratnost izhajali iz primerjave dobljene vrednosti energijskega števila za stavbo s povprečno 
vrednostjo energijskega števila na ravni Slovenije. 
 

c) Primerjava s povprečjem v Sloveniji 
Kot glavno vodilo za oceno energijske učinkovitosti stavbe se uporablja energijsko število, ki pomeni 
specifično porabo energije na enoto površine zgradbe v določenem časovnem obdobju. Energijsko število, v 
katerem je zajeta poraba energije za ogrevanje in pripravo tople vode se lahko izračuna tudi za obstoječe javne 
stavbe, da lahko ocenimo njihovo energijsko učinkovitost. (Kako energijsko varčno hišo imamo?; Bojan Grobovšek, 
www.arhem.si). 
 
Vrednost energijskega števila zgradbe se uporablja za oceno potrebnih energetskih ukrepov, ki naj bi jih 
povzeli pri energetski sanaciji starejših stavb. Vsaka stavba (hiša, stanovanjski blok, šola) ima svoje energetsko 
število. Na podlagi izračunanega energijskega števila lahko tudi javne stavbe opredelimo na način: ali so 
energijsko potratne ali pa so varčne. Manjše energijsko število pomeni manjše energijske izgube, večje 
energijsko število pa večje energijske izgube. (Priročnik za energetske svetovalce, Gradbeni inštitut ZRMK 1996). 
 
Kot podlago za primerjavo letne porabe energije za ogrevanje in primerjavo energijskih števil so na spodnjih 
slikah prikazani grafi, ki zajemajo povprečne vrednosti letne rabe energije in energijskih števil doslej 
pregledanih osnovnih šol in upravnih stavb v Sloveniji ter predlagane ciljne in alarmne vrednosti (Sodobni 
pristopi in orodja za spremljanje in nadzor rabe energije v stavbah ter hitro in robustno oceno potenciala učinkovite rabe in rabe 
obnovljivih virov energije v javnem sektorju; Miha Tomšič, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2006). 
 

 
Grafikon 9: Letna raba energije za ogrevanje v upravnih stavbah (Tomšič, 2006). 
 



LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT ZA OBČINO STRAŽA 

Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Domžale   Stran 46 od 113 

 
Grafikon 10: Vrednosti energijskih števil doslej pregledanih osnovnih šol in upravnih stavb v Sloveniji ter predlagane 
ciljne in alarmne vrednosti (Tomšič, 2006). 
 
Upoštevajoč zgoraj navedeno lahko ugotovimo, da je energijsko število za: 
- Stavbo Gasilskega doma PGD Vavta vas, ki je znotraj alarmne vrednosti, 
- Stavbo OŠ Vavta vas, ki je znotraj povprečne vrednosti.  
 

Ključne ugotovitve:    
- javne stavbe v občini Straža niso v ciljnem razredu porabnikov, glede na opis ali izračun; 
- od javnih stavb so v stalni uporabi trije objekti in sicer in OŠ Vavta vas, Zdravstvena postaja Straža, 

Materinski dom Straža; 
- objekt OŠ Vavta vas, Zdravstvena postaja Straža, Materinski dom Straža so znotraj povprečne vrednosti; 
- objekt Gasilskega doma PGD Vavta vas je znotraj alarmantne vrednosti (226,80 kW/m2a), vendar objekt 

ni v lasti občine; 
- gre za stare neizolirane stavbe z zastarelimi sistemi ogrevanja in slabim tesnjenjem oken; 
- obstajajo rezerve za znižanje energijskega števila in s tem porabe energije na vseh javnih objektih; 
- za javne stavb, ki so v uporabi je potrebno izvesti ukrepe z namenom znižanja energijskega  števila v 

razred ciljne vrednosti. 
 

2.7. Gospodarstvo v občini Straža 
Na območje občine Straža je registriranih 228 poslovnih subjektov, od tega je 118 samostojnih podjetnikov. 
Bruto mesečne plače po dejavnostih (standardna klasifikacija dejavnosti) so v letu 2007 znašale mesečno okoli 
300 € manj, kot je povprečje za Slovenijo (AJPES, na dan 31.12.2008). Podjetij v dejavnosti C-K (C 
predelovalne dejavnosti, D oskrba z električno energijo, plinom in paro, E oskrba z vodo; ravnanje z 
odplakami in odpadki; saniranje okolja, F gradbeništvo, G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, 
H promet in skladiščenje, I gostinstvo, J informacijske in komunikacijske dejavnosti, K finančne in 
zavarovalniške dejavnosti) je v občini 152 (podatek za leto 2007), skupaj zaposlujejo 1.171 oseb in imajo 
75.069.000 € prihodkov. V Sloveniji je po podatkih Statističnega urada RS v podjetjih, ki spadajo v dejavnosti 
C – K, zaposlenih v povprečju 6 oseb, medtem ko je v občini Straža to povprečje skoraj 8 oseb (SURS, 2007), 
preglednici 25 in 26. 
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Preglednica 28: Podjetja v dejavnosti C-K v občini Straža in Sloveniji. 
 Straža Slovenija 
Število podjetij 152 105.272 
Število oseb, ki delajo 1.171 649.744 
Prihodek (1.000 EUR) 75.069 79.763.668 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2008 
 
Preglednica 29: Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po skupinah v občini Straža in Sloveniji 
 Straža Slovenija 
Gospodarske družbe in zadruge 51 56.146 
Samostojni podjetniki posamezniki 120 69.993 
Pravne osebe javnega prava 2 2.802 
Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava 5 7.364  
Društva 36 21.400 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti 17 11.577 
Poslovni subjekti - skupaj 231 169.282 
Vir: AJPES, stanje na dan 30. 9. 2008 
 
V občini Straža so se v letu 2007 izvajale predvsem investicije v nove zmogljivosti (vlaganja za ustanavljanje 
novih samostojnih podjetij, organizacij in obratov ter graditev prometnih poti, ki jih prej ni bilo ali pa so 
imele drugačen namen kot na novo zgrajene), medtem ko so ostale investicije zanemarljive. Preglednica 
prikazuje bruto naložbe v osnovna sredstva. 
 
Preglednica 30: Bruto naložbe v nova osnovna sredstva po namenu investiranja v občini Straža. 
 2007 
Bruto investicije - skupaj 3.409 
Investicije v nove zmogljivosti* 3.022 
Investicije v rekonstrukcijo, posodobitev, dograditev in razširitev** z 
Investicije v vzdrževanje obstoječih zmogljivosti*** z 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
LEGENDA: 
*Naložbe v nove zmogljivosti: Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja za ustanavljanje novih samostojnih podjetij, organizacij in obratov ter graditev 
prometnih poti, ki jih prej ni bilo ali pa so imele drugačen namen kot na novo zgrajene. 
**Investicije v rekonstrukcijo, posodobitev, dograditev in razširitev: Investicije v rekonstrukcijo, posodobitev , dograditev in razširitev so vlaganja v obstoječe 
zmogljivosti zaradi povečanega obsega proizvodnje ali storitev ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike proizvodnje; zajemajo tudi preureditev že 
obstoječih objektov, opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo novih osnovnih sredstev v sklopu že obstoječe organizacijsko samostojne delovne enote. 
***Investicije v vzdrževanje obstoječih zmogljivosti: Investicije v vzdrževanje obstoječih zmogljivosti na enaki ravni so vlaganja zaradi zamenjave, 
intenzifikacije in racionalizacije proizvodnje, ne da bi širili razpoložljive zmogljivosti ali bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo ali tehniko proizvodnje. 
 
Med gospodarskimi subjekti v občini prevladujejo majhna podjetja oziroma posamezniki, ki se ukvarjajo 
predvsem s poslovno dejavnostjo, trgovino in gostinstvom, predelovalno dejavnostjo, gradbeništvom ter 
prevozništvom.  
 
Lesno industrijo v občini Straža zastopajo podjetje Novoles d.o.o., Evostil lesni inžiniring proizvodnja in 
trgovina, d.o.o., Lestra Straža d.o.o., Mizarstvo Vidmar d.o.o. V lesni industriji prevladuje proizvodnja pol 
izdelkov in ne končnih izdelkov. 
 
Podjetje Novoles lesna industrija Straža d.d. je v občini Straža edini zavezanec za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja po zahtevah IPPC oz. Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur.l. RS, št. 97/04, 71/07, 122/07) (MOP, ARSO, 2008). 
 
Večji podjetji v občini sta ONM Energija d.o.o. in Novoles, lesna industrija Straža d.d. Poleg tega je v občini 
več privatnih podjetij in samostojnih podjetnikov na področju lesarstva: 

− do 5 zaposlenih: 5 podjetij, 
− od 5 do 30 zaposlenih: 4 podjetja. 
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Podatke za analizo rabe energije smo pridobili na podlagi anketiranja največjih poslovnih subjektov (razen 
javnih zavodov, ki so obravnavani v ločenem poglavju). Glede na podatke o številu zaposlenih (AJPES) in 
posredovane informacije s strani občine smo proučili štiri največja podjetja, ki so tudi največji porabniki 
energije. Ostali manjši poslovni subjekti, ki imajo poslovne prostore v sklopu stanovanj oz. stanovanjskih hiš 
so zajeti v poglavju o porabi energije za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode v gospodinjstvih.  
 
Preglednica 31: Seznam večjih podjetij v občini Straža s prikazom vrste dejavnosti rabe energenta in električne  
  energije 

Ime podjetja Dejavnost Št. 
zaposlenih 

Raba energenta za 
obratovanje, industrijske 
procese in ogrevanje 
objekta 

Raba električne 
energije 

ONM Energija 
d.o.o. 

Predelava odpadkov, 
trgovina 

15 - 200.492 kWh 

Novoles d.d. 

lesna industrija 
(kotlovnica, 
proizvodnja 
električne energije) 

890, na 
lokaciji 
Straža 550 

les 
19.916 m3 

11.583.000 kWh 
od tega 6.500.000 
kWh iz omrežja. 

Lestra d.o.o. 
Izdelki iz masivnega 
lesa 19 

ELKO 
15.000 L 
(ocena na podlagi obračuna 
stroškov) 

40.000 kWh  
(ocena na podlagi 
obračuna stroškov) 

Pohištvo in notranja 
oprema Vidmar 
Branko, s.p. 

Izdelovanje pohištva 
in notranje lesne 
opreme 

15 
les 
70 m3 130.000 kWh 

 
V podjetju ONM Energija d.o.o. za ogrevanje uporabljajo termoakumulacijske peči. Letna poraba električne 
energije je za leto 2008 znašala 200.492 kWh, kar je povzročilo 23.014,34 € stroškov. 
 
V podjetju NOVOLES za ogrevanje uporabljajo les in lesne odpadke. Letna poraba je znašala za leto 2008 
19.916 m3 (23.311 m3 v letu 2007). Uporabljajo kurilni napravi OMNICAL (1996) z nazivno močjo 10.000 
kW in TPK (1959) z nazivno močjo 7.000 kW. Letna poraba električne energije je v letu 2008 znašala 
11.583.000 kWh (14.023.000 v letu 2007, od tega sami proizvedejo približno polovico oz. 6.500.00 kWh 
ostalo vzamejo iz omrežja. Planirajo selitev GG Novo mesto v Stražo znotraj kompleksa Novoles. Selili bodo 
žago, obtesovalnico, skladišče in verjetno tudi upravno stavbo.  
 
V podjetju Lestra za ogrevanje in prezračevanje uporabljajo kurilno olje. Letni stroški ogrevanja in 
prezračevanja znašajo 6.151,3 € (3.808,54 € za leto 2007; 4.264,18 € za leto 2006 in 5.518,24 € za leto 2005). 
Uporabljajo kurilno napravo z nazivno močjo 35 kW iz leta 2003. Regulacija je avtomatska. Za ogrevanje 
uporabljajo radiatorje in stropna sevala. Letni stroški porabe električne energije so znašali 10.813,12 € 
(8.962,67 € za leto 2007; 9.937,04 € za leto 2006 in 8.965,61 € za leto 2005). Za razsvetljavo, ki je bila 
nazadnje obnovljena leta 2003, uporabljajo neonska svetila (35 kosov). Radi bi prešli nazaj na biomaso, kar 
bodo v primeru selitve v novo industrijsko cono Zalog (v fazi izdelave OPPN) tudi storili. 
 
V podjetju Pohištvo in notranja oprema Vidmar Branko, s.p. za ogrevanje uporabljajo les (lesne odpadke). 
Leta 2008 so ga porabili 70 m3. Moč kurilne naprave (izdelana leta 1995) je 255 kW, izolirana je z gumirano 
peno in ima 2 ogrevalni zanki. Regulacija je avtomatska. Poslovni prostori so ogrevani z radiatorji, proizvodna 
hala pa s kaloriferji. V načrtu imajo zamenjavo kotlovnice. Letna poraba električne energije znaša 130.000 
kWh. Za razsvetljavo uporabljajo neonska svetila (190 luči), ki so bila obnovljena leta 2008.  
Izračun porabe energije za ogrevanje v podjetjih  
Preglednica 32: Podatki o porabi energije anketiranih poslovnih subjektov. 

Energent PREMOG LES ELKO Zemelj. plin UNP (kg) 

Količina energenta x 19.986 m3 15.000 L x x 
Poraba (kWh/a) x 47.846.484 151.200 x x 
Poraba električne energije (v kWh)/a 5.453.492 
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Pri pretvorbi smo upoštevali kurilno vrednost ELKO 10,1 kWh/L. Pri lesu smo upoštevali bukov les s 
kurilnostjo 2.394 kWh/m3. (Vir: www.aure.gov.si/eknjiznica/les-vir-eenergije_BGEF.pdf). 
 
Kot je razvidno iz preglednice veliki poslovni subjekti skupaj porabijo 47.997.684 kWh/a primarne energije 
za ogrevanje ter 5.453.492 kWh električne energije.  
 
Porabljena energija za ogrevanje ostalih manjših poslovnih subjektov je zajeta v porabi energentov za 
ogrevanje v gospodinjstvih. 
 
Ključne ugotovitve 
- povprečno število zaposlenih na podjetje je nad slovenskim povprečjem, 
- večji poslovni subjekti za obratovanje, industrijske procese in ogrevanje objekta uporabljajo energent les 

kot tudi ekstra lahko kurilno olje, 
- največji poslovni subjekt Novoles d.o.o., porabi veliko energije za svoje obratovanje, vendar od tega 

proizvede 50 % energije sam, kot energent uporablja izključno lesno biomaso. Podjetje Novoles ima 
izveden pregled okoljske učinkovitost podjetja v letu 1998, v letu 2009 naročena idejna študija za 
rekonstrukcijo obstoječe toplarne, 

- v manjših poslovnih subjektih do 50 zaposlenih ni izvedenih energetskih pregledov podjetij oz. okoljskih 
pregledov podjetij, ni izvedenih študij izvedljivosti alternativnih sistemov ogrevanja, optimizacije 
proizvodnih procesov, pomanjkljiva osveščenost o OVE in URE. 

 

2.8. Električna energija 
Kategorizacija odjemalcev med tarifne in upravičene je izvedena po Uredbi o tarifnem sistemu za prodajo 
električne energije (Uradni list RS, št. 36/04), ki se uporablja od 1. julija 2004. Uredba obravnava samo 
odjemalce gospodinjskega odjema in odjemalce z zagotovljeno dobavo električne energije. 
 
V skladu z uredbo uvrščamo med tarifne odjemalce samo gospodinjstva, vsi ostali odjemalci so upravičeni 
odjemalci. Električno energijo poleg ogrevanja v gospodinjstvih uporabljamo tudi za hlajenje, razsvetljavo, 
pranje ter za delovanje drugih električnih naprav. Največji porabniki so hladilniki in zamrzovalniki, ki 
predstavljajo 40 % vse porabljene električne energije. Razsvetljava predstavlja približno 16 % porabe, med 
večje porabnike pa štejemo tudi pralne stroje in klimatske naprave. Naslednji graf prikazuje rabo električne 
energije v slovenskih gospodinjstvih.  
 

 
Grafikon 11: Struktura rabe električne energije v slovenskih gospodinjstvih, Vir: AURE, 2003. 
 
Javna razsvetljava 
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Pogodbeni vzdrževalec za javno razsvetljavo v občini Straža je podjetje Elektromehanika Gregorič Branko 
d.o.o. Podjetje je v zaključni fazi priprave katastra in načrta javne razsvetljave. Na podlagi pridobljenih 
podatkov pa občina razpolaga z 250 svetili. V občini je približno ena polovica živo srebrnih in polovica 
natrijevih. 27 svetil je že zamenjanih v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS.št. 81/2007, 109/2007). 
 
Analiza za električno energijo 
 
Poraba električne energije pri tarifnih odjemalcih v občini Straža za leto 2008 
Po podatkih podjetja Elektro Ljubljana d.d. so tarifni odjemalci, torej gospodinjstva v občini Straža leta 2008 
skupno porabila 4.928 GWh električne energije za razne namene, torej za ogrevanje, pogon električnih 
aparatov, razsvetljavo itd. 
Povprečna letna poraba električne energije na gospodinjstvo v Sloveniji znaša 4.119 kWh. (Vir:  STAT.SI). Po 
statističnih podatkih (Vir: http://www.stat.si, Družinska in ne družinska gospodinjstva po številu članov, 
Slovenija, Popis 2002, preračun na občine, veljavne dne 01.01.2007) je  v občini  Straža 1044 gospodinjstev, 
po podatkih Elektra Ljubljana d.d. pa 1.713 merilnih mest. Poprečna letna poraba električne energije:  
− poprečna raba v Sloveniji: 4.119 kWh na gospodinjstvo; 
− poprečno v občini Straža 4.720 kWh na gospodinjstvo; 
− poprečno v občini Straža 2.877 kWh na odjemno mesto. 
Iz teh podatkov sledi, da so po specifični porabi električne energije v občini Straža 13 % nad poprečno 
vrednostjo v Sloveniji. 
 
Poraba električne energije pri upravičenih odjemalcih v občini Straža za leto 2008 
Naslednji del porabe električne energije predstavljajo upravičeni odjemalci, torej podjetja, javne stavbe ipd. 
Upravičeni odjemalci skupaj z javno razsvetljavo so v občini Straža po podatkih podjetja Elektro Ljubljana 
d.d. v letu 2008 porabili 6,859 GWh električne energije. Poslovni odjem brez javne razsvetljave je znašal 6,674 
GWh/a ali 23.835 kWh po odjemalcu. 
 

2.8.1. Javna razsvetljava  
Glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l.RS.št. 81/2007, 109/2007) je občina 
zavezana k izdelavi načrta razsvetljave in izvedbi obratovalnega monitoringa, ki sta zahtevana po 21. in 22. 
členu Uredbe . Upravljavci obstoječe razsvetljave so dolžni prvič poslati ministrstvu načrt razsvetljave 
najpozneje do 31. marca 2009, poročilo o obratovalnem monitoringu za leto 2009 pa najpozneje do 31. marca 
2010. 
 
Poraba električne energije za javno razsvetljavo je v letu 2008 znašala 185.365 kWh. To pomeni, da poraba za 
javno razsvetljavo na prebivalca znaša 50,6 kWh, kar je za 11% več od ciljne porabe na prebivalca, ki znaša 
45,5. 
 
Skupna poraba električne energije v občini Straža je v letu 2008 po podatkih podjetja  Elektro Ljubljana 
d.d. znašala 11.787 GWh in je bila med posameznimi skupinami. porazdeljena kot prikazuje spodnja 
preglednica. Iz preglednice je razvidno, da gospodinjstva porabijo 41,8 % električne energije, poslovni odjem 
predstavlja 56,6 %, javna razsvetljava pa le 1,6 %. 
 
Preglednica 33: Poraba električne energije v občini Straža 

 
skupaj poraba v kWh Delež % 

Ostali odjem na 0,4 kV - I.stopnja z merjeno konico (nad 41 kW 
naročene moči) 617.121 5,24 
Odjem na 1-35 kV - II.stopnja (srednja in industrijska podjetja) 4.919.959 41,74 
Javna razsvetljava 185.365 1,57 
Ostali odjem na 0,4 kV - II.stopnja, brez merjene konice 1.136.753 9,64 
Gospodinjstva 4.928.159 41,81 
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Skupaj poraba 11.787.357 100,00 
 
S porabo 11.787 GWh električne energije so bile proizvedene tudi emisije. Povprečna vrednost emisij CO2 pri 
proizvodnji električne energije za slovenski elektroenergetski sistem je 0,5 t/MWh (Uradni list RS, št. 68/1996 
in 65/1998). Tako so porabniki električne energije v občini Straža s porabo le-te leta 2008 ustvarili 5.894 ton 
emisij  CO2 . 
 
Ključne ugotovitve: 
- glavni porabnik električne energije v občini Straža so upravičeni odjemalci, ki porabijo okrog 58 % 

električne energije; 
- za javno razsvetljavo se porabi 1,6% električne energije, kar j e 11% več od dovoljene vrednosti; 
- gospodinjstva v občini Straža porabijo v povprečju 14% električne energije več, kot je slovensko 

povprečje.  

2.9. Odpadki 
Zakonodaja spodbuja energetsko izrabo odpadkov v primerih kadar obstaja način in je možno iz odpadkov 
pridobiti energijo. Z vidika agregatnega stanja odpadka (tekoči, trdni ali plinasti) lahko energetsko izrabimo 
prav vsak odpadek. Izrabiti je mogoče večino odpadkov iz proizvodnje in tudi ločeno zbrane frakcije 
komunalnih odpadkov, odvisno je od vrste tehnologije, ki jo pri tem uporabimo. Torej od vrste predelave in 
energetskih lastnosti (kurilne vrednosti) odpadka je odvisna količina pridobljene energije, oziroma s 
postavitvijo ustrezno dimenzioniranega kogeneracijskega sistema, količina izkoriščene toplote in električne 
energije. Na splošno velja, čim bolj je homogena sestava odpadka, tem boljši je izkoristek, ker je možna 
natančnejša kontrola procesov in določitev parametrov obratovanja naprave energetske izrabe. Pogosto je 
energetska izraba mogoča šele po fazi ločenega zbiranja, sortiranja, predelave ter obdelave odpadkov (npr. 
mehansko biološke obdelave – MBO). Pri izkoriščanju energije odpadkov s termičnimi procesi so ti 
predhodni postopki bistveni, saj je potrebno predvideti kurilne vrednosti odpadkov.  
V energetsko izrabo odpadkov in končno oskrbo preostankov so vključeni številni tehnološki postopki za 
katere se lahko uporablja različne tehnike. Pogosto gre pri obdelavi snovnih tokov za kombinacijo mehanskih, 
termičnih in biotehnoloških procesov. Objekti oziroma postrojenja v katerih energetsko izkoriščamo odpadke 
(v kombinaciji s kakšno drugo surovino ali same) so: bioplinarne, deponije odpadkov z izkoriščanjem 
nastalega odlagališčnega plina ter različne vrste termične obdelave odpadkov (sežig na rešetki, sežig v fluidni 
plasti, sežig v rotirajoči peči, modularni sistemi za sežig, uplinjanje, piroliza, obdelavo v plazmi pa tudi drugi 
postopki toplotne obdelave, če se snovi, ki nastanejo pri obdelavi, pozneje sežgejo). Predvsem organske 
odpadne snovi, ki jih ni možno ekonomsko in okoljsko učinkovito snovno izrabiti, omogočajo energijsko 
izrabo z enim izmed postopkov termične obdelave odpadkov kot so: sežig, so-sežig, uplinjanje, piroliza in 
sušenje. 
Objekti za energetsko izrabo z visoko energetsko učinkovitostjo, ki uporabljajo tudi obnovljive energetske 
vire, kot so različne vrste biomase, bioplin in druga biogoriva, zmanjšujejo emisije tako nezaželenih 
toplogrednih plinov.  
Torej govorimo o obdelavi odpadkov v procesih predelave oziroma odstranjevanja, ki dodajo nekaj novega, 
npr. električno energijo in tudi koristno toploto v t. i. kogeneracijskih sistemih. Vse predelave odpadkov z 
energetsko izrabo, ki predstavlja produkt, ki ga je možno prodati se opravijo tudi z namenom reducirati 
prostornino in težo odpadkov. 
 
Analiza za odpadke 
Podjetje Komunala Novo mesto pokriva zbiranje in odvoz odpadkov v vseh mestnih in primestnih naseljih v 
občini Straža. Ločene frakcije se zbirajo sistemu zbiralnic oziroma t.i. ekoloških otokih, ki jih je v občini 
Straža 8, ter v na treh lokacija postavljenih zabojnikih za zbiranje papirja. Vsaka zbiralnica pokriva območja 
500 prebivalcev. Zajem ločeno zbranih odpadkov se obravnava celovito v vseh osmih občinah, zato podatkov 
po posamezni občini ni moč dobiti. Količine zbranih podatkov vsebuje preglednica v nadaljevanju.. 
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Preglednica 34: Količina deponiranih odpadkov iz občine Straža. 
 2007 2008 
Skupaj (t) 1.211,5 803,3 
Gospodinjstva (%) 67 84 
Ostalo (gospodarstvo, javni zavodi itd) (%) 33 16 
Vir: Komunala Novo mesto, (posredovano 16. 1. 2009, g. Murtič). 
 
Odlagališče oziroma deponija nenevarnih odpadkov je od marca 2006 v lasti in upravljanju javnega podjetja 
CeROD d.o.o.  
 
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v letu 2007 z javnim odvozom zbranih 1.232 t odpadkov. Količina 
odpadkov oz. količina odloženih komunalnih odpadkov, ki predstavljajo potencial za pridobivanje energije iz 
odpadkov znaša 3 t na dan. 
 
Ključne ugotovitve:  
- glede na trenutne količine odloženih komunalnih odpadkov ni potenciala za pridobivanje energije iz 

odpadkov v občini; 
- zaradi naravovarstvenih režimov verjetno ni tudi sprejemljive lokacije za postavitev objekta za termično 

obdelavo odpadkov. 

2.10. Promet 
Preko občine Straža poteka v smeri zahod – vzhod povezava Soteska - Novo mesto - Šentjernej - Čatež ob 
Savi (cesta 419), ki se v Soteski navezuje na cesto (216) Ivančna Gorica - Žužemberk - Soteska – Črnomelj. 
Del odseka med Sotesko, Stražo in Novim mestom, v dolžini 14,5 km, se po kategorizaciji uvršča med 
regionalne ceste drugega reda (R2). Povprečni letni dnevni promet na odseku Straža – Novo mesto (števno 
mesto Potok) znaša za leto 2007 5.944 vozil, od tega je bilo največ osebnih avtomobilov (5.425), tovornih 
vozil pa 387, na odseku Soteska – Straža pa je povprečni letni dnevni promet ocenjen na 6.300 vozil (Direkcija 
RS za ceste, PLDP, 2007). V Vavti vasi se proti Dolenjskim Toplicam in Podturnu odcepi regionalna cesta 
tretjega reda (R3) v skupni dolžini 6,3 km. Povprečni letni dnevni promet na odseku (števno mesto Dolenjske 
Toplice) znaša 3.979 vozil, od tega 3.589 osebnih vozil in 340 tovornih vozil. 
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Slika 4: Prometna infrastruktura za občino Straža. 
Vir: PISO, 2008 (Občina Straža) 
 
Preglednica 35: Cestna vozila konec leta 2007 glede na vrsto vozila v občini Straža. 
 Število vozil 
Motorna vozila 476 
..kolesa z motorjem 12 
..motorna kolesa 18 
..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili 395 
....osebni avtomobili 393 
....specialni osebni avtomobili 2 
..avtobusi - 
..tovorna motorna vozila 35 
....tovornjaki 29 
....delovna motorna vozila - 
....vlačilci 3 
....specialni tovornjaki 3 
..traktorji 16 
Priklopna vozila 24 
..tovorna priklopna vozila 16 
....priklopniki 15 
....polpriklopniki 1 
..bivalni priklopniki 7 
..traktorski priklopniki 1 
Vozila - skupaj 500 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve. 
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Prebivalci občine Straža so v letu 2007 razpolagali s skupaj 500 vozili. Prevladujejo osebni avtomobili, nekaj 
pa je tudi tovornih motornih vozil, traktorjev in priklopnih vozil.  
 
Urejen je šolski prevozi s kombijem (78 km dnevno), avtobusom (61 km dnevno). Na relaciji Dolenjske 
Toplice – Straža - Novo mesto vozi lokalni avtobus.  
 
Ključne ugotovitve:  
- javni prevoz je v obsegu premajhen za analizo v sklopu LEK-a. 

2.11. Razvojne in prostorske podlage 
Za območje občine Straža veljajo naslednji prostorski akti: 
• Dolgoročni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 

24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95,11/96, 16/96, 21/97, 
80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 92/99, 52/00, 12/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 69/02, 92/02, 
46/03, 57/03, 97/03,15/04, 99/04, 31/06, 47/06 -popravek) 

• Srednjeročni družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in 
dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, 
št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 
23/95, 58/95, 8/95,11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 
52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03, 
15/04, 99/04, 31/06, 47/06 - popravek) 

• Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP 
MONM ZMP-UBP-1), Uradni list RS, št. 72/06-UPB-1, 53/07-popravek, 65/07-obvezna razlaga 2002). 

 
Občina je v fazi sprejema  strategije razvoja občine, kot eden od dolgoročnih planskih dokumentov, ki je 
osnova za občinski gospodarski, prostorski in družbeni razvoj.  
 
Za območje občine pa velja Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije 2007 – 2013, v katerem so 
za občino Straža v okviru regijskih razvojnih projektov predvideni: 
• vzpostavitev ustreznih prostorskih pogojev za mlade - Mladinski center Straža; 
 
Občina je tudi v fazi priprave Občinskega prostorskega načrta. V sklopu priprave OPN občine Straža so 
predvideni naslednji večji projekti, ki lahko vplivajo na bodočo oskrbo z energijo in sicer gradnja:  
• Gospodarske cone Zalog;  
• Stanovanjsko naselje Volavče;  
• Stanovanjsko naselje Rumanjške košenice;  
 
Predvideni ocenjeni podatki za stanovanjsko gradnjo obsegajo 40 vrstnih hiš in 150 individualnih 
stanovanjskih hiš.  
 

Ključne ugotovitve: 
- vključitev vsebin Lokalnega energetskega koncepta v OPN; 
- za predvidene  projekte v OPN (GC Zalog, stanovanjsko naselje Volavče in Rumanjške košenice kot tudi 

za Turistično naselje, itd.) se podajo usmeritve glede energetske oskrbe; 
- vse novo zgrajene stavbe v občini naj bodo grajene po zahtevah zadnjega Pravilnika o učinkoviti rabi 

energije v stavbah, ki določa maksimalno porabo energije in zahteva 25% delež OVE. 
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2.12. Obnovljivi viri energije  

2.12.1.  Biomasa 
Energijo lahko pridobimo iz organskih snovi. V to skupino uvrščamo les in lesne ostanke, ostanke iz 
kmetijstva ter rastline, ki so uporabne za proizvodnjo energije (oljna ogrščica, žito, sladkorna pesa).  
 
Pri uporabi lesa v energetske namene se vse bolj uveljavljajo sodobne tehnologije, ki imajo velik energijski 
izkoristek (90 %). Lesna biomasa nastopa kot gorivo v več različnih oblikah kot so polena, sekanci, peleti ter 
briketi. bo v prihodnjih letih s sistemskimi ukrepi še naprej podpirala uvajanje novih tehnologij na tem 
področju. Težava Slovenije pri uvajanju lesne biomase je nezainteresiranost lastnikov gozdov ter velika 
razdrobljenost gozdnih površin. Raba lesa bi morala postati ena glavnih razvojnih usmeritev predvsem tistih 
predelov, kjer je gozdnatost nadpovprečna. 
 

Pri proizvodnji biogoriv iz kmetijskih ostankov ter rastlin,  ki so uporabne za proizvodnjo energije, se v 
Sloveniji  prideluje predvsem biodizel iz oljne ogrščice (Oljarna Kranj, Vitiva Markovci, Intercorn), ki pa se 
uporablja predvsem za pogon prevoznih sredstev (biodizel). Primernejši za proizvodnjo toplote in električne 
energije je bioplin, ki ga lahko pridobivamo z odpadkov poljščin, energetsko bogatih rastlin ter hlevskega 
gnoja. V Sloveniji se uporaba bioplina še ni razširila. Bioplin se pridobiva le na velikih prašičjih farmah ter na 
nekaterih čistilnih napravah. Študije so pokazale da je smiselnost izkoriščanja bioplina na kmetijah, ki imajo 
najmanj 100 GVŽ.  
 
Analiza za biomaso 
Po dejanski rabi tal predstavljajo kmetijske površine 28 % celotne površine občine. Delež gozda predstavlja 
68 % površine občine. 

2.12.1.1 Kmetijstvo 
Po pridobljenih podatkih od MKGP v letu 2008 je v občini Straža 1.028,1 ha kmetijskih zemljišč. Predvsem 
gre za trajne travnike (47,3 % vseh kmetijskih zemljišč) ter njive oziroma vrtove (39 % vseh kmetijskih 
zemljišč). Zaraščajočih kmetijskih površin v občini je malo. 
 
Preglednica 36: Dejanska raba tal kmetijskih gospodarstev v občini Straža. 
Dejanska raba kmetijskih zemljišč Površina (ha) Delež (%) 
Njiva oziroma vrt 1100 398,08 38,72 
Rastlinjak 1190 0,02 0,00 
Vinograd 1211 48,71 4,74 
Intenzivni sadovnjak 1221 2,06 0,20 
Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 1222 29,93 2,91 
Ostali trajni nasadi 1240 5,36 0,52 
Trajni travnik 1300 486,69 47,34 
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 1410 28,72 2,79 
Plantaža gozdnega drevja 1420 0,35 0,03 
Drevesa in grmičevje 1500 23,51 2,29 
Neobdelano kmetijsko zemljišče 1600 4,35 0,42 
Kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 1800 0,33 0,03 
Kmetijska zemljišča – skupaj  1.028,1 100 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2. 9. 2008. 

 
V občini Straža je registriranih 237 kmetij. Največ kmetij (58 %) ima manj kot 2 ha kmetijskih površin. 
Kmetij, ki imajo več kot 10 ha kmetijskih površin je 18. 
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Preglednica 37: Družinske kmetije po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi v občini Straža.  
Velikostni razredi po površini kmetijske zemlje v uporabi 
Skupaj/total ha >0-<2 ha 2-<5 ha 5-<10ha 10-15 ha več kot 15 
237 139 60 20 10 8 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis kmetijstva 2000 
 
Natančnejša analiza kmetij, ki imajo več kot 10 ha kmetijskih zemljišč je pokazala da med kmetijskimi 
površinami prevladujejo trajni travniki (49%) ter njive in vrtovi (48%). V manjši meri so prisotni tudi 
ekstenzivni travniki ter ostali trajni nasadi. 

 
Grafikon 12: Raba kmetijskih površin kmetij, ki imajo več kot 10 ha kmetijskih zemljišč. 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Kmetije v občini Straža imajo v lasti 767 ha kmetijskih površin v občini. Prevladujejo travniki in pašniki, ki 
predstavljajo 45 % veh kmetijskih površin. Obdelujejo 400 ha njiv in vrtov, kar predstavlja 52 % vseh 
kmetijskih površin. 
 
Preglednica 38: Raba obdelovalnih površin v občini Straža. 

RABA NJIV 
DRUŽINSKE KMETIJE POVRŠINA HA 

STRAŽA SLOVENIJA STRAŽA SLOVENIJA 

Njive in vrtovi, skupaj 108 80.799 400 150178,03 
Žita za pridelavo zrnja 96 55.874 130 85852,09 
Krompir 66 58.353 10 8799,97 
Industrijske rastline 0 12.696 0 10029,52 

Krmne rastline 65 39.380 100 41035,08 

Zelenjava 89 54.882 7 2876,86 
Trajni nasadi 130 Z 14 z 
 
V občini Straža se največ kmetij (105) ukvarja z prašičerejo in govedorejo. Nekatere med njimi imajo 
registrirane tudi druge dejavnosti (ekstenzivni sadovnjaki, vinogradi). Nekaj kmetij se ukvarjajo tudi z 
drobnico. 
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Grafikon 13: Registrirane dejavnosti v občini Straža. 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
V občini Straža je registriranih 165 kmetij, ki se ukvarjajo z živinorejo, od tega ima 130 kmetij registriranih 
govedorejo, 143 kmetij pa prašičerejo. V občini je registriranih 920 glav goveda ter 209 prašičev. 
 
Preglednica 39: Družinske kmetije in živina  v občini Straža. 

 Straža SLOVENIJA 

Družinske kmetije z GVŽ 165 77.189 

Skupni GVŽ 970 442.787 
Govedo, družinske kmetije 130 56.070 
Govedo, živali 920 483.511 
Prašiči, družinske kmetije 143 44.606 

Prašiči, živali 209 390155 
 
Na območju občine sta tudi dve večji kmetiji z 121 oziroma 92 GVŽ. 

a) Izraba  biomase kot stranskega produkta kmetijstva  

V Občini Straža ne izkoriščajo biomase kot stranskega produkta kmetijstva za namene pridobivanja energije 
(npr. bioplin).  
 
Vzroke za to moramo iskati v karakteristikah kmetijstva v občini. Prevladujejo majhne kmetije, ki v veliki meri 
proizvajajo žita in krmne rastline.  Največ kmetijskih površin je primernih za trajne travnike (490 ha). Travo 
porabijo izključno za krmo v živinoreji. Pri tem ne ostaja organska biomasa, ki bi jo lahko uporabili v 
energetske namene.  
 

b) Potenciali  biomase kot stranskega produkta kmetijstva 
Na območju občine je 400 ha obdelovalnih površin, na katerih bi bilo možno v večji meri pridelovati 
poljščine, ki imajo velik energetski potencial (ogrščica, oljna repica).   
 
Pri sedanji rabi kmetijskih površin je le malo primernih odpadkov, ki bi jih lahko uporabili za pridobivanje 
energije. 
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Preglednica 40: Rastlinski ostanki ter njihova energetska vrednost na območju občine Straža 
Poljščina Površina 

(ha)  
Ocena rastlinski 
ostanki (t/a) 

Rastlinski ostanki na 
razpolago (t/a) 

Potencial 
bioplina 

Bioplin 
 (m3/a) 

Krompir 10 0 0 0 0 
Žita za pridelavo zrnja 130 325 170 300 51.000 
Krmne rastline 100 4000 2.000 400 800.000 
Skupaj 240 4.325 2170  851.000 
Skupaj v MWh/leto 5.100 
Vir: Oikos, 2008 
 
Iz navedenih podatkov, ki smo jih izračunali lahko trdimo, da so potenciali za proizvodnjo bioplina nizki. 
Celoten letni potencial bioplina se giblje okoli 850.000 m3 na leto z energetsko vrednostjo 5.100 MWh. To 
predstavlja neto 1.530 MWh električne energije ali 3.060 MWh toplotne energije na leto.  
 
Živinoreja je v občini precej razvita. Organski odpadki pri živinoreji se uporabljajo za gnojenje travnikov in 
njiv. Večji del potenciala ni možno izkoriščati, saj se veliko živine pase. 
 
Preglednica 41: Potencial bioplina iz živinoreje. 
Žival Število GVŽ Potencial bioplina Bioplin na leto (m3) 
Govedo 920 920 1,3 436.540  
Prašiči 209 52 1,5 28.470 
   skupaj 465.010 
   Skupaj v MWh/a 2.790 
Vir: Oikos, 2008. 
 
Potencial bioplina iz živinoreje predstavlja 2.790 MWh energijske vrednosti. Z sodobnimi sistemi bi pridobili 
837 MWh električne energije ter 1.674 MWh toplotne energije na leto.  
 
Na območju sta dve večji kmetiji, ki imata dovolj potenciala za izkoriščanje organskih odpadkov iz živinoreje. 
Prva ima registriranih 121 GVŽ. Organski odpadki iz živinoreje bi zadostovali za 57.415 m3 bioplina na leto. S 
to količino bioplina bi lahko z pridobili 103 MWh električne energije ali pa 206 MWh toplote.  
Druga kmetija ima registriranih 92 GVŽ. Iz organskih odpadkov bi lahko pridobili 43.654 m3 bioplina, iz 
katerega bi pridobili 78 MWh električne energije ali 157 MWh toplote. Z enotnim sistemom za izkoriščanje 
bioplina bi znižali stroške postavitve ter stroške obratovanja takega sistema. Poleg tega bi lahko vključili še 
nekatere manjše kmetije, ki same po sebi nimajo možnosti za ekonomično izkoriščanje bioplina.  
 

2.12.1.2. Gozdarstvo 
Gozd prekriva 56 % celotne površine občine. Skupna površina gozdov je 1.536 ha. V državni lasti je 16 % 
površin gozdov, s katerimi gospodari GG Novo mesto.  
 
V nadaljevanju so podani podatki za gozdove v občini Straža, ki nam jih je posredoval Zavod za gozdove 
Republike Slovenije, Območna enota Novo mesto (2008).  
  
Preglednica 42: Površina gozdov po oblikah lastništva v občini Straža. 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Občinski gozdovi G. dr. prav. 

oseb 
Skupaj 

Površina gozda 1.295 251 0.00 0.00 1.536 
Delež (%) 84 16 0 0  
Vir: Zavod za gozdove Republike Slovenije, Območna enota Novo mesto, 2008. 
 
V občini prevladujejo nižinski gozdovi jelke s praprotmi ter predgorski bukovi gozdovi.  Razmerje med lesno 
zalogo iglavcev in listavcev je 56:44.  
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Med varovalne gozdove in gozdne rezervate je uvrščenih 5,5 % vseh gozdov, na katerih sečnja ni predvidena. 
Ti gozdovi nimajo energetskega potenciala, zato ne bodo zajeti v nadaljnji analizi.  
 
Povprečna lesna zaloga gospodarskih gozdov v občini je 376,6 m3/ha, povprečni letni prirastek je 10,11 
m3/ha na leto. Največjo lesno zalogo imajo nižinski gozdovi jelke s praprotmi, ki imajo tudi največji prirastek. 
Podatki kažejo, da gre za kvalitetne gozdove z velikimi prirastki in velikimi lesnimi zalogami. 
 
Preglednica 43: Gozdni fondi po gospodarskih razredih na območju občine Straža 

Rastiščno gojitveni razred Površina 
Lesna zaloga 
(m3/ha) 

Prirastek  
(m3/ha) 

Možni posek  
(m3/ha a) 

  (ha) Igl. List. Sk. Igl. List. Sk. Igl. List. Sk. 
Nižinski gozdovi hrasta in belega 
gabra na karbonatih 186,2 162 142 304 4,6 3,8 8,4 3,2 2,0 5,1 
Nižinski gozdovi jelke s praprotmi 676,2 362 88 450 10,4 2,4 12,7 7,2 1,9 9,1 
Gradnovo bukovi gozdovi 188,7 116 262 378 3,8 6,2 10,0 1,6 3,3 4,8 
Predgorski bukovi gozdovi 400,6 63 247 310 1,6 5,9 7,5 1,5 5,1 6,7 
Varovalni gozdovi 76,1 0 232 232 0 4,8 4,8 0 0 0 
Gozdovi s posebnim namenom 
(rezervati) 8,0 2 557 560 0,08 12,3 12,4 0 0 0 
Skupaj 1.535,9 210 167 377 6,01 4,1 10,1 4,2 2,8 7 
Vir: Zavod za gozdove Republike Slovenije, Območna enota Novo mesto, 2008. 
 

a) Izraba lesne biomase 
Za energetske potrebe uporabljajo tisti del dejansko posekanega lesa, ki ga zaradi dimenzij in kakovosti ni  
mogoče uvrstiti v katerega od vrednejših sortimentov.  
 
V občini Straža je bilo v preteklem obdobju posekanega povprečno 8.588 m3 lesa na leto od tega je bilo 2.500 
(30%) m3 lesa primernega za biomaso. Povprečno je realiziranega 80 % največjega možnega poseka.  
 
Slabše kvaliteten les, ki je posekan v privatnih gozdovih se porabi za ogrevanje gospodinjstev v občini. Z 
lesom se ogreva 46 % vseh gospodinjstev.  
 
Preglednica 44: Povprečna letna sečnja po vrstah poseka v obdobju 1999-2008 na območju občine Straža.  

Posek v 
obodbju 1999-
2008 (m3) 

Zasebni gozdovi Državni gozdovi Skupaj 
biomasa 
m3/leto 

Igl. List. Sk. Igl. List. Sk. Igl. List. Sk. % Igl List Sk. 
Negovalne 
sečnje 3151 2.741 5.892 551 236 787 3.702 2.977 6.679 30 1.111 893 2.004 
Varstvene 
sečnje 963 203 1.165 559 118 677 1.522 321 1.843 30 457 96 553 
Gozdna 
infrastruktura 0 0 0 10 5 15 10 5 15 35 3 2 5 
Krčitve 11 14 24 0 4 4 11 18 28 60 6 11 17 
Posek brez 
odobritve 12 3 15 0 8 8 12 11 23 30 4 3 7 
Skupaj 4.124 2.958 7.082 1.120 364 1.483 5.244 3.321 8.565 30 1.577 1.002 2.579 
Vir: Zavod za gozdove Republike Slovenije, Območna enota Novo mesto, 2008. 
 
Povprečna letna energetska vrednost posekanega lesa primernega za biomaso v obdobju 1999-2008 je 6.400 
MWh/a. Glede na povpraševanje na trgu se del tega lesa uporabi za celulozo ter za izdelavo ivernih plošč. 
 
 



LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT ZA OBČINO STRAŽA 

Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Domžale   Stran 60 od 113 

Preglednica 42: Lesna zaloga in energetska vrednost biomase (iglavci 2,1 MWh/m3, listavci 3,08 MWh/m3). 

 Izkoriščena biomasa 
Igl. List. Sk. 

Lesna masa (m3) 1.577 1.002 2.578 
Energetska vrednost  3.312 3.086 6.398 
Vir: Oikos, 2008. 

 
b) Potencial izrabe lesne biomase 

V preteklih letih je bila sečnja intenzivna, zato je bil le manjši del  energetskega potenciala neizkoriščen. V 
primeru, da bi posekali celoten etat, bi na področju občine posekali letno 10.707 m3 lesa. Pri optimalnem 
gospodarjenju bi letno pridobili 3.400 m3 lesa primernega za energetsko rabo. Poleg tega je del potenciala tudi 
v zaraščajočih površinah, ki niso vključeni v etat v gozdovih. 
Preglednica 45: Analiza možnega poseka na območju občine Straža. 

Rastiščnogojitveni razred Možni posek (m3/leto) biomasa 
(%) 

Potencialna boimasa 
 Igl. List. Sk. Igl. List. Sk. 

Nižinski gozdovi hrasta in belega gabra na karbonatih 586 368 954 
 
45 264 166 429 

Nižinski gozdovi jelke s praprotmi 4.866 1.295 6.161 
 
30 1460 388 1848 

Gradnovo bukovi gozdovi 293 621 914 35 102 217 320 
Predgorski bukovi gozdovi 618 2.060 2.678 30 185 618 803 
Skupaj 6.363 4.344 10.707  2011 1389 3400 
Vir: Zavod za gozdove Republike Slovenije, Območna enota Novo mesto, 2008, Oikos 
 
Pri celotni realizaciji največjega načrtovanega etata bi dodatno pridobili 900 m3 lesa primernega za biomaso. 
Pri tem ne bi bistveno vplivali na druge funkcije gozda. Tudi ekonomičnost izkoriščanja lesa se ne bi bistveno 
spremenila.  
 
Z uvajanjem novih tehnologij ter smotrnejšega gospodarjenja z gozdom bi lahko povečali delež biomase z 
izkoriščanjem sečnih ostankov, ki ostanejo v gozdu. Tako bi lahko pri iglavcih pridobili še 3 %-5% (300 m3) 
pri listavcih pa 8 %-10 % (350 m3) lesne biomase. Poleg tega bi lahko v energetske namene uporabljali tudi 
les, ki ga posekamo pri negi letvenjakov (nega se izvaja na približno 40 ha v obdobju desetih let). Po naših 
ocenah bi lahko pri tem pridobili  150 m3 lesa letno.  
 
S temi ukrepi bi pridobili dodatnih 800 m3 biomase. Pri tem nismo upoštevali ekonomičnosti takega 
izkoriščanja biomase, saj je odvisna od številnih dejavnikov.  
Preglednica 46: Potencial in energetska vrednost biomase (iglavci 2,1 MWh/m3, listavci 3,08 MWh//m3). 

 

Poencial (povečanju 
realizacije sečnje) Alternativni potenciali Redčenja 
Igl. List. Sk. Igl. List. Sk. Igl. List. Sk. 

Lesna masa (m3) 431 469 900 300 350 650 90 60 150 
Energetska vrednost 1.034 1.445 2.350 630 1.078 1.708 189 185 374 

Vir: Oikos, 2008 
   
Ključne ugotovitve:   
- v kmetijstvu je energetski potencial občine Straža okoli 8.000 MWh na leto, na območju občine so dve 

večji kmetiji, ki imata potenciale za izkoriščanje bioplina, 
- visoka realizacija etata – 80 %, 
- z obnovo kotlov na biomaso bi izboljšali učinkovito izrabo biomase za ogrevanje, 
- z povečanjem realizacije ter izkoriščanj sečnih ostankov bi povečali energetsko vrednost lesa primernega 

za biomaso za 2.350 MWh letno, z uporabo sečnih ostankov ter biomase iz letvenjakov bi pridobili 
dodatnih 2.100 MWh. 
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2.12.2. Veter 
Večina vetrnih elektrarn potrebuje veter s hitrostjo okoli 5 m/s, da prične obratovati. Pri previsokih hitrostih, 
običajno nad 25 m/s, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi prišlo do poškodb. Med 15 m/s  in 25 m/s 
proizvedejo vetrnice največ električne energije. Pri previsokih ali prenizkih hitrostih vetra je vetrna elektrarna 
zaustavljena in takrat ne proizvaja električne energije. Na grebenih, kjer pihajo ugodni vetrovi se navadno 
postavi večje število vetrnih elektrarn, ki skupaj tvorijo polje vetrnih elektrarn. 
 
Vetrna energija je obnovljiv vir energije, ki se ga v Sloveniji še zelo malo izkorišča. Postavljene so manjše 
vetrnice za proizvodnjo majhne količine električne energije na odročnih krajih. Prednosti vetrne energije so 
predvsem : enostavna tehnologija in da proizvodnja električne energije iz vetrnih elektrarn ne povzroča emisij. 
Slabosti  vetrne energije pa so vizualni vpliv na okolico zaradi svoje velikosti ter določen nivo hrupa v 
neposredni bližini vetrnic. 
 
Določitev potenciala vetra na določeni lokaciji je mogoča s pomočjo orodij za simulacijo vetrov. Na osnovi 
rezultatov simulacij se nato določi mikrolokacijo, kjer se predvideva največji vetrni potencial. Na osnovi 
podatkov letnih meritev na mikrolokaciji lahko določimo smotrnost izkoriščanja vetrne energije na danem 
mestu. 
 
Analiza vetra 
Najbližja merilna postaja je merilno mesto Novo mesto, ki se nahaja 10 km severovzhodno od Straže. 
Meritve so bile opravljene na drogu višine 10 m. 
 
Preglednica 47:Podatke o vetru za merilno mesto Novo mesto za desetletno obdobje 1998-2007. 
Merilno 
mesto 

Povprečna 
hitrost 
 
(m/s) 

Maks. polurna 
povprečna 
hitrost 
(m/s) 

Std. 
odklon 
hitrosti 
(m/s) 

Gostota 
moči 
 
 (W/m2)        

Največja polurna 
gostota moči 
vetra 
(W/m2) 

Standardni 
odklon gostote 
moči vetra 
(W/m2) 

Novo mesto 1,5 11,2 1,1 7,0 838 23,0 
Vir: Agencija RS za okolje, posredovano 14. 1. 2009 (g. Bertalanič). 
 
Gostota moči je izračunana iz povprečnega kuba hitrosti in za zrak pri povprečni temperaturi 15°C na 
nadmorski višini meritev. Na izpostavljenih območjih (grebeni, vrhovi hribov) brez vetrnih ovir je hitrost 
vetra in njegova moč lahko večja od izmerjenih.  
 
Potencial vetrne energije v občini Straža je nizek, kar je razvidno iz posredovanih podatkov. Povprečna 
hitrost vetra je na merilnem mestu v nižjem razredu torej manj od 1 m/s. Povprečna hitrost vetra na 50ih 
metrih je manjša od 2 m/s  Za izkoriščanje vetra je pa po teh podatkih energije premalo (sliki 5 in 6).  
 

 
Slika 5: Povprečna letna hitrost vetra na 10 m nad tlemi obdobje 1994-2001. 
Vir: ARSO, http://www.arso.gov.si 
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Slika 6: Povprečna letna hitrost vetra na 50 tih m nad tlemi obdobje 1994-2001  
Vir: ARSO, http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte 
 
Na osnovi teh meritev pa ne moramo docela sklepati, če je dejansko smotrno izkoriščati vetrno energijo, saj je 
običajno večji potencial na grebenih, kot pa v nižinah, kjer so postavljene merilne postaje. 
 
Ključne ugotovitve:   
- v občini Straža ni velikega potenciala za izkoriščanje vetrne energije. 
 

2.12.3. Sončna energija 
Sonce, večni jedrski reaktor, je praktično neizčrpen vir obnovljive energije. Čist in donosen vir, ki lahko 
zagotovi pomemben del energije za naše potrebe. Energija, ki jo sonce seva na zemljo, je 15.000 krat večja od 
energije, kot jo porabi človeštvo. To je energija, ki se obnavlja, ne onesnažuje okolja in je hkrati brezplačna. 
Zato mora biti cilj izkoriščati to energijo v največjem možnem obsegu. Seveda pa je potrebno imeti v vidu 
tudi prednosti in slabosti takega sistema (vir: www.focus.si/ove ).  
 
Prednosti izkoriščanja sončne energije:  

- proizvodnja električne energije iz fotovoltaičnih sistemov je okolju prijazna,  
- izkoriščanje sončne energije ne onesnažuje okolja,  
- proizvodnja in poraba sta na istem mestu,  
- fotovoltaika omogoča oskrba z električno energijo odročnih področij in oddaljenih naprav.  

Slabosti izkoriščanja sončne energije:  
- težave pri izkoriščanju sončne energije zaradi različnega sončnega obsevanja posameznih lokacij,  
- cena električne energije pridobljene iz sončne energije je veliko dražja od tiste proizvedene iz 

tradicionalnih virov. 
 
Slovenija ima glede na ugodno zemljepisno lego precejšnje potenciale za rabo sončne energije. Po podatkih 
ARSO je energetski potencial sončne energije v Sloveniji 83.000 PJ. Seveda pa je le majhen del te energije 
možno izkoristiti za energetske namene. Primorska regija je najbolj obsevano območje Slovenije.  
 
Zavedati pa se je potrebno, da je količina proizvedene električne energije iz sončne energije odvisna od: 

- letnega časa (večji potencial ima poleti, primerna in slabo izkoriščena je za npr. pridobivanje tople 
sanitarne vode v poletnem času); 

- usmeritve sončnih kolektorjev in/ali celic (optimalen kot je 30 stopinj glede na vodoravno površino in 
obrnjeno proti jugu);  

- lokacije (v osojnih legah, na lokacijah kjer sonce vzide pozneje oziroma prej zaide, se bo pridobilo 
manj energije kot v prisojnih legah). 
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Sončno energijo lahko izkoriščamo na tri različne načine: 
- pasivno; 
- aktivno s sončnimi kolektorji. 
- aktivno s fotovoltaičnimi celicami; 

 
Pasivna raba energije pomeni rabo primernih gradbenih elementov za ogrevanje stavb, osvetljevanje in 
prezračevanje prostorov. Elementi, ki se uporabljajo za tako gradnjo so okna, sončne stene, steklenjaki, itd.  
 
Aktivna raba s sončnimi kolektorji pomeni rabo s pomočjo sončnih kolektorjev. V sončnih kolektorjih se 
segrejeta: voda - za pripravo tople vode ali zrak - za ogrevanje prostorov. Absorber je bistveni del sončnega 
kolektorja. Navadno je iz kovine. Na njem je plast, ki absorbira sončno energijo. Glavna naloga absorberja je, 
da prenese toploto iz te plasti na vodo ali zrak, ki teče skozenj. 
 
Aktivna raba s fotovoltaičnimi celicami je tehnologija pretvorbe sončne energije neposredno v električno 
energijo. Proces pretvorbe je čist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije. Proces pretvorbe 
poteka preko sončnih celic. Sončne celice so sestavljene iz polprevodnega materiala. 
 
Neizkoriščen potencial se kaže predvsem na področju rabe sončnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode, 
predvsem poleti. MOP subvencionira izgradnjo toplotnih solarnih sistemov za ogrevanje in vsakdo lahko 
preveri višino subvencij na spletni strani AURE oziroma v najbližji energetski pisarni 
 
Analiza sončne energije 
Občina Straža, leži na  JZ Slovenije prejme od 4.200 – 4.400 MJ/m2/a sončne energije in spada v slovensko 
povprečje po količini prejete sončne energije. 
 

 
Slika 7: Letni globalni obsev za Slovenijo. 
Vir: ARSO 2008,  http://www.arso.gov.si/vreme. 
V preglednici 46, ki sledi v nadaljevanju je prikazano število ur sončnega obsevanja v posameznem mesecu 
leta 2007 v meteorološki postaji Novo mesto, ki je najbližja merilna postaja v občini Straža. Podatki nam 
kažejo, da je bilo v letu 2007 na merilni postaji Novo mesto 2011,6 ur sončnega obsevanja.  
 
Preglednica 48: Trajanje sončnega obsevanja (ure) za Novo mesto za leto 2007. 
 Postaja Indeks glede na povprečje 1981-2000 
Mesec Novo mesto Novo mesto 
Januar 106,8 131 
Februar 75,3 65 
Marec 126,5 85 
April 272 164 
Maj 230 101 
Junij 231 99 
Julij 331 117 
Avgust 214,6 83 

Novo mesto 
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September 204,1 109 
Oktober 110,5 94 
November 83 124 
December 26,8 42 
Skupaj (ure) 2011,6 1214 
 
V preglednici 47 je prikazana količina (v kWh/m2) sončnega obsevanja v posameznem mesecu leta 2007 za 
Novo mesto, ki je najbližje merilno mesto za občino Straža. Preglednica vsebuje tudi primerjavo v odstotkih 
(%) glede na povprečje obdobja med leti 1994 – 2008.  
 
Preglednica 49: Globalno sevanje za leto 2007, postaja Novo mesto. 

Mesec Obsev (kWh/m2) Indeks glede na 1994-2008 (%) 
Januar 43 114 
Februar 51,1 83 
Marec 88,1 90 
April 165,6 133 
Maj 174,6 102 
Junij 177,8 98 
Julij 207,8 110 
Avgust 149,1 95 
September 122 112 
Oktober 64,3 93 
November 42,7 118 
December 22,4 85 
Skupaj 1308,5 1.233 
Vir: ARSO, oddelek za klimatologijo, g. Gregor Vertačnik, posredovani podatki po elektronski pošti dne 13.1.2009. 
 
Območje najbližje merilne postaje Novo mesto v letu 2007 prejelo 1.308,5 kWh/m2 sončne energije. Pri 
primerjavi povprečja indeksov za obdobje 1981 – 2000 lahko zaključimo, da se je obsev sončne energije 
povečal za slabih 6 %.  
 
Glede na trend večanja števila ur sočnega obsevanja od leta 1981 naprej pa tudi izboljševanja tehnologije 
zajema sončne energije, ugotavljamo, da je sončna energija pomemben vir energije v občini Straža, kateri do 
danes ni bil izkoriščen glede na potenciale, ki jih ponuja.  
 
Iz navedenega lahko sklepamo, da bi bilo vredno bolj izkoriščati sončno energijo na tem področju za 
pridobivanje tople sanitarne vode. Možno pa je tudi izkoriščanje sončne energije za pridobivanje elektrike.  
Možnosti za pasivno rabo so v manjši meri izkoriščene na novih objektih. Predvsem so instalirani manjši 
sistemi za ogrevanje sanitarne vode. Večjih sistemov za izkoriščanje tega obnovljivega vira energije na 
področju občine Straža ni. Ljudje so v povprečju splošno slabo obveščeni o možnostih izkoriščanja sončne 
energije. 
 
Oceno možnosti izrabe sončne energije v občini Straža lahko razdelimo na: 

- rabo sončne energije za proizvodnjo sanitarne tople vode; 
- rabo sončne energije za proizvodnjo električne energije. 

 
a.) Raba sončne energije za proizvodnjo sanitarne tople vode 

Sanitarno toplo vodo v gospodinjstvih in javnih zgradbah pozimi največ ogrevajo na isti energent kot za 
ogrevanje. Ker v občini Straža pozimi ni na voljo dovolj sončne energije za gretje sanitarne vode, smo za 
osnovo izračuna potenciala vzeli porabo energije za gretje sanitarne vode izven kurilne sezone, ki je na 
območju občine dolga 226 dni. 
 
Poraba energije za gretje sanitarne vode izven kurilne sezone znaša: 

- za gospodinjstva: 850 MWh/a, 
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- za javne stavbe: 35 MWh/a. 
- skupna poraba je 885 MWh/a.  

 
Zgornje vrednosti smo dobili na podlagi podatkov o porabi energije v gospodinjstvih, ki je predstavljeni v 
poglavju Izračun letne porabe posameznih energentov za ogrevanje stanovanj tega poročila. Poraba energije za gretje 
sanitarne vode je na letni ravni 2.231,9 MWh/a.  
Za javne stavbe, je vrednost ocenjena na podlagi predpostavke, da se 20% porabljene energije na leto porabi 
za ogrevanje sanitarne vode, kar znaša 91,5 MWh/a.  
Na področju občine je v povprečju 226 dni v kurilni sezoni. Tako dobimo razmerje, da je 38 % dni v letu 
izven kurilne sezone. Na podlagi tega smo izračunali porabo energije za ogrevanje sanitarne vode izven 
kurilne sezone.  
 

b.) Raba sončne energije za proizvodnjo električne energije 
Možnosti za rabo sončne energije za proizvodnjo električne energije so odvisne od številnih dejavnikov (sama 
lega objekta, površina strehe, naklon). Predvidevamo, da obstajajo določeni potenciali predvsem na večjih 
stavbah z usmeritvijo strehe sever-jug.    
 
Za takšne investicije je potrebno izvesti natančne meritve sončnega obsevanja na samem objektu, ki je 
predviden za vgradnjo takšnega sistema.  
 
Z vidika vpliva na naravo pomeni izraba sončne energije načeloma prijazen način pridobivanja energije. Če se 
sončne celice vgrajuje na že obstoječe objekte in naprave, je vpliv na naravno okolje zanemarljiv. Izgradnja 
novih objektov sončnih elektrarn pa lahko pomeni neposredno uničenje in fragmentacijo habitatov, ki so 
lahko bistveni za preživetje zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst. Zaradi tega naj se spodbujajo predvsem 
sistemi, ki so vgrajeni na objekte. 
 

Ključne ugotovitve:  
-obsev sončne energije se veča (v zadnjih 30 letih za 6%), 
- potencial se v občini izkorišča le ponekod (individualni sistemi), vendar ni izkoriščen glede na potencial, 
-sistemi naj se prednostno nameščajo na obstoječe objekte. 
 

2.12.4. Vodni potencial 
 

Analiza vodnega potenciala  
Glavni vodotok obravnavanega območja je reka Krka. Celotno porečje Krke meri 2.053 km3. Zaradi 
prevladujočega kraškega obrobja imajo vode kraške značilnosti. Od izvira pa do izliva se značilnosti reke 
bistveno spreminjajo. V osrednjem delu Krke dobi reka številne pritoke. Tak je tudi Potok, ki teče po občini 
Straža. Na Krki in njenih pretokih je bilo v preteklosti kar 453 mlinov in žag, ki pa so se opuščali že po 1. 
svetovni vojni. 
  
 Na merilnem mestu Podbočje je imela reka Krka v obdobju 1971-2000: 

• srednji mali pretok 10,4 m3/s, 
• srednji pretok 51,9 m3/s, 
• srednje velik pretok  289 m3/s. 

Vir: Pregled hidroloških razmer, 2004. 
 
V prihodnje bi lahko izkoriščali potencial vodne energije predvsem z manjšimi hidroelektrarnami, ki bi 
izkoriščali jezove ter delno spremenjeno naravno rečno dinamiko, ki je posledica preteklega izkoriščanja reke. 
Večje hidroelektrarne spreminjajo  hitrost vodnega toka, poplavni režim, strukturiranost rečnega dna, 
prehodnost vodotoka in obrežno vegetacijo, zato so bistveno manj primerne ter združljive z drugimi 
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funkcijami reke Krke (ribištvo, turizem , ohranjena narava, biotska pestrost). Takšni posegi vplivajo tudi na 
podtalnico. Zaradi številnih negativnih vplivov umeščanje velikih elektrarn ni sprejemljivo.  
 
Hidrološka izhodišča za reko Krko: 

• sQs = 52 m3/s, 
• Qi= 35 m3/s (omejitev je ekološki sprejemljivi pretok), 
• QESP=7 m3/s -10,5 m3/s. 

 
Za manjše hidroelektrarne je najbolj primerna ureditev pretoka med 10 m3/s in 15 m3/s. V primeru ureditve 
12 m3/s pretoka je predvidena moč male hidroelektrarne z dvema agregatoma okoli 300 kW. Na osnovi 
razpoložljive hidroenergije ter primerne tehnologije, bi bila letna proizvodnja med 2.000 MWh in 2.500 MWh 
za eno hidroelektrarno. Za umestitev malih hidroelektrarn bi bilo smotrno izkoriščati že obstoječe ureditve 
vodnega toka iz preteklosti.  
 
Ključne ugotovitve:  
- vodni potencial je bil v preteklosti bolje izkoriščen kot danes, 
- velike HE niso sprejemljive, 
- potencial v obnovi nekdanjih mlinov in žag in ureditvijo MHE, 
- potencial MHE 2.000 do 2.500 MWh letno. 
 

2.12.5. Geotermalna energija 
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkorišča se lahko neposredno 
z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev. Temperatura termalne vode pogojuje možnost uporabe 
geotermalne energije. 
 
Ločimo nizkotemperaturne geotermalne vire kjer je temperatura vode nižja od 150 oC. Takšni viri nam 
omogočajo izkoriščanje toplote. Tako lahko toplo vodo uporabljamo neposredno za ogrevanje. Pri virih, kjer 
je temperatura vode nad 150 °C lahko energetski potencial vode uporabljamo neposredno za ogrevanje ali pa 
za proizvodnjo elektrike. 
  
Trenutno je v Sloveniji 79 vrtin s pretokom približno 1500 L/s in toplotno močjo 140 MWt. Približno 80 % 
te energije iz nizkotemperaturnih prenosnikov se izkorišča. Količine termalnih voda v vodonosnikih so 
omejene. Izlivanje vodonosnikov po toplotni izrabi pa povzroča toplotno onesnaževanje okolja. Iz tega 
razloga pri gospodarnem ravnanju s termalnimi vodami vračamo energijsko izrabljeno termalno vodo nazaj v 
vodonosnik. Izkoriščanje vodonosnikov je smotrno, če vodonosnik ni globlje kot 2000 m do 3000 m, če je 
vrelec izdaten (>150 t/h) in vsebuje manj kot 60g/kg mineralov. 
 
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. 
V Murski Soboti npr. termalno vodo uporabljajo za ogrevanje in pripravo sanitarne vode in letno prihranijo 
do 2000 ton kurilnega olja. 
 
Analiza geotermalne energije 
Na območju občine Straža ni bilo izvedenih podrobnejših raziskav na področju izkoriščanja geotermalne 
energije. Najbližja geotermalne vrtine so bile narejene 1 km izven področja občine. 
 
Preglednica 50: Geotermalne vrtine v bližini občine Straža . 

VRT-ID Vrsta KRAJ OBČINA X Y ODDALJENOST 
2374 Geotermalna Dolenjske 

Toplice 
NOVO MESTO 68000 504940 1 km 
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2375 Geotermalna Dolenjske 
Toplice 

NOVO MESTO 67980 505020 1 km 

2376 Geotermalna Dolenjske 
Toplice 

NOVO MESTO 68017 505002 1 km 

2377 Geotermalna Dolenjske 
Toplice 

NOVO MESTO 68061 505000 1 km 

Vir: Kataster vrtin, GeoZS. 
 
Možnost izkoriščanja geotermalne energije je lokalno pogojena, zato so podatki iz obstoječih geotermalnih 
vrtin neuporabni za analizo geotermalnih potencialov za občino Straža. Za oceno potenciala geotermalne 
energije občine bi bilo potrebno izvesti dodatne vrtine. 
 
Za izkoriščanje geotermalne energije v občini so primerne individualne črpalke, ki lahko izkoriščajo tudi vodo, 
katere temperatura je nižja od 25 oC. Takšni sistemi so ekološko čisti in varčni, zato so zelo primerni za 
dopolnitev obstoječih sistemov ogrevanja.  
 

Ključne ugotovitve: 
-  potenciali geotermalne energije do sedaj niso bili raziskani, 
-  na področju občine je možno izkoriščanje geotermalne energije s pomočjo individualnih toplotnih črpalk. 
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3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA RABE IN OSKRBE Z ENERGIJO 
 
Analizo obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Straža smo izdelali na osnovi pridobljenih 
podatkov od pooblaščenih organizacij in izvedenih analiz (obravnave) naslednjih skupin: 
- gospodinjstev, 
- podjetij, distributerja in ostalih večjih porabnikov energije, 
- javne razsvetljave, 
- javnih stavb. 
 
Analiza stanja rabe in oskrbe z energijo je vsebinsko in procesno prilagojena območju občine, njeni velikosti 
in naravno geografskim značilnostim.  

3.1. Splošni opis obstoječe oskrbe in rabe energije  
Na območju občine Straže je večina energetske oskrbe vezana na centralna naselja, ki tvorijo mrežo 
napajalnih točk. Glede na geografski položaj občine v regiji je večina linijskih energetskih vodov in naprav 
končnega značaja, kar pomeni, da obstaja problematika dvostranskega napajanja oz. oskrbe. Elektro 
distribucijska omrežja pokrivajo vsa strnjena naseljena območja, problematična ostajajo oddaljeni manjši 
zaselki ali objekti. 

3.2. Baze podatkov  
Občina nima vzpostavljene baze energetskih podatkov kot tudi ne baze emisijskih podatkov (Občina Straža, 
2008). 

3.3. Lokalna energetska agencija 
Občina Straža spada pod Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina (LEAD Krško).  
 

3.4. Analiza rabe energije za vse porabnike v občini Straža 
V tem poglavju združujemo porabo energije za vse skupine porabnikov v občini Straža in sicer:  

c) gospodinjstva, 
d) podjetja ter 
e) javne stavbe. 

 
Večina gospodinjstev se ogreva s lesom, preostali del pa z ELKO. 
 
Podjetja so za ogrevanje največ porabila les, medtem ko so javne stavbe za potrebe ogrevanja v največji meri 
uporabljala ELKO. Daljinsko ogrevanje je v občini Straža ustaljen sistem ogrevanja. 
 
Preglednica 51: Poraba energentov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v občini Straža. 
  PREMOG 

(kg/a) 
LES  PLIN  ELKO  UNP8  Drugo EE9 

(kWh) 
Skupaj z 
UNP 

Skupaj brez 
UNP 

GOSPODINJSTVA 
Energenti x 1.873.533 kg 8.341 m3 742.819 L 6.817 L x   x x 

Q/kWh x 7.868.840 79.240 7.487.620 47.040 187.320   15.670.060 15.623.020 

PODJETJA IN SAMOSTOJNI PODJETNIKI 

                                                
8  Podatek glede na vse vire ogrevanja za občino, ostali podatki glede na glavne vire ogrevanja. 
9  Obravnavano pri EE. 
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Energenti x 19.986 m3 x 15.000 L x x   x x 

Q/kWh x 47.846.484 x 151.200 x x   47.997.684 47.997.684 

JAVNE STAVBE 

Energenti x Pod mejo 
analize 

x 44.030 L 2.010 L x   x x 

Q/kWh x Pod mejo 
analize 

x 443.822 13.869 x   457.691 443.822 

SKUPNA RABA ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO SANITARNE VODE 

Energenti 
[3] 

x x x x x x   x x 

Q/kWh 0 55.715.324 79.240 8.082.642 60.909 187.320   64.125.435 64.064.526 

% 0,00% 86,88% 0,12% 12,60% 0,09% 0,29%   100,00% x 

Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, podatkov iz občine Straža, podjetja in 
opravljenih anket. 
 
V občini Straža porablja električno energijo kot primarni vir energije za ogrevanje le 5 stanovanj. Ker je 
električna energija specifičen energent, ki ga lahko uporabljamo za več namenov, je težko natančneje določiti 
oziroma izračunati, koliko te električne energije porabimo zgolj za ogrevanje in gretje sanitarne vode.  
 
V nadaljevanju analize je v preglednici podana skupna poraba energentov za ogrevanje in poraba električne 
energije za vse porabnike v občini za vse namene. 
 
V občini za ogrevanje letno porabijo: 

• 1.893.519 kg lesa; 
• 8.341 m3 zemeljskega plina10; 
• 801.849 L ELKO; 
• 8.827 L UNP. 

 
Celotna raba primarne energije za ogrevanje v občini znaša 64.125.435,40 kWh na leto. 
Seštevek vseh porabnikov energije v občini Straža nam da podatek, da je 86,88 % porabljene primarne 
energije pridobljene iz lesa, 12,60 % iz ELKO, 0,12 % iz zemeljskega plina ter 0,09 % iz UNP. Podatek o 
porabljeni energiji iz naslova premoga in drugih energentov je zanemarljiv. 
 
V primerjavi s slovenskim povprečjem je tudi v občini Straža, les in ELKO najbolj množičen tip energenta 
uporabljen za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode, kar pa je tudi logično, če upoštevamo, da se območje 
občine razprostira po pretežno hribovitem področju pokritem z gozdovi in da je v občini večina prebivalstva 
podeželskega. 
 
Večja industrijska podjetja v občini, razen podjetja Novoles, d.d. niso prisotna. Registrirana podjetja so v 
večini majhna ter se ogrevajo z lesom. 
 
Javne stavbe se v večini ogrevajo z ELKO. Vsi podatki so strnjeni v preglednici 49. 
 
Preglednica 52: Porabljena energija v občini Straža. 
                                                                                                         PORABA  (kWh/a) Delež 

Gospodinjstva 15.670.060 24,44 % 

Podjetja 47.997.684 74,85 % 

Javne stavbe 457.691 0,71 % 

Skupaj  64.125.435 100,00 % 

                                                
10  Podatek pridobljen za obrat, ki se je nahajal na meji z občino Novo mesto, ki zemeljskega lina ne uporablja več, zato smo 
v nadaljevanju le tega vzeli iz nadaljnje obravnave 
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    84,47 % 
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE (v kWh/a)   

Poslovni odjemalci 6.673.833 56,61 % 

Gospodinjstva 4.928.159 41,8 % 

Javna razsvetljava 185.365 1,59  % 

Skupaj  11.787.357 100,00 % 

    15,52 % 
SKUPAJ PORABA ENERGIJE ZA OGREVANJE  IN 
ELEKTRIČNA ENERGIJA 

75.912.792 100,00 % 

Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, podatkov iz občine Straža, podjetja 
Elektro Ljubljana in opravljenih anket. 
 
Celotna bilanca v občini za ogrevanje prostorov, sanitarne vode ter pogon električnih aparatov ter 
opreme znaša 75,91 GWh/a, od tega je 84,47 % porabijo za ogrevanje stanovanj, podjetij in javnih stavb 
(vključno za gretje sanitarne vode med kurilno sezono), 15,52 % pa za pogon električne opreme in ogrevanje 
sanitarne vode izven kurilne sezone ter javno razsvetljavo.  
 
Ključne ugotovitve: 
- celotna raba primarne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v občini znaša 64.125.435 kWh 
na leto, 
- 86,88 % porabljene primarne energije pridobljene iz lesa, 12,60% iz ELKO, ter 0,09 % iz UNP, 
- celotna bilanca v občini za ogrevanje prostorov on pripravo tople sanitarne vode ter pogon električnih 
aparatov ter opreme znaša 75,91 GWh, od tega je 84,47 % porabijo za ogrevanje stanovanj, podjetij in javnih 
stavb (vključno za gretje sanitarne vode med kurilno sezono ), 15,52 % pa za pogon električne opreme in 
ogrevanje sanitarne vode izven kurilne sezone ter javno razsvetljavo 
 

3.5. Analiza vplivov na okolje 
Analiza sedanjih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije, je osnova za ukrepe za zamenjavo fosilnih 
energentov za obnovljive vire ter za učinkovitejšo rabo energije. Sestavni del energetske politike je namreč 
tudi učinkovita raba energije (URE) in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem so 
pomembne direktive Evropske Unije, ki zapovedujejo povečanje deleža OVE v primarni energetski bilanci do 
leta 2010, ter Kyotskega protokola o zmanjšanju emisij CO2.  
 
Tudi Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2010 dvignila delež OVE v primarni bilanci na 12 %. Kyotski 
protokol je bil v Sloveniji sprejet z Zakonom o ratifikaciji Kyotskega protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o spremembi podnebja (Ur. l. RS, št. 17/2002). Protokol zavezuje države pogodbenice k 
vrsti aktivnosti, katerih cilj je količinsko omejevanje in zniževanje emisij toplogrednih plinov. V okviru teh 
aktivnosti je med drugim predvideno tudi povečanje energetske učinkovitosti na ustreznih področjih 
gospodarstva v državi, raziskovanje, spodbujanje, razvoj in povečana uporaba novih in obnovljivih virov 
energije. Države pogodbenice so se zavezale, da bodo do leta 2005 vidno napredovale pri izpolnjevanju svojih 
obveznosti po tem protokolu. Konkretne obveznosti Republike Slovenije so znižanje emisij vseh 
toplogrednih plinov za 8 % v prvem ciljnem petletnem obdobju (od 2008 do 2012) glede na 1986, ki je bilo 
zaradi največjih emisij CO2 izbrano za izhodiščno leto. 
 
Najboljše nadomestilo za uporabo fosilnih goriv je lesna biomasa, med katero spadajo lesni ostanki v 
gozdovih, ostanki pri industrijski predelavi lesa in kemično neobdelan les. Pri zgorevanju lesa je količina v 
zrak sproščenega CO2 enaka kot pri gnitju in ga drevesa spet porabijo za svojo rast. Zaradi tega pravimo, da je 
lesna biomasa z vidika CO2 nevtralno gorivo. 
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Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili standardne podatke, ki se uporabljajo v 
Evropski Uniji in so običajni tudi v Sloveniji. V preglednici 50 so zbrane emisijske vrednosti za posamezne 
energente. 
 
Preglednica 53: Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih energentov. 

 CO2 (kg/TJ) SO2 (kg/TJ) NOX 

(kg/TJ) 
CXHY 
(kg/TJ) 

CO  
(kg/TJ) 

prah  
(kg/TJ) 

ELKO 74.000 120 40 6 45 5 

UNP 55.000 3 100 6 50 1 

Les 0 11 85 85 2.400 35 

Električna energija 138.908 806 722 306 1.778 28 

Zemeljski plin 57.000 0 30 6 35 0 

Rjavi premog 97.000 1.500 170 910 5.100 320 
(Vir: študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo energijskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe“) 

 
Slovenija uporablja tudi ti. tabelo emisij CO2 pri zgorevanju fosilnih goriv (Ur. l. RS št. 68/96 in 65/98). Iz 
teh podatkov lahko izračunamo le emisije CO2, zato smo za kompletni izračun emisij raje uporabili zgornjo 
tabelo. 
 
Za pregled emisijskih faktorjev podajamo lastnosti posameznih spojin: 
Žveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g/mol; težji od zraka; je brezbarven, ostrega vonja, strupen plin, ki z 
vodno paro iz zraka tvori žveplasto kislino, ki je kot vodna raztopina nizke koncentracije med ljudmi poznana 
kot „kisel dež“, ki se utemeljeno povezuje s problematiko „umiranja gozdov“. Znanstveno je dokazano, da 
SO2 lahko povzroči različne bolezni kot so bronhitis, draženje dihalnih poti itd., popoln obseg škodljivih 
učinkov pa še vedno ni poznan. 
 
Ogljikov oksid (CO): molska masa: 28 g/mol; približno enako težak kot zrak (29 g/mol); je življenjsko nevaren 
strupen plin. CO je brezbarvni plin brez vonja in zaradi teh lastnosti še posebno nevaren in se pri vdihovanju 
veže na hemoglobin namesto kisika, zato lahko pri izpostavljenosti višjim koncentracijam pride do ti. 
zadušitve celic (podobno se obnaša plin cianid). CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju. 
 
Ogljikovodiki (CXHY): v dimnih plinih; so produkt nepopolnega zgorevanja 
 
Dušikovi oksidi (NOX): molska masa: 46 g/mol kot NO2 ; težji od zraka, po eni strani nastaja pri zgorevanju 
goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa nastaja pri visokih temperaturah zgorevanja preko 1.000 °C. 
Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini. 
 
Ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g/mol; je brezbarvni plin s šibko kislim okusom in je težji od zraka. 
Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov dioksid je glavni krivec za učinek tople grede. 
Koncentracija CO2 v atmosferi se stalno povečuje in je po eni strani posledica industrializacije, po drugi strani 
pa stalnega naraščanja prebivalstva na zemlji. Po najboljših danes razpoložljivih klimatskih modelih bo 
podvojitev vsebnosti CO2 v atmosferi povzročila globalni dvig temperature za 3 °C do 4,5 °C. 
 
Analiza emisij, proizvedenih z ogrevanjem stanovanj 
V analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje stanovanj smo ugotovili, da se večina stanovanj v 
občini Straža ogreva bodisi z lesom, bodisi z ELKO. Na letni ravni tako gospodinjstva v občini za ogrevanje 
stanovanj in elektriko porabijo 18 GWh primarne energije iz različnih energentov, česar posledica so 
naslednje količine emisij dimnih plinov CO2, SO2, NOX, CXHY, CO in prahu, ki so prikazane v preglednici 51. 
 

Preglednica 54: Emisije plinov in prahu v občini Straža po posameznih energentih. 
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Vrsta 
goriva 

Primarna 
energija  
(kWh/a) 

Primarna 
energija  
(TJ/a) 

CO2  

 
(kg/a) 

SO2 

 
(kg/a) 

NOx  
 
(kg/a) 

CxHy 

 
(kg/a) 

CO  
 
(kg/a) 

Prah  
 
(kg/a) 

ELKO 
8.082.642 

29,09 2.153.199 3491,67 1163,89 174,58 1309,38 145,49 

UNP 
60.909 

0,22 12.060 0,66 21,93 1,31 10,96 0,22 

LES 
55.715.324 

200,57 0 2206,31 17048,75 17048,75 481376,54 7020,07 

Električna 
energija 

11.787.357 42,43 5.894.442 34201,92 30637,45 12984,84 75447,91 1188,16 

Skupaj 75.646.232 272,3 8.059.701 39.901 48.872 30.210 558.145 8.354 

1TJ=277780kWh 

Podatki o emisijah so izračunani glede na podatke o porabljeni primarni energiji, poprečni porabi za gretje 
stanovanj, poprečni ogrevalni površini stanovanj ter anket o porabi za poslovne subjekte ter porabljeni 
električni energiji ter drugih podatkov. Slikovni prikaz je na grafikonu. 

 
Grafikon 14: Prikaz emisij kot posledica rabe vse energije v občini razen v prometu. 
 

Če izvzamemo porabo električne energije dobimo naslednje količine emisij v zrak, ki ga povzročimo z gretjem 
stanovanj. 
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Grafikon 15: Emisije v zrak povzročene z gretjem stanovanj (brez električne energije). 
 

Ugotovimo, da je največ emisij povezanih z rabo električne energije, čeprav le ta pomeni le 15,5 % v 
porabljeni energiji v občini Straža. Izstopajo emisije ki se sproščajo v zrak z rabo lesne biomase. 

Preglednica 55 in grafikon v nadaljevanju prikazujeta celotne emisije po posameznih energentih in energiji na 
prebivalca v občini Straža in Sloveniji.  

Preglednica 55: Primerjava emisij med gospodinjstvi občine Straže in gospodinjstvih v Sloveniji. 
 CO2  

(kg/a) 
SO2 

(kg/a) 
NOx  
(kg/a) 

CxHy 

(kg/a) 
CO  
(kg/a) 

Prah  
(kg/a) 

Straža 22,00 10,89 13,35 8,25 15,24 2,28 

Slovenija11 8,61 1,78 1,54 0,9 1,65 0,31 

 
Grafikon 16: Emisije plinov v kilogramih na prebivalca na leto v občini Straža in Sloveniji. 
 
Ključne ugotovitve: 
- pri emisijah na prebivalca odstopajo emisije  CO2 in CO, kar je posledica velike porabe biomase za 
ogrevanje. 

 

3.6. Analiza predvidene bodoče oskrbe z energijo 
Predvideno bodočo rabo energije v Občini Straža smo ocenili na osnovi izdanih gradbenih dovoljenj in 
osnutka novega občinskega prostorskega načrta posebej za posege opredeljene z OPPN-jem (stanovanjska 
naselja), kot tudi za vse ostale posege. 
 

a.) Izračuni podani na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj v občini Straža  
Glede na to, da je prostorski plan v fazi izdelave, bomo proučili tudi statističen podatek izdanih gradbenih 
dovoljen v preteklem obdobju in tako izdelali projekcijo novogradenj v prihodnosti. Preglednica v 
nadaljevanju kaže da je bilo v letih 2007-2008 izdanih  8 gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo na leto 
in 18 za ne stanovanjsko gradnjo.  
 
Preglednica 56: Število in površina izdanih gradbenih dovoljenj v letu 2007 in 2008. 

                                                
11  Pri izračunih za Slovenijo je izvzeta poraba daljinskega ogrevanja 
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 LETO Št. izdanih gradbenih 
dovoljenj 

Povprečna 
površina (m2) 

Stanovanjska gradnja 200712 6 260 

Ne stanovanjska gradnja 7 81 

Stanovanjska gradnja 200813 10 112,8 

Nestanovanjska gradnja. 29 57,17 

Povprečje stan. gradnja  8  186,4 

Povprečje ne stanovanjska 
gradnja 

18 70,08 

 
Na osnovi podatkov o povprečni površini in prostornini stanovanjske gradnje v letu 2007 smo glede na zadnji 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08) izračunali potrebe po energiji. Iz preglednic 
53 in 54 je tudi razvidno, da bo potrebno zagotoviti 25 % bodoče energije za ogrevanje iz OVE.  
 
Preglednica 57: Izračun potrebne energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode po zahtevah pravilnika o   
 učinkoviti rabi energije, glede na statistične podatke. 

Ploščina 186,4 m2         

Višina 2,5 m2         

Prostornina 466 m3         

Oblikovni faktor 0,4           

Transmisijske toplotne izgube 6 W/m3 2.796 W     

Ventilacijske toplotne izgube 2,73 W/m3 1.272 W     

Hlajenja ne predvidevamo             

Priprava tople sanitarne vode 6 W/m3 2.796 W     

Temperaturni primanjkljaj 2960 K 2.960 K     

Faktor 1,05   1       

Eta faktor za  izk gen toplote 0,85   1       

Potrebna moč za ogrevanje 10,78 W/m3 5.025 W     

Potrebna moč za pripravo TV 7,41 W/m3 3.454 W     

              

Potrebna toplota za gretje 19,641 kWh/m3a 9.154 kWh/a 49,11 kWh/m2a 

Potrebna toplota za gretje TV 13,50 kWh/m3a 6.291 kWh/a 33,75 kWh/m2a 

SKUPAJ 33,14 kWh/m3a 15.445 kWh/a 82,86 kWh/m2a 

              

              

Toplota za gretje iz obnovljivih virov 4,91 kWh/m3a 2.288 kWh/a 12,28 kWh/m2a 

Toplota za gretje iz neobnovljivih virov 14,73 kWh/m3a 6.865 kWh/a 36,83 kWh/m2a 

              

Toplota za gretje sanitarne TV iz obn. v. 3,37 kWh/m3a 1.573 kWh/a 8,44 kWh/m2a 

Toplota za gretje sanitarne TV iz neobn. v. 10,12 kWh/m3a 4.719 kWh/a 25,31 kWh/m2a 

              

Skupaj toplota iz obnovljivih virov 8,28 kWh/m3a 3.861 kWh/a 20,71 kWh/m2a 

Skupaj toplota iz neobnovljivih virov 24,86 kWh/m3a 11.584 kWh/a 62,14 kWh/m2a 

                                                
12  Podatki pridobljeni na STAT.si 
13  Podatki pridobljeni od. g Krštinca na dan 1.4.2009 
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Preglednica 58: Potrebe po primarni energije za za stanovanjske in nestanovanjske novogradnje. 

  Stanovanja 
Poslovni del in 
javne stavbe SKUPAJ 

Površina (m2) 186 71   
Število gradenj 8 18,0   

Ploščina (m2) 1.491 1.274 2.766 

Prostornina (m3) 3.728 4.843 8.571 
Ogrevanje (MWh/a) 73 63 136 
Gretje sanitarne vode (MWh/a) 50 43 93 
SKUPAJ 124 106 229 
        
Poraba obnovljivih virov /(MWh/a) 31 26 57 
Poraba iz neobnovljivih virov /(MWh/a) 93 79 172 

Skupaj potrebe po npr. ZP /(m3/a) 9.755 8.337 18.092 
 
Iz Preglednice je razvidno, da je glede na trend izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske in ne 
stanovanjske objekte, maksimalno energijsko število  za ogrevanje 49,1 kWh/m2a  in za gretje sanitarne vode 
33,75 kWh/m2a.  
 
Iz preglednice 54 pa je razvidno, da bodo v občini Straža dodatno potrebovali okoli 229 MWh na leto 
primarne energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode. Od tega bo potrebno vsaj 25 % zagotoviti iz 
obnovljivih virov, preostanek pa iz drugih virov 
 

b.) Izračuni glede na osnutek novega občinskega prostorskega načrta  
V nadaljevanju sledi preglednica za izračun energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode po zahtevah 
pravilnika o učinkoviti rabi energije, glede na podatke pridobljene s strani občine na podlagi novega 
prostorskega načrta. 
 
V sklopu priprave OPN občine Straža so predvideni naslednji večji projekti, ki lahko vplivajo na bodočo 
oskrbo z energijo in sicer gradnja:  
- Gospodarske cone Zalog.  
- Stanovanjsko naselje Volavče.  
- Stanovanjsko naselje Rumanjške košenice.  
 
Preglednica 59: Predvidene bodoče stanovanjske novogradnje vključno z OPPN v občini Straži. 

Oznaka podrobnejše namenske rabe 
Površina 

(ha) 

Ocena pozidanih 

površin (objektov) v 

ha 

Ocena števila 

prebivalcev 

(povprečje 30 

preb/ha), razen za 

SSn 50 

Ocena števila 

hiš (povprečje 4 

preb/hišo) 

A     
Stanovanjski objekti  - Vavta vas 0,57 0,17 17 4 
Stanovanjski objekti - po celi občini 14,31 2,86 429 107 
Stanovanjski objekti -  Straža Zahod 3,47 1,21 174 43 
Stanovanjski objekti - po celi občini  5,54 1,39 166 42 
Skupaj 23,89 5,63 786 196 
B     
OPPN  Rumanjške košenice 2,9 - 87 22 
OPPN Volavče 5,7 - 171 43 
Skupaj 8,6 - 258 65 
Skupaj A in B     261 
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V preglednici 60 smo vzeli 12614 m2 kot povprečno površino novogradnje opredeljene z OPN-jem. Z OPN-
jem je predvidenih 261 stanovanjskih novogradenj za kar bo potrebno zagotoviti 2.725 MWh primarne 
energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode skupaj. Od tega 681 MWh iz obnovljivih virov energije glede na 
zakonodajna določila. 
 
Preglednica 60: Potrebe po primarni energije za stanovanjske novogradnje opredeljene z OPN-jem. 

  Stanovanja 
Poslovni del in 
javne stavbe 

Ploščina (m2) 126 71 
Število gradenj 261 18,0 
Ploščina (m2) 32.886 1.274 
Prostornina (m3) 82.215 4.843 
Ogrevanje (MWh/a) 1.615 63 
Gretje sanitarne vode (MWh/a) 1.110 43 
SKUPAJ 2.725 106 
      
Poraba obnovljivih virov /(MWh/a) 681 26 
Poraba iz neobnovljivih virov /(MWh/a) 2.044 79 
Skupaj potrebe po ZP /(m3/a) 215.130 8.337 
 
Glede na trenutni trend izdajanja gradbenih dovoljen za stanovanjsko gradnjo, ki znaša 8 gradbenih dovoljenj 
na leto sledi, da bo predvidenih 261 stanovanjskih novogradenj realiziranih v naslednjih 32,6 letih. 
 
Za predvideno gradnjo gospodarske cone Zalog nismo opredelili predvidene bodoče rabe energije, kajti za 
GC Zalog še ni opredeljena dinamika gradnje industrijskih objektov. 
 

Ključne ugotovitve: 
- Izračuni podani na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj v občini Straža kažejo na potrebno po zagotovitvi 
229 MWh na leto primarne energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode. 
- Izračuni glede na osnutek novega občinskega prostorskega načrta kažejo na potrebo po zagotovitvi 2.725 
MWh primarne energije skupaj za ogrevanje in gretje sanitarne vode. 
-  Pri obeh izračunih je potrebno zagotoviti vsaj 25 % iz obnovljivih virov, preostanek pa iz drugih virov. 

                                                
14  Po podatkih iz leta 2006 je znašala povprečna ploščina hiše na trgu 126 m2 (Vir: 
http://prostor.gov.si/jv_ent/dokumenti/ENT_Trg_nepremicnin_2005_2006.pdf 
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4. PREGLED KLJUČNIH UGOTOVITEV 
Preglednica 61 prikazuje ključne ugotovitve dosedanje analize. 
 
Preglednica 61: Zbrane ključne ugotovitve iz analize. 

Klima 
• povprečno trajanje kurilne sezone 226 dni,  
• 1.140 mm padavin letno, 
• srednja januarska temperatura je – 1,3°C, 
• povprečno 156 padavinskih dni in 61 dni s snežno odejo na leto. 
Narava 
•  del občine je uvrščen v varovana območja po Zakonu o ohranjanju narave.  
• za vsak nov poseg v Zavarovana in Natura 2000 območja, ki zahteva spremembo namenske rabe prostora, je 

potrebno pripraviti presojo sprejemljivosti posega na varovana območja. 
• omejitve, povezane z varovanjem narave, pomenijo tudi omejitve pri rabi obnovljivih virov energije, predvsem 

vodne in vetrne. 
Prebivalstvo 
• 3.661 prebivalcev, 1044 gospodinjstev; 
• zrel prebivalstveni režim; 
• število prebivalcev se mično povečuje, 
• veliko število majhnih naselij, razpršena po celotni občini; 
• nadpovprečno število članov gospodinjstva; 
• deluje osnovna šola in vrtec; 
• malo zaposlenih v kmetijstvu. 
Stavbe 
• 1643 stanovanj, od tega 1191 oziroma 72,5% stalno naseljenih; 
• velik delež starih objektov, 48,20% stanovanj je starejših od 40 let; 
• malo obnovljenih objektov, 78% objektov ni bilo nikoli obnovljenih; 
• lesna biomasa je ključni energent z 50% zastopanostjo; 
• v občini je veliko objektov, ki imajo urejen sistem daljinskega ogrevanja; 
• starejši in slabše izolirani objekti, potencialno večja poraba energije; 
• velika poraba energije za ogrevanje sanitarne vode, gledano na prebivalca, visoko nad slovenskim povprečjem; 
• povprečna poraba energije na prebivalca je za 31% večja od slovenskega povprečja. 
Javne stavbe 
- javne stavbe v občini Straža niso v ciljnem razredu porabnikov, glede na opis ali izračun; 
- od javnih stavb so v stalni uporabi trije objekti in sicer in OŠ Vavta vas, Zdravstvena postaja Straža, Materinski 

dom Straža; 
- objekt OŠ Vavta vas, Zdravstvena postaja Straža, Materinski dom Straža so znotraj povprečne vrednosti; 
- objekt Gasilskega doma PGD Vavta vas je znotraj alarmantne vrednosti (226,80kW/m2), vendar objekt ni v lasti 

občine; 
- gre za stare neizolirane stavbe z zastarelimi sistemi ogrevanja in slabim tesnjenjem oken; 
- obstajajo rezerve za znižanje energijskega števila in s tem porabe energije na vseh javnih objektih; 
- za javne stavb, ki so v uporabi je potrebno izvesti ukrepe z namenom znižanja energijskega  števila v razred ciljne 

vrednosti. 
Gospodarstvo 
- povprečno število zaposlenih na podjetje je nad slovenskim povprečjem; 
- večji poslovni subjekti za obratovanje, industrijske procese in ogrevanje objekta uporabljajo energent les kot tudi 

ekstra lahko kurilno olje 
- največji poslovni subjekt Novoles d.o.o., porabi veliko energije za svoje obratovanje, vendar od tega proizvede 50 

% energije samostojno, kot energent uporablja izključno lesno biomaso. Podjetje Novoles ima izveden pregled 
okoljske učinkovitost podjetja v letu 1998, v letu 2009 naročena idejna študija za rekonstrukcijo obstoječe toplarne; 

- v manjših poslovnih subjektih do 50 zaposlenih ni izvedenih energetskih pregledov podjetij oz. okoljskih pregledov 
podjetij, ni izvedenih študij izvedljivosti alternativnih sistemov ogrevanja, optimizacije proizvodnih procesov, 
pomanjkljiva osveščenost o OVE in URE 
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Električna energija 
- glavni porabnik električne energije v občini Straža so upravičeni odjemalci, ki porabijo okrog 58 % električne 

energije; 
- za javno razsvetljavo se porabi 1,6% električne energije, kar j e 11% več od dovoljene vrednosti; 
- gospodinjstva v občini Straža porabijo v povprečju 14% električne energije več, kot je slovensko povprečje. 
Odpadki 
- glede na trenutne količine odloženih komunalnih odpadkov ni potenciala za pridobivanje energije iz odpadkov v 

občini; 
- zaradi naravovarstvenih režimov verjetno ni tudi sprejemljive lokacije za postavitev objekta za termično obdelavo 

odpadkov. 
Promet 
- javni prevoz je v obsegu premajhen za analizo v sklopu LEK-a. 
Razvojne in prostorske podlage 
- vključitev vsebin Lokalnega energetskega koncepta v OPN; 
- za predvidene  projekte GC Zalog, stanovanjsko naselje v Straži in Rumanji vasi kot tudi za Turistično naselje se 

podajo usmeritve glede energetske oskrbe v OPPN; 
- vse novo zgrajene stavbe v občini naj bodo grajene po zahtevah zadnjega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v 

stavbah, ki določa maksimalno porabo energije in zahteva 25% delež OVE. 
Obnovljivi viri energije 
Potencial biomase 
- v kmetijstvu je energetski potencial občine Straža okoli 8.000 MWh na leto, na območju občine so dve večji kmetiji, 

ki imata potenciale za izkoriščanje bioplina 
- visoka realizacija etata – 80 %, 
- z obnovo kotlov na biomaso bi izboljšali učinkovito izrabo biomase za ogrevanje 
- z povečanjem realizacije ter izkoriščanj sečnih ostankov bi povečali energetsko vrednost lesa primernega za 

biomaso za 2.350 MWh letno, z uporabo sečnih ostankov ter biomase iz letvenjakov bi pridobili dodatnih 2.100 
MWh 

Vetrni potencial 
- v občini ni potenciala za izkoriščanje vetrne energije majhen; 
Potencial sonca 
- obsev sončne energije se veča(v zadnjih 30 letih za 6%); 
- potencial se v občini izkorišča le ponekod (individualni sistemi), vendar ni izkoriščen glede na potencial; 
- sistemi naj se prednostno nameščajo na obstoječe objekte. 
Vodni potencial 
- vodni potencial je bil v preteklosti bolje izkoriščen kot danes; 
- velike HE niso sprejemljive;    
- potencial v obnovi nekdanjih mlinov in žag in ureditvijo MHE; 
- potencial MHE 2.000 do 2.500 MWh letno. 
Geotermalni potencial 
- potenciali geotermalne energije do sedaj niso bili raziskani, 
- na področju občine je možno izkoriščanje geotermalne energije s pomočjo individualnih toplotnih črpalk 
Emisije 
- pri emisijah na prebivalca odstopajo emisije  CO2 in CO, kar je posledica velike uporabe biomase za ogrevanje.  
Raba energije 
- celotna raba primarne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v občini znaša 64.125.435,40 kWh na 

leto; 
- 86,88% porabljene primarne energije pridobljene iz lesa, 12,60% iz ELKO, 0,12% ter 0,09% iz UNP 
- celotna bilanca v občini za ogrevanje prostorov on pripravo tople sanitarne vode ter pogon električnih aparatov ter 

opreme znaša 75,91 GWh, od tega je 84,47 % porabijo za ogrevanje stanovanj, podjetij in javnih stavb (vključno za 
gretje sanitarne vode med kurilno sezono ), 15,52 % pa za pogon električne opreme in ogrevanje sanitarne vode 
izven kurilne sezone ter javno razsvetljavo. 

- celotna raba primarne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v občini znaša 64.125.435,40 kWh na 
leto. 

Vplivi na okolje 
- pri emisijah na prebivalca odstopajo emisije  CO2 in CO , kar je posledica velike uporabe biomase za ogrevanje. 
Predvidena bodoča raba z energijo 



LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT ZA OBČINO STRAŽA 

Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Domžale   Stran 79 od 113 

- izračuni podani na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj v občini Straža kažejo na potrebno po zagotovitvi 229 
MWh na leto primarne energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode; 

- izračuni glede na osnutek novega občinskega prostorskega načrta kažejo na potrebo po zagotovitvi 2.725 MWh 
primarne energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode skupaj; 

- pri obeh izračunih je potrebno zagotoviti vsaj 25% iz obnovljivih virov, preostanek pa iz drugih virov. 
 

4.1. Analiza šibkih točk obstoječe oskrbe in rabe energije 
Na podlagi zaključkov izvedeni analiz in opisa stanja so v preglednici 58 podane vse ključne ugotovitve za 
posamezen segment, v nadaljevanju pa preglednica šibkih točk za posamezno področje. 
 
Preglednica 62: Šibke točke po posameznih področjih. 
Področje Šibke točke 
Poraba energije v gospodinjstvih • Slaba informiranost prebivalstva o možnostih UVE in OVE. 

• V občini ni prisotnih koordiniranih akcij za predstavitev možnosti 
gradnjo in sofinanciranje OVE. 

• Starejše stavbe.  
• Individualni sistemi ogrevanja.  
• Stari sistemi ogrevanja-nižji izkoristek. 
• Nizka izraba sončne energije za pripravo sanitarne vode. 
• Majhna raba toplotnih črpalk. 

Poraba energije v javnih stavbah • Ni izvedenih razširjenih energetskih pregledov javnih stavb. 
• Ni pripravljenih akcijskih načrtov za energetsko prenovo javnih 

stavb. 
• Ni raziskovalnih, osveščevalnih in promocijskih programov v 

vzgojno izobraževalnih inštitucijah.  
• Ni vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo in določen energetski 

menedžer. 
• Očitna pomanjkljivosti nekaterih javnih stavb so toplotna izolacija, 

streha, okna, sistemi ogrevanja. 
• Ni izrabe sončne energije za pripravo sanitarne vode. 
• Ni prisotne uporabe toplotnih črpalk. 

Poraba energije v gospodarstvu • Ni izvedenih energetskih pregledov podjetij oz. okoljskih 
pregledov podjetij. 

• Ni izvedenih študij izvedljivosti alternativnih sistemov ogrevanja, 
optimizacije proizvodnih procesov. 

• Slaba osveščenost gospodarskih subjektov o OVE in URE. 
• Slaba izraba sončne energije za pripravo sanitarne vode. 
• Ni prisotne uporabe toplotnih črpalk. 

Električna energija15  
- javna razsvetljava • Ni izdelanega katastra JR. 

• Ni izdelanega načrta JR. 
• Razsvetljava ni urejena v skladu z zahtevami zakonodaje in 

standardov. 
Izraba obnovljivih virov energije  
- bioplin • Nizek potencial izrabe bioplina iz organske biomase. 
- biomasa • Nizek izkoristek lesne biomase. 

                                                
15  Šibke točke za področje električne energije smo opredelili samo za javno razsvetljavo, ker podatki o drugih odjemi nismo 
na razpolago.  
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- vodni potencial • Neizkoriščen potencial. 
- veter • Ni primernega vetra za izrabo potenciala, konflikt z varovanimi 

območji. 
- sončna energija • Nizek izkoristek potenciala, nova uredba o odkupni ceni električne 

energije z upoštevanjem subvencije je nestimulativen.  
- geotermalna energija • Neraziskan potencial. 
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5. CILJI, UKREPI IN AKTIVNOSTI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA V 
OBČINI  

5.1. Cilji, ki izhajajo iz nacionalnega energetskega programa 
Cilji energetskega načrtovanja v občini morajo slediti smernicam nacionalnega energetskega programa in sicer 
glede; 
• zanesljivosti oskrbe z energijo; 
• konkurenčnosti oskrbe z energijo; 
• varovanja okolja. 
 
Dolgoročni cilji z vidika zanesljivosti oskrbe z energijo 
A) Dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov, ki je primerljiv današnjemu: 
- s konkurenčno oskrbo RS z električno energijo iz lastnih virov v obsegu najmanj 75 % sedanje porabe. 

Vgrajena moč elektrarn mora biti vsaj 45 % nad najvišjo konično močjo; 
- z izboljševanjem dolgoročne konkurenčnosti proizvajalcev električne energije v RS; 
- z zagotavljanjem vsaj 60 % sistemske rezerve; 
- z zagotavljanjem večine devetdesetdnevnih rezerv nafte in nafte in naftnih derivatov na različnih lokacijah 

v RS. 
B) Stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetske infrastrukture in kakovosti oskrbe. 
C) Uvajanje ukrepov energijske učinkovitosti, URE in OVE. 
D) Ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža v vseh energetskih podjetjih nacionalnega 
pomena pri oskrbi z energijo in pri vseh obveznih javnih službah. 
E) Doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z mednarodnimi standardi. 
F) Nižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša lokacija sredstev na trgu energije udeleženih 
podjetij. 
 
Najpomembnejši cilji na področju zagotavljanja konkurenčnosti oskrbe z energijo: 
A) Zagotoviti odprt trg z električno energijo in zemeljskim plinom. 
B) Zagotovitev učinkovitega in preglednega delovanja reguliranih energetskih dejavnosti s: 
- strokovno, učinkovito, neodvisno in pregledno regulacijo energetskih trgov; 
- pravno in funkcionalno ločitvijo med različnimi proizvajalci in dobavitelji električne energije; 
- zagotovitvijo konkurenčnosti mer različnimi dobavitelji zemeljskega plina in UNP; 
- zagotavljanjem pogojev za pregledno, varno in učinkovito delovanje organiziranih trgov z energijo in 

energenti. 
C) Vzpodbujanje znanstvenega in tehnološkega razvoja na področju proizvodnje, rabe in distribucije energije. 
 
Okoljevarstveni cilji: 
A) Izboljšanje učinkovitosti rabe energije in znižanje toplogrednih plinov:  
• do leta 2010 povišati učinkovitost rabe energije v industriji in  storitvenem sektorju za 10 % glede na 

izhodiščno let 2004; 
• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v stavbah za 10 % glede na izhodiščno let 2004; 
• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v javnem sektorju za  15 % glede na izhodiščno let 2004; 
• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v prometu za 10 % glede na izhodiščno let 2004; 
• podvojiti delež električne energije iz soproizvodnje z 800 GWh v letu 2000 na 1.600 GWh v letu 2010. 
B) Dvig deleža OVE v primarni energijski bilanci z 8,8 % v letu 2001 na 12 % do leta 2010 in sicer: 
- povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22 % v letu 2001 na 25 % do leta 2010; 
- dvig deleža električne energije iz OVE s 32 % v letu 2002 na 33,6 % do leta 2010; 
- zagotovitev do 2 % deleža biogoriv v transportu. 
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5.2. Cilji, ki izhajajo iz akcijskega načrta za energijsko 
učinkovitost 2008-2016 

Republika Slovenija je skladno z Direktivo 2006/32/ES pripravila Nacionalni akcijski načrt za energetsko 
učinkovitost za obdobje 2008-2016 v katerem je določila ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti za 
doseganje 9% prihrankov oz. znižanje porabe energije v celotnem obdobju 2008-2016. Skladno z akcijskem 
načrtom bomo morali znižati rabo energije oz. povečati energijsko učinkovitost  za 9% glede na povprečno 
rabo energije v letih 2001-2005. V celotni Sloveniji smo v teh letih povprečno porabili 47.349 GWh/a, kar 
pomeni, da bo potrebno doseči znižanje v celotni državi za 4.261  GWh/a. Tudi vse občine bodo morale 
znižati rabo energije na povprečje 2001-2005 za 9%. 
 

5.3. Cilji, ukrep in aktivnosti lokalnega energetskega koncepta v 
občini Straža 

Glede na analizo obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo za gospodinjstva, javne stavbe ,gospodarstvo, 
analizo obstoječega stanja na področju električne energije, odpadkov, prometa, prostora, obnovljivih virov 
energije, analizo rabe energije za vse porabnike v občini, analizo vplivov na okolje, analizo predvidene bodoče 
oskrbe z energijo, analizo šibkih točk obstoječe oskrbe in rabe energije ter upoštevanju ciljev nacionalnega 
energetskega programa smo oblikovali cilje in načrt ukrepov.  

Izvajanje LEK za Občino Straža se bo financiralo iz proračuna Občine Straža in drugih možnih virov 
sofinanciranja ( skladi oz. programi EU, sredstva različnih ministrstev…). Možni viri financiranja izvedbe 
projektov so opredeljeni v Akcijskem načrtu v nadaljevanju dokumenta. 
 

Glede na analizo obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo za gospodinjstva, javne stavbe , gospodarstvo, 
analizo obstoječega stanja na področju električne energije, odpadkov, prometa, prostora, obnovljivih virov 
energije, analizo rabe energije za vse porabnike v občini, analizo vplivov na okolje, analizo predvidene bodoče 
oskrbe z energijo, analizo šibkih točk obstoječe oskrbe in rabe energije ter upoštevanju ciljev nacionalnega 
energetskega programa smo oblikovali cilje in načrt ukrepov.  

Izvajanje LEK za Občino Straža se bo financiralo iz proračuna Občine Straža in drugih možnih virov 
sofinanciranja (skladi oz. programi EU, sredstva različnih ministrstev…). Možni viri financiranja izvedbe 
projektov so opredeljeni v Akcijskem načrtu v nadaljevanju dokumenta. 

5.4. Cilji in kazalniki 
Cilje smo oblikovali po področjih rabe in sicer za gospodinjstva, javni sektor, gospodarstvo, javno 
razsvetljavo, promoviranje in svetovanje med občani in širšo javnostjo. 
 
Preglednica 63: Cilji, kazalniki in ukrepi. 
CILJI 
1. Učinkovita raba energija. 
2. Zagotovitev energije iz OVE . 
3. Vzpostavljen sistem energetskega informiranja in svetovanja. 
KAZALNIKI 

• Znižati rabo primarne energije v gospodinjstvih in poslovnih subjektih za 20 % in javnih 
stavbah za 50 %. 

• Povečati rabo OVE v javnih stavbah za 50 % gospodinjstvih, in poslovnih subjektih za 25 %. 
• Vzpostaviti sistem energetskega informiranja. 
• Povečati učinkovitost rabe energije v javni razsvetljavi na dovoljeno raven do 2016. 
• Postaviti določeno število sistemov za pridobivanje energije iz OVE. 
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5.5. Načrt ukrepov 
Namen načrta ukrepov je podati usmeritve za reševanje ključnih problemov na področju energetske oskrbe v 
občini Straža za obdobje naslednjih 10 let oz. čas veljavnosti tega LEK.  
 
Na vsebino načrta ukrepov so vplivali predvsem potreba po ukrepu za izboljšanje energetskega stanja, 
izvedljivost in stroški ukrepa ter predlogi ključnih akterjev. 
 
Načrt ukrepov je predviden kot uporabno orodje predvsem za občinsko upravo, pa tudi za vse nosilce 
ukrepov. S pomočjo načrta ukrepov naj bi občina Straža: 
• usmerjala svoje delo v prioritetne vsebine na področju energetike, 
• učinkoviteje usmerjala porabo sredstev, 
• imela pregled nad izvajanjem projektov, 
• hitreje dosegala učinkovito rabo energije. 
 
Preglednica 64: Preglednica ukrepov, aktivnosti in kazalnikov. 
UKREP 1 
 

ENERGETSKA SANACIJA  
 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 

Javne stavbe 

Izvedba energetskih pregledov 
javnih objektov 

Energetski menedžer, 
delovna skupina, zunanji 
izvajalci. 

Izvedeni energetski 
pregledi vseh javnih stavb. 

Izdelava načrta sanacije javnih 
objektov ter uvajanja OVE 
(sončne celice, TP, biomasa) 

Energetski menedžer, 
delovna skupina, 
vodstvo ustanove. 

Izdelana dokumentacija 
energetske sanacije javnih 
zgradb (DIIP). 

Izvedba ukrepov za zmanjšanje 
rabe energije in povečanje deleža 
OVE 

- Sanacija kotlovnic, fasade, 
stavbnega pohištva 

- Izvedba projekt za 
vgradnjo solarnih sistemov 
SSE  

- Izvedba projekta za 
vgradnjo fotovoltaičnega 
sistema na strehah 

- Izvedba projektov za 
vgradnjo toplotnih črpalk 

 

Energetski menedžer, 
vodstvo ustanove, 
zunanji izvajalci. 

Izvedeni ukrepi 
energetske sanacije vseh 
javnih zgradb glede na 
ekonomsko upravičenost. 

Priprava projekta za izkoriščanje 
sončne energije in toplotnih 
črpalk, bioplina in biomase 

Energetski menedžer v 
sodelovanju s ponudniki. 

Pripravljen po vsaj en 
projekt za vsak obnovljiv 
vir energije, ki ima 
potencial v občini. 

Javna 
razsvetljava 

Izdelava katastra in načrta javne 
razsvetljave 

Energetski menedžer, 
delovna skupina, 
izvajalec javne službe. 

Izdelan kataster, ki ga 
energetski menedžer 
redno posodablja. 

Izvedba sanacije javne 
razsvetljave 

Izvajalec javne službe Izvedena sanacija, 
prihranek 50 % električne 
energije JR. Ureditev spremljanja rabe 

električne energije za javno 
razsvetljavo  

Energetski menedžer, 
delovna skupina 

Uvedeno energetsko 
knjigovodstvo sistema JR. 

Gospodarstvo 
Okoljski pregled poslovnih 
subjektov 

Občina Straža Izvedeni okoljski pregledi 
vseh podjetjih, ki imajo 
proizvodno dejavnost. 

Gospodinjstva 
Individualni objekti-načrt 
zamenjave starih kotlov in 
prehod na biomaso 

Energetski menedžer Pripravljen načrt 
povečevanja deleža OVE 
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Naselja  

Izdelava študije izvedljivosti in 
interesa za uvedbo sistema 
skupnih kotlovnic (npr. uvedba 
mikro sistemov na lesno 
biomaso, uvedba sistemov za 
izkoriščanje bioplina) 

Energetski menedžer, 
delovna skupina, 
zunanji izvajalci 

Izvedene študije glede na 
razpoložljivost obnovljivih 
virov. 

UKREP 2 
ENERGETSKI MENEDŽMENT 
 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 

Splošno 

Sprejetje LEK  Občina Straža, občinski 
svet, usmerjevalna skupina 
, izdelovalec 

Sprejet LEK 

Prenovitev LEK po 2 letih Energetski menedžer, 
delovna skupina 

Posodobljen LEK 

Imenovanje energetskega 
menedžer in delovne skupine 

Župan, usmerjevalna 
skupina 

Postavljen energetski  
menedžer 

Priprava načrta spremljanja 
izvajanja LEK 

Energetski menedžer, 
delovna skupina 

Načrt spremljanja 

Sprejem vsebin LEK v OPN Energetski menedžer, 
delovna skupina 

- 

Izdelava načrta sodelovanja med 
občino in državo za spodbujanje 
URE 

Energetski menedžer, 
delovna skupina 

Izdelan in sprejet načrt 

Iskanje finančnih sredstev preko 
javno-zasebnega partnerstva 

Energetski  menedžer - 

Javne stavbe 

Uvedba energetskega 
knjigovodstva 

Energetski menedžer, 
delovna skupina, zunanji 
izvajalec 

Uvedeno energetsko 
knjigovodstvo v vse 
javne stavbe 

Energetske izkaznice Energetski menedžer,   
pooblaščeni zunanji 
izvajalec občinska uprava 

Pridobitev energetskih 
izkaznic za vse javne 
objekte 

Gospodarstvo 

Izdelava načrta spodbujanja in 
uvajanja URE (zamenjave starih 
kotlov) in OVE (sončne celice, 
TP, biomasa) 

Energetski menedžer, 
delovna skupina 

Pregled in posodobitev 
v vseh večjih 
porabnikih energije 

Gospodinjstva 

Izdelava načrta spodbujanja in 
uvajanja URE (zamenjave starih 
kotlov) in OVE (sončne celice, 
TP, biomasa) 

Energetski menedžer, 
delovna skupina 

Izdelan načrt 

UKREP 3  
IZRABA LOKALNIH OVE 
 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 

 

Izdelava načrta izrabe OVE 
(biomasa, bioplin, sončna 
energija in toplotne črpalke 

Energetski menedžer, 
delovna skupina 

Izdelan načrt 

Izdelava idejnega projekta o 
izrabi geotermalne energije 

Energetski  menedžer, 
zunanji izvajalci 

Izdelan idejni projekt 

Izdelava idejnega projekta o 
izrabi vodnega potenciala 

Energetski  menedžer, 
zunanji izvajalci 

Izdelan idejni projekt 

UKREP 4 TRAJNOSTNA NOVOGRADNJA 
Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 

 

Obvezna izdelava študije o URE 
in izrabi OVE ob vsaki 
novogradnji 

Energetski menedžer, 
investitor 

Študija za vsako 
novogradnjo v javnem 
sektorju 

Izdelava študije izvedljivosti za 
izvedbo skupne kotlovnice za 
novo stanovanjsko naselje 

Energetski menedžer, 
investitor 

Izdelane študije 
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Volavče in stanovanjsko naselje 
Rumanjške košenice; 
Izdelava študije izvedljivosti 
skupne kotlovnice z možnostjo 
kogeneracije na obnovljivi vir 
energije (biomasa) za bodočo 
gospodarsko cono Zalog 

Energetski menedžer, 
investitor 

Izdelana študija 

Izdelati študijo izvedljivosti za 
oddajo strehe  na telovadnici in 
za sončno elektrarno na 
degradiranem območju 

Energetski  menedžer Izdelana študija 
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6. OPIS PROJEKTOV Z PROJEKTNIMI NALOGAMI 

6.1. Gospodinjstva 
Občina mora svojim občanom biti vzgled pri upravljanju in rabi energije. Z naložbami in projekti energijske 
učinkovitosti, URE in OVE tako posredno vpliva na spreminjanje navad in razmišljanja občanov. Ukrepe 
energijske učinkovitosti tako delimo po prioriteti in sicer: 

• Znižanje rabe energije ima prvo prioriteto. Ne zahteva investicij, ampak le spremembo navad. Sem 
spada ugašanje gospodinjskih aparatov, če niso v uporabi, ugašanje luči, če je dovolj svetlobe ali 
prostora ne porabljamo, nastavitev pravilne temperature sanitarne vode, redno čiščenje bojlerjev tople 
vode in razsvetljave, sušenje perila na prostem namesto s sušilnikom, pometanje namesto sesanja, 
uporaba kolesa namesto avtomobila na krajše razdalje, ali javnega prevoza na daljše razdalje ipd. 

• Znižanje rabe energije z posodobitvijo obstoječih sistemov. Sem spadajo vgradnja toplotne izolacije 
(podstrešja, fasade), energijsko učinkovitega stavbnega pohištva, zamenjava zastarelih naprav in 
aparatov z energijsko učinkovitimi (npr., ki so opremljeni z energijsko nalepko), zamenjava svetil z 
žarilno nitko z energijsko varčnimi svetili, zamenjava obstoječega kotla z energijsko učinkovitejšim 
ipd. takšni ukrepi zahtevajo finančne vložke, vendar jih običajno izvajamo, ko nam obstoječe naprave 
in sistemi odpovejo ali jih moramo zamenjati, ko so zastareli oz. dotrajani. 

• Raba obnovljivih virov energije. Sem spadajo zamenjava sistema ogrevanja ter prehod iz neobnovljiv 
na obnovljiv energijski vir, npr. prehod na lesno biomaso, (polena, sekance, pelete), vgradnja toplotne 
črpalke, priklop na daljinsko ogrevanje, gretje sanitarne vode s sončno energijo ipd.  

• Rekuperacija odpadne energije. Ta ukrep je bolj prisoten v industriji in sistemih z prisilnim 
ogrevanjem in prezračevanjem. V gospodinjstvih je sistem prisilnega prezračevanja nujen pri nizko 
energijskih in pasivnih hišah, kjer na vtok svežega zraka vgradimo rekuperator toplote. 

• Pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Sem spadajo sistemi, s katerimi proizvajamo toploto in 
električno energijo, npr. kogeneracijski sistem, proizvodnja električne energije s Stirlingovim 
motorjem, majhne hidroelektrarne, proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah. Ti sistemi 
so najdražji, velikost in zmogljivost sta odvisna od naravnih danosti. Pridobiti si moramo tudi status 
kvalificiranega proizvajalca električne energije, naložbo pa običajno sofinancira država, proizvedeno 
električno energijo v celoti prodamo distributerju po ceni za zeleno elektriko, ki je nekajkrat višja od 
one, ki jo sami kupujemo za lastno rabo. 

 
Energijsko svetovanje 
Občina Straža spada pod Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina (LEAD Krško).  Na 
sedežu agencije lahko občani dodatno dobijo informacije o aktualnih razpisih in pomoč pri pripravi ustrezne 
dokumentacije. 
 
Občina Straža se mora osredotočiti na tiste ukrepe, ki so z vidika učinkovitosti nujni, predvsem pa na: 
• Zamenjavo zastarelih klasičnih kotlov na les z novejšimi z višjimi izkoristki in tehnično dovršenimi. 

Struktura rabe energentov v občini Straža kaže, da med 50-86 % gospodinjstev uporablja za ogrevanje les 
in lesne ostanke. To je zelo pozitivno, ker je les v občini dostopen energijski vir. Vendar so ti kotli 
zastareli, izkoristki so nizki in izgorevanje nepopolno, nastaja strupen ogljikov oksid CO. Zato je potrebno 
vzpodbujati vgradnjo modernih kotlov za centralno ogrevanje na lesno biomaso, npr. na polena, ki imajo 
nizke emisije in visoke izkoristke. 

• Prehod na ogrevanje iz ELKO na lesno biomaso. ELKO je neobnovljivo gorivo,ki prispeva k rasti 
koncentracije toplogrednih plinov v ozračju. Ker je občina Straža bogata z biomaso, je smiselno preiti na 
kotle z lesno biomaso za samostojno ogrevanje. V občini so smiselni tudi mikrosistemi na biomaso na 
območjih večstanovanjskih zgradb. 

• Vzpodbujanje izvajanja ukrepov URE (toplotne in električne). Sem spada informiranje, dvigovanje 
energijske in okoljske osveščenosti ipd. preko občinskega glasila. 
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Preglednica 65: Pomembni ukrepi URE in OVE v gospodinjstvih. 

Področje Vrsta ukrepa 

Ogrevanje - Redno preverjanje in kontrola delovanja peči in sistemov avtomatizacije, 
merilnikov in delovanje črpalk. 
- Nastavitve temperature po prostorih. To dosežemo z vgradnjo termostatskih 
ventilov. 
- Uporaba nizko temperaturnih sistemov, kot so talno, stensko in stropno 
ogrevanje. 
- Prostorov, ki jih ne uporabljamo, ne ogrevamo. 
- Redno vzdrževanje in čiščenje kurilnih naprav in dimnikov. 
- Prehod na OVE, kjer je to mogoče. 
- Toplotna izolacija stropov in oboda stavbe. 
- Zamenjava energijsko neučinkovitih oken in vrat z energijsko učinkovitimi, 
koeficient toplotne prehodnosti naj bo maksimalno 1,1 W/m2K. 
Primerna razporeditev grelnih teles. Posebej pazimo pri vgradnji sistemov v lastni 
režiji, da so grelna telesa in peč pravilno dimenzionirani in vgrajeni. 

Prezračevanje - Kontrolirano prezračevanje.  
- Okna in vrata zatesnimo. Prezračujemo kratek in intenziven čas, takrat zapremo 
ogrevanje. Pravilno prezračevanje pomeni na stežaj odprtje oken in vrat za nekaj 
minut.  
- V primeru nizko energijske ali pasivne hiše je potrebno vgraditi prisilno 
prezračevanje z rekuperatorjem toplote z najmanj 80 % izkoristkom. 
- redno preverjamo tesnost oken in stavb. Po potrebi izvedemo test zrakotesnosti. 

Električna energija - Razsvetljavo prižgemo, ko nimamo na voljo dovolj naravne svetlobe. 
- Svetlobna telesa in okna redno čistimo. 
- Svetila z žarilno nitko zamenjamo z energijsko varčnimi. 
- Luči ugašamo, če prostora ne uporabljamo. 
- Izklapljanje električnih aparatov, če jih ne uporabljamo. Izklopimo aparate iz 
stanja pripravljenosti. 
- Pri nakupih izberemo energijsko učinkovite aparate ter naprave (z ustrezno 
energijsko nalepko). 
- Delovanje naprav prilagodimo tarifnemu sistemu in uporabljamo cenejšo 
električno energijo (npr. za pranje). 

Voda - Redno kontroliramo stanje pip, tuša in splakovalnikov.  
- V ventile namestimo naprave za zniževanje pretoka. 
- Raje se tuširajmo kot kopamo. 
- Pipo zapiramo, če vode ne rabimo (npr. miljenje rok in pranje zob). 
- Sanitarno vodo ogrevajmo z istim virom kot ogrevamo prostore, po možnosti z 
obnovljivim virom. Pozimi uporabljajmo TČ, poleti SSE. 

Promoviranje - Naštete sonaravne metode gospodarjenja z obnovljivimi in neobnovljivimi viri 
prenašajmo na otroke in jih vzgajamo v smeri energijske učinkovitosti. 

 
Sodobni kotli na lesno biomaso za centralno ogrevanje 
Poznamo različne izvedbe in sicer: 
d) kotle z ročnim nalaganjem. Najučinkovitejši so kotli s prezračevanim kuriščem na polena, ki jih ročno 

naložimo na žerjavico. Ventilator posesa ali potisne nastale pline skozi odprtino v zgorevalno komoro, ki 
se nahaja neposredno ob ali pod zalogovnikom. Tu dodajamo še sekundarni zgorevalni zrak in pride do 
popolnega zgorevanja. Toploto iz nastalih dimnih plinov prenesemo na ogrevalno vodo, ki jo odtakamo 
skozi ogrevalni sistem. Izkoristek kotla povečamo, če v sistem dodamo hranilnik toplote. Kotle izdelujejo 
med 15 kW do 80 kW. Cene takšnih kotlov presegajo 3.500 EUR. 

e) Kotli z avtomatskim  doziranjem, ki uporabljajo lesne sekance ali pelete. Oboje je shranjeno v 
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zalogovniku, avtomatski dozirni sistem skrbi za nemoteno delovanje kotla. Na trgu dobimo kotle nad 15 
kW, kompletna naložba v popolnoma avtomatizirano kotlovnico dosega 8.000 EUR. 

f) Kaminske peči, katerim les dovajamo neposredno v zgorevalni prostor. Običajno jih vgradimo v prostor, 
ki ga ogrevamo, obstajajo pa tudi takšne, ki imajo vgrajen prenosnik toplote in so priključeni na sistem 
centralnega ogrevanja. sem spadajo tudi ti. zidani štedilniki, ki so pogosti na podeželju. 

 
Toplotne črpalke 
Ogrevanje s toplotno črpalko predstavlja energijsko učinkovit in sonaraven način ogrevanja prostorov in 
sanitarne vode. Toplotna črpalka je naprava, ki črpa energijo iz okolice z nižjega temperaturnega nivoja in jo 
prenaša na ogrevalni medij na višji temperaturni nivo. Pri tem porablja električno energijo za pogon 
kompresorja. Energija okolice je lahko iz okoliškega zraka, tal ali vode. Za prenos toplote v krožnem procesu 
je v toplotni črpalki delovni medij – hladivo, ki se uparja pri nizkih temperaturah in tlaku in kondenzira pri 
višjem tlaku ter temperaturi.  
Poznamo več vrst toplotnih črpalk in sicer: 
f) toplotna črpalka zrak/voda; 
g) toplotna črpalka voda/voda; 
h) toplotna črpalka tla/voda. 
Osnovni parameter toplotne črpalke je grelno število, ki je razmerje med  koristno toplotno energijo in za to 
porabljeno električno pogonsko energijo. Učinkovitost delovanja toplotne črpalke preko sezone označimo z 
letnim grelnim številom. Določen je kot razmerje med toploto, ki jo dovedemo ogrevalnemu mediju s 
toplotno črpalko in celotno električno energijo, porabljeno preko celotne sezone.  Za izračun moramo poleg 
rabe energije za pogon električnega kompresorja, upoštevati še rabo električne energije pomožnih komponent 
sistema (črpalke za raztopino, odtaljevanje uparjalnika, regulacijo). 
Toplotne črpalke lahko obratujejo samostojno ali v kombinaciji z drugim virom toplote. Sistem ogrevanja s 
TČ poleg same TČ še sestavlja hranilnik toplote, s katerim poleg ogrevanja prostorov dodatno ogrevamo tudi 
sanitarno vodo, znane pa so tudi kombinacije s sprejemniki sončne energije, kotli na biomaso in kotli na 
druge energente.  
Glede oblike poznamo dve izvedbi toplotnih črpalk. V kompaktni izvedbi sta toplotni črpalka in hranilnik 
toplote (vode) v enem sklopu. V primeru, da je toplotna črpalka ločena od hranilnika vode imenujemo takšno 
izvedbo split ali ločena izvedba. 
Toplotna črpalka je lahko je edini vir ogrevanja. Način obratovanja je monovalenten, kar pomeni, da TČ 
pokrije vse potrebe po toploti. V primeru, da toplotna črpalka pokriva toplotne izgube le do določene 
zunanje temperature, pri nižji temperaturi vključimo drugi vir toplote, je takšno obratovanje bivalentno 
alternativno. V primeru bivalentno vzporednega obratovanja TČ deluje neprekinjeno, pri nižjih zunanjih 
temperaturah, ko ne pokriva vseh toplotnih potreb zgradbe, vključimo dodatni vir toplote. Možen način 
obratovanja je še tudi bivalentno delno vzporedno obratovanje, kjer lahko s pomočjo regulacije izberemo 
poljubno obratovanje pri določenih zunanjih temperaturah (Vir: Bojan Grobovšek, Toplotne črpalke, zbrano 
gradivo pred izdajo knjige.)  
 
Cene toplotnih črpalk za individualne hiše so 9.000 EUR in več. 
 
Možni prihranki pri porabi energije za ogrevanje v gospodinjstvih 
Ocene izvedenih analiz, ki so bile sofinancirane s strani MOPE, Direktorata za energetiko, Sektorja za 
učinkovito rabo in obnovljive vire energije ter prejšnjo Agencijo za učinkovito rabo energije (AURE) kažejo, 
da je potencial prihrankov v slovenskih gospodinjstvih tudi okrog 30 %. Glede na stanje v občini Straža 
ocenjujemo: 

- 20 % prihranke pri učinkovitejši rabi in posodobitvah kotlov na lesno biomaso, kar znese 14.000 
EUR/a in 

- prihranke pri prehodu iz ELKO na lesno biomaso (znižanje iz 12 % na 5,5 %), kar prinese 25.000 
EUR/a. 

Skupaj to prinese 60 EUR/a na gospodinjstvo. 
 
Prihranek električne energije 
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Prihranke električne energije v gospodinjstvih je težko oceniti. največje rezerve so vsekakor v pri razsvetljavi, 
pa tudi najlažje je zamenjati energijsko potratno z varčno žarnico. Znano je, da pri enaki svetilnosti energijsko 
varčna žarnica porabi 80 % manj energije kot klasična. Če predpostavimo, da takšna žarnica gori tri ure 
dnevno, npr. 100 W in jo zamenjamo z energijsko učinkovito 20  W, ki ima enako svetilnost, pri eni žarnici 
letno prihranimo 7 EUR, v osmih letih, kolikor je življenjska doba žarnice pa 56 EUR. Če računamo, da s 
posodobitvijo oz. zamenjavo energijsko potratnih sijalk z energijsko varčnimi dosežemo 10 % znižanje rabe 
energije v gospodinjstvih, potem letni prihranki znesejo 160 MWh/a oz. 16.000 EUR/a kar znese 40 EUR/a 
na gospodinjstvo. 
 

6.1.1. Projektna naloga: Informiranje prebivalstva o ukrepih URE in OVE  
Namen 

• Sanacija objektov in zagotovitev učinkovite rabe energije  

• Raba obnovljivih virov energije 
Cilji 

• Zmanjšana poraba energije za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode. 

• Povečan delež obnovljivih virov energije. 
Aktivnosti  

1. Izobraževanje za zmanjšanje toplotnih izgub stavbe 
V sklopu izobraževanj za toplotno izolacijo stavb bodo predstavljene rešitve, ki izboljšujejo energijsko 
učinkovitost stavb. Izobraževanja bodo usmerjena v učinkovito energetsko obnovo starejših stavb in 
izgradnjo novih stavb. Poudarek bo namenjen novim izolacijskim materialom, ki se jih uporablja pri izolaciji 
oboda stavb (fasade, streh, tal). Poudarjene bodo tudi toplotne izgube zaradi oken ter reševanje problematike 
toplotnih mostov. V sklopu izobraževanja bodo predstavljene možnosti sofinanciranja investicij usmerjenih v 
učinkovito izolacijo stanovanjskih hiš. 
Izvedene bodo dve vrsti izobraževanj:  

• Informativna in motivacijska izobraževanja (izvedba enega predavanja); 
• ciljna izobraževanja glede na interesente (obnova stavbnega pohištva (fasade, streha, tla), kjer 

bodo sodelovali tudi predstavniki firm, ki so dejavne na tem področju. Izobraževanja bodo 
organizirana v večdnevnem sklopu. Predstavljeni bodo novi izolacijski materiali ter nove 
rešitve na področju zmanjševanja energetskih izgub stavb.  

2. Uporaba obnovljivih virov energije 
Predstavljeni bodo sistemi, ki omogočajo učinkovito in ekonomično rabo obnovljivih virov energije. Poseben 
poudarek bo namenjen analizi povrnitve investicija ob zmanjšanju stroškov ogrevanja. 

• Biomasa  
Predstavljene naj bodo različne vrste biomase (sekancev, peletov) ter sistemi, ki omogočajo izkoriščanje 
različnih oblik biomase. 
Sistemi:  

- Kotli za zgorevanje lesnih polen z uplinjevalno komoro so bolj primerni za zamenjavo starejših 
peči na drva, saj omogočajo izkoriščanje polen z bistveno večjim energetskim izkoristkom. 

- Kotli za zgorevanje sekancev in peletov, ki so primerni za zamenjavo sistemov na tekoča goriva 
(kurilno olje). 

• Izkoriščanje sončne energije: 
Predstavitev solarnih sistemov ter njihova ekonomičnost.  

• Izkoriščanje obnovljivih virov energije s pomočjo toplotnih črpalk. 
- Toplotne črpalke (voda-voda), ki izkoriščajo toploto podtalnice.  
- Toplotne črpalke (zrak-voda), ki izkoriščajo toploto prostora v katerem se nahaja naprava.  

Pred izvajanjem izobraževanj se bo izdelala zgibanka, ki bo poslana vsem gospodinjstvom v občini. V 
zgibanki bodo predstavljene vsebine izobraževanj. Zgibanki bo priloženo vabilo ter terminski plan 
izobraževanj.  
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V okviru izobraževanja bo organiziran ogled primerov dobrih praks, kjer si bo možno ogledati tako rešitve za 
zmanjšanje toplotnih izgub stavbe, kot tudi sistemov ogrevanja na obnovljive vire energije. 
Pri izobraževanjih naj se vodi lista prisotnih s pomočjo katere se oblikuje ožja interesna skupina ljudi na 
katere bo usmerjeno svetovanje pri načrtovanju energetske sanacije stanovanjskih stavb.  

• Svetovanje pri načrtovanju sanacije 
Svetovanje naj izvaja že obstoječa lokalna energetska agencija, ki deluje na področju občine Straža. Svetovanje 
naj bo usmerjeno v konkretne stanovanjske hiše, za katere naj se določi najboljše rešitve ter načine za 
izkoriščanje obnovljivih virov energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti.  Ukrepi naj temeljijo izolaciji 
stanovanjskih hiš, določitvi najprimernejšega sistema ogrevanja prostorov in sanitarne vode. Predvsem naj se 
spodbuja rabo biomase ter ogrevanja sanitarne vode s pomočjo solarnih sistemov in toplotnih črpalk (zrak-
voda). 

• Pomoč pri iskanju finančnih virov 
Prebivalcem, ki so zainteresirani za investicije v izboljšavo energetske učinkovitosti stavb, naj se nudi pomoč 
pri iskanju možnosti sofinanciranja ter pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije.  
 
Preglednica 66Informiranje prebivalstva o URE in OVE. 
Vrsta kazalnika  Kazalnik Vrednost po zaključku 

projekta  
Kazalnik izdelka • Osveščeno prebivalstvo o URE in 

OVE 
1 

Kazalnik rezultata • število energetsko saniranih stavb vsaj 20 

• število novogradenj 
nizkoenergijskih stavb 

25 

• sanacija sistemov za ogrevanje povečanje za 25% 

• število vgrajenih solarnih  
sistemov in toplotnih črpalk za 
ogrevanje 

povečanje za  20% 

Kazalnik vpliva • zmanjšanje emisij CO2 zmanjšanje za 20% 

• prihranek končne energije povečanje za 20% 
 
Trajanje projekta 
Celoten čas izvajanja programa bo potekal 10 let. 

6.2. Javni sektor 
V tem poglavju navajamo nekaj smernic, ki lahko pripomorejo k uspešnemu izvajanju energetskega 
upravljanja v javnem sektorju. Učinkovitejša raba energije v javnih zgradbah pomeni predvsem zniževanje 
stroškov energije (električne in toplotne).  
Pri izdelavi in izvedbi občinske energetske zasnove je še posebej pomembno, da so posamezni ukrepi, 
predvsem na področju učinkovite rabe energije, predvideni in izvedeni v stavbah, ki so v lasti občine. Izvedba 
teh ukrepov lahko služi kot zgled prebivalstvu pri prikazu praktičnih možnosti za zniževanju stroškov za 
energijo v stavbah. Izkušnje, ki jih pri tem pridobi občina, pa so lahko kasneje v pomoč tudi ostalim 
lastnikom javnih in stanovanjskih stavb. V nadaljevanju bomo  predstavili skupne ukrepe za vse javne zgradbe 
in nato na osnovi enostavnih energetskih pregledov še ukrepe po stavbah. 
 
Postavitev občinskega energetskega managerja 
Po pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptih (v sprejemanju) in po 
pogodbi o sofinanciranju z Evropsko komisijo je Lokalna energetska agencija, v tem primeru Dolenjska-
Posavje-Bela Krajina (LEAD Krško) zadolžena za promocijo in izboljševanje energijske učinkovitosti ter 
uvajanje OVE na tem področju. LEA tudi prevzame izvajanje LEK. 2. člen omenjenega pravilnika tudi 
govori, da LEA obenem prevzame tudi funkcijo lokalnega energetskega managerja, ki je torej nosilec izvajanja 
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akcijskega načrta LEK. Ker je občina Straža imenovala usmerjevalno skupino za pripravo in kasnejše izvajanje 
LEK-a. je smiselno vzpostaviti dobro sodelovanje z LEAD Krško. LEA Dolenjska-Posavje-Bela Krajina 
(LEAD Krško) torej skrbi za izvedbo akcijskega načrta in izvajanje ukrepov ter uvajanje energijske 
učinkovitosti, obveščaje, iskanje dodatnih virov za financiranje ukrepov, pripravo projektne dokumentacije, 
pisanje poročil, svetovanje pri planiranju, projektiranju, izdelavi idejnih študij, nadzoru gradnje in 
promoviranje OVE in URE na lokalnem nivoju. 
 
Energijsko knjigovodstvo 
Energijsko knjigovodstvo je osnovni instrument upravljanja z energijo in predstavlja zajemanje, obdelavo in 
arhiviranje podatkov, povezanih z nabavo in porabo energentov in energij. To je ciljno spremljanje rabe 
energije.  
Energijsko knjigovodstvo lahko razdelimo na več stopenj in sicer: 
A) Enostavno energijsko knjigovodstvo izvaja odgovorna za energetiko v stavbi. Vsak mesec pregleda 
račune za energijo in jih primerja z računi prejšnjih mesecev. S tem dosežemo sledenje porabe energije. Šele s 
primerjavami porabe energije in stroškov v časovnih obdobjih glede na določen objekt in/ali glede na rabo 
energije za specifičen namen ter s tovrstnimi primerjavami med (podobnimi) objekti, ustvarjamo zavest o 
tem, da so energijske storitve vezane na stroške, ki se lahko glede na dano storitev na enoto zelo razlikujejo, 
kar je seveda odvisno od vrste energenta, vrste tehnologije, lege v prostoru, konstrukcijske zasnove, 
uporabljenih materialov, vzdrževanja stavbe in tehnologij, ki zagotavljajo energetske storitve ter tudi od 
ravnanj uporabnikov. Enostavno energijsko vodenje torej zajema redno vodenje: 
• porabe in stroškov električne energije; 
• porabe in stroškov energentov; 
• porabe in stroškov vode; 
• dnevnika vzdrževalnih del, okvar in popravil; 
• obratovalni dnevnik obratovanja kotlovnice, sistema prezračevanja in klimatiziranja, temperatur v 

prostoru in zunanjih temperatur; 
• izračun kazalnikov rabe energije in vode, npr. specifične rabe energije za ogrevanje v kWh/m2, porabo 

vode na zaposlenega, porabo električne energije na uporabno površino, zaposlenega, stroške energije in 
vode na zaposlenega, stroške po dobavljeni/porabljeni enoti energije/energenta ipd. 

Takšen pogled na energijske stroške in porabo energije omogoča, da jih gledamo kot spremenljivko, na katero 
ne vplivajo le gibanja na trgih energije in energentov, temveč tudi izbire in dejanja financerjev, upraviteljev, 
vzdrževalcev in uporabnikov. Vpeljava energetskega knjigovodstva, ki zajema več sorodnih objektov tudi 
omogoča, da ne le ugotovimo, kje oz. za katero energetsko storitev so izdatki največji, temveč da primerjamo 
specifične izdatke za določeno storitev (npr. stroški za ogrevanje na m2, na obiskovalca, na šolarja, na gosta, ..) 
med posameznimi (podobnimi) objekti in tako lahko identificiramo, kje se splača podrobneje raziskati 
možnosti za stroškovno upravičene ukrepe in investicije v zmanjšanje energetske rabe oz. zmanjšanje 
stroškov. Vendar za to sledenje potrebujemo tudi podatke o cenah energentov in celotnih stroških 
posameznih ukrepov. Obenem nam določeno odstopanje v rabi pove, da v je prišlo do motenj in okvar v 
sistemu in lahko takoj ukrepamo in s tem preprečimo dodatne stroške in večjo rabo energije. 
Energijsko knjigovodstvo lahko služi tudi izobraževanju, saj omogoča, da se ocenijo tisti morebitni prihranki, 
ki niso rezultat spremembe zunanjih pogojev (npr. povprečna temperatura v določenem mesecu ali letu) ali 
izboljšave tehnologij, temveč rezultat sistematičnih in motiviranih prizadevanj uporabnikov za čim manjšo 
porabo energije (pravilno prezračevanje, pravočasno ugašanje luči in aparatov, sprotno seznanjanje o 
energijski porabi itd.). Interes za (bolj) učinkovito rabo energije v javni stavbi je odvisen od motivacije 
upravitelja, vzdrževalnega oz. tehničnega osebja, uslužbencev in uporabnikov. 
B) Razširjeno energijsko knjigovodstvo ali aktivno upravljanje z energetskimi sistemi pomeni kontinuirani 
nadzor nad delovanjem sistemov v zgradbi ali več zgradbah. Sistem sestavlja specialna programska oprema in 
vgradnjo merilnikov, ki so povezani v enotni merilno nadzorni sistem. Sistem je povezan z računalnikom 
preko interneta na daljavo. To pomeni, da lahko takšen nadzor vršimo npr. za javne zgradbe občine Straža iz 
drugih oddaljenih prostorov. Ocenjeni stroški zajemajo: 
- Nakup enotne programske opreme za vse javne zgradbe v sistemu upravljanja: 100.000 EUR ali najem 

300 EUR/a za posamezno stavbo; 
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- vgradnjo merilnikov pretoka, temperature ipd., ocenjena vrednost 10.000 EUR na zgradbo; 
- dodatne stroške za dostop do obstoječih meritev, npr. električne energije: 30 EUR na mesec po merilnem 

mestu. 
- storitve energijskega managerja:  100 EUR/mesec za zgradbo. 

 
Če upoštevamo najem programske opreme, potem je ocena investicijskih in obratovalnih stroškov za OŠ 
Vavta vas, Zdravstveno postajo Stražo, Materinski dom Straža prikazana v preglednici 9.2. 
 
Preglednica 67: Ocenjeni investicijski in obratovalni stroški aktivnega upravljanja za javne zgradbe v občini Straža. 

Vrsta stroška Stroški naložbe v EUR Obratovalni stroški v EUR/a 

Merilniki 30.000   

Računalnik 2.000  

Amortizacija  3.200 

Programska oprema  900 

Storitve  3.600 

Drugi stroški  1.100 

SKUPAJ 32.000 8.800 

 
Letni stroški energije v javnih zgradbah občine Straža znašajo 20.351,81 EUR. Predpostavimo, da prihranimo 
20 % energije, kar znese 4.070,36 EUR. Iz navedenega je razvidno, da so obratovalni stroški višji od 
prihrankov, zato je ekonomsko smiselno izvajati enostavno energijsko knjigovodstvo. 
 
Energetski pregled javnih zgradb 
Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetskega stanja stavbe. Glede na 
namen in obseg energetskih pregledov, jih lahko razvrstimo v tri skupine: 
- Preliminarni pregled – predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analizo izdelamo na 

podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma stavbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih z 
vprašalnikom. Tega smo mi v tem LEK-u izvajali na vseh javnih stavbah. 

- Poenostavljeni energetski pregled – se priporoča za preproste in lahko razumljive primere. 
- Razširjeni energetski pregled – je pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja ali stavbe (javne 

ustanove, …). Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za 
učinkovito rabo energije. Takšen pregled priporočamo za vse javne zgradbe in večja podjetja. 

Osnovni elementi celovitega energetskega pregleda stavbe so naslednji: 
- analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo; 
- obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije; 
- analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije; 
- poročilo o energetskem pregledu; 
- predstavitev energetskega pregleda. 
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Na sliki smo prikazali shematski prikaz poteka izdelave energetskega pregleda. 
 

 
Slika 8: Shematski prikaz poteka izdelave energetskega pregleda. 
(Vir: Metodologija izvedbe energetskega pregleda) 
 
Obseg energetskega pregleda in s tem tudi njegova cena, je odvisen od kompleksnosti stavbe, rabe energije in 
stroškov zanjo ter pričakovanih energijskih prihrankov. Država nudi tudi finančne spodbude glede izdelave 
razširjenega energetskega pregleda. 
Najvišji znesek sofinanciranja izvedbe energetskega pregleda znaša od 800 EUR za objekt, kjer je bila poraba 
energije v preteklem letu 300 MWh, do 8.500 EUR za objekt, kjer je bila poraba višja od 16.000 MWh. Med 
tema porabama poteka po narisani krivulji oziroma po enačbi. 
 
y = 0,1 . x3 – 11,19 . x2 + 518 . x pri čemer sta: 
 
x  Poraba vse energije v preteklem letu/500 +1 
y  Znesek sofinanciranja v  EUR; znesek se zaokroži na 10 EUR 
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Slika 9: Višina sofinanciranja energetskega pregleda. (Vir: http://www.mop.gov.si/) 
 
Občina Straža ima naslednje javne zgradbe, v katerih bi bilo potrebno izdelati razširjene energetske preglede: 
- osnovno šolo Vavta vas; 
- Zdravstveno postajo Straža 
- Materinski dom Straža 
 
Okvirna višina sofinancirana energetskega pregleda vseh treh zgradb bi znašala 2.000 EUR. 
 
Glede na že izvedene enostavne energetske preglede smo za posamezne objekte izdelali nabor ukrepov za 
izvedbo. 
 
Preglednica 68: Pregled ukrepov v URE in OVE v javnih stavbah 

PRIPOROČLJIVI UKREPI Višina naložbe 
B M S V 

Sanacija kotlovnice oz prehod na OVE (npr.lesna biomasa ali TČ v OŠ in 
ZD)    x 

Sanacija fasade in stavbnega pohištva    x 

Zamenjava razsvetljave z energijsko učinkovitejšo  x   

Namestitev termostatskih ventilov v ZD  x   

Prehod ogrevanja na TČ zemlja/voda    x 

Vgradnja solarnega sistema za ogrevanje tople sanitarne vode   x  

Vgradnja fotovoltaičnega sistema za pridobivanje elek. energije     x 

Uvedba energijskega knjigovodstva  x   

Motiviranje in izobraževanje osebja ter otrok glede OVE in URE x    

Legenda: B = brez stroškov, M = nizki stroški, S = srednji stroški, V = vi stroški 
 
Javna razsvetljava 
V nadaljevanju bomo opisali nekaj osnovnih ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije za javno 
razsvetljavo. Pri javni razsvetljavi lahko samo s prihrankom električne energije prenovimo celotno 
razsvetljavo brez potrebnih dodatnih sredstev za financiranje. Z izbiro ustreznih, sodobnih, optimalno 
izbranih svetilk lahko pri novogradnjah javne razsvetljave stroške za plačevanje tokovine bistveno znižamo. 
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Potrošnja električne energije se lahko bistveno zmanjša tudi z uporabo centralnega regulatorja (Vir: 
http://www.tt-mb.si/Svetilke.ttm). Na področjih, kjer so vgrajene svetilke, ki so energijsko neučinkovite, je 
smiselno pretehtati možnost zamenjave takšne razsvetljave z novo in sodobnejšo. V zadnjem času je prišlo na 
področju razsvetljave do velikega napredka. Izdelujejo svetilke: 

• z večjim svetlobnim tokom; 
• z večjim svetlobnim izkoristkom; 
• z daljšo življenjsko dobo sijalk; 
• z kvalitetnejšimi (računalniško obdelanimi) reflektorji za dosego kvalitetnejših;  
• svetlobno-tehničnih lastnosti; 
• z optimalnimi sistemi tesnjenja; 
• enostavni načinom vgradnje. 

 
Za pristop k takšnemu projektu potrebujemo poleg ugotovljene potrebe po prenovi, še osnovne podatke o 
obstoječi razsvetljavi (tipe svetilk, mesto vgradnje, vrsto sijalk, število svetilk, višino vgradnje svetilk, širino 
ceste, vrsto kandelabrov ipd.). Takšni podatki so osnova za izdelavo svetlobno-tehničnega izračuna z novimi 
sodobnimi svetilkami. Ob upoštevanju Uredbe o mejni vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, 
št. 81/2007), dobimo potrebno število in vrsto sijalk. Pred samim pristopom k prenovi je na osnovi podatkov 
o obstoječi razsvetljavi potrebno narediti ekonomski izračun možnega prihranka električne energije in oceni 
(na osnovi predvidene cene materiala in dela) potrebna doba odplačevanja, kar je eden bistvenih razlogov za 
odločitev o prenovi javne razsvetljave. Prihranek pri tako izvedeni prenovi znaša lahko od 30 % do 50 % 
potrošnje električne energije. Dodatni prihranek električne energije dosežemo z uporabo centralne regulacije 
javne razsvetljave, kjer ob določeni uri znižamo tok sijalk in s tem potrošnjo. Za ustrezno izbiro tipa 
regulatorja je potrebno poznati vrsto in število obstoječih svetilk. Prihranek električne energije pri uporabi 
regulatorja je do 30 %, kar je lepo prikazano na sliki (Vir: http://www.ttmb. si/Svetilke.htm) 
 

 
Slika 10: Časovni diagram delovanja javne razsvetljave. (Vir: http://www.tt-mb.si/Svetilke.htm.) 
 
Roki, predpisani z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja: 

• 31. 3. 2009 oz. nato vsakih 5 let: Izdelava načrta javne razsvetljave; 
• 31. 3. 2010 oz. tri leta po obratovanju JR: Poročilo o obratovalnem monitoringu. 

 

6.2.1. Projektna naloga: Rekonstrukcija javne razsvetljave v občini Straža  
 
Ozadje projekta 
Pogodbeni vzdrževalec za javno razsvetljavo v občini Straža je podjetje Elektromehanika Gregorič Branko 
d.o.o. Podjetje je v zaključni fazi priprave katastra in načrta javne razsvetljave. Na podlagi pridobljenih 
podatkov pa občina razpolaga z 250 svetili. V občini je približno ena polovica živo srebrnih in polovica 
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natrijevih. 27 svetil je že zamenjanih v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS.št. 81/2007, 109/2007). Poraba električne energije za javno razsvetljavo je v 
letu 2008 znašala 185.365 kWh. To pomeni, da poraba za javno razsvetljavo na prebivalca znaša 50,6 kWh, 
kar je za 11% več od ciljne porabe na prebivalca, ki znaša 45,5 kWh. 
 
Naloge 

1. Analiza dejanskega stanja. 
Analiza dejanskega stanja obsega pregled javne razsvetljave in sicer: 

• katastra javne razsvetljave (popis vseh svetilk in drogov ter njihovih pozicij, dodelitev označbe vsaki 
svetilki oz. drogu, izdelava zemljevida s točnimi podatki o položaju svetilk, število prižigališč, izdelavo 
baze podatkov z vsemi lastnostmi drogov, svetilk in druge vgrajene opreme); 

•  izračun stroškov električne energije in stroškov vzdrževanja; 
• izračun kazalnikov, npr. porabe električne energije na prebivalca na leto, porabe električne energije na 

prižigališče, specifični stroški vzdrževanja ipd.; 
• pregled javne razsvetljave za osvetlitev kulturnih spomenikov in določitev lastnosti te razsvetljave ter 

osvetljenosti; 
• pregled in lastnosti razsvetljave fasad javnih zgradb; 
• pregled in lastnosti objektov za oglaševanje, ki so v lasti upravljavca in občine; 
• pregled in lastnosti razsvetljave športnih igrišč, ki so v lasti ali upravljanju občine in njenih zavodov ter 

podjetij; 
2. Izdelava načrta javne razsvetljave, ki ga sestavljajo naslednja poglavja oz. podatki; 
• ime in naslov upravljavca javne razsvetljave; 
• opredelitev vrste razsvetljave; 
• podatki o dolžini osvetljenih občinskih ali državnih cest za razsvetljavo cest; 
• podatki o površini osvetljenih nepokritih javnih površin za razsvetljavo javnih površin; 
• podatki o zazidanih površinah stavb in nepokritih zazidanih javnih površinah gradbenih inženirskih 

objektov za razsvetljavo letališča, pristanišča, železnice, proizvodnih objektov, poslovne stavbe, 
športnega igrišča ali gradbišča; 

•  podatki o osvetljenih površinah fasad ali kulturnih spomenikov; 
• podatki o objektih za oglaševanje za razsvetljavo teh objektov; 
• podatki o celotni električni moči svetilk razsvetljave in številu svetilk; 
• opis sistema za ugotavljanje in merjenje porabe elektrike zaradi obratovanja razsvetljave za 

razsvetljavo cest in za razsvetljavo javnih površin; 
• način izvajanja obratovalnega monitoringa; 
• podatki o letu v katerem bodo izvedene prilagoditve JR (terminski plan izvedbenih ukrepov). 
 

3. Izdelava akcijskega načrta sanacije javne razsvetljave in dokumenta za identifikacijo investicijskega projekta 
(DIIP), ki bo osnova za sofinanciranje s strani vlade RS. Dokumenta bosta vsebovala tehnični opis 
rekonstrukcije in regulacije s ponudbami za rekonstrukcijo, izračun prihrankov (stroškov električne energije 
vzdrževanja) in višine naložbe, vračilne dobe naložbe, neto sedanje vrednosti donosa ter interne stopnje 
donosnosti za eno ali več predlogov rekonstrukcije. 
4. Izvedba rekonstrukcije. 
Investitor se lahko odloči za enkratno ali postopno rekonstrukcijo sistema javne razsvetljave. 
5.Obratovalni monitoring javne razsvetljave naj poleg z uredbo zahtevanih meritev osvetljenosti in drugih 
podatkov (npr. izdelava evidence električne moči in drugih lastnosti, izračun porabe električne energije za 
obratovanje javne razsvetljave) tudi podatke o stroških vzdrževanja sistema ipd. 
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6.2.2. Projektna naloga: Energetski pregled javnih zgradb in pridobitev 
energetske izkaznice 

 
Ozadje projekta 
Dolgoročno načrtovanje energetskega razvoja občine je ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja 
občine in osnova za znižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje. Smiselno je, da so v izdelavo, 
sprejem in izvajanje energetskega pregleda javnih zgradb vključeni vsi akterji, kot so direktor občinske uprave, 
vodje oddelkov za naložbe, družbene dejavnosti, direktorji javnih zavodov, občinski svetniki, ravnatelji šol in 
vrtcev. Glede na razpoložljive podatke do sedaj opravljene analize na področju rabe energije v Republiki 
Sloveniji se ravno v okviru javnih stavb skriva velik potencial za prihranke energije in širjenje vedenja o 
pomenu energetske učinkovitosti stavb. Z energetskim pregledom javnih zgradb bo lahko načrtovana 
učinkovitejša raba energije in javne stavbe bodo širši populaciji na praktičen način pokazale primere dobre 
prakse ter s svojim ravnanjem na področju energetike predstavljale vzor.  
 
Naloge 
1. Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo   
Naredila se bosta pregled in analiza energetskega stanja v javnih stavbah ter analiza načinov upravljanja z 
energijo. Upravljavci javnih objektov bodo anketirani, pregledane bodo pogodbe in dogovori z dobavitelji 
energentov, analizirani stroški porabe energije in meritev.  
 
2. Obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije 
Šole in druge javne zgradbe so pomemben porabnik različnih oblik energije. Visoki stroški za energijo in 
onesnaževanje okolja zahtevajo, da se učinkovite rabe energije v javnih zgradbah lotimo celovito, ob 
upoštevanju tehničnih, finančnih, vzgojno izobraževalnih in promocijskih vidikov. Občina mora zato biti 
svojim občanom vzgled pri upravljanju in rabi energije, na podlagi česa se bodo oblikovali možni ukrepi 
učinkovite rabe energije. 
 
3. Analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije 
Na podlagi izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije bo Občina izvedla analizo o primernosti. Občina se 
mora osredotočiti na tiste ukrepe, ki so z vidika učinkovitosti nujni. V okviru ukrepov za učinkovito rabo 
energije bodo postavljeni tako organizacijski ukrepi kot tudi uvajanje novih tehnologij.  
 
4. Priprava poročila o energetskem pregledu 
Po opravljenih analizah in energetskem pregledu se bo pripravilo poročilo o ugotovitvah, katerim bodo 
dodani ukrepi za učinkovitejšo rabo energije v pregledanih javnih zgradbah. Na podlagi izbranih ukrepov se 
bodo izračunali prihranki in stroški investicije, ki bodo predstavljeni v poročilu o energetskem pregledu. 
 
5. Predstavitev energetskega pregleda 
Na koncu izvedenih vseh predhodnih aktivnosti v sklopu projekta Energetski pregled javnih zgradb in 
pridobitev energetske izkaznice se bodo predstavile ugotovitve in posamezna javna zgradba bo pridobila 
energetsko izkaznico. Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s 
priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetske izkaznice stavb izdelujejo neodvisni 
strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/2007 z dne 26.03.2007) na zahtevo stranke. 
Pri izdelavi energetskih izkaznic stavb morajo neodvisni strokovnjaki upoštevati metodologijo, določeno s 
predpisom iz zadnjega odstavka tega člena. 
 
Preglednica 69: Energetske izkaznice. 
Vrsta kazalnika  Kazalnik Vrednost po zaključku projekta  
Kazalnik izdelka • razširjen energetski pregled 4 
Kazalnik rezultata • energetske izkaznice javnih 

zgradb 
Vsaj 4 
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Kazalnik vpliva • prihranek porabljene končne 
energije 

Znižanje porabe za 20% 

 
Trajanje projekta 
6 mesecev po sprejetju LEK. 
 

6.2.3. Projektna naloga: Uvedba energetskega knjigovodstva 
 
Ozadje projekta 
Energetsko knjigovodstvo je osnovni instrument upravljanja z energijo in predstavlja zajemanje, obdelavo in 
arhiviranje podatkov, povezanih z nabavo in porabo energentov in energij. To je ciljno spremljanje rabe 
energije.  
 
Naloge 
1. Uvajanje enostavnega energetskega knjigovodstva 
V sklopu teh aktivnosti se uvede osnovno energetsko knjigovodstvo za vse javne stavbe. Uvede se sistem 
mesečnega spremljanja porabe in stroškov električne energije, energentov, vode. Uvede se tudi dnevnik 
vzdrževalnih del, okvar in popravil, ki so bili izvedeni na energetskih sistemih. 
Enostavno  energetsko knjigovodstvo naj zajema redno spremljanje: 

• porabe in stroškov energentov; 
• porabe in stroškov vode; 
• dnevnika vzdrževalnih del, okvar in popravil; 
• obratovalni dnevnik obratovanja kotlovnice, sistema prezračevanja in klimatiziranja, temperatur v 

prostoru in zunanjih temperatur; 
• izračun kazalnikov rabe energije in vode, npr. specifične rabe energije za ogrevanje v kWh/m2, porabo 

vode na zaposlenega, porabo električne energije na uporabno površino, zaposlenega, stroške energije 
in vode na zaposlenega, stroške po dobavljeni/porabljeni enoti energije/energenta ipd. 

 
2. Uvajanje razširjenega energetskega knjigovodstva  
V sklopu teh aktivnosti se uvede razširjeno energetsko knjigovodstvo za stavbe, kjer so stalno naseljene oz. 
zaposlene osebe. Izvede se:  

• Nakup enotne programske opreme za vse javne zgradbe v sistemu upravljanja 
• vgradnja merilnikov pretoka, temperature ipd.,  

 
3. Uporaba zbranih podatkov pridobljenih v sklopu energetskega knjigovodstva 
Na podlagi zbranih podatkov naj se izvede natančna analiza za posamezno javno stavbo. Analiza mora biti 
podlaga za načrtovanje sanacije ter pri določevanju energetskih šibkih točk javnih stavb.  Na podlagi natančne 
analize porabljene energije se izoblikuje varčevalne ukrepe za posamezno javno stavbo 
 
Preglednica 70: Energetsko knjigovodstvo. 
Vrsta kazalnika  Kazalnik Vrednost po zaključku projekta  
Kazalnik izdelka • vzpostavljen sistem 

energetskega knjigovodstva 
za javne stavbe 

1 

Kazalnik rezultata • varčevalni ukrepi za 
zmanjšanje stroškov energije 

vsaj 5 % prihranki energije 

• določitev šibkih točk za vse 
javne stavbe ter vključitev v 
program sanacije 

vsaj 10 % zmanjšanje energije 
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Kazalnik vpliva • zmanjšanje emisij CO2 zmanjšanje za 5 % 

• prihranek končne energije povečanje prihrankov za 15 % 
 
Trajanje projekta 
Celoten čas izvajanja programa. 
  

6.2.4. Projektna naloga: Energetski menedžer 
 
Ozadje projekta 
Za učinkovito izvajanje in spremljanje izvedbe lokalnega energetskega koncepta ter sodelovanje z nosilci 
aktivnosti ter širšo javnostjo skrbi energetski menedžer kot glavni nosilec vseh aktivnosti energetskega 
koncepta.  
 
Energetski menedžer je odgovoren za  

• spremljanje izvajanja koncepta; 
• aktivnosti za sodelovanje javnosti; 
• vrednotenje rezultatov in vplivov programa in podobno; 
• dogovarjanje z nosilci projektov; 
• usklajevanje aktivnosti za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev.  

 
Naloge 

1. Izvajanje izvedbe akcijskega načrta, izvajanje ukrepov ter uvajanje energijske učinkovitosti  
Občina mora vsako leto pripraviti poročilo o izvajanju ukrepov iz akcijskega načrta in ga posredovati 
ministrstvu, pristojnemu za okolje.  
 

2. Obveščanje in iskanje dodatnih virov financiranja ukrepov, priprava projektne 
dokumentacije, pisanje poročil, svetovanje pri planiranju, projektiranju, izdelavi idejnih 
študij, nadzor gradnje 

• razgovori znotraj delovne skupine; 
• določitev ciljev projekta, vsebine projekta, predvidenih stroškov, strukture poteka projekta, postopka 

za izbiro izvajalca, aktivnosti za vključevanje lokalnih akterjev pri nastajanju energetske zasnove; 
• predstavitev projekta na kolegiju občinske uprave in predlog sklepa županu v sprejem za začetek 

aktivnosti na projektu; 
• dogovarjanje s potencialnimi sodelujočimi v komisiji oz. delovni skupini (znotraj občinske uprave, v 

zunanjih podjetjih, institucijah, javnosti,...) ter potencialnimi zunanjimi svetovalci; 
• končna določitev sodelavcev na projektu - komisije ali delovne skupine za spremljanje nastajanja in 

izvajanja energetske zasnove način oblikovanja, zunanjega svetovalca, vodje projekta; 
• določitev pristojnosti in nalog med vodjo projekta in zunanjim svetovalcem. 

 
Po teh prvih korakih pa naj bi sledilo: 

• kolegij občinske uprave: predlog komisije za izvedbo javnega razpisa, predlog komisije za spremljanje, 
sodelovanje in nadzor pri izdelavi energetske zasnove občine z imenovanjem vodje projekta ter 
zunanjega svetovalca, sklep o stalnem obveščanju in motiviranju javnosti (načinu, pogostnosti,...), 
poročanju občinskemu svetu, nosilcem odločitev, itd., sklep o predstavitvi na občinskem svetu in 
uradnem začetku projekta; 

• prvi skupni delovni sestanek delovne skupine oz. komisije in zunanjega svetovalca z določitvijo 
podrobnega programa del in terminskega plana izvajanja del; 

• občinski svet: predstavitev projekta, potrditev predloga komisije za izvedbo javnega razpisa, potrditev 
predloga komisije za spremljanje, sodelovanje in nadzor pri izdelavi energetskega koncepta občine z 
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imenovanjem vodje projekta ter zunanjega svetovalca, potrditev predloga za sodelovanje ustreznega 
zunanjega svetovalca in pooblastilo, potrditev podrobnega programa del in terminskega plana 
izvajanja del; 

• izvedba javnega razpisa; 
• analiza ponudb, po možnosti osebni razgovori s ponudniki, izbor najbolj ustreznega ponudnika; 
• podpis pogodbe z izbranim izdelovalcem energetskega koncepta. 

3. Promoviranje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije 
Promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v izobraževalnih programih, ki omogočajo boljše 
razumevanje teh vsebin ter vzpodbujajo privlačnejše metode učenja. 
 
Preglednica 71: Promoviranje OVE in URE. 
Vrsta kazalnika  Kazalnik Vrednost po zaključku 

projekta  
Kazalnik izdelka • študija o možnostih 

trajnostnega saniranja 
obstoječih stavb in 
trajnostnih novogradenj 

1 

Kazalnik rezultata • število energetsko 
saniranih stavb 

vsaj 20 

• število novogradenj 
nizkoenergijskih stavb 

25 

• sanacija sistemov za 
ogrevanje 

povečanje za 25 % 

• število vgrajenih 
solarnih sistemov in 
toplotnih črpalk za 
ogrevanje 

povečanje za  20 % 

Kazalnik vpliva • zmanjšanje emisij zmanjšanje za 20 % 

• prihranek končne energije povečanje za 20 % 
 
Trajanje projekta 
Celoten čas izvajanja programa bo potekal 10 let. 
 

6.3. Gospodarstvo 
Med pomembnejše ukrepe, ki jih običajno v industrijskih ali obrtnih obratih prinašajo energetske prihranke, 
lahko štejemo naslednje: 

• izraba odpadne toplote za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode; 
• nadzor nad temperaturami v prostoru; 
• energijsko učinkovito ogrevanje (moderni kondenzacijski kotli, regulacija itd.); 
• izdelava pravilnikov o temperaturah v prostoru; 
• dnevno spremljanje porabe goriva za ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature; 
• analiza stroškov obratovanja lokalnih električnih grelnikov; 
• uvedba energijskega knjigovodstva in energijskega managerja. 
• energetsko učinkovita razsvetljava: 

• izklapljanje, ko razsvetljava ni potrebna; 
• uporaba dnevne svetlobe, kjer je to mogoče; 
• uporaba energetsko učinkovitih sijalk; 
• prilagoditev svoje razsvetljave Uredbi o svetlobnem onesnaževanju (Ur. l. RS 81/07 
• in 109/07). 
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• učinkovita raba in odprava puščanja vode 
• tedensko spremljanje porabe vode po posameznih vejah. 

• optimiranje tehnoloških procesov:  
 
V občini Straža bi bil v obrtni in industrijski dejavnosti smiseln prehod na uporabo novih sodobnejših kotlov 
za ogrevanje prostorov in tople sanitarne vode na OVE (lesno biomaso, bioplin, sončno energijo). Ta ukrep 
bi bil predvsem ekonomsko in energetsko upravičen v predvideni industrijski coni, kjer bi lahko podjetja 
uporabljala 
skupno kotlovnico na OVE. S tem bi bili stroški naložbe za posamezno podjetje veliko nižji, prav tako pa bi 
bili stroški ogrevanja tudi nižji. V vseh večjih in proizvodnih podjetjih bi bilo smotrno opraviti energetski 
pregled in na osnovi rezultatov spodbuditi ukrepe za doseganje energijskih prihrankov (npr. poraba 
energije nad 1.000 MWh/a). Cena razširjenega energetskega pregleda za neko srednje veliko podjetje znaša 
povprečno 10.000 EUR. Pri tem pa je možno pridobiti subvencije, ki znašajo 50 % cene energetskega 
pregleda. 
 

6.3.1. Projektna naloga: Izdelava načrta spodbujanja in uvajanja URE in OVE v 
gospodarstvu 

 
Ozadje projekta 
Spodbujanje in uvajanja URE in OVE v gospodarstvu lahko predstavlja pomemben prispevek k 
zmanjševanju porabe energije v občinah. To je še posebej pomembno, ker so gospodarski subjekti navadno 
veliki porabniki energije in ker se v splošnem, zaradi večjega interesa, večina obstoječih projektov za 
spodbujanje in uvajanje URE in OVE nanaša na gospodinjstva.  
 
V občini  Straža je en večji industrijski objekt, ostali podjetniško storitveni sektor ni posebej razvit. Glede na 
načrte o novi gospodarski con pa potencial za razvoj podjetniško storitvenega sektorja obstaja. Načrt 
spodbujanja in uvajanja URE in OVE, ki je predmet te projektne naloge, se nanaša na vse obstoječe in 
bodoče gospodarske subjekte v občini, vključno z manjšimi obrtniškimi delavnicami.   
 
Naloge 

1. Analiza stanja energetske porabe in uporabe URE in OVE v gospodarstvu 
Načrt spodbujanja in uvajanja URE in OVE v gospodarstvu je možno oblikovati le na osnovi kakovostno 
izvedene analize stanja energetske porabe in uporabe URE in OVE v gospodarstvu. Analiza stanja bo 
zajemala naslednje segmente: 
• Evidentiranje obstoječih gospodarskih subjektov. 
• Analiza podatkov o skupni porabi posameznih virov energije v gospodarstvu ter podatkov o porabi 

energije po posameznih gospodarskih panogah. 
• Analiza podatkov o načrtovanih gospodarskih subjektih (gospodarska cona) in predvidenih dodatnih 

potrebah po virih energije. 
• Analiza podatkov o obstoječih ukrepih in tehnikah URE v gospodarstvu ter prihrankih energije, ki iz 

tega izhajajo. 
• Zaključki analize stanja s povzetkom ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma priložnosti za izboljšavo 

stanja. 
2. Analiza možnosti uporabe URE in OVE v gospodarstvu glede na lokalne značilnosti 

Predstavljeni bodo sistemi, ki omogočajo učinkovito in ekonomično rabo virov energije ter priporočene vrste 
OVE, glede na lokalne značilnosti in možnosti. Poseben poudarek bo namenjen analizi povrnitve investicij.  

• Uporaba ukrepov za URE  
Predstavljeni bodo ukrepi URE s poudarkom na zamenjava starih kotlov z novimi, sanaciji poslovnih in 
proizvodnih stavb ter gradnji energetsko varčnih in pasivnih zgradb. Predstavljene bodo tudi možnosti 
uporaba specifičnih ukrepov za URE glede na posamezne gospodarske panoge, prisotne v občini (izmenjava 
toplote, kogeneracija). 
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• Biomasa  
Predstavljene naj bodo različne vrste biomase (sekanci, peleti) ter sistemi, ki omogočajo izkoriščanje različnih 
oblik biomase. 
Sistemi:  
Kotli za zgorevanje lesnih polen z uplinjevalno komoro so bolj primerni za zamenjavo starejših peči na drva, 
saj omogočajo izkoriščanje polen z bistveno večjim energetskim izkoristkom. 
Kotli za zgorevanje sekancev in peletov, ki so primerni za zamenjavo sistemov na tekoča goriva (kurilno olje). 

• Izkoriščanje sončne energije 
Predstavitev solarnih sistemov ter njihove ekonomičnosti.  

• Izkoriščanje obnovljivih virov energije s toplotnimi črpalkami. 
Toplotne črpalke (voda-voda), ki izkoriščajo toploto podtalne ali površinske vode.  
Toplotne črpalke (zrak-voda), ki izkoriščajo toploto prostora v katerem se nahaja naprava ali zunanjega zraka.  

3. Cilji načrta in spremljanje izvajanja načrta 
Določeni bodo cilji načrta uvajanja in spodbujanja URE in OVE ter kazalci porabe energije s katerimi se bo 
ugotavljala učinkovitost izvajanja načrta.  
 
Preglednica 72: Primer ciljev in kazalnikov. 
Cilji načrta Kazalniki stanja 
Zmanjšanje porabe 
neobnovljivih virov 
energije  
 

Delež porabljene energije iz neobnovljivih virov energije v 
gospodarstvu 
Delež porabljene energije iz OVE 
Prihranki virov energije, kot posledica uporabe tehnik URE 

 
4. Predlog ukrepov in aktivnosti za spodbujanje in uvajanje URE in OVE 

V sklopu načrta bo, glede na ugotovljeno obstoječe stanje glede porabe virov energije in uporabe OVE in 
ukrepov za URE v gospodarstvu, predstavljen program ukrepov in aktivnosti za spodbujanje in uvajanje URE 
in OVE. 

a. Izobraževanje gospodarskih subjektov o URE in OVE  
V sklopu izobraževanj o URE in OVE bodo predstavljeni obnovljivi  rešitve za učinkovito rabo energije v 
gospodarstvu. Izobraževanja bodo usmerjena v zamenjavo starih kotlov z novimi in sanacijo proizvodnih in 
poslovnih stavb. Pomemben poudarek bo namenjen tudi predstavitvi lokalno najbolj zanimivim obnovljivim 
virom energije kot so sončne celice, toplotne črpalke in biomasa. V sklopu izobraževanja bodo predstavljene 
možnosti sofinanciranja naložb in drugih spodbud na področju URE in OVE. Izvedene bodo dve vrsti 
izobraževanj:  

• Splošna informativna in motivacijska izobraževanja (izvedba enega predavanja) 
• ciljna izobraževanja glede na interesente (glede na vrsto dejavnosti in velikost subjektov). Tovrstna 

izobraževanja bodo vključevala pregled in predstavitev bolj specifičnih ukrepov in tehnik URE in 
možnih OVE, ki so primerni za določeno gospodarsko panogo ali skupini panog.  

Pred izvajanjem izobraževanj se bo izdelala zgibanka, ki bo poslana vsem gospodarskim subjektom v občini. 
V zgibanki bodo predstavljene vsebine izobraževanj. Zgibanki bo priloženo vabilo ter terminski plan 
izobraževanj.  
V okviru izobraževanja bo organiziran ogled primerov dobrih praks, kjer si bo možno ogledati tako rešitve za 
URE, kot tudi sistemov ogrevanja na obnovljive vire energije. 
Pri izobraževanjih naj se vodi lista prisotnih s pomočjo katere se oblikuje ožja skupina ljudi na katere bo 
usmerjeno svetovanje pri načrtovanju URE in OVE.  

b. Svetovanje pri načrtovanju uporabe URE in OVE 
Svetovanje naj izvaja že obstoječa energetska pisarna, ki deluje na področju občine Straža. Svetovanje naj bo 
usmerjeno v konkretne poslovne subjekte, za katere naj se določi najboljše rešitve ter načine za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti. Ukrepi naj temeljijo na spodbujanju 
uporabe novih kotlov, sanaciji stavb in spodbujanju rabe biomase, toplotnih črpalk in sončnih celic. 
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c. Pomoč pri iskanju finančnih virov 
Gospodarskim subjektom, ki so zainteresirani za investicije v izboljšavo energetske učinkovitosti stavb, 
proizvodnih procesov ter ogrevalnih sistemov, naj se nudi pomoč pri iskanju možnosti sofinanciranja ter 
pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije.  
 
Trajanje projekta 
Celoten čas izvajanja programa. 
 

6.3.2. Projektna naloga : Študija izvedljivosti ogrevanja cone  Zalog z lesno 
biomaso 

 
Ozadje projekta 
Študijo izvedljivosti izdelamo, ko bo določena velikost cone in znana vsebina in vrste dejavnosti. Študijo 
izvedljivosti izdelamo z namenom, da namesto individualnih ogrevalnih naprav in kotlov na neobnovljive vire 
zagotovimo centralni ogrevalni in obnovljivi vir.  
 
Naloge 
1. Analiza dejanskega oz. pričakovanega stanja, v katerem evidentiramo: 

• vrste dejavnosti; 
• ogrevalno površino vseh stavb; 
• ogrevalno prostornino vseh stavb; 
• vrste procesov in temperaturne nivoje dobavljene toplote ter vrsto energije (toplo vodo, tehnološko 

paro) za gretje procesov; 
Določimo še natančni obseg in dinamiko rabe toplote, ki bodo najpomembnejša podlaga za okvirno določitev 
zmogljivosti ogrevalnega sistema. Določimo še faktor istočasnosti rabe toplote, za mikrosistem je ta faktor 
enak 1. Proučimo še konusno in pasovno obremenitev, ki nam dasta podatek o zmogljivosti hranilnika 
toplote.  

2. Idejni načrt in izračun zmogljivosti.  
Na osnovi dobljenih podatkov o potrebni moči določimo idejno shemo sistema in shemo v realnem merilu, 
ki nam omogoči določitev osnovnih parametrov kotlovnice in dolžine cevovodov. Izvedemo: 

• idejni izračun parametrov (moč, zmogljivost, masno in energijsko bilanco sistema); 
• idejni popis opreme. 
3. Tehnična in ekonomska analiza.  

Izdelamo tehnično variantno analizo, ki obsega različne vrste energentov (lesne pelete, sekance) in različne 
tehnologije, ki jih primerjamo po izkoristkih. Ekonomska analiza zajema investicijske in obratovalne stroške, 
glede na odkupno ceno toplote na trgu določimo še ekonomiko naložbe: vračilni rok, interno stopnjo 
donosnosti, neto sedanjo vrednost donosa.  

4. Izmed vseh variant izberemo najustreznejšo glede na tehnične zahteve in najugodnejšo ekonomiko 
naložbe z upoštevanjem obratovalnih stroškov in izberemo najustreznejšo za izvedbo. 

5. Izdelava projektne dokumentacije. 
6. Pridobitev finančnih sredstev. 
7. Izvedba. 
 

6.4. Obnovljivi viri energije 

6.4.1. Izraba geotermalne energije 
Glede na bližnje izkoriščanje geotermalne vode je upravičeno pričakovati tudi na tem področju geotermalne 
vire. Geotermalne raziskave potekajo z več pristopi (Vir: Lapajne, Geotermalni viri severne in severovzhodne 
Slovenije): 
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• s centrifugalnim pristopom. raziskave izvajamo na področju, ki izkazuje površinske geotermalne 
manifestacije, nato te raziskave z vrtanjem postopoma širim v vse smeri. Takšen pristop je bil uporabljen 
v Sloveniji v vseh toplicah. Pristop vodi do hitrih rezultatov omejenih na območja blizu površinskih 
manifestacij. 

• S centripetalnim pristopom. Najprej izdelamo regionalno geotermalno študijo in postopoma pristopimo k 
natančnejšim površinskim raziskavam, da določimo področja zanimiva za globinske raziskave. Ta pristop 
je primeren za področja, ki niso dovolj raziskana. 

• S kombiniranim pristopom. Sočasno izvajamo površinske in globinske raziskave. Uporabimo ga na 
področjih, kjer je na voljo dovolj geoloških informacij za izbor lokacije vrtine. 

Pri teh raziskavah se soočamo z visokimi stroški in tveganjem, da ne bomo odkrili vodotermalnega 
vodonosnika. Zato je potrebo načrtovati vsak raziskovani program, ki obsega naslednje faze: 

• 1. faza: Pregledna študija - prehodne raziskave. 

• 2. faza: Študija pred izvedljivosti - površinske raziskave. 

• 3. faza: Študija izvedljivosti - globinsko vrtanje in testiranje vrtine. 

• 4. faza: Projekt razvijanja in izkoriščanja geotermalnega vira - optimiranje proizvodnje in opazovanje 
obnašanja vodonosnika. 

Projekt pripravimo z administrativnim pristopom, ki zajema pripravo dokumentacije, izdelavo vrtine in 
pripravo na zagon. 

Financiranje raziskave bi izvedli s pomočjo zunanjega financiranja in javno zasebnega partnerstva. 
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7.  AKCIJSKI NAČRT 
 
Preglednica 73: Akcijski načrt 

UKREP 1 
 

ENERGETSKA SANACIJA  
 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 
Pričetek 
izvajanja  

Predvideni 
stroški  

Možni viri 
financiranja 

Javne stavbe 

Izvedba energetskih 
pregledov javnih objektov 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina, 
zunanji 
izvajalci 

Izvedeni 
EP. 

2009- 
2010 

10.000 € lastni, MOP. 

Izdelava načrta sanacije 
javnih objektov ter uvajanja 
OVE  

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina, 
vodstvo 
ustanove 

Izdelani 
sanacijski 
načrti. 

2009- 
2010 

10.000 € Lastni, 
sofinanciranje 
države, EU 
projekti 

Izvedba ukrepov za 
zmanjšanje rabe energije in 
povečanje deleža OVE 
- Sanacija kotlovnic, 

fasade, stavbnega 
pohištva 

- Izvedba projekt za 
vgradnjo solarnih 
sistemov SSE  

- Izvedba projekta za 
vgradnjo 
fotovoltaičnega sistema 
na strehah 

- Izvedba projektov za 
vgradnjo toplotnih 
črpalk 

Energetski 
menedžer, 
vodstvo 
ustanove, 
zunanji 
izvajalci 

Prihranek 
20 % 
energije, 
povečanje 
deleža 
OVE za 25 
% 

2010- 
2012 

Odvisno od 
ukrepov, 
200.000 € 
po objektu. 

Eko sklad, 
privatni 
kapital, MOP, 
soinvestitorji, 
lastna sredstva 

Priprava projekta za 
izkoriščanje sončne 
energije in toplotnih črpalk, 
bioplina in biomase 

Energetski 
manager, 
zunanji 
izvajalci 

Izdelana 
projektna 
dokumenta
cija 

2010- 
2011 

20.000 € Lastna 
sredstva, 
sofinanciranje 
možnih 
investitorjev 

Javna 
razsvetljava 

Izdelava katastra in načrta 
javne razsvetljave 

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina, 
izvajalec javne 
službe 

Izdelan 
kataster in 
načrt 

2009 15.000 € Lastna 
sredstva in 
koncesionar 

Izvedba sanacije javne 
razsvetljave 

Izvajalec javne 
službe 

50 % 
prihranek 

2010 600 % od 
stroškov 
elektrike. 
 

Lastna in 
sredstva 
koncesionarja 

Ureditev spremljanja rabe 
električne energije za javno 
razsvetljavo  

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina 

5 % 
prihranke 

2011 Enako, kot 
so letni 
stroški 
tokovine. 

Lastna in 
sredstva 
koncesionarja 

Gospodarstvo 

Okoljski pregled poslovnih 
subjektov 

Občina Straža 20 % 
znižanje 
rabe 
energije 

2010-  
2011 

10,000 € do 
15.000 € na 
EP 

Financirajo 
podjetja sama 
in/ali s 
sofinanciranje 
m 
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Gospodinjstva 

Individualni objekti-načrt 
zamenjave starih kotlov in 
prehod na biomaso 

Energetski 
menedžer 

Pripravljen 
načrt 
povečevanj
a deleža 
OVE 

Ves čas 
izvajanja 

5000€ Eko sklad 

Naselja  

Izdelava študije 
izvedljivosti in interesa za 
uvedbo sistema skupnih 
kotlovnic (npr. uvedba 
mikro sistemov na lesno 
biomaso, uvedba sistemov 
za izkoriščanje bioplina) 

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina, 
zunanji 
izvajalci 

Izvedeni 
mikrosiste
mi 
daljinskega 
ogrevanja 

do 2013 Odvisno od 
sistema, 
20.000 € do 
40.000 € 

Javno zasebno 
partnerstvo 

UKREP 2  
ENERGETSKI MENEDŽMENT 
 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 
Pričetek 
izvajanja  

Predvideni 
stroški  

Možni viri 
financiranja 

 

Sprejetje LEK  Občina Straža, 
občinski svet, 
usmerjevalna 
skupina , 
izdelovalec 

Sprejet in 
potrjen 
LEK 

Takoj - - 

Prenovitev LEK po 2 letih Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Prenovljen 
LEK 

2010 3.000 € Lastni viri 

Imenovanje energetskega 
managerja in delovne 
skupine 

Župan, 
usmerjevalna 
skupina 

Imenovan 
EM 

2009 - - 

Priprava načrta spremljanja 
izvajanja LEK 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt 

2009 jeseni - - 

Sprejem vsebin LEK v 
OPN 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Sprejet 
LEK v 
OPN 

2009 - - 

Izdelava načrta sodelovanja 
med občino in državo za 
spodbujanje URE 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt 

2009- 
2010 

Lastni kadri 
občine v 
okviru 
rednih 
dejavnosti 

Lastni viri 

Iskanje finančnih sredstev 
preko javno-zasebnega 
partnerstva 

Energetski 
menedžer 

Vsaj eno 
javno 
zasebno 
partnerstvo 

2009- 
2010 

Odvisno od 
področja in 
velikosti 

Tuji viri 

Javne stavbe 

Uvedba energetskega 
knjigovodstva 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina, 
zunanji 
izvajalec 

Vzpostavlje
no EK 

do konca 
2010 

2.000 € po 
objektu 

Lastni in viri 
MOPE, Eko 
sklad 

Energetske izkaznice Energetski 
menedžer,  
zunanji 
izvajalec 

Pridobljena 
energetska 
izkaznica 

Do konca 
leta 2010 

300€ po 
objektu 

Lastni viri  

Gospodarstvo 

Izdelava načrta 
spodbujanja in uvajanja 
URE(zamenjave starih 
kotlov) in OVE (sončne 
celice, TP, biomasa) 

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt za 
največja 
podjetja 

2010 Ni mogoče 
oceniti 

Lastni viri 
podjetij, EU 
viri 

Gospodinjstva 

Izdelava načrta 
spodbujanja in uvajanja 
URE(zamenjave starih 
kotlov) in OVE (sončne 

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt 

2010 5.000 € EU viri, lastna 
sredstva 
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celice, TP, biomasa) 

UKREP 3  
IZRABA LOKALNIH OVE 
 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 
Pričetek 
izvajanja  

Predvideni 
stroški  

Možni viri 
financiranja 

 

Izdelava načrta izrabe 
OVE (biomasa, bioplin, 
sončna energija in toplotne 
črpalke 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt za po 
en OVE 

2010 5.000 € po 
OVE 

Lastna 
sredstva 
Leader, 
Program 
razvoja 
podeželja 

Izdelava idejnega projekta 
o izrabi geotermalne 
energije 

Energetski 
menedžer 

Izdelan 
načrt 

Takoj Vključno z 
vrtino 1 
milijon € 

Javno zasebno 
partnerstvo 

Izdelava idejnega projekta 
o izrabi vodnega potenciala 

Energetski 
menedžer, 
zunanji 
izvajalec 

Izdelan 
idejni 
projekt 

2010 5000 € Lastnia 
sredstva 
Leader, 
Program 
razvoja 
podeželja 

UKREP 4 TRAJNOSTNA NOVOGRADNJA 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 
Pričetek 
izvajanja  

Predvideni 
stroški  

Možni viri 
financiranja 

 

Obvezna izdelava študije o 
URE in izrabi OVE ob 
vsaki novogradnji 

Energetski 
menedžer, 
investitor 

ZA vsako 
novogradnj
o v javnem 
sektorju 

Takoj 5.000 € po 
objektu 

Viri 
investitorja 

Izdelava študije 
izvedljivosti za izvedbo 
skupne kotlovnice za novo 
stanovanjsko naselje 
Volavče in Rumanjške 
košenice 

Energetski 
menedžer, 
investitor 

Izdelane 
študije 

Takoj 10.000 € za 
vsako 
študijo 

Investitor 
javno 
zasebnega 
partnerstva 

Izdelava študije 
izvedljivosti skupne 
kotlovnice z možnostjo 
kogeneracije na obnovljivi 
vir energije (biomasa) za 
bodočo gospodarsko cono 
Zalog 

Energetski 
menedžer, 
investitor 

Izdelane 
študije 

Takoj 15.000 € za 
vsako 
študijo 

Investitor 
javno 
zasebnega 
partnerstva 

Izdelati študijo izvedljivosti 
za oddajo strehe za sončno 
elektrarno na degradiranem 
območju 

Energetski 
menedžer 

Izdelane 
študije 

Takoj 2.000 € za 
vsako 
študijo 

Investitor 
javno 
zasebnega 
partnerstva ali 
najemnik 
površin 
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8. NAPOTKI ZA SISTEMATIČNO IZVAJANJE LEK 
 
1. Vključitev vsebin Lokalnega energetskega koncepta v ustrezne akte predvsem pa v Občinski prostorski 

načrt (OPN) oziroma ob načrtovanju novih zazidav (nizkoenergijska gradnja, vrsta oskrbe z energijo, 
izraba OVE, soproizvodnja, mikrosistemi, sistemi hlajenja, itd), ob izdajanju dokumentacije za graditev ali 
rekonstrukciji objektov, itd. 

2. Redna razprava o načrtih rekonstrukcij in novogradenj z vidika energijske učinkovitosti na mestnem svetu 
in znotraj delovnih skupin ter odgovornih za javno in gospodarsko infrastrukturo. 

3. Vse novo zgrajene stavbe v občini naj bodo grajene po zahtevah zadnjega Pravilnika o učinkoviti rabi 
energije v stavbah, ki določa maksimalno porabo energije in zahteva 25 % delež OVE 

4. Izdelati študijo izvedljivosti skupne kotlovnice z možnostjo kogeneracije na obnovljivi vir energije (lesno 
biomaso) za bodočo gospodarsko cono. 

5. Pred vsako naložbo UVE izvesti energetski pregled. 
6. Vzpostaviti sodelovanje z lokalno energetsko agencijo, ki pokriva področje občine Straža. 
7. Postavitev energetskega menedžerja z namenom ciljnega, usmerjenega in uspešnega izvajanja lokalnega 

energetskega koncepta.  
8. Redno spremljati razpise za sofinanciranje naložb v UVE in ORE na Ministrstvu za kmetijstvo, 

Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarstvo in Ekoskladu. Koristiti tudi druga sredstva 
kot so npr. sredstva Leader +. 

9. Sistematsko vzpostaviti spremljanje evropskih razpisov tako za promocijo URE in OVE kot tudi za 
sofinanciranje promocijskih naložb v UVE in OVE. Vzpostaviti sodelovanje z najbližjo raziskovalno 
agencijo in se skupaj vključevati v evropske projekte. V ta namen zaposliti visoko kvalificiranega 
strokovnjaka za področje evropskih razpisov. 
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9. ANALIZA MOŽNEGA FINANCIRANJA INVESTICIJ 
Državne institucije podpirajo sofinanciranje na področju ukrepov URE in OVE in sicer s subvencijami za 
energetske zasnove, energetske preglede, študije izvedljivosti, pripravo investicijske dokumentacije, ki jih 
morajo za ta namen pridobiti občine, javne ustanove in podjetja. Državne institucije prav tako podpirajo 
sofinanciranje spodbujanja izrabe URE in OVE in vgradnjo energetsko učinkovite zasteklitve v javnem in 
zasebnem sektorju. Državne in mednarodne institucije nudijo podporo projektom daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso zaradi ekoloških prednosti, ki jih ima tovrstna proizvodnja toplote in zaradi spodbujanja 
trajnostne energetske oskrbe, ki jih lahko zagotovi samo z večjo izrabo OVE, med katerimi je les v Sloveniji 
najpomembnejši. Tako je za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso možno pridobiti 
nepovratna sredstva MOP, AURE, UNDP ter posojila Eko Sklada RS: 
 
Za financiranje projektov daljinskega ogrevanja na bioplin s strani državnih institucij niso predvidena 
nepovratna sredstva za investicije. Izvedbo teh projektov država spodbuja z višjimi odkupnimi cenami 
električne energije. Prav tako država spodbuja z višjimi odkupnimi cenami električne energije projekte 
fotovoltaike. 
 
Za okoljske naložbe je možno pridobiti tudi ugodne kredite Eko Sklada, ki ponuja kredite občanom ter 
lokalnim skupnostim, podjetjem in drugim pravnim osebam za dela in nakup opreme za okoljske naložbe. 
 

9.1. Pogodbeno sofinanciranje 
Pogodbeno sofinanciranje je finančni model, pri katerem so ukrepi za učinkovito rabo energije financirani s 
strani tretjega partnerja, poplačani pa iz tako doseženih ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno energijo. 
Razlikujemo dve obliki pogodbenega financiranja: pogodbeno financiranje na področju dobave energije 
oziroma energetskih naprav in pogodbeno financiranje na področju učinkovite rabe energijr (URE). V praksi 
prihaja tudi do kombinacijeobeh oblik (Konzorcij OPET Slovenija, 2001) 
(http://www.aure.gov.si/eknjiznica/V11-pogfinan.pdf) 

9.1.1. Pogodbeno financiranje na področju dobave energije 
Pogodbenik – izvajalec sklene z naročnikom pogodbo o dobavi energije. Načrtuje, postavi, financira in 
vzdržuje naprave ter naročniku dobavlja končno energijo (elektriko, energijo za ogrevanje ali hlajenje) po 
pogodbeno dogovorjeni stalni ceni, ki vključuje oziroma upošteva ceno energije, investicijske stroške in 
stroške rednega vzdrževanja, servisiranja in podobno.  

9.1.2. Pogodbeno financiranje na področju URE 
Pogodbenik – izvajalec oz. investitor pravi investicijska valaganja in izvede ukrepe za znižanje stroškov za 
rabo energije svoje izdatke dobi poplačane v obliki deležev pri letnih prihrankih pri stroških za energijo. 
Pogodba vsebuje garancijo naročniku glede ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno energijo. 

9.1.3. Prednosti pogodbenega financiranja (Konzorcij OPET Slovenija, 2001): 
- Stroški za energijo so najpozneje ob koncu pogodbenega obdobja nižji. 
- Vrednost in privlačnost nepremičnine se zviša zaradi investicij v posodobitev in prenovo. 
- Bivalno in delovno ugodje ter storilnost se povečajo na primer zaradi prenov naprav za ogrevanje, 

ohlajevanje in osvetlitev ter njihove prilagoditev potrebam uporabnikov. 
- Poveča se zanesljivost in varnost obratovanja naprav. 
- Zaradi izboljševanja krmiljenja se lahko dnevni obratovalni čas naprav skrajša, se zmanjša tudi njihova 

obraba. 
- Izdatki za vzdrževanje so nižji ob uporabi sodobnih kontrolnih in krmilnih naprav. 
- Znižajo se obratovalni stroški in stroški dela. 
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- Ob njunem intenzivnem skupnem delu se uporabniki poučijo o učinkoviti rabi energije in o mineralnem 
obratovanju naprav. 

- Nižja poraba energije pomeni tudi nižje emisije škodljivih snovi v okolje. 
- Pogodbenikom so praviloma na voljo ugodnejše nakupne cene ali naročnine. 

9.2. Subvencije 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije in sicer s 
subvencijami za energetske zasnove, energetske preglede, študije izvedljivosti, pripravo investicijske 
dokumentacije, ki jih lahko za ta namen pridobijo občine, javne ustanove in podjetja. Državne institucije prav 
tako podpirajo sofinanciranje spodbujanja izrabe URE in vgradnjo energetsko učinkovite zasteklitve oken v 
gospodinjstvih. Pogoji sofinanciranja so razvidni in vsakokrat objavljene dokumentacije. Investicije v URE in 
OVE posredno podpirajo tudi druge inštitucije kot so MKGP, MŠŠ idr. 
 
EKO Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske 
naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom 
varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije. Dejavnosti sklada so zlasti: 

- Subvencioniranje naložb v solarne sisteme za podporo ogrevanja, pripravo investicijske dokumentacije 
za nizkoenergijske in pasivne hiše ter celovito energetsko obnovo stanovanjskih stav 

- kreditiranje naložb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero, 
- izdajanje garancij in drugih oblik poroštev za naložbe varstva okolja, 
- finančno, ekonomsko in tehnično svetovanje in 
- naloge, ki se nanašajo na izvajanje  politike varstva okolja. 

 
Več informacij o aktualnih razpisih si lahko ogledamo www.ekosklad.si . 
 
Dejavnosti Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije so usmerjene v spodbujanje 
učinkovite rabe energije , obnovljivih virov energije in soproizvodnjo toplote in električne energije. V okviru 
tega izvajajo tudi: 

- finančno spodbujanje ukrepov obnovljivih virov energije in njene učinkovite rabe,  
- spodbujanje investicij v energetsko učinkovitost in izrabo obnovljivih virov energije, 
- razvoj novih programov za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije, 
 
Aktivnosti so namenjene porabnikom energije v javnem sektorju, industriji, prometu, lokalnim skupnostim, 
nadalje podjetjem za energijsko oskrbo, ponudnikom energetske opreme, svetovalnim, projektantskim in 
inženirskim organizacijam ter finančnim, razvojnim, raziskovalnim in izobraževalnim institucijam. 
Podrobnejše informacije o aktualnih razpisih si lahko ogledamo na www.aure.si . 
 
 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je zadolžena za pravočasno in pravilno izvedbo plačil 
kmetovalcem ter drugim upravičencem sredstev EKUJS ter nekaterih ukrepov državnih pomoči. Temeljno 
poslanstvo ARSKTRP pa je učinkovita, hitra in natančna tehnična izvedba ukrepov kmetijske politike. To 
pomeni podporo ohranjanju in razvoju podeželja v Sloveniji ter krepitvi kmetijskih trgov. Delo agencije je 
tako usmerjeno k vsem, ki so posredno ali neposredno vezani na kmetijstvo in podeželje. Podrobnejše 
informacije o aktualnih razpisih, kjer se objavlja tudi raba obnovljivih virov energije, si lahko ogledamo na 
http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/.  
 
V letu 2008 so bili s strani raznih inštitucij za občine, javne ustanove in podjetja poleg sofinanciranja 
energetske zasnove objavljeni tudi naslednji razpisi: 

 
Javni razpis za nepovratne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko 
učinkovitost stanovanjskih stavb (MOP). 
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Ministrstvo za okolje in prostor je prek Ekološkega sklada republike Slovenije objavilo javni razpis za 
nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost 
stanovanjskih stavb na območju republike Slovenije za namene vgradnje solarnega sistema, celovite obnove 
stanovanjske stavbe ter gradnje stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji. Skupna višina 
razpisnih sredstev znaša 7,5 milijonov evrov. 

 
Na razpis, ki bo odprt do porabe sredstev, se lahko prijavi vsaka fizična oseba, ki je lastnik ali solastnik 
stanovanjskega objekta, imetnik stavbne pravice, ožji družinski član lastnika ali najemnik stanovanjskega 
objekta. 
 

Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po pravilu »de minimis« za izvajanje 
energetskih pregledov in pripravo  investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte URE in 
rabe OVE (AURE). 
 
Sofinancer za leto 2007 in 2008  z dodeljevanjem nepovratnih sredstev spodbuja  izvedbo svetovalnih storitev 
na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. 
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za izvedbo naslednjih svetovalnih storitev: 

• Energetskih pregledov objektov; 
• Pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja – izdelavo dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije 
 
Razpis je bil namenjen pravnim osebam ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo in 
samostojnim podjetnikom posameznikom (v nadaljevanju podjetja ), ki se ukvarja jo s tržno proizvodnjo 
blaga in storitev in nameravajo v letu 2007 in 2008, naročiti izvedbo energetskega pregleda ali pripravo 
investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe in rabe obnovljivih 
virov energije. 

 
Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvajane energetskih pregledov in 
pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije (AURE). 
 
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za izvedbo naslednjih svetovalnih storitev 

• Energetskih pregledov objektov; 
• Pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja do stopnje identifikacije investicijskega 

projekta učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije. 
 
Višina nepovratnih sredstev: 

• Za izvedbo energetskega pregleda objejta oziroma objektov znaša od 800 EUR za objekt/e z letno 
porabo 300 MWh do 8.500 EUR za objekt/e z letno porabo nad 16.000 MWh 

• Za pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja znaša od 350 EUR za naložbo v ocenjeni 
višini 10.000 EUR do 8.000 EUR za investicije v ocenjeni višini 4.600.000 EUR in več. 

 
 Na razpisu lahko sodelujejo lokalne skupnosti, ki imajo sprejete energetske     koncepte, javni skladi, javne 
agencije, javni zavodi ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:   

• Lastništvo ali upravljanje objekta na katerem se bo izvajal energetski pregled oziroma investicija v 
projekt učinkovite rabe ali rabe obnovljivih virov energije, 

• Sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, izbranim v skladu s predpisi o javnem naročanju, 
• celotna poraba energije v objektu energetskega pregleda ( stavbi oziroma več stavbah), je v 

preteklem letu znašala najmanj 300 MWh, 
• ocenjena vrednost investicije v projekt učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov 

energije znaša najmanj 10.000 EUR, 
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• vlagatelj v zadnjih petih letih za predlagani objekt od Ministrstva ni prejel sredstev spodbude za 
pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za investicije v projekte učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije, vlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova do 
sedanjih pogodb z Ministrstvom s področja, ki ga ureja Pravilnik o dodeljevanju sredstev za 
spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije ( Ur.l. RS, št. 49/03, 
38/05). 
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10. ZAKLJUČEK 
 
Predstavljena študija predstavlja analizo dejanskega stanja na področju rabe energije v občini, potencialov in 
izrabe obnovljivih virov energije. Pristop k problematiki energetskega načrtovanja in sanacije naj bo 
sistematski. To pomeni, da je potrebno v te dejavnosti in predlagane ukrepe vključiti najboljše strokovnjake s 
posameznih področij ter zagotoviti lastni del sredstev za investicije. To pomeni, da župan in predsednik 
občinske uprave prevzameta pobudo, v delovno skupino pa je potrebno povabiti lokalnega energetskega 
menedžerja, tj. Lokalno energetsko agencijo ter predstavnika raziskovalne inštitucije, nadalje še strokovnjaka 
za domače in evropske razpise, pravnika za področje javno zasebnega partnerstva in pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov energije ter seveda predstavnike občinskega sveta.  
 
Predlagani ukrepi so izvedljivi z manjšimi napori in brez velikih finančnih sredstev. Ob dobri organiziranosti 
za črpanje evropskih sredstev (časa je le še do 2013) lahko občina pridobi 40 % do tudi 50 % dodatnih 
sredstev, preostanek pa zagotovi iz lastnih sredstev in/ali iz javno zasebnih partnerstev. 
 
Občina lahko poišče še dodatne vire, kot npr. najem degradiranih področij in streh javnih objektov za sončne 
elektrarne (najemnine se gibljejo od 0,5 do 10 % proizvedene ter prodane električne energije), ponudbo 
ugodnosti v industrijskih conah z obvezo postavitve sistemov na OVE (npr. ogrevanje z biomaso, hlajenje s 
sončno energijo), nudenje stavbnih zemljišč  po ugodnih cenah ali v najem za postavitev demonstracijskih 
objektov, npr. pasivnih in nizko energijskih stavb ipd.  
 
Ker se razmere hitro spreminjajo in bomo priča naglim spremembam cen energentov iz neobnovljivih virov 
je potrebno LEK kritično proučiti čez dve ali tri leta, ker razmere naglo spreminjajo. Poleg naraščajočih cen 
energije in energetskih storitev lahko pričakujemo tudi omejeno dobavo energije, pojavile se bodo nove 
tehnologije (npr. nova generacija fotovoltaičnih celic, mikro plazemski sistemi ipd., vodikove celice ipd.). Zato 
moramo na te izzive biti pripravljeni, tako kadrovsko, finančno kot tudi z ustreznimi strokovnimi podlagami. 
 


