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1

UVOD

Energija in energetika sta pomembna dejavnika vseh človekovih aktivnosti, vendar se tega kot
družba še vedno premalo zavedamo. V naši eri so največji in najpomembnejši vir energije
fosilna goriva (surova nafta in njeni derivati, zemeljski plin, premog,…), tako smo strateško
odvisni od dobave le teh. Zaradi pomanjkljivega zavedanja pomembnosti energije in posledic,
ki jih opažamo v okolju ter mednarodnih obveznosti, so se tudi v naši državi sprejeli ukrepi, ki
naj bi to stanje izboljšali. Sprejeta sta bila dva pomembna dokumenta: Resolucija o
nacionalnem energetskem programu in Energetski zakon. Prav slednji usmerja tudi občine k
učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije ter k izdelavi lokalne strategije
rabe energije oziroma k izgradnji Lokalnega energetskega koncepta.

1.1 Uporabljene kratice
V tem Lokalnem energetskem konceptu smo uporabljali sledeče kratice:
• URE - učinkovita raba energije
• OVE - obnovljivi viri energije
• SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
• UNP - utekočinjen naftni plin
• ELKO - ekstra lahko kurilno olje
• ZP - zemeljski plin
• NEP - Nacionalni energetski program
• MOP - Ministrstvo za okolje in prostor
• LEA - lokalna energetska agencija
• SODO - sistemski operater distribucijskega omrežja
• SOPO - sistemski operater prenosnega omrežja
• DOLB - daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
• JR - javna razsvetljava

1.2 Definicija izrazov
Z lažje razumevanje tega Lokalne energetskega koncepta podajamo definicije sledečih izrazov:
• Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK): 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 (definicija iz
energetskega zakona). Izraz »lokalni energetski koncept« je uvedel energetski zakon,
sicer je pa to sinonim za izraz »občinska energetska zasnova«, ki se prav tako
uporablja. V nadaljevanju besedila bo uporabljen izraz »lokalni energetski koncept«.
• Akcijski načrt: je načrt aktivnosti lokalne skupnosti na področjih URE in izrabe OVE za
obdobje veljavnosti LEK. Vsebuje načrt aktivnosti, terminski načrt ter finančni načrt. V
načrtu aktivnosti se na kratko opredeli posamezna aktivnost, ter odgovorni za izvedbo.
V finančnem načrtu se opredeli načrt financiranja posamezne aktivnosti. V terminskem
načrtu se opredeli terminski načrt izvajanja posamezne aktivnosti.
• Lokalna energetska agencija (v nadaljevanju LEA): zadolžena je za promocijo in
pospeševanje izboljševanja energetske učinkovitosti ter uvajanja obnovljivih virov
energije na določenem zaokroženem območju. Na območjih, ki so pokrita z LEA, le-ta
prevzame izvajanje LEK.
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Koordinator projektov OVE in URE: imenuje se v primerih, kjer je prisotna LEA;
zadolžen je za pomoč LEA pri izvajanju posameznih projektov iz akcijskega načrta
lokalne skupnosti. Imenuje ga župan.
Energetski manager: je nosilec izvajanja akcijskega načrta LEK, v kolikor na območju
lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije. Imenuje ga župan.
Glavni nosilec izvajanja LEK: oseba/institucija, ki je odgovorna za izvajanje akcijskega
načrta LEK. To je bodisi lokalna energetska agencija bodisi energetski manager.
Prevzame izvajanje LEK, ko je le-ta izdelan.
Usmerjevalna skupina: je skupina, ki izdeluje LEK, v kolikor ga lokalna skupnost
izdeluje sama, oziroma skupina, ki usmerja izvajalca izdelave LEK, v kolikor lokalna
skupnost za izdelavo LEK sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem.
Biomasa: pojem biomasa opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava
biomaso kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino
biomase uvrščamo: les in lesne ostanke (lesna biomasa), ostanke iz kmetijstva,
odpadke prehrambene industrije, živalske in človeške odpadke, ostanke pri proizvodnji
industrijskih rastlin, sortirane odpadke iz gospodinjstev itd.. V tem pomenu sodi
biomasa med obnovljive vire energije.
Lesna biomasa: k lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke (vejevje, krošnje, debla
majhnih premerov ter manj kakovosten les, ki ni primeren za nadaljnjo industrijsko
predelavo), ostanke pri industrijski predelavi lesa (žaganje, krajniki, lubje, prah itd.) in
kemično neobdelan les (produkti kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter
že uporabljen les in njegovi izdelki).
Daljinska toplota: je centralno, v toplarni, sistemu soproizvodnje toplote in električne
energije ali kot odpadna toplota v industrijskem procesu proizvedena toplota.
Daljinska toplota je porabnikom dostopna preko omrežja daljinskega ogrevanja.
Kotlovnica: prostor, v katerem so nameščeni kotli, namenjeni proizvodnji toplote za
potrebe oskrbe stavbe ali sklopa bližnjih stavb s toploto.
Primarna energija: je energija, ki je skrita v nosilcih energije – energentih (v nafti,
plinu, premogu, lesu).
Sekundarna energija: je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne energije (na
primer, električna energija iz premoga v termoelektrarni). Upoštevane so izgube pri
pretvorbi.
Končna energija: je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube pri prenosu.
Koristna energija: je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer toplota
na električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne energije v
toplotno.
Soproizvodnja toplote in električne energije (v nadaljevanju SPTE) ali kogeneracija:
kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz istega primernega energetskega vira
hkrati električno in toplotno energijo. Za te sisteme je značilen visok izkoristek.
Toplogredni plini: so plini, ki preprečujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in zato
povzročajo segrevanje ozračja in s tem učinek tople grede. Toplogredni plin je na
primer ogljikov dioksid (CO2).
Študija izvedljivosti: je namenjena podrobnejši preučitvi izvedljivosti večjih projektov
oskrbe z energijo oziroma učinkovite rabe energije s tehnološkega, ekonomskega,
okoljevarstvenega in finančnega vidika. S Kakovostno investicijsko dokumentacijo se
zmanjšujejo tveganja, sicer nujno povezana z investicijskimi projekti, ter omogočajo
vlagateljem kapitala in kreditodajalcem, da enakopravno vrednotijo različne
investicijske projekte.
(Vir: http://www.aure.si/index.php?MenuID=130&MenuType=C&lang=SLO)
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•

•

•

Energetski pregled podjetij: obsega pregled podjetja glede oskrbe in rabe energije,
identifikacijo možnih ukrepov za učinkovito ravnanje z energijo in analizo tehnične in
ekonomske izvedljivosti ukrepov z določitvijo dosegljivih prihrankov in potrebnih
investicij. Z energetskim pregledom vodstvo in odgovorni za gospodarjenje z energijo
dobijo natančen vpogled v strukturo in stroške porabe energije in nabor prioritetnih
organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije, na osnovi katerega
lahko izdelajo operativni program izvajanja predlaganih ukrepov.
(Vir: http://www.aure.si/index.php?MenuID=142&MenuType=C&lang=SLO)
Energetski pregledi večstanovanjskih stavb: Z energetskim pregledom dobijo
stanovalci oziroma upravnik stavbe natančen vpogled v strukturo in stroške porabe
energije in možnosti za prioritetne organizacijske in investicijske ukrepe za zmanjšanje
porabe in stroškov za energijo. Izdelava energetskih pregledov je subvencionirana v
višini do 50 % vrednosti energetskega pregleda po pogodbi med prijaviteljem in
izvajalcem energetskega pregleda.
(Vir: http://www.aure.si/index.php?MenuID=141&MenuType=C&lang=SLO)
Energetski pregledi javnih stavb: Z energetskim pregledom dobijo lastniki stavb
natančen vpogled v strukturo in stroške porabe energije in možnosti za prioritetne
organizacijske in investicijske ukrepe za zmanjšanje porabe in stroškov za energijo.
(Vir: http://www.aure.si/index.php?MenuID=130&MenuType=C&lang=SLO)

1.3 Cilji lokalnega energetskega koncepta
Cilj lokalnega energetskega koncepta je analiza energetskega stanja v občini MirenKostanjevica ter postavitev primernih ukrepov za izboljšanje tega stanja na področjih javnega
in privatnega sektorja ter industrije v prej navedeni občini. Z zadostitvijo glavnega cilja projekta
bodo neposredno zadoščeni tudi cilji: zmanjšanje emisij škodljivih plinov v okolje, ustvarjanje
prihrankov za občino in njene prebivalce na področju energetike, pridobitev možnosti za
subvencioniranje raznih projektov s strani države in evropske skupnosti na področju
energetike, itd.

1.4 Zakonske podlage dokumenta
Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2) (Ur.l. RS, št. 27/2007), Resolucija o
Nacionalnem energetskem programu (Ur.l. RS, št. 57/2004), Uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007), Pravilnik o toplotni zaščiti in
učinkoviti rabi energije (Ur.l. RS, št. 42/2002), Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja
obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva
človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur.l. RS, št.129/2004).

1.5 Predstavitev občine
Občina Miren-Kostanjevica meri 64 km2 in šteje 4.817 prebivalcev. Na zahodu meji z Republiko
Italijo, na severu z občino Šempeter-Vrtojba, na vzhodu z Mestno občino Nova Gorica in na
jugu z občino Komen na Krasu (glej sliko 1). Občina obsega 15 naselij, ki so organizirana v
sedmih krajevnih skupnostih: KS Miren (Miren, Orehovlje in Vrtoče), KS Bilje (Bilje), KS Opatje
selo (Opatje selo, Lokvica, Nova vas), KS Sela na Krasu (Sela na Krasu, Hudi log, Korita), KS
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Kostanjevica na Krasu (Kostanjevica na Krasu), KS Vojščica (Vojščica), KS Temnica, Lipa in
Novelo (glej sliko 2).
Pokrajina občine je zelo raznolika. Del imenovan tudi ''Vrt Goriške'' sega v območje Vipavske
doline. Pokrivajo ga rodovitna polja, vrtovi in sadovnjaki med katerimi se vije reka Vipava.
Preostali del pokrajine sega v območje Krasa z značilno barvito in pestro kraško floro, s
kraškimi vrtačami in globokimi brezni.
Največji kraj v občini in tudi občinsko središče je Miren. V njem so locirani tako Občinska
uprava in Krajevni urad, kakor tudi pošta, banka, zdravstveni dom in centralna osnovna šola
(podružnici v Biljah in v Kostanjevici na Krasu). V sklopu osnovne šole delujejo štirje vrtci.
Miren je znan po skoraj 100 letni čevljarski tradiciji, Bilje po opekarništvu, Kras pa po
kamnoseštvu.
Med kmetijskimi panogami je najbolj razvito sadjarstvo, poljedelstvo in vinogradništvo. Na
širšem območju kmetijskih zemljišč je bila izvedena komasacija in ureditev namakalnega
sistema iz umetnega jezera Vogršček.
Obstoj sedanjih naselij na območju občine Miren-Kostanjevica sega že v prazgodovino in
antiko. O tem pričajo številna arheološka najdišča prazgodovinskih gradišč in rimskih grobišč v
Mirnu in v Biljah.

Slika 1: Zemljevid Slovenije z označeno lego občine Miren-Kostanjevica v Sloveniji
(vir: http://www.geopedija.si)
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Slika 2: Zemljevid občine z označenimi mejami občine
(vir: http://www.geopedija.si)
Osnovni statistični podatki o občini:
•
Pristojna Upravna enota: UE Nova Gorica
•
Površina: 64 km2
•
Katastrske občine (število): 12
•
Število naselij: 15
•
Število krajevnih skupnosti: 7
•
Naselja (imena naselij): 7-ih krajevnih skupnostih; KS Miren: Miren, Orehovlje in
Vrtoče; KS Bilje: Bilje; KS Opatje selo: Opatje selo, Lokvica, Nova vas; KS Sela na Krasu:
Sela na Krasu, Hudi log, Korita; KS Kostanjevica na Krasu: Kostanjevica na Krasu; KS
Vojščica: Vojščica; KS Temnica, Lipa in Novelo
•
Sosednje občine (imena sosednjih občin): Šempeter- Vrtojba, Mestna občina Nova
Gorica in Komen na Krasu (na zahodu meji z Republiko Italijo)
•
Št. prebivalcev: 4817
•
Gostota poselitve: 75 prebivalcev/km2
•
Število gospodinjstev: 1620
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2

ANALIZA RABE ENERGIJE IN PORABE ENERGENTOV

2.1 Zbiranje potrebnih podatkov
Podatke za predstavitev občine smo zbrali s pomočjo občine Miren-Kostanjevica ter
Statističnega urada Republike Slovenije. Stanje v gospodinjstvih smo analizirali na podlagi
podatkov Statističnega urada in ogledov stanja stavb na terenu. Upravljavce večjih industrijskih
objektov, javnih stavb in večjih predelovalcev lesa smo anketirali. Podatke o javnem prometu
smo dobili na podjetju Avrigo d.d. ostale podatke o prometu v občini pa pridobili iz intervjujev
članov usmerjevalne skupine. Podatke o oskrbi z energijo smo pridobili na sami občini MirenKostanjevica v podjetju Geoplin plinovodi d.o.o. ter s podjetja Elektro Primorska d.d.. Bodočo
rabo energije smo ocenili na podlagi predvidene gradnje na osnovi prostorskih planov. Analizo
učinkovite rabe energije smo naredili na podlagi podatkov iz arhiva občine. Analizo obnovljivih
virov pa na osnovi podatkov podjetja EMBAGOS d.o.o. in Janka Batistič; lastnikov dveh
hidroelektrarn v gradnji. Preostale podatke za analizo potenciala obnovljivih virov energije pa
smo pridobili s pomočjo AURE, Zavoda za gozdove območna enota Sežana, ARSO, Elektro
Primorske d.d., Geološkega zavoda, statističnega urada ter z arhiva same občine. V tem
poglavju so našteti ključni viri, katere smo uporabljali za analizo stanja v občini, ostali viri pa so
navedeni v literaturi.

2.2

Pregled dosedanjih študij in projektov ter obstoječih razvojnih
programov s področja energetike

Do sedaj ni bila opravljena nobena študija na področju energetike.

2.3 Stanovanja
Po podatkih statističnega urada je v občini Mire-Kostanjevica 1813 stanovanj s skupno bivalno
površino 154646 m2. Povprečna površina stanovanja pa znaša 85,3 m2, kar je 6,7 m2 več od
povprečnega slovenskega stanovanja. Le 1% stavb je v večstanovanjskih zgradbah. Starost
stanovanj prikazuje tabela 1, iz katere je razvidno, da je bilo več kot 90 % stanovanj zgrajenih
pred letom 1980. Po raziskavah Bojana Grobovška je pri stanovanjskih hišah grajenih pred
letom 1980 možno zmanjšati rabo energije za ogrevanje do 60%, če se poleg posodobitve
ogrevalnega sistema izvedejo še ukrepi za energijsko učinkovitost ovoja zgradbe
(vir:http://www.energetika.net/portal?
ctrl:id=page.default.counsel&ctrl:type=render&en:ref=didUKnow&ec:det=25547).
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Tabela 1: Stavbe s stanovanji po letu zgraditve stavbe v občini Miren-Kostanjevica
(vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)
Skupaj do 1918 1919-19 1946-196 1961-197 1971-198 1981-199 1991-19 19961.813

204

45

0

0

0

0

95

2000

687

168

100

253

245

82

67

2001+

7

V tabeli 2 so podatki o načinu ogrevanja stanovanj v občini Miren-Kostanjevica iz katere je
razvidno, da je največ stanovanj ogrevanih s centralno kurilno napravo samo za eno stavbo,
takih stanovanj je 1048 oziroma 58% vseh stanovanjskih površin. Centralno ni ogrevanih 461
stanovanj. Etažno centralno ogrevanje pa ima 231 stanovanj. 70 stanovanj ni centralno
ogrevanih. V občini se iz kotlarne za več stavb ogrevajo le tri stanovanja.
Tabela 2: Stanovanja po načinu ogrevanja v občini Miren-Kostanjevica
(vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)
Centralna
Kotlarna
kurilna
Etažno
Stanovanje
Enota
Skupaj
za več
naprava
centralno
ni
stavb
samo za
ogrevanje
centralno
stavbo
ogrevano
Stanovanja
1813
3
1048
231
461
Površina v m

2

154646

192

97359

19323

32952

Stanovanje
ni
ogrevano
70
4820

V tabeli 3 so podatki o materialih nosilne konstrukcije in vrsti strešne kritine stavb v občini
Miren-Kostanjevica, kjer je razvidno, da je bilo v letu 2002 še vedno 35 stavb pokritih z
azbestno-cementno kritino. Glede na škodljivost azbesta za zdravje, bi bilo smiselno zamenjati
to kritino. Hkrati z zamenjavo strešne kritine priporočamo toplotno izolacijo strehe. S tem
ukrepom dosežemo manjše prehajanje toplote skozi streho. MOP v okviru razpisov nudi
kreditiranje v primeru zamenjave azbestne kritine.
Tabela 3: Stavbe s stanovanji glede na material nosilne konstrukcije in vrsto strešne kritine v
občini Miren-Kostanjevica
(vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)
Skupaj
1423
Material nosilne konstrukcije stavbe

7

opeka

501

beton, železobeton

52

kamen

653

les

8

drugo

209
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Vrsta strešne kritine

azbestno-cementna

35

vlakno-cementna

z

opečna

1323

betonska

29

pločevinasta

z

bitumenska

z

drugo
27
Opomba: vrednosti v tabeli označene s črko z so zakrite zaradi varstva osebnih podatkov.
Iz tabele 4 je razvidno, da se največ stanovanj ogreva s kurilnim oljem, kar 51% (glej graf 1). Za
primerjavo navajamo še podatek za Slovenijo, kjer se s kurilnim oljem ogreva 43,5%
individualno ogrevanih stanovanj. Drugi najpogosteje uporabljen energent v občini MirenKostanjevica je les in lesni odpadki, s tem energentom se ogreva 37% stanovanj. Ostali
energenti so bistveno manj v uporabi.
Tabela 4: Število stanovanj po glavnem viru ogrevanja v občini Miren-Kostanjevica
(vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)
Skupaj

premog,
premogovi
briketi

les in
lesni
odpadki

kurilno
olje

elektrika

zemeljski
plin*

utekočinjen
naftni plin

sončna
energija
in drugo

1740
6
651
882
82
25
69
25
Opomba: *- S plinom oskrbuje občino podjetje Butan plin d.d.. Dejansko je to utekočinjen
naftni plin.
Na osnovi starosti stanovanj oziroma izolacije stanovanj, velikosti ogrevalnih površin, vrste
energenta in povprečnega temperaturnega primanjkljaja v občini Miren-Kostanjevica smo
podali oceno porabe energije v stanovanjih prej omenjene občine. Energijsko število za
ogrevanje stanovanj v povprečju znaša 120 kWh/m2 na ogrevano stanovanje letno. Iz tabele 5
je razvidno, da se v občini za ogrevanje stanovanj porabi skupno 18.229 MWh primarne
energije letno. Poraba primarne energije za ogrevanje na prebivalca znaša 3784 kWh/leto, kar
je za 42 kWh/leto manj v primerjavi s slovenskim povprečjem.
Tabela 5: Ocena porabljene energije po energentu za ogrevanje (kWh/leto)
(vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)
Skupaj

18228950

8

premog,
premogovi
briketi

62858

les in lesni
odpadki

kurilno olje

6820142

9240192

elektrika

859065

zemeljski
plin

261910

utekočinjen
naftni plin

722872

sončna
energija in
drugo

261910
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premog, premogovi
briketi

1,4%
4,0%
1,4%
4,7%

les in lesni odpadki
0,3%

kurilno olje
37,5%
elektrika
zemeljski

50,6%

utekočinjen naftni plin
sončna energija in drugo

Graf 1: Porabljena energija za ogrevanje po vrsti energenta
Ocena porabljene energije za pripravo tople vode je izračunana za vsak energent ločeno (glej
tabelo 6). Za pripravo tople sanitarne vode se v občini porabi 3746 MWh primarne energije
letno, skupna poraba primarne energije pa znaša 28.548 MWh (glej tabelo 7).
Tabela 6: Ocena porabljene energije za pripravo tople sanitarne vode po energentu
(kWh/leto)
(vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)
Skupaj

3745650

premog,
premogovi
briketi

12916

les in lesni
odpadki

kurilno
olje

1401390

1898657

elektrika

zemeljski
plin

176519

53817

utekočinjen
naftni plin

sončna
energija in
drugo

148534

53817

Tabela 7: Ocena porabljene energije za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in
tehnologijo (kWh/leto)
(vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)
Skupaj

premog,
premogovi
briketi

les in lesni
odpadki

kurilno
olje

elektrika

zemeljski
plin

utekočinjen
naftni plin

28547577
75775
8221532 11138849
7608562
315727
871407
Opomba: * - podatek za porabljeno elektriko je posredovalo podjetje Elektro Primorska d.d.
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sončna
energija in
drugo

315727
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premog, premogovi
briketi
les in lesni odpadki

1,2%
3,3%
1,2%

0,3%
31,0%

21,2%

kurilno olje
elektrika
zemeljski

41,9%
utekočinjen naftni plin
sončna energija in drugo

Graf 2: Porabljena energija za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in tehnologijo

2.4 Javne stavbe
V občini Miren-Kostanjevica je 26 javnih stavb. S pomočjo usmerjevalne skupine smo izpostavili
13 javnih stavb, ki so največ v uporabi in v katerih se hkrati porabi največ energije. Za
ogrevanje teh stavb se je povprečno v preteklih treh letih porabilo 806602 kWh/leto za
ogrevanje, 284086 kWh elektrike/leto ter 37743 kWh/leto za pripravo hrane (podatek se
nanaša za porabljen plin v kuhinji OŠ Miren). Povprečna poraba primarne energije v javnih
stavbah med leti 2005 in 2007 znaša 1111396 kWh/leto.
Osnovne šole (v nadaljevanju OŠ) in vzgojno varstveni zavodi (v nadaljevanju VVZ) v Mirnu,
Biljah in Kostanjevici na Krasu so obravnavni skupaj, saj so OŠ in VVZ v posameznih krajih
ogrevani iz skupnih peči, zato tudi ločevanje energijskih števil na posamezen objekt ni mogoče.
Energijsko število je poenostavljeno rečeno razmerje med letno količino (po)rabljene energije
in koristno oziroma ogrevalno površino objekta. Tako dobljen količnik je (po)rabljena energija
na kvadratni meter ogrevane površine objekta. Višje energijsko število pomeni večjo porabo
energenta. V tabeli 8 so podani podatki o ogrevni površini, vrsti goriva in letni porabi goriva ter
energijskem številu javnega objekta. Na grafu 3 pa so prikazana energijska števila za ogrevanje
letno in označena priporočena vrednost za ogrevanje osnovnih šol ter vrtcev (80 kWh/m 2/leto).
Povprečno energijsko število za ogrevanje javnih občinskih objektov v občini MirenKostanjevica znaša 148 kWh/m2 letno.
V analiziranih javnih stavbah so bili opravljeni tudi preliminarni energetski pregledi. Podatki o
pregledih so zbrani v prilogi 2, Šibke točke oskrbe in rabe energije za javne zgradbe so podane
v poglavju 7, cilji v poglavju 8, ukrepi za posamezne stavbe pa v poglavju 9.
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Tabela 8: Poraba energije v javnih objektih za ogrevanje (vir: vprašalniki)

Zap.
št
Javni objekt Fotografije

Ogrevna
površina
(m2)

Vrsta
goriva

Povprečna
letna poraba
goriva**

Energijsko
število
(kWh/m2
leto)

OŠ Miren

1 VVZ Miren

3100

ELKO-litri

26980

89

750

ELKO -litri

13490

184

100

ElektrikakWh

17035

170

13490

137

OŠ Bilje

2 VVZ Bilje

VVZ

3 Opatje selo

OŠ
Kostanjevica
na Krasu

VVZ
Kostanjevica
4 na Krasu

11

(Vir:http://www2.arnes.si/~
osngmi4/)

1009

ELKO-litri
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Občina
Miren
5 Kostanjevica

192,5

ELKO-litri

4110

218

6 društvo Bilje*

100

UNP-litri

2064

142*

Nogometno
društvo
7 Adria*

180

UNP-litri

3715

142*

100

UNP-litri

1617

112

385

UNP-litri

12600

226

Nogometno

Goriška

8 Lekarna

Zdravstveni

9 dom Miren

Dom krajanov
Negovan
10 Nemec Bilje

ELKO-litri
5500
900
63
Opomba: *Energent v dveh nogometnih klubih se porabi skoraj izključno za ogrevanje
sanitarne vode.
**Povprečna letna raba goriva za ogrevanje se nanaša na povprečno rabo med leti 2005 in
2007 (vključno z l. 2005 in l. 2007).
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Graf 3: Energijska števila za javne stavbe

2.5 Industrija
Za namen analize stanja rabe energije v podjetjih na območju občine Miren-Kostanjevica je bil
s strani usmerjevalne skupine pripravljen seznam 17 večjih podjetji, katerim so bili poslani
vprašalniki o rabi energije. Vprašalniki zajemajo precej podatkov, najpomembnejši za analizo
stanja rabe energije pa so:
• raba energije za ogrevanje,
• raba energije v okviru tehnoloških procesov,
• raba električne energije,
• podatki o napravah za proizvodnjo toplote,
• podatki o morebitnih energetskih pregledih podjetij in o prisotnosti energetskih
managerjev v podjetjih ter
• podatki o morebitnih načrtih za varčevanje z energijo ter investicijah v učinkovito rabo
energije.
Odziv na vprašalnike je bil relativno slab, zato so bile naknadno opravljene še telefonske
ankete pri tistih, ki se na vprašalnike niso odzvali. Pridobili smo odgovore 11 podjetji, 3
podjetja imajo v občini samo sedež, dejavnost pa opravljajo drugje, 2 podjetji ne uporabljata
elektrike, 2 pa sta odklonili sodelovanje. To sta ORAGO d.o.o., ki je sicer majhen porabnik, ter
EPIPACK d.o.o., ki pa po porabi elektrike ni ravno zanemarljiv.
Industrija v občini Miren Kostanjevica ni intenzivna. Poleg številnih majhnih obrtnikov in ostalih
pisarn je v občini nekaj industrijskih porabnikov, kateri so v nadaljevanju opisani.
INTRA LIGHTING D.O.O.
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Podjetje se ukvarja s proizvodnjo svetil, katera na trgu dosegajo zavidljive rezultate, tako v
Sloveniji kot tujini. Pri svoji dejavnosti, t.j. proizvodnji svetil podjetje troši veliko energije za
postopek sušenja lakiranih kovinskih delov. Kot edini in glavni energent pri tehnoloških
procesih in ogrevanju, podjetje izkorišča UNP. Trenutno imajo instalirani kotel na UNP v
velikosti 582 kW, ki letno obratuje 4000 ur. Primarni delež proizvedene energije se troši za
tehnološke procese, ostali del pa za ogrevanje stavbe. Podjetje del toplotne energije za
ogrevanje odvede sosednjemu podjetju EPIPACK d.o.o.. Delež energije ki odpade pri
tehnološkem procesu sušenja lakiranih kovinskih delov podjetje rekuperira v obliki toplega
zraka za ogrevanja proizvodne hale.
Trenutna poraba UNP znaša 1.845 MWh letno, električne energije pa 885 MWh letno. Intra
lighting d.o.o. namerava v naslednjih letih povečevati proizvodne kapacitete v velikosti 20% na
letni ravni, pri čemer pa se raba energije zaradi novih učinkovitih strojev ne bo povečevala
sorazmerno s proizvodnjo. Ta naj bi bila 5% na letni ravni.
Podjetje je izrazilo zainteresiranost na priklop k daljinskemu ogrevanju v primeru izvedbe le
tega v kraju Miren.
MARUŠIČ D.O.O.
Podjetje se ukvarja z razrezom bukovega lesa in proizvodnjo polizdelkov za potrebe pohištvene
industrije. Pri vsakodnevnem delu podjetje proizvede veliko količino odpadnega lesa,
predvsem v obliki žagovine in manjših lesenih koščkov. Leta 2002 je podjetje za lastne namene,
sušenja lesa v sušilnicah ter ogrevanje pisarn, instaliralo peč na biomaso skupne moči 500kW.
Kotel proizvaja toplo vodo temperaturnega režima 90/60. Lastna poraba biomase sicer
predstavlja zelo majhen odstotek, zato podjetje vse lesne ostanke prodaja, večino v Italijo.
Poleg toplotne energije, je podjetje Marušič d.o.o. tudi velik porabnik električne energije, saj
so instalirani motorji za pogon žag za razrez hlodovine velikih moči in v polnem delovanju vsaj
16 ur na dan.
Trenutna poraba biomase znaša 942 MWh letno, električne energije pa 582 MWh letno.
Podjetje v prihodnjem obdobju ne namerava povečevati porabe energije, saj ne namerava širiti
kapacitet proizvodnje.
V bodoče si prizadevajo, da bi v kraju v neposredni bližini zaživela večja kotlovnica na lesno
biomaso, kamor bi lahko prodajali svoje ostanke, da bi prihranili predvsem visoke stroške
prevoza slabo kvalitetnega lesa na dolge razdalje.
Podjetje nima izdelanega energetskega pregleda.
MEBLO VATA, D.O.O.
Podjetje se ukvarja s proizvodnjo polnil za potrebe tekstilne industrije. Linije za proizvodnjo so
na visoki tehnološki ravni, za kar si v podjetju stalno prizadevajo in nenehno iščejo nove
rešitve, ki bi jim na trgu z zelo veliko konkurenco stalno zmanjševalo stroške. Tako razmišljajo z
zamenjavo parih strojev, ki so energetsko potratni. Za tehnološko toploto namreč trenutno
uporabljajo kot energent kurilno olje, katero poganja kotel instalirane moči 750kW v
temperaturnem režimu 180C, kateri letno deluje skoraj 6000 ur. Ta način naj bi v prihodnjem
letu zamenjali z novimi stroji, ki bodo potrebovali le električno energijo. Čeprav način nakazuje
na višjo porabo električne energije po zamenjavi strojev, v podjetju zatrjujejo, da so novejši
stroji energetsko varčni in bodo skupaj potrošili še manj električne energije od trenutne
porabe.
Trenutna poraba ELKO znaša 635 MWh letno, električne energije pa 358 MWh letno.
Podjetje ima izdelan energetski pregled.
Zaradi sončne lege proizvodnih hal in velike strešne površine, vodstvo razmišlja o instaliranju
sončne elektrarne, s pomočjo katere bi zadovoljevali del potreb po električni energiji.
AFIT D.O.O.
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Podjetje se ukvarja s proizvodnjo obutve. V svoji panogi pokrivajo zavidljiv delež. Za samo
proizvodnjo podjetje potrebuje predvsem električno energijo, brez ostale tehnološke toplote.
Ima instaliran kotel na UNP moči 560 kW, služi pa v večini za ogrevanje industrijskih hal. Kotel
je relativno nov, instaliran leta 2000, in deluje v režimu 70C.
Trenutna poraba UNP 358 je MWh letno, električne energije pa 259 MWh letno. Podjetje
namerava v prihodnjih letih povečevat kapacitete svoje proizvodnje za približno 10% letno, pri
tem pa sočasno zmanjševati porabo energije z nabavo ustreznejših energetsko učinkovitih
strojev.
Podjetje nima izdelanega energetskega koncepta.
Zbrani podatki o rabi energije v industriji so sistematično prikazani v tabeli 9, pregled večjih
kotlovnic pa je podan v tabeli 10.
Tabela 9: Raba energije v analiziranih podjetjih po energentih, občina Miren-Kostanjevica,
2007
Ogrevanje in
Pogoni in
MWh/leto
Tehnologija
Skupaj
sanitarna voda
razsvetljava
biomasa
827
57
0
884
Kurilno olje
636
177
0
812
UNP
1639
588
0
2228
električna energija
0
31
2339
2370
Skupaj
3102
853
2339
6294

Graf 4: Struktura rabe celotne energije v analiziranih podjetjih, občina Miren-Kostanjevica,
2007
Tabela 10: Pregled večjih kotlovnic v analiziranih podjetjih, občina Miren-Kostanjevica, 2008
Kotlovnice in kurilne naprave
Letna poraba goriva
Število
Število
Skupna
Primarna
Gorivo
kotlovnic kotlov
instalirana moč Enota
Količina
energija (MWh)
ELKO
6
6
1539 litri
79222
812
UNP
2
2
586 kg
174040
2228

15

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – končno poročilo
BIOMASA

2

2

520 m3

368

884

Podrobnejši podatki o podjetjih so podani v prilogi 3.

2.6 Promet
V občini Miren – Kostanjevica je bilo v letu 2006 registriranih 3624 vozil, kar predstavlja 0,3%
vozil v Sloveniji. Kot je razvidno iz tabele 11, se število vozil v občini vsako leto poveča za slabe
3%.

Tabela 11: Število vozil v občini Miren – Kostanjevica v primerjavi s Slovenijo glede na vrsto
vozila in leto
(vir: SURS)
LETO
Slovenija
Miren - Kostanjevica

Vozila - SKUPAJ
kolesa
motorjem
motorna kolesa
osebni
avtomobili
avtobusi
tovornjaki
vlačilci
traktorji

z

2004
1.151.758
3.457

2005
1.204.242
3.529

2006
1.235.297
3.624

Slovenija
Miren - Kostanjevica
Slovenija
Miren - Kostanjevica

28.626
68
11.574
41

34.198
74
14.473
53

34.392
72
18.801
89

Slovenija
Miren - Kostanjevica
Slovenija
Miren - Kostanjevica
Slovenija
Miren - Kostanjevica
Slovenija
Miren - Kostanjevica
Slovenija
Miren - Kostanjevica

933.941
2.787
2.269
3
51.241
137
5.577
43
70.694
232

960.213
2.841
2.255
2
53.646
134
6.213
47
85.021
235

980.261
2.883
2.277
1
57.051
139
7.168
55
86.306
237

Prodaja naftnih derivatov poteka na bencinskem servisu Miren, ki je v lasti podjetja Petrol.
Podatki o prodaji goriv za potrebe prometa spadajo med poslovne tajnosti podjetja, zato jih
niso želeli posredovati.
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Tabela 12: Število osebnih vozil/1000 prebivalcev
(vir: lasten izračun na podlagi podatkov iz SURS)
Število osebnih vozil/
1000 prebivalcev

LETO
Slovenija
Miren - Kostanjevica

2004
467,5
578,1

2005
479,3
589,8

2006
487,6
598,9

Stopnja motorizacije je v občini Miren – Kostanjevica visoka. Eden izmed kazalnikov je
predstavljen v tabeli 12, iz katere je razvidno, da je v občini večje število osebnih vozil na 1000
prebivalcev kot v Sloveniji.
Javni transport v občini opravljata dva prevoznika, Avrigo in Mivax. Avrigo ima eno linijo v
javnem linijskem prometu na relaciji Lipa – Nova Gorica in pogodbo z občino za posebno
linijsko progo, ki služi prevozu učencev in dijakov. Ne opravlja pa prevoza za podjetja, saj po
podatkih Avriga glede na pogoje delovanja podjetij (fleksibilnost, različni urniki, sestava
delovne sile) ni možno načrtovati primerne usklajenost urnikov, ki bi bili ekonomsko
upravičeni. Mivax zagotavlja prevoz dijakov iz Mirna preko Orehovelj, Vrtojbe in Šempetra v
Ajdovščino in Vipavo. V ta namen uporabljajo dva mini avtobusa (8+1). Prevoz je zagotovljen s
delnim financiranjem staršev in 40% subvencioniranjem s strani občine.
Po podatkih usmerjevalne skupine v občini ni urejenih kolesarskih stez. Predvidena je gradnja
kolesarske steze ob obvoznici Miren-Vrtojba in gradnja kolesarske steze od Mirna do Mejnega
prehoda Lokvica v dolžini 3,4 km.
Gostota cestnega omrežja v občini je pod slovenskim povprečjem, saj znaša 1,5 km cest/km2
ozemlja, med tem ko se slovensko povprečje giblje okoli 1,9 km cest/km2 ozemlja. (vir: lasten
izračun na podlagi podatkov iz SURS)
Prometna obremenitev cest je največja na odseku Šempeter – Miren, saj znaša tu povprečni
dnevni promet v letu 2005 6963 vseh motornih vozil, kar je v primerjavi z drugimi slovenskimi
odseki nad povprečjem. Ostale ceste v občini so neprimerljivo manj obremenjene. (vir:
Direkcija republike Slovenije za ceste)
V prostorskih planih občine Miren – Kostanjevca je predvideno varovanje koridorjev obstoječih
in v bodočnosti potrebnih cestnih tras za delovanje in razvoj infrastrukturnih sistemov
prometa, pri čemer bodo upoštevane zahteve posameznih sistemov in vplivi, ki jih le-ti imajo
na okolje. To še posebej velja za naselja, v katerih ob trasi regionalne ceste prihaja do
prometnih zagat in do povečane nevarnosti za pešce, vendar zaradi obstoječe pozidave ni
možno izvesti prometno tehnično ustrezne in varne trase ceste.
Za skladen razvoj prometnega omrežja, omogočanje razvoja naselij in prometne povezave s
sosednjimi občinami so predvideni rezervati za:
- obvoznico naselja Bilje,
- obvoznico naselja Kostanjevica,
- rekonstrukcijo lokalne ceste Renče – Temnica in
- obvoznico naselja Vrtojba z rekonstrukcijo dela regionalne ceste, ki deloma posega na
območje občine Miren – Kostanjevica.
Obvozna cesta Vrtojba - Miren pa je v času izdelave LEK-a v fazi izgradnje.
Učinkovito funkcioniranje prometnega sistema bo občina dosegla z rekonstrukcijami
obstoječega cestnega omrežja in z izgradnjami predvidenih cest z namenom smotrne povezave
s sosednjimi občinami ter republiškim cestnim omrežjem.
Na sliki 3 so prikazane obstoječe državne in lokalne ceste, pa tudi nekatere prometne zasnove.
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Slika 3: Zemljevid občine z označeno infrastrukturo
(vir: www.geoprostor.net/piso/)
Legenda:

2.7 Javna razsvetljava
2.7.1 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja z dne 7.9.2007 (Ur. List RS, št.
81/07) določa z namenom varstva narave, bivalnih prostorov, ljudi, astronomskih opazovanj in
varnosti v prometu ter z namenom zmanjšanja porabe električne energije virov svetlobe in
svetlobnega onesnaževanja, ciljne in mejne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, električne
priključne moči svetilk in osvetljenosti, ter ukrepe za zmanjševanje emisij in zagotovitev
obratovalnega monitoringa.
Po uredbi je predpisan način osvetljevanja z okolju prijaznimi svetilkami in sicer:
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•

Za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor,
je enak 0% (1.odstavek 4.člena Ur.l. RS št.81/07). Svetilke morajo biti določbi
prilagojene najpozneje do 31. decembra 2008 (1.odstavek 28.člena Ur.l. RS št.81/07).

•

Ne glede na določbe prvega odstavka 4. člena se za razsvetljavo javnih površin ulic na
območju kulturnega spomenika lahko uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega
toka, ki seva navzgor, ne presega 5%, če:
– je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W,
– povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami,
ne presega 2 lx, in
– je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem ali
počasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h.
(2.odstavek 4.člena Ur.l. RS št.81/07)

•

Ne glede na določbe prvega odstavka 4. člena ni omejitev glede deleža svetlobnega
toka, ki seva navzgor, za svetilke, ki so sestavni del kulturnega spomenika, če je
električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W. (2.člen Ur.l. RS št.109/07)

•

Po uredbi je prepovedana uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike,
mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko
odbijale proti nebu. (3.odstavek 16.člena Ur.l. RS št.81/07)

Po uredbi so predpisani načini osvetljevanja za naslednje vire svetlobe:
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•

Razsvetljava cest in javnih površin, kjer letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na
območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih
površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim
prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh (1.odstavek
5.člena Ur.l. RS št.81/07). Svetilke morajo biti določbi prilagojene najpozneje do 31.
decembra 2016 (7.odstavek 28.člena Ur.l. RS št.81/07), pri čemer mora prilagoditev
potekati postopoma tako, da je najmanj 25% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno
zahtevam te uredbe 5 let in najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave 4 leta pred
rokom popolne prilagoditve (11.odstavek 28.člena Ur.l. RS št.81/07).

•

Razsvetljava ustanov (to je razsvetljava nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih
površin ob upravnih stavbah, stavbah splošnega družbenega pomena in drugih
nestanovanjskih stavbah, kakršne so stavbe za opravljanje verskih obredov in
pokopališke stavbe, vključno z razsvetljavo zunanjih sten teh stavb), kjer povprečna
električna moč vseh svetilk razsvetljave ustanove, vključno z razsvetljavo za varovanje,
izračunana na vsoto zazidane površine stavb ustanove in osvetljene nepokrite zazidane
površine gradbenih inženirskih objektov ob stavbah ustanove, ki so namenjeni prometu
blaga in ljudi ali izvajanju dejavnosti ustanove, ne sme presegati naslednjih mejnih
vrednosti:
- 0,060 W/m2 v obratovalnem času ustanove ter 30 minut pred začetkom in po
koncu obratovalnega časa ter
- 0,015 W/m2 zunaj obratovalnega časa ustanove.
(1.odstavek 9.člena Ur.l. RS št.81/07)
Svetilke morajo biti določbam prilagojene najpozneje do 31. decembra 2012
(4.odstavek 28.člena Ur.l. RS št.81/07).
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•

Razsvetljava fasad, kjer mora upravljavec razsvetljave fasade zagotoviti, da svetlost
osvetljenega dela fasade, izračunana kot povprečna vrednost celotne površine
osvetljenega dela fasade, ne presega 1 cd/m2 (1.odstavek 10.člena Ur.l. RS št.81/07).
Pri čemer se fasada stavbe lahko osvetljuje na omenjeni način samo, če je stavba na
območju naselja, ki je opremljeno z javno razsvetljavo, osvetljena stena stavbe pa ne
sme biti oddaljena od zunanjega roba najbližje osvetljene javne površine več kakor 240
m, merjeno v vodoravni smeri, pri čemer se za osvetljeno javno površino šteje javna
površina s povprečno osvetljenostjo najmanj 3 lukse (3.odtavek 10.člena Ur.l. RS št.
81/07). Svetilke morajo biti določbam prilagojene najpozneje do 31. decembra 2010
(3.odstavek 28.člena Ur.l. RS št.81/07).

•

Razsvetljava kulturnega spomenika, kjer mora upravljavec razsvetljave kulturnega
spomenika zagotoviti, da svetlost osvetljenega dela kulturnega spomenika, izračunana
kot povprečna vrednost celotne površine osvetljenega dela kulturnega spomenika, ne
presega 1 cd/m2 (1.odstavek 11.člena Ur.l. RS št.81/07). Poleg tega, če kulturnega
spomenika tehnično ni mogoče osvetljevati s svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz zgoraj
navedenega 4. člena uredbe, morajo biti svetlobni snopi svetilk usmerjeni tako, da je
zunanji rob osvetljene površine kulturnega spomenika najmanj 1 m pod strešnim
napuščem, če je kulturni spomenik stavba, ali 1 m pod najvišjim robom spomenika, če
je kulturni spomenik nepokrit objekt. Mimo fasade kulturnega spomenika gre lahko
največ 10% svetlobnega toka (3.odstavek 11.člena Ur.l. RS št.81/07). Svetilke morajo
biti določbam prilagojene najpozneje do 31. decembra 2013 (6.odstavek 28.člena Ur.l.
RS št.81/07).

•

Razsvetljava špornih igrišč, kjer morajo biti površine osvetljene s svetilkami, kot so
asimetrični reflektorji, tako da so izpolnjene zahteve iz 4. člena uredbe, poleg tega pa je
treba razsvetljavo športnih igrišč izklopiti najpozneje do 22:00 ali najpozneje eno uro po
koncu športne ali druge prireditve (1. in 2.odstavek 14.člena Ur.l. RS št.81/07). Svetilke
morajo biti določbam prilagojene najpozneje do 31. decembra 2012 (4.odstavek
28.člena Ur.l. RS št.81/07).

Prilagajanje obstoječe razsvetljave zahtevam uredbe v zahtevanih rokih se ugotavlja na podlagi
poročil obratovalnega monitoringa ali na podlagi izrednih meritev svetlobnega onesnaževanja,
ki jih odredi pristojni inšpektor, izvede pa pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa
(12.odstavek 28.člena Ur.l. RS št.81/07). Upravljavci obstoječe razsvetljave morajo prvič poslati
ministrstvu načrt razsvetljave najpozneje do 31. marca 2009 in poročilo o obratovalnem
monitoringu za leto 2009 do 31.marca 2010 (1. in 3. odstavek 29.člena Ur.l. RS št.81/07).

2.7.2 Razsvetljava cest in javnih površin
Za vzdrževanje javne razsvetljave v občini Miren-Kostanjevica je pooblaščeno podjetje Elektro
Primorska d.d. območna enota Nova Gorica. Popis svetil javne razsvetljave je bil prvič opravljen
leta 2002 ter obnovljen leta 2006. Popis je potekal s pomočjo dlančnika in GPS naprave za
lociranje svetilke. Popisovalec se je na terenu postavil pod pod svetilkov in iz GPS naprave
očital njen položaj ter vpisal položaj in atribute svetilke v dlančnik. Popis loči svetilke med
seboj s tremi atributi in sicer lega svetilke (loči svetilke pritrjene na stavbe ter svetilke na
drogovih), starost svetilk (loči svetilke na stare in nove oziroma na ne-varčne in varčne), tretji
atribut je stanje svetilke (z ocenami od ena do pet vrednoti vizuelno stanje svetilk). Svetilke s
svojimi atributi so nato umestili na zemljevid občine (glej sliko 4). Ostali načrti in podatki iz
popisov so v prilogi 4.
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Slika 4: Del načrta obstoječe javne razsvetljave-Bilje zahod
(vir: Popis javne razsvetljave 2006, oddelek za okolje in prostor občine Miren-Kostanjevica)
Po zadnjem opravljenem popisu je stanje sledeče: vseh svetil je 748, novih varčnih svetilk
oziroma sijalk na stavbah je 157, na drogovih pa 524. Starih svetilk na drogovih je 50, na
stavbah pa 17. Ko stare svetilke pregorijo jih zamenjajo z novimi sijalkami. V občini je tako le še
67 starih svetilk oziroma 9% vseh svetilk.
Tabela 13: Stroški, investicije in porabljena elektrika za javno razsvetljavo
Leto
2005
2006
Stroški porabe
36.306,95 EUR 41.894,76 EUR
Stroški za popravila in vzdrževanje 2.918,93 EUR
5.764,14 EUR
Investicije
1.855,06 EUR 44.704,28 EUR
Porabljena elektrika v kWh
320.759
513.772
Tabela 13 prikazuje stroške in investicije v javno razsvetljavo leta 2005 in 2006. V letu 2005 je
poraba znašala 36.306,95 EUR, popravila in vzdrževanje 2.918,93 EUR, investicije pa 1.855,06
EUR. Stroški javne razsvetljave za porabljeno električno energijo so leta 2006 znašali 41.894,76
EUR, medtem so stroški za popravila istega leta 5.764,14 EUR, za nove investicije pa je bilo prav
tako leta 2006 porabljenih 44.704,28 EUR. Stroški javne razsvetljave so se leta 2006 povečali v
primerjavi z letom 2005 zaradi večjega števila svetilk in višje cene električne energije.
Investicije so bile leta 2006 neprimerno višje od predhodnega leta zaradi vložkov v javno
razsvetljavo vasi Vojščica. Javna razsvetljava je v vseh naseljih občine in se širi s širitvijo samih
naselij.
Iz odjemnih mest javne razsvetljave cest in javnih površin se z električno energijo napajajo tudi
svetilke razsvetljave ustanov in kulturnih spomenikov ter razsvetljave fasad. Po Uredbi o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007) bo potrebno
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prilagoditi vse zgoraj naštete skupine razsvetljav (glej poglavje 2.7.1). Svetilke so dolžni po
omenjeni uredbi prilagoditi upravljavci svetilk, prav tako so le ti po 29. členu odgovorni za
izdelavo poročil (obratovalni monitoring in načrt razsvetljave). Načrt razsvetljave je potrebno
prvič poslati na ministrstvo do 31.marca 2009 in obratovalni monitoring do 31.marca.2010).
Javna razsvetljava cest in javnih površin je potrebno obravnavati v ločeni študiji, saj je tematika
obsežna in zahteva posebno obravanvo. Predlagamo, da se občina pred osvetljevanjem novih
odsekov cest oziroma pred adaptiranjem ostele obstoječe razsvetljave v svoji lasti posvetuje s
strokovnjaki na področju javne razsvetljave (Golea, projektantantska podjetja, itd.) ter s
pomočjo le teh umesti v okolje ustrezne svetilke.
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3

PODATKI O OSKRBI Z ENERGIJO

3.1 Skupne centralne kotlovnice
V občini ni skupnih kotlovnic, ki bi ogrevale več javnih objektov ali več objektov v industriji.
Evidentirana je le 1 kotlovnica, ki ogreva tri stanovanjske enote, skupne površine 192m 2 (vir:
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002). Za omenjeno kotlovnico nam žal ni
uspelo pridobiti podatka o porabljeni količini in vrsti energenta, vendar gre glede na ogrevano
površino ter število stanovanj, ki se ogrevajo iz te kotlovnice, za razmeroma majhno porabo
energenta, ki bistveno ne vpliva na celotno strukturo porabljene energije v občini.

3.2 Daljinsko ogrevanje
V občini ne obstaja noben večji sistem daljinskega ogrevanja.

3.3 Oskrba z električno energijo
Za proizvodnjo, distribucijo in dobavo električne energije v občini je zadolženo podjetje Elektro
Primorska d.d. (v nadaljevanju EP). Osnovni problem je, da se organizacijska shema EP ne
ujema z občinskimi mejami, tako da je težko natančno podat stanje v sami občini. Območje
občine Miren-Kostanjevica spada pod distribucijsko enoto Gorica, nadzorništvo Bilje. Slednje
pokriva območja občin Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Komen. Glede
stanja elektroenergetske infrastrukture smo od podjetja Elektro Primorska pridobili podatke, ki
so podani v nadaljevanju.
Preko ozemlja občine sta napeljana dva daljnovoda. Povprečna starost srednjenapetostnega in
nizkonapetostnega omrežja je 22 let, zazankanost je približno 70%. Stanje oskrbe je, glede na
št. napovedanih (odklopi) in nenapovedanih (izpadi) prekinitev, zadovoljivo. Slabe napetostne
razmere v omrežju se rešujejo v skladu z letnimi plani. Na območju občine je postavljenih 46
transformatorskih postaj, ki so podane v tabeli 14.
Tabela 14: Transformatorske postaje v občini Miren-Kostanjevica
Št. transformatorskih
postaj

Instalirana moč [kW]

20
9
5
5
1
1
4
1

50
100
160
250
400
2x400
630
2x1000

Po dograditvi 20 kV DV razdelilne postaje (RP) Ciciban – RP Sela ter odcepa DV Lokvica
(povezava), načrtujejo zazankanje obrtne cone Lokvica-Opatje selo v SN omrežje.
Kakovost oskrbe z električno energijo :
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-

zanesljivost napajanja (načrtovane prekinitve – odklopi in nenačrtovane – izpadi)
srednja napetost (SN, 10, 20 in delno 35 kV)
visoka napetost (VN, 110, 220 in 40 kV)

Kakovost napetosti:
- RTP Vrtojba zbiralke 110 kV (meja s prenosnim omrežjem)
- TR 110/20 kV
- DV 20 kV Bilje III
- DV 20 kV Miren
Tabela 15: Poraba električne energije po vrstah uporabnikov za leti 2005 in 2006
(vir: Elektro Primorska)
Vrsta porabnika Število odjemnih Letna poraba Število odjemnih
Letna poraba
mest leta 2005
2005
mest leta 2006
2006
kWh/leto
kWh/leto
Gospodinjski
odjem

1715

6.963.102

1717

7.608.562

Industrija

25

8.891.814

25

9.310.899

Javna razsvetljava

27

320.759

29

513.772

Ostali porabniki

217

1.915.633

225

2.313.301

Skupaj

1984

18.091.308

1996

19.746.534

Graf 5: Poraba električne energije po vrstah uporabnikov za leti 2005 in 2006
Iz tabele 15 je razvidno, da se je poraba električne energije v občini iz leta 2005 v leto 2006
povečala za 8,4%, največji delež je pri tem prispevala poraba elektrike za javno razsvetljavo
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(povečanje za 37,5%). Za primerjavo, se je v Sloveniji poraba elektrike v letu 2006 povečala za
3,2% (vir: SURS).
Tabela 16: Poraba električne energije (kWh/leto) / prebivalca
(vir: lasten izračun na podlagi podatkov EP in SURS)
Poraba el. energije (kWh/leto) /
prebivalca
LETO
SLOVENIJA
Miren - Kostanjevica

2005
6.425
3.756

2006
6615
4102

Kljub visokemu povečanju porabe električne energije v občini v zadnjih letih, je poraba
elektrike še vedno nižja kot je slovensko povprečje. V prostorskih planih občine so predvideni
kvalitativni premiki, ki bodo omogočili boljšo distribucijo in zadovoljevanje potreb po električni
energiji.

3.4 Oskrba z zemeljskim plinom in UNP
Slovenija je oskrbovana s plinom iz Alžirije. Obstoječe plinsko omrežje v občini MirenKostanjevica pa je del slovenskega distribucijskega omrežja. Sam distribucijski plinovod je v
občini dolg 307 m. Nanj je neposredno priključen en objekt starih Goriških opekarn v Biljah.
Obstoječe omrežje v občini prikazuje slika 5, kjer je plinovod označen z zeleno barvo.

Slika 5: Obstoječe plinsko omrežje v občini Miren-Kostanjevica
Koncesijo za oskrbo z zemeljskim plinom je dobilo podjetje Adriaplin d.o.o., upravljavec
omrežja pa je podjetje Geoplin plinovodi d.o.o.. V razvojni službi Geoplina plinovodi so nam
zagotovil, da ni tehničnih ovir za širitev obstoječega plinovoda na območje občine, ki še ni
plinificirano in sicer s podaljšanjem obstoječega plinovoda. V prostorskih aktih občine je
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predvidena plinifikacija naselij Miren in Bilje. Praviloma bo plinovod potekal ob trasah glavnih
prometnic.
Skozi občino poteka tudi tranzicijsko omrežje iz Italijo in se vanjo tudi vrne. Distribucije plina iz
tega omrežja v občini Miren-Kostanjevica trenutno ni. V kolikor bi se omrežje širilo bi se širilo iz
obstoječega omrežja v Biljah.
Planira se izgradnja še enega plinovoda, ki bi prav tako imel tranzicijsko vlogo, skrbel bi za
oskrbo Italije s plinom iz Rusije. Plinovod bi potekal tudi po ozemlju občine Miren-Kostanjevica
in sicer severno od Opatjega sela, južno od Kostanjevice na Krasu in bi zapustil občino pri vasi
Lipa. Priključevanje oziroma distribucija iz tega omrežja v Sloveniji ni predvidena. Ni znano do
kdaj naj bi bil ta plinovod zgrajen.
Podjetje BUTAN PLIN d. d. oskrbuje občino z UNP.

3.5 Oskrba s tekočimi gorivi
V pogovoru s člani usmerjevalne skupin je bilo ugotovljeno, da občina nima težav z oskrbo s
tekočimi gorivi. Podjetja, ki skrbijo za oskrbo občine s tekočimi gorivi so:
• Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.
• OMV Slovenia, d.o.o.
• Gatis-CO d.o.o.
• Kurivo Gorica, d.d.
• BUTAN PLIN d. d.
• Istrabenz, holdinška družba, d.d.
Zgoraj našteta podjetja nam niso želela posredovati podatkov o oskrbi s takočimi gorivi, zato
ne moremo sklepati, koliko tekočih goriv je bilo dejansko porabljenih v občini.
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4

RABA ENERGIJE V OBČINI IN EMISIJE ŠKODLJIVIH SNOVI

Pri proizvodnji in porabi energije prihaja do sproščanja škodljivih emisij. Iz tega vidika je
smiseln pregled količine porabe različnih energentov, saj imajo različni energetski viri različen
vpliv.

4.1 Poraba energije
V tem poglavju je podana skupna poraba energije za vse skupine porabnikov v občini MirenKostanjevica: gospodinjstva v individualno ogrevanih stavbah, javni objekti, anketirana
podjetja, javna razsvetljava, ter ostala poraba, kjer so upoštevana ostala manjša podjetja in
trgovine.
Tabela 17: Poraba energije po vrsti uporabnikov v občini Miren Kostanjevica v letu 2007
(viri: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002; Izpolnjeni vprašalniki o porabi
energije za podjetja, javne stavbe in skupne kotlovnice; Telefonsko anketiranje; Elektro
Primorska d.d.)
kWh/leto
Rjavi premog povprečje
Biomasa povp.
Ekstra lahko kurilno olje
Utekočinjen naftni plin
Zemeljski plin
Električna energija
SKUPAJ

stanovanja
75775
8221532
11138849
871407
315727
7608562
28231852

javne
stavbe
0
0
651595
175714
0
284086
1111395

javna
razsvetljava SKUPAJ
0
0
75775
883200
0
9104732
957576
0
12748020
2227712
0
3274833
0
0
315727
2370000
513772
10776420
6438488
513772
36295507

industrija

4.2 Stanje zraka in emisije škodljivih snovi
Analiza sproščenih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije, pomeni osnovo za ukrepe
učinkovite rabe energije (URE) in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem so
pomembni cilji energetskega načrtovanja, ki morajo slediti smernicam nacionalnega
energetskega programa, ter izpolnjevanju obveznosti Kyotskega protokola o zmanjšanju emisij
CO2.
Cilji nacionalnega energetskega programa (NEP) so združeni v tri stebre: zanesljivost oskrbe z
energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo, ter varovanje okolja. Z NEP se uveljavlja energetska
politika, s katero se zagotavlja: zanesljiva in kakovostna oskrba z energijo, dolgoročna
uravnoteženost razvoja energetskega gospodarstva, raznolikost energetskih virov, spodbujanje
URE in OVE (prednost pred fosilnimi gorivi), ekološka sprejemljivost pri oskrbi in rabi energije,
spodbujanje konkurenčnosti na trgu z energijo. Pri izboljšanju učinkovitosti rabe energije je cilj
do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije za 10-15% glede na leto 2004, pri OVE pa je
cilj dvig deleža obnovljivih virov energije v primarni energetski bilanci z 8,8% v letu 2001 na
12% do leta 2010.

27

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – končno poročilo
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. 60/2002). Protokol zavezuje
države pogodbenice k vrsti aktivnosti, katerih cilj je količinsko omejevanje in zmanjševanje
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 obnovljivih virov energije. Slovenija je prevzela
obveznost 8-odstotnega zmanjšanja emisij TGP v prvem ciljnem obdobju 2008-2012 glede na
izhodiščno leto 1986 (ko so bile emisije CO2 v Sloveniji najvišje; večina drugih držav šteje za
izhodiščno leto 1990).
Pri proizvodnji in porabi energije prihaja do sproščanja emisij, ki imajo škodljiv vpliv na ljudi in
okolje. Najpomembnejši parametri so: CO2, CH4, SO2, NOX, VOC, CO in prah. Za pregled
privzetih parametrov so v nadaljevanju podane lastnosti posameznih spojin:
Ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g/mol; je brezbarven 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 +/- 1,5°C.
Ogljikovodiki (CH4): molska masa: 16 g/mol; je produkti nepopolnega zgorevanja; v dimnih
plinih.
Žveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g/mol; težji od zraka; je brezbarven, ostro dišeč,
strupen plin, nastaja pretežno pri zgorevanju premoga in kurilnega olja, v zraku postopoma
oksidira v SO3, ki z vlago v zraku reagira v zelo razredčeno žvepleno kislino H2SO4 - med ljudmi
je poznana kot kisel dež in se utemeljeno povezuje s problematiko umiranja gozdov.
Znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzroči različne bolezni, kot so bronhitis, draženje
dihalnih poti ipd., popoln obseg škodljivih učinkov pa še vedno ni poznan.
Dušikovi oksidi (NOx): molska masa: 46 g/mol kot NO2 ; težji od zraka, nastajajo pri delovanju
motornih vozil in kurilnih naprav z visokimi zgorevalnimi temperaturami preko 1000°C, na
primer tudi pri zgorevanju plina in lesa. Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini.
Hlapne organske spojine (VOC- volatile organic compouns):organske spojine, ki že pri
normalnih pogojih (temperatura 0˚C, tlak 101,3kPa) hlapijo v zrak, pogosto sodelujejo v
fotoreakcijah.
Ogljikov monoksid (CO): molska masa: 28 g/mol; približno enako težak kot zrak (cca 29 g/mol);
brezbarven plin, brez vonja; je življenjsko nevaren, strupen plin; nastaja pri nepopolnem
zgorevanju (glavni viri so promet in proizvodnja toplote).
Prah: prah so v zraku porazdeljeni trdni delci poljubne oblike, strukture in gostote, ki lahko
zaradi velikosti in sestave škodljivo vplivajo na človekovo zdravje.
Emisije so izračunane na osnovi pridobljenih podatkov o količinah porabljenih energentov z
uporabo emisijskih faktorjev. Pri opredelitvi emisijskih faktorjev so bili uporabljeni podatki
pridobljeni pri Ministrstvu za okolje - Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije (vir: www.aure.si). V tabeli 18 so prikazane emisije škodljivih snovi glede na sektor, pri
čemer niso podane emisije javnega prometa, saj je zaradi malo številčnosti javnega prometa
njihov delež zanemarljiv. V tabeli 19 so prikazane emisije po posameznih energentih.
Pri emisijah CO2 je lesna biomasa upoštevana kot CO2 nevtralno gorivo, saj je pri zgorevanju
lesa količina v zrak sproščenega CO2 enaka kot pri gnitju in ga drevesa spet porabijo za svojo
rast.
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Tabela 18: Ocena letnih emisij po posameznih porabnikih v občini Miren Kostanjevica v letu
2007 (kg emisije /leto)
CO2
CH4
SO2
NOx
VOC
CO
prah
Industrija
2074449
4204
445
847
850
28964
803
Javni objekti
369839
406
220
179
7
117
4
Stanovanja
7466543
19465
5341
4150
7954 268748
7562
Javna
286363
680
0
0
0
0
0
razsvetljava
Skupaj
10197193
24754
6007
5175
8811 297829
8369
Tabela 19: Ocena letnih emisij po posameznih energentih v občini Miren Kostanjevica v letu
2007 (kg emisije /leto)
CO2
CH4
SO2
NOx
VOC
CO
prah
Rjavi premog
27032
81,8
447,5
19,1
18,0
545,1
95,4
Biomasa
0
9833,1
1245,5
1638,9 8653,1 294993,3
8194,3
Kurilno olje EL
3365138
458,9
4313,7
2753,4
137,7
1973,3
75,7
Utekočinjen
736047
117,9
0,0
707,3
0,0
294,7
3,5
naftni plin
Zemeljski plin
62481
5,7
0,0
56,8
2,3
22,7
0,1
Električna
6006496 14256,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
energija
Skupaj
10197193
24754
6007
5175
8811
297829
8369
S prizadevanjem po čim manjšem onesnaževanju okolja lahko ob ustrezni uporabi energenta
spuščamo v okolje manj emisij. Glede na sproščene emisije je med fosilnimi gorivi
najprimernejša uporaba zemeljskega plina, sicer pa je najboljše nadomestilo za uporabo
fosilnih goriv lesna biomasa, ki je obnovljiv vir energije in CO2 nevtralno gorivo.
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5

ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN
VARČEVALNEGA POTENCIALA TER ANALIZA OBNOVLJIVIH VIROV
ENERGIJE

5.1 Analiza potenciala učinkovite rabe energije in varčevalnega potenciala
5.1.1 Stanovanja
Povprečna letna specifična poraba toplote za ogrevanje (kWh/m2/leto), je precej odvisna od
leta izgradnje stavbe in takrat veljavnih predpisov. Ocenimo jo lahko iz spodnje tabele:
Tabela 20: Letna poraba toplote za ogrevanje (kWh/m2a)
Leto gradnje
do
do
do
do
do
do
stavbe 1965 1968 1977 1983 1990 1995
Enodruž.hiša
> 200
150
140
120
120
90
Večstan.zgradba

> 180

170

130

100

100

80

po
2002
60 - 80

Nizkoenergijska
zgradba
< 60

70

< 55

Iz tabele 20 je razvidno, da v starejših zgradbah povprečna toplotna poraba letno presega 200
kilovatnih ur na kvadratni meter ogrevane površine na leto (kWh/m2/leto). Toplotne izgube
zgradbe so odvisne od oblike zgradbe, kakovosti vgrajenega materiala in načina uporabe
zgradbe. Toplota prehaja skozi ovoj zgradbe zaradi temperaturne razlike med toplim zrakom v
prostoru in hladnim zunanjim zrakom v smeri nižje temperature. Izgube toplote so največje na
tistih mestih zgradbe, kjer so največje temperaturne razlike zraka na obeh straneh
konstrukcije. Izgubljanje toplote ne moremo zaustaviti, lahko pa jo zmanjšamo z izboljšanjem
toplotne izolativnosti obodnih konstrukcij. Iz analiz opravljenih energetskih pregledov
sofinanciranih s strani Agencije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije (AURE) izhajajo
ocene, da znaša v Sloveniji ekonomsko upravičen potencial varčevanja z energijo v stavbah ca
30%. Tako je mogoče npr. z ukrepi na ogrevalnem sistemu zmanjšati rabo energije do 20%, z
dodatno toplotno izolacijo zunanjih sten do 20% ali celo več, z izolacijo stropa stavbe pri
podstrešju do 12% in z zamenjavo oken do 20%. Zgolj z uvedbo ne investicijskih ukrepov
povezanih z energetskim gospodarjenjem v stavbah (uvedba energetskega knjigovodstva,
izobraževanje in osveščanje uporabnikov), pa je možno zmanjšati energetsko porabo tudi do
10%. Investicije v različne ukrepe imajo seveda različne vračilne dobe. Posegi na ogrevalnem
sistemu so ponavadi cenejši in se povrnejo v krajšem času, posegi na nivoju stavbe pa so dražji
in zahtevajo tudi daljšo vračilno dobo. Za zanimive naložbe v energetsko obnovo stavb veljajo
tiste z dobo vračanja krajšo od 10 let. Na splošno velja, da z izvedbo teh ukrepov dosežemo do
30% skupnih energijskih prihrankov v stavbi. Ekonomsko upravičen varčevalen potencial v
občini Miren-Kostanjevica za ogrevanje individualnih hiš tako znaša 5469 MWh letno.
Pri starejših stanovanjskih stavbah, grajenih pred letom 1980, je tehnično možno zmanjšati
rabo energije za ogrevanje za 50 do 60 %, če izvedemo vse ukrepe za energijsko učinkovitost.
Za grobo primerjavo energijske učinkovitosti objekta (predvsem za individualne objekte) služijo
spodaj podane vrednosti, ki opredeljujejo potratnost hiš. Vrednosti veljajo za osrednjo
Slovenijo. Ocenjujemo, da so te vrednosti za območje Primorske do 30% nižje. (Vir:
http://www.gi-zrmk.si)
Individualne hiše Raba energije kWh/m2/leto:
• Zelo potratna hiša: Več kot 250
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•
•
•
•
•

Potratna hiša: 200 – 250
Povprečna hiša: 150 – 200
Varčna hiša: 100 – 150
Zelo varčna hiša: 50 – 100
Hiša prihodnosti: Manj kot 50

Pri varčevanju z električno energijo se velikokrat pozabi na prezračevalne in klimatske naprave.
Ker se mnoge naprave slabo upravljajo, se v teh primerih izgubi veliko energije. Delež klimatske
naprave pri porabi elektrike lahko znaša do 40 % stroškov za energijo. Predvsem na območjih z
dolgimi in vročimi poletnimi sezonami, kakršno je tudi območje občine Miren-Kostanjevica, so
klimatske naprave zastopane v vedno večjem številu. Obravnavana občina Miren-Kostanjevica
spada v slovenski vrh po količini prejete energije iz sonca. Naraščajočega trenda uporabe
klimatskih naprav sicer ni moč, pa tudi ne nemen preprečiti, pomembno pa je prebivalstvo
obveščati, da se da v veliko primerih problem rašiti z uporabo zunanjih senčil.
Če pa se že odločijo za nakup klimatske naprave, so potrebni sledeči ukrepi varčevanja z
energijo:

•
•
•
•

Pravilna izbira temperature in količine zraka prezračevalnih in klimatskih naprav.
Redno vzdrževanje.
Preprečevanje vdora toplote v stavbe (sončna zaščita za okna, izklapljanje nepotrebne
razsvetljave).
Prezračevalne in klimatske naprave priklopiti samo po potrebi.

5.1.2 Javne stavbe
Na podlagi zbranih podatkov v poglavju 2.4. in priloge št.2 smo izdelali grobo analizo porabe
toplotne energije v javnih zgradbah. Eden izmed kazalcev učinkovite rabe energije je tudi
energijsko število za ogrevanje stavb. Energijsko število je poenostavljeno rečeno razmerje
med letno količino (po)rabljene energije in koristno oz. ogrevalno površino objekta. Energijska
števila za javne občinske stavbe so podana v tabeli 8 v poglavju 2.4. Varčevalni potencial v
stavbah se viša z višanjem energijskega števila. Glede na število kurilnih dni, klimo v občini
Miren-Kostanjevica, hitrost vračanja investicij in energijsko število posamezne zgradbe lahko
sklepamo možne prihranke za ogrevanje prostorov v javnih stavbah. Ob upoštevanju ocen
varčevalnega potenciala (glej tabelo 21) lahko zaključimo, da je le ena izmed analiziranih javnih
zgradb relativno varčna, v sedmih bi bilo mogoče ustvariti določene prihranke, v petih stavbah
pa je možnost prihrankov velika.
Tabela 21: Ocena varčevalnega potenciala
Energijsko število
Tip zgradbe
(kWh/m2 leto)
Poslovni
objekti,
šole,
pod 80
obrtne delavnice
85-170
nad 170

Varčevalen potencial:
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malo
povprečno
veliko
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•

•

•

Velik varčevalen potencial imajo stavbe z visokim energijskim številom. V to skupino
spadajo stavbe z energijskim številom za ogrevanje 170 kWh/m2 letno (stavbe: OŠ in
VVZ Bilje, VVZ Opatje selo, Občina Miren Kostanjevica ter Zdravstveni dom Miren).
Povprečen varčevalen potencial imajo stavbe z energijskim številom med 85 in 170
kWh/m2 letno (stavbe: OŠ Miren, VVZ Miren, OŠ in VVZ Kostanjevica na Krasu ter
Goriška Lekarna). Glede na velikost energijskega števila spadata Nogometno društvu
Bilje in v Nogometno društvu Adrija v skupino stavb s povprečnim varčevalnim
potencialom. Vendar v teh dveh stavbah ni mogoče ločiti energijsko število za
ogrevanje od energijskega števila za pripravo tople sanitarne vode, saj se stavbi
ogrevata s plinskima pečema s katerima se ogreva tudi topla sanitarna voda. Večji del
energije v teh dveh stavbah se dejansko porabi za segrevanje sanitarne vode, saj sta
objekta dejansko v uporabi v poletnem času. Varčevalen potencial v dveh nogometnih
društvih je predvsem na področju priprave tople sanitarne vode, saj se v teh dveh
stavbah porabi veliko le te.
Relativno nizko energijsko število za ogrevanje je le v stavbi Dom krajanov Negovan
Nemec Bilje. Poudariti je potrebno, da je ta objekt manj v uporabi v primerjavi z
ostalimi in je poraba energije za ogrevanje nižja prav zaradi tega. Dejansko se da
porabo energije tudi v tej zgradbi zmanjšati z določenimi ukrepi (glej 9. poglavje).

Občina si glede na trenutno energetsko stanje stavb lahko postavi realen cilj zmanjšanja
energijskega števila za ogrevanje pod 100 kWh/m2. Če bi v občini zmanjšali energijsko število
na prej omenjeno vrednost, bi v 13 analiziranih javnih objektih prihranili 9.264,74 EUR letno.
Prihranke smo izračunali na osnovi razlike med trenutnimi energijskimi števili in ciljno
vrednostjo. Pri računanju smo upoštevali drobnoprodajne cene energentov iz dne 8.4.2008.
Velike prihranke energije je običajno mogoče ustvariti že s pravilnim prezračevanjem
prostorov, smotrno rabo razsvetljave in električnih naprav npr. z ugašanjem luči in
računalnikov, ko le ti niso v rabi, itd. Zaposleni so velikokrat slabo obveščeni o URE, saj niso
nadzirani in usmerjani o porabi energije.
Možnosti prihrankov za posamezno zgradbo in ukrepe za izboljšanje trenutnega stanja so
podani v poglavju 9.2.

5.1.3 Industrija
Konkretne podatke o učinkoviti rabi energije je možno pridobiti le z izdelavo energetskega
pregleda za posameznega porabnika. V občini imata izdelan energetski pregled le podjetji
Ekamant d.o.o. in Meblo Vata d.o.o..
Kot primer dobre prakse lahko omenimo podjetje Ekamant d.o.o., ki je z investicijo v izolacijo
oken prihranila kar 60% porabe toplotne energije. Glede na zbrane podatke o obstoječi rabi
energije v industriji je bilo ugotovljeno, da nima nobeno podjetje sistema soproizvodnje
toplotne in električne energije. Po analizi porabe in potreb pa tudi ni smiselna uvedba
omenjene tehnologije, saj nimajo v nobenem podjetju dovolj velike pasovne rabe energije, da
bi bila soproizvodnja možna.
Ostali podatki o učinkovitosti rabe energije so podani v poglavju 7.
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5.1.4 Javna razsvetljava
Občina še ni sprejela nikakršnih ukrepov za varčevanje z električno energijo pri javni
razsvetljavi. Poraba elektrike za javno razsvetljavo v občini je prevelika in znaša 107 kWh letno
na prebivalca. Po prvem odstavku 5. člena uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007) letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na
območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih
površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v
tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Na terenskem ogledu svetilk javne
razsvetljave v občini Miren-Kostanjevica smo ugotovili, da le posamezne svetilke ustrezajo
prvemu odstavku 4. člena prej omenjene uredbe. Po naših ocenah bo potrebno zamenjati
oziroma prilagoditi vsaj 90 % vseh svetilk, ki osvetljujejo ceste in javne površine v občini. Po 7.
odstavku 28. člena uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja bo potrebno
zamenjati obstoječe svetilke, katere niso v skladu z uredbo do 31.decembra 2016.
Problematiko JR je potrebno obravnavati celostno. Občini predlagamo izdelavo natančnejšega
popisa, iz katerega bo razvidno število svetilk, tip svetilk, vrsta žarnice, instalirana moč žarnic,
višina kandelabra itd.. Na osnovi takega popisa se nato izdela študija racionalizacije JR, v kateri
se terminsko in finančno postavi plan zamenjave obstoječe razsvetljave. Možnosti prihrankov
so velike, saj trenutno občina porabi za JR 107 kWh elektrike na prebivalca letno, kar je 62,5
kWh več od zahtev po prvem odstavku 5. člena uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. Z racionalizacijo javne razsvetljave bi občina letno prihranila 32.000 EUR
(prihranki so izračunani na osnovi cene električne energije brez davkov v drugi polovici 2007).
Na osnovi popisa JR bo mogoče izdelati načrt javne razsvetljave in poročilo obratovalnem
monitoringu, ki je zahtevan v 21. in 22 členu prej omenjene uredbe.

5.1.5 Organiziranost dimnikarske službe v občini
Od decembra 2004 je v Sloveniji veljavna »Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja
obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva
človekovega zdravja in varstva pred požarom« (Ur.l. št.129/2004). Na podlagi omenjene uredbe
Republika Slovenija podeljuje koncesijo za izvajanja dimnikarske dejavnosti. Na območju občine
Miren-Kostanjevica je izvajalec dimnikarske službe Ekoenergetika-Dimnikarstvo d.o.o.,
Ljutomerska cesta 30, 2270 Ormož.
Dimnikarska služba sodi med obvezne državne gospodarske javne službe. Namenjena je
izvajanju meritev, pregledovanju in čiščenju kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih
naprav zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstvo človekovega zdravja in varstva
pred požarom ter informiranje uporabnikov. Naloga dimnikarske službe je med drugim tudi to,
da vodi predpisano evidenco o kurilnih napravah.
(Vir:http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_evropske_zadeve_in_investici
je/aure/dimnikarska_sluzba/)

5.1.6 Uvajanje energetskega managmenta in energetsko knjigovodstvo
V Nacionalnem energetskem programu (NEP) je eden izmed glavnih ciljev energetske politike
Slovenije na področju zmanjševanja negativnih vplivov energetike na okolje povečanje
energetske učinkovitosti. Za dosego ciljev naj bi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
uporabilo razne instrumente in ukrepe, med drugim predpis o obvezni zaposlitvi energetskega
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managerja (osebe v lokalni skupnosti odgovorne za ravnanje z energijo) v večjih lokalnih
skupnostih in predpisan način izvajanja energetskega knjigovodstva.
5.1.6.1

Energetski manager

Energetski manager je neposredno zadolžen in odgovoren za energijo v občini, je glavni nosilec
implementacije LEK-a ter je odgovoren za spremljanje izvedbe akcijskega načrta. Skladno z EZ
in občinsko strategijo ter v sodelovanju z ostalimi člani odbora za energetiko je namen
energetskega managerja periodično postavljati cilje, ki jih je potrebno v določenem obdobju
doseči. Za dosego ciljev predlaga aktivnosti, ki so navedene v EZ, po preteku tega obdobja pa
preverja, ali so cilji določeni. O tem je njegova dolžnost obveščati Občinsko upravo, odbor za
energetiko, neposredno vključene in zainteresirano javnost.
Razlogi za uvedbo energetskega managerja so sledeči:
• zmanjšanje stroškov za energijo,
• zmanjšanje emisij in izboljšanje kakovosti okolja,
• zdravje prebivalstva,
• odgovornost občinskih oblasti.
Njegova primarna naloga je nadzor, vzpodbujanje in spremljanje izvajanja ukrepov učinkovite
rabe energije z namenom, da se v industriji in storitvenem sektorju doseže načrtovano 10%
zmanjšanje porabe energije v obdobju do leta 2010, v javnem sektorju pa 15% zmanjšanje.
Poleg tega lahko med njegove aktivnost uvrstimo tudi spremljanje dobave in porabe energije v
občini ter povezovanje in usklajevanje aktivnosti med porabniki, distributerji, dimnikarsko
službo, energetsko svetovalno službo in organi občine.
Ostale pomembne aktivnosti energetskega managerja so še:
• stalen nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju
in v gospodarstvu,
• zagotavljanje ustreznega gospodarjenja z energetskim infrastrukturnim premoženjem,
• zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike po Energetskem zakonu,
• zagotavljanje ustreznega trajnostnega razvoja celotne energetike v občini,
• zagotavljanje zanesljive, varne, racionalne in konkurenčne energetske oskrbe z vplivom
lastnikov vseh energetskih infrastrukturnih sistemov,
• formuliranje energetsko gospodarskih ciljev občine,
• izdelava predlogov za analizo in načrtovanje energetskih potreb ter za zagotavljanje
izbranih nosilcev energije,
• pobude za izvajanje projektov in URE in OVE,
• spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov na podlagi energetskih pregledov,
• informiranje in koordinacija glede energetskih vprašanj,
• sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj.
Naloge energetskega managementa lahko opravlja energetski manager ali lokalna energetska
agencija.
5.1.6.2

Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo pomeni sistematično zbiranje tistih podatkov, ki omogočajo oceno
energetskega stanja objektov. Obseg, vrsta in način zbiranja podatkov se določi v soglasju z
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občinskim energetskim managerjem. Sistematično zbiranje podatkov nam omogoča
ugotavljanje energetske učinkovitost zgradb.
Energetsko knjigovodstvo zajema:
• spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalcev,
• ugotavljanje odstopanj od pričakovanih trendov rabe energije,
• odkrivanje vzrokov za odstopanja,
• spremljanje učinkov izvajanja organizacijskih in tehničnih ukrepov učinkovite rabe energije v
stavbah
Izkušnje kažejo, da lahko že zgolj na podlagi rednega (samo)nadzora pričakujemo prihranke
pri rabi energije, prihranke pri obratovalnih stroških ter zmanjšanje emisij škodljivih snovi v
obsegu 5-15% glede na izhodiščno nenadzorovano stanje.

5.2 Analiza potenciala obnovljivih virov energije
5.2.1 Hidroenergija
Vodno energijo uvrščamo med obnovljive vire, ker je voda, ki teče skozi vodno elektrarno, del
vodnega cikla, ki ga poganja sonce. Čista je v tem pomenu, ker njena pretvorba v električno
energijo ne onesnažuje okolja in skrbi za zmanjševanje emisij plinov tople grede, saj zamenjuje
ostale načine pretvorbe energije.
Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije zaradi visoke učinkovitosti pri pretvorbi
energije. V Sloveniji je v hidroelektrarnah proizvedeno 24,5% vse električne energije. Količina
pridobljene energije je odvisna tako od količine vode kot od višinske razlike vodnega padca.
Glede na to razlikujemo različne tipe hidroelektrarn: pretočne elektrarne, akumulacijske
hidroelektrarne in pretočno-akumulacijske hidroelektrarne. Poleg različnih tipov ločimo
hidroelektrarne tudi po velikosti. Male hidroelektrarne so manjši objekti postavljeni na manjših
vodotokih. V Sloveniji štejemo za male hidroelektrarne tiste, ki imajo moč do 10 MW. Ker
imajo velike hidroelektrarne ponavadi izjemno škodljive vplive tako na okolje kot tudi na
družbo, jih, čeprav so vodne, ponekod ne štejejo med obnovljive vire energije.
PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•

je obnovljiv vir energije,
je zanesljiva, preizkušena tehnologija,
proizvodnja električne energije ne onesnažuje okolja (zmanjševanje emisij, zmanjšuje
učinek tople grede),
dolga življenjska doba hidroelektrarn,
stroški vzdrževanja in obratovanja so nizki, nadzor obratovanja je razmeroma
enostaven,
hidroelektrarne so bolj učinkovite kot vse ostale vrste elektrarn, ki uporabljajo
neobnovljive in obnovljiv obnovljive vire.

SLABOSTI
•
•
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izgradnja hidrocentral predstavlja velik poseg v okolje,
nihanje proizvodnje glede na razpoložljivost vode po različnih mesecih leta,
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•

visoka investicijska vrednost.

V občini se gradi ena mala hidroelektrarna (MHE). V začetku leta 2008 je predviden zagon MHE
družbe EMBAGOS d.o.o. in sicer v Orehovljah na reki Vipavi. Bruto padec te MHE znaša 1,72 m,
instaliran pretok 9 m3/s, instalirana moč 116 kW, predvidena je letna proizvodnja 438 MWh.
Družina Batistič načrtuje izgradnjo hidroelektrarne na jezu v Biljah. Bruto padec te MHE bo
znašal 1,63 m, instaliran pretok 3 m3/s, instalirana moč 44 kW, predvidena je letna proizvodnja
324 MWh.
Lastnik starega mlina pri Selu v Mirnu je prav tako izrazil zanimanje za izgradnjo MHE. Dotična
MHE naj bi imela instalirano moč med 100 in 200 kW. Trenutno ni znano, kdaj bo ta
hidroelektrarna postavljena in kdo bo njen upravitelj.
Edini vodotok v občini Miren-Kostanjevica je reka Vipava. Na sami reki so trije jezovi, na katerih
bi bilo mogoče postaviti MHE.

5.2.2 Lesna biomasa
5.2.2.1

Lesna biomasa iz gozdov

Lesna biomasa je shranjena solarna energija in predstavlja enega najpomembnejših obnovljivih
virov energije v Sloveniji. Raba lesa v sodobnih energetskih sistemih je pomembna z vidika
zanesljivosti in konkurenčnosti energetske oskrbe ter varstva okolja.
Med lesno biomaso uvrščamo del lesne biomase iz gozdov, zunaj gozdno lesno biomaso, lesne
ostanke ter odsluženi les. Lesna biomasa iz gozdov, izkoristljiva v energetske namene vključuje
drobne in manj kvalitetne asortimente, ter sečne ostanke.
PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Manjša odvisnost od neobnovljivih virov (fosilna goriva).
Proizvodnja energije na mestu uporabe zmanjšuje stroške.
Zmanjšana odvisnost od uvoza energije.
Zmanjšanje vpliva na podnebje zaradi nižjih izpustov CO2 in ostalih plinov.
Lokalne ekonomske koristi zaradi izkoriščanja domačih virov namesto uvoženih.
V primerjavi s tekočimi in plinastimi gorivi sta zelo varna transport in skladiščenje.
Zmanjšuje energetsko odvisnost lokalne skupnosti.
Regionalno gospodarstvo se krepi, ker je les domač vir energije.

Po podatkih Zavoda za gozdove območna enota Sežana porašča gozd v občini MirenKostanjevica 2.835 ha oziroma 45,2% celotne površine občine. Delež zasebnega gozda je 75,5%
ostalo je državni gozd. Glede na to, da je velik delež gozda v privatni lasti, se tudi sorazmerno
veliko stanovanj ogreva z lesom. Delež stanovanj ogrevanih z lesom je 34% vseh stanovanj.
Največji možni posek v občini je 6.258 m3 lesa letno, dejanski posek je seveda manjši. V
desetletnem obdobju 1995 – 2004 je bila realizacija načrtovanega možnega poseka 43 %.
Načrtovani 10 letni možni posek je bil 58.435 m3, realizirani posek pa 25.197 m3. Ob upoštevani
energetski vrednost iglavcev 7,61 GJ/m3 in energetski vrednost listavcev 9,11 GJ/m3, bi bilo v
primeru sežiga celotnega letnega možnega poseka pridobiti 52539 GJ energije, kar predstavlja
80% celotne potrebe po energiji za ogrevanje stanovanj v občini.
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Strokovne ocene potencialov lesne biomase na nivoju občin so pripravili v okviru delovne
skupine na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije. Ta delovna skupina je
pripravila kazalce, ki prikazujejo možnosti za izkoriščanje potenciala lesne biomase v občinah.
Kazalci so ovrednoteni z ocenami od 1 do 5, ocena ena pomeni slab potencial, ocena 5 pa
odličen potencial za izkoriščanje lesne biomase.
Kazalce so razdelili v tri skupine:
• Demografski kazalci: v to skupino so uvrstili delež zasebne gozdne posesti, površino
gozda na prebivalca in delež stanovanj, kjer za ogrevanje uporabljajo les kot glavni
oziroma edini vir energije.
• Socialno-ekonomski kazalci: v to skupino so uvrstili delež gozda, realizacijo najvišjega
možnega poseka in ocenjen delež lesa primernega za energetsko rabo.
• Gozdnogospodarski kazalci: povprečna velikost gozdne posesti, delež težje dostopnih
in manj odprtih gozdov ter delež mlajših razvojnih faz gozda.
V vsaki skupini so občine razvrstili v pet rangov. Skupna strokovna ocena predstavlja vsoto
rangov posameznih kazalcev (skupno 9) na nivoju občin. Vsoto smo ponovno razvrstili v 5
razredov.
Predstavljena skupna ocena je le eden izmed možnih načinov izračuna in prikaza potencialov
lesne biomase na nivoju občin. V predstavljenem izračunu so predpostavljali, da so vsi kazalci
enako pomembni, dejansko je njihov pomen lahko zelo različen. Razmere v občinah so zelo
heterogene. Poleg tega pa ne smemo spregledati dejstva, da so občinske meje le
administrativne meje in ne pomenijo nikakršne ovire pri pretoku lesne biomase in ne vplivajo
na oblikovanje trga.
Kazalci za občino Miren-Kostanjevica so sledeči:
• Demografski kazalci: 3
• Socialno-ekonomski kazalci: 1
• Gozdnogospodarski kazalci: 4
• Sinteza kazalcev: 2
Socialno-ekonomski kazalci kažejo na slab potencial za izkoriščanje lesne biomase, medtem ko
demografski in gospodarski kazalci dvignejo povprečje skupne sinteze kazalcev.
5.2.2.2

Lesna biomasa iz industrije

V občini Miren-Kostanjevica je dejavnih pet večji predelovalcev lesa. Podjetja Gardi d.o.o.,
Marušič d.o.o., Pegara d.o.o. Z-Les d.o.o. in Smart industries d.o.o. smo anketirali in na osnovi
podatkov iz vprašalnikov določili potencial lesne biomase iz lesno predelovalnih obratov. Ostali
podatki o anketiranih lesno predelovalnih obratih so zbrani v prilogi 5.
Tabela 22: Lesni ostanki iz lesno predelovalnih obratov
(Vir: vprašalniki)
Manjši kosi
Manjši kosi
Podjetje
Žaganje lesa z lubjem lesa brez lubja
(t)
(t)
(t)
Gardi d.o.o.
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1260

0

1000

Energijska vrednost
celotne količine
ostankov (kWh)
10142880
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Marušič d.o.o.

1539

0

722

4427000

Pegara d.o.o.

60

20

0

85000

Z-Les d.o.o.

230

0

0

103500

Smart industries d.o.o.

600

0

700

5850000

Skupno

3689

20

2422

21539880

Celotna energijska vrednost lesnih ostankov iz lesno predelovalne industrije znaša
21539880kWh (glej tabelo 22). Podjetja prodajo večji del lesnih ostankov v Italijo, le 5% teh
porabijo za lastno rabo. Glede na to, da je lesnih ostankov iz industrije veliko, bi bilo smotrno
te ostanke kuriti v večjih kurilnih napravah za ogrevanje na lesno biomaso v sami občini MirenKostanjevica. Kalorična vrednost lesnih ostankov iz lesno predelovalnih obratov je večja od
potrebe po energiji za ogrevanje stanovanj, saj bi s kurjenjem teh ostankov pokrili celotno
porabo energije za ogrevanje stanovanj v občini Miren-Kostanjevica in bi kljub temu ostalo še
3310930 kWh neizkoriščene energije iz prej omenjenega vira.

5.2.3 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 človek. To je energija, ki se obnavlja, ne
onesnažuje okolja in je hkrati brezplačna. Zato, mora biti cilj izkoriščati to energijo v največjem
možnem obsegu.
PREDNOSTI

•
•
•

•

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

SLABOSTI

•

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 energetiko. Primorska regija je najbolj obsevano
območje Slovenije, to je razvidno tudi po sliki 6. Obravnavana občina Miren-Kostanjevica
prejme med 4600-4800 MJ/m2/leto in spada v sam slovenski vrh po količini prejete energije iz
sonca.
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Slika 6: Osončenost
(vir: http://www.razvojkrasa.si/si/energija/82/article.html)
Tabela 23 prikazuje število ur in količino (v kWh/m2) sončnega obsevanja v posameznem
mesecu leta 2006. Podatki iz leta 2006 so zadnji dostopni podatki ARSO. Ta tabela vsebuje
tudi primerjavo v odstotkih (%) glede na povprečje obdobja med leti 1981 – 2000 v
meteorološki oz. heliografski postaji Bilje. Podatki nam povedo, da se je število ur sončnega
obsevanja povečalo za 6% glede na obdobje 1981 – 2000. Po podatkih iz ARSO spadajo Bilje v
slovenski vrh po številu ur obsevanja letno. Iz tabele 23 je razvidno, da je prejelo območje
okrog Bilj v letu 2006 energije v višini 1307 kWh/m2.
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Tabela 23: Mesečne vsote in trajanje sončnega sevanja v letu 2006
(http://www.arso.gov.si/vreme/)
Mesec
kWh/m2
število ur sončnega
primerjava l. 2006 z
obsevanja
obdobjem 1981-2000 (%)
Januar
45.92
148
128
Februar
57.35
138
102
Marec
86.32
134
83
April
122.69
173
107
Maj
168.23
229
107
Junij
205.67
307
136
Julij
207.94
324
113
Avgust
134.89
178
66
September
129.83
246
131
Oktober
79.43
172
115
November
38.07
83
77
December
30.37
104
108
Skupaj
1306.71
2236
106
Glede na trend večanja števila ur sočnega obsevanja od leta 1981 naprej pa tudi izboljševanja
tehnologije zajema sončne energije, bo tudi v bodoče sončna energija pomemben vir energije,
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 bodisi za
pridobivanje tople sanitarne vode, pa tudi elektrike. Zavedati pa se je potrebno, da je količina
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).
Sončno energijo lahko izkoriščamo na tri različne načine:
• pasivno
• aktivno s fotovoltaičnimi celicami
• aktivno s sončnimi kolektorji
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.
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. Primer izračuna
ekonomske upravičenosti vgradnje sončnih kolektorjev za potrebe enodružinske hiše je podan v
prilogi 6.
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Možnosti za pasivno rabo so deloma izkoriščene na novih stavbah, na starih le redko. Večjih
sistemov za izkoriščanje tega obnovljivega vira energije na področju občine Miren-Kostanjevica
ni instaliranih, obstaja le določeno število solarnih sistemov na individualnih hišah, vendar je
njihovo število majhno. Ljudje pa so v povprečju splošno slabo obveščeni o možnostih
izkoriščanja sončne energije.
Pretvarjanje sončnega sevanja v toploto za ogrevanje sanitarne vode ali objekta opravljajo
sončni kolektorji. Ogreto vodo v ceveh kolektorja poganja črpalka in jo vodi do prenosnikov
toplote, kjer svojo toploto odda vodo v hranilniku toplote. Ta toplota se prenese za takojšne
ogrevanje ali pa se shrani za kasnejšo uporabo. Pri postaviti kolektorjev moramo upoštevati
namen njihove uporabe: ogrevanje sanitarne vode ali ogrevanje objekta. Ogrevanje sanitarne
vode je potrebno vse leto, medtem ko je ogrevanje objekta potrebno predvsem v jesenskih,
zimskih in spomladanskih mesecih. Glede na namen uporabe določimo usmeritev in kot
postavitve kolektorjev tako, da izkoristimo največ brezplačne energije. Na kot postavitve vpliva
tudi skupna površina kolektorjev, saj je v poletnih mesecih pri veliki površini skupna moč
ogrevanja dovolj visoka tudi pri neugodnem kotu. Poleti je energija sonca največja, tako lahko
sanitarno vodo ogrevamo praktično samo s sončno energijo. Pozimi je sončne energije manj,
vendar lahko v primerno zasnovanem sistemu kljub temu prispeva doberšen delež k ogrevanju
sanitarne vode.
Poleg konvencionalnih kolektorjev poznamo tudi vakuumske kolektorje, kjer je vakuum
ustvarjen z izsesavanjem zraka izmed sten dvojne steklene cevi in je idealen izolator. Princip je
enak, kot ga že stoletje poznamo in s pridom izkoriščamo kot termos posodo. Z uporabo tega
dejstva je izkoriščanje sončeve toplote optimalno tudi jeseni in spomladi, ter celo pozimi.
Prednosti vakuumske tehnologijen so visoke temperature in visoki izkoristki tudi v neugodnih
vremenskih pogojih, ko je oblačno ali pri nizki temperaturi zraka, kar predstavlja visok izkoristek
z manjšo potrebno površino od običajnih sončnih kolektorjev.

5.2.4 Energija vetrov
Večina vetrnih elektrarn potrebuje veter s hitrostjo okoli 5m/s, da prične obratovati. Pri
previsokih hitrostih, običajno nad 25 m/s, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi prišlo do
poškodb. Med 15 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

•
•

enostavna tehnologija,
proizvodnja električne energije iz vetrnih elektrarn ne povzroča emisij.

SLABOSTI

•
•
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Meritve vetra se redno izvajajo tudi v agrometereološki postaji v Biljah (podatki o meritvah so
v prilogi 8). Na osnovi teh meritev ne moramo sklepati, če je dejansko smotrno izkoriščati
veterno energijo, saj je običajno večji potencial na grebenih, kot pa v nižinah, kjer so
postavljene merilne postaje. 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 se lahko določi smotrnost izkoriščanja vetrne energije na danem mestu.
Eno od orodij, s katerimi v ARSO (Agenciji Republike Slovenije za Okolju) analizirajo podatke o
vetru, je programski paket WASP. Merske podatke o vetru, dobljene na meteoroloških merilnih
postajah, je potrebno večkrat interpolirati v okolico merilnih mest. Pri tem si pomagajo z
modeli, ki simulirajo tok vetra. V klimatologiji so posebej primerni diagnostični modeli, ki
izračunajo vpliv reliefa na stacionarni povprečni tok vetra. Eden od modelov, ki jih uporabljajo,
je Aiolos- Athin. (Vir: http://www.arso.gov.si/vreme/projekti/energija_veter.pdf)
Meritve hitrost vetrov so bile opravljene na področju hriba Trstelj in sicer s strani Elektro
Primorske d.d.. Podatki o moči in potencialu vetra na tem področju so za enkrat poslovna
skrivnost omenjenega podjetja.

5.2.5 Geotermalna energija
Glede na njeno pojavnost in možnost praktičnega koriščenja, delimo geotermalno energijo na:
• hidrogeotermalno energijo-geotermalna energija tekočih in plinastih fluidov

•

petrogeotermalno energijo-geotermalna energija mase kamnin

Teoretični potencial geotermalne energije v Sloveniji znaša 5467 GWh oz. 301 GWh
proizvedene električne energije na leto. Dejanski potencial je bistveno manjši in nesorazmerno
porazdeljen po državi. Največji odkrit potencial za izkoriščanje geotermalne energije je prav
gotovo v Pomurju v tako imenovanem Panonskem bazenu, kar je vidno na sliki 7, saj je v
Pomurju veliko število vrelcev tople vode.
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Slika 7: Zemljevid geotermalna energija v Sloveniji
(http://www.ljudmila.org/sef/si/energetika/obnovljivi_viri/geotermalni.htm)
V Sloveniji so po doslej znanih podatkih v izkoriščanju nizko temperaturni viri geotermalne
energije (nizko temperaturni viri s temperaturo vode pod 150°C, ki jih v glavnem izrabljamo
neposredno za ogrevanje).
Perspektivni nosilci geotermalne energije so geološko mlajše strukture. Tem prištevamo
tektonske udorine, ki so zapolnjene s terciarnimi in delno kvartarnimi sedimenti. Nastale so z
ugrezanjem ob prelomih v mlajšem geološkem obdobju. Terciarne plasti so toplotno slabo
prevodne, zaradi tega je geotermični gradient povišan. Temperatura kamnin z globino hitreje
narašča, kot na ostalih območjih. Podlago terciarja v udorinah skoraj povsod sestavljajo dobro
toplotno prevodne razpokane kamnine (dolomiti, apnenec, metamorfne kamnine), ki povečini
vsebujejo toplo vodo. Robovih udorin ponavadi izhajajo na površje, kje se napajajo s
padavinsko vodo, ki skozi močno razpokane cone preteka v velike globine, kjer se segreva in
tako konvekcijsko kroži navzgor do stika s terciarnimi plastmi. Kamnine so zaradi konvekcijsko
krožeče vode mnogo bolj segrete, kot bi bile pri normalnem geotermičnem gradientu. Del
konvekcijsko krožeče termalne vode se pretaka skozi močno razpokane cone na robovih udorin
na površino, kjer napaja naravne termalne izvire.
Glede na geološko karto na sliki 8 so vsaj delno tla v občini Miren-Kostanjevica kvartarnega in
terciarnega izvora ter kot take potencialni nosilci geotermalne energije.
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Slika 8: Geološka karta Slovenije
(http://www.ljudmila.org/sef/si/energetika/obnovljivi_viri/geotermalni.htm)
Potencial je v občini težko določljiv (potencial v smislu izkoriščanja toplih vrelcev). Natančno
oceno bi bilo ob želji občine mogoče pridobiti z teoretičnimi študijami, ki bi določile
mikrolokacije za raziskovalne vrtine (pilotni projekt) na osnovi katerih se pridobi točne podatke
o geotermalnem potencialu na določenem območju.
Zavedati se je potrebno, da je mogoče in smiselno geotermalno energijo iz energije mase
kamenin izkoriščat za namene ogrevanja prostorov ter pridobivanja tople sanitarne vode
praktično po celi Sloveniji, kar ne moremo reči za pridobivanje elektrike iz geotermalne
energije. Po doslej znanih podatkih so v Sloveniji tla primerna za izkoriščanje energije v
glavnem neposredno za ogrevanje prostorov ter za segrevanje sanitarne vode.
Trenutno se geotermalna energija ne izkorišča za pridobivanje elektrike temveč le v
posameznih stanovanjskih objektih za pridobivanje tople sanitarne vode ter za ogrevanje
prostorov.
Možnosti ekonomsko upravičenega izkoriščenja geotermalne energije so predvsem za
ogrevanje prostorov ter sanitarne vode. To dokazuje tudi primerjava stroškov sistema za
ogrevanje na toplotno črpalko in ogrevalnim sistemom na kurilno olje v prilogi 7.

5.2.6 Bioplin iz komunalnih odpadkov
V občini ni deponije komunalnih odpadkov te namreč odlagajo na odlagališče na Stari Gori v
MO Nova gorica, kjer plin kurijo na bakli. Po zagotovilih Komunalnega podjetja bodo ta plin v
bodoče uporabljati za ogrevanje lastnih prostorov. Presežkov plina ne bo.

5.2.7 Bioplin iz čistilnih naprav
Čistilna naprava se nahaja v kraju Bilje, ki je sicer zgrajena, vendar obratuje poskusno, saj dela s
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polovično zmogljivostjo. V upravljanje jo je dobilo podjetje Vodovodi in kanalizacije Nova
Gorica d.d.. Naprava je dimenzionirana za 1500 polucijskih enot (PE) oziroma za ekvivalentno
število ljudi (1 PE predstavlja količino vode, ki jo dnevno v povprečju porabi človek). Naprava
nima sistema za izkoriščanje energije iz bioplina, kateri se proizvaja v samem procesu
razgradnje fekalij. Vzpostavitev takega sistema bi lahko prinesla določene prihranke s
proizvodnjo toplote oziroma elektrike, katera bi se lahko kasneje porabila za pospešitev
samega procesa razgradnje fekalij. Sistem za pridobivanje in izkoriščanje bioplina v čistilni
napravi take velikosti bi lahko zadoščal za delno kritje potreb po elektriki in toploti v sami
čistilni napravi, presežkov elektrike in toplote za prodajo ne bi bilo. Ti prihranki bi bili glede na
samo velikost in trenutno izkoriščanje čistilne naprave relativno majhni.

5.2.8 Bioplin iz živinoreje
Po podatkih Statističnega urada je v občini Miren-Kostanjevica skupno 369,25 glav velike živine
(GVŽ.) Za postavitev individualne bioplinske naprave so primerne kmetije, ki imajo vsaj okrog
100 GVŽ, to je na primer 100 glav govedi ali 870 prašičev ali 33.300 piščancev. Upoštevati je
potrebno, da v občini ni večjih farm, nobena farma ni velikosti 100 GVŽ ali več. Po podatkih
Statističnega urada ni niti nobene kmetije večje od 20 GVŽ. Gnoj in gnojevko bi bilo smiselno
izkoriščati le v primeru, če bi bila v občini ali Goriški regiji skupna predelovalna naprava za
pridobivanje bioplina iz živalskih odpadkov in urejen prevoz teh odpadkov od kmeta do
bioplinske naprave.

5.2.9 Odpadna toplota
Večji porabniki v industriji, kateri so bili vključeni v analizo energetskega stanja v občini MirenKostanjevica, nimajo odpadne toplote.
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6

ANALIZA PREDVIDENE BODOČE RABE ENERGIJE IN NAPOTKI GLEDE
PRIHODNJE OSKRBE Z ENERGIJO

6.1 Analiza predvidene bodoče rabe energije
V tabeli 24 so podatki, ki se nanašajo na pozidavo, predvideno s trenutno veljavnim občinskim
prostorskim planom (Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Miren - Kostanjevica za
obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega plana občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986 1990 - Uradno glasilo št. 15/97.) Nov prostorski plan je v fazi izdelave.
Za nizko gostoto pozidave je kot merilo privzet faktor FSI (razmerje med bruto etažno površino
objekta brez kleti in gradbeno parcelo objekta) 0,4. To pomeni, da bi na 1ha zazidljivih površin
lahko realizirali 4.000 m2 bruto etažnih stanovanjskih površin oziroma približno 3.200 m 2 neto
površin stanovanjskih objektov (brez kleti).
Za srednjo gostoto pozidave je kot merilo privzet faktor FSI (razmerje med bruto etažno
površino objekta brez kleti in gradbeno parcelo objekta) 0,7 – 0,8. To pomeni, da bi na 1ha
zazidljivih površin lahko realizirali 7.000 m2 - 8.000 m2 bruto etažnih stanovanjskih površin
oziroma približno 5.600 m2 – 6.400 m2 neto površin stanovanjskih objektov.
Tabela 24: Predvidena pozidava občine Miren-Kostanjevica
naselje
Miren

1
2
3
4
5

5
Bilje

Orehovlje
Opatje
selo
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območje

vrsta objektov

gramoznica
Primorje d.d.
(približno 2,7ha)
za vrti (približno
0,87ha)
plomba (približno
0,29ha)
dograditev
telovadnice,
gostitev
Ostrog
(približno
5,20ha)

obrtni objekti

Grapci 1(približno
2,33ha)
6 farma
(približno
1,1ha)
7 plomba (približno
0,29ha)
8 Goriške opekarne
(približno 4,4ha)
9 plomba (približno
0,50ha)
10 Ograjce (približno
2,4ha)

groba
leto gradnje ocena
etapnost
uporabnih
površin
2008-2010 5.400 m2

stanovanjski
– P+1
nizka gostota
stanovanjski
– P+1
nizka gostota
manjši stan. blok, P+2, P
telovadnica
stan.
gradnja
srednje gostote,
zunanje športne
površine (igrišča)
stanovanjski
–
nizka gostota
stanovanjski
–
nizka gostota
stanovanjski
–
srednja gostota
gospodarska cona
stanovanjski
nizka gostota
stanovanjski
nizka gostota

2008-2015
2010
?,
2009

P+3, P+2, ?
P+1
P+1

2008 - ?

P+1

2010

P+1

2009

P,
P+1
– P+1

?

– P+1

2008 - ?

2008 - ?

520m2,
1.300 m2
15.360 m2

8.800 m2
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Vojščica

Temnica

11 Rikidenca (približno
1,5ha)
12 plomba (približno
0,74ha)
13 plomba (približno
1,55ha)
14 Spodnje
gmajne
(približno 0,3ha)

stanovanjski
nizka gostota
stanovanjski
nizka gostota
stanovanjski
nizka gostota
stanovanjski
nizka gostota

– P+1

2008

– P+1

2008

– P+1

2008

– P+1

2007 - ?

15 farma
(približno gosp. objekt - P
obstoječa
600
0,3ha)
farma
Opomba: tabela je izpolnjena na podlagi ocen. Leto gradnje določenih stavb ni mogoče
določiti, zato so te stavbe označene v rubriki leto gradnje z vprašajem. V občinski kartografiji
niso določene planske enote. Pri oblikovanju normativov za opredelitev uporabnih površin
objektov so zanemarjene površine, ki so v večjih kompleksih potrebne za prometne površine
oz. javno infrastrukturo.
Na osnovi predvidenih pozidav smo podali oceno o predvidenem povečanju rabe končne
energije: za ogrevanje, za segrevanje sanitarne vode in za tehnologijo. Ločeno so obravnavana
stanovanja, javne stavbe in industrijski obrati. Ocena za stanovanja je podana na osnovi
predpostavke, da se bodo zazidale vse zazidljive površine v skladu s prej omenjenim faktorjem
FSI. Gleda na Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije (Ur. list št. 42/2002) je
predpisana največja letna raba energije za ogrevanje stanovanj (velja za novogradnje). Za
zgradbe pomeni to med 60 in 80 kWh/m2a oziroma med 6 in 8 litri ekstra lahkega kurilnega olja
na kvadratni meter stanovanjske površine na leto. Predpisana specifična letna raba energije za
ogrevanje je tudi v skladu z zakonodajo v EU, kjer je ta vrednost približno 70 kWh/m2a.
Ocena porabe energije za tehnologijo v industriji je podana za primer, da se bo v obrtnem
objektu v Mirenski gramoznici izvajala le poslovna dejavnost, saj trenutno ni znana vrsta
dejavnosti, katera se bo dejansko izvajala. V oceno porabe energije za industrijo ni vključena
poraba gospodarske cone v Biljah, saj ni znano, če se bo ta objekt gradil za čas trajanja izdelave
LEK-a.
Iz tabele 25 je razvidno, da se bo poraba primarne energije za ogrevanje, pripravo tople
sanitarne vode in tehnologijo v občini povečala za 8640 MWh letno.
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Tabela 25: Predvideno povečanje rabe primarne energije (MWh/leto)
Javne
Stanovanja
stavbe
Industrija
Skupaj
Ogrevanje

4226

58,5

270

4554,5

Sanitarna
voda

1850

19,5

90

1959,5

Tehnologija

1980

26

120

2126

Skupaj

8056

104

480

8640

Poleg predvidenega povečanja rabe primarne energije zaradi novogradenj je iz vprašalnikov, ki
so bili izpolnjeni s strani večjih podjetij, razvidno, da je zaradi večje proizvodnje predvideno
povečanje rabe energije za dodatnih 5%.

6.2 Napotki glede prihodnje oskrbe z energijo
V občinskih prostorskih aktih je predvidena širitev plinskega omrežja od Bilj do Mirna.
Novogradnje v teh dveh krajih se bodo lahko priključile na to distribucijsko omrežje. V ostalih
vaseh širitev plina za enkrat ni predvidena, zato se bodo ti objekti ogrevali z lastnim virom,
svetujemo, da so to sistemi OVE.
V centru Mirna bi bilo smotrno postaviti sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
(toplovod in vročevod). Tako zasnovano sistem bi omogočal ogrevanje in oskrbo s toplo
sanitarno vodo v stanovanjih, javnih zgradbah, industrijskih ter poslovnih objektih v samem
centru Mirna. Interes za postavitev takega sistema so izrazili upravitelji in lastniki sledečih
stavb:
• Javne stavbe: šola, vrtec, telovadnica, zdravstveni dom, lekarna in obstoječa občinska
stavba ter stavba v katero se bo preselila občinska stavba (energijske potrebe te stavbe
niso znane, zato tudi ni upoštevana pri izračunu v poglavju 6.3), kulturni dom
(energijske potrebe te stavbe še niso znane, saj trenutno dom še ni zgrajen oziroma
stavba, kjer naj bi le ta bil, ni adaptirana, zato tudi ni upoštevana pri izračunu v
poglavju 6.3.)
• Industrijski in obrtni objekti: Intra lighting d.o.o. in Polyline d.o.o.
• Stanovanja: stanovanjske hiše v centru Mirna.
• Na željo upraviteljev ostalih stavb v centru Mirna, ki niso naštete v zgornjih treh
alinejah, se bodo tudi te obravanvale v okviru izdelave Študije izvedljivosti daljinskega
ogrevanja z lesno biomaso v kraju Miren.
V Mirnu na območju Ostrog je predvidena stanovanjska gradnja srednje gostote. Predvidenih
je 15.360 m2 uporabnih površin. Predlagamo izdelavo študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso za center Mirna in območje Ostrog. Analiza potenciala lesne biomase je
pokazala, da je potencial lesne biomase iz industrije velik, vendar se ne izkorišča v sami občini.
Lesno biomaso bi bilo zato smotrno izkoriščat v sami občini.
V obravnavani občini je predvidena gradnja objekta s tlorisno površino nad 1000 m 2 v času
veljavnost tega LEK-a (telovadnica v Mirnu). Zaradi določil 68.a člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 118/2006) je treba izdelati študijo izvedljivosti
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo objektov s tlorisno površino nad 1000 m2, pri kateri
se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov
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za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo: decentralizirani sistemi na podlagi
obnovljivih virov energije, soproizvodnja, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na
voljo ter toplotne črpalke. Energijska potreba nove telovadnice v Mirnu bo obravnavana v prej
omenjeni študiji izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za center Mirna in
območje Ostrog.
Podjetje Gardi d.o.o. iz Orehovelj je izrazilo zanimanje za izdelavo študije izvedljivosti
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, saj pridelajo letno velike količine lesnih ostankov. Na
njihov sistem daljinskega ogrevanja bi se priključila podjetja iz industrijske cone Orehovlje,
katera so izrazila željo po priključitvi na ta sistem. Zainteresirana podjetja so: Ekamant d.o.o.,
Smart industries d.o.o. in Orago d.o.o..
V obrtnem objektu v Mirenski gramoznici, kateri se bo gradil predvidoma med leti 2008 in
2010, je smiselno izdelati študijo izvedljivosti za daljinsko ogrevanje in vročevod na lesno
biomaso, študija naj preuči tudi smotrnost postavitve kogeneracije oziroma trigeneracije.
Trenutno niso dostopni podatki o predvideni rabi energije tega objekta.
V podjetju Meblo vata d.o.o. so izrazili željo po izdelavi študije izvedljivosti za postavitev
sončnih celic za proizvodnjo električne energije. Elektriko bi porabili za lastne potrebe viške pa
prodajali.
S širjenjem naselij, se bo povečevala tudi sama potreba stanovanj po ogrevni toploti. V
strnjenih naseljih bo smiselna postavitev manjših sistemov za daljinsko ogrevanje in
vročevodov. Zavedati se je potrebno, da je z ekonomičnega vidika smiselna postavitev
daljinskega ogrevanj/vročevoda v strnjenih naseljih.
Z ekonomičnega vidika je smotrna postavitev kogeneracije oziroma trigeneracije le za kotle
moči nad 1MW in dovolj visoko pasovno porabo elektrike. Veliki porabnik elektrike so običajno
večji industrijski obrati z visoko pasovno porabo električne energije. V samih študijah
izvedljivosti se lahko proučijo tudi možnosti za vzpostavitev kogeneracije, vendar je po
trenutno znanih podatkih rabe energije v analiziranih industrijskih obratih v sami občini
pasovna poraba elektrike premajhna, zato bi bila vračilna doba takih investicij dolga (tudi do
20let).

6.3 Ocena prihodnje rabe energije in emisij ob uporabi lesne biomase
Na podlagi pridobljenih podatkov o zainteresiranosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
(DOLB) ali individualno prestrukturiranje v lesno biomaso smo izvedli okvirne izračune
energetskih potreb in zmanjšanja emisij za določena območja.
Potrebe po energiji so na posameznih območjih sledeča:
•
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Center Mirna:
Potrebe za ogrevanje znašajo okvirno 2367 MWh letno, če upoštevamo še potrebe za
toplo sanitarno vodo pa predstavlja to dodatnih 237 MWh letno. Skupaj je predvidena
poraba energije za daljinsko ogrevanje 2604 MWh letno.
Opomba: Izračun je podan glede na pridobljene podatke (vključene so javne stavbe in
industrija v centru Mirna, spisek le teh je v poglavju 6.2). Ob morebitni
zainteresiranosti lastnikov individualnih hiš za priključitev na DOLB bi bila poraba še
nekoliko večja.
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•

Stanovanjsko območje Ostrog:
Glede na predvideno gradnjo 15.360 m2 uporabnih površin in ob upoštevanju porabe
70 kWh/m2 letno, bi za ogrevanje stanovanjskih površino porabili letno približno 1075
MWh za ogrevanje in dodatnih 107 MWh za toplo sanitarno vodo. Skupna poraba
energije bi po takih ocenah znašala 1182 MWh letno.

•

Ind. cona Orehovlje:
Ob upoštevanju zainteresiranih podjetij bi na leto potrebovali 103 MWh za ogrevanje
in 10 MWh za toplo sanitarno vodo, skupaj 113 MWh letno. Predvideti bi bilo
potrebno še morebitno zaintetresiranost lastnikov individualnih hiš.

•

Mirenska gramoznica:
Za gramoznico je predvidena letna poraba 480 MWh za ogrevanje. Če upoštevamo še
potrebe za toplo sanitarno vod predstavlja to dodatnih 48 MWh letno, kar pa skupaj
znaša 528 MWh na leto.

Opomba: V izračunih smo predpostavili, da potrebe za pripravo tople sanitarne vode v
povprečju predstavljajo 10% vseh energijskih potreb.
Ob upoštevanju zamenjave energenta z priključitvijo na zgoraj omenjene DOLB pride do
zmanjšanja emisij, kar pa ni zanemarljivo. Ker je lesna biomasa CO2 nevtralno gorivo, pomeni
pridobivanje energije iz lesa zmanjšanje emisij CO2 za 1085 ton letno.
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7

ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE

Na osnovi ugotovitev iz podatkov o oskrbi in rabi energije bomo izpostavili energetsko šibke
točke v občini. Določene šibke točke so prikazane v obliki kazalnikov, ostale pa opisno.
Stanovanja
• S kurilnim oljem je ogrevanih 52% stanovanj.
• 90% stavb je zgrajenih pred letom 1980. Te stavbe so slabo izolirane, saj so bile le
posamezne prenovljene.
• Daljinsko je ogrevanih 0.17% stanovanj, saj so le tri stanovanja ogrevana iz kotla za več
stavb.
Javne stavbe
(Opomba: Šibke točke oskrbe in rabe energije smo podali za trinajst javnih stavb, za katere smo
dobili podatke z anketiranjem upraviteljev. V analizo so bili vključeni večji porabniki energije.)
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Ob upoštevanju ocen varčevalnega potenciala (glej tabelo 21) lahko zaključimo, da je le
ena izmed analiziranih javnih zgradb relativno varčna, v sedmih bi bilo mogoče ustvariti
določene prihranke, v petih stavbah pa je možnost prihrankov velika.
Določene analizirane javne stavbe imajo še vedno enoslojna oziroma dvoslojna okna
(termopan okna so nameščena na celotnem objektu le v: VVZ Miren, OŠ in VVZ
Kostanjevica na Krasu ter v Zdravstvenem domu Miren).
Dve stavbi sta ogrevani s starejšo kurilno napravo z izredno slabim izkoristkom (OŠ
Miren ima kotel na ELKO iz leta 1982 in Dom krajanov Negovan Nemec Bilje je ogreva s
kotlom na ELKO iz leta 1989).
V sedmih analiziranih javnih stavbah ni dodatne izolacije na ovoju stavbe (objekti:
telovadnica v Mirnu, OŠ Bilje, Nogometno društvo Bilje, VVZ Miren, VVZ Kostanjevica,
VVZ Bilje, in VVZ Opatje selo).
V sedmih stavbah so še vedno klasični ventili (stavbe: OŠ Miren, OŠ Bilje, OŠ Opatje
selo, VVZ Bilje, VVZ Kostanjevica, Nogometno društvo Bilje in Goriška Lekarna).
Ena izmed osmih analiziranih stavb nima izoliranih cevi (objekt: Občina MirenKostanjevica).
Vsi objekti se prezračujejo z odpiranjem oken.
V uporabi je še vedno 70 žarnic na žarilno nitko.
V javnih stavbah sanitarno vodo segrevajo z električnimi bojlerji.
Javni objekti nimajo opravljenega energetskega pregleda.
Energetsko knjigovodstvo za javne objekte se ne vodi sistematično.

Industrija
(Opomba: šibke točke oskrbe in rabe energije smo podali za deset podjetij, za katere smo
dobili podatke z anketiranjem upraviteljev. V analizo so bili vključeni večji porabniki energije v
občini.)
• Le v dveh podjetjih je bil opravljen energetski pregled (podjetji: Ekamant d.o.o. in
Meblo Vata d.o.o.).
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•
•
•
•
•

Energetsko knjigovodstvo ni sistematično vodeno.
Nobeno podjetje nima zaposlene osebe, ki bi skrbela izključno za področje energetike.
90% podjetij uporablja neobnovljive vire energije za ogrevanje prostorov in za
tehnološko toploto, prav tako se v občini ne pridobiva elektrika iz OVE.
50% podjetij ni seznanjenih z možnostmi za pridobitev nepovratnih sredstev za
financiranje študij izvedljivosti in investicij na področju URE in OVE.
Sistem za nadzor konic porabe električne energije je le v štirih podjetjih (podjetja: Intra
lighting d.o.o., Meblo Vata d.o.o., Bib d.o.o. Bilje in Gardi d.o.o.).

Promet
• V občini ni kolesarskih stez.
• Visoka prometna obremenitev cest na odseku Šempeter – Miren in s tem povezane
visoke koncentracije emisij v Mirnu.
Javna razsvetljava
• Ocenjujemo, da vsaj 90% obstoječih svetilk JR v občini ne ustreza zahtevam prvega
odstavka 4. člena uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l.
RS, št. 81/2007).
• Občina porabi za JR 107 kWh elektrike na prebivalca letno, kar je 62,5 kWh več od
zahtev po prvem odstavku 5. člena uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007).
Oskrba energije iz kotlovnic in sistemov daljinskega ogrevanja
• V občini Miren-Kostanjevica ni večjega sistema daljinskega ogrevanja (več manjših
kotlovnic namreč porabi več primarne energije za ogrevanje stavb kot pa večja in bolje
nadzirana kotlovnica, posledično so tudi emisije škodljivih plinov v ozračje večje).
Energetsko svetovanje
• V občini ne deluje energetska svetovalna pisarna. Analize pa kažejo,da mnogo občanov
ne ve, da tovrstne svetovalne pisarne sploh obstojajo in kakšne nasvete lahko nudijo.
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8

DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA V OBČINI

8.1 Cilji, ki izhajajo iz nacionalnega energetskega programa
Cilji energetskega načrtovanja v občini morajo slediti smernicam nacionalnega
energetskega programa, ki so združeni v tri stebre:
• zanesljivost oskrbe z energijo,
• konkurenčnost oskrbe z energijo,
• varovanje okolja.
Glavni cilji z vidika zanesljivosti oskrbe z energijo:
1. Dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov na nivoju, ki je primerljiv
današnjemu nivoju:
• s konkurenčno oskrbo Republike Slovenije z električno energijo iz domačih
energetskih virov, najmanj v obsegu 75% sedanje porabe. Poraba električne
energije energetsko intenzivne industrijske proizvodnje je odvisna od
mednarodnih pogojev poslovanja. Inštalirana moč elektrarn v
elektroenergetskem sistemu na ozemlju Republike Slovenije mora biti pri tem
dolgoročno vsaj 45% višja od največje končne moči porabe
• z izboljšanjem dolgoročne konkurenčnosti proizvajalcev električne energije v
Republiki Sloveniji,
• z zagotavljanjem vsaj 60-odstotne sistemske rezerve pri oskrbi z
električno energijo na območju, ki nima omejitev daljnovodnih povezav,
• z zagotavljanjem večine devetdesetdnevnih rezerv nafte in naftnih derivatov na
lokacijah v Republiki Sloveniji.
2.
Stalno
povečevanje
tehnične
zanesljivosti
omrežij(infrastrukture) in kakovosti oskrbe.

delovanja

energetskih

3. Uvajanje ukrepov URE in rabe OVE.
4. Ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža države v vseh
energetskih podjetjih nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo in pri vseh obveznih
republiških gospodarskih javnih službah.
5. Doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z
mednarodnimi standardi.
6. Znižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev na trgu
energije udeleženih podjetij.
Glavni cilji na področju zagotavljanja konkurenčnosti oskrbe z energijo:
1. Zagotoviti pospešeno odpiranje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom z:
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izpeljavo popolnega odprtja trga z električno energijo in zemeljskim plinom za vse
odjemalce, razen za gospodinjstva, najkasneje do 1. julija 2004, vključno z
gospodinjstvi pa do 1. julija 2007,
vzpostavitvijo reguliranega dostopa do omrežja zemeljskega plina do 1. julija 2004,
ločitvijo cenovne politike od ukrepov spodbujanja
razvojem energetskih podjetij.

2. Zagotoviti učinkovito in pregledno delovanje reguliranih energetskih dejavnosti s:
• strokovno, učinkovito, neodvisno in pregledno regulacijo energetskih trgov,
• pravno in funkcionalno ločitvijo med proizvajalci oziroma dobavitelji električne
energije oziroma zemeljskega plina ter izvajalci gospodarskih javnih služb, kot sta
prenos in upravljanje prenosnega omrežja do 1. julija 2004,
• ekonomsko učinkovitim delovanjem gospodarskih javnih služb,
• zagotavljanjem pogojev za pregledno, varno in učinkovito delovanje organiziranih
trgov energije.
3. Spodbujati znanstveni in tehnološki razvoj na področju proizvodnje in rabe energije.
Cilji s področja okolja
1. Izboljšanje učinkovitosti rabe energije, in sicer:
• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v industriji in storitvenem sektorju za
10% glede na leto 2004,
• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v stavbah za 10% glede na leto 2004,
• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v javnem sektorju za 15% glede na
leto 2004,
• do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v prometu za 10% glede na leto 2004,
• podvojiti delež električne energije iz soproizvodnje z 800 GWh v letu 2000 na 1.600
GWh v letu 2010.
2. Dvig deleža OVE v primarni energetski bilanci z 8,8% v letu 2001 na 12% do leta 2010:
• povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22% v letu 2002 na 25% do leta 2010,
• dvig deleža električne energije iz OVE z 32% v letu 2002 na 33,6% do leta 2010,
• zagotovitev do 2% deleža biogoriv za transport do konca leta 2005.

8.2 Določitev ciljev lokalnega energetskega koncepta
Glede na ugotovitve poglavij 7. (Šibke točke oskrbe in rabe energije), 6. (Analiza predvidene
bodoče rabe energijo in napotki glede prihodnje oskrbe z energijo) in 5.(Analiza potencialov
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije) ter ob upoštevanju ciljev nacionalnega
energetskega programa so bili oblikovani konkretni cilji občine.
V nadaljevanju so podani cilji občine, kateri bodo izpolnjeni predvidoma v času veljavnosti tega
LEK-a:
Stanovanja
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Nadomestitev kotlov na ELKO s kotli na lesno biomaso in s tem povečati delež rabe
lesne biomase za 10% glede na trenutno celotno rabo energije za ogrevanje v
individualno ogrevanih stanovanjih.
Povečanje deleža izkoriščanja sončne in geotermalne energije za pripravo tople vode
za 3% glede na trenutno stanje.
Zmanjšati rabo primarne energije za ogrevanje stanovanj za 30% glede na trenutno
stanje.
Postavitev dveh večjih sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (eden v centru
Mirna, drugi pa na območju Ostrog ob samem centru Mirna).

Javne stavbe
• Zmanjšati energijsko število za ogrevanje v javnih stavbah pod 100 kWh/m2 letno.
• Nadomestiti žarnice na žarilno nitko z varčnimi žarnicami.
• Povečanje rabe sončne energije za segrevanje sanitarne vode.
• Opraviti energetske preglede javnih stavb.
• Sistematično vodenje energetskega knjigovodstva.
Industrija
• Opravljeni energetski pregledi v vseh podjetjih.
• Uvesti sistematičnost energetskega knjigovodstva.
• Zadolžiti osebo za skrb z energijo podjetjih (energetski manager).
• Dvig deleža OVE na področju proizvodnje električne energije iz sončne energije
(izgradnja enega sistema za pridobivanje električne energije iz sončne energije).
• Informiranje podjetij o OVE in URE.
• Povečanje rabe obnovljivih virov energije (predvsem lesne biomase) za ogrevanje,
segrevanje tople sanitarne vode in tehnološke toplote iz 14,05% (884 MWh/leto) na 26%
(1670 MWh/leto) ter posledično zmanjšanje porabe primarne energije in zmanjšanje
emisij zraka.
Promet
• Povečanje uporabe alternativnih oblik mobilnosti in odgovornejša raba avtomobila.
Javna razsvetljava
• Prilagoditev trenutne javne razsvetljave Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007) (s prilagoditvijo uredbi se bo zmanjšala
poraba elektrike za javno razsvetljavo za 62,5 kWh letno na prebivalca občine, hkrati se
bo zmanjšala tudi svetlobna onesnaženost zraka).
Oskrba energije iz kotlovnic in sistemov daljinskega ogrevanja
• Zmanjšanje rabe primarne energije in emisij z vzpostavitvijo štirih večjih sistemov za
daljinsko ogrevanje.
Energetsko svetovanje
• Informiranje občanov.
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9

UKREPI

9.1 Stanovanja
Predlagamo tri ukrepe:
•
Informiranje občanov o možnostih izkoriščanja, sofinanciranja in kreditiranja
projektov OVE in URE z objavljanjem člankov v občinskih sredstvih javnega obveščanja
o prej omenjenih tematikah.
• Izdelava študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (center Mirna in
območje Ostrog).
• Predlagamo izvedbo raznih akcij za promocijo ogrevanja iz distribucijskih sistemov,
preko katerih se porabnikom energije približajo prednosti tovrstnega načina ogrevanja.

9.2 Javne stavbe
V tabeli 26 so zbrani ukrepi za javne stavbe. Ukrepe smo podali za vse analizirane javne stavbe,
razen za telovadnico in del OŠ v Mirnu in VVZ Opatje selo, saj bodo ta dva objekta rušili in
nadomestili z novima stavbama. Ukrepi so označeni s številkami 1,2,3: številka 1 pomeni
najvišjo prioriteto, številka 2 srednjo ter številka 3 manjšo prioriteto, vendar še vedno
potreben ukrep. Številko 4 upoštevajte ob rekonstrukciji stavbe, ob zamenjavi sistema za
ogrevanje ali za pripravo tople sanitarne vode oziroma, po realizaciji ostalih ukrepov. Ukrepe
smo podali le za občinske javne objekte, saj so odločitve glede teh stavb v pristojnosti občine.
Šole, vrtce in telovadnice v istem kraju smo obravnavali združeno, saj se ogrevajo iz skupnih
centralnih kotlovnic.
Tabela 26: Ukrepi za občinske javne stavbe
OŠ
OŠ
VVZ
OŠ
Objekt
Miren, Bilje, Opatje Kostanj.,
VVZ
VVZ
selo
VVZ
Miren, BIlje
Kostanj.,
telova
telovadni
dnica
ca
Zamenjava
2**
2**
strešne kritine
Izolacija ovoja
Izolacija stropa
2,
2**
2**
Izolacija tal
4
4**
Zamenjava
2
2,
2**
obstoječih
2**
oken s
termopan okni
Senčenje na
4
4,3*
4, 3**
oknih
*
Zamenjava
3
4
4
kotla in
gorilnika
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Občina
MirenKostanj.

ND
Bilje

ND
Adrija

Goriška
Lekarna

ZD
Miren

3

Dom
krajanov
Negovan
Nemec
3

3
3
4
2

4
3

4

4
2

4

4

4

4

3

3

2
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Priprava
3
3
sanitarne
tople vode
Ventili s
2
2,2*
2**
termostatsko
*
glavo
Avtomatska
regulacija
Zamenjava
1
žarnic z žarilno
nitko
Prezračevanje 4
4
4
4
Varčni kotlički, 4,4**
4,4*
4
pipe
*
Senzorji na
4,4**
4,4*
4
pisoarjih
*
Senzorji
4, 4** 4,4*
4
prisotnosti za
*
luči
Opomba: * - Sanacija se nanaša na telovadnico.
** - Sanacija se nanaša na zgradbo VVZ.

4

4

3

3

3

2

4

2
1

2

4

4

4
4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Razlaga predlaganih ukrepov za občinske javne stavbe:
• Ukrepe smo podali za vse analizirane javne stavbe razen za telovadnico in del OŠ Miren
ter za VVZ Opatje selo, saj se bodo te objekti porušili, na njihovem mestu pa zgradili
nove.
• Ukrepe smo podali tudi za stavbo občine Miren-Kostanjevica, čeprav se bo občinska
uprava selila na drugo lokacijo v roku treh let. Svetujemo, da se to stavbo sanira v
skladu s podanimi predlogi v tabeli 26 v primeru, če se bo stavba uporabljala še po
selitvi, saj bi tako zmanjšali porabo energije in izboljšali same delovne oziroma bivalne
pogoje v prostorih le te.
• Zamenjavo strešne kritine smo predlagali tam, kjer je trenutno še vedno azbestna
strešna kritina. Z zamenjavo zdravju škodljivega azbesta z drugo kritino in postavitvijo
dodatne izolacije pod novo streho se bo zmanjšala toplotna prevodnost skozi streho in
izboljšalo počutje v samih prostorih stavbe (glej sliko 9).

Slika 9: Primer izvedbe toplotne izolacije strehe
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Sloji gledano od zunaj proti notranjosti so:
- strešna kritina
- prečne letve in vzdolžne letve, kjer je tudi prezračevani sloj
- sekundarna kritina (paroprepustna folija),
- vzdolžno so postavljeni špirovci ali škarniki, med katerimi se nahaja toplotna izolacija
(priporočena debelina je 20 cm ali več),
- na spodnji strani škarnikov so nabite prečne letve med katerimi se nahaja izolacija in
prezračevani sloj,
- parna ovira (posebna folija, ki ovira prehajanje vodne pare v izolacijo, a ga ne
preprečuje povsem),
- lesen opaž ali mavčno kartonske plošče.
(Vir: http://users.volja.net/grad_batic/dileme.htm#)
•

•

•

•

•
•
•
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Postavitev dodatne izolacije ovoja, stropa ali tal smo predlagali za stavbe, ki niso
izolirane oziroma so izredno slabo izolirane. Vračilne dobe investicij v novo fasado so
daljše od 10 let, zato svetujemo, da se izolacija postavi le v primeru prenove dotrajane
fasade. Priporočena debelina fasade je 10 cm in več.
Zamenjavo oken predlagamo za stavbe oziroma za posamezne prostore stavb kjer so
še vedno enojna ali dvojna zasteklitev (pod pojmom dvojna zasteklitev smatramo
okna, kjer je medprostor med stekli večji kot 30 mm). Priporočamo namestitev plinsko
polnjenih termopan oken z nizkoenergijskim nanosom s toplotno prevodnostjo
1,6W/m2K. Za primerjavo navajamo tudi toplotno prevodnost enojne zasteklitve brez
nizkoenergijskega nanosa, ki znaša 5,8W/m2K in dvojne zasteklitve s širino
medprostora med stekli večjo od 30mmm, le ta pa je 2,7 W/m 2K. Investicije v
zamenjavo oken se hitreje povrnejo v stavbah z višjim energijskim številom. V prvi fazi
naj se zamenjajo okna z enojno zasteklitvijo, ki so dotrajana. Ekonomika ne upravičuje
zamenjavo dvojnih oken, saj so dobe vračanja takih investicij 15 let in več, zato
svetujemo zamenjavo le dotrajanih oken. S samim tesnjenjem oken pa lahko v stavbah
prihranimo tudi do 15% energije za ogrevanje. Vračilna doba namestitve tesnil je od
enega do dveh let.
Zunanja senčila ščitijo okna pred zunanjimi vplivi. So tudi dober izolator, saj
preprečujejo gretje stekel. S postavitvijo zunanjih senčil se bodo izboljšali sami bivalni
pogoji v stavbi predvsem v toplejših dneh poleti, pomladi in jeseni. Z zunanjimi senčili
se učinkovito zaščitijo prostori pred zunanjo vročino, zato predlagamo postavitev le
teh na prisojne strani stavb, ki jih še nimajo.
Zamenjavo kotla predlagamo za objekte, kjer je sam kotel dotrajan. Stavbe v bližini
bodoče zgrajenih sistemov toplovoda pa naj se priklopijo na te sisteme, saj se energija
smotrneje rabi v primeru, da se koristi skupno kurišče. Zamenjava kotla v stavbah kjer
sistem ni še dotrajan je mišljena kot priključitev na prej omenjene sisteme daljinskega
ogrevanja.
V območju v bodoče zgrajenih vročevodov naj se javne občinske stavbe priključijo na
te sisteme. V ostalih stavbah naj se dotrajani električni bojlerji zamenjajo s sistemi na
OVE za pridobivanje tople vode.
Termostatski ventili naj se montirajo na ogrevalih, kjer še niso montirani. Z uporabo
teh ventilov se poraba energije zmanjša do 15%.
Ob postavitvi novega kotla naj se postavi tudi avtomatska regulacija le tega. Sodobne
načine regulacije je možno vgraditi tudi v obstoječe naprave za ogrevanje. Če je v
sistem vgrajen ročni mešalni ventil je mogoče nanj prigraditi elektromotorni pogon in
izbrati ustrezno regulacijsko krmilno enoto ter vgraditi tipala. Prihranki pri vgradnji
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enostavnega sistema centralne regulacije so taki, da se strošek vgradnje povrne v 3 do
5 letih.
Obstoječe žarnice na žarilno nitko naj se zamenjajo z varčnimi, saj ob relativno nizkem
vložku prihranimo veliko energije. Običajno se vložek v varčne žarnice povrne v manj
kot letu. Pri izbiri žarnic je tudi pomembno, da imajo žarnice primerno barvno
svetlobo. Take žarnice so običajno dražje, a bo dobro počutje ob primerni svetlobi
odtehtalo višjo začetno investicijo.
Varni kotlički in pipe naj se vgrajujejo ob zamenjavi dotrajanih kotličkov in pip.
Senzorji na pisoarjih in senzorji prisotnosti za luči naj se vgrajujejo v skladu s prej
danimi navodili za izvajanja ukrepov za javne stavbe.

Najprej je smotrno izvajati ukrepe s katerimi se bo izboljšala izolacija zgradb šele nato naj se
zamenjajo kotli, saj se v tem primeru energijske potrebe določijo glede na manjšo porabo
energije zaradi manjše toplotne prevodnosti skozi ovoj stavbe. V nasprotnem primeru, bi lahko
izbrali predimenzioniran kotel, zato bi bila vračilna doba investicije daljša.
Poleg prej navedenih ukrepov predlagamo izvedbo sledečih ukrepov za javne stavbe. Določeni
ukrepi posredno, drugi pa neposredno vplivajo na zmanjšanje rabe energije v objektih.
Predlagamo naslednje ukrepe:
• Na osnovi opravljenega preliminarnega energetskega pregleda stavb in ugotovitev na
osnovi tega pregleda predlagamo, da se razširjen energetski pregled izvede za sledeče
zgradbe: OŠ Bilje, VVZ Bilje, VVZ Kostanjevica na Krasu, Občina Miren-Kostanjevica in
Dom krajanov Negovan Nemec Bilje. Smatramo namreč, da je varčevalen potencial v
teh stavbah največji, zato jih je smiselno posebej obravnavati. Relativno nizko
energijsko število za ogrevanje je sicer v stavbi Dom krajanov Negovan Nemec Bilje.
Poudariti je potrebno, da je ta objekt manj v uporabi v primerjavi z ostalimi in je
poraba energije za ogrevanje nižja prav zaradi tega. Dejansko bo mogoče porabo
energije v tej zgradbi zmanjšati z določenimi ukrepi, saj je stavba starejša in slabo
izolirana, ogrevalni sistem pa zastarel. Na osnovi visokega energijskega števila za
ogrevanje bi sicer lahko predlagali, da se opravi razširjen energetski pregled tudi v
zdravstvenem domu Miren (En. št.=226 kWh/m2), vendar bo mogoče v tej zgradbi
bistveno zmanjšati porabo energije le s smotrnejšo rabo le te, saj je stavba dobro
toplotno izolirana, kotel pa nov. Dejansko pa je pri obravnavi zdravstvenega doma
potrebno upoštevati tudi dejstvo, da ima le ta daljši obratovalni čas, kot npr. šole in
višjo povprečno temperaturo v stavbi, zato se porabi več energije za ogrevanje le tega.
S samim energetskim pregledom dobijo lastniki stavb natančen vpogled v strukturo in
stroške porabe energije in možnosti za prioritetne organizacijske in investicijske
ukrepe
za
zmanjšanje
porabe
in
stroškov
za
energijo.
(Vir:
http://www.aure.si/index.php?MenuID=130&MenuType=C&lang=SLO)
Energetski pregled obsega pregled organizacije glede oskrbe in rabe energije,
identifikacijo možnih ukrepov za učinkovito ravnanje z energijo in analizo tehnične in
ekonomske izvedljivosti ukrepov z določitvijo dosegljivih prihrankov in potrebnih
investicij. Energetski pregled nam poda natančen vpogled v strukturo in stroške
porabe energije ter seznam prioritetnih organizacijskih in investicijskih ukrepov za
učinkovito rabo energije. Ta vpogled oziroma posnetek obstoječega stanja in rešitev je
tudi osnova za izdelavo operativnega programa za izvajanje predlaganih ukrepov za
zmanjšanje porabe energije in stroškov za energijo. Bistvo energetskega pregleda je
kompleksna analiza problematike oskrbe in rabe energije ter na koncu seveda predlog
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rešitve. Pristop, ki ga predpisuje in pooseblja energetski pregled, je temelj za ustrezne
tehnične in ekonomske rešitve, saj obravnava problematiko celostno, struktuirano in
po točno določenih predpisih.
(Vir: http://www.genera.si/index.php?sec=296)
•

•

•

•

•

Predlagamo izdelavo študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso,
katera naj obravnava ogrevanje in oskrbo s toplo vodo tudi občinskih objektov v
samem centru Mirna (vključno z: OŠ Miren, VVZ Miren, Goriška lekarna, ZD Miren,
Občina Miren-Kostanjevica). Ostali občinski javni objekti naj se ogrevajo z lastnim
kotlom (OŠ Bilje, OŠ Kostanjevica na Krasu, VVZ Bilje, VVZ Opatje selo, VVZ
Kostanjevica na Krasu). V bodoče je smiselno izkoriščati obstoječi lesni potencial v
občini, saj je ostankov iz lesno predelovalne industrije veliko. Kotli v javnih zgradbah
naj bodo na lesno biomaso ali na drug obnovljiv vir energije.
V posameznih javnih stavbah naj se vzpostavi energetsko knjigovodstvo. Ukrepe in
izboljšanje energetskega stanja v občinskih javnih stavbah bo spremljal energetski
manager, kateri bo zadolžen za energetsko upravljanje občine, implementacijo LEK-a
ter za spremljanje izvedbe akcijskega načrta. Zastavljeni cilji tega LEK-a bodo doseženi
z izvajanjem predlaganih ukrepov tega LEK-a ob upoštevanju napotkov za URE.
Za javne uslužbence naj se organizirajo seminarji na temo URE. Ta ukrep bo
pripomogel k zmanjšanju stroškov za energente. Po podatkih AURE je mogoče z
uvedbo energetskega knjigovodstva, izobraževanja ter informiranja uporabnikov stavb
zmanjšati energetsko porabo tudi do 10%.
Predlagamo, da se za otroke v OŠ izvedejo izobraževanja o URE, ki naj bodo v skladu z
šolskim programom. Izobraževanja naj se izvajajo enkrat letno v npr. 5 razredu. S
tovrstnim informiranjem se bo sama raba energije v šolah zmanjšala (npr. z
informiranjem o pravilnem načinu prezračevanja in upoštevanjem napotkov se bo
zmanjšala raba energije za ogrevanje prostorov). S prenašanjem znanja o URE na
otroke in povečanjem ozaveščenosti otrok o možnostih prihrankov z energijo in njeni
učinkoviti rabi, lahko dolgoročno vplivamo na bolj smotrno rabo energije v stanovanjih.
Organiziranje raznih ogledov dobrih praks na terenu. Tega ogleda naj se udeležijo člani
usmerjevalne skupine, saj bodo lahko le ti glede na svoje strokovno znanje razložili in
primerno posredovali znanje iz primera dobre prakse sami občinski upravi in njenemu
svetu ter tako vzpodbudili izvajanje posameznih ukrepov na področju URE in OVE.
Glede na potrebe občine predlagamo, naj bo prvi ogled namenjen spoznavanju sistema
daljinskega ogrevanja in vročevoda na lesno biomaso moči do 1MW. Predlagamo, da
se kontinuirano izvajajo ogledi dobrih praks, glede na potrebe same občine.

9.3 Industrija
Za analizirana podjetja smo podali predlog ukrepov, na osnovi vprašalnikov, s katerimi smo
analizirali trenutno stanje v samih podjetjih in željah posameznih podjetij po izboljšanju
energetskega stanja v le teh. Študije izvedljivosti in ostali ukrepi se bodo izvajali na podlagi
odločitev posameznega podjetja. Predlagamo ukrepe:
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•

Organizacije v gospodarstvu naj opravijo energetske preglede stavb s čimer se lahko
predvidi višjo energetsko učinkovitost in energetske, ter ekonomske prihranke.

•

Vzpostavitev sistematičnega vodenja energetskega knjigovodstva.
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•

Glede na velikost občine in podjetij v občini je smiselno imeti v občini enega
energetskega managerja, ki bi skrbel za energetsko politiko vseh podjetij.

•

Izdelava študije izvedljivosti za pridobivanje električne energije s procesom
fotovoltaike (podjetje Meblo vata d.o.o.).

•

Seznaniti podjetja z možnostmi za pridobitev nepovratnih sredstev za financiranje
študij izvedljivosti in investicij na področju URE in OVE in informirati podjetja o
možnostih OVE.

•

Izdelava študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v industrijski coni
Orehovlje, v predvidenem obrtnem objektu v Mirenski gramoznici ter v samem centru
Mirna.

9.4 Promet
Predlagamo izvajanje sledečih ukrepov:
• Izgradnja kolesarskih stez.
• Ozaveščanje in informiranje prebivalstva o trajnostni mobilnosti (Resolucija o prometni
politiki Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 58/06))
• Preučitev potrebnosti izgradnje obvoznic.

9.5 Javna razsvetljava
Predlagamo izdelavo strategije razvoja JR, v kateri bodo obravanvne tudi možnosti prihrankov
v JR. V nadaljevanju podajamo predlog vsebine strategije razvoja javne razsvetljave.
Okvirna vsebina strategije:
1. Analiza obstoječega stanja
Kataster JR
Katalog obstoječih svetilk
Energetski Pregled JR
Vzdrževanje JR
Pregled lastništva upravljavcev in/ali vzdrževalcev JR
Obstoječi načrti JR
Pregled stroškov in porabe elektrike za JR
Ostalo
2. Ukrepi
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2.1

Tehnični ukrepi (tehnične možnosti za izboljšanje obstoječega stanja)

2.2

Organizacijski ukrepi (možnost vzpostavitve službe za JR, odlok o JR,…)

2.3

Možni energijski in finančni prihranki
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2.4

Finančni viri za financiranje pregleda in ukrepov (Ministrstvo za okolje in prostor,
Kohezijski skladi , pogodbeno financiranje,…)

2.5

Ostalo

3. Akcijski načrt (za podane ukrepe in za posamezne predlagane investicije podamo
akcijski plan izvedbe le teh.).
4. Povzetek
5. Literatura
6. Priloge
Na osnovi izdelane strategije javne razsvetljave bo mogoče izdelati načrt razsvetljave in
obratovalni monitoring, ki je zahtevan po 21. in 22. členu Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja.
Svetilke oziroma sistem JR bo potrebno prilagoditi Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007) oziroma celotno obstoječo zakonodajo, ki ureja
področje JR: Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št.32/1993), Energetski zakon (Ur.l. RS, št.
27/2007), Zakon o varstvu okolja(Ur.l. RS, št. 39/2006).

9.6 Oskrba energije iz kotlovnic in sistemov daljinskega ogrevanja
Predlagamo naslednje ukrepe:
• Izdelava študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v industrijski coni
Orehovlje, v predvidenem obrtnem objektu v Mirenski gramoznici, na območju Ostrog,
ter v samem centru Mirna. Občina ima vpliv na izdelavo študije izvedljivost na lesno
biomaso le za center Mirna, saj bo le ta študija obravnavala občinske javne objekte.
Glede na bližino Ostroga in samega centra Mirna predlagamo, naj bo v tej študiji
izvedljivosti obravnava tudi možnost skupnega toplovoda in vročevoda obeh
omenjenih delov Mirna. Ostale študije se bodo izvajale glede na zmožnosti in interes
posameznih podjetij.
• Občina naj v svojih prostorskih planih upošteva napotke tega LEK-a (glej poglavje 6.2).
Svetujemo, da občina sprejme odlok o načinu ogrevanja, s katerim predpiše prioritetni
vrstni red pri izbiranju načina ogrevanja. Občina lahko s tem odlokom vpliva na
prioritete pri izbiri načina ogrevanja predvsem novogradenj hkrati pa vzpodbuja
stanovalce in stanovalke v občini ter podjetja k priključitvi na sisteme
toplovoda/vročevoda. V skladu z usmeritvami Slovenije, da bo spodbujala izrabo
obnovljivih virov energije, tako na prvo mesto postavi obnovljive vire energije, nato
toplovod/vročevod, plinovod in nato rangira še preostale energente glede na količino
polutantov v vsakem izmed njih po naraščajočem vrstnem redu. Toplovod/vročevod se
rangira pred plinovod, saj gre v primeru daljinskega ogrevanja še vedno za večji nadzor
nad sistemom ogrevanja in s tem nad emisijami. Distribucijska sistema
toplovoda/vročevoda in plinovoda naj se ne podvajata.

9.7 Energetsko svetovanje
Ensvet (glej poglavje 10.2) so energetsko svetovalne pisarne namenjene gospodinjstvom.
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Vendar Ensvet ne skrbi za obveščanje občanov o možnostih izkoriščanja, sofinanciranja in
kreditiranja investicij OVE in URE, zato predlagamo, naj te aktivnosti izvaja občina s strokovno
podporo GOLEE.
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10 FINANCIRANJE PROJEKTOV IN SVETOVALE ENERGETSKE PISARNE
10.1 Pogodbeno financiranje
Pogodbeno financiranje 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 energije (URE). V praksi prihaja tudi do kombinacije
obeh oblik.
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.
Pogodbeno financiranje na področju URE
Pogodbenik – izvajalec oz. investitor opravi investicijska vlaganja 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.
Več o pogodbenem financiranju na: http://www.aure.gov.si/eknjiznica/V11-pogfinan.pdf

10.2 Subvencije in krediti
10.2.1 Subvencije MOP
MOP je za gospodinjstva občasno nudilo finančne spodbude za obnovo stavb in izkoriščanje
obnovljivih virov energije. Nepovratna sredstva so občanom podeljevali preko javnih razpisov.
V bodoče bodo podeljene dotacije za gospodinjstva v okviru Ekološkega sklada Republike
Slovenje.
MOP subvencionira energetske preglede podjetij in študije izvedljivost za investicije v
učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije. Agencija je izdala vrsto
informacijskih listov za projekte dobre prakse in vodnike za energetski menedžment in
energetske tehnologije. Skupaj z Gospodarskim vestnikom vsako leto podeljuje priznanja za
energetsko učinkovito podjetje, energetskega menedžerja in energetsko učinkoviti projekt.
MOP občasno tudi subvencionira investicije v obnovljive vire energije.
Učinkovito in gospodarno ravnanje z energijo v javnem sektorju MOP podpira s
subvencioniranjem energetskih konceptov občin, energetskih pregledov javnih stavb in študij
izvedljivost za investicije v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije. MOP
podeljuje tudi subvencije za investicije v izrabo obnovljivih virov energije. Na voljo je tudi vrsta
informacijskih listov in vodnikov.
Podatki o vseh tekočih razpisih MOP so dostopni na internetni
http://www.aure.si/index.php?MenuID=197&MenuType=E&lang=SLO&navigacija=on
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V zadnjih štirih letih je MOP podelilo v občini Miren-Kostanjevica nepovratna sredstva le dvema
nepravnima osebama in sicer nepovratna sredstva za toplotno črpalko za sanitarno vodo. Za
namestitev solarnih sistemov pa v občini ni bilo podeljenih subvencij.

10.2.2 Krediti Ekološkega sklad Republike Slovenije
Osnovna dejavnost Sklada je ugodno kreditiranje različnih naložb varstva okolja po obrestnih
merah, nižjih od tržnih. Na skladu dodeljujemo kredite za okoljske investicije na podlagi javnih
razpisov: v programu kreditiranja okoljskih naložb občanov in v programu kreditiranja okoljskih
naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.
PROGRAM "KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV"
S programom kreditiranje okoljskih naložb občanov EKO SKLAD J.S. kreditira naslednje
namene:
• vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo
sanitarne tople vod,
• raba obnovljivih virov energije,
• zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov,
• gradnja ali obsežnejša rekonstrukcija stanovanjskih objektov, pri katerih bo specifična
poraba toplote za ogrevanje nižja od 45 kWh/(m2 leto),
• nakup energetsko učinkovitih naprav,
• nakup okolju prijaznih vozil,
• odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
• nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi,
• učinkovita raba vodnih virov in
• oskrba s pitno vodo.
PROGRAM KREDITIRANJA OKOLJSKIH NALOŽB PRAVNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
POSAMEZNIKOV
V okviru tega programa kreditirajo naložbe v izvajanje republiških in obveznih lokalnih javnih
služb varstva okolja in druge okoljske naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
posameznikov. Sredstva programa so namenjena za:
• gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih objektov in naprav oziroma omrežij ter
nabavo mobilnih in drugih osnovnih sredstev republiških in obveznih lokalnih javnih
služb varstva okolja, za izvajanje javne službe
• gradnjo in rekonstrukcijo naprav in tehnologij varstva okolja,
• naložbe v tehnologije in izdelke, neoporečne za okolje in
• naložbe iz sanacijskih programov povzročiteljev obremenitev.
Podatki o vseh tekočih razpisih Eko sklada so dostopni na internetni strani:
http://www.ekosklad.si/html/dejavnosti/main.html.

10.2.3 Kohezijski skladi
V okviru nove finančne perspektive 2007-2013 bo Sloveniji za strukturne in kohezijski sklad
namenjenih 4,2 mljr. EUR sredstev EU. K temu je potrebno prišteti še nacionalna sredstva, ki jih
bo Slovenija po potrebi dopolnjevala s sredstvi mednarodnih finančnih institucij, še posebej
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Evropske investicijske banke (EIB). Na osnovi operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture bo na nacionalnem nivoju podeljenih 288 mio. EUR.
(Vir: http://www.eurocon.si/index.php?id=23)

10.2.4 Razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva javna razpisa:
• Javni razpis za ukrep 312 - podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij
(Uradni list RS, št. 94/07).
• Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev, za leti 2007 in 2008 – naložbe v obnovljive vire
energije za potrebe kmetijskega gospodarstva; (Uradni list RS, št. 98/07)

10.3 Ensvet
Ensvet so energetsko svetovalne pisarne namenjene gospodinjstvom. Financirane so s strani
Ministrsva za okolje in prostor, Direktorata za evropske zadeve in investicije, ter s strani
Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Svetovalne pisarne izvaja
Gradbeni inštitut – ZRMK d.o.o. ter Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo in se
nahajajo v večjih krajih po Sloveniji.
Energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih predstavlja pomoč vsem
lastnikom hiš in stanovanj, ki nameravajo vlagati svoj denar v zmanjšanje rabe energije. Z
izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabo sodobnejših ogrevalnih naprav in večjo uporabo
obnovljivih virov energije lahko vsak posameznik prispeva k varovanju okolja, zmanjševanju
stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih razmer.
Energetsko svetovanje je strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o:
•

izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav

•

zamenjavi ogrevalnih naprav

•

zmanjšanju porabe goriva

•

izbiri ustreznega goriva

•

toplotni zaščiti zgradb

•

izbiri ustreznih oken, zasteklitve

•

sanaciji zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije

•

uporabi varčnih gospodinjskih aparatov

•

in vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na rabo energije.

Občini Miren-Kostanjevica je najbližja Energetsko svetovalna pisarna Nova Gorica. Na spletni
strani Ensvet http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm so objavljene strokovne publikacije, članki,
subvencioniranje ukrepov in ostale uporabne informacije za občane.
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11 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA
Lokalni energetski koncept je po sprejetju na Mestnem svetu občine Miren-Kostanjevica
obvezujoč dokument na področju rabe energije. To pomeni, da je občina dolžna izvajati ukrepe
navedene v akcijskem načrtu, ter upoštevati napotke iz LEK pri razvoju energetske oskrbe
občine. Ob tem mora občina še pet let po sprejetju LEK vsako leto pripraviti poročilo o
izvajanju ukrepov iz akcijskega načrta in ga posredovati Ministrstvu za okolje in prostor kot
sofinancerju energetske zasnove. Rezultate izvajanja LEK ter posamezne zaključene projekte iz
akcijskega načrta je potrebno javno promovirati, objaviti v lokalnih medijih ter izdelati
informacijske brošure. Za sistematično in sprotno izvajanje ukrepov je potrebno spremljanje
doseženih rezultatov, ter vzpostavitev stalne kontrole uspešnosti.
Podrobnosti o nosilcih izvajanja energetskega koncepta, napotkih glede pridobivanja finančnih
virov za izvajanje ukrepov, ter o napotki glede spremljanja izvajanja, ki so pomembni pogoji za
uspešno izvedbo energetskega koncepta, so podani v naslednjih podpoglavjih.

11.1 Nosilci izvajanja energetskega koncepta
Nosilca izvajanja energetskega koncepta sta Občina Miren-Kostanjevica in Goriška Lokalna
Energetska Agencija (GOLEA). GOLEA je glavni nosilec izvedbe LEK in svoje dolžnosti opravlja v
vlogi energetskega managerja. Zadolžena je za izvedbo akcijskega programa, ki je del te
zasnove. Za pomoč pri izvajanju ukrepov naj župan občine na predlog usmerjevalne skupine
imenuje t.i. koordinatorja izvajanja LEK, ki bo pomagal lokalni energetski agenciji. GOLEA
pripravlja, spodbuja in v posameznih primerih tudi izvaja projekte, nadzira njihovo izvajanje,
spremlja razpise, pripravlja ustrezne vloge na razpise, letno poroča o doseženih rezultatih,
promovira in pospešuje učinkovito rabo energije ter pospešuje uporabo obnovljivih virov
energije, ipd..
Izvajanje ukrepov URE in večje izrabe OVE je močno odvisno od osveščenosti prebivalcev.
Občina v sodelovanju z GOLEO s promocijskimi projekti, ki so predlagani v akcijskem načrtu,
poda občanom potrebno znanje in informacije o OVE in URE, ter jih podpira pri pripravi
ustrezne dokumentacije in pridobivanju dovoljenj, ki so potrebna, da projekti zaživijo. Tako
lahko občina bistveno spodbudi razmišljanje o učinkovitejši rabi energije kot tudi o
uvajanju obnovljivih virov energije pri posameznikih. Pomembno je tudi, da je javnost
sproti informirana o dogajanju na tem področju – o izvajanju posameznih projektov, o
njihovih učinkih, kaj lahko podobnega storijo občani ipd. Ob tem v končni fazi postanejo
nosilci izvedbe energetskega koncepta kar občani sami. Sicer pa se struktura vpletenih v
izvedbo projektov, ki so zabeleženi v akcijskem načrtu spreminja. Vključeni so lahko na primer
še donatorji in sponzorji, ravnatelji šol, predstavniki podjetij in drugi. Prav vsi morajo dobro
opraviti svoje delo in tako poskrbeti za ustrezno izvedbo določenega projekta iz akcijskega
načrta energetskega koncepta.

11.2 Napotki glede pridobivanja finančnih virov za izvajanje ukrepov
Državne institucije podpirajo sofinanciranje na področju ukrepov učinkovite rabe energije in na
področju obnovljivih virov energije. Vse možnosti pridobivanja sredstev – tako
subvencioniranja, kot kreditiranja so podrobneje opisana v poglavju 10.
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11.3 Napotki glede spremljanja izvajanja
Sistematična izvedba energetskega koncepta zahteva ažurno spremljanje doseženih rezultatov
in njihove uspešnosti. Za spremljanje izvajanja ukrepov je zadolžena Goriška Lokalna
Energetska Agencija, ki mora glede spremljanja izvajanja ukrepov in njihovih učinkov izvajati
sledeče aktivnosti:
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•

Izvajati analizo učinkov vsakega izvedenega ukrepa. Pred izvedbo posameznega
projekta se opredelijo predvideni učinki tega projekta (prihranki, povečanje izrabe
OVE, zmanjšanje emisij, ipd.), po izvedbi posameznega projekta pa se dejanski
rezultati primerjajo z načrtovanimi.

•

Objavljati mora rezultate učinkov ukrepov v občinskih sredstvih javnega obveščanja.

•

Enkrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju energetskega koncepta. V poročilu
morajo biti opisani vsi posegi na področju učinkovite rabe energije in izrabe
obnovljivih virov energije, ki so posledica izdelanega energetskega koncepta. Le s
sprotnim spremljanjem doseženih rezultatov bo občina lahko na tekočem z
uspešnostjo izvajanja posameznih projektov, prav tako pa bo na ta način lahko tudi
spremljala učinke izvedbe posameznih projektov.
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12 AKCIJSKI NAČRT
V akcijskem načrtu je zbran nabor ukrepov, za katere menimo, da so potrebni in izvedljivi.
Projekti so predstavljeni ločeno, vsak posebej, vendar ni nujno, da se bodo tako tudi izvajali.
Vrstni red izvajanja ukrepov je tudi odvisen od javnih razpisov za sofinanciranje in kreditiranje
posameznih projektov. Za vsak razpis na področju energetike je potrebno temeljito pretehtati
ali je možno katerega od projektov iz akcijskega načrta prijaviti na določen razpis.
V nadaljevanju najprej podajamo nabor kontinuiranih aktivnosti, ki se bodo redno izvajale ves
čas v obdobju med leti 2009 in 2013. Za ostale aktivnosti oziroma projekte smo podali
predloge, kdaj naj bi se začelo izvajanje le teh. Akcijski plan za ostale aktivnosti je prav tako,
kot za kontinuirane aktivnosti, podan za obdobje med leti 2009 in 2013. V času izvajanja
akcijskega načrta se bodo pojavile nove priložnosti in prioritete glede izvajanja posameznih
projektov. Kdaj bo dejansko izveden posamezen projekt je v veliki meri odvisno tudi od izida
razpisov, saj se lahko pojavi priložnost sofinanciranja projekta, ki ni bil predviden v določenem
letu.
Za vsako aktivnost oziroma projekt smo podali: predvidenega nosilca projekta (Občina Miren –
Kostanjevica), odgovornega (oseb, ki bo predvidoma odgovorna za izvajanje projekta), rok
izvedbe, pričakovani rezultati, vrednost projekta, finaciranje s strani občine, ostali viri
financiranja in opredelitev kazalnika za merjenje izvajanje ukrepa.
Na osnovi analize podatkov o rabi in oskrbi z energijo, analize šibkih točk, postavljenih ciljev s
strani občine Miren-Kostanjevica podajamo akcijski načrt izvajanja energetskega koncepta
občine Miren – Kostanjevica:
KONTINUIRANE AKTIVNOSTI (se izvajajo ves čas, vsako leto)
1. Projekt obveščanje javnosti preko medijev (INFO-GOLEA, spletne strani, oglasne deske
občine, občinsko glasilo,…) in izdelava brošur za informiranje občanov o OVE in URE (npr.
Brošura na temo Ogrevanje sanitarne vode s sončno energijo, ipd.)
1. Nosilec: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Energetski manager-GOLEA, Občina Miren - Kostanjevica
3. Rok izvedbe: Aktivnost se začne izvajati takoj in se izvaja neprestano
4. Pričakovani rezultati: javnost bo obveščena o razpisih, možnostih učinkovite rabe energije in
uporabe novih tehnologij v energetiki. Z dvigom informiranosti se bo povečala ozaveščenost
glede okoljske in energetske problematike ter posledično zmanjšala raba energije.
5. Vrednost projekta: 3013,78 EUR/leto (redno letno financiranje GOLEE; razen v primeru, če
stroški izdelave brošure presežejo ta finančni okvir)
6. Financiranje s strani občine: 100%: 3013,78 EUR/leto
7. Ostali viri financiranja: /
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Število informiranih podjetij,
upravljavcev oziroma vzdrževalcev občinskih stavb, ter občanov.
2. Obveščanje kontaktne osebe v občinski upravi o razpisih z obrazložitvijo, kako se lahko ta
sredstva koristi oziroma pridobi in pomoč pri pripravi vlog za sofinanciranje projektov s
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področja energetike v občini ter podajanje strokovne ocene in potrjevanje vseh investicij s
področja energetike v občini
1. Nosilec: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Energetski manager-GOLEA
3. Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano, v skladu z razpisi
4. Pričakovani rezultati: prijava na čim več razpisov, ki so za občino aktualni in se nanašajo na
izvedbo načrtovanih projektov; pridobitev subvencij; potrjevanje primernih investicij
5. Vrednost projekta: 3013,78 EUR/leto (redno letno financiranje GOLEE)
6. Financiranje s strani občine: 100%: 3013,78 EUR/leto
7. Ostali viri financiranja: /
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: število predlaganih razpisov, število
pripravljenih vlog.
3. Izdelava letnih poročil o izvajanju LEK
1. Nosilec: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Energetski manager-GOLEA
3. Rok izvedbe: Aktivnost se izvede enkrat vsako leto
4. Pričakovani rezultati: Letni pregled nad izvajanjem akcijskega načrta iz Energetskega
koncepta.
5. Vrednost projekta: 3013,78 EUR/leto (redno letno financiranje GOLEE)
6. Financiranje s strani občine: 100%: 3013,78 EUR/leto
7. Ostali viri financiranja: /
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izdelano poročilo: da/ne
4. Seminarji na temo varčevanja z energijo za javne uslužbence
1. Nosilec: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Energetski manager-GOLEA
3. Rok izvedbe: Vsakoletna aktivnost (prvo leto naj k seminarju pristopijo vodilni kadri v
posameznih javnih stavbah, v sledečih letih pa še ostali. Teme se prilagodi posamezni ciljni
skupini. Skupine naj bodo velikosti do 20 ljudi.)
4. Pričakovani rezultati: zmanjšanje rabe energije,
5. Vrednost projekta: 500 EUR/leto (za skupino 20 udeležencev)
6. Financiranje s strani občine: 100%: 500 EUR/leto
7. Ostali viri financiranja: /
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Število udeležencev na seminarjih.
5. Izobraževanja na temo URE za osnovnošolske otroke (5. razred)
1. Nosilec: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Energetski manager-GOLEA
3. Rok izvedbe: Vsakoletna aktivnost
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4. Pričakovani rezultati: Predlagamo, da se za otroke v OŠ izvedejo izobraževanja o URE, ki naj
bodo v skladu z šolskim programom. Izobraževanja naj se izvajajo enkrat letno v npr. 5 razredu.
S tovrstnim informiranjem se bo sama raba energije v šolah zmanjšala (npr. z informiranjem o
pravilnem načinu prezračevanja in upoštevanjem napotkov se bo zmanjšala raba energije za
ogrevanje prostorov). S prenašanjem znanja o URE na otroke in povečanjem ozaveščenosti
otrok o možnostih prihrankov z energijo in njeni učinkoviti rabi, lahko dolgoročno vplivamo na
bolj smotrno rabo energije v stanovanjih.
5. Vrednost projekta: 300 EUR/leto na razred oziroma skupino (v primeru, da ima šola manj
otrok).
6. Financiranje s strani občine: 100%: 300 EUR/leto na razred oziroma skupino (v primeru, da
ima šola manj otrok).
7. Ostali viri financiranja: /
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Število udeleženih otrok na
izobraževanju.
6. Projekt ogleda primerov dobre prakse
1. Nosilec: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Občina Miren – Kostanjevica, Energetski manager-GOLEA
3. Rok izvedbe: Vsakoletna aktivnost
4. Pričakovani rezultati: Ogledov dobrih praks na terenu naj se udeležijo občinski svetniki ter
člani usmerjevalne skupine, saj bodo lahko le ti glede na svoje strokovno znanje razložili in
primerno posredovali znanje iz primera dobre prakse sami občinski upravi in njenemu svetu ter
tako vzpodbudili izvajanje posameznih ukrepov na področju URE in OVE. Glede na potrebe
občine predlagamo, naj bo prvi ogled namenjen spoznavanju sistema daljinskega ogrevanja in
vročevoda na lesno biomaso moči do 1MW. Predlagamo, da se kontinuirano izvajajo ogledi
dobrih praks, glede na potrebe same občine.
5. Vrednost projekta: 500 EUR/leto (vrednost projekta bo večja v primeru ogleda kraja, ki je
oddaljen več kot 100km, saj bodo stroški prevoza višji).
6. Financiranje s strani občine: 100%: 500 EUR/leto
7. Ostali viri financiranja: /
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Število udeležencev na ogledu.
AKTIVNOSTI ZA LETO 2009
7. Izdelava strategije razvoja javne razsvetljave v občini
1. Nosilec:: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Občina Miren – Kostanjevica, Energetski manager-GOLEA, Elektro Primorska d.d.
3. Rok izvedbe: marec 2009
4. Pričakovani rezultati: Znižanje rabe elektrike za javno razsvetljavo cest in javnih površin ter
zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja zraka v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007). Predlagamo izdelavo katastra svetilk,
študija možnih prihrankov ter strategija razvoja JR.
5. Vrednost projekta: 15000 EUR
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6. Financiranje s strani občine: 15000 EUR
7. Ostali viri financiranja: /
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izdelana strategija razvoja javne
razsvetljave (da/ne).
PO IZDELAVI STRATEGIJE RAZVOJA JR SE V SKLADU S PREDLOGI ZA SANCIJO LE TE RAZERVIRAJO
SREDSTVA V PRORAČUNU. AKCIJSKI NAČRT SE NATO DOPOLNI V SKLADU Z NAČRTOM IZVEDBE
UKREPOV NA JR.
8. Vpeljava energetskega knjigovodstva v javne stavbe
1. Nosilec: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Občina Miren – Kostanjevica, vodstvo javnih stavb, Energetski manager-GOLEA
3. Rok izvedbe: oktober 2009
4. Pričakovani rezultati: Nadzor, spremljanje in vrednotenje rabe energije v javnih stavbah. Na
osnovi zbranih podatkov bo mogoče primerjati rabo energije med posameznimi zgradbami saj
se vsi podatki zbirajo in obdelujejo na enem mestu. Z nadzorom rabe energije bo mogoče
spremljati učinke posameznih investicij v stavbo. Energetsko knjigovodstvo naj se najprej vpelje
v OŠ in VVZ ter v stavbi občinske uprave, v drugi fazi pa se le to začne izvajati tudi v preostalih
občinskih stavbah.
5. Vrednost projekta: 500 EUR/stavbo
6. Financiranje s strani občine: 100%: 500 EUR/leto
7. Ostali viri financiranja: /
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: Število javnih stavb, ki imajo
vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo; prihranki pri rabi energije.
9. Izdelava Študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v kraju Miren
1. Nosilec: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Občina Miren – Kostanjevica, Energetski manager-GOLEA
3. Rok izvedbe: november 2009
4. Pričakovani rezultati: Pričakovani rezultati: Natančno ovrednotenje in opredelitev
izvedljivosti projekta. Preučilo se bo možnosti priključitve obstoječih novejših kotlov v
obravnavanih stavbah na sistem daljinskega ogrevanja. V študija bo obravnavana tudi
smotrnost postavitve enega večjega sistema daljinskega ogrevanja oziroma več manjših
sistemov. Preučena bo ekonomičnost vgradnje kotlov na različne energente (sekanci, peleti,
neobnovljivi viri energije, itd.). Na koncu bo podana ocena ekonomske in tehnične
upravičenosti, na osnovi katere se bo odločalo o smotrnosti vzpostavitve tega sistema.
5. Vrednost projekta: 9.500 EUR
6. Financiranje s strani občine: 50% (Upoštevane so vrednosti po razpisu AURE l. 2007): 4750
EUR
7. Ostali viri financiranja: MOP; 4750 EUR, morebitni ostali strateški partnerji.
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izdelana študija izvedljivosti (da/ne).
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PO IZDELAVI ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI SE REZERVIRAJO SREDSTVA V PRORAČUNU ZA INVESTICJO,
ČE ŠTUDIJA POTRDI UPRAVIČENOST INVESTICIJE V SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA. AKCIJSKI
NAČRT SE NATO DOPOLNI V SKLADU Z NAČRTOM IZGRADNJE DALJINSKEGA OGREVANJA.
10. Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih stavb
1. Nosilec: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Občina Miren – Kostanjevica, Energetski manager -GOLEA
3. Rok izvedbe: december2009
4. Pričakovani rezultati: Energetski pregled nam poda natančen vpogled v strukturo in stroške
porabe energije ter seznam prioritetnih organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito
rabo energije. Ta vpogled oziroma posnetek obstoječega stanja in rešitev je tudi osnova za
izdelavo operativnega programa za izvajanje predlaganih ukrepov za zmanjšanje porabe
energije in stroškov za energijo. Bistvo energetskega pregleda je kompleksna analiza
problematike oskrbe in rabe energije ter na koncu seveda predlog rešitve. Pristop, ki ga
predpisuje in pooseblja energetski pregled, je temelj za ustrezne tehnične in ekonomske
rešitve, saj obravnava problematiko celostno, strukturirano in po točno določenih predpisih.
Na osnovi opravljenega preliminarnega energetskega pregleda stavb in ugotovitev na osnovi
tega pregleda predlagamo, da se razširjen energetski pregled izvede za sledeče zgradbe: OŠ
Bilje, VVZ Bilje, VVZ Kostanjevica na Krasu, Občina Miren-Kostanjevica in Dom krajanov
Negovan Nemec Bilje
5. Vrednost projekta: 1700 EUR
6. Financiranje s strani občine: 50% (Upoštevane so vrednosti po razpisu AURE l. 2007): 850
EUR
7. Ostali viri financiranja: MOP (do 50% sofinanciranje za objekte oziroma skupino objektov s
skupno porabo energije nad 300 MWh/leto): 850 EUR
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izdelani razširjenih energetskih
pregledov stavb (da/ne).
AKTIVNOSTI ZA LETO 2010
11. Izdelava načrta izvajanja ukrepov URE na posameznih javnih stavbah
1. Nosilec: Občina Miren - Kostanjevica
2. Odgovorni: Občina Miren – Kostanjevica, Energetski manager-GOLEA, vodstvo javnih stavb
3. Rok izvedbe: marec 2010
4. Pričakovani rezultati: Na osnovi ugotovitev razširjenih energetskih pregledov se izdela
prioritetni seznam investicij v javne občinske stavbe.
5. Vrednost projekta: 3013,78 EUR/leto (redno letno financiranje GOLEE)
6. Financiranje s strani občine: 100%: 3013,78 EUR/leto
7. Ostali viri financiranja: /
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: pripravljen načrt (da/ne).
PO IZDELANEM NAČRTU IZVAJANJA UKREPOV URE V JAVNIH STAVBAH SE V SKLADU Z NJIM
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REZERVIRAJO SREDSTVA V PRORAČUNU ZA POTREBNE SANACIJE. AKCIJSKI NAČRT SE NATO
DOPOLNI V SKLADU Z NAČRTOM IZVAJANJA URE V JAVNIH STAVBAH.
AKTIVNOSTI ZA LETO 2011
12. Sanacija občinskih javnih stavb 1.del
Obravnavane občinske javne stavbe v razširjenih energetskih pregledih se sanira v skladu z
načrtom izvajanja ukrepov URE na posameznih javnih stavbah (glej 10. aktivnost; leto 2009).

AKTIVNOSTI ZA LETO 2012
13. Sanacija občinskih javnih stavb 2.del
Obravnavane občinske javne stavbe v razširjenih energetskih pregledih se sanira v skladu z
načrtom izvajanja ukrepov URE na posameznih javnih stavbah (glej 10. aktivnost; leto 2009).

14. Sanacija javne razsvetljave 1. del
Ob upoštevanju strategije razvoja javne razsvetljave se izvede prvi del sanacije JR (glej 7.
aktivnost; leto 2009).
AKTIVNOSTI ZA LETO 2013
15. Sanacija javne razsvetljave 2. del
Ob upoštevanju strategije razvoja javne razsvetljave se izvede drugi del sanacije JR (glej 7.
aktivnost; leto 2009).
Po poteku petletnega obdobja, znotraj katerega se bo izvajal akcijski načrt, bi bilo smiselno
pregledati do tedaj opravljene aktivnosti in le te ovrednotiti ter zastaviti nove aktivnosti in
projekte za naslednjih pet let.

12.1 Srednjeročne finančne obveznosti za občino
Na osnovi akcijskega plana smo v tabeli 27 podali finančni načrt projektov za obdobje
2009-20013. Upoštevane so vrednosti za kontinuirane aktivnosti in posameznih projekte, ki se
bodo izvajali v pet letnem obdobju. V izračunih niso vštete investicije v sanacijo javne
razsvetljave, sanacijo javnih stavb in morebitna investicija v sistem daljinskega ogrevanja.
Tabela 27: Finančni načrt projektov za obdobje 2009-2013
Celotna vrednost projektov
Leto
(EUR)
Financiranje s strani občine (EUR)
34613,78
2009
14013,78
8413,78
8413,78
2010
2011
8413,78
8413,78
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Drugi viri financiranja
(EUR)
5600
0
0
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2012
2013
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8413,78
8413,78

8413,78
8413,78

0
0
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službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja
in varstva pred požarom« (Ur.l. RS, št.129/2004).
[24] http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/meteorolo%C5%A1ki%20letopis/trajanje.pdf
[25] http://www.aure.si/index.php?MenuID=130&MenuType=C&lang=SLO
[26] http://www.aure.si/index.php?MenuID=142&MenuType=C&lang=SLO
[27] http://www.aure.si/index.php?MenuID=141&MenuType=C&lang=SLO)
[28] http://www.aure.si/index.php?MenuID=130&MenuType=C&lang=SLO
[29] http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte/Karta_povprecni_temperaturni_prima
njkljaj_KS.gif&imgrefurl=http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte/karta4047.ht
ml&h=776&w=1100&sz=745&hl=sl&start=1&um=1&tbnid=lFvghy17WQsBrM:&tbnh=1
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[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
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14 PRILOGE
Priloga 1: Zapisniki sestankov usmerjevalne skupine
Priloga 2: Podatki o javnih stavbah
Priloga 3: Podatki o podjetjih
Priloga 4: Obstoječi popis javne razsvetljave
Priloga 5: Podatki o lesnih ostankih
Priloga 6: Izračun ekonomske upravičenosti izgradnje sončnih kolektorjev za potrebe
enodružinske hiše
Priloga 7: Primerjava stroškov investicij med sistemom za ogrevanje na toplotno črpalko in
ogrevalnim sistemom na kurilno olje
Priloga 8: Meritve vetra HMZ Republike Slovenije v agrometeorološki postaji Bilje
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14.1 Priloga 1: Zapisniki sestankov usmerjevalne skupine
Zapisnik 1. sestanka usmerjevalne skupine
1. sestanek usmerjevalne skupine je potekal v ponedeljek, 17.12.2007, v prostorih občine v
Mirnu, s pričetkom ob 10.15 in koncem ob 11.15 uri.
Prisotni:
• Aleš Vodičar, tajnik občine Miren-Kostanjevica
• Bogomir Nemec, predstavnik šol
• Branko Orel, podžupan
• Stojan Ščuka, direktor GOLEE
• Boštjan Mljač, GOLEA
• Vojko Rener, GOLEA
Predlagani dnevni red:
Predstavitev Golee in članov usmerjevalne skupine;
1. Splošno o LEK-u;
2. Predstavitev dolžnosti in pristojnosti usmerjevalne skupine;
3. Izvolitev vodje usmerjevalne skupine;
4. Predstavitev do sedaj opravljenega dela pri izgradnji LEK (Analiza energetskega stanja
v občini);
5. Opis problematike pridobivanja podatkov v fazi zbiranj podatkov za izdelavo LEK;
6. Kratka predstavitev vprašalnikov namenjenih obravnavi javnih stavb in večjih
industrijskih obratov (obravnavanje načina pošiljanja vprašalnikov);
7. Dogovarjanje glede bodočih sestankov;
8. Razno.
Dnevni red je soglasno sprejet.
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Ad 1: Pregled zapisnika 2. sestanka in do sedaj opravljenega dela pri izdelavi Lokalnega
energetskega koncepta
Ščuka predstavi Goleo- javni zavod ustanovljen v okviru EU programa »Intelligent
Energy Europe«. Ustanovljena je bila z odlokom mestnega sveta MO Nova Gorica
23/02/2006. Pri ustanovitvi so s pismom o nameri pristopile vse občine goriške
statistične regije in občina Pivka. Osnovni namen agencije je pomoč lokalnim
skupnostim pri uvajanju, obveščanju in promociji učinkovite rabe energije (URE) in
obnovljivih virov energije (OVE). Vse naloge so ozko povezane z mednarodnimi
obveznostmi republike Slovenije glede energetske učinkovitosti in varovanja okolja.
S strani občine Miren-Kostanjevica so predlagani naslednji člani:
• Branko Orel, podžupan občine;
• Bogomir Nemec kot predstavnik šol;
• Aleš Vodičar, tajnik občine
Golea bo zastopana s člani:
• Boštjan Mljač
• Vojko Rener
Predlagano je bilo, da se v skupino vključi še Valka Peršiča kot lokalnega poznavalca s področja
energetike.
Ad 2: Pregled analize energetskega stanja v občini, šibke točke, cilji in ukrepi, ter razprava o
posameznih ukrepih;
Ščuka: Lokalni energetski koncept (LEK) je predviden v Energetskem zakonu, ki
obvezuje samoupravne lokalne skupnosti k načrtovanju porabe in oskrbe v skladu z
nacionalnim programom in energetsko politiko. LEK mora biti sprejet na občinskem
svetu najkasneje do 1. januarja 2011, vendar ker je LEK osnova za izvajanje URE in OVE
ter s tem povezane možnosti pridobivanja državne spodbude pri izvajanju le teh, je
smotrno čimprej pristopiti k izdelavi in sprejetju LEK-a. Izdelava LEK bo narejena v
skladu z osnutkom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah LEK-ov. Le ta
predpisuje, da mora biti usklajen z Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu
(ReNEP) in Nacionalnim programom varstva okolja. Pri izdelavi je potrebno upoštevati
že izdelane prostorske akte lokalne skupnosti. Bodočih prostorski akti pa morajo
upoštevati zaključke LEK-a.
B. Mljač: poudari način izvajanja LEK-a in pomembne terminske roke:
LEK se izdela vsaj na vsakih 10 let; aktivnosti v akcijskem načrtu se obnovijo vsakih 5
let; vsakoletno poročanje Ministrstvu za okolje o izvajanju LEK-a
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Ad 3: Predstavitev dolžnosti in pristojnosti usmerjevalne skupine;
B. Mljač na kratko opiše vlogo in pomen usmerjevalne skupine pri izdelavi LEK-a.
Ad 4:

Izvolitev vodje usmerjevalne skupine;
Za obdobje izdelave LEK-a se predlaga g. Branka Orla.
SKLEP ŠT. 1: Soglasno se g. Branka Orla potrdi kot vodjo usmerjevalne skupine.

Ad 5: Predstavitev do sedaj opravljenega dela pri izgradnji LEK (Analiza energetskega stanja
v občini);
B. Mljač predstavi do sedaj opravljene aktivnosti, ki so se nanašale predvsem na
zbiranje podatkov potrebnih za popis obstoječega stanja: OVE, stanovanja, industrija.
Za stanovanja so potrebni podatki o stanovanjih glede na vrsto energenta1.
Ad 6:

Opis problematike pridobivanja podatkov v fazi zbiranj podatkov za izdelavo LEK;
V. Rener predstavi dosedanje težave pri pridobivanju podatkov s strani dobaviteljev
energentov predvsem za namene ogrevanja. Do sedaj so bile naslovljene prošnje na
Petrol (bencinska črpalka ter dobava ostalih goriv), Istrabenz, OMV in Butanplin (UNP).
Pričakujemo še podatke od Elektra Primorske ter Avriga (javni promet). Težave z
dosedanjim zbiranjem podatkov so vezane na zaključek leta ter na razkrivanje poslovne
tajnosti.
B. Nemec pove,da posebni javni promet (prevoz dijakov) izvajata Avrigo in Mivaxa
(Ajdovščina – Vipava). Prevoz se izvaja približno 37 tednov v letu.
B. Mljač je postavil vprašanje o bodočem širjenju omrežja zemeljskega plina. S strani
občine se omeni, da finančna zmožnost občine ne omogoča razvijanja zamisli v tej
smeri. Tudi v sedanji obnova infrastrukture v Biljah ni bila predvidena postavitev
omrežja ZP.

1

Kasneje je bilo preverjeno pri g. B. Frančeškinu. Potrebno še pridobit podatke na SURS-u.
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Ad 7: Kratka predstavitev vprašalnikov namenjenih obravnavi javnih stavb in večjih
industrijskih obratov (obravnavanje načina pošiljanja vprašalnikov);
S. Ščuka prestavi način zbiranja podatkov po javnih stavbah in podjetjih. Zbiranje naj bi
potekalo z uporabo internetne aplikacije na spletni strani Golee. Skupaj z obvestilom
bodo poslana navodila za dostop na aplikacijo. Način zbiranja je pomemben tudi zaradi
bodočega vodenje evidenc (energetsko knjigovodstvo);
B. Nemec pove, da so na šolah odsotni zaradi sodelovanja na projektu tako, da bodo
vprašalnike lahko izpolnili šele po 20.01.08
Ad 8:

Dogovarjanje glede bodočih sestankov
Predvidena sta še vsaj 2 sestanka. Na naslednjem bomo obravnavali ukrepe za
izboljšanje energetskega stanja v občini, na zadnjem pa sprejeli LEK.

Ad 9:

Razno.
Naslednji sestanek bo predvidoma konec januarja. Na njem bodo predstavljeni ukrepi
predvideni na podlagi zbranih podatkov.
Na vpogled je bil dan primer LEK-a občine Ajdovščine.

Zapisnik pripravil:
Vojko Rener

Miren, 17.12.2007

82

Zapisnik potrdil:
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direktor GOLEA
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Zapisnik 2. sestanka usmerjevalne skupine (vmesno poročilo)
2. sestanek usmerjevalne skupine je potekal v petek, 18.7.2008, v prostorih občine v Mirnu, s
pričetkom ob 11.30 in koncem ob 13.20 uri.
Prisotni:
• Zlatko-Martin Marušič, župan občine Miren-Kostanjevica
• Bogomir Nemec, predstavnik šol
• Branko Orel, podžupan
• Valko Peršič, lokalni poznavalec s področja energetike
• Boštjan Frančeškin, predstavnik občine Miren-Kostanjevica
• Stojan Ščuka, direktor GOLEE
• Boštjan Mljač, GOLEA
• Ivana Kacafura, GOLEA
Predlagani dnevni red:
1. Predstavitev do sedaj opravljenega dela pri izgradnji Lokalnega energetskega koncepta;
2. Pregled analize energetskega stanja v občini, šibke točke, cilji in ukrepi, ter razprava o
posameznih ukrepih;
3. Dogovarjanje glede bodočih sestankov;
4. Razno.
Dnevni red je soglasno sprejet.
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Ad 1: Predstavitev do sedaj opravljenega dela pri izgradnji Lokalnega energetskega koncepta
B. Mljač na kratko predstavi obravnavana poglavja LEK-a.
Ad 2: Pregled analize energetskega stanja v občini, šibke točke, cilji in ukrepi, ter razprava o
posameznih ukrepih
B. Mljač predstavi šibke točke energetskega stanja v občini in predlagane ukrepe po
posameznih sektorjih.
Razprava:
STANOVANJA – predlogi:
• Oglasna deska za informiranje občanov o obnovljivih virih energije (OVE), učinkoviti
rabi energije(URE), itd.
• Izdelava študije daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) je smiselna v večjih
krajih, ki se širijo. V. Peršič predlaga študijo za kraje Bilje, Miren in Opatje selo.
JAVNE STAVBE – predlogi:
• Vrtec v Opatjem selu je dotrajan in je predvidena novogradnja, zato ni smiselno
podajati ukrepe, kvečjemu priporočila za novogradnjo. (B.Nemec)
• V OŠ Kostanjevica na Krasu je smiselna zamenjava obstoječih oken s termopanskimi.
(B.Nemec)
• Zamenjava kotla za ogrevanje je smiselna samo v OŠ Miren. (B.Nemec)
• V vseh osnovnih šolah je pametno predviditi senzorje za luči na hodnikih z namenom
manjše porabe elektrike. (B.Nemec)
• Smiselno je obravnavati še Dom »Negovan Nemec« v Biljah. (B.Nemec)
kontakt: predsednik KS Benjamin Klančič (GSM: 041-843-578)
• V nogometnih klubih je v prihodnosti dobro razmišljati o uporabi OVE, najbolj primerni
so sončni kolektorji za ogrevanje sanitarne vode. (B.Mljač, B.Nemec)
• Izdelava študije DOLB za Miren, pa tudi za nov predviden kompleks v Biljah na
zemljišču, ki je v lasti občine. (B. Orel)
INDUSTRIJA – predlogi:
• Predlagano je anketirati še podjetje Z-les in ugotoviti količine lesnih odpadkov.
• Občina naj bi sprejela prioritete glede rabe energije z namenom večje rabe OVE.
• Izdelava študije DOLB za Orehovlje in se pozanimati o možnostih za izdelavo DOLB v
Mirenski gramoznici.
PROMET – predlogi:
• Izgradnja obvoznice Vrtojba-Miren poteka po načrtu, ob njej je predvidena tudi
kolsearska steza (problem je še lastništvo). (B.Orel)
• Poiskusna avtobusna proga Nova Gorica – Miren je bila ukinjena zaradi nizkega
zanimanja občanov, zato ni smiselno razmišljati o dodatnih javnih prevoznih sredstvih.
(B.Frančeškin)
JAVNA RAZSVETLJAVA – opombe:
• 90% od omenjenih 90% svetil, ki niso v skladu z uredbo, bo potrebno le modificirati, ne
pa zamenjati. (B. Frančeškin)
Ad 3: Dogovarjanje glede bodočih sestankov
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Naslednji sestanek bo predvidoma avgusta.
Ad 4: Razno
Vsem prisotnim je bila na e-mail poslana delovna verzija LEK-a.

Vrtojba, 18.7.2008

Zapisnik pripravila:
Ivana Kacafura
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Stojan Ščuka
direktor GOLEA
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Zapisnik 3. sestanka usmerjevalne skupine (končno poročilo)
3. sestanek usmerjevalne skupine je potekal v sredo, 6.8.2008, v prostorih občine v Mirnu, s
pričetkom ob 13.00 in koncem ob 15.00 uri.

Prisotni:
• Bogomir Nemec, predstavnik šol
• Branko Orel, podžupan
• Valko Peršič, lokalni poznavalec s področja energetike
• Stojan Ščuka, direktor GOLEE
• Boštjan Mljač, GOLEA
• Aleš Vodičar, tajnik Občine Miren - Kostanjevica
Predlagani dnevni red:
1. Pregled zapisnika 2. sestanka in do sedaj opravljenega dela pri izdelavi Lokalnega
energetskega koncepta;
2. Razno.
3. Sprejetje Lokalnega energetskega koncepta Občine Miren - Kostanjevica
Dnevni red je soglasno sprejet.
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Ad 1: Pregled zapisnika 2. sestanka in do sedaj opravljenega dela pri izdelavi Lokalnega
energetskega koncepta;
B. Mljač predstavi dopolnitve LEK-a. Predlagane dopolnitve na prejšnjem sestanku, so bile
tudi upoštevane v končni različici LEK-a.
A. Vodičar poda predlog, naj bo Golein INFO izdelan v dveh različicah. Prva različica naj bo
namenjena občinam, industrijskim obratom, občanom, itd.. Druga različica pa naj bo
namenjena le občanom, saj bi le to izobesili na občinske oglasne deske in tako opozarjali
občane na aktualne razpise iz področja energetike in na ostale teme v energetiki.
B. Orel dodaja, naj Golea na koncu koledarskega leta obvesti občinsko upravo o
predvidenih razpisih iz področja energetike, da bi le ta lahko opozorila občane na
prihajajoče razpise.
V. Peršič predlaga, naj poda Golea konkretne izračune in primerjave obstoječega stanja
občinskih stavb glede na zahteve Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije.
B. Mljač odgovarja V. Peršiču, da so bili v LEK-u izračunani prihranki, ki se bodo ustvarili z
upoštevanjem podanih napotkov in predlaganih ukrepov. Vse sanacije v javnih občinskih
objektih bodo izvedene v skladu s prej omenjenim pravilnikom. Smotrnost izvedbe
posameznega predlaganega ukrepa bo razvidna po opravljenem razširjenem energetskem
pregledu.
Ad 2: Razno.
Ni pripomb.
Ad 3: Sprejetje Lokalnega energetskega koncepta Občine Miren – Kostanjevica.
SKLEP ŠT. 1 Usmerjevalna skupina soglasno sprejme Lokalni energetski koncept Občine
Miren - Kostanjevica.

Vrtojba, 6.8.2008
Zapisnik pripravil:
Boštjan Mljač
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14.2 Priloga 2: Podatki o javnih stavbah
Tabela 28: Podatki o objektu in oknih
Podatki o javnih stavbah

PODATKI O OBJEKTU

PODATKI O OKNIH

Število
zgradb v
sklopu

Ogrevna
površina
objekta
(m2)

Skupna
površina
oken

Leto vgradnje

1 Oš in VVZ Miren, telovadnica

5

3100

640

1907,1968,1983

2 OŠ in VVZ Bilje

2

750

95

1928

3 VVZ Opatje selo

2

100

130

1907

1

1009

25

1928

5 Občina Miren Kostanjevica

1

192,5

21

1960,2001

6 Nogometno društvo Bilje

3

100

44

1991

7 Nogometno društvo Adria

2

180

20

1963,2005

8 Goriška Lekarna

1

100

ni podatka

1982

9 Zdravstveni dom Miren

1

385

ni podatka

1

900

102,5

Naziv objekta

4

10

88

OŠ in VVZ Kostanjevica na Krasu,
telovadnica

Dom krajanov Negovan Nemec
Bilje

1989
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Tabela 29: Podatki o oknih
PODATKI O OKNIH
Leto morebitne
zamenjave
oken

1

Okna so iz
nasledjega
materiala

Vrsta
zasteklitev

Dvoslojna,
1993 Les, Aluminij termopan

Žaluzije

Način
montaže
žaluzij

Notranje
zavese

ne

da

2

0 Les

Dvoslojna

ne

da

3

2001 Aluminij

Dvoslojna

ne

da

4

0 Les

ne

da

5

2001 Les, PVC

Termopan
Enoslojna,
Dvoslojna plinsko
polnjena

da

Zunanje

da

6

Enoslojna,
Aluminij, Les Dvoslojna

ne

ne

ne

7

Les

Enoslojna,
Dvoslojna

da

ne

8

Aluminij

Dvoslojna

ne

9

Aluminij

Termopan

10

Aluminij

Dvoslojna,
termopan
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ne

ne

ne

ne
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Tabela 30: Podatki o izolaciji
PODATKI O IZOLACIJI
Debelina toplotne izolacije v šoli

Debelina toplotne izolacije v
telovadnici

Debelina toplotne izolacije v
vrtcu
Zunanji
zid

Zunanji
zid

Strop proti
podstrešju

Tla na
terenu

Zunanji
zid

1

5

10

0

4

0

0

4

10

0

2

0

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

10

0

0

10

0

10

0

0

5

0

2

0

6

0

4

0

7

10

10

8

0

0

5

10

5

10

0

9
10

0

90

ni
podstrešja

0

Strop proti Tla na
podstrešju terenu

Strop proti Tla na
podstrešju terenu
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Tabela 31: Podatki o kritini
PODATKI O KRITINI
Vrsta kritine
na šoli

1

2

Opečna

3

Opečna

4

Opečna

5

Opečna

6

Kovinska

7

Opečna,
Salonit

8

Opečna

9

Opečna

10

Salonit

91

Vrsta
kritine na
telovadnici

Vrsta
kritine na
vrtcu

Leto izvedbe
kritine na šoli

Leto izvedbe
kritine na
telovadnici

Leto izvedbe
kritine na vrtcu

Salonit

Opečna,

1907,1968,1983

1968

1983

0

Salonit

1928

0

1928

1907

0

1983

2003

0

0

0

Salonit

1960

2007

1989
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Tabela 32: Število žarnic
ŠTEVILO ŽARNIC
Žarnice na žarilno
nitko

Halogenske
žarnice

Flourescentne
sijalke

1

0

500

2

30

120

3

200

4

36

5

0

6
7

42
500

20

31
60

8
9
10

92

20

32

20

Kompaktne varčne
flourescentne sijalke
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Tabela 33: Energijsko število
ENERGIJSKO ŠTEVILO

Pretvorniki
(kWh)

Povprečna
poraba letno

Poraba (kWh)

Energijsko število
(kWh/m2) na leto

1

10,25

26980,333

276548,42

89,209167

2

10,25

13490

138272,5

184,36333

17035,15

17035,15

170,3515

3

93

4

10,25

13490

138272,5

137,03915

5

10,25

4110

42127,5

218,84416

6

6,9

2064

14241,6

142,416

7

6,9

3715,1333

25634,42

142,41344

8

6,9

1616,6667

11155

111,55

9

6,9

12600

86940

225,81818

10

10,25

5500

56375

62,638889
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Tabela 34: Ogrevalni sistem
OGREVALNI SISTEM IN PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
Instalirana
moč (kW)

Leto
izdelave
kurilne
naprave

Regulacija
temperature
imate po
prostorih

Ventili na
ogrevalih

Izolacija
razvodnih
cevi

Priprava
sanitarne
vode

da

Električni
bojler

da

Električni
bojler

1

814

1982

Avtomatska

OŠ-Klasični, VVZTermostatski
ventili

2

200

1998

Avtomatska

OŠ-Klasični, VVZKlasični
VVZTermostatski
ventili
OŠ-Termostatski
ventili, VVZKlasični
Ventile s
termostatsko
glavo

da

Električni
bojler

ne

Električni
bojler

ne

Električni
bojler

3

200

2001

Avtomatska

4

50

2008

Avtomatska

5

56

1997

Avtomatska

6

40

/

Ročna

Klasični

da

UNP-plinski
kotel

7

60

2005

Avtomatska

Ventile s
termostatsko
glavo

da

UNP-plinski
kotel

8

/

/

Avtomatska

Klasični

da

Električni
bojler

9

84

1994

Avtomatska

da

Električni
bojler

10

120

1989

Avtomatska

da

ELKOkombinirani
kotel

94

Ventili s
termostatsko
glavo
Ventili s
termostatsko
glavo
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14.3 Priloga 3: Podatki o podjetjih
Tabela 35: Podatki o podjetjih (prvi del)
Št.
Kotlovnic

Instalirana moč
kurilnih naprav
(kW)

Podjetje

Naslov

1

KAMENKRAS OPATJE
SELO D.O.O.

OPATJE SELO 1,
5291 MIREN

1

80

2

INTRA LIGHTING D.O.O.

MIREN 137B, 5291
MIREN

1

582

3

EKAMANT D.O.O.

OREHOVLJE 2, 5291
MIREN

1

26

4

MARUŠIČ D.O.O.

OPATJE SELO 3,
5291 MIREN

1

500

5

MEBLO VATA, D.O.O.

MIREN 178, 5291
MIREN

1

750

6

PEGARA D.O.O., BILJE

BILJE 48B, 5292
RENČE

1

20

7

BIB D.O.O. BILJE

BILJE 92B, 5292
RENČE

1

34

8

POLYLINE D.O.O.

MIREN 137D, 5291
MIREN

1

93

9

AFIT D.O.O.

MIREN 129, 5291
MIREN

2

560

10

GARDI D.O.O.

OREHOVLJE 2F,
5291 MIREN

Opomba: V tabeli so podani podatki za podjetja, katera so na vprašalnike odgovorila.
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Tabela 36: Podatki o podjetjih (drugi del)
Letna
poraba goriv
- biomasa

Letna poraba
primarne
energije (kWh)

Leto izdelave

Vrsta goriva

Letna poraba
fosilnih goriv

1

2006

ELKO - litri

2500

25.625,00

2

1994

UNP -kg

144191

1.845.644,80

UNP - kg

1849

23.667,20

3
4

2002

BIOMASA m3 +
ELKO - litri

7635

5

2004

ELKO - litri

62000

BIOMASA m3 +
ELKO - litri

6

360

942.258,75
635.500,00

8

19.200,00

7

2007

ELKO - litri

3000

30.750,00

8

2002

ELKO - litri

4087

41.891,75

9

2000

UNP - kg

28000

358.400,00

ELKO - litri

7200

73.800,00

10

Opomba: V tabeli so podani podatki za podjetja, katera so na vprašalnike odgovorila.
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14.4 Priloga 4: Obstoječi popis javne razsvetljave
(Vir: oddelek za okolje in prostor občina MK)

Tabela 37: Popis 2002

NASELJE:
BILJE
MIREN
KOSTANJEVICA
OREHOVLJE
OPATJE SELO
VOJŠČICA
TEMNICA
SELA NA KRASU
LOKVICA
LIPA
NOVA VAS
NOVELO
KORITA
VRTOČE
HUDI LOG
SKUPAJ

97

STAVBAH
23
41
18
19
15
11
17
7
3
4
1
2
1
3
165

NOVE LUČI NA:
DROGOVIH
82
103
71
38
39
35
14
12
19
11
9
3
6
7
3
452

STAVBAH
3
16
7
5
3
2
3
10
7
1
57

STARE LUČI NA:
DROGOVIH
1
5
4
1
3
2
3
1
20

SKUPAJ
109
165
96
66
57
49
31
25
24
24
13
11
9
9
6
694
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Tabela 38: Popis 2006
NOVE LUČI NA:
NASELJE:

STARE LUČI NA:

STAVBAH

DROGOVIH

STAVBAH

MIREN

40

104

16

5

165

BILJE

20

94

4

2

120

KOSTANJEVICA

19

71

7

-

97

OREHOVLJE

11

70

5

3

89

OPATJE SELO

15

39

3

-

57

VOJŠČICA

10

40

2

1

53

TEMNICA

17

14

-

-

31

LIPA

1

20

6

1

28

SELA NA KRASU

7

22

3

1

33

LOKVICA

3

17

-

2

22

NOVA VAS

4

9

-

-

13

HUDI LOG

1

8

1

1

11

NOVELO

6

3

2

-

11

KORITA

2

6

-

1

9

VRTOČE

1

7

1

-

9

157

524

50

17

748

SKUPAJ

98

DROGOVIH

SKUPAJ
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Slika 10: JR Bilje vzhod

Slika 11: JR Bilje zahod

99

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – končno poročilo

Slika 12: JR Hudi log

Slika 13 : JR Korita
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Slika 14: JR Kostanjevica

Slika 15: JR Lipa

101
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Slika 16: JR Lokvica

Slika 17: JR Miren jug

102
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Slika 18: JR Miren sever

Slika 19: JR Miren zahod

103
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Slika 20: JR Miren center

Slika 21: JR Novelo
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Slika 22: JR Opatje selo

Slika 23: JR Orehovlje jug
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Slika 24: JR Orehovlje sever

Slika 25: JR Sela na Krasu
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Slika 26: JR Temnica

Slika 27: JR Vojščica
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Slika 28: JR Vrtoče vzhod

Slika 29: JR Vrtoče vzhod
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14.5 Priloga 5: Podatki o lesnih ostankih
Tabela 39: Podatki o podjetjih z lesnimi ostanki
Vrsta lesnih
ostankov

Žaganje (t)

Manjši kosi
lesa (t)

Energijska
vrednost (kWh)

Gardi d.o.o.

Iglavci

1260000

1000000

10142880

Marušič d.o.o.

Trdi listavci

1539000

722000

4427000

Pegara d.o.o.

Trdi listavci

60000

20000

85000

Z-Les

Trdi listavci

230000

Smart
industries

Trdi listavci

600000

700000

5850000

3689000

2442000

21539880

Skupno

1035000

Opomba: Podaki so bili zbrani z anketami lesno predelovalnih obratov
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14.6 Priloga 6: Izračun ekonomske upravičenosti izgradnje sončnih kolektorjev
za potrebe enodružinske hiše
Za variantni izračun solarnega sistema enodružinske hiše so bili uporabljeni sledeči vstopni
pogoji (Vir: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=1073):
• v objektu živijo 4 družinski člani
• poraba vode na družinskega člana je vzeta po VDI 2067 kot srednja = 60
l/dan,osebo
• sanitarna voda se je pred prehodom na solarni sistem ogrevala s klasičnim
toplovodnim kotlom na kurilno olje s tehničnim izkoristokom 93%
• temperatura tople vode je minimalno 45C
Parametri:
• hranilnik toplote : 300 litrov
• ravni kolektorji 5,0 m2 in 7,5 m2
SOLARNI SISTEM
ravni SSE
300 litrov
varianta
hranilnik toplote
tip SSE
dnevna poraba tople vode
letna poraba energije za vodo
letno pokritje potreb
pridobljena energija od SSE
zmanjšanje emisij CO2 letno
prihranek v olju letno
prihranek v EUR letno
okvirna cena solarnega sistema
brez kotla
enostavna vračilna doba glede
na letni prihranek

varianta 1

varianta 2
300 litrov

ravni - 5 m2

ravni 7,5 m2
250 litrov
3690 kWh

59%
2374 kWh
932 kg
358 litrov
190 EUR
2080eur

69.5%
2880 kWh
1117 kg
430 litrov
228 EUR
2625 EUR

11 let

12 let

Poudariti je potrebno, da je enostavna vračilna doba izračunana za slovensko povprečno
osončenost in bi bila zato ta doba krajša v primeru aplikacije takega sistema v občini MirenKostanjevica glede na njeno boljšo osončenost. Povračilna doba je krajša v primeru če vodo
segrevamo s starejšim kotlom, kateri ima seveda slabši izkoristek (npr. kotel s 75% izkoristkom
da povračilno dobo okrog 7 let).
Občina Miren-Kostanjevica ima velik a neizkoriščen potencial pridobivanja elektrike iz sončnih
celic. Primer izkoriščanja sončne energije za tak namen je zgradilo podjetje iz bližnje občine MO
Nova Gorica in sicer Elektro Primorska d.d., ki je hkrati tudi investitor in ga postavilo na streho
sedeža družbe. Elektrarna je tudi priključena na omrežje in prodaja električno energijo po ceni,
ki je poenotena za vse velikosti elektrarn na sončno energijo in znaša 37 centov na kWh.
Naložba v sončne elektrarne pri nas še ni zelo privlačna. Če bi vložili lastna sredstva - ne
posojila, bi bila donosnost v 20 letih štiriodstotna. Naložba se tako povrne v nekaj več kot v 15
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letih. Povračilna doba je odvisna od velikosti elektrarne.
(Vir: http://www.finance.si/print.php?tip=1&id=186320)
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14.7 Priloga 7: Primerjava stroškov investicij med sistemom za ogrevanje na
toplotno črpalko in ogrevalnim sistemom na kurilno olje
(Vir: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT253.htm)
Celotne stroške ogrevalnega sistema razdelimo v tri skupine, in sicer na investicijske stroške,
stroške za energijo in vzdrževalne stroške. Pri primerjavi stroškov ogrevanja s toplotno črpalko
in ogrevalnim sistemom na ELKO so upoštevane naslednje predpostavke:
• objekt je toplotno dobro izoliran. Specifične toplotne izgube ne smejo biti večje od 50
W/m2, kar pomeni približno 15.000 kWh rabe koristne energije na leto za enodružinsko
hišo s površino za ogrevanje 150m2
• za oba sistema je vgrajeno talno ali stensko ogrevanje z nizkotemperaturnim režimom
50/40oC
• ni upoštevan dodaten vire toplote za ogrevanje pri toplotni črpalki za morebitno
pokrivanje konične potrebe po koristni toploti
• za ogrevanje na EKLO je upoštevan sodoben nizkotemperaturni kotel
• za toplotno črpalko je upoštevana subvencija države v vrednosti do 2083 EUR
(Subvencija države je do 40% vrednosti toplotne črpalke z vključenim prenosnikom za
zajem energije okolice, vendar največ 2083 EUR)
(Vir:http://64.233.183.104/search?q=cache:2y9gC20HOkkJ:www.tsk.si/index.php%3Fid
%3D8%26page%3D2%26fileId%3D6+subvencija+dr%C5%BEave+toplotna+
%C4%8Drpalka&hl=sl&ct=clnk&cd=3&gl=si) )
Poleg tega pri obeh investicijah niso upoštevani:
• stroški nizkotemperaturnega ogrevalnega sistema (talno ali stensko ogrevanje)
• stroški regulacije
• stroški instalacij v kurilnici (vsi elementi v kurilnici in delo)
• stroški sistema za pripravo sanitarne tople vode (hranilnik sanitarne tople vode).
Pri sistemu ogrevanja s toplotno črpalko lahko v poletnem času izkoristimo tudi hlajenje, kar je
prednost pri primerjavi z ostalimi sistemi.
Primerjava investicijskih stroškov obeh sistemov
Ogrevanje na ELKO.
Znani podatki:
• nizkotemperaturni ali kondenzacijski kotel toplotne moči 12 kW regulacijo in
gorilnikom
o rezervoar za gorivo z lovilnim bazenom za olje, cevna povezava, električni
priklop, nastavitev zgorevanja: 2500 EUR
• minimalna potrebna površina za kurilnico in hrambo kurilnega olja 2 x 6 m2= 12 m2:
7500 EUR
• dimnik: 830 EUR
• Skupna investicija za kurilnico znaša 10.830eur.
•
•
•
•
•
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Ogrevanje s toplotno črpalko
Znani podatki:
letne potrebe po toploti: 15.000 kWh
toplotna črpalka zemlja/voda ogrevne moči 7,5 - 10 kW, zemeljski kolektor, regulacija,
električni priklop, hranilnik toplote: 8330 EUR
minimalni prostor za postavitev toplotne črpalke in hranilnika toplote 2 x 3m2 = 6 m2:
3750 EUR
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•
•

subvencija - nepovratna sredstva s strani države: 2083 EUR.
skupna investicija: 12083 EUR – 2083 EUR = 10000 EUR.

Primerjava stroškov za energijo
Ogrevanje na ELKO.
Znani podatki:
•
letne potrebe po toploti: 15.000 kWh,
•
povprečni letni izkoristek kurilne naprave: ηletkur = 85 %.
Poraba ELKO: B = 15.000/10 x 0,85 = 1.765 litrov
Stroški za ELKO: 1.765 litrov x 0.646eur/l = 1140 EUR (cena za kurilno olje iz dne 09.10.2007)
Ogrevanje s toplotno črpalko.
Znani podatki:
•
letne potrebe po toploti: 15.000 kWh
•
letno grelno število: 4.
Poraba električne energije za toplotno črpalko: 15.000/4 = 3.750 kWh/leto
Stroški električne energije za toplotno črpalko: 3.750 kWh x 0,85994eur/Wh = 322 EUR (cena
za električno energijo dne 10.10.2007)
Letni prihranek v primerjavi z ELKO: 1140 EUR- 322 EUR = 818 EUR
Stroški vzdrževanja.
Ogrevanje na ELKO.
Letni stroški za pomožno električno energijo obtočne črpalke in gorilnika, čiščenje dimnika,
merjenje emisij, popravila, čiščenje rezervoarja, obresti zaloge goriva: 208eur.
Ogrevanje s toplotno črpalko.
Letni stroški za pomožno energijo, morebitna popravila:
http://gcs.gizrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT253.htm).
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EUR

(Vir:

Skupni stroški ter investicije
Iz zgornje primerjave stroškov ogrevanja med toplotno črpalko in sodobnim
nizkotemperaturnim sistemom ogrevanja na ELKO je razvidno, da je investicija v toplotno
črpalko brez dodatnega vira za pokrivanje konične potrebe po toploti z dodatnim virom
energije (plin, ELKO ipd.) in s predstavljenimi predpostavkami, cenejša od sodobnega sistema
na ELKO, če upoštevamo še subvencijo države za toplotno črpalko. Za grafičen prikaz glej
spodnji Graf.
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14.8 Priloga 8: Meritve vetra HMZ Republike Slovenije v agrometeorološki
postaji Bilje
Za izdelavo tega poglavja je bil uporabljen vir podakov:
http://www.arso.gov.si/cd/izbrani_meteo_podatki/amp/P245.html.
Samodejna meteorološka postaja
Obdobje: 1997 - 2003

Vetrna roža

Povprečne in maksimalne hitrosti vetra ter standardni odklon v m/s po mesecih
mesec

povprečje

std. odklon

maks. hitrost

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.9
1.9
2.1
2.2
2
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8
2
2.0

1.8
1.8
1.7
1.7
1.6
1.4
1.3
1.4
1.4
1.8
1.9
2.0

10.8
10.4
10.6
11.5
10
9.5
11.5
8.9
10.8
11.7
12.5
11.4
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