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1

UVOD

1.1 NAMEN IN CILJI PROJEKTA
Cilj lokalnega energetskega koncepta (va nadaljevanju LEK) je analiza energetskega stanja v
občini Miren-Kostanjevica 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. Konkretni cilji Lokalnega energetskega koncepta Občine Miren –
Kostanjevica so v poglavju 8.2.

1.2 POVZETEK LEK
Energetski koncept občine je bil torej izdelan z namenom pridobiti celovit vpogled na stanje
oskrbe z energijo in rabe energentov ter glede na analizo in presojo podati ukrepe, ki bodo
usklajevali energetsko stanje z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko
Republike Slovenije.
Pri izdelavi lokalnega energetskega koncepta so bile aktivnosti usmerjene v:
• ugotavljanje obstoječega stanja na področju oskrbe in rabe energije v občini,
• analizo obstoječega stanja in oblikovanje baz podatkov, ki so pomembne za
spremljanje ob izvajanju programov in odločitev,
• ugotavljanje šibkih točk, presojo in izbiro možnih ukrepov kratkoročne in dolgoročne
energetske oskrbe,
• pregled možnosti za učinkovitejšo rabo energije in izkoriščanje lokalnih obnovljivih
virov energije s tem pa zmanjšanje rabe energije in emisij
• izbor ukrepov in izdelavo akcijskega načrta z namenom izboljšanja obstoječega stanja.
Energetska zasnova je bila izdelana v skladu z metodologijami za izdelavo zasnov lokalnih
skupnosti in v skladu s strategijo učinkovite rabe in oskrbe za energijo ter energetsko bilanco
Republike Slovenije.
Pri izvajanju projekta je bilo pri ugotavljanju obstoječega stanja potrebno pridobiti nabor
podatkov, kar je predstavljalo največjo oviro predvsem zaradi nezainteresiranosti anketiranih
za sodelovanje. Izdelava LEK je sicer potekala brez večjih zapletov.
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2

ANALIZA RABE ENERGIJE IN PORABE ENERGENTOV

2.1 Stanovanja
Po podatkih statističnega urada je v občini Miren-Kostanjevica 1819 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. Več kot 90 % stanovanj
je 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)
V letu 2002 je bilo 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.
Največ stanovanj je ogrevanih s kurilnim oljem, kar 51%. Za primerjavo navajamo še podatek
za Slovenijo, kjer se s kurilnim oljem ogreva 43,5% individualno ogrevanih stanovanj. Drugi
najpogosteje uporabljen energent v občini Miren-Kostanjevica je les in lesni odpadki, s tem
energentom se ogreva 37% stanovanj. Ostali energenti so bistveno manj v uporabi.
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 znaša 120 kWh/m2 na ogrevano stanovanje letno. V občini za se ogrevanje
stanovanj porabi skupno 18.229 MWh primarne energije letno (glej tabelo 1). Poraba primarne
energije za ogrevanje na prebivalca znaša 3784 kWh/leto, kar je za 42 kWh/leto manj v
primerjavi s slovenskim povprečjem.
Tabela 1: Ocena porabljene energije po energentu za ogrevanje (kWh/leto)
(vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)
Skupaj

18228950

premog,
premogovi
briketi

62858

les in lesni
odpadki

kurilno olje

6820142

9240192

elektrika

859065

zemeljski
plin

261910

utekočinjen
naftni plin

sončna
energija in
drugo

722872

Za pripravo tople sanitarne vode se v občini porabi 3746 MWh primarne energije letno, skupna
poraba primarne energije pa znaša 28.548 MWh.

2.2 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 pripravo hrane (podatek se nanaša
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za porabljen plin v kuhinji OŠ Miren). Povprečna porabe 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 2 so podani podatki o ogrevni površini, vrsti goriva in letni porabi goriva ter
energijskem številu javnega objekta. Na grafu 1 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 v javnih občinskih objektih znaša 148 kWh/m2 letno.
V analiziranih javnih stavbah so bili opravljeni tudi preliminarni energetski pregledi. Podatki o
pregledih so zbrani v prilogi 2 Lokalnega energetskega koncepta Občine Miren – Kostanjevica.
Tabela 2: 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

OŠ Bilje

2 VVZ Bilje
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VVZ
3 Opatje selo

OŠ
Kostanjevica
na Krasu

100

17035

170

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

VVZ
Kostanjevica
4 na Krasu

1009

ELKO-litri

13490

137

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

4

ElektrikakWh
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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).

Graf 1: Energijska števila za javne stavbe

2.3 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.
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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.
Zbrani podatki o rabi energije v industriji so sistematično prikazani v tabeli 3, pregled večjih
kotlovnic pa je podan v tabeli 4. Graf 2 prikazuje delež porabe energentov za ogrevanje
analiziranih industrijskih obratov.
Tabela 3: Raba energije v analiziranih podjetjih po energentih, občina Miren-Kostanjevica,
2008
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 2: Struktura rabe celotne energije v analiziranih podjetjih, občina Miren-Kostanjevica,
2008
Tabela 4: 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
BIOMASA
2
2
520 m3
368
884
Podrobnejši podatki o podjetjih so podani v prilogi 3 Lokalnega energetskega koncepta Občine
Miren – Kostanjevica.
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2.4 Promet
V občini Miren – Kostanjevica je bilo v letu 2006 registriranih 3624 vozil, kar predstavlja 0,3%
vozil v Sloveniji. Po podatkih SURS-a se število vozil v občini vsako leto poveča za slabe 3%.
Tabela 5: 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 5, 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 v 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.

2.5 Javna razsvetljava
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 leto 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.
Javna razsvetljava mora biti prilagojena Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja z dne 7.9.2007 (Ur. List RS, št.81/07). Omenjena uredba pa določa tudi
način osvetljevanja za naslednje vire svetlobe: razsvetljavo cest in javnih površin, razsvetljavo
ustanov, razsvetljavo fasad, razsvetljavo kulturnega spomenika, ter razsvetljavo špornih igrišč.
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
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
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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 obravnavo. Predlagamo, da se občina pred osvetljevanjem novih
odsekov cest oziroma pred adaptiranjem ostale 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
Iz tabele 6 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
(povečanje za 37,5%). Za primerjavo, se je v Sloveniji poraba elektrike v letu 2006 povečala za
3,2% (vir: SURS).
Tabela 6: 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.
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
predvidena plinifikacija naselij Miren in Bilje. Praviloma bo plinovod potekal ob trasah glavnih
prometnic.
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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.
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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 (glej tabelo 7).
Tabela 7: 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

industrija
0
883200
957576
2227712
0
2370000
6438488

javna
razsvetljava
0
0
0
0
0
513772
513772

SKUPAJ
75775
9104732
12748020
3274833
315727
10776420
36295507

4.2 Stanje zraka in emisije škodljivih snovi
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. Največji delež
emisij v občini je iz sektorja stanovanj (glej tabelo 8).
Tabela 8: 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
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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
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.

5.1.2 Javne stavbe
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.

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..

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.

5.1.5 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
managerja (osebe v lokalni skupnosti odgovorne za ravnanje z energijo) v večjih lokalnih
skupnostih in predpisan način izvajanja energetskega knjigovodstva.
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5.2 Analiza potenciala obnovljivih virov energije
5.2.1 Hidroenergija
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

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.
5.2.2.2

Lesna biomasa iz industrije

Celotna energijska vrednost lesnih ostankov iz lesno predelovalne industrije znaša
21539880kWh. 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, bo smotrno te ostanke kuriti v
večjih kurilnih napravah za ogrevanje na lesno biomaso v sami občini Miren-Kostanjevica.
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
Po podatkih iz ARSO spadajo Bilje v slovenski vrh po številu ur obsevanja letno. Obravnavana
občina Miren-Kostanjevica prejme med 4600-4800 MJ/m2/leto in spada v sam slovenski vrh po
količini prejete energije iz sonca.
Večjih sistemov za izkoriščanje tega obnovljivega vira energije na področju občine MirenKostanjevica 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.

5.2.4 Energija vetrov
Meritve vetra se redno izvajajo tudi v agrometereološki postaji v Biljah (podatki o meritvah so
v prilogi 8 Lokalnega energetskega koncepta Občine Miren – Kostanjevica). 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.
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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.
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
Potencial v občini je težko določljiv (potencial v smislu izkoriščanja toplih vrelcev). Natančno
oceno bi bilo 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.
Glede na trenutno znane podatke je ekonomsko upravičeno izkoriščenje geotermalne energije
na obravnavanem področju predvsem za ogrevanje prostorov ter sanitarne vode. Geotermalna
energija se ne izkorišča za pridobivanje elektrike temveč le v posameznih stanovanjskih
objektih za pridobivanje tople sanitarne vode ter za ogrevanje prostorov.

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
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.

14

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – predstavitev

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
Na osnovi podatkov o predvidenih novogradnjah smo podali oceno predvidenega povečanja
rabe primarne energije. Iz tabele 9 je razvidno, da se bo poraba primarne energije za
ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in tehnologijo v občini povečala za 8640 MWh letno.
Tabela 9: Predvideno povečanje rabe primarne energije (MWh/leto)
Stanovanja
Javne
Industrija
Skupaj
stavbe
Ogrevanje
Sanitarna
voda
Tehnologija
Skupaj

4226

58,5

270

4554,5

1850

19,5

90

1959,5

1980

26

120

2126

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 na 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, kulturni 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)
• 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 obravnavale v okviru izdelave Študije izvedljivosti daljinskega
ogrevanja z lesno biomaso v kraju Miren
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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
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.
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.
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.
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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 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.)
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•
•
•
•
•
•

Le v dveh podjetjih je bil opravljen energetski pregled (podjetji: Ekamant d.o.o. in
Meblo Vata d.o.o.).
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.

19

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – predstavitev

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.

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
• 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).
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•
•

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 10 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 smo obravnavali združeno, saj se ogrevajo iz skupnih centralnih
kotlovnic.
Tabela 10: 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 10 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 (slika 1).
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Slika 1: Primer izvedbe toplotne izolacije strehe
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.
Zunanje žaluzije ščitijo okna pred zunanjimi vplivi. So tudi dober izolator, saj
preprečujejo gretje stekel. S postavitvijo zunanjih žaluzij se bodo izboljšali sami bivalni
pogoji v stavbi predvsem v toplejših dneh poleti, pomladi in jeseni. Z zunanjimi
žaluzijami se učinkovito zaščitijo prostori pred zunanjo vročino, zato predlagamo
postavitev le teh na prisojne strani stavb, ki jih še nimajo.
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•

•
•
•

•

•
•

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
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:
•
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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.
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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
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)
•

•

•

•

•
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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 (vključno z: 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
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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:
•

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.

•

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 katastra JR in strategije razvoja JR, v kateri bodo obravanvne tudi
možnosti prihrankov v JR. Vsebina strategije razvoja JR:
• Analiza trenutnega stanja (kataster svetilk, lastništvo JR, vzdrževanje JR, obstoječi
načrti JR, stroški in poraba JR, ostalo)
• Ukrepi (organizacijski, tehnični in investicijski ukrepi)
• Akcijski načrt (časovni in finančni plan izvedbe predlaganih ukrepov)
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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.
Energetsko svetovanje je strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o:
• izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav
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•

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
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•

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

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 SVETOVALNE 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.
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

strani:

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 dodeljujejo 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.
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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
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.
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
upoarbe 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)
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 lahko ta
sredstva koristi oziroma pridobiti in pomoč pri pripravi vlog za sofinanciranje projektov s
področja energetike v občini ter podajanje strokovne ocene in potrjevanje vseh investicij s
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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
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3. Rok izvedbe: Vsakoletna aktivnost
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.

36

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – predstavitev

5. Vrednost projekta: 15000 EUR
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: 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
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7. Ostali viri financiranja: MOP; 4750 EUR, morebitni ostali strateški partnerji.
8. Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: izdelana študija izvedljivosti (da/ne).
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

38

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – predstavitev

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
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 2010).

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 2010).

14. Sanacija javne razsvetljave 1. del
Ob upoštevanju strategije razvoja javne razsvetljave se izvede prvi del sanacije JR (glej 11.
aktivnost; leto 2010).
AKTIVNOSTI ZA LETO 2013
15. Sanacija javne razsvetljave 2. del
Ob upoštevanju strategije razvoja javne razsvetljave se izvede drugi del sanacije JR (glej 11.
aktivnost; leto 2010).
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 11 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.
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Tabela 11: 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
2012
8413,78
8413,78
2013
8413,78
8413,78
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Drugi viri financiranja
(EUR)
5600
0
0
0
0
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13 REFERENCE
Reference projekta Lokalni energetski koncept občine Miren-Kostanjevica so sledeče:
• Zapisnik 1. sestanka usmerjevalne skupine, 17.12.2007, Miren
• Zapisnik 2. sestanka usmerjevalne skupine, 18.7.2008, Miren
• Zapisnik 3. sestanka usmerjevalne skupine, 6.8.2008, Miren
• Uradno poročilo 13. redne seje občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica,
26.6.2008, Miren
• Poročilo o delu, dogodkih, investicijah v občini Miren-Kostanjevica za obdobje od
5.5.2008 do 15.6.2008, Miren (za svetnike in prisotne medije)
• Radio Robin, Novica na o izdelovanju LEK občine Miren-Kostanjevica, 27.6.2008
• Obvestilo občanom o izdelavi Lokalnega energetskega koncepta občine MirenKostanjevica, 5.8.2008, Goriška loaklna Energetska Agencija (za občane na oglasni
deski občine)
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14 POSLEDICE IZVAJANJA LEK
Glede na analizo rabe energije ter izbiro ukrepov je v občini Miren – Kostanjevica predvideno
gibanje porabe energije ter stanja emisij sledeče:
• Glede na opravljene analize znaša ekonomsko upravičen varčevalni potencial v občini
Miren-Kostanjevica za ogrevanje individualnih hiš 5469 MWh letno. V stanovanjih je
tako predvideno 30% zmanjšanje rabe primarne energije za ogrevanje stanovanj , ter
na podlagi ugotovitev o potencialu lesne biomase v občini, o slovenskem povprečju
rabe biomase in z namenom doseganja ciljiev nacionalnega energetskega programa
predvideno povečanje deleža rabe lesne biomase za 10% in deleža izkoriščanja OVE za
3% glede na celotno trenutno rabo energije za ogrevanje v individualno ogrevanih
stanovanjih.
• V javnih stavbah je predvideno zmanjšanje porabe energije z 118 kWh/m 2 na manj kot
100 kWh/m2, kar pomeni prihranek energije 125 MWh letno, to je 15% zmanjšanje
porabe energije in prihranek 9.264,74 EUR letno.
• Ob upoštevanju zamenjave energentov s priključitvijo na predlagana Daljinska
ogrevanja na lesno biomaso pride do prestrukturiranja uporabe energentov in sicer bi
prišlo do skoraj 50% povečanja rabe lesne biomase, kar bi predstavljalo 12% celotne
rabe energije v občini. Proizvedli bi 4427 MWh energije letno iz lesne biomase več kot
do sedaj, ob tem pa bi prišlo posledično do zmanjšanje emisij CO2 za 1085 ton letno,
saj je lesna biomasa CO2 nevtralno gorivo.
• V industriji je ob predvidenih priključitvah podjetji na Daljinska ogrevanja na lesno
biomaso, pričakovano 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) rabe energije v industriji ter
posledično zmanjšanje porabe primarne energije in zmanjšanje emisij v zraku.
• Pri javni razsvetljavi je predvidena 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, kar pomeni zmanjšanje porabe elektične energije za
300 MWh letno, hkrati pa se bo zmanjšala tudi svetlobna onesnaženost zraka. 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).
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