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1.POVZETEK 

• Lokalni energetski koncept občine Brezovica postavlja smernice za energetski razvoj občine in podaja oceno 
tehnične in ekonomske upravičenosti izvedbe posameznih variant reševanja dolgoročne, kvalitetne ter okolju 
prijazne oskrbe občine z energijo. Poudarek je na sistemih z izrabo obnovljivih virov ter ukrepih učinkovite 
rabe energije.  

 
• Učinkovitejša raba in obnovljivi viri energije, tako v javnem sektorju kot tudi v gospodinjstvih, poleg ugodnih 

ekonomskih učinkov vplivajo tudi na zmanjšanje vseh emisij, globalno še posebej CO2, kar je pomembno z 
narodnogospodarskega vidika glede na obveznosti Slovenije o zmanjševanju emisij in doseganju deleža OVE v 
energetski bilanci. 

 
• Gozdnatost občine znaša okoli 55 % in potencial lesne biomase v občini Brezovica je sorazmerno dober. 

Osrednji predlog v energetskem konceptu je sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Podpeči in 
na Rakitni. Na ta sistem bi se priklopili največji porabniki v centru kraja, kot so stavba krajevne skupnosti, 
knjižnice, stanovanja s trgovino in individualne hiše v strnjenem naselju. 

 
• Za izgradnjo t.i. mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso oz bioplin so primerni zaselki oz. 

skupine hiš tam, kjer je na voljo ustrezna količina lesne biomase oz. živalskih odpadkov in zelene biomase za 
proizvodnjo bioplina. Ugotovljene so 4 možne lokacije za manjše bioplinarne v velikostnem območju 50 kW. 
Glede na potencial lesne biomase je smiselno tudi spodbujanje vgradnje sodobnih manjših individualnih kurilnih 
naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje objektov, ki bodo nadomestile stare neustrezne naprave na 
drva ali fosilna goriva.  

 
• V novo nastajajoči poslovno logistični coni na Brezovici je za potrebe pridobivanja toplote smotrno načrtovati 

skupni sistem ogrevanja s soproizvodnjo toplote (in po potrebi hladu) ter električne energije z izrabo zemeljskega 
plina  in upoštevati ukrepe za učinkovito rabo energije. 

 
• Potencial sonca je podobno kot v ostalem delu Slovenije dovolj velik za intenzivnejšo energetsko rabo. V ta 

namen je primerno vzpodbujati občane za vgradnjo že uveljavljenih sončnih sprejemnikov za pripravo tople 
vode. Prav tako je potrebno spodbujati izgradnjo sončnih elektrarn integriranih na primerne objekte. 

 
• Energetski potencial rek v občini Brezovica je deloma že izkoriščen z mHE Zala na reki Zali na skrajnem 

južnem robu občine. Potencial reke je okoli 500 kW. MHE zala ima 90 kW instalirane moči. 
 
• Primerno bi bilo, da bi občina v promocijske namene spodbudila, in po možnosti tudi subvencionirala instalacijo 

nekaj toplotnih črpalk in termo sond v individualnih hišah oziroma v gospodinjstvih.  
 
• Potencial energije vetra v občini je majhen in omejen. Povprečno hitrost vetra ocenjujemo na velikost približno 

do 1,5 m/s, kar pa je precej manj od izmerjenih hitrosti na Primorskem.  
 
• Vključitev občine Brezovica v program energetskega svetovanja, ki je organiziran v okviru Sektorja za 

aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije in se izvaja v okviru Gradbenega inštituta ZRMK, lahko 
pomembno spodbudi posameznike v smeri reševanja lastne energetske oskrbe iz domačih obnovljivih virov 
energije in varčevanja z energijo. S pomočjo energetskega svetovalca bi bila organizirana kontinuirana pomoč in 
svetovanje posameznikom, ki se odločajo za energetsko sanacijo objektov, vgradnjo solarnih sistemov, 
instalacijo kotla na lesno biomaso, kandidiranje na razpisih za nepovratna sredstva ipd.  

 
• Pregled energetskega stanja javnih stavb je pokazal potencial za doseganje energetskih prihrankov z 

izvajanjem predvidenih ukrepov kot so zamenjava in tesnjenje oken, izolacija fasad in podstrešij, obnova 
sistemov ogrevanja ter varčna razsvetljava. Predvsem pa mora občina v teh objektih nujno vzpostaviti energetski 
menedžment, ki bo poskrbel, da se bodo vsi ti ukrepi začeli izvajati. V primeru pomanjkanja investicijskih 
sredstev je priporočljivo razmišljati tudi o pogodbenem financiranju zniževanja stroškov za energijo. Ima pa 
občina z novo stavbo osnovne šole Brezovica tudi zelo dober primer dobre prakse, ki lahko služi kot vzgled za 
prenovo ostalih stavb. 
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• Na porabo energije v podjetjih občina lahko vpliva, predvsem z lastnimi dobrimi zgledi in podporo dobrim 
usmeritvam. Odgovorne v podjetjih bi bilo treba spodbuditi k izvajanju energetskih pregledov in izvajanju 
ukrepov, ki iz njih sledijo. V načrtovani poslovno logistični coni Brezovica pa bi bilo treba spodbuditi energetsko 
učinkovito gradnjo in energetsko oskrbo. Pomembno je, da občina oziroma energetsko svetovalna služba 
predstavi vsem občanom te možnosti ter jim ponudi pomoč pri izgradnji (pridobivanje finančnih sredstev, 
administrativni postopki itn.) oziroma jim le to čim bolj olajša. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
AC avtocesta 
ApE Agencija za prestrukturiranje energetike 
AN OVE Akcijski načrt za obnovljive vire energije 
CK centralna kurjava 
CO ogljikov monoksid 
CO2 ogljikov dioksid 
CxHy ogljikovodiki 
DO daljinsko ogrevanje 
DOB daljinsko ogrevanje na bioplin 
DOLB daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
DV daljnovod 
EE električna energija 
ELKO ekstra lahko kurilno olje 
EZ Energetski zakon 
GVŽ glav velike živine 
HE hidroelektrarna 
ISD interna stopnja donosnosti 
LEK lokalni energetski koncept 
mHE  mala hidroelektrarna 
MG Ministrstvo za gospodarstvo  
MOL Mestna občina Ljubljana 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor  
NOx dušikovi oksidi 
Nprm nasuti prostorninski metri (m3) 
NSV neto sedanja vrednost 
OPN občinski prostorski načrt 
OVE obnovljivi viri energije 
PDM polnovredna delovna moč 
ReNEP Resolucija o Nacionalnem energetskem programu 
RTP razdelilna transformatorska postaja  
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SN srednjenapetostno 
SPTE soproizvodnja toplote in električne energije 
SSE sprejemnik sončne energije 
SURS Statistični urad RS 
TP transformatorska postaja 
UNP utekočinjen naftni plin 
Ur. l. RS Uradni list Republike Slovenije 
URE učinkovita raba energije 
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2. DOLOČITEV KLJUČNIH CILJNIH SKUPIN IN 
TEŽIŠČ DELA 

 
Osnovni namen študije je definirati potenciale za intenzivnejšo rabo obnovljivih virov energije 
(OVE) ter izboljšanje energetske učinkovitosti v javnih objektih, gospodinjstvih in industriji 
oziroma v obrtnih podjetjih v občini Brezovica. V tej zvezi študija ocenjuje možnosti in predlaga 
rešitve za energetsko oskrbo, upoštevaje dolgoročne razvojne načrte občine in domače 
energetske vire.  
 
Poudarek lokalnega energetskega koncepta občine leži na: 

• povečanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v celotni oskrbi občine z energijo, 
• učinkoviti rabi energije (URE) in zanesljivosti oskrbe, 

• analizi možnosti daljinskih ogrevanj na lesno biomaso (DOLB) v krajih Podpeč in Rakitna 
ter na bioplin na Brezovici pri Ljubljani,  Vnanjih Goricah in Kamniku pod Krimom. 

• izboljšanju varstva okolja z vidika energetike in 
• izboljšanju ekonomičnosti oskrbe z energijo. 

 
Glede na naravne danosti in glede na trenutno rabo energije v občini, je torej poudarjeno 
obravnavana izraba lesne biomase in bioplina iz živalskih odpadkov ter zelene biomase za 
proizvodnjo električne energije in za daljinsko ogrevanje ter možnosti za učinkovitejšo rabo 
energije v javnih stavbah, gospodinjstvih, obrtnih podjetjih ter na področju javne razsvetljave.  
 
Analiza možnih ukrepov za energetsko oskrbo je podana v poglavju 9. Prikazane so tudi 
možnosti za izkoriščanje drugih obnovljivih virov energije (sončna, vodna in geotermalna 
energija). Energetski potencial reke Zale v občini Brezovica je ocenjen na približno 0,5 MW. 
Potencial sonca je, podobno kot v ostalem delu Slovenije, dovolj velik za intenzivnejšo 
energetsko rabo. Geotermalna energija po dosedanjih podatkih ne kaže na potencial, ki bi lahko 
vplival na zmanjšanje rabe drugih energentov v občini. Potencial energije vetra v občini je 
majhen.    
 
Izgradnja manjših bioplinarn na osnovi izrabe živalskih odpadkov in zelene biomase na 
družinskih kmetijah  v občini bi pomenila: 

• zbiranje in predelavo živalskih odpadkov, kar prispeva k manjši onesnaženosti 
podtalnice in s tem k boljši kakovosti pitne vode,  

• učinkovito zmanjšanje emisij škodljivih snovi v zrak, na primer tudi smradu, saj je 
predelana gošča s tega stališča do okolja mnogo prijaznejša, 

• možnost uporabe zelene biomase in živalskih odpadkov (gnoja in gnojevke) za 
proizvodnjo bioplina, kar ponuja nove možnosti v kmetijstvu z vidika rabe kmetijskih 
zemljišč in zaposlovanja. 

 
V poglavju 12 je podanih nekaj predlogov za izvajalce energetskega koncepta, podatki o 
informiranju javnosti v času poteka projekta in analiza možnega financiranja. 
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2.1 Zakonodajna podlaga lokalnega energetskega koncepta 

V državnem merilu je izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK) občine Brezovica 
podprta predvsem z naslednjimi glavnimi dejavniki: 
 
• v 17. členu Energetskega zakona (EZ, Uradni list RS 26/2005) je navedeno, da lokalna 
skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept, s katerim določi 
način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in 
električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije, vsaj vsakih deset let.  
 
• V 66. členu EZ je predvideno, da ministrstvo pristojno za energijo na nacionalnem nivoju 
izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije ter 
pripravlja predloge in izvaja državno spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije. V istem členu je predvideno tudi, da lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite 
rabe energije in izrabe obnovljivih virov na osnovi izdelanih energetskih konceptov. Na osnovi 
izdelanega energetskega koncepta ima lokalna skupnost tudi možnost za pridobivanje državnih 
spodbud.   
 
• V  36. členu EZ (Ur. l. RS 22/2010) je navedeno da lokalne skupnosti, ki nimajo 
sprejetega lokalnega energetskega koncepta, morajo za območja, kjer se ne izvaja 
gospodarska javna služba distribucije zemeljskega plina , v svojih aktih določiti način ogrevanja 
le z uporabo obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom, po sprejetju lokalnih energetskih konceptov pa s prednostno uporabo obnovljivih 
virov energije ali soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom.  
 
• Slovenska energetska strategija načrtuje bistveno povečanje deleža obnovljivih virov 
energije oziroma izrabe biomase v energetske namene, kakor tudi povečanje deleža energije, ki 
je pridobljena z visoko učinkovitimi tehnologijami. S tem namenom je država sprejela nekaj 
podzakonskih aktov- uredb, ki za t.i. deklarirane proizvodne naprave električne energije, ki za 
proizvodnjo električne energije izrabljajo obnovljive vire oz. je ta proizvedena v soproizvodnji 
toplote z visokim izkoristkom, opredeljujejo sistem odkupnih cen in obvezen odkup vse 
proizvedene elektrike.  
 
• V Resoluciji o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS 57/2004) je lokalni 
energetski koncept opredeljen temeljni planski dokument, ki v skladu z nacionalnim energetskim 
programom opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito 
ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov, zagotavlja zmanjšanje vplivov na 
okolje in ne nazadnje zmanjšuje javne izdatke. 
 
• Slovenija je ratificirala Konvencijo ZN o spremembi podnebja in podpisala Kjotski 
protokol, ki zahteva zmanjšanje količine toplogrednih plinov za 8 % do leta 2010, glede na leto 
1986. Spodbujanje in izvajanje projektov učinkovite rabe energije ter večja izraba obnovljivih 
virov energije pomembno prispevajo k zmanjševanju emisij CO2. Ciljev ni dosegla. 
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• Slovenija se je v okviru EU zavezala do leta 2020 doseči  25 % delež obnovljivih  virov 
energije v energetski  porabi in za 20 % zmanjšati emisije toplogrednih plinov. V ta namen je bil 
leta 2010 sprejet Akcijski načrt za OVE.    
 
V državnem merilu je izdelava energetskega koncepta občine Brezovica podprta predvsem z 
naslednjimi glavnimi dejavniki in dokumenti: 
 
 
ZAKONI 
 

• Energetski zakon (NPB 4 - Neuradno prečiščeno besedilo), april 2010 
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1); Uradni list RS, št. 39/2006; 13.4.2006 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B); Uradni list RS, 

št. 70/2008; 11. 7. 2008 
• Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt); Uradni list RS, št. 33/2007;13.4.2007. 

 
Podrobneje: 
 
V 17. členu Energetskega zakona (EZ, NPB4, z dne 02. 04. 2010) je navedeno, da lokalna 
skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept, s katerim določi 
način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in 
električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije, vsaj vsakih deset let.  
 
V 66. členu EZ je predvideno, da ministrstvo pristojno za energijo na nacionalnem nivoju izvaja 
programe za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije ter 
pripravlja predloge in izvaja državno spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije. V istem členu je predvideno tudi, da lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite 
rabe energije in izrabe obnovljivih virov na osnovi izdelanih energetskih konceptov. Na osnovi 
izdelanega energetskega koncepta ima lokalna skupnost tudi možnost za pridobivanje državnih 
spodbud.   
 
V  36. členu EZ je navedeno da morajo lokalne skupnosti, ki nimajo sprejetega lokalnega 
energetskega koncepta, za območja delov naselij, kjer se ne izvaja gospodarska javna služba 
distribucije zemeljskega plina ali drugih energentov iz omrežja, v svojih aktih določiti način 
ogrevanja le z uporabo obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom, po sprejetju lokalnih energetskih konceptov pa s prednostno 
uporabo obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom.  
 
NACIONALNI DOKUMENTI 
 

• Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije 
• Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje za 2008 -2016 (AN 

URE) 
• Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije za 2010 – 2020 (AN OVE) 
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• Operativni program zmanjševanja emisij TGP do 2012 
• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO); Uradni list 

RS, št. 2/2006, 6.1.2006 
• Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP); Uradni list RS, št. 57/2004; 

27.5.2004 
• Nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030 
• Občinski programi varstva okolja (OPVO). 

 

Podrobneje: 
 
Slovenska energetska strategija načrtuje bistveno povečanje deleža obnovljivih virov energije 
oziroma izrabe biomase v energetske namene, kakor tudi povečanje deleža energije, ki je 
pridobljena z visoko učinkovitimi tehnologijami (med drugim zapisano tudi v AN OVE). S tem 
namenom je država sprejela nekaj podzakonskih aktov - uredb, ki za t.i. deklarirane proizvodne 
naprave električne energije, ki za proizvodnjo električne energije izrabljajo obnovljive vire oz. je 
ta proizvedena v soproizvodnji toplote z visokim izkoristkom, opredeljujejo sistem odkupnih cen 
in obvezen odkup vse proizvedene elektrike.  
 
V Resoluciji o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS 57/2004) je lokalni energetski 
koncept opredeljen kot temeljni planski dokument, ki v skladu z nacionalnim energetskim 
programom opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito 
ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov, zagotavlja zmanjšanje vplivov na 
okolje in ne nazadnje zmanjšuje javne izdatke.  
 
Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije za obdobje do 
leta 2030 v programu Lokalna oskrba z energijo predlaga uveljavljanje strategije in ciljev 
programa v novih lokalnih energetskih konceptih, prenovo obstoječih lokalnih energetskih 
konceptov do leta 2015 in vzpostavitev povezave med koncepti in prostorskimi akti občin. 
 
Slovenija je ratificirala Konvencijo ZN o spremembi podnebja in podpisala Kjotski protokol, ki 
zahteva zmanjšanje količine toplogrednih plinov za 8 % do leta 2010, glede na leto 1986. 
Spodbujanje in izvajanje projektov učinkovite rabe energije ter večja izraba obnovljivih virov 
energije pomembno prispevajo k zmanjševanju emisij CO2. Ciljev ni dosegla. 
 
Slovenija se je v okviru EU zavezala do leta 2020 doseči 25 % delež obnovljivih  virov energije v 
končni energetski  porabi in za 20 % zmanjšati emisije toplogrednih plinov. V ta namen je bil 
leta 2010 sprejet Akcijski načrt za OVE.    
 
PRAVILNIKI 

• Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov;Uradni list 
RS 74/2009; 25.9.2009 

• Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; Uradni 
list RS 93/2008; 19.9.2008 

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe in rabe 
obnovljivih virov energije; Uradni list RS 25/2009; 3.4.2009 
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• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni list RS 93/2008; 30.9.2008 
• Pravilnik o spremembah pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni list RS 

47/2009: 23.6.2009 
• Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; Uradni list RS 

77/2009; 2.10.2008 
• Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za 

oskrbo stavb z energijo; Uradni list RS 35/2008; 9.4.2008 
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih 

za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij; 
Uradni list RS 99/2007; 30.10.2007 

• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta; Uradni list RS 33/2007; 30.10.2007. 

 
EVROPSKE DIREKTIVE  

• Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktive 2001/77/ES in 2003/30/ES (2009/28/ES) 

• Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Energy Performance of Buildings Directive); 
2002/91/ES 

• Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS; 2006/32/ES 

• Direktiva o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem 
trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS; 2004/8/ES.  

 
OSTALA EVROPSKA ZAKONODAJA S PODROČJA ENERGETIKE: 

• Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih 
pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive96/92/ES, 

• Direktiva 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive98/30/ES, 

• Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti 
in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, 

• Uredba (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o 
pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Besedilo velja 
za EGP), 

• Sklep Komisije 2006/770/ES z dne 9. novembra 2006 o spremembi Priloge k Uredbi 
(ES) št. 1228/2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije (Besedilo velja za EGP), 

• Uredba Sveta (ES) št. 1223/2004 z dne 28. junija 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 
1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih določb za 
Slovenijo, 

• Direktiva Sveta 2004/67/ES o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim 
plinom, 

• Uredba (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 
o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (Besedilo velja za EGP). 
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3. KRATKA PREDSTAVITEV OBČINE BREZOVICA 

 
Občina Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja in je nastala leta 1994, pred tem je 
bila del občine Ljubljana Vič-Rudnik. Na vzhodu meji z mestno občino Ljubljana ter občinama Ig 
in Velike Lašče. Na jugu leži občina Cerknica, na zahodu pa občini Borovnica in Vrhnika. 
Sosedni občini na severu sta Dobrova-Polhov Gradec in Log-Dragomer.  
 
Glede na podatke iz leta 2008 občina meri 91 km2, obsega pet krajevnih skupnosti (Brezovica, 
Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Podpeč-Preserje in Rakitna)  in 16 naselij z več kot 3700 
hišami in 10.500 prebivalci. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 78. mesto, po 
številu prebivalcev pa na 52. Pri tem 30 km2 občine obsega barje z osamelci, Ljubljanico, 
sifonskim kraškim jezerom na Jezeru in rakiško planoto z zdravilno klimo in jezerom, 60 km2 pa 
pokrivajo kraški gozdovi. Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 116 
prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu večja kot znaša državno povprečje (100 prebivalcev 
na km2). 
 

 
 
Slika 1: Lega občine Brezovica v Sloveniji  
Vir: http://sl.wikipedia.org  
 
 
 
Tabela 1: Geodetski podatki o občini Brezovica 
 
Občina Površina (km2) Št. hišnih številk Št. naselij 

Brezovica 91,2 3500 16 

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot. 
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Slika 2: Občina Brezovica 
Vir: Geopedia, M. Grmek 
 
Področje je bilo poseljeno že v davni preteklosti. Barje je nekoč pokrivalo jezero in tam so živeli 
mostiščarji. Na mnogih mestih so še danes vidni ostanki keltskih in rimskih časov. Ljubljanica je 
bila nekoč tako pomembna povezava s svetom, da so Rimljani prestavili njeno strugo k 
Podpeči, ki je poznana tudi po dobrem kamnu. Bližina gozdov in mesta je ugodno vplivala na 
razvoj kmetijstva, obrti in podjetništva. Furmane so zamenjali prevozniki. Mnoge stare obrti, na 
primer žganje apna, obdelava kamna in lesa, pletarstvo, so se ohranile do današnjih dni.  
 
Območje občine zajema velik del Ljubljanskega barja in okoliško hribovje s planotami in 
dolinami (Krimsko hribovje, Rakitniška planota). To sta dva geomorfološko in pedološko 
povsem različna segmenta kulturne krajine, ki pa na področju gospodarstva in prometne 
povezanosti, in tudi na drugih področjih dejavnosti tvorita enoten življenjski prostor. 
 
Kulturna krajina kaže pretežno agrarni značaj zaradi prevladujoče kmetijske in gozdarske rabe 
prostora. Ljubljansko barje je razmeroma redko poseljeno, prav tako izrazito hriboviti prostor. 
Večina naselij leži na obrobju Ljubljanskega barja. Tako primarna gospodarska dejavnost teh 
naselij vključuje tako barjanski svet kot tudi hriboviti svet njegovega zaledja.  
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Največji vodotok v občini predstavlja reka Ljubljanica, ki je sicer tipična kraška reka, ki večkrat 
ponikne in se z novim imenom ponovno pojavi, in ki na Ljubljanskem barju pogosto poplavja.  
Nivo podtalnice na Barju je določen z nivojem Ljubljanice, ki ima na svoji celotni dolžini od 
Vrhnike do Ljubljane le en meter padca. Reka je v precejšnji meri onesnažena že od izvira 
naprej s komunalnimi in industrijskimi odplakami. Njen nivo oz. nivo podtalnice na Barju se 
uravnava s sitemom zapornic v Ljubljani. 
 
Na skrajnem južnem robu občine, na reki Zali je zgrajena prva mala hidroelektrarna v občini.  
 

 
Slika 3: Raba zemljišč v občini Brezovica 
 
Raba tal v občini Brezovica je prikazana na sliki 3. Največ površin zavzemajo gozd in kmetijska 
zemljišča ter poselitev.  
 
Ljubljansko barje je značilen močvirski habitat. Prevladuje kmetijska raba prostora, od poljščin 
pridelava koruze ter pridelava krme na travnikih. Manjši del površin je namenjen sadjarstvu, 
vrtnarstvu in cvetličarstvu. V hribovitem predelu območja prevladuje gozd, tu so kmetijska 
zemljišča predvsem travnat svet, ki je osnova živinoreji. Na celotnem območju se mejna 
kmetijska zemljišča intenzivno zaraščajo. 
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Po statističnih podatkih popisa iz leta 2010 je znašala površina vseh kmetijskih površin v 
uporabi v občini Brezovica 2.627 ha, od tega 889 ha njiv in vrtov, 1731 ha trajnih travnikov in 
pašnikov površin ter 8 ha kmečkih sadovnjakov. Število kmetijskih gospodarstev je bilo 245. 
Njihova skupna polnovredna delovna moč (PDM) znaša 302. 
 
Del občine, na področju Ljubljanskega barja sodi v področje Nature 2000, kakor je razvidno iz 
slike 4. Od leta 2008 je Ljubljansko barje razglašeno tudi za krajinski park, katerega glavna 
naloga je ohranitev naravnih vrednot ter biotske in krajinske raznolikost Ljubljanskega barja. 
Ljubljansko barje je tudi pomembno vodovarstveno območje za pitno vodo širšega območja, 
ohranjena narava pa nudi številne možnosti za pridelavo kakovostne, zdrave hrane, za razvoj 
drugačnega kmetovanja in dejavnosti, ki izhajajo iz potencialov okolja. 
 
Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije za leto 2004 površina gozdov v občini Brezovica 
obsega nekaj več kot 5000 ha oz. 55 % celotne površine, kar jo uvršča med povprečno 
gozdnate slovenske občine. Od tega je delež zasebnega gozda približno 92 %.  Največji letni 
možni posek znaša 17.500 m3. Trenutna realizacija pa je s 7.300 m3 daleč od možnega in 
znaša 41 %.  Delež stanovanj ogrevanih z lesom je 31 %. Kar priča o precejšnjem 
neizkoriščenem potencialu uporabe lesne biomase za energetske namene v občini. 
 

 
 
Slika 4: Natura 2000  
 
Občina je imela po podatkih SURS leta 2010 10.806 prebivalcev in površino 91 km2 , kar je 
nekaj manj kot ob popisu 2002 (10.985), ko je bilo 5.450 moških in 5.535 žensk, 3.008 
gospodinjstev, 3.361 stanovanj in 2.652 stavb s stanovanji. Povprečno število članov v 
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gospodinjstvu je v letu 2002 3.1, kar je več kot državno povprečje, ki znaša 2.8. Število 
stanovanj na stavbo s stanovanji je 1.3 in je nižje od državnega povprečja, ki je 1.6. Osnovni 
podatki po naseljih v občini so podani v nadaljevanju v tabeli. 
 
Tabela 2: Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja po naseljih v občini 
Brezovica 
  Prebivalstvo Gospodinjstva 

  
  
 Stanovanja 

Naselje          
  skupaj moški ženske skupaj povprečna  

velikost 

Družine
  

Stavbe s  
stanovanji 

  
skupaj

povprečno
na stavbo 
s 
stanovanji 

          
BREZOVICA 10985 5450 5535 3008 3,1 2663 2652 3361 1,3
Brezovica pri 
Ljubljani 2805 1386 1419 772 3 687 604 836 1,4
Dolenja 
Brezovica 52 27 25 18 z 15 15 19 1,3
Gorenja 
Brezovica 53 28 25 z z z z z z
Goričica pod 
Krimom 174 96 78 35 3,6 33 35 40 1,1
Jezero 736 352 384 203 3,2 190 176 223 1,3
Kamnik pod 
Krimom 907 446 461 236 3,2 209 222 263 1,2
Notranje 
Gorice 1636 794 842 489 3 426 391 496 1,3
Planinca 2 0 2 z z z z z z
Plešivica 182 90 92 47 3,1 45 38 50 1,3
Podpeč 524 250 274 152 3,1 134 111 157 1,4
Podplešivica 266 147 119 89 2,9 75 59 99 1,7
Preserje 333 169 164 88 3 71 76 98 1,3
Prevalje pod 
Krimom 179 94 85 55 3,4 48 50 61 1,2
Rakitna 673 334 339 181 2,8 129 318 336 1,1
Vnanje Gorice 2170 1090 1080 553 3,3 529 478 587 1,2
Žabnica 293 147 146 74 3 59 63 79 1,2

                    Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
 
 
 
V občini Brezovica je bilo po popisu iz leta 2002 3361 stanovanj s skupno površino 300.250 m2. 
Večina stanovanj je v zasebni lasti fizičnih oseb. 
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Tabela 3: Stanovanja po lastništvu in površina stanovanj po popisu 2002 
    Lastništvo stanovanja Površina 
Občina Skupaj     stanovanj 
Naselje   zasebna last fizičnih oseb Drugo m2 
BREZOVICA 3361 3307 54 300254
Brezovica pri Ljubljani 836 821 15 79959
Jezero 223 218 5 19687
Kamnik pod Krimom 263 z z 24369
Notranje Gorice 496 490 6 41755
Plešivica 50 50 - 4148
Podpeč 157 150 7 12631
Podplešivica 99 99 - 7531
Preserje 98 90 8 8793
Prevalje pod Krimom 61 z z 5516
Rakitna 336 z z 22594
Vnanje Gorice 587 z z 58843
Žabnica 79 z z 7603

                                                                                                                                Vir: Statistični urad RS. 

Statistični podatki za leto 2009 kažejo sledečo sliko:  

Leta 2009 je imela občina približno 10.700 prebivalcev (približno 5.300 moških in 5.400 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 52. mesto, po površini pa na 
78. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 118 ljudi; torej je bila 
gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).  

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je 
bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 6,3 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine 
odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev 
v občini je bil torej pozitiven, znašal je 15,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 
1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 22,0 (v Sloveniji 7,2). 

Povprečna starost občanov je bila 39,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev 
Slovenije (41,1 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših - kar je značilnost le redkih slovenskih občin - 
večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 84 oseb, starih 65 let ali 
več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega 
indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev 
te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila 
vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za 
moške. V občini je bilo - kar je značilnost le redkih slovenskih občin - med ženskami enako 
število takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških 
pa je bilo manj takih, ki so bili stari 65 let ali več, kot takih, ki so bili stari manj kot 15 let. 

V občini je delovalo 5 vrtcev, obiskovalo pa jih je 407 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili 
stari 1-5 let, jih je bilo 77 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 
%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/10 izobraževalo približno 980 
učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 490 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je 
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bilo povprečno 60 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev 
povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.  

Med osebami v starosti 15-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 
% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega 
povprečja (61 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 5,3 % registriranih 
brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v 
večini slovenskih občin - več žensk kot moških. 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto 
znesku za približno 14 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku 
pa za približno 12 %. 

Vsak 99. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno 
Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne 
pomoči. 

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (480 EUR na prebivalca) je bila nižja 
od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca). 

V obravnavanem letu je bilo v občini 352 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 72 % 
stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 95 m2. 

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 
prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let. 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 429 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 
25 kg več kot v celotni Sloveniji. 

 
V občini je 16 naselij z 3512 hišnimi številkami (leto 2012). Večja naselja so Brezovica pri 
Ljubljani, Goričica pod Krimom, Jezero, Kamnik pod Krimom, Notranje Gorice, Plešivica, 
Podpeč, Podplešivica, Preserje, Prevalje pod Krimom, Rakitna, Vnanje Gorice, Žabnica.  
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4. ANALIZA PORABE ENERGIJE IN ENERGENTOV 

4.1 Raba energije v občini Brezovica  

Podatki o porabi energentov v občini Brezovica so pridobljeni iz različnih virov in sicer iz: 
• občinske baze podatkov, 
• baze podatkov Statističnega urada RS (Popis prebivalstva iz leta 2002), 
• anketiranja večjih porabnikov energije, predvsem javnih zgradb (ApE in Občina 

Brezovica, december 2011), 
• podatkov Energetike Ljubljana, d.o.o. za distribucijo zemeljskega plina za obdobje 2008 

- 2010 za gospodinjski in negospodinjski odjem,  
• anketiranja gospodinjstev preko vprašalnika (ApE in Občina Brezovica, 2011). 

 
Tabela 4: Letna poraba energije v občini Brezovica po podatkih statističnega popisa 
prebivalstva za leto 2002, podatkih Energetike Ljubljana in pridobljenih anketah  
 

Porabnik  ELKO1 premog UNP2 zemeljski 
plin 

les EE3 drugo skupaj 

  (l/l) (kg/l) (l/l) (m3/l) (m3/l) (kWh/l) (kWh/l)  
Gospodinjstva           
Energenti  3.353.802 40.250 345.018 141.703 11.976 492.975 221.375  
kWh  34.376.475 124.775 2.387.525 1.346.179 14.370.650 492.975 221.375 53.319.954 
Javni objekti  in  
večji porabniki  
energije 

         

Energenti  227.458 0 46.307 64.067 0 0 0  
kWh  2.331.445 0 320.444 608.637 0 0 0 3.260.525 
Skupaj 
energenti 

 3.581.260 40.250 391.325 205.770 11.976 492.975 221.375  

kWh  36.707.920 124.775 2.707.969 1.954.815 14.370.650 492.975 221.375 56.580.479 
 
Opomba: Podatki za gospodinjstva so ocena oz. izračun ApE na podlagi znanih statističnih 
podatkov o površini stanovanj in povprečni porabi toplote za ogrevanje stanovanj v Sloveniji 
(175 kWh/m2). Izjema so podatki za porabo zemeljskega plina, ki so bili pridobljeni od 
Energetike Ljubljana.  
 
Iz analize podatkov Popisa prebivalstva iz leta 2002 za naselja v občini Brezovica izhaja (glej 
tabelo 4), da je večina gospodinjstev v letu 2002 za ogrevanje stanovanj uporabljala ekstra 
lahko kurilno olje (ELKO) in drva (les). V zadnjem času se kaže trend višanja cen ELKO, kar 
lahko spet vodi k večanju klasičnega ogrevanja z drvmi oziroma z lesno biomaso z uporabo 

                                                 
1 ELKO- ekstra lahko kurilno olje 
2 UNP- utekočinjen naftni plin 
3 EE- električna energija  
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modernih kotlov. Električna energija ima majhen delež, uporablja pa se predvsem za občasno 
lokalno ogrevanje (kaloriferji ipd.) ter za lokalno pripravo tople sanitarne vode (npr. bojlerji v 
kuhinji). Prav tako ima majhen delež v gospodinjstvih raba UNP in premoga. Proizvodnja toplote 
pri individualnih porabnikih je ekološko najbolj sporna z ozirom na slab nadzor majhnih kotlov za 
centralno ogrevanje hiš in dotrajanost velikega dela teh instalacij. Kategorija drugo vključuje še 
daljinsko ogrevanje ali kotlarno za nekaj sosednjih stavb in sončno energijo. Od leta 2006 
naprej se povečuje uporaba zemeljskega plina.   
 
Podatki o energentih in porabi energije pri večjih porabnikih in v javnih objektih so bili pridobljeni 
z anketiranjem decembra 2011. Podatke za porabo zemeljskega plina je posredovala 
Energetika Ljubljana, d.o.o. Pri večjih porabnikih je v letu 2010 prevladovala poraba ELKO, 
sledila sta zemeljski plin in UNP.  
 
Celotna raba primarne energije v občini Brezovica znaša tako glede na obstoječe baze 
podatkov narejene ocene okoli 57 GWh/leto. V povprečju znaša tako raba energije v občini 
približno 5.150 kWh primarne energije/osebo/leto, kar pomeni ekvivalentno okoli 503 l 
ELKO/osebo/leto. Podatek je primerljiv s podatki za občine, kjer ni prisotna energetsko 
intenzivna industrija. 
 
Na sliki 5 so podani deleži rabe posameznih energentov za ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode v občini glede na podatke o rabi energentov iz tabele 4. Raba energentov je bila 
v letu 2010 naslednja: 66 % ekstra lahko kurilno olje (ELKO), 25 % les, 5 % UNP in 3 % 
zemeljski plin.  
 
 

drugo
0%

les
25%

EE
1%

ELKO
66%premog

0%
UNP
5%

zemeljski plin
3%

 
 
Slika 5: Raba energentov v občini Brezovica 
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Iz podatkov o rabi energentov v občini je razvidno, da sta prevladujoča energetska vira v občini 
les in kurilno olje. Vendar je potrebno opozoriti, da raba lesa večinoma poteka v individualnih, 
tehnološko zastarelih kotlovskih napravah in pečeh, štedilnikih ter kaminih. ELKO pa se porablja 
za proizvodnjo toplote pri individualnih porabnikih in v večjih industrijskih kotlih oziroma kotlih za 
centralno ogrevanje večjih objektov ali skupin objektov. Z izgradnjo plinovodnega omrežja se 
povečuje poraba zemeljskega plina. Raba ostalih, obnovljivih virov energije, je danes še vedno 
razmeroma majhna.  

4.2 Raba energije v stanovanjih  

4.2.1 Stanovanjske stavbe 

Analiza stanja na področju stanovanjskih stavb temelji na popisu prebivalstva Republike 
Slovenije iz leta 2002. V občini Brezovica je bilo po popisu leta 2002 3.361 stanovanjskih enot s 
skupno površino 300.254 m2. Od leta 2002 je bilo po podatkih SURS-a zgrajenih 35 stanovanj s 
skupno površino 6.309 m2. Velika večina stanovanj v občini Brezovica je v zasebni lasti 
stanovalcev, več kot 98 %. 
 

Lastništvo po št. s tanovanj v Brezovica

0,33%1,28%

98,39%

Zasebna last f izičnih oseb Last javnega sektorja Drugo

 
 
Slika 6: Lastništvo stanovanj v občini Brezovica  

4.2.2 Lastnosti stanovanjskih stavb 

Starostna struktura stanovanjskih stavb je pridobljena iz popisa prebivalstva iz leta 2002. Večji 
del stanovanjskega sklada občine Brezovica (43 %) je bil zgrajen v 70ih in 80ih letih prejšnjega 
stoletja. V devetdesetih letih je bilo zgrajenih 348 novih stanovanj, kar predstavlja 10 % 
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celotnega stanovanjskega sklada. Starostna struktura stavbnega sklada občine ne odstopa od 
slovenskega povprečja. 
 
 
Tabela 5: Leto izgradnje stanovanj v občini Brezovica in Sloveniji 
 

 do leta 
1918 

1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-95 1996-
2000 

2001+

Slovenija 120.460 62.132 88.334 132.657 185.380 127.514 28.277 26.709 6.309
Brezovica 414 263 408 468 864 561 146 202 35

 
 
 

Leto izgradnje  s tanovanj Brezovica
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Slika 7: Starost stanovanj v občini Brezovica  
 
Po podatkih SURS-a o novogradnjah v občini Brezovica je bilo od leta 2002 do 2010 zgrajenih 
67.119 m2 stanovanjskih površin. Iz spodnjega grafa je razvidno, da je število novogradenj v 
zadnjih dveh letih močno nazadovalo v primerjavi z letom 2008, kar lahko pripisujemo 
gospodarski krizi in nizkemu ter celo negativnemu naravnem prirastku. 
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Slika 8: Površina novogradenj v občini Brezovica  
 
Podatek o letu izgradnje stanovanjskih stavb nam ne pove dosti, če poleg tega ne upoštevamo 
še morebitne prenove teh stavb. Tudi te podatke lahko razberemo iz popisa prebivalstva 2002. 
Kot je razvidno iz spodnje tabele in grafa večji del stanovanjskih stavb (76 %) do leta 2002 ni 
bilo prenovljenih. Največ je bilo prenovljenih stanovanjskih stavb v obdobju od leta 1996 do 
2000 in sicer 5 %. Na žalost podatki za preteklo desetletje niso razpoložljivi, saj bi po vsej 
verjetnosti pokazalo nadaljevanje trenda prenove iz devetdesetih. Prenova stanovanjskih stavb 
v začetku devetdesetih let v občini Brezovica nekoliko zaostaja za slovenskim povprečjem, 
vendar se uskladi, če gledamo širše obdobje. 
 
Tabela 6: Leto prenove stanovanj v občini Brezovica in Sloveniji 
 
 do leta 

1970 
1971-
1975 

1976-
1980 

1981-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001+ Stanovanje ni 
bilo 
prenovljeno 

Brezovica 128 55 57 66 90 92 188 104 2.581
Slovenija 20.089 9.812 15.944 15.308 20.918 3.0475 69.248 32.395 563.583
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Slika 9: Obnova stanovanj v občini Brezovica 
 
Način in vir ogrevanja stanovanjskih stavb smo pridobili iz statističnih podatkov popisa leta 
2002. Po načinu ogrevanja stanovanjskih enot v občini Brezovica najdemo na prvem mestu 
centralno ogrevanje s kurilno napravo za posamezno stavbo, z 81 % vseh stavb. 11 % 
stanovanj se ne ogreva s centralnim ogrevanjem, 6 % stanovanj pa ima etažno ogrevanje.  
 

Način ogrevanja v Brezovici

0,15%

80,69%

11,45% 1,22%

6,49%

daljinsko ali kotlarna za nekaj sosednjih stavb centralna kurilna naprava samo za stavbo

etažno centralno ogrevanje ni centralno ogrevano

ni ogrevano
 

 
Slika 10: Način ogrevanja v občini Brezovica  
 
Najbolj pogosta glavna vira ogrevanja v stanovanjskih stavbah v občini Brezovica glede na 
popis prebivalstva leta 2002 sta kurilno olje (66 %) in les (28 %). Ostali viri ogrevanja so še 
UNP (5 %), premog (2 %), električna energija (1 %) in drugi viri (1 %).  
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Slika 11: Glavni vir ogrevanja za stanovanja v občini Brezovica  

4.2.3 Raba energije v stanovanjskih stavbah 

Da bi pridobili vpogled v rabo energije v gospodinjstvih, smo pripravili vprašalnik, ki ga je občina 
razdelila po gospodinjstvih. Vrnjenih je bilo 121 vprašalnikov, kar za celovitejšo analizo seveda 
ne zadošča, nek splošen pogled pa vseeno ponujajo. Povprečna ogrevana stanovanjska 
površina znaša 125 m2, povprečna moč ogrevalne naprave znaša nekaj 54 kW, starost kotla 35 
let, povprečna specifična poraba toplote pa znaša kar okoli 200 kWh/m2 letno, kar je nad 
slovenskim povprečjem, ki za enodružinske hiše po analizi statističnih podatkov znaša okoli 175 
kWh/m2 (ZRMK), kar je že samo po sebi zelo visoko. Kljub temu ima občina velik potencial za 
prenovo ogrevalnih naprav in izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije v občini (izolacija, 
zamenjava stavbnega pohištva). 
 
Analizo količine porabljenih energentov v stanovanjih (tabela 5) smo izvedli s pomočjo podatkov 
SURS-a iz popisa prebivalstva leta 2002 in Energetike Ljubljana, d.o.o. iz leta 2010 za porabo 
zemeljskega plina. Kot je razvidno iz tabele 5 sta glavna energenta za ogrevanje kurilno olje (65 
%) in les oz. lesni ostanki (27 %) ter UNP (4 %) in zemeljski plin (3 %).  
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4.3 Raba energije v javnih stavbah  

Tabela 7: Letna raba energentov v javnih stavbah v občini Brezovica v letu 2010  
 
Javni objekti Naslov Ogrevana 

površina (m2) 
Letna poraba 
energentov 

Vrtci Brezovica, enota 
Brezovica 

V Radno 9, Brezovica 377 6.294 l ELKO 

Vrtci Brezovica, enota 
Vnanje Gorice 

Nova pot 9, Brezovica 937 24.846 l UNP 

Vrtci Brezovica, enota 
Podpeč 

Jezero 113, Preserje 778 21.461 l UNP 

Vrtci Brezovica, enota 
Rakitna 

Rakitna 54, Preserje 397 4.553 l ELKO 

OŠ Brezovica pri Ljubljani Šolska ulica 15, 
Brezovica 

7.261 59.431 l ELKO 

OŠ Brezovica pri Ljubljani, 
podružnična šola Notranje 
Gorice 

Podpeška cesta 390, 
Notranje Gorice 

925 22.057 l ELKO 

OŠ Preserje Preserje 60, Preserje   6.001 50.000 l ELKO 

OŠ Preserje, PŠ Jezero Jezero 34, Jezero    313 7.000 l ELKO 
OŠ Preserje, PŠ Rakitna Rakitna 54, Preserje   820 4.478 l ELKO 
Mladinsko klimatsko 
zdravilišče Rakitna 

Rakitna 96, Preserje 2.204 64.145 l ELKO 

KS Podpeč - Preserje Jezero 21, Preserje 850 7.000 l ELKO 
JKP Brezovica d.o.o. Kamnik pod Krimom 6, 

1352 Preserje 
176 2.500 l ELKO 

 
Pregled rabe energije v javnih objektih v občini Brezovica, ki je podan v tabeli 8, kaže, da se 
večina javnih objektov v občini ogreva s kurilnim oljem, enota vrtca Vnanje Gorice in enota 
Podpeč se ogrevata z UNP. Analiza potencialov učinkovite rabe energije je podana v poglavju 
8.1, predlog ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti in učinkovitejšo rabo energije v 
javnih objektih pa v 10. poglavju.  
 
Iz analize porabe in izračunanih energetskih števil stavb je razvidno, da gre po večini za 
energetsko dokaj potratne stavbe. Srednja vrednost energijskega števila znaša namreč 157 
kWh/m2 na leto, kar je sicer malo manj od slovenskega povprečja za javne stavbe, ki znaša 160 
kWh/m2, vendar pa še daleč od ciljne vrednosti, ki znaša 80 kWh/m2. 

4.4 Raba energije v podjetjih  

V občini je po podatkih Statističnega urada RS 913 podjetij, med katerimi ni večjih industrijskih 
porabnikov energije. Med obrtnimi podjetji gre večinoma za manjša podjetja z nižjo porabo 
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energije, pri ogrevanju katerih prevladujejo ELKO, UNP in zemeljski plin. Po podatkih 
Energetike Ljubljana, d.o.o. so večji porabniki zemeljskega plina v občini:  
 

• Mercator d.d., Podpeška cesta 2  
• Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta 515 
• Pleško cars, d.o.o. Brezovica, Tržaška cesta 426 
• Špan d.o.o., Tržaška cesta 547.  

 
Po razpoložljivih podatkih v občini Brezovica ni nobenega večjega podjetja, ki bi v proizvodnji 
uporabljalo procesno toploto. 

4.5 Poraba v kmetijstvu 

Na področju občine Brezovica je po podatkih SURS-a iz Popisa kmetijskih gospodarstev v letu 
2010 245 kmetijskih gospodarstev, na katerih živi 785 ljudi. Njihova skupna polnovredna 
delovna moč (PDM) znaša 302.  
 
Družinske kmetije v občini Brezovica imajo v uporabi 2.627 ha kmetijskih zemljišč od skupno 
2715 ha. 1939 ha je gozda. 89 kmetij ima v uporabi več kot 10 ha kmetijskih zemljišč, 59 od 5 
do 10 ha, 57 od 2 do 5 ha in 40 pod 2 ha. 173 kmetij je usmerjenih v pašno živinorejo, 37 v 
pridelavo poljščin in 14 v mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo. Družinskih kmetij, ki se 
ukvarjajo z živinorejo je 217. Od tega se jih 190 ukvarja s pašno živinorejo (158 z govedorejo, 
48 s konji, 32 s prašičerejo in 52 z rejo drobnice).  
 
Zaradi svojih hidroloških, pedoloških in reliefnih lastnosti, je večji del območja (Ljubljansko barje 
in hriboviti del) vključen v območje z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Na Barju prevladuje 
pridelovanje krme na travnikih in pridelovanje koruze, ki sta osnova za živinorejo. Pretežno je to 
govedoreja, pri čemer ima prireja mleka pomemben delež, sledi ji prašičereja, reja konj in 
drobnice. 
 
Zakisanost barjanskih zemljišč pogojujeta posebno rastlinsko združbo na travnikih, za katero je 
s kmetijskega vidika značilen visok delež močvirskih trav in njivske preslice. Te rastline močno 
zmanjšujejo kakovost travniške krme. 
 
Za orientacijo porabe energije v kmetijstvu služijo lahko naslednji podatki: farme piščancev pri 
proizvodnji 16.000 enot mesečno porabijo v zimski sezoni okrog 1.300 kilovatnih ur električne 
energije in 3.000 litrov kurilnega olja (kar je približen ekvivalent porabi za ogrevanje povprečne 
slovenske enodružinske hiše). V letnem času je poraba elektrike za nekaj odstotkov, toplote pa 
za polovico nižja od zimske. Prašičerejci porabijo približno enako količino električne energije za 
primerljivo število GVŽ mesečno.     
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4.6 Električna energija 

Končna porabljena električna energija v Sloveniji je v letu 2009 znašala 11,24 TWh (Vir: 
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2009). Po podatkih Elektro Ljubljana, 
d.d. se je poraba električne energije v občini Brezovica v letih 2008 in 2009 gibala okoli 27,5 
GWh letno, v letu 2010 pa je poskočila na 29,7 GWh.  Kot je razvidno iz tabele 9 se je to zgodilo 
predvsem na račun povečanega odjema iz gospodinjstev. 

4.6.1 Poraba električne energije vseh odjemalcev v 
občini Brezovica 

Skupna končna poraba električne energije vseh odjemalcev (v letu 2011 skupno 4.178 merilnih 
mest) je v občini Brezovica v letu 2010 znašala nekaj manj kot 30.000 MWh električne energije 
in je glede na leto 2008 za približno 2.300 MWh večja, a je že leta 2011 padla na celo nižjo 
raven od 2008, pri čemer število uporabnikov nenehno narašča.    
 
Tabela 8: Raba električne energije v kWh v občini Brezovica po podatkih Elektro 
Ljubljana, d.d.  
 

 
gospodinjstva

(kWh) 
poslovni odjem

(kWh) 
javna razsvetljava

(kWh) 
skupaj 
(kWh) 

2008 17.013.887 9.810.556 618.487 27.442.930
2009 17.254.127 9.851.318 611.296 27.716.741
2010 19.140.758 9.957.702 630.301 29.728.761
2011 16.583.169 9.191.834 552.877 26.327.880

                                                                                       Vir: Elektro Ljubljana d.d. 
 
Iz tabele št. 9 je razvidna rast števila odjemalcev. Vidimo, da se je število odjemalcev od 2008 
do 2011 zvišalo za nekaj manj kot 9 % in sicer najbolj pri gospodinjstvih – skoraj za 10 %, 
najmanj pa pri javni razsvetljavi – 2,4 %, poraba električne energije pa znižala za  4 %.  
 
Tabela 9: Število odjemalcev električne energije v občini Brezovica po letih in skupinah 

 

 gospodinjstva poslovni odjem 
javna 

razsvetljava skupaj 
2008 3.450 351 41 3.842 

2009 3.663 361 42 4.066 

2010 3.754 351 42 4.147 
2011 3.791 345 42 4.178 

                                                                                                                              Vir: Elektro Ljubljana d.d. 
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Povprečna letna poraba električne energije na prebivalca je leta 2009 v Sloveniji znašala 
5.472 kWh, povprečna mesečna poraba gospodinjstev pa 325 kWh (Vir: Poročilo o stanju 
energetike v Sloveniji v letu 2009). V občini Brezovica je poraba znašala okoli 2.500 kWh na 
prebivalca, kar je manj od slovenskega povprečja in hkrati razumljivo glede na strukturo 
odjemalcev (Vir: Elektro Ljubljana d.d. – podatek o porabi električne energije, Statistični urad 
RS  2002  –  podatek  o  številu  prebivalcev). Poraba električne energije v gospodinjstvih 
občine Brezovica je torej na ravni porabe gospodinjstev v Sloveniji. 

4.6.2 Javna razsvetljava 

Po podatkih podjetja Elektro Ljubljana d.d. je bilo v občini Brezovica za javno razsvetljavo v letu 
2010 porabljenih okrog 630 MWh električne energije, kar je nekoliko več kot leta 2008, ko je ta 
znašala 618 MWh. V letu 2011 se je poraba precej zmanjšala na slabih 553 MWh. Podatek 
priča o tem, da se je trend porabe obrnil in se poraba na področju javne razsvetljave v občini 
zmanjšuje. Število odjemalcev v kategoriji javna razsvetljava se je v letu 2009 povečalo za 1, iz 
41 na 42 in ostaja v obdobju 2009-2011 nespremenjeno.  
 
Na to, koliko električne energije se porabi v okviru javne razsvetljave, vpliva več dejavnikov. 
Poraba seveda najprej zavisi od števila in moči svetil, torej koliko javne razsvetljave sploh je, 
nadalje ni vseeno kakšne vrste so svetila; ali so v uporabi sodobne izvedbe svetil ali zastarele in 
potratne luči, dejavnikov pa je še več. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da niso vedno vsi 
odjemalci električne energije za javno razsvetljavo upravljavci javne razsvetljave zunanjih 
površin. Tarifa, namenjena javni razsvetljavi, namreč vključuje tudi porabo električne energije 
za semaforje, razsvetljavo predorov, razsvetljavo kulturnih spomenikov ter dekorativno 
razsvetljavo fasad (Vir: Portal Energetika.net; Vlada sprejela uredbo o svetlobnem 
onesnaževanju). 
 
Da bi ugotovili natančnejše stanje je potrebno pripraviti strategijo razvoja javne razsvetljave. V 
občini Brezovica so tako leta 2009 pripravili Načrt razsvetljave v občini.  
 
V občini Brezovica je vgrajenih 981 svetilk. Skupna instalirana moč je približno 132 kW. 
Največja instalirana moč svetilk je v KS Podpeč-Preserje s 30,5 % vseh svetilk, nato sledijo KS 
Brezovica, Notranje Gorice, Vnanje Gorice in Rakitna z vsega 7,2 % svetilk ali nekaj manj kot 
10 kW moči.   
 
Po 5. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 
81/2007) je poraba elektrike za svetilke, ki razsvetljujejo ceste in javne površine, omejena na  
44,5 kWh na prebivalca letno. V letu 2010 je poraba elektrike na prebivalca obč ine 
Brezovica za obravnavno razsvetljavo dosegla 58,33 kWh in tako presega ciljne vrednosti iz 
uredbe. Če ob nespremenjenem številu prebivalstva vzamemo porabo iz leta 2011, pridemo 
do že bližje vrednosti 51,16 kWh. Glede na zahteve omenjene uredbe se prenova razsvetljave 
izvede postopoma. Po 7. odstavku 28. člena obravnavane uredbe mora občina prilagoditi 
obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin do 31. decembra 2016.  
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Tabela 10: Porabljena el. energija, stroški, porabljena el. energija na prebivalca in stroški 
na prebivalca po KS  

 
Osenčene vrednosti porabljene električne energije za razsvetljavo v letu 2008 presegajo 
vrednost 44,5 kWh na prebivalca, ki je določena v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja. 
 
Tabela 11: Instalirana moč svetilk na prebivalca po naseljih in KS 
 

KS NASELJE MOČ SVETILK 
(W) 

ŠT. 
PREB. 

MOČ 
SVETILK 

NA PREB. 
(W) 

BREZOVICA BREZOVICA PRI LJUBLJANI 36.690 2.482 14,78
NOTRANJE GORICE NOTRANJE GORICE 17.800 1.598 11,14
  PLEŠIVICA 5.505 170 32,38
  PODPLEŠIVICA 3.000 259 11,58
  ŽABNICA 3.645 269 13,55
SKUPAJ NOTRANJE 
GORICE  

29.950 2.296 13,04

PODPEČ-PRESERJE DOLENJA BREZOVICA 300 56 5,36
  GORENJA BREZOVICA 1.000 57 17,54
  GORIČICA POD KRIMOM 1.607 137 11,73
  JEZERO 13.254 699 18,96
  KAMNIK POD KRIMOM 10.182 817 12,46
  PODPEČ 7.248 512 14,16
  PRESERJE 4.014 305 13,16
 PREVALJE POD KRIMOM 3.695 182 20,30
 SKUPAJ PODPEČ-
PRESERJE  

41.300 2.765 14,94

RAKITNA RAKITNA 9.800 643 15,24
VNANJE GORICE VNANJE GORICE 17.787 2.029 8,77
 SKUPAJ VSA NASELJA  135.527 10.215 13,27

 
Ustreznost svetilk za primer krajevne skupnosti Brezovica pri Ljubljani je razvidna iz spodnje 
slike. Stanje je podobno tudi v drugih KS; uredbi ustreza le manjšina svetilk. 

KS 
PORABLJENA 
EL. ENERGIJA 

(kWh) 

STROŠEK ZA 
EL. ENERGIJO 

(€) 

ŠTEVILO 
PREBIVALCEV

EL. ENER. 
NA 

PREBIVALCA 
(kWh) 

STROŠEK 
EL. ENER. 

NA 
PREBIVALCA 

(€) 

BREZOVICA 159.724 16.847,38 2.482 64,4  6,79 

NOTRANJE GORICE 112.647 11.882,04 2.296 49,1  5,18 
PODPEČ-
PRESERJE 225.735 23.882,62 2.767 81,6  8,63 

VNANJE GORICE 84.610 8.924,69 2.029 41,7  4,40 

RAKITNA 42.460 4.479,46 643 66,0  6,97 

SKUPAJ OBČINA 625.176 66.016,19 10.217 61,2  6,46 
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Slika 12: Primernost svetilk v KS Brezovica pri Ljubljani 
 
Zaključek študije je, da je le v KS Vnanje Gorice letna poraba svetilk manjša od 44,5 kWh na 
prebivalca, ki jo predpisuje uredba. V KS Brezovica je letna poraba električne energije na 
prebivalca presežena za 44,7 %, v KS Notranje Gorice za 10,3 %, v KS Podpeč–Preserje za 
83,4 %, v KS Rakitna za 48,43 %, medtem ko je v KS Vnanje Gorice manjša za 6,3 % od 
predpisane vrednosti. Poleg preseganja predpisane vrednosti porabe elektrike po uredbi je 
evidentno, da je strošek za električno energijo, ki ga plačuje občina prevelik glede na stanje 
osvetljenosti občinskih in državnih cest. Iz katastra je razvidno, da v marsikaterem delu naselij 
javne razsvetljave sploh še ni, ali pa je slaba.  
 
Glede na podatek o številu prebivalcev v občini Brezovica, (upoštevan 10.215) bi bila 
maksimalna še dovoljena poraba 455 MWh, kar pomeni, da je ob enakem številu svetilk 
potrebno zmanjšati letno porabo električne energije za okrog 170 MWh v primerjavi z letom 
2008. Letni finančni prihranek bi znašal okrog 18.000 €.  
 
Poleg tega v občini Brezovica v skladu z uredbo niso osvetljene niti cerkve in privatne površine 
ter objekti, česar pa v študiji niso ugotavljali. Na podlagi posnetka stanja pripravljalci dokumenta 
sklenejo s priporočilom,  da je potrebno pristopiti k izdelavi strategije posodobitve razsvetljave v 
tehničnem in ekonomskem pogledu ter znižati stroške, predvsem pa izvesti ukrepe za 
doseganje zahtev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, tudi v izogib plačilu 
visokih kazni. 
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4.6.3 Ostali porabniki 

Ostali porabniki električne energije v občini Brezovica razen gospodinjstev in javne 
razsvetljave so po podatkih podjetja Elektro Ljubljana d.d. v letu 2010 porabili okrog 9.958 
MWh električne energije, v letu 2008 pa 9.811 MWh. Poraba električne energije pri teh 
porabnikih se je torej v obdobju 2008 – 2010 povečala za 1,5 %. Vendar se je že v letu 2011, ko 
je poraba znašala 9.192 MWh zmanjšala za 6,3 %. 
 

4.7 Cene energentov in stroški rabe energije 

Stroški ogrevanja so odvisni od številnih dejavnikov. Najpomembnejša je cena goriva, ki 
vključuje osnovno ceno goriva, DDV, morebitne trošarine, takso CO2, stroške prevoza, itd. 
Poleg te pa je v posameznih primerih še bolj odločilen strošek amortizacije kurilne naprave, to 
je visoka vrednost začetne investicije. Tak primer je lahko sistem ogrevanja na lesno biomaso, 
kjer je strošek goriva za pridobljeno kWh toplote relativno nizek glede na samo višino investicije. 
 
V primerjavi s preteklimi leti so se cene energentov gibale različno. Cene drv (polena, sekanci in 
peleti) so se znižale. Ogrevanje z zemeljskim plinom, ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO), cene 
daljinskega ogrevanja, utekočinjenega naftnega plina (UNP) in elektrike pa so se povišale. Na 
sliki 13 je podana primerjava cen energentov za ogrevanje za gospodinjstva v marcu 2011. 
Posamezne cene energentov (ELKO, UNP, elektrika) so enotne za vso Slovenijo, druge so 
odvisne od razpoložljivosti energenta (zemeljski plin), medtem ko so tretje odvisne od lokalne 
ponudbe in povpraševanja (drva, sekanci, peleti).  
 
Za primerjavo različnih možnosti ogrevanja v občini Brezovica sta kot alternativi vzeti ceni 
ogrevanja na ELKO, les in zemeljski plin v občini Brezovica. Pri izračunu stroškov ogrevanja so 
bili poleg povprečne investicije v kurilno napravo in življenjske dobe ogrevalne naprave 
upoštevani tudi njeni izkoristki. Stroškov vzdrževanja nismo upoštevali, vendar bistveno vplivajo 
na končni rezultat cene €/kWh.  
 
Primerjava stroškov ogrevanja kaže, da postajajo moderni sistemi ogrevanja z lesno biomaso 
že konkurenčni sistemom ogrevanja na fosilna goriva. Največji delež stroškov ogrevanja je tako 
amortizacija investicije, medtem ko so letni obratovalni stroški (stroški goriva) v povprečju za 
več kot 50 % nižji od stroškov ogrevanja s fosilnimi energenti.  
 
Ker je pričakovati, da se bo nivo cen fosilnih energentov višal, postaja konkurenčno tudi 
ogrevanje z modernimi kotli na lesno biomaso. Ob državnih nepovratnih podporah za sodobne 
individualne sisteme ogrevanja pa je odločitev za izgradnjo takega sistema ogrevanja za 
gospodinjstva ekonomsko popolnoma upravičena. 
 
Spodnja slika prikazuje primerjavo cene koristne energije za ogrevanje za različne energente za 
marec 2011. 
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                                                                                                         Vir: ensvet 
 
Slika 13: Primerjava cen koristne energije v občini Brezovica  

 
Iz slike je razvidno, da je ogrevanje z UNP najdražje in je celo dražje od ogrevanja z električno 
energijo, najcenejše pa je ogrevanje z lesnimi sekanci in poleni, seveda če ne upoštevamo 
investicije in obratovalnih stroškov. 

4.8 Raba energije v prometu  

Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu za posamezno lokalno skupnost je potrebno 
upoštevati, da se zaradi narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja 
določene lokalne skupnosti. Zaradi tega je nemogoče v okviru LEK določiti oprijemljive 
energetske indikatorje, na podlagi katerih bi merili učinkovitost rabe energije v prometu v lokalni 
skupnosti. 
 
V občini Brezovica je bilo po podatkih Statističnega urada RS leta 2010 7.560 vozil, od tega 
7.348 motornih vozil in 212 priklopnih vozil. Od tega je bilo 5.876 osebnih avtomobilov, 564 
tovornih motornih vozil, 8 avtobusov in 398 traktorjev.  
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Tabela 12: Vozila v občini Brezovica 
  2010 
Brezovica Vozila - SKUPAJ 7.560 
 Motorna vozila 7.348 
 ..kolesa z motorjem 200 
 ..motorna kolesa 272 
 ..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili 5.906 
 ....osebni avtomobili 5.876 
 ....specialni osebni avtomobili 30 
 ..avtobusi 8 
 ..tovorna motorna vozila 564 
 ....tovornjaki 435 
 ....delovna motorna vozila 41 
 ....vlačilci 44 
 ....specialni tovornjaki 44 
 ..traktorji 398 
 Priklopna vozila 212 
 ..tovorna priklopna vozila 146 
 ....priklopniki 106 
 ....polpriklopniki 40 
 ..bivalni priklopniki 48 
 ..traktorski priklopniki 18 

                                                                                                 Vir: Statistični urad RS  
 
V občini Brezovica je po podatkih Ministrstva za promet 134 km javnih cest, od tega 39 km 
državnih in 95 km občinskih.   
 
Tabela 13: Ceste v občini Brezovica 
  2008 (km) 
Brezovica Javne ceste - SKUPAJ 133,6 
 Državne ceste 38,9 
 ..avtoceste - AC 2,4 
 ..hitre ceste (z deljenim cestiščem) - HC 0 
 ..hitre ceste (brez deljenega cestišča) - H1HC 0 
 ..glavne ceste I - G1 0 
 ..glavne ceste II - G2 0 
 ..regionalne ceste I - R1 0 
 ..regionalne ceste II - R2 2,4 
 ..regionalne ceste III - R3 34 
 ..regionalne turist. ceste - RT 0 
 Občinske ceste 94,7 
 ..lokalne ceste - LC 16,7 
 ..glavne mestne ceste - LG 0 
 ..zbirne mestne ceste - LZ 0 
 ..mestne (krajevne) ceste - LK 0 
 ..javne poti - JP 78 
 ..javne poti za kolesarje - KJ 0 

                            Vir: Ministrstvo za promet - Direkcija Republike Slovenije za ceste 
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Po podatkih OPN je omrežje državnih cest v občini primerno razvejano. Prav tako so primerno 
razvejane tudi občinske lokalne ceste in javne poti, občino pa preči tudi krak avtoceste A1. V 
občini poteka ena regionalna cesta 2. reda (Ljubljana Vič-Vrhnika-Poljane), dve regionalni cesti 
3. reda (Vrhnika-Podpeč-Ig-Ljubljana (Peruzzijeva) in Preserje-Rakitna-Cerknica). V občini je 
osem lokalnih cest (LC) in 140 javnih poti (JP).  
 
V občini poteka dvotirna železniška proga, ki je del V. evropskega prometnega koridorja. 
Občino prečka v smeri severovzhod-jugozahod, poteka pa večinoma vzporedno z državnimi 
cestami. Pomembna je tako z vidika potniškega kot tranzitnega prometa. Železniške postaje na 
območju Občine Brezovica, obstoječe in predvidene, so: Brezovica (obstoječa), Vnanje Gorice 
(predvidena), Notranje Gorice (obstoječa), Preserje (obstoječa).  
V območje občine Brezovica sega mestni javni (avtobusni) potniški promet Mestne občine 
Ljubljana, ki se vrši v smeri Ljubljana – Vnanje Gorice (proga številka 6B), avtobusne postaje pa 
so razporejene ob Tržaški in Podpeški cesti. V začetku leta 2012 je predvideno podaljšanje te 
linije do Notranjih Goric. Druga linija mestnega javnega potniškega prometa MOL (številka 19B), 
ki poteka od Ljubljane, preko Črne vasi in Podpeči do naselja Jezero, kjer je nasproti gasilskega 
doma končna postaja. Avtobusne postaje so razporejene ob ulicah Črna vas, Lipe, Podpeč in 
Jezero.  
 
Na celotnem območju občine se vrši medkrajevni avtobusni potniški prevoz, ki poteka skozi vsa 
naselja v občini in omogoča medobčinsko povezavo z naselji Ljubljana, Vrhnika in Borovnica. 
Po potrebi se bo javni potniški promet razvijal na območjih obstoječe pozidave v naseljih in na 
območjih novih pozidav in širitev naselij (nove postaje), sočasno z rekonstrukcijami ali 
novogradnjami cestnega omrežja.  
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5. OSKRBA Z ENERGIJO IN OPIS PROIZVODNIH IN 
DISTRIBUCIJSKIH ENERGETSKIH SISTEMOV 

5.1 Večje kotlovnice 

V občini Brezovica ni večjih skupnih kotlovnic, ki bi ogrevale več objektov. V naselju Brezovica 
se javni objekti in drugi večji porabniki večinoma ogrevajo s kurilnim oljem in plinom. V naselju 
Brezovica je zgrajeno omrežje zemeljskega plina.  

5.2 Oskrba z električno energijo 

Podatki o oskrbi z električno energijo v občini Brezovica so bili pridobljeni od podjetja Elektro 
Ljubljana d.d. Območje občine Brezovica organizacijsko pokriva lokalna distribucijska enota 
Ljubljana okolica, Vrhnika in napaja 4.178 odjemalcev (merilnih mest).  
 
Glavnina odjema v občini Brezovica je oskrbovana z električno energijo po dveh 
srednjenapetostnih (SN) daljnovodih DV 20 kV Dragomer in DV 20 kV Grosuplje, ki se napajata 
iz skupnega napajalnega vira - razdelilno transformatorske postaje RTP 110/20 kV Vrhnika. Ta 
pomeni glavni vir obravnavanega območja, ki obratuje kot daljinsko voden objekt, v katerem 
obratujeta dve transformatorski enoti z 31,5 MVA instalirane moči na enoto. Drug vir območja 
pomeni RTP 110/20 kV v Črnučah enakih zmogljivosti, ki preko RP 20 kV Kozarje zagotavlja EE 
manjšemu delu občine. V času koničnih obremenitev transformacije v obeh objektih zadostujejo 
potrebam oskrbe z električno energijo. 
 
Tabela 14: Zbirnik obremenitev v občini Brezovica za leto 2010 
 

   Konica  10     dolžina (v km)  Št. TP instal.moč 
RTP / RP RTP / izvod RTP/izvoda Datum       glavni na izvoda 

   (MVA)   DV KB skupaj vod izvodu (MVA) 
Vrhnika Dragomer 7,37 19.dec.10 42,939 8,733 51,672 8,48 51 13,08 
Vrhnika Grosuplje 6,53 9.dec.10 42,308 6,984 49,192 11,985 48 14,473 
Kozarje Brezovica 2,24 28.jan.10 4,23 3,028 7,258 4,001 13 4,6 
Cerknica Begunje 2,31 26.jan.10 77,384 1,914 79,298 20,667 63 4,6 

 
Kot so zapisali v Elektro Ljubljana, razmeroma visoka koncentracija odjema in relativna 
oddaljenost od napajalnega vira (RTP 110/20 kV Vrhnika) prispevata v času koničnih 
obremenitev k visokim padcem napetosti v elektroenergetskem omrežju na širšem območju 
občine Brezovica v normalnem obratovalnem stanju na srednjenapetostnem (20 kV) nivoju. To 
se odraža tudi v (slabši) kvaliteti dobavljene električne energije končnim odjemalcem. Izjemo 
pomeni le manjši del SN omrežja v občini Brezovica na območju naselja Brezovica pri Ljubljani, 
ki je napajano preko RP 20 kV Kozarje po 20 kV daljnovodu iz RTP 110/20 kV Črnuče. Zaradi 
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visoke obremenjenosti predmetnih 20 kV arterijskih vodov je v času koničnih obremenitev 
težavno tudi zagotavljanje rezerve ob izpadu posameznih 20 kV izvodov v celoti. 
 
V ta namen se na širšem vplivnem območju skladno s sprejetimi kratko in srednjeročnimi plani 
predvideva razbremenitev le teh z integracijo novih SN izvodov v kabelski izvedbi iz bližnjih 
napajalnih virov (RTP 110/20 kV Vrhnika in RP 20 kV Kozarje) v obstoječe SN omrežje. 
Na območju občine Brezovica bo zaradi nemožnosti zagotavljanja rezervnega napajalnega 
stanja, pričakovati omejitev priklopa na manjša zazidalna območja oziroma posamezne 
stanovanjske objekte vse do delne realizacije predvidenih ojačitev v SN omrežju na širšem 
vplivnem območju, ki pomeni izgradnjo SN kabelske povezave RP 20 kV Kozarje – TP 
Gmajnice (ojačitev v smeri Notranjih Goric). Glavnina predvidenih posegov za izvedbo 
omenjenih ojačitev na SN nivoju pri tem ne bo potekala na območju občine Brezovica. 
 
Glede novogradenj na distribucijskem elektroenergetskem omrežju iz naslova izboljšanja 
napetostnih razmer na mikrolokacijah (deli posameznih naselij) pa so skladno z 10 letnim 
razvojnim planom predvidene gradnje transformatorskih postaj 20/0,4 kV na naslednjih 
območjih: Brezovica cerkev, Bičevje Podpeška, Vnanje Gorice Podpeška, Plešivica, Notranje 
Gorice Mavsarjeva, Notranje Gorice Železniška postaja, Podpeč Črna vas in Jezero, Preserje 
gasilni dom, Kamnik pod Krimom in Rakitna. Preostali razvoj distribucijskega omrežja za 
električno energijo na območju občine Brezovica bo poleg predvidenih sprememb potekal v 
odvisnosti od nadaljnjega razvoja občine oziroma na posameznih mikrolokacijah od potreb 
investitorjev, katerih novogradnje bi ob priklopu na obstoječe omrežje eventualno pomenile 
nedopustno poslabšanje napajalnih razmer obstoječim odjemalcem in s tem izkazano potrebo 
po upravičenem posegu v distribucijsko omrežje. 
 
Tabela 15: Dolžine omrežja po napetostnih nivojih 
 

 

 
 
Tabela 16: Število in karakteristike transformatorskih postaj v občini Brezovica 
 

 
TP postaja v občini 

Grosuplje Tip TP 
Nazivna 
moč TP 
(kVA) 

Naselje Vir napajanja 

1 BREZOVICA ZIDANA STOLPNA 630 Brezovica pri Ljubljani RP KOZARJE 20 kV 

2 BREZOVICA POŠTA 1997 
KABELSKA 
MONT.BETONSKA 630 Brezovica pri Ljubljani RP KOZARJE 20 kV 

3 BREZOVICA SEVER 1997 JAMBORSKA BETONSKA 250 Brezovica pri Ljubljani RP KOZARJE 20 kV 

4 BREZOVICA-RADNA 1977 
KABELSKA 
MONT.BETONSKA 400 Brezovica pri Ljubljani RP KOZARJE 20 kV 

5 BREZOVICA-TRŽAŠKA 2002 
KABELSKA 
MONT.BETONSKA 100 Brezovica pri Ljubljani RP KOZARJE 20 kV 

6 
BREZOVICA-ŽEL. POSTAJA 
2000 

KABELSKA 
MONT.BETONSKA 160 Brezovica pri Ljubljani RP KOZARJE 20 kV 

7 IPS BREZOVICA 2006 KABELSKA 400 Brezovica pri Ljubljani RP KOZARJE 20 kV 

Napet. nivo Dolžina [km]
NN omrežje 0,4 kV 157,0 
SN omrežje 20 kV 39,6 
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MONT.BETONSKA 

8 
TP BREZOVICA NADVOZ-
NADO.2009 

KABELSKA 
MONT.BETONSKA 630 Brezovica pri Ljubljani RP KOZARJE 20 kV 

9 ZALA 1988 JAMBORSKA ŽELEZNA 160 Rakitna 
RTP CERKNICA 

110/20 kV 

10 BIČEVJE 2008 
KABELSKA 
MONT.BETONSKA 630 Brezovica pri Ljubljani 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

11 
BP MOBITEL VN.GORICE 
2009 JAMBORSKA BETONSKA 20 Vnanje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

12 
BREZOVICA-STARA VAS 
1968 JAMBORSKA ŽELEZNA 250 Brezovica pri Ljubljani 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

13 DOLENJA BREZOVICA JAMBORSKA ŽELEZNA 100 Dolenja Brezovica 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

14 GORENJA BREZOVICA 1993 JAMBORSKA ŽELEZNA 50 Gorenja Brezovica 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

15 GORIČICA JAMBORSKA ŽELEZNA 100 Goričica pod Krimom 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

16 JEZERO 1970 JAMBORSKA ŽELEZNA 250 Jezero 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

17 KAMNIK LAZE 2009 
KABELSKA 
MONT.PLOČEVINASTA 250 Kamnik pod Krimom 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

18 KAMNIK POD KRIMOM ZIDANA STOLPNA 250 Kamnik pod Krimom 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

19 KAMNIK-TRŽCE 1999 JAMBORSKA BETONSKA 50 Kamnik pod Krimom 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

20 KLJUČI 20/0.4  G-162 JAMBORSKA BETONSKA 160 Jezero 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

21 NOT.GORICE POŠTA 2004 JAMBORSKA BETONSKA 160 Notranje Gorice 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

22 
NOT.GORICE-NOVO 
NASELJE 79 

KABELSKA 
MONT.BETONSKA 250 Notranje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

23 NOTRANJE GORICE ZIDANA STOLPNA 250 Notranje Gorice 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

24 
NOTRANJE GORICE-ROJCA 
1999 JAMBORSKA BETONSKA 100 Notranje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

25 NOTRANJE GORICE-VAS ZIDANA STOLPNA 250 Notranje Gorice 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

26 
NOTRANJE GORICE-
VODOVOD 75 JAMBORSKA ŽELEZNA 160 Notranje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

27 
NOTRANJE GORICE-
ŽABNICA 1983 JAMBORSKA ŽELEZNA 160 Žabnica 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

28 PLANINCA 1995 JAMBORSKA BETONSKA 35 Planinca 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

29 PLEŠIVICA 
KABELSKA 
MONT.PLOČEVINASTA 100 Plešivca 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

30 PODPEČ ZIDANA STOLPNA 650 Podpeč 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

31 PODPEČ APNENICA JAMBORSKA BETONSKA 160 Podpeč 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

32 PODPEČ-GTP HOJA 
KABELSKA 
MONT.BETONSKA 1260 Podpeč 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

33 PODPEČ-MARMOR 1976 KABELSKA ZIDANA 630 Podpeč 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

34 POSIJALKE 2002 
KABELSKA 
MONT.PLOČEVINASTA 100 Vnanje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

35 PRESERJE NOVO NASELJE 
KABELSKA 
MONT.PLOČEVINASTA 160 Preserje 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

36 PRESERJE RETJE 2002 JAMBORSKA BETONSKA 100 Prevalje pod Krimom 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

37 PRESERJE-SKIP 1979 
KABELSKA 
MONT.BETONSKA 630 Kamnik pod Krimom 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 
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38 PRESERJE-VAS 1968 JAMBORSKA ŽELEZNA 160 Preserje 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

39 PRESERJE-VODOVOD 1962 JAMBORSKA ŽELEZNA 160 Kamnik pod Krimom 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

40 PREVALJE 1985 JAMBORSKA ŽELEZNA 50 Prevalje pod Krimom 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

41 
RAKITNA-ČISTILNA 
NAPRAVA 84 JAMBORSKA ŽELEZNA 250 Rakitna 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

42 RAKITNA-NOVAKI 1985 JAMBORSKA ŽELEZNA 100 Rakitna 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

43 RAKITNA-VAS ZIDANA STOLPNA 250 Rakitna 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

44 RAKITNA-ZAHRIBI 2000 JAMBORSKA BETONSKA 100 Rakitna 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

45 TEMIS-PRESERJE-T 
KABELSKA 
MONT.BETONSKA 1400 Kamnik pod Krimom 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

46 
TP NOT.GORICE TUŠ DEOS 
2010 

KABELSKA 
MONT.BETONSKA 1030 Notranje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

47 
TP ŽABNICA NOVO NASELJE 
2009 

KABELSKA 
MONT.PLOČEVINASTA 250 Žabnica 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

48 VNANJE GORICE 1971 JAMBORSKA ŽELEZNA 250 Vnanje Gorice 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

49 
VNANJE GORICE-KMETIJSKI 
CENTER 61 JAMBORSKA ŽELEZNA 50 Vnanje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

50 
VNANJE GORICE-PODOLGE 
NJIVE 79 

KABELSKA 
MONT.BETONSKA 400 Vnanje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

51 
VNANJE GORICE-SUHOTA 
2001 JAMBORSKA BETONSKA 100 Vnanje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

52 
VNANJE GORICE-ZA HRIBOM 
1985 JAMBORSKA ŽELEZNA 100 Vnanje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

53 
VNANJE GORICE-ZADRUŽNI 
DOM 1993 JAMBORSKA ŽELEZNA 250 Vnanje Gorice 

RTP VRHNIKA 110/20 
kV 

54 BLUŠE 1986 JAMBORSKA ŽELEZNA 250 Podplešivca 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

55 RAKITNA OKREVALIŠČE JAMBORSKA ŽELEZNA 250 Rakitna 
RTP VRHNIKA 110/20 

kV 

5.2.1 Gospodinjstva (tarifni porabniki) 

Gospodinjstva v občini Brezovica so v letu 2010 (tabela 9) porabila okoli 19 GWh električne 
energije. Poraba električne energije v tej skupini porabnikov se je glede na leto 2008 zvišala za 
12,5 %, kar je bistveno več kot znaša splošna rast porabe električne energije v Sloveniji, pri 
čemer je potrebno upoštevati, da se je nekoliko povečalo tudi število odjemalcev oz. prebivalcev 
občine. 

5.3 Oskrba z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom  

Izvajalec izbirne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina na območju občine Brezovica je Energetika Ljubljana (Odlok o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Brezovica - Uradni list RS, št. 87-
4384/2002). Energetika Ljubljana mora skladno z Odlokom načrtovati in graditi distribucijsko 
plinovodno omrežje, ga upravljati in vzdrževati. Z Odlokom so bila Energetiki Ljubljana 
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podeljena javna pooblastila za izdajanje strokovnih mnenj k vsem predvidenim posegom v 
prostor s področja varovanja plinovodne infrastrukture in energetske oskrbe občine. 
 
Oskrba Občine Brezovica z zemeljskim plinom se izvaja iz distribucijskega srednjetlačnega 
plinovodnega omrežja z obratovalnim tlakom 1 - 4 bar v upravljanju sistemskega operaterja 
Energetika Ljubljana d.o.o. Distribucijsko plinovodno omrežje je navezano na merilno - 
regulacijsko postajo Kozarje (v Občini Dobrova - Polhov Gradec). Gradnja glavnega 
distribucijskega plinovodnega omrežja do občine Brezovica se je pričela leta 2004 z gradnjo 
plinovoda od merilno regulacijske postaje Kozarje do Tržaške ceste. 
 
V letih od 2006 do 2009 se je izvajala plinifikacija po Tržaški cesti, Malovaški ulici in Komarijski 
poti. Z zgrajenim glavnim plinovodom dimenzije DN 200, s potekom po Komarijski poti, 
prečkanjem avtoceste Koper – Ljubljana in potekom po Podpeški cesti je bila omogočena širitev 
distribucijskega plinovodnega omrežja, predvsem na južno AC ležeča območja obstoječe 
pozidave naselij Vnanje in Notranje Gorice.  
 
V preteklih letih je bilo zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje v obstoječih naseljih 
Brezovica, Radna, Mala vas, Komarija, Postaja, Bičevje in Vnanje Gorice. Obstoječi in 
predvideni plinovodi so prikazani v prilogi 3.  
 
Na omenjenih območjih se zemeljski plin uporablja za celotno oskrbo stavb, to je za ogrevanje, 
pripravo tople sanitarne vode, kuhanje in tehnologijo. 
 
Osnovne podatke o oskrbi z zemeljskim plinom v občini Brezovica prikazuje tabela 18. V občini 
je bilo leta 2010 zgrajenega 21.026 metrov plinovodnega omrežja. Skupna priključna moč 
naprav je znašala 3,91 MW. Stevilo odjemnih mest je bilo 65, od tega 59 stanovanj. Distribucija 
zemeljskega plina v občini je znašala  205.770 m3.  
 
Tabela 17: Oskrba z zemeljskim plinom v občini Brezovica  
 
 2008 2009 2010 
Distribucija 
zemeljskega plina v 
občini 
 

16.050 Sm3/leto 80.990 Sm3/leto 205.770 Sm3/leto 

Skupna priključna 
moč naprav v občini 

0,65 MW 2,46 MW 3,91 MW 

Zgrajeno plinovodno 
omrežje v občini: 

   

- dolžina glavnega 
plinovodnega omrežja v 
občini 

7.147 m 8.942 m 13.480 m 

- dolžina priključnih 
plinovodov v občini 

4.614 m 5.187 m 7.546 m 

- celotni plinovod v 
občini 

11.761 m 14.130 m 21.026 m 

Število aktivnih 17 49 65 
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odjemnih mest 
(kotlovnice in 
individualna kurišča) 
Število priključenih 
stanovanj 

15 38 59 

 
Večje kotlovnice, ki so priključene na plinovod so prikazane v tabeli spodaj. Gre za poslovne in 
trgovske objekte in osnovno šolo v Brezovici pri Ljubljani.  
 
Tabela 18: Priključene večje kotlovnice 
 

Mercator d.d. Dunajska cesta 107 
Poslovna hiša Unija d.o.o. Tržaška cesta 515  
OSNOVNA ŠOLA Šolska ulica 15  
Pleško cars, d.o.o. Brezovica Tržaška cesta 426  
Špan d.o.o. Tržaška cesta 547  

 
Lokacije skupnih večjih postaj z UNP s predvidenim prehodom na zemeljski plin: 

• Komarija 24a – 28g 
• Naselje Podsvetija 
• Naselje na Lazih 
• Cesta na Postajo 27a – 29b.  

 
Utekočinjen naftni plin po podatkih Statističnega urada RS uporablja 5 % stanovanj in dva javna 
objekta. Z izgradnjo plinovoda in njegovo širitvijo se bo uporaba UNP najverjetneje zmanjšala.  

5.3.1 Strategija razvoja  

Po načrtih koncesionarja za zemeljski plin v občini, Energetike Ljubljana, se bo distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina zgoščevalo na območjih obstoječe plinifikacije. Širilo se bo na 
gosteje pozidana območja občine Brezovica in na območja s predvideno novo pozidavo, kjer 
bodo tehnične možnosti to omogočale in bo gradnja distribucijskega omrežja ekonomsko 
upravičena. Za plinifikacijo so predvidena naslednja naselja:  naselje Breg, Široke Njive, 
Žabnica, Notranje Gorice.  
 
Predvideno je širjenje plinovodnega omrežja v naselji Podpeč in Jezero, za kar je potrebno 
zgraditi plinovod med Notranjimi Goricami in Podpečjo. Gradnja je vezana na dogovor o 
soinvestitorstvu med Občino Brezovica in javnim Podjetjem Energetiko Ljubljana. V fazi 
preučevanja je tudi plinifikacija naselij Kamnik pod Krimom in Preserje. Tu bi bilo najbrž smotrno 
preučiti alternativo – ogrevanje z daljinskim sistemom ogrevanja na lesno biomaso in manjšimi 
– ti. mikro sistemi ogrevanja z lesom, ki skupaj povezuje nekaj odjemalcev in nenazadnje tudi 
individualnih rešitev ogrevanja z lesom.  
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V okviru načrtovane plinifikacije je predvidena postopna gradnja distribucijskega plinovodnega 
omrežja sočasno z gradnjo ostale komunalne infrastrukture od obstoječega plinovodnega 
omrežja v notranjost poselitvenih območij. Predvidene faze izgradnje plinovodnega omrežja so 
prikazane v prilogi 2. Meje plinifikacije prikazuje priloga 3.  
 
Ostali del občine Brezovica ni predviden za plinifikacijo zaradi redke poseljenosti in velikih 
razdalj brez pozidave med posameznimi zaselki. Izjema bodo morebitna nova ureditvena 
zazidalna območja v neposredni bližini navedenih območij za plinifikacijo. Za potrebe oskrbe 
novih območij z zemeljskim plinom bo treba z izdelavo idejnih zasnov distribucijskega 
plinovodnega omrežja preverjati tehnične zmogljivosti omrežja in ekonomsko upravičenost 
gradnje, ter oskrbo z zemeljskim plinom predpisati v občinskih podrobnih prostorskih načrtih.  
 
Oskrbo stavb za potrebe ogrevanja izven območij predvidenih za plinifikacijo se lahko rešuje z 
lokalnimi viri, kot so samostojna ali skupna postaja utekočinjenega naftnega plina. Kot je že 
praksa v občini. Seveda pa je – tako s stališča okolja kot tudi ekonomičnosti – boljša rešitev 
uporaba OVE, na primer lesnih peletov v bolj urbanih okoljih in lesnih sekancev v bolj ruralnih, 
kjer je običajno več prostora za zalogovnik lesnega goriva ter njegov dovoz manj moteč. To 
navsezadnje predpisuje tudi novela Energetskega zakona v 15. členu, ki določa da mora 
lokalna skupnost za območja delov naselij, kjer se ne izvaja gospodarska javna služba 
distribucije plina, v svojih splošnih in posamičnih aktih LS določiti način ogrevanja po sprejetju 
LEK s prednostno uporabo OVE ali SPTE z visokim izkoristkom (na primer na zemeljski plin). 
Raba posamičnih vrst OVE ali SPTE z visokim izkoristkom pa v teh aktih ne sme biti 
prepovedana.  
 
S ciljem čim večje izkoriščenosti distribucijskega plinovodnega omrežja, kot prispevek k  
oblikovanju konkurenčnih cen zemeljskega plina v primerjavi z drugimi energenti, ter ukrepov za 
varovanje ozračja pred onesnaževanjem, je treba s strani Energetike Ljubljana, ob podpori 
občine Brezovica, voditi aktivnosti za čim večji prehod oskrbe obstoječih stavb kurjenih s trdimi 
ali tekočimi gorivi na oskrbo preko zemeljskega plina povsod tam, kjer bodo tehnične možnosti 
to omogočale in bo gradnja distribucijskega omrežja ekonomsko upravičena. Občina lahko 
obvezni priklop, z zgoraj omenjenimi izjemami, v svojih aktih tudi predpiše. 
 
Ponekod (v tujini) so uspeli nasprotna tabora celo povezati in v sistemih na lesno biomaso kot 
vršni kotel in za pripravo sanitarne tople vode izven kurilne sezone uporabljajo kotle na 
zemeljski plin. 

5.4 Oskrba s tekočimi gorivi  

V občini Brezovica po dosegljivih podatkih nimajo težav s preskrbo s tekočimi gorivi.  

5.5 Oskrba z energijo v individualnih gradnjah  

Struktura porabe energije v individualnih gradnjah je opisana v poglavju 3.2. Glavna energenta 
v občini Brezovica v stanovanjskih stavbah sta kurilno olje in les. Sledita UNP in zemeljski plin.  
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6. ANALIZA EMISIJ 

Pri opredelitvi emisijskih faktorjev so uporabljeni podatki iz literature, ki so bili objavljeni in 
priporočeni v študiji Joanneum Research iz Gradca „Emissionsfaktoren und energietechnische 
Parameter für die Erstellung von Energie- und Emissionsbilanzen im Bereich 
Raumwärmeversorgung“ ("Emisijski faktorji in energetskotehnični parametri za izdelavo 
energetskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe").  
 
Glede emisij SO2 in CO2 so emisijski faktorji prilagojeni specifikacijam goriv, ki se uporabljajo v 
Sloveniji. Za pregled privzetih emisijskih faktorjev so v nadaljevanju podane lastnosti 
posameznih spojin: 
 
Žveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g/mol; težji od zraka; je brezbarven, ostro dišeč, 
strupen plin, ki z vodno paro iz zraka tvori žveplasto kislino, ki je kot zelo razredčena kislina 
med ljudmi poznana kot "kisel dež", ki se utemeljeno povezuje s problematiko "umiranja 
gozdov". Znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzroči različne bolezni kot so bronhitis, 
draženje dihalnih poti ipd., popoln obseg škodljivih učinkov pa še vedno ni poznan. 
 
Ogljikov monoksid (CO): molska masa: 28 g/mol; približno enako težak kot zrak (29 g/mol); je 
življenjsko nevaren strupen plin. CO je brezbarvni plin brez vonja in zaradi teh lastnosti še 
posebno nevaren. CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju. 
 
Ogljikovodiki (CxHy): v dimnih plinih; so produkti nepopolnega zgorevanja. 
 
Dušikovi oksidi (NOx): molska masa: 46 g/mol kot NO2; težji od zraka, po eni strani nastaja pri 
zgorevanju goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa pri visokih temperaturah zgorevanja 
preko 1.000°C. Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini. 
 
Ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g/mol; je brezbarvni plin s šibko kislim okusom in je 
težji od zraka. Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov dioksid je glavni 
krivec za učinek tople grede. Koncentracija CO2 v atmosferi se stalno povečuje in je po eni 
strani posledica industrializacije, po drugi strani pa stalnega naraščanja prebivalstva na Zemlji. 
Po najboljših danes razpoložljivih klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti CO2 v atmosferi 
povzročila globalni dvig temperature za 3°C +/- 1,5°C. 
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Tabela 19: Emisije snovi pri rabi energentov v občini Brezovica iz razpoložljive statistične 
baze podatkov in anket o rabi energentov 

Polutanti Gospodinjstva  Večji porabniki in javni 
objekti 

Skupaj 

CO2  10.223 ton/a 1.018 ton/a 11.241 ton/a 

SO2 17.549 kg/a 2.943 kg/a 20.492 kg/a 

CxHy 6.174 kg/a 790 kg/a 6.965 kg/a 

NOx 11.725 kg/a 2.184 kg/a 13.908 kg/a 

Prah 2.631 kg/a 110 kg/a 2.741 kg/a 

CO 135.793 kg/a 4.700 kg/a 140.493 kg/a 
 
Emisije polutantov v občini Brezovica so izdelane glede na količino rabe posameznih 
energentov. Podatki o rabi energentov iz tabele 4 odražajo stanje rabe energentov iz leta 2002 
oziroma 2010 v gospodinjstvih in leta 2010 pri večjih porabnikih in javnih objektih (SURS in 
ankete, 2011).  
 
V tabeli 20 so podane količine emisij na podlagi ocene sedanje strukture rabe energentov v 
občini Brezovica za gospodinjstva in dejanske porabe energije pri večjih porabnikih in javnih 
objektih na podlagi anketiranja.  
 

Stanje emisij v občini Brezovica

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

CO2 x100

SO2
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Emisije: gospodinjstva Emisije: več ji porabniki energije in javni objekti

 
 
Slika 14: Emisije snovi pri rabi energentov v občini Brezovica na osnovi razpoložljive 
baze podatkov in anket o rabi energentov  
 
Iz tabele 20 in slike 14 izhaja, da glede na porabo energentov iz leta 2002 oziroma 2010, da 90 
% delež emisij v občini povzročajo gospodinjstva.  
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7. ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE 

Šibke točke oskrbe z energijo in njene rabe so opredeljene na podlagi analize podatkov o oskrbi 
in rabi energije, pri porabi energije po posameznih področjih in oskrbi z energijo iz posameznih 
virov. Šibke točke so opredeljene s kazalniki odmikov trenutnega stanja od zaželenega oziroma 
pričakovanega stanja. 

7.1 Stanovanja – ogrevanje 

V letu 2002 je po podatkih SURS 66 % gospodinjstev za ogrevanje uporabljalo kurilno olje, 28 
% les in 5 % UNP. Električna energija je imela zelo majhen delež v porabi občine. Z 
upoštevanjem podatkov Energetike Ljubljana, d.o.o. za zemeljski plin se deleži za malenkost 
spremenijo. Kurilno olje obsega 65 %, les 27 %, UNP 4 % in zemeljski plin 3 %. Oskrba s 
toplotno energijo v občini Brezovica temelji predvsem na individualnih kotlovnicah. Proizvodnja 
toplote pri individualnih porabnikih je ekološko najbolj sporna z ozirom na slab nadzor majhnih 
kotlov za centralno ogrevanje hiš in dotrajanost velikega dela teh instalacij. Individualna kurišča 
so tako največji onesnaževalec zraka v občini. 
 
Podatki anketiranja iz leta 2011 kažejo, da se večina stanovanj ogreva s kurilnim oljem in z 
lesom. Povprečna starost kotla v anketiranih gospodinjstvih je 35 let, povprečna specifična 
poraba toplote pa znaša 200 kWh/m2 letno in kaže na zelo velik potencial za prenovo ogrevalnih 
naprav in izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije.  
 
Cilj: Zmanjšanje rabe kurilnega olja za ogrevanje na 25 % do leta 2022 in s tem 
zmanjšanje emisij 
 
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja v občini Brezovica je 40 %.  
 
Struktura rabe energentov v občini Brezovica kaže, da je glede na 55 % gozdnatost v občini 
raba lesa v energetske namene razmeroma majhna. Pri tem obstajajo le tehtni pomisleki s 
stališča emisij in učinkovitosti, saj vemo, da kurjenje lesne biomase v starih in neustreznih kotlih 
z nizkim izkoristkom, kar velja za večino primerov v občini, povzroča škodljive emisije. Zato bi 
bilo dobro spodbujati vgradnjo modernih kotlov za centralno kurjavo na lesno biomaso, ki imajo 
ugodne emisije in visok izkoristek. 
 
Cilj: Zamenjava 50 % starih kotlov na lesno biomaso z modernimi do leta 2022 in s tem 
zmanjšanje emisij 
 
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja v občini Brezovica je 50 %.  
 
Cilj: Zmanjšanje rabe toplote na 140 kWh/m2 letno do leta 2022 z izvedbo ukrepov URE 
 
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 60 kWh/m2 letno.  
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7.2 Javna razsvetljava 

Po podatkih Elektro Ljubljana d.d. je poraba električne energije za javno razsvetljavo leta 2010 
znašala 630 MWh in se je v primerjavi z letom 2008 povečala za 2 %. Za ugotovitev 
natančnejšega stanja so leta 2009 izdelali načrt razsvetljave v občini Brezovica.  
Poraba elektrike na prebivalca za javno razsvetljavo je v letu 2010 znašala 61,20 kWh in je 
presegala ciljne vrednosti iz uredbe o svetlobnem onesnaževanju, ki je omejena na 44,5 kWh 
na prebivalca letno.  
 
Cilj: Postopna zamenjava svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju do 
konca leta 2016 
 
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja za porabljeno električno energijo na prebivalca za javno 
razsvetljavo je 27 %. V KS Brezovica je letna poraba električne energije na prebivalca 
presežena za 44,7 %, v KS Notranje Gorice za 10,3 %, v KS Podpeč–Preserje za 83,4 % in v 
KS Rakitna za 48,43 %. 

7.3 Javne stavbe 

V občini Brezovica se večina javnih objektov ogreva s kurilnim oljem, enota vrtca Vnanje Gorice 
in enota Podpeč se ogrevata z UNP. Iz analize porabe in izračunanih energetskih števil stavb, ki 
znaša 157 kWh/m2 na leto je razvidno, da gre po večini za energetsko potratne stavbe. 
 
V okviru energetskega koncepta sta bila izvedena tudi krajši pregled in analiza energetskega 
stanja javnih objektov v občini (poglavje 8.1.1). Obravnavani so bili vrtci (enota Brezovica, 
Vnanje Gorice, Podpeč in Rakitna), osnovne šole (OŠ Brezovica, PŠ Notranje Gorice, OŠ 
Preserje, PŠ Jezero, PŠ Rakitna), Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, KS Podpeč - 
Preserje in JKP Brezovica d.o.o. Analiza podatkov o rabi energentov ter pregled objektov je 
pokazala, da obstaja potencial energetskih prihrankov. Za ugotovitev dejanskega stanja glede 
porabe električne energije in toplote je potrebno izdelati energetske preglede vseh javnih stavb 
v občini in na podlagi teh določiti potencialne ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih 
virov.   
 
Obstaja pa pomemben primer dobre prakse v občini, namreč Osnovna šola Brezovica pri 
Ljubljani, ki je bila ena prvih nizkoenergijskih šolskih stavb v Sloveniji in kjer področju učinkovite 
rabe in obnovljivih virov energije posvečajo posebno pozornost in vsebine vključujejo v pouk. 
 
Škoda je, ker se šola bolj ne uporablja tudi kot 'učni primer' za druge šole in javni sektor na 
splošno v Sloveniji. Po nekaterih informacijah je šola to celo predlagala, a na državnem nivoju 
pobuda ni bila sprejeta. Prav nobenega razloga pa ni, da tega v večji meri ne bi izkoristili v 
občini. 
 
Z rekonstrukcijo osnovne šole so začeli v letu 2009, otvoritev pa je bila na začetku šolskega leta 
2010/11. Vrednost celotnega projekta je znašala 4,4 milijona evrov. Šola ima po novem 3500 
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kvadratnih metrov površin s 16 klasičnimi učilnicami, večnamensko dvorano, knjižnico, 
računalniško učilnico in z dvigalom za invalide. Šola spada med energetsko varčne Objekte. 
Stavbo ogrevajo s toplim zrakom, ki ga z arhitekturnimi elemneti ogreva sonce, pitno vodo pa s 
sprejemniki sončne energije. Pomebna značilnost je, da za sanitarno vodo uporabljajo 
deževnico. To je področje, ki je zaenkrat še vse preveč neupoštevano in sistemsko neurejeno in 
ki bo v prihodnosti igralo pomebno vlogo. Vsak uspešen primer varčevanja s pitno vodo je zato 
še toliko dragocenejši.  
 
Cilj: Energetski pregledi vseh javnih stavb do leta 2022  
 
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 100 %. 
 
Cilj: Zmanjšanje specifične porabe energije na 100 kWh/m2 do leta 2022 z izvedbo 
ukrepov URE 
 
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja bo je 57 kWh/m2.  
 
Cilj: Uvajanje energetskega knjigovodstva v vseh javnih stavbah do leta  2022 
 
Odmik: Odmik od načrtovanega cilja je 100 %.  

7.4 Večja podjetja 

Občina Brezovica nima večjih industrijskih obratov. Med obrtnimi podjetji gre večinoma za 
manjša podjetja z nižjo porabo energije, pri ogrevanju katerih prevladujejo ELKO, UNP in 
zemeljski plin. V teh razmeroma manjših obrtnih podjetjih se kažejo možnosti varčevanja z 
energijo, oziroma smiselnost zamenjave energentov, t.j. nadomestitev kurilnega olja in UNP z 
zemeljskim plinom tam kjer je omrežje že zgrajeno oziroma z lesno biomaso kjer omrežja še ni. 
Načrtovana je gospodarska cona v Brezovici, kjer je smotrno načrtovati centralni daljinski 
sistem ogrevanja s kogeneracijo na zemeljski plin. 
 
Za ugotovitev dejanskega stanja glede porabe električne energije in toplote je potrebno izdelati 
energetske preglede večjih podjetij v občini in na podlagi teh določiti potencialne ukrepe 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov.   
 
Cilj: Energetski pregledi večjih podjetij do leta 2022  
 
Odmik: Odmik od načrtovanega stanja je 100 %. 

7.5 Oskrba s toploto iz kotlovnic 

V občini Brezovica ni večjih skupnih kotlovnic, ki bi ogrevale več objektov. V občini Brezovica se 
večina javnih objektov ogreva s kurilnim oljem, enota vrtca Vnanje Gorice in enota Podpeč se 
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ogrevata z UNP. V naselju Brezovica in delu Vnanjih Goric je zgrajeno omrežje zemeljskega 
plina. Gre za energetsko dokaj potratne stavbe, kar kaže na visok potencial URE. Prav tako je 
potrebno preveriti možnosti zamenjave kurilnega olja z zemeljskim plinom na območju 
zgrajenega plinovodnega omrežja oziroma z biomaso tam kjer plinovoda ni.  
 
Cilj je izdelava študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja na biomaso v Podpeči in 
Rakitni.  

7.6 Poraba električne energije – gospodinjstva 

Po podatkih Elektro Ljubljana d.d. je število gospodinjskih odjemalcev električne energije leta 
2011 znašalo 3791 in se je v primerjavi z letom 2008 povečalo za skoraj 10 %. Njihova poraba 
je leta 2011 znašala 16,6 GWh in se je s 17 GWh leta 2008 zmanjšala za 2,5 %. 
 
Povprečna poraba električne energije v občini na prebivalca občine se niža.  Leta 2008 je 
znašala 2.614 kWh, leta 2010 je sicer poskočila na 2.751, a se je že naslednje leto spustila na 
(ocena) 2.424 kWh. Poraba na gospodinjstvo pa se je gibala od 4.932 kWh leta do (ocena) 
4.374 kWh v  letu 2011 in tudi tukaj je višek dosegla v letu 2010, namreč 5.099 kWh električne 
energije na gospodinjstvo. Poraba električne energije v občini je nižja od slovenskega 
povprečja.  
 
Cilj je zmanjšanje specifične porabe električne energije na stanovanje.  

7.7 Promet 

V Občini Brezovica se skozi vsa naselja v občini vrši medkrajevni avtobusni potniški prevoz. V 
območje občine Brezovica sega mestni javni (avtobusni) potniški promet Mestne občine 
Ljubljana. O javnem prometu ni konkretnejših podatkov. V občini je urejenih tudi sorazmerno 
kolesarskih poti. 
 
Cilj je povečanje uporabe javnega transporta.  

7.8 Daljinski sistem ogrevanja 

V občini Brezovica ni večjih skupnih kotlovnic, ki bi ogrevale več objektov. V občini Brezovica se 
večina javnih objektov ogreva s kurilnim oljem, enota vrtca Vnanje Gorice in enota Podpeč se 
ogrevata z UNP.  
 
V občini Brezovica je smiselna izvedba manjšega sistema daljinskega ogrevanja na biomaso v 
relativno bolj strnjenem kraju Podpeč, na katerega bi se priklopili največji porabniki v centru 
kraja (trgovina s stanovanji v nadstropju) in tudi individualne hiše v strnjenem naselju. Za 
uporabo lesne biomase je zelo verjetno primerna tudi Rakitna, saj leži dobesedno med gozdovi 
in Poleg tega je smiselno izvesti skupni sistem ogrevanja s hkratno proizvodnjo električne 
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energije v novonastajajoči obrtni coni. Razpršena gradnja in odsotnost večjih, industrijskih 
porabnikov toplote sicer vplivata na manjšo gostoto toplotnega odjema in posredno zmanjšujeta 
rentabilnost daljinskega ogrevanja na biomaso ali bioplin.  
 
Tudi v razvojnih dokmentih, ki se tičejo občine Brezovica, kot na primer v LAS4 Barje  je 
zapisano, da na območju sicer poteka glavni plinovod, ki omogoča gradnjo sekundarnih vodov 
in oskrbo prebivalstva z zemeljskim plinom, a da je ta možnost še premalo izrabljena. V 
odročnejših predelih pa se priporoča cenovno in okoljsko primernejša energetska oskrba z 
obnovljimi viri energije, kot je zlasti lesna biomasa, saj območje razpolaga z velikimi zalogami 
lesa.  A zaenkrat v tej smeri še ni večjih projektov. To velja tudi za občino Brezovica. Poleg tega 
tudi zakonodaja daje prednost OVE pred zemeljskim plinom, kjer ta še ni napeljan. Z novelo 
energetskega zakona (Ur.l. 22/10) morajo občine brez sprejetega LEK prednostno obravnavati 
daljinsko ogrevanje na OVE oz soproizvodnjo toplote in električne energije. 
 
Cilj je izdelava študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja na biomaso v Podpeči in 
Rakitni.  
 
 

                                                 
4 LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA za območje LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE »Barje z zaledjem«, Dobrova, 
28.8.2009 
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8. OCENA PREDVIDENE PRIHODNJE RABE 
ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO 
OSKRBO Z ENERGIJO 

8.1 Prognoze razvoja rabe energije 

8.1.1 Razvojni načrti občine 

Občina Brezovica pripravlja nov občinski prostorski načrt. V nadaljevanju so predstavljene 
predvsem usmeritve iz osnutka OPN, ki so pomembne za razvoj energetike v občini. 
 
Predstavljene so osnovne ugotovitve, ki izhajajo iz analiz stanja, teženj in možnosti 
prostorskega razvoja. Občina ima en večji gravitacijski pol in sicer somestje naselij Brezovica, 
Vnanje Gorice in Notranje Gorice z naseljem Žabnica, drugi, manj izrazit pol predstavljajo 
Podpeč – Preserje – Kamnik pod Krimom, tretji manj izrazit pol je poselitev na Rakitni. Somestje 
naselij Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice po številu prebivalstva (več kot 5.000), z 
razpoložljivo družbeno infrastrukturo, oskrbnimi funkcijami, ugodno prometno lego in razvitim 
javnim potniškim prometom, predstavlja urbano aglomeracijo, kjer se vrši intenzivni razvoj 
poselitve. Rast števila prebivalstva v občini je posledica pozitivnega naravnega in selitvenega 
prirastka. V občini je velik delež površin z varstvenimi režimi ohranjanja narave in kulturne 
dediščine. Značilna je neenakomerna opremljenost občine s komunalno infrastrukturo. 
Neizkoriščeni so turistični potenciali, kjer prednosti predstavljajo velika naravna ohranjenost, 
raznolika naravna in kulturna krajina ter druge naravne in kulturne danosti. Možnosti za razvoj 
ekološkega in trajnostnega turizma predstavlja predvsem območje Krajinskega parka 
Ljubljansko barje in Rakitniška planota kot del Krimskega hribovja.  
 
Razvojne potrebe v občini po OPN:  
 

• Razvojne potrebe občine po novih stavbnih zemljiščih namenjenih obrtni dejavnosti 
(centralizacija), družbeni infrastrukturi (varstvo otrok in starejših, izobraževanje), 
rekreaciji in stanovanjski gradnji.  

• Učinkovitejše načrtovanje komunalne infrastrukture v občini. 
• Uvajanje sistemskega pristopa pri načrtovanju, pripravi in prenovi gospodarskih con. 
• Izboljšanje opremljenosti lokalnih središč z družbenimi dejavnostmi in zdravstveno 

oskrbo ter zagotavljaje prostorskih pogojev za uresničevanje javnega interesa na 
področju kulture, 

• Izkoristiti potencial občine za razvoj turizma. 
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• Prenova vodovodnega omrežja za zmanjšanje izgub pitne vode ter dograditev 
vodovodnega omrežja. 

• Sanacija degradiranih območij (kamnolomi, črna odlagališča). 
• Razvoj celovitejše turistične ponudbe iz naslova dopustnih gospodarskih dejavnosti 

krajinskega parka Ljubljansko barje opredeljenih v predpisu, ki ureja Krajinski park 
Ljubljansko barje, in hkrati ohranjanje narave. 

• Oskrba z električno energijo (zagotavljanje ustreznih napetosti v električnem omrežju) 
in oskrba z obnovljivimi viri energije. 

• Okrepitev in vzpostavitev rekreacijskih povezav s sosednjimi občinami. 
 
Cilji prostorskega razvoja občine Brezovica v skladu z OPN:  
 

• Prostorski razvoj stanovanjske gradnje se usmerja in načrtuje izključno na razpoložljivih 
prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah stavbnih zemljišč znotraj 
obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo. Širitev naselij je 
dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen, ali če 
gre za zaokroževanje naselja. Novo poselitev se usmerja izključno le na komunalno 
opremljena, javno dostopna, razpoložljiva nepozidana zemljišča znotraj strnjenih 
kompleksov obstoječih naselij. Z zelenimi cezurami se preprečuje zlivanje naselij 
oziroma zaselkov in se tako ohranja njihovo prostorsko identiteto, strukturno 
kompleksnost in čitljivost v prostoru. 

• Občina bo nadaljnji prostorski razvoj stanovanjske gradnje primarno usmerjala v 
območja obstoječih poselitvenih območij s smiselno zaokrožitvijo urbane aglomeracije 
Brezovica-Vnanje Gorice-Notranje Gorice. Zmerni razvoj poselitve je predviden za 
naselja Podpeč, Jezero, Kamnik pod Krimom, Preserje in Rakitna. 

• Poslovno – proizvodne dejavnosti se bo usmerjalo v območje novo predvidene 
gospodarske cone v naselju Brezovica. Razvijalo se bo tudi obstoječe poslovne 
dejavnosti na območju Podpeči in Kamnika pod Krimom. Ta območja bodo lahko 
omogočila odprtje novih delovnih mest (obrt, proizvodnja, servisne dejavnosti…). 

• Na območjih razpršene poselitve je zaradi izboljšanja pogojev bivanja in opravljanja 
kmetijskih ter drugih dopolnilnih dejavnosti sprememba namenske rabe prostora zaradi 
gradnje možna znotraj vrzeli obstoječih stavbnih zemljišč, na robovih stavbnih zemljišč 
oziroma je možna gradnja na nezadostno izkoriščenih površinah obstoječih stavbnih 
zemljišč. Prednost imata prenova in sanacija, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva 
in ustvarjanje pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti. 

• Obnoviti in zagotoviti je potrebno ustrezno prometno infrastrukturo, predvsem javni 
potniški promet v povezavi s površinami P+R, z zagotavljanjem hitrega in varnega 
dostopa do delovnih mest, upravnih in ostalih dejavnosti. 

• Občina bo skrbela za uravnotežen in z gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept 
razvoja že obstoječega in načrtovanega poslovno-proizvodnega območja v severnem 
delu občine. 

• Krepila se bo opremljenost z družbeno infrastrukturo na področju vzgoje in 
izobraževanja, zdravstvenega varstva in varstva starejših, kulture in športa. 

• Za potrebe razvoja rekreacije in turizma se bo izkoriščalo potenciale naravne in kulturne 
krajine (Ljubljansko barje, Krimsko hribovje z Rakitniško planoto, Ljubljanica, Podpeško 
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jezero…) ter kulturne dediščine (cerkev Sv. Ane, cerkev Sv. Jožefa, arheološko najdišče 
ob Ljubljanici pri Podpeči idr.) in hkrati skrbelo za njihovo varstvo. Osrednjo vlogo 
središč za šport in rekreacijo bodo še naprej obdržale šolske telovadnice osnovnih šol 
na Brezovici, Preserju in Notranjih Goricah, zunanja igrišča ob osnovnih šolah na 
Brezovici, Preserju, Notranjih Goricah in Jezeru, zunanje igrišče na Postaji v naselju 
Brezovica ter Športni park Jama v Notranjih Goricah, območje Ljubljanskega barja ter 
Krimskega hribovja z Rakitniško planoto pa bo še naprej ohranilo osrednjo vlogo na 
področju športa in rekreacije na prostem. 

• Znotraj poselitvenih območij se bo dogradilo manjkajočo komunalno infrastrukturo. 
Prioriteta na tem področju so kanalizacijski vodi, čistilne naprave in prenova ter 
dograditev in prenova vodovodnega omrežja ter obnova in izgradnja občinskih cest. 

• Degradirane in ekstenzivno izrabljene površine se bo saniralo (opuščena kamnoloma v 
Notranjih Goricah in Kamniku pod Krimom, črna odlagališča odpadkov).  

• Ohranjalo se bo območja razpršene poselitve, območja razpršene gradnje pa se bo 
skušalo sanirati s komunalnim opremljanjem in drugimi ukrepi, kot jih predvidevajo 
področni predpisi.  

• V čim večji meri se bo za potrebe oskrbe z energijo izkoriščalo obnovljive vire 
energije.  

• Krepil se bo razvoj podeželja v povezavi z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah in 
turizmom v naravno dobro ohranjenem prostoru. Ohranjalo se bo krajinsko sliko 
podeželja občine z načrtnim oblikovanjem novogradenj na robovih naselij, v odprtem 
prostoru pa z ohranjanjem tipične strukture poljske razdelitve na obdelovalne parcele (v 
kolikor je to še smotrno za kmetijsko proizvodnjo) ter usmerjanjem kmetijske dejavnosti v 
ohranjanje kulturne krajine in prepoznavnih kvalitetnih prostorskih vzorcev. Tehnološka 
prilagoditev in sprememba parcelacije naj potekata v logičnih vzorcih, ki morajo 
povzemati razmerja v zgradbi sedanje kulturne krajine (na primer vzdolžnost).  

8.1.2 Razvojni načrti občine na področju energije in 
prometa  

Zasnova gospodarske javne infrastrukture predvideva, da se bodo infrastrukturna omrežja 
lokalnega pomena še nadalje razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami 
gospodarskega razvoja. Dosedanja infrastrukturna opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala 
na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetsko opremo, izboljševala pa se 
bo tudi v smislu preprečevanja možnosti onesnaženja in zmanjšanja obremenitev okolja. 
  
Razvojni načrti občine na področju energije  

Po podatkih OPN je električno omrežje v občini primerno razvejano. Na območjih, kjer ni 
mogoče zagotavljati ustreznih napetosti, je predvidena gradnja novih transformatorskih postaj 
(Brezovica-cerkev, Bičevje-Podpeška, Vnanje Gorice-Podpeška, Plešivica, Notranje Gorice-
Mavsarjeva, Notranje Gorice-železniška postaja, Podpeč-Črna vas in Jezero, Preserje-gasilni 
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dom, Kamnik pod Krimom, Rakitna), glede na stanje pa bo potrebno povečati zmogljivost 
posameznih transformatorskih postaj na Brezovici na območju severno od avtoceste.  
 
Na območju južno od naselja Rakitna poteka prenosno elektroenergetsko omrežje daljnovod 
Divača – Beričevo D-415 napetosti 400kV. Vzporedno z obstoječim prenosnim 
elektroenergetskim omrežjem je predvidena gradnja daljnovoda Lavrica – Divača D-433 
napetosti 2x400 kV. Ostalo elektroenergetsko omrežje v občini je nizkonapetostno.  
 
Javna razsvetljava je vzpostavljena v vseh naseljih. V prihodnosti namerava občina opremiti vsa 
območja, kjer je se bo pokazala potreba po javni razsvetljavi in na celotnem območju občine 
uvesti enoten standard okolju prijaznih svetil. 
 
Plinovodno omrežje je deloma zgrajeno na območju naselja Brezovica in Vnanje Gorice. 
Načrtovana je nadgradnja plinovodnega omrežja na območju naselij Vnanje Gorice in Notranje 
Gorice. V skladu s potrebami in razvojem poselitve se bo plinovodno omrežje prenavljalo in 
dograjevalo tudi v drugih naseljih (v smeri naselij Podpeč, Jezero, Kamnik pod Krimom in 
Preserje).  
 
V občini se podpira in razvija pridobivanje bioenergije iz lesne biomase.  
 
Razvojni načrti občine na področju prometa 

Omrežje državnih cest v občini je primerno razvejano in kot tako se bo tudi v prihodnosti 
ohranjalo. Prav tako so primerno razvejane tudi občinske lokalne ceste in javne poti, občino pa 
prečka tudi krak avtoceste A1. V okviru Državnega prostorskega načrta bo v prihodnosti prišlo 
do izgradnje avtocestnega priključka Lukovica in izgradnje zahodne obvoznice Brezovica, ki bo 
povezala Lukovico in Vnanje Gorice. V občini poteka dvotirna železniška proga, na kateri je 
predvidena nova postaja Vnanje Gorice. 
  
Občina načrtuje gradnjo hodnikov za pešce: ob Tržaški cesti od križišča s Podpeško cesto do 
meje z naseljem Lukovica, na območju Vnanjih Goric od gasilskega doma do centra vasi, na 
območju Podpeči-Jezera, v območju naselja ob cesti Podpeč-Borovnica, ob ulici Cesta na 
postajo v naselju Brezovica (do železniške postaje), od Osnovne šole Preserje do Kamnika 
(manjkajoči del pločnika), v Preserju od Osnovne šole Preserje v smeri proti severovzhodu, ob 
Cesti na Log v Notranjih Goricah, skozi stari del vasi Notranjih Goric, ob cesti od železniške 
postaje Preserje do Prevalj, na Rakitni od začetka vasi do osnovne šole ter ureditev poljske poti 
od Mladinskega klimatskega zdravilišča na Rakitni do centra vasi. Hodniki za pešce se bodo 
dograjevali na vseh regionalnih in posameznih občinskih cestah na odsekih skozi naselja.  
 
V območje občine Brezovica sega mestni javni avtobusni potniški promet Mestne občine 
Ljubljana. Na celotnem območju občine se vrši medkrajevni avtobusni potniški prevoz, ki poteka 
skozi vsa naselja v občini. Po potrebi se bo javni potniški promet razvijal na območjih obstoječe 
pozidave v naseljih in na območjih novih pozidav in širitev naselij (nove postaje), sočasno z 
rekonstrukcijami ali novogradnjami cestnega omrežja.  
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V občinskem središču, pomembnejših lokalnih središčih in lokalnih središčih se bo zagotavljalo 
ustrezno število javnih parkirnih mest. Gradnja novih javnih in drugih objektov oziroma ureditev 
dejavnosti v njih se pogojuje z ustreznim številom parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce 
ter stanovalce. Po potrebi se bodo dogradile parkirne kapacitete ob obstoječih javnih objektih 
(naselbinska jedra) ter ob spremembah namembnosti obstoječih objektov skladno s potrebami 
teh objektov oziroma dejavnosti v njih. V ta namen se v čim večji meri uredijo kletne etaže 
objektov in odprtih javnih površin. Urejene parkovne površine in zelenice se ne namenjajo za 
parkiranje. Parkirišča za avtobuse se uredijo predvsem v bližini večjih turističnih lokacij, kjer to 
dopušča prostor, vendar izven naravnih vrednot in drugih varstvenih območij. Na turistično 
privlačnih območjih (Ljubljansko barje, Rakitniška planota, vznožje Krimskega hribovja) je 
potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest tudi za osebna vozila. Na dobro dostopnih 
lokacijah ob pomembnejših prometnicah, predvsem pa ob avtocestnih priključkih in v okviru 
gospodarskih con, se zagotovijo parkirišča za tovorna vozila. Javna parkirišča in morebitne 
parkirne hiše se prednostno zagotavljajo ob postajališčih javnega potniškega prometa ter ob 
železniških postajališčih.  
 
Na območju občine se uredi kolesarsko omrežje. Zagotavljalo se bo površine za varno odvijanje 
kolesarskega in peš prometa v vseh naseljih. Omrežje se uredi kot samostojna kolesarska pot, 
kot kolesarska steza, kot steza za mešani promet pešcev in kolesarjev, kot kolesarski pas na 
vozišču ali pa se kolesarji vodijo z ustrezno prometno signalizacijo po malo prometnih državnih 
ali občinskih cestah skupaj z motornim prometom. Za urejanje se v čim večji meri izkoristijo 
ustrezne ceste in poti, nasipi in podobno. Omrežja kolesarskih poti se v naseljih navezujejo na 
obstoječe prometno omrežje. Pri novogradnjah in rekonstrukcijah cestnega omrežja se skozi 
občinsko, pomembnejša lokalna središča in skozi lokalna središča omrežja uredijo kot 
kolesarske steze oziroma poti, v ostalih naseljih pa, kjer je to smiselno in upravičeno.  
 
Daljinske in druge kolesarske steze in poti se povežejo v omrežje, ki povezuje središča in 
turistične ureditve po celotnem območju občine, predvsem pa na območju Ljubljanskega barja 
in v obvodnem prostoru Ljubljanice. Občina bo vključena v projekt Varna kolesarska pot 
Ljubljana-Vrhnika, ki bo kolesarjem omogočal varno pot ob regionalni cesti Ljubljana Vič-
Vrhnika-Poljane. Obstoječe in nove kolesarske steze in poti se povezujejo in predstavijo kot 
povezan sistem v rekreativne in turistične namene. Obstoječe in nove pešpoti, tudi tematske, se 
urejajo in povezujejo v povezan sistem pešpoti v rekreativne in turistične namene. Pripravi se 
enoten sistem označevanja vseh kategorij kolesarskih in peš povezav.  
 
Na reki Ljubljanici se za potrebe vodnega prometa v skladu z varstvenimi režimi vzdržujejo 
obstoječi in uredijo novi pristani.  

8.1.3 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito 
prenovo  

Z izgradnjo novih (Rakitna (na območju za podružnično osnovno šolo), Notranje Gorice, na 
območju Krajevne skupnosti Podpeč-Preserje) in prenovo ter nadgradnjo obstoječih kulturnih 
dvoran, domov in prostorov se bo zagotavljalo zadostne površine za potrebe kulture, dobro 



 57

dostopnost kulturnih dobrin in s tem izboljšalo prostorske pogoje za uresničevanje javnega 
interesa na področju kulture.  
 
V skladu z demografskimi trendi (naraščanje števila prebivalstva) se predvideva povečanje 
kapacitet zdravstvene oskrbe. Širile se bodo kapacitete zdravstvenega doma v Vnanjih Goricah 
in sicer ali na že obstoječi lokaciji ali novi lokaciji. Z izgradnjo Doma za starejše občane in 
varovanih stanovanj v Notranjih Goricah (lokalni in državni pomen) se bo del zdravniške oskrbe 
(ambulanta splošne medicine) iz zdravstvenega doma v Vnanjih Goricah preselil v Notranje 
Gorice. V okviru centra za starejše občane se načrtuje v prihodnosti tudi izpostava v Preserju, 
na Rakitni, Brezovici in v Vnanjih Goricah. 
 
Na celotnem območju občine je razvit sistem osnovnih šol (Osnovni šoli Brezovica in Preserje s 
podružnicami) in vrtcev (Vrtci Brezovica - enote Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, 
Podpeč in Rakitna). Zaradi naraščanja števila otrok so bile izvedene širitve izobraževalnih 
kapacitet in sicer v enotah vrtca na Rakitni in v Podpeči ter širitev Osnovne šole Brezovica, v 
prihodnosti pa je predvideno povečanje kapacitet v enotah vrtca na Brezovici (v sklopu 
prenovljene Osnovne šole Brezovica), Vnanjih Goricah in Notranjih Goricah (ter izgradnja 
manjše telovadnice za potrebe vrtca) ter rekonstrukcija Podružnične osnovne šole v Notranjih 
Goricah, širitev Podružnične osnovne šole na Jezeru (tu je možna tudi selitev šole v prostore 
Osnovne šole Preserje) in prenova Podružnične osnovne šole Rakitna. 

8.1.4 Razvojni načrti malega gospodarstva 

V skladu z OPN se bo proizvodne, obrtne in storitvene dejavnosti umeščalo v novo obrtno 
poslovno cono, ki bo zgrajena in urejena ob avtocesti (zahodno od naselja Brezovica do meje z 
občino Log - Dragomer in sicer v pasu med regionalno cesto Ljubljana - Vrhnika do avtoceste in 
južno od avtoceste do trase nekdanje železniške proge) ter v nove prostore za proizvodne, 
obrtne in storitvene dejavnosti, ki bodo nastali s širitvijo obstoječih proizvodnih površin v 
Kamniku pod Krimom in v severnem delu naselja Podpeč. 
 

8.1.5 Ocena predvidene prihodnje rabe energije 

V skladu z OPN bo občina stanovanjsko gradnjo usmerjala v urbano aglomeracijo Brezovica – 
Vnanje Gorice – Notranje Gorice. Zmeren razvoj poselitve je predviden za Podpeč, Jezero, 
Kamnik pod Krimom, Preserje in Rakitno. V teh naseljih lahko v prihodnjih letih pričakujemo 
povečane potrebe po energiji. Poslovno – proizvodne dejavnosti bodo usmerjene v območje 
predvidene gospodarske cone v Brezovici.  
 
Občina Brezovica se je v OPN zavezala, da bo za potrebe oskrbe z energijo v čim večji meri 
izkoriščala obnovljive vire energije. V Brezovici in deloma v Vnanjih Goricah je zgrajeno 
plinovodno omrežje.  
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Za javne objekte, ki so ob plinovodnem omrežju predlagamo obvezen priklop in kogeneracijo na 
zemeljski plin. Enako velja tudi za druge večje zasebne objekte. Za individualne hiše ob 
plinovodnem omrežju predlagamo obvezno priključitev na plinovod z možnostjo izvedbe mikro 
kogeneracij. Obvezen priklop lahko občina predpiše  z odlokom. Obvezna priključitev ne velja v 
primeru, da se lastnik odloči za izrabo obnovljivih virov energije. Čeprav ima prednost plinovod, 
se lastniku ni potrebno priključiti na plinovod, če se odloči za OVE in ti pokrivajo več kot 2/3 
potreb oskrbe z energijo. 
 
Za javne objekte, kjer ni omrežja plina, predlagamo ogrevanje na lesno biomaso. Enako velja 
tudi za individualne hiše, pri čemer pride v poštev ogrevanje na lesno biomaso z individualnimi 
kotli ali ti. mikro sistemi daljinskega ogrevanja. 
 
V vseh zasebnih in javnih zgradbah je potrebno spodbujati tudi uporabo pasivne solarne 
gradnje in bioklimatske arhitekture ter vgradnjo pasivnih in aktivnih solarnih sistemov. Pri tem 
seveda ne gre prezreti odličnega primera, ki v občini že obstoja – OŠ Brezovica pri Ljubljani. 
 
Projekti daljinskega ogrevanja na biomaso ali bioplin so načrtovani so načrtovani na strnjenih 
območjih izven obstoječe plinifikacije. Na primer za relativno bolj strnjen kraj Podpeč, kamor bi 
se priključili večji porabniki energije in nekateri stanovanjski objekti. Druga primerna lokacija je 
Rakitna z novim hotelom in zdraviliškim kompleksom. Možne lokacije bioplinarn so Brezovica, 
Vnanje Gorice, Plešivica in Kamnik pod Krimom. 
 
Ne glede na vrsto dejavnosti je za potrebe pridobivanja toplote v načrtovani gospodarski coni v 
Brezovici smotrno načrtovati daljinski sistem ogrevanja s kogeneracijo (SPTE) na zemeljski plin.  

8.1.6 Napotki za prihodnjo oskrbo z energijo 

Občina Brezovica mora pri prihodnjem prostorskem načrtovanju upoštevati načelo trajnostnega 
prostorskega načrtovanja. Prostorsko načrtovanje mora biti v skladu z možnostmi trajnostne 
energetske oskrbe. Načrtovanje novogradenj glede učinkovite energetske oskrbe mora biti 
smiselno in preudarno. Prioriteto naj imajo območja, kjer je možna širitev obstoječih toplovodov, 
kjer je možna izraba obnovljivih virov energije in kjer je možno graditi nova zgoščena območja. 
V novih naseljih ne bi smela biti onemogočena izraba obnovljivih virov energije (na primer, 
neprimerna je gradnja novih naselij na popolnoma senčnih območjih, kjer ni možno izkoriščati 
sončne energije). Pomembna je tudi racionalnost obstoječih omrežij, kar pomeni, da mora 
lokalna skupnost načrtovati gostitev naselij in ne širitev navzven. Pri pripravi novih prostorskih 
aktov mora lokalna skupnost upoštevati tudi določila iz LEK. 
 
Za naselji Brezovica in Vnanje Gorice, kjer je že zgrajeno plinovodno omrežje je potrebna čim 
večja priključitev na to omrežje (razen v primeru izrabe OVE), na ostalih območjih se za 
ogrevanje objektov priporoča uporaba obnovljivih virov energije predvsem lesne biomase z 
individualnimi kotli in mikro sistemi ter sončne energije s termo solarnimi sistemi. 
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Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/2008, 47/2009 in 52/2010) določa 
tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju 
toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode 
in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov 
v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe v skladu z Direktivo 31/2010/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb.  
 
Pravilnik določa pogoje za doseganje energijske učinkovitosti stavbe, ki so določeni s 
koeficientom specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja stavbe, 
dovoljeno letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe, dovoljenim letnim hladom za hlajenje in 
letno primarno energijo za delovanje sistemov v stavbi.  
 
Stavbo je treba zasnovati in graditi tako, da je ustrezno orientirana, da je razmerje med površino 
toplotnega ovoja stavbe in njeno kondicionirano prostornino z energijskega stališča ugodno, da 
so prostori v stavbi energijsko optimalno razporejeni, in da materiali in elementi konstrukcije ter 
celotna zunanja površina stavbe omogočajo učinkovito upravljanje z energijskimi tokovi. 
 
S toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z 
različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja je treba zmanjšati prehod energije skozi površino 
toplotnega ovoja stavbe, zmanjšati podhlajevanje ali pregrevanje stavbe, zagotoviti tako 
sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali drugih škodljivih vplivov zaradi 
difuzijskega prehoda vodne pare in nadzorovati (uravnavati) zrakotesnost stavbe.  
 
Sistem ogrevanja stavbe mora ob najmanjših toplotnih izgubah zagotoviti takšno raven 
notranjega toplotnega ugodja, kot je določena s predpisi, ki urejajo prezračevanje in 
klimatizacijo stavb, oziroma je določena v projektni nalogi, če je ta strožja od predpisane. 
Energijsko učinkovitost ogrevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih 
generatorjev toplote, načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega cevnega razvoda, izbora 
nizke projektne temperature ogrevalnega sistema in njegovega uravnoteženja ter regulacije 
temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru. 
 
S projektiranjem in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov je treba zagotoviti, da se tudi v času 
sončnega obsevanja in visokih zunanjih temperatur zraka prostori v stavbi zaradi sončnega 
obsevanja ne pregrejejo bolj, kot je določeno za temperaturo zraka v skladu s predpisom, ki 
ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb. Če z uporabo teh rešitev v stavbi ni mogoče 
zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se sme projektirati in izvesti sistem intenzivnega 
nočnega hlajenja oziroma prezračevanja stavb in druge alternativne rešitve. Če z uporabo obeh  
opisanih rešitev v stavbi ni mogoče zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se sme 
projektirati in izvesti sistem za hlajenje stavbe. Energijsko učinkovit hladilni sistem se zagotavlja 
z izborom energijsko učinkovitih generatorjev hladu in pripadajočih elementov, energijsko 
učinkovitim razvodom, izborom ustrezne projektne temperature hladilnega sistema in njegovim 
uravnoteženjem ter regulacijo temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali 
prostoru. 
 
Če ni mogoče izvesti naravnega prezračevanja za doseganje kakovosti zraka v prostorih v 
skladu s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, se sme projektirati in izvesti 
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sistem hibridnega ali mehanskega prezračevanja. Energijska učinkovitost prezračevalnega 
sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih naprav in pripadajočih elementov, 
energijsko učinkovitim razvodom, najmanjšo še potrebno količino zraka, uravnoteženjem 
sistema ter regulacijo kakovosti zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru.  
 
Energijska učinkovitost sistema za pripravo tople vode se zagotavlja z izborom energijsko 
učinkovitih hranilnikov tople vode in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim razvodom, 
uravnoteženjem in regulacijo sistema v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru. Topla 
voda se praviloma zagotavlja s sprejemniki sončne energije ali alternativnim sistemom z 
uporabo obnovljivih virov energije. 
 
Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo, če to ni mogoče, 
pa je treba uporabiti energijsko učinkovita svetila in pripadajoče elemente ter ustrezno 
regulacijo.  
 
Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če je poleg prej opisanih pogojev glede energetske 
učinkovitosti najmanj 25 odstotkov celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi 
zagotovljeno z uporabo obnovljivih virov energije v stavbi. Energijska učinkovitost stavbe je 
dosežena tudi, če je delež končne energije za ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo tople 
vode pridobljen na enega od naslednjih načinov:  
 

• najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja,  
• najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase,  
• najmanj 50 odstotkov iz trdne biomase,  
• najmanj 70 odstotkov iz geotermalne energije,  
• najmanj 50 odstotkov iz toplote okolja,  
• najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki 

ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije 
z visokim izkoristkom,  

• je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega 
daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.  

 
Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če je dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje 
stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine oziroma površino stavbe za najmanj 30 
odstotkov nižja od mejne vrednosti glede prej opisanih pogojev doseganja energetske 
učinkovitosti.  
 
Energijska učinkovitost za enostanovanjske stavbe je dosežena, če je vgrajenih najmanj 6 m2 
(svetle površine) sprejemnikov sončne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(m2a). 
Doseganje učinkovite rabe energije v stavbah oziroma izpolnjevanje zahtev se dokazuje v 
elaboratu gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (elaborat URE). 
Povzetki izračunov iz elaborata URE morajo biti navedeni na obrazcu »Izkaz energijskih 
lastnosti stavbe«. Izkaz energijskih lastnosti stavbe, ki je obvezen sestavni del dokazila o 
zanesljivosti objekta, mora dokazovati, da so izpolnjene zahteve glede doseganja URE in OVE. 



 61

9. ANALIZA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE 
ENERGIJE IN ANALIZA POTENCIALOV 
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

9.1 Analiza potenciala učinkovite rabe energije 

9.1.1 Javne stavbe 

V okviru energetskega koncepta občine sta bila izvedena tudi krajši pregled in analiza 
energetskega stanja javnih objektov v občini Brezovica. Gre za vrtce (enota Brezovica, Vnanje 
Gorice, Podpeč in Rakitna), osnovne šole (OŠ Brezovica, PŠ Notranje Gorice, OŠ Preserje, PŠ 
Jezero, PŠ Rakitna), Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, KS Podpeč - Preserje in JKP 
Brezovica d.o.o.  
 
Analiza podatkov o rabi energentov ter pregled objektov je pokazala, da so posamezni objekti 
starejši, neustrezno izolirani, imajo zastarele kotlovnice brez ustrezne regulacije, dotrajana 
okna, neustrezen časovni režim ogrevanja, itd.  
 
V tabeli 20 je podana primerjava specifične rabe energije na m2 ogrevane površine, ki daje prvo 
oceno energetsko najbolj potratnih objektov. Specifična poraba večine objektov je razmeroma 
visoka. Izjema so OŠ Brezovica pri Ljubljani (84 kWh/m2), OŠ Preserje (85), PŠ Rakitna (56) in 
KS Podpeč – Preserje (84). V nadaljevanju je prav tako podan opis potrebnih ukrepov, s 
katerimi bi lahko zmanjšali rabo energentov. 
 
Tabela 20: Pregled javnih objektov v občini Brezovica, njihove letne specifične rabe 
energije na enoto ogrevane površine 
 
OBJEKT NASLOV Specifična poraba 

energije [kWh/m2] 
Vrtci Brezovica, enota Brezovica V Radno 9, Brezovica 171 
Vrtci Brezovica, enota Vnanje 
Gorice  

Nova pot 9, Brezovica 183 

Vrtci Brezovica, enota Podpeč Jezero 113, Preserje 191 
Vrtci Brezovica, enota Rakitna Rakitna 54, Preserje 118 
OŠ Brezovica pri Ljubljani Šolska ulica 15, Brezovica 84 
OŠ Brezovica pri Ljubljani, PŠ 
Notranje Gorice 

Podpeška cesta 390, Notranje 
Gorice  
 

244 
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OBJEKT NASLOV Specifična 
poraba energije 

[kWh/m2] 
OŠ Preserje Preserje 60, Preserje   85 
OŠ Preserje, PŠ Jezero  Jezero 34, Jezero    229 
OŠ Preserje, PŠ Rakitna Rakitna 54, Preserje 56 
Mladinsko klimatsko zdravilišče 
Rakitna 

Rakitna 96, Preserje 298 

KS Podpeč - Preserje Jezero 21, Jezero 84 
JKP Brezovica d.o.o.  Kamnik pod Krimom 6, 1352 

Preserje 
146 

 
 
OBJEKT NASLOV Specifična poraba 

energije [kWh/m2]
Vrtci Brezovica, enota 
Brezovica 

V Radno 9, Brezovica 171 

 
Enota vrtca Brezovica deluje v enoetažnem objektu s površino 377 m2. Zgrajen je bil leta 1981 
in je bil prenovljen v letih 1997 in 2008. Vrtec se nahaja v strnjenem naselju. Število zaposlenih 
in otrok v vrtcu je 45. 
 
Vrtec se ogreva s kurilnim oljem. Moč kotla Ideal clima iz leta 2000 znaša 48 kW. Pripava tople 
vode poteka centralno z ogrevalnim sistemom in še lokalno z več električnimi grelniki. 
Regulacija ogrevanja poteka glede na temperaturo okolice in z nočnim znižanjem temperature 
oziroma z izklopom kotla. Na ogrevalih so vgrajeni klasični ventili. Površina kotlovnice je 8 m2.  
 
Vrtec se nahaja na območju obstoječega plinovodnega omrežja in ima zgrajen priključni 
plinovod. Potrebno je izvesti prehod energenta iz Elko na sistem oskrbe z zemeljskim plinom. 

 
Poraba energentov in vode je predstavljena v tabeli spodaj. V letu 2010 so porabili 6.294 l 
kurilnega olja, 9.170 kWh električne energije in 265 m3 vode. Strošek za električno energijo je v 
letu 2010 znašal 619 €. 
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                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 15: Ortofoto posnetek enote vrtca Brezovica 
 
Tabela 21: Podatki za enoto vrtca Brezovica 
 
Vrtci Brezovica, enota 
Brezovica 

2008 2009 2010 

poraba kurilnega olja 7.160 l 5.546 l 6.294 l 
poraba električne energije 9.071 kWh 13.134 kWh  9.170 kWh 
stroški električne energije 817,97 € 664,19 € 619,17 € 
poraba vode  265 m3 

 
V vrtcu je vgrajenih 99 % fluorescentnih sijalk. Prezračevanje prostorov poteka z rednim in 
občasnih odpiranjem oken. Hladilnega sistema vrtec nima. Streha je bila prenovljena leta 1997 
in vgrajena kritina Trimo. Leta 2008 so zamenjali okna in vhodna vrata.  
 
Specifična poraba v vrtcu znaša 171 kWh/m2 in je visoka, zato je nujna izvedba ukrepov 
učinkovite rabe energije. Potrebna je ustrezna izolacija podstrešja, fasade in vgradnja 
termostatskih ventilov. Prav tako je potreben ustrezen sistem prezračevanja. K zmanjšanju 
energije pripomore tudi zamenjava sijalk z nizkoenergijskimi. Vrtec se nahaja na območju 
plinovodnega omrežja, (po razpoložljivih podatkih pa še ni priključen). Kljub plinovodnemu 
omrežju v neposredni bližini, je še vedno prva prioriteta izraba obnovljivih virov energije in pred 
morebitno priključitvijo na plinovod, je potrebno preveriti tudi to možnost.  
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Slika 16: Vrtci Brezovica 
 
Vrtci Brezovica, enota Vnanje 
Gorice  

Nova pot 9, Brezovica 183 

 
Stavba, v kateri se nahaja enota vrtca Vnanje Gorice je sestavljena iz dveh objektov. Glavni 
objekt ima samo eno etažo in je bil zgrajen leta 1979 in še ni bil v celoti prenovljen. Drugi 
objekt- prizidek z dvema etažama, kjer je uprava vrtca je bil zgrajen leta 2005. Glavni objekt 
obsega 685 m2, prizidek pa 252 m2. Vrtec se nahaja v strnjenem naselju. V vrtcu je 140 otrok in 
zaposlenih. 
 
Vrtec se ogreva z UNP, ki so ga v letu 2010 porabili 24.846 l. Vgrajena sta dva kotla Ewfe 
Micromat moči 2 x 75 kW iz leta 2000. Topla voda se pripravlja centralno z ogrevalnim 
sistemom. Urejena je regulacija ogrevalnega sistema in sicer nočno znižanje temperature 
oziroma izklop kotla in regulacija glede na temperaturo okolice. Na ogrevalih so vgrajeni klasični 
in termostatski ventili. Ogrevalne veje so ločene, razvodne cevi so izolirane, prav tako so 
izolirane cevi in ventili v toplotni postaji. Površina kotlovnice je 9 m2. Kotlovnica ima prostorske 
možnosti za dovoz goriva.  
 
Poraba energentov in vode je predstavljena v spodnji tabeli. V letu 2010 so porabili 67.995 kWh 
električne energije in 2.408 m3 vode. Stroški za električno energijo so leta 2010 znašali 1.731 €.    
 
Tabela 22: Podatki za enoto vrtca Vnanje Gorice 
 
Vrtci Brezovica, enota 
Vnanje Gorice 

2008 2009 2010 

poraba UNP 27.600 l 23.360 l 24.846 l 
poraba električne energije 59.261 kWh 63.324 kWh  67.995 kWh 
stroški električne energije 1.628,51 € 1.620,9 € 1.730,65 € 
poraba vode 401 m3 2.489 m3 2.408 m3 

 
Streha je bila prenovljena leta 2002 in prekrita s kritino Trimo. Leta 2011 so bila zamenjana 
okna v treh igralnicah. V glavnem objektu je 95 % fluorescentnih sijalk in v drugem objektu 95 % 
fluorescentnih in 5 % varčnih sijalk. V vrtcu imajo več večjih porabnikov energije. Prezračevanje 
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poteka z rednim in občasnim odpiranjem oken. Hlajenje v poletnem času je urejeno z 
individualnimi napravami z električno energijo.  
 
Ker je specifična poraba energije visoka, predlagamo prenovo glavnega objekta. Ta prenova 
obsega zamenjavo oken, izolacijo fasade ter vgradnjo termostatskih ventilov. K zmanjšanju 
porabe energije lahko zelo pripomore tudi uporaba varčnih sijalk. 
 
Vrtec je v bil v letu 2012 priključen na plinovodno omrežje za potrebe ogrevanja, pripravo 
sanitarne tople vode in kuho. Zamenjava načina ogrevanja ni predvidena. 
. 

.  
 

 
                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 17: Ortofoto posnetek enote vrtca Vnanje Gorice  
 
Vrtci Brezovica, enota Podpeč Jezero 113, Preserje 191 
 
Enota vrtca Podpeč deluje v dveh enoetažnih objektih. Glavni objekt ima 361 m2 in drugi objekt 
417 m2. Glavni objekt je bil zgrajen leta 1980. Leta 2001 je bil zgrajen prizidek dveh igralnic. 
Leta 2009 je bil zgrajen povezan objekt petih novih kontejnerskih oddelkov Trima Trebnje. V 
vrtcu je 207 otrok in zaposlenih. V bližini vrtca so načrtovane nove gradnje.  
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Vrtec se ogreva z UNP. Vgrajeni so trije kotli, dva kotla Ewfe 45 kW iz leta 1999 in 1 kotel 
Vaillant 37 kW iz leta 2009. Vgrajene imajo tudi sprejemnike sončne energije Vaillant. Toplo 
vodo pripravljajo centralno z ogrevalnim sistemom in z uporabo sprejemnikov sončne energije. 
Regulacija ogrevalnega sistema poteka z nočnim znižanjem temperature oziroma z izklopom 
kotla, z ročno regulacijo temperature kotla in z regulacijo glede na temperaturo okolice. Na 
ogrevalih so vgrajeni termostatski ventili. Razvodne cevi so izolirane, prav tako so izolirane tudi 
cevi in ventili v toplotni postaji. Površina obstoječe kotlovnice je 7,5 m2, neizkoriščena površina 
kotlovnice je 3 m2. Obstajajo prostorske možnosti za dovoz goriva. 
 
Poraba energentov in vode je predstavljena v spodnji tabeli. Poraba UNP narašča, leta 2010 so 
ga porabili 21.461 l. Poraba vode prav tako narašča in je leta 2010 znašala 1.240 m3. Enako je 
z električno energijo, katere poraba je leta 2010 znašala 30.930 kWh.  
 
Tabela 23: Podatki za enoto vrtca Podpeč  
 

Vrtci Brezovica, enota 
Podpeč 

2008 2009 2010 

poraba UNP 14.900  l 17.050 l 21.461 l 
poraba električne energije 25.876 kWh 29.345 kWh  30.930 kWh 
stroški električne energije 717,42 € 750,1 € 767,16 € 
poraba vode 729 m3 847 m3 1.240  m3 

 
V glavnem objektu je 80 % fluorescentnih in 20 % varčnih sijalk. Prezračevanje je urejeno z 
rednim odpiranjem oken. Hladilnega sistema nimajo. Leta 2003 je bila prenovljena streha in 
vgrajeno kritina Trimo. Zamenjana so bila okna v vseh igralnicah.  
 
Čeprav je vrtec nov oziroma prenovljen, je specifična poraba energije še vedno zelo visoka. 
Zato je nujno treba uvesti energetsko knjigovodstvo, regulacijo ogrevanja in ustrezne ukrepe 
URE. Prihranke lahko prinese tudi vgradnja varčnih sijalk. V prihodnosti je potrebno preveriti 
možnost zamenjave kotla s kotlom na lesno biomaso. Zaradi že obstoječih plinskih kotlov je v 
primeru izgradnje plinovoda v prihodnosti smiselna priključitev na plinovod. V tem primeru bo 
treba prilagoditi dimnik.  
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                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 18: Ortofoto posnetek enote vrtca Podpeč  
 
Vrtci Brezovica, enota Rakitna Rakitna 54, Preserje 118
 
Enota vrtca Rakitna deluje v enoetažnem objektu površine 397 m2. Vrtec je bil zgrajen leta 
2009. V vrtcu je 40 otrok in zaposlenih.  
 
Vrtec se ogreva s kurilnim oljem. Vgrajen je kotel Buderus 140 kW iz leta 2009. Šola in vrtec 
imata skupno kotlovnico. Toplo vodo pripravljajo centralno z ogrevalnim sistemom. Regulacija 
ogrevalnega sistema poteka z nočnim znižanjem temperature oziroma z izklopom kotla in z 
regulacijo glede na temperaturo okolice. Na ogrevalih so vgrajeni termostatski ventili. Razvodne 
cevi so izolirane, prav tako so izolirane cevi in ventili v toplotni postaji.  
 
Poraba energentov je predstavljena v tabeli spodaj. Leta 2010 so porabili 4.553 l ELKO. Poraba 
električne energije je v letu 2010 znašala 15.101 kWh, stroški pa so bili 504 €. Porabo vode jim 
zaračunava osnovna šola (glej spodaj).  
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Tabela 24: Podatki za enoto vrtca Rakitna 
 
Vrtci Brezovica, enota 
Rakitna 

2009 (od 6.11.) 2010 2011 

poraba kurilnega olja  1.476 l 5.601 l 4.553 l  
poraba električne energije 146 kWh  15.101 kWh ni podatka 
stroški električne energije 24,57 € 503,79 € ni podatka  

 
Podatkov o stanju sijalk nismo uspeli pridobiti. Prezračevanje je urejeno z rednim odpiranjem 
oken. Hladilnega sistema nimajo.  
 
Specifična poraba znaša 118 kWh/m2. Ker gre za nov objekt, je smiselno čim prej uvesti sistem 
energetskega knjigovodstva. V prihodnosti je smiselna zamenjava kotla z biomasnim in izraba 
lokalnega goriva. Možna je tudi izvedba manjšega sistema DOLB s priključitvijo sosednjih hiš.  
 

 
                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 19: Ortofoto posnetek enote vrtca Rakitna  
 
OŠ Brezovica pri Ljubljani Šolska ulica 15, Brezovica 84
 
OŠ Brezovica sestavljajo trije objekti, stari in novi del šole in telovadnica. Stari del šole površine 
2.905 m2 ima 2 etaži in je bil zgrajen leta 1974. Novi del s 3.582 m2 ima dve etaži in je bil 
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zgrajen leta 2010. Telovadnica površine 774 m2 ima eno etažo in je bila zgrajena leta 1974. 
Šola se nahaja v strnjenem naselju. Šolo obiskuje 598 učencev. Pouk poteka v eni izmeni in 27 
oddelkih. Število učilnic je 44. Popoldanska zasedenost prostorov je 30 %.  
 
Nova stavba je primer dobre prakse gradnje šolskih objektov v Sloveniji, saj gre za eno prvih 
nizkoenergijskih šolskih stavb pri nas, poleg tega je bila zgrajena v kratkem času in brez pomoči 
države. Naročnik je želel nadomestno gradnjo, ki bo zadoščala za povečano število učencev, 
zagotavljala nizke obratovalne in vzdrževalne stroške, ki bo zgrajena v kratkem času, investicija 
pa ne bi smela preseči predvidenih sredstev.  
 
Zahteve so bli izpolnjene in rezultat je stavba, zasnovana tako, da preko toplozračnih 
sprejemnikov v fasadi izrablja sončno energijo, ki se potem akumulira v masivnih zidovih in 
ogreva prostor, ter v čimvečji meri za osvetljevanje uporablja dnevno svetlobo. Toplotno je 
stavba izolirana z 20 do 40 cm slojem izolacije. Vlogo izolacije imajo tudi senčila lesenih oken, 
ko so zaprta. Za prezračevanje se uporablja sistem z vračanjem (rekuperacijo) toplote. Za 
sanitarno vodo uporabljajo deževnico, ki jo shranjujejo v dva podzemna rezervoarja s skupno 
prostornino 120 m3, kar približno zadošča za mesečno porabo.  
 
Poleg tega je bil za gradnjo ponovno uporabljen material porušenega objekta: polna opeka je 
bila porabljena za izvedbo pregradnih sten, opečni drobir za nasutje ravne strehe, zdrobljeno 
steklo za vidno pregrado v steklenih stenah, kritina je ponovno uporabljena na kolesarnicah, 
zunanjih učilnicah  in nadstrešnicah, leseni nosilci za evakuacijsko stopnišče, beton je bil 
zdrobljen in porabljen za nasutja, obstoječe rastline so bile presajene, odpadki keramičnih talnih 
in stenskih oblog sestavljajo stenski mozaik v vhodni avli, izrezi fasadnih plošč sprejemnikov 
sončne energije so postali označevalne table. Značilna je tudi uporaba gradbenih materialov 
prvotnega videza: opeka in beton sta vidna, les ni pobarvan, vsi materiali kažejo svojo strukturo 
in značilne lastnosti. Kolikor je bilo možno, so obdržali tudi pohištvo iz stare šole.  
 
Stari del šole se ogreva s kurilnim oljem. Vgrajena sta dva kotla 600 kW iz leta 1993. Toplo 
vodo pripravljajo centralno z ogrevalnim sistemom in z več električnimi grelniki. Regulacija 
ogrevalnega sistema poteka z regulacijo glede na temperaturo okolice. Na ogrevalih so vgrajeni 
termostatski in klasični ventili. Izolirane so cevi in ventili v toplotni postaji. 
 
Tabela 25: Podatki za OŠ Brezovica pri Ljubljani  
 
OŠ Brezovica pri Ljubljani 2008 2009 2010 
poraba ELKO 68.078 l 60.459 l 59.431 l 
strošek ELKO 49.007 € 31.964 € 45.220 € 
poraba električne energije 155.102 kWh 170.708 kWh  271.944 kWh 
stroški električne energije 25.872 € 26.236 € 60.272 € 
poraba vode 3.877 m3 4.572 m3 3.517 m3 
stroški porabe vode  4.222 € 6.661 € 6.881 € 
 
Poraba in stroški energentov so navedeni v tabeli spodaj. Leta 2010 so porabili 59.431 l ELKO, 
za kar so znašali stroški 45.220 €. Poraba elektrike je znašala leta 2010 271.944 kWh in strošek 
60.272 €. Poraba vode je bila leta 2010 3.517 m3, strošek pa 6.881 €. 
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V starem objektu je 90 % fluorescentnih, 5 % navadnih in 5 % varčnih sijalk. V novem objektu je 
90 % fluorescentnih in 10 % varčnih sijalk. V telovadnici je 90 % navadnih in 10 % 
fluorescentnih sijalk. Imajo več večjih porabnikov energije. V večernih urah se uporablja tudi 
telovadnica. Prezračevanje je urejeno s sistemom umetnega prezračevanja in z občasnim 
odpiranjem oken med odmori. Hlajenje poteka z individualnimi napravami z električno energijo.  
 
Specifična raba energije znaša 84 kWh/m2 in je sorazmerno nizka predvsem na račun novega 
dela šole. Preveriti je potrebno stanje starega dela šole in telovadnice in tudi ta ustrezno 
prenoviti. V starem delu šole je potrebna menjava oken in strehe ter obnova WC-ja za dečke in 
deklice v 1. nadstropju šole. V telovadnici je prav tako potrebna menjava oken in strehe. Ob 
zamenjavi strehe je smiselna postavitev sončne elektrarne. Šola ima izveden priključni plinovod 
za potrebe ogrevanja dvorane in kuhe ter je priključena na plinovodno omrežje. Energent za 
ogrevanje preostalega dela šole je ELKO. Potrebno je izvesti prehod na sistem oskrbe z 
zemeljskim plinom in preučiti možnost vgradnje naprave za visoko učinkovito soproizvodnjo 
toplote in električne energije na zemeljski plin. 
  
 

 
                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 20: Ortofoto posnetek OŠ Brezovica 
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Slika 21: OŠ Brezovica 
 
OŠ Brezovica pri Ljubljani, 
podružnična šola Notranje 
Gorice 

Podpeška cesta 390, Notranje Gorice  244

 
POŠ Notranje Gorice sestavljajo trije objekti, stari in novi del šole in telovadnica. Stari del šole 
površine 661 m2 ima 3 etaže in je bil zgrajen leta 1905. Novi del z 194 m2 ima tri etaže in je bil 
obnovljjen leta 2003. Telovadnica površine 70 m2 ima eno etažo in je bila zgrajena leta 1905. 
Šolo obiskuje 76 učencev. Pouk poteka v eni izmeni in 5 oddelkih. Število učilnic je 6. 
Popoldanska zasedenost prostorov je 10 %.  
 
Šola se ogreva s kurilnim oljem. Vgrajen je kotel 400 kW, ki je bil obnovljen leta 1994. Toplo 
vodo pripravljajo centralno z ogrevalnim sistemom in lokalno z več električnimi grelniki. 
Ogrevalni sistem deluje neprekinjeno. Regulacija poteka z ročno regulacijo temperature kotla in 
z regulacijo glede na temperaturo okolice. Na ogrevalih so vgrajeni termostatski in klasični 
ventili. Ogrevalne veje so ločene. Izolirane so cevi in ventili v toplotni postaji. 
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Poraba in stroški energentov so prikazani v tabeli spodaj. Poraba kurilnega olja v obdobju 2008 
– 2010 se vsako leto povečuje. Leta 2010 so porabili 22.057 l ELKO. Stroški za kurilno olje so 
znašali leta 2010 12.690 €. Poraba elektrike je leta 2010 znašala 32.288 kWh. Stroški za 
elektriko so prav tako leta 2010 znašali 6.425 €. Poraba vode je leta 2010 znašala 1.110 m3, 
stroški za vodo so znašali 1.885 €..  
 
Tabela 26: Podatki za POŠ Notranje Gorice 
 
OŠ Brezovica pri Ljubljani, 
POŠ Notranje Gorice  

2008 2009 2010 

poraba ELKO 12.286 l 21.453 l 22.057 l 
strošek ELKO 5.357  € 11.863 € 12.690 € 
poraba električne energije 28.941 kWh 27.929 kWh 32.288 kWh 
stroški električne energije 3.153 € 4.741 € 6.425 € 
poraba vode 1.032 m3 1.024 m3 1.110 m3 
stroški porabe vode  1.193 € 1.237 € 1.885 € 
 
V starem objektu je 80 % fluorescentnih, 10 % navadnih in 10 % varčnih sijalk. V novem objektu 
je 100 % fluorescentnih sijalk. V telovadnici je 100 % fluorescentnih sijalk. Imajo več večjih 
porabnikov energije. Prezračevanje je urejeno z občasnim odpiranjem oken med odmori. 
Sistema za hlajenje nimajo. Stari del šole in telovadnica sta potrebna obnove. Stari del šole je 
brez izolacije.  
 
Specifična poraba znaša 244 kWh/m2. Nujno je potrebno prenoviti star del šol in telovadnico, saj 
stari del nima niti izolacije. Prenova vključuje izolacijo fasade, strehe, tal, zamenjavo oken in 
vgradnjo termostatskih ventilov ter varčnih sijalk. Potrebno je tudi urediti ustrezen sistem 
regulacije ogrevanja. Kot dolgoročni ukrep se zlasti zaradi interesa šole kaže zamenjava kotla z 
biomasnim, sicer pa je na tem območju predvidena izgradnja plinovoda.  Šola ima prostorske 
možnosti za novo kotlovnico in zalogovnik za lesno biomaso ter dovoz goriva. V bližini šole 
načrtovanje nove gradnje in v tem primeru obstaja možnost izvedbe manjšega sistema DOLB s 
priključitvijo sosednjih hiš. 
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                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 22: Ortofoto posnetek POŠ Notranje Gorice  
 

 
 
Slika 23: POŠ Notranje Gorice  
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OŠ Preserje Preserje 60, Preserje   85
 
OŠ Preserje sestavljajo trije objekti, stari in novi del šole in telovadnica. Stari del šole površine 
4.581 m2 je bil zgrajen leta 1981. Novi del oziroma prizidek z 900 m2 ima štiri etaže in je bil 
zgrajen v letih 2002 in 2003. Kuhinja je bila obnovljena leta 2007. Telovadnica površine 520 m2 
je bila zgrajena leta 1981. Šolo obiskuje 275 učencev. Pouk poteka v eni izmeni in 15 oddelkih. 
Število učilnic je 19.  
 
Šola se ogreva s kurilnim oljem. Vgrajena sta dva kotla Tam Stadler moči 2 x 290 kW iz leta 
1980 in 1981. Toplo vodo pripravljajo v kurilni sezoni centralno z ogrevalnim sistemom in izven 
kurilne sezone centralno z električno energijo. Ogrevalni sistem deluje v kurilni sezoni 
neprekinjeno. Regulacija poteka z ročno regulacijo temperature kotla in z regulacijo glede na 
temperaturo okolice. Na ogrevalih je vgrajenih 40 termostatskih in 60 klasičnih ventilov. 
Ogrevalne veje so ločene. Izolirane so razvodne cevi ter cevi in ventili v toplotni postaji. 
 
Poraba kurilnega olja znaša okoli 50.000 l na kurilno sezono. Poraba vode je znašala približno 
157 m3 na mesec.  
 
V starem objektu je 80 % fluorescentnih in 20 % navadnih sijalk. V novem objektu je 90 % 
fluorescentnih in 10 % varčnih sijalk. V telovadnici je 100 % fluorescentnih sijalk. Telovadnica 
se uporablja tudi v večernih urah, prav tako je osvetljena okolica šole. Imajo več aparatov, 
strojev oziroma naprav, ki uporabljajo električno energijo. Prezračevanje je urejeno z občasnim 
odpiranjem oken med odmori. Za hlajenje v upravi, računalnici in knjižnici uporabljajo klimatsko 
napravo Toshiba. Vgrajen imajo klimat za dovod toplega zraka v telovadnico, kuhinjo in 
jedilnico.  
 
Specifična poraba znaša 85 kWh/m2 in je dokaj nizka, pri čemer ni jasno, koliko ur se prostori 
dejansko ogrevajo. Preveriti je potrebno stanje glede izolacije fasade, strehe in tal ter oken v 
starem delu šole in v telovadnici in izvesti ustrezno prenovo. Smiselno je vgraditi termostatske 
ventile in varčne sijalke. Pri osvetljevanju okolice šole je potrebno ugašanje, ko razsvetljava ni 
potrebna, razsvetljava mora biti v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Zaradi starosti 
kotlov je smiselna njihova zamenjava s kotli na biomaso. Po podatkih šole obstaja možnost 
izgradnje nove kotlovnice na sosednji parceli in omrežja, na katerega bi se lahko priključili še 
blok stanovalcev, dom starejših in del vasi Preserje, torej manjšega sistema DOLB. V šoli 
predlagajo izkoristek izredno ugodne lege strehe za postavitev sončne elektrarne ter parkirišča 
pred šolo. 
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Slika 24: OŠ Preserje 
 

 
                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 25:  Ortofoto posnetek OŠ Preserje 
 
OŠ Preserje, PŠ Jezero  Jezero 34, Jezero    229
 
OŠ Preserje sestavlja en objekt s štirimi etažami površine 313 m2, ki je bil zgrajen leta 1924. 
Šolo obiskuje 31 učencev. Pouk poteka v eni izmeni, 2 oddelkih in 2 učilnicah.  
 
Šola se ogreva s kurilnim oljem. Vgrajen je kotel Tam Stadler moči 75 kW iz leta 1979. Toplo 
vodo pripravljajo lokalno z več električnimi grelniki. Ogrevalni sistem deluje v kurilni sezoni 
neprekinjeno. Regulacija poteka z ročno regulacijo temperature kotla in z regulacijo glede na 
temperaturo okolice. Na ogrevalih so vgrajeni klasični ventili. Izolirane so razvodne cevi ter cevi 
in ventili v toplotni postaji.  
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Šola porabi okoli 7.000 l kurilnega olja na kurilno sezono. Poraba vode je znašala približno 11 
m3 na mesec.  
 
V šoli je 100 % fluorescentnih sijalk. Prezračevanje je urejeno z občasnim odpiranjem oken med 
odmori.  
 
Specifična poraba znaša 229 kWh/m2. Ker gre za starejši objekt, je potrebno preveriti stanje na 
šoli glede izolacije fasade, strehe in tal ter oken in izvesti ustrezno prenovo. Poleg tega je 
potrebno vgraditi termostatske ventile in varčne sijalke. Zaradi starosti kotla je najbolj smiselna 
zamenjava kotla s kotlom na lesno biomaso.  
 

 
 
Slika 26: PŠ Jezero 
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                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 27: Ortofoto posnetek PŠ Jezero 
 
OŠ Preserje, PŠ Rakitna  Rakitna 54, Preserje 56
 
PŠ Rakitna sestavljata objekt šole in telovadnica. Šola ima površino 692 m2 in tri etaže in je bila 
zgrajena leta 1979. Telovadnica površine 128 m2 je bila prav tako zgrajena leta 1979. Šolo 
obiskuje 26 učencev. Pouk poteka v eni izmeni, 2 oddelkih in 2 učilnicah.  
 
Šola se ogreva s kurilnim oljem. Vgrajen je kotel Buderus 150 kW iz leta 2009. Šola in vrtec 
imata skupno kotlovnico. Toplo vodo pripravljajo centralno z ogrevalnim sistemom in lokalno z 
več električnimi grelniki. Ogrevalni sistem deluje v kurilni sezoni neprekinjeno. Regulacija 
poteka z nočnim znižanjem temperature oziroma izklopom kotla in regulacijo glede na 
temperaturo okolice. Na ogrevalih so vgrajeni klasični ventili. Ogrevalne veje so ločene. 
Izolirane so razvodne cevi ter cevi in ventili v toplotni postaji. 
 
Šola je leta 2009 porabila 4.478 litrov kurilnega olja. Poraba vode na mesec skupaj z vrtcem 
znaša okoli 70 m3 na mesec.  
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Tabela 27: Podatki za PŠ Rakitna 
 
PŠ Rakitna   2010 2009 
poraba ELKO 5.664 l 4.478 l 
 
V starem objektu je 90 % fluorescentnih in 10 % navadnih sijalk. V telovadnici je 100 % 
fluorescentnih sijalk. Prezračevanje je urejeno z občasnim odpiranjem oken med odmori. 
Toplotna prehodnost zunanjega zidu znaša 33 W/m2K. 
 
Specifična poraba znaša 56 kWh/m2. Preveriti je potrebno stanje glede izolacije fasade, strehe 
in tal ter oken in izvesti ustrezno prenovo. Prav tako je potrebna vgradnja termostatskih ventilov 
in varčnih sijalk. V prihodnosti je smiselna zamenjava kotla z biomasnim in izraba lokalnega 
goriva. Možna je tudi izvedba manjšega sistema DOLB s priključitvijo sosednjih hiš. Ortofoto 
posnetek vrtca je na sliki 19.  
 

 
 
Slika 28: PŠ Rakitna  
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Mladinsko klimatsko zdravilišče 
Rakitna 

Rakitna 96, Preserje 298

 
OŠ Brezovica sestavljajo štirje objekti, A, B, C in D. Objekt A ima ogrevano površino 326 m2 in 
ima klet, pritličje in eno etažo. Zgrajen je bil leta 1950 in delno prenovljen leta 2004 in 2005, ko 
so bila zamenjana okna. Objekt B ima 119 m2 ogrevane površine, je pritličen in je bil zgrajen 
leta 1950. Objekt C ima pritličje in dve etaži, ogrevana površina znaša 959 m2 in je bil zgrajen 
leta 1987. Objekt D je bil zgrajen leta 1950 in ima pritličje in dve etaži ter ogrevano površino 800 
m2. Lega stavb je odprta. Noben objekt nima ustrezno izoliranega podstrešja. Objekt A nima 
ustrezno izolirane fasade. V zdravilišču se dnevno nahaja 50 zaposlenih in uporabnikov.  
 

 
 
Slika 29: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna 
 

 
 
Slika 30: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna 
 
Zdravilišče se ogreva centralno iz skupne kotlovnice s kurilnim oljem. Vgrajena sta dva kotla 
350 kW. Kotel TVT je iz leta 1987 in kotel Buderus iz leta 1998. Toplo vodo pripravljajo 
centralno z ogrevalnim sistemom. Kotla delujeta neprekinjeno. Regulacija ogrevalnega sistema 
poteka z regulacijo glede na temperaturo okolice. Na ogrevalih so vgrajeni termostatski in 
klasični ventili. Ogrevalne veje so ločene. Izolirane so cevi in ventili v toplotni postaji. Površina 
obstoječe kotlovnice je 30 m2. 
 
Poraba in stroški energentov so navedeni v tabeli spodaj. Poraba kurilnega olja je od leta 2008 
do leta 2010 naraščala. Leta 2010 je znašala 64.145 l, za kar so znašali stroški 42.734 €. 
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Poraba elektrike v enakem obdobju upada. Leta 2010 je znašala 112.035 kWh in strošek 
16.394 €. Poraba vode prav tako upada in je bila leta 2010 3.297 m3, strošek pa 5.991 €. 
Poraba tople vode narašča, leta 2010 je znašala 1.600 m3. Za porabo tople vode je navedena 
približna ocena, ker nimajo števca.  
 
Tabela 28: Podatki za Mladinsko klimatsko zdraviliče Rakitna  
 
Mladinsko klimatsko 
zdravilišče Rakitna 

2008 2009 2010 

poraba ELKO 47.037 l 58.949 l 64.145 l 
strošek ELKO 32.281 € 62.955 € 42.734 € 
poraba električne energije 136.867 kWh 132.468 kWh 112.035 kWh 
stroški električne energije 22.417 € 25.159 € 16.394 € 
poraba vode 3.502 m3 3.484 m3 3.297 m3 
stroški porabe vode 4.138 € 4.707 € 5.991 € 
poraba tople vode 1.400 m3 1.500 m3 1.600 m3 
 
V objektu A je vgrajenih 95 % fluorescentnih in 5 % navadnih sijalk. V objektu B je 90 % 
fluorescentnih in 10 % navadnih sijalk. V objektu C je 93 % fluorescentnih, 5 % varčnih in 2 % 
navadnih sijalk. V objektu D je 96 % fluorescentnih, 2 % navadnih in 2 % varčnih sijalk. Imajo 
več večjih porabnikov energije, štedilnike in pečico v kuhinji ter pralne stroje, sušilec in likalnik v 
pralnici. Prezračevanje je urejeno z občasnim in rednim odpiranjem oken.  
 
Specifična raba energije znaša 298 kWh/m2 in je primerna stanju objektov in času delovanja 
kotlov. Vsi štirje objekti so potrebni prenove, saj so brez ustrezne izolacije strehe. V objektu B in 
D je potrebno zamenjati okna. Prav tako je potrebno urediti ustrezno regulacijo ogrevanja 
(nočno znižanje temperature in izklop kotla) in sistem prezračevanja. Spodbudno je, da v MKZ 
Rakitna nameravajo pri bodoči obnovi objektov doseči energetsko varčno zgradbo v celoti. V 
prihodnosti je smiselna zamenjava kotla z biomasnim in izraba lokalnega goriva. Možna je tudi 
izvedba manjšega sistema DOLB s priključitvijo sosednjih hiš. 
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                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 31: Ortofoto posnetek zdravilišča na Rakitni  
 
KS Podpeč - Preserje Jezero 21, Jezero  84
 
KS Podpeč – Preserje deluje v Kulturnem domu Preserje. Kulturni dom ima tri etaže. Površina 
posamezne etaže znaša 850 m2. Ogrevana površina KS je 850 m2. Objekt je bil zgrajen leta 
1954 in delno prenovljen leta 2003. Leta 2012 je predvidena obnova fasade. Obstaja možnost 
izvedbe mikro ogrevalnega sistema in priključitve bližnjih stavb.  
 
KS se ogreva s kurilnim oljem. Vgrajen je kotel Viessmann 400 kW iz leta 2003. Ogrevanje je 
centralno iz skupne kotlovnice. Toplo vodo pripravljajo lokalno z več električnimi grelniki. Od 
leta 2008 do leta 2010 so vsako leto porabili 7.000 l ELKO. Regulacija poteka z ročno regulacijo 
temperature kotla. Na ogrevalih so vgrajeni termostatski ventili. Razvodne cevi so izolirane in 
prav tako so izolirane cevi in ventili v toplotni postaji. Prezračevanje je urejeno z občasnim 
odpiranjem oken. Sistema za hlajenje nimajo. 
 
Specifična poraba energije znaša 84 kWh/m2 in je dokaj nizka, pri čemer ni jasno, koliko ur se 
prostori dejansko ogrevajo. Delna prenova objekta je že bila izvedena, načrtovana je obnova 
fasade. V prihodnosti je smiselna zamenjava kotla z biomasnim. Obstaja tudi možnost izgradnje 
mikro ogrevalnega sistema s priključitvijo bližnjih stavb.  
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                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 32: Ortofoto posnetek KS Podpeč –  Preserje GD Preserje  
 
 
JKP Brezovica d.o.o.  Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje 146
 
JKP Brezovica sestavlja en objekt z dvema etažama in ogrevano površino 176 m2. Objekt je bil 
prenovljen leta 2002 in 2006, ko so bile zamenjane inštalacije in okna. V objektu je 12 
zaposlenih. Lega objekta je odprta. 
 
Objekt se ogreva centralno s kurilnim oljem. Vgrajen je kotel Vidarus 25 kW iz leta 1997. Toplo 
vodo pripravljajo z več električnimi grelniki. Regulacija ogrevalnega sistema poteka z nočnim 
znižanjem temperature in izklopom kotla in s termostatskimi ventili na ogrevalih.  
 
Površina obstoječe kotlovnice je 6 m2. Po oceni JKP Brezovica v obstoječi kotlovnici ni 
prostorskih možnosti za kotel na lesno biomaso in prav tako ni prostorskih možnosti za 
postavitev nove kotlovnice oziroma zalogovnika. V JKP Brezovica tudi ne vidijo interesa lokalnih 
dobaviteljev lesne biomase. Ob obstoječi kotlovnici so prostorske možnosti za zalogovnik lesne 
biomase in dovoz goriva. Tudi stanje dimnikov je ustrezno.  
 
Poraba in stroški energentov so navedeni v tabeli spodaj. Leta 2010 so porabili 2.500 l ELKO, 
za kar so znašali stroški 1.612 €. Poraba vode je bila leta 2010 65 m3.  
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Tabela 29: Podatki za JKP Brezovica d.o.o.  
 
JKP Brezovica d.o.o. 2008 2009 2010 
poraba ELKO 2.200 l 2.309 l 2.500 l 
strošek ELKO 1.198,08 € 1.304,58 € 1.612,01 € 
poraba vode ni podatka  29 m3 65 m3 

 
V objektu je 100 % fluorescentnih sijalk. Večji porabniki energije so računalniki, bojlerji, ročna 
električna orodja in razsvetljava. Prezračevanje je urejeno z občasnim odpiranjem oken. 
Hlajenje poteka z individualnimi napravami z električno energijo energijskega razreda B-C. 
Toplotna prehodnost konstrukcije znaša za zunanji zid 0,33, podstrešje >0,70, tla na terenu 
>0,70 in  okna 1,1 W/m2K.  
     
Specifična raba energije znaša 146 kWh/m2. Preveriti je potrebno stanje objekta glede izolacije 
fasade in strehe in ga če je potrebno tudi ustrezno prenoviti. V prihodnosti je smiselna 
zamenjava kotla z biomasnim.  
 

 
                                                                                                                                       Vir: www.engis.si 
Slika 33:  Ortofoto posnetek JKP Brezovica  
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Potencial prihrankov v zgornji tabeli opisanih javnih objektih znaša 300 MWh ali 30.000 l ELKO. 
V vseh objektih bi bilo koristno uvesti tudi energetsko knjigovodstvo, za katerega program je 
objavljen na spletni strani http://www.energetsko-knjigovodstvo.si/.    
 
Energetsko knjigovodstvo je beleženje in spremljanje rabe energije in stroškov. Poleg tega bi 
bilo treba imenovati energetskega menedžerja posebej zadolženega za spremljanje rabe 
energije in beleženje stroškov ter opazovanje in poročanje o rezultatih ukrepov URE. 
 
Za izvedbo predlaganih ukrepov je potrebno opraviti temeljit energetski pregled v identificiranih 
objektih, načrtovati vire financiranja (smiselno je vključevanje zasebnega sektorja) ter prioritetno 
izvesti predlagane ukrepe. 
 
Natančnejša analiza financiranja teh ukrepov s subvencijami in krediti, ki jih lahko pridobijo 
javne ustanove je podana v poglavju 13. 

9.1.2 Javna razsvetljava 

Podrobneje je stanje javne razsvetljave v občini že predstavljeno v poglavju 3.6.  
  
Javna razsvetljava je urejena v večini vasi občine Brezovica. Javno razsvetljavo bi bilo možno 
optimirati in doseči določene prihranke tudi z uporabo varčnih sijalk. Tako bi finančno relativno 
nezahteven ukrep postopne zamenjave dogorelih sijalk z varčnimi v prihodnjih letih lahko 
pomembno prispeval k varčevanju z električno energijo. 
 
Po podatkih Elektro ljubljana d.d. je bilo v letu 2011 v občini Brezovica v tarifni skupini javna 
razsvetljava 42 odjemalcev, kar predstavlja 1 % delež v primerjavi z vsemi odjemalci. Poraba je 
v letu 2011 znašala 552.877 kWh in se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšala, čeprav se število 
uporabnikov ni. V analizi javne razsvetljave (Načrt razsvetljave v občini Brezovica), ki jo je leta 
2009 pripravilo Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., ki je tudi njen upravljalec, so 
ugotovili, da glede na podatek o številu prebivalcev v občini Brezovica (tedaj 10.215), bi bila 
maksimalna še dovoljena poraba 454.567 kWh, kar pomeni, da je ob enakem številu svetilk 
potrebno zmanjšati letno porabo električne energije za okrog 170 MWh v primerjavi z letom 
2008. Letni finančni prihranek je ocenjen na okoli 18.000 €..  
 
Tabela 30: Poraba EE v tarifni skupini javna razsvetljava 
 
 Skupaj 

[kWh] 
2008 618.487 
2009 611.296 
2010 630.301 
2011 552.877 

                  Vir: Elektro Ljubljana, d.d.  
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Na osnovi analize je potrebno izdelati strategijo ureditve, razvoja in vzdrževanja javne 
razsvetljave. Na njeni osnovi se potem izvedejo ukrepi za izboljšanje javne razsvetljave, tako da 
bo ta skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 

9.1.3 Industrija in storitve 

V okviru energetskega koncepta sta bila izvedena tudi krajši pregled in analiza energetskega 
stanja industrijskih in storitvenih objektov v občini Brezovica. V občini je po podatkih 
Statističnega urada RS 913 podjetij. V občini ni industrijskih, ampak so le obrtni porabniki 
energije. Industrija se načrtuje v bodoči gospodarski coni. Med obrtnimi podjetji gre večinoma 
za manjša podjetja z nižjo porabo energije, pri ogrevanju katerih prevladujeta ELKO, UNP in 
zemeljski plin. Večji porabniki zemeljskega plina v občini so Mercator d.d., Poslovna hiša Unija 
d.o.o., Pleško cars, d.o.o. in Špan d.o.o.  
 
Čeprav gre večinoma za manjša podjetja z nižjo porabo energije, vseeno predstavljajo potencial 
za zmanjšanje porabe energije oziroma za uvedbo ukrepov URE. Pred izvedbo ukrepov URE je 
potrebo preveriti stanje objektov in sicer glede oken, izolacije, regulacije ogrevanja, uporabe 
sijalk in se na podlagi tega pregleda odločiti za nadaljnje ukrepe. Poskrbeti je potrebno tudi za 
stalno prezračevanje prostorov in prilagoditev ogrevanja obratovalnemu času. Predlagamo tudi 
uvedbo energetskega knjigovodstva. Za omenjena obrtna podjetja bi bila smotrna tudi 
zamenjava fosilnih energentov z obnovljivimi viri energije oziroma priključitev na omrežje 
zemeljskega plina, kjer je omrežje že zgrajeno. V bodočih podjetjih v načrtovani obrtno poslovni 
coni je vzporedno z izvedbo kogeneracije na zemeljski plin smotrno že v fazi načrtovanja 
spodbuditi ukrepe za realizacijo energetskih prihrankov. 

9.1.4 Stanovanja 

Podatki iz anketiranja gospodinjstev kažejo, da je povprečna specifična poraba toplote v občini 
nižja od slovenskega povprečja, kar pa ne pomeni, da ne obstaja potencial za prenovo 
ogrevalnih naprav in izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije (izolacija, zamenjava stavbnega 
pohištva...) v stanovanjih. To potrjujejo tudi podatki popisa prebivalstva iz leta 2002, ki kažejo, 
da je bila večina stanovanj zgrajena v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja in da večina ni bila 
prenovljena do leta 2002.  
 
Izvedbo ukrepov URE za gospodinjstva sofinancira Eko sklad. V obdobju 2008 do 2010 je bilo s 
pomočjo Eko sklada v občini Brezovica subvencioniranih 31 zamenjav zunanjega stavbnega 
pohištva, 2 ukrepa toplotne izolacije fasade in en ukrep toplotne izolacije strehe. Izvedene ni 
bilo nobene toplotne izolacije kleti. V občini je ena nizkoenergijska – pasivna stavba na Rakitni. 
Izvedeni ukrepi so prikazani na sliki 34.  
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                                                                                                                                       Vir: www.engis.si  
 
Slika 34: Izvedeni ukrepi s spodbudo Eko sklada v stanovanjih  
 
V občini Brezovica se pet stanovanj ogreva z daljinskim ogrevanjem oziroma iz skupne 
kotlovnice. Pri večstanovanjskih stavbah, ki se ogrevajo iz skupnih kurilnih naprav je pomemben 
ukrep za zmanjšanje porabe energije vgradnja delilnikov stroškov za porabljeno toploto. 

9.1.5 Večje kotlovnice 

V občini Brezovica ni večjih kotlovnic, ki bi ogrevale več objektov ali daljinskega ogrevanja. 
Večji javni objekti kot na primer šole in vtrci se ogrevajo s kurilnim oljem in z UNP. V 
stanovanjskih blokih imajo urejeno lokalno centralno ogrevanje.   
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9.2 Analiza potenciala obnovljivih virov energije 

9.2.1 Potencial lesne biomase 

Lesna biomasa iz gozdov 

Po podatkih Statističnega urada RS, Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta 
Slovenije površina gozdov v občini Brezovica znaša 9.117 ha oziroma 54,9 %. Površina gozda 
na prebivalca znaša 0,5 ha. Delež zasebnega gozda je 91,8 %. Največji možni posek v občini 
znaša 17.525 m3/leto, realizacija največjega možnega poseka je 7.363 m3. Delež manj odprtih 
in težje dostopnih gozdov je nizek in znaša 1,91 %. 
 
Ocena potencialov lesne biomase na nivoju občine je narejena na podlagi ocene za občine v 
Sloveniji, ki sta jo izdelala Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije. Ocena 
potencialov obsega tri skupine kazalcev: 
 

• demografski kazalci: v to skupino je uvrščen delež zasebne gozdne posesti, površina 
gozda na prebivalca in delež stanovanj, kjer za ogrevanje uporabljajo les kot glavni 
oziroma edini vir energije. 

• socialno-ekonomski kazalci: v to skupino je uvrščen delež gozda, realizacija 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 razvrščene v pet rangov. Skupna strokovna ocena predstavlja vsoto 
rangov posameznih kazalcev (skupno 9) na nivoju občin. Vsota pa je ponovno razvrščena v 5 
razredov.  
 
Za občino Brezovica so vrednosti posameznih kazalcev naslednje:  
 

• demografski kazalci: 2  
• socialno-ekonomski kazalci: 3  
• gozdnogospodarski kazalci: 5  
• sinteza kazalcev: 4. 

 
To pomeni, da je z vidika potenciala biomase občina Brezovica zelo primerna. Tudi pri 
posameznih kazalcih razen demografskih je občina Brezovica primerna za izrabo biomase.  
 
Na sliki 18 je razvidna gozdnatost slovenskih občin in Brezovica sodi nekam v sredino. 
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Slika 35: Delež gozda po občinah 
 
V občini Brezovica so bili od leta 2008 do 2010 po podatkih projekta Engis s subvencioniranjem 
Eko sklada vgrajeni 4 kotli na polena in 3 kotli na pelete. 10 kotlov na lesno biomaso je bilo 
subvencioniranih v preteklih letih v okviru razpisov Ministrstva za okolje in prostor.  
 
Lesno biomaso kot gorivo lahko uporabimo bodisi v modernih kotlih na lesno biomaso večjih 
moči, ki proizvajajo toploto za sistem daljinskega ogrevanja, ali pa v manjših kotlih, ki služijo za 
potrebe centralnega ogrevanja. Glede na okoljske prednosti njene izrabe je možna postavitev 
obeh vrst kotlov. Pri tem morajo kotli izpolnjevati določene tehnične zahteve in ustrezati Uredbi 
o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS št. 73/94), če hočejo pridobiti državne 
subvencije. 
 
Izraba lesne biomase v majhnih kotlih za centralno ogrevanje je primerna tudi na posameznih 
bolj oddaljenih lokacijah občine, ki sicer v okviru energetskega koncepta niso posebej 
obravnavane. Njihova izraba prispeva k zmanjšanju rabe fosilnih virov energije in ustreznemu 
zmanjšanju transporta npr. kurilnega olja, kar je pomemben okoljski vidik. 
 

Brezovica 
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                                                                                                                                      Vir: www.engis.si  
Slika 36: Biomasni kotli subvencionirani v okviru Eko sklada v letih 2008 - 2010  

 
                                                                                                                                      Vir: www.engis.si  
Slika 37: Biomasni kotli subvencionirani v okviru Eko sklada pred letom 2008  
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Lesna biomasa iz lesno predelovalnih obratov 

Gorivo, ki ga potrebujejo potencialni sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v občini 
Brezovica, lahko dobavljajo tudi bližnji lesno predelovalni obrati. Po podatkih Programa za 
energetsko izrabo lesne biomase občina Brezovica spada v kategorijo občin, kjer je od 26 do 45 
lesnopredelovalnih podjetij. Podrobnejših podatkov v času izdelave LEK nismo uspeli pridobiti, 
vendar velika večina teh podjetij ne obstaja več. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da ti odpadki ne predstavljajo celotne razpoložljive lesne biomase 
v občini Brezovica, saj bo razvoj projektov sprožil tudi razvoj novih virov lesnih odpadkov v 
okolici (čiščenje in zbiranje odpadkov), prav tako je možen dovoz lesnih ostankov tudi iz bolj 
oddaljenih krajev. 
 
V nadaljevanju so predstavljene še osnovne tehnologije manjših kotlov moči do 50 kW, ki so 
standardnih velikosti in so primerni za centralno ogrevanje posameznih objektov ali proizvodnjo 
tehnološke tople vode, ki so primerni za stanovanjske hiše in manjše obrate. 
 

1) Kotli s prezračevanim kuriščem na polena 

 
V zalogovnik se ročno položijo polena dolžine do 50 cm ali več. Po vžigu nastane žerjavica, kjer 
nastajajo pirolizni plini. Ventilator jih posesa ali potisne skozi odprtino v zgorevalno komoro iz 
šamota pod zalogovnikom, kjer s pomočjo sekundarnega zraka dokončno izgorijo. Toplota se iz 
nastalih dimnih plinov v toplotnem prenosniku prenese na vodo v ogrevalnem sistemu. 
 
Izkoristek in življenjsko dobo kotla zelo povečamo, če vgradimo hranilnik toplote (priporočena 
prostornina: od 50 in 100 l na kWt nominalne moči kotla), ki omogoča delovanje kotla s polno 
močjo ves čas gorenja, saj shrani odvečno toploto. Le ta se v času mirovanja kotla porabi za 
ogrevanje (polnjenje kotla samo 1 krat na dan). Kotle s prezračevanim kuriščem na polena nove 
generacije z lambda sondo izdelujejo v velikostih od 15 do 80 kWt.  
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Slika 38: Kotel s prezračevanim kuriščem z ročnim nalaganjem polen 
 

2) Kotli na sekance z avtomatskim doziranjem 

 
Kotli na sekance spadajo v skupino kurilnih naprav s samodejnim doziranjem goriva in 
predstavljajo enega bolj izpopolnjenih načinov ogrevanja z lesom. Najsodobnejše naprave se 
lahko glede zanesljivosti in udobnosti rabe ter vzdrževanja primerjajo s kotli na olje ali plin.  
 
Kot gorivo se uporabljajo lesni sekanci velikosti okrog 30 mm. Shranjeni so v bližnjem 
zalogovniku ali posebej v skladiščnem prostoru, v kotel pa jih dovaja avtomatska dozirna 
naprava, ki je opremljena z varnostnim sistemom za preprečevanje povratnega gorenja proti 
zalogovniku in varovalom proti zatikanju oziroma preobremenitvi. K osnovni opremi sodi tudi 
avtomatska vžigalna naprava na vroči zrak. Po želji lahko naročimo posamezne opcije kot so: 
avtomatski iznos pepela, regulacija zgorevanja s pomočjo lambda sonde, frekvenčna regulacija 
ventilatorja, posebne izvedbe zalogovnika, avtomatsko čiščenje prenosnika toplote z vgrajenimi 
turbulatorji itn. Proizvajalci ponujajo na tržišču kotle moči od 15 kWt do nekaj MWt. 

 
 
Slika 39: Kotel na lesne sekance z avtomatsko dozirno napravo 
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Slika 40: Desno- sekanci, levo- dovajalni polž z diskom 
 
Raba kurilnih naprav na lesne sekance vpliva izjemno ugodno na krajino, kjer je povpraševanje 
po tem gorivu. Sekance namreč dobimo s čiščenjem gozda, z mletjem manj kakovostnih lesnih 
asortimanov in z uporabo različnih lesnih ostankov. Občina bi tako morala pospeševati uporabo 
peči na lesne sekance s tem pa tudi povpraševanje po lesnih sekancih.  
 
Eventualno sofinanciranje nabave sekalnih strojev s strani občine, bi po drugi strani povečalo 
ponudbo lesnih sekancev na trgu in spodbujalo čiščenje in odstranjevanje lesnih ostankov v 
celotni občini. Trenutno je glede na Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji v občini 
Brezovica samo en srednji sekalnik v Podpeči.  
 

3) Kotli na pelete 

 
Kljub temu, da je lesna biomasa tradicionalno zelo pomembna v ruralnih področjih, se v novi 
obliki (peleti) ponovno uveljavlja tudi v urbanih sredinah. Prednost peletov v primerjavi s sekanci 
je v tem, da so peleti bolj homogeno gorivo valjaste oblike premera 8 mm in dolžine do 50 mm, 
njihova kurilnost glede na težo in volumen je večja, zaradi česar je lahko zalogovnik tudi do 4-
krat manjši. To omogoča tudi lažji transport, slabost pa je njihova občutljivost na vlago 
(skladiščenje v suhih prostorih).  
 
Na tržišču sta na voljo dva tipa kotlov na lesne pelete. Prvi, ki so podobni kotlom na sekance z 
avtomatskim doziranjem, se uporabljajo kot kotli za centralno ogrevanje in so opremljeni z 
zalogovnikom ali polnilnim sistemom. Drugi tip so kaminske peči, kjer gorivo avtomatsko 
dovajamo neposredno v zgorevalni prostor. Uporabljajo se pretežno za ogrevanje prostora, v 
katerem se nahajajo, čeprav lahko z vgrajenim ustreznim prenosnikom toplote ogrevajo tudi 
druge prostore ali sanitarno vodo. 
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Slika 41: Desno - peleti, levo - kotel na pelete z avtomatsko dozirno napravo  
    
Kotli na pelete doživljajo izreden razvoj v zadnjem času zaradi svoje uporabe v urbanih 
središčih. Ob vse večji ponudbi lesnih peletov se niža tudi njihova cena, kar povečuje 
ekonomičnost tovrstnega ogrevanja.  
Kaminske peči na pelete na tržišču imajo moč med 5 in 12 kWt, visoko temperaturne kotle na 
pelete z avtomatsko dozirno napravo pa izdelujejo za toplotne moči od 15 kWt in več, na tržišču 
pa je sedaj moč dobiti tudi nizko temperaturne in kondenzacijske kotle na pelete, katerih 
nazivne moči se gibljejo med 3-15 kW.  
 

 
 
Slika 42: Kaminska peč na pelete 
 
Razvoj rabe lesnih peletov in večje povpraševanje po tovrstnih kurilnih napravah pa je 
pričakovati v večjem razmahu tudi v Sloveniji. Pelete v Sloveniji že izdeluje več proizvajalcev, 
primer sta podjetji Profiles iz Razdrtega in Enerles iz Pivke. 1 kilogram peletov ima enako 
energetsko vrednost kot 0,5 l kurilnega olja. Možen je nakup v večjih količinah, t.i. »big bag« 
pakiranjih po 1,2 t in dostava na dogovorjen kraj z doplačilom za prevoz, a le za količino nad 4 t. 
V prihodnosti bo možnost dostave peletov na dogovorjen kraj tudi s cisterno, torej z 
vpihavanjem.  
 
Letna poraba za novejšo enodružinsko hišo s 150 m2 stanovanjske površine s toplotno 
obremenitvijo 22 kW, znaša okrog 5 t peletov (8 m3 za enkratno polnjenje zalogovnika) na 
kurilno sezono. Peleti se lahko hranijo v vsaki suhi kleti, dostavljajo pa se s tovornjakom s 
silosom na dom v razsutem tovoru ali pa v vrečah. V tujini je trg za lesne pelete že bolj razvit, 
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kotle na pelete pa vse bolj in bolj vgrajujejo, predvsem ekološko zavedna gospodinjstva, v bolj 
urbanih okoljih, kjer ni možnosti za pripravo lastne biomase. 

9.2.2 Potencial bioplina 

Definicija bioplina 

Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri anaerobnem vrenju (brez prisotnosti kisika) v napravi, ki 
jo imenujemo digestor oz. fermentor. Razkroj biomase in živalskih odpadkov poteka s pomočjo 
razkrojnih organizmov, kot so bakterije in plesni.  
 
Anaerobni organizmi v procesu razgradijo ogljikovodike na molekule metana CH4 (50 – 75 %), 
ogljikovega dioksida CO2 (10 – 40 %), ter druge snovi (H2, H2S, N2, NH4, …) odvisno od vrste 
substrata.  
 
Energija, ki se sprosti pri zgorevanju nastale plinske mešanice predstavlja vrednosti med 60 in 
90 % kurilnosti snovi, ki smo jo razgradili v procesu.  
 
Bioplin lahko, z minimalnim potrebnim posegom, uporabimo neposredno kot gorivo. Za 
izgorevanje v kotlih in motorjih za proizvodnjo pare ali elektrike je potrebno izločiti vlago in H2S. 
Učinkovitejša možnost je uporaba plina v napravah za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki 
delujejo z večjim energetskim izkoristkom. Razvoj v zadnjem času omogoča nadgradnjo 
bioplina na višjo kakovostno raven za uporabo v plinovodih in kot gorivo za pogon vozil. 
Postopek  izboljšanja zajema odstranitev CO2  in drugih nečistoč. 
 
Bioplin se običajno proizvaja iz gnoja, gnojevke in ostalih organskih odpadkov, predvsem pa so 
se v zadnjem času doživele razmah bioplinarne, ki temeljijo na zeleni biomase, pomešani z 
vodo in/ali gnojevko. Razmah sistemov pridobivanja bioplina na osnovi zelene biomase (ti. 
energetskih rastlin) je pričakovan, saj je izplen bioplina iz zelene biomase nekajkrat večji kot pri 
gnojevki, poleg tega, pa je (bila) tudi podporna shema naravnana tako, da favorizira večje 
bioplionarne. Teoretično so na razpolago velike količine surovin, ki lahko v večjem obsegu 
zadovoljijo potrebo po energiji za prevoz, za ogrevanje, itd. 
 
Potencial v Sloveniji 

Rastline v naših klimatskih razmerah v času poletne vegetacije na 1 m2 kmetijske površine 
nakopičijo 5 do 6 kWh energije, ki se skriva v rastlinskih maščobah, ogljikovih hidratih in 
beljakovinah. Pri anaerobnem razkroju zelene biomase se le-ta pretvori v bioplin, nosilec 
energije v bioplinu pa je metan (CH4). 
 
Če energijo iz 1 m2 preračunamo na 100 ha, oziroma 1km2, dobimo do 6.000.000 kWh (= 6 GWh) 
energije. V Sloveniji je okrog 45 % kmetijskih površin. Predpostavljamo, da nas bodo izostrene 
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tržne razmere v kmetijstvu prisilile, da bo 10 % teh kmetijskih površin v bližnji prihodnosti 
opuščenih. Opuščena velikost je torej 900 km2, kar energetsko predstavlja 5.400 GWh.  
 
Celotni potencial proizvodnje bioplina  iz živalskih odpadkov (goveda, prašičev in perutnine) je v 
Sloveniji ocenjen na 45,6 mio m3 bioplina s 65 % vsebnostjo metana oziroma 1,1 PJ 
energije na leto (dr. Al-Mansour, IJS, Center za energetsko učinkovitost). Pri oceni potenciala 
so upoštevane kmetije, podjetja ali zadruge, ki imajo stalež živali enak ali večji kot 30 GVŽ 
(glava velikih živin). 
 
Bioplin v kmetijstvu 

V zadnjem času je varnost preskrbe s hrano spet v ospredju in na bioplin iz glavnih posevkov se 
gleda kot na netrajnosten in se ga ne spodbuja več. Podpora bioplinu iz kmetijskih bioplinarn se 
je tako zmanjšala, saj je vlada sprejela novo strategijo razvoja kmetijstva, s prednostno uporabo 
poljščin za pridelavo hrane.  
 
Strateške  usmeritve  na  področju  rabe  kmetijske  in  gozdne  biomase  v  energetske namene 
so tako naslednje: 
 

- Spodbujati izkoriščanje kmetijske in gozdne biomase v energetske namene na način, ki 
ne ogroža oskrbe prebivalstva s hrano in lesno-predelovalne industrije s potrebnimi 
lesnimi sortimenti. 

 
- Spodbujati izkoriščanje kmetijske in gozdne biomase v energetske namene na način, ki 

bo zmanjšal izpuste toplogrednih plinov, ki bo ohranjal pridelovalni potencial kmetijskih 
zemljišč in proizvodni potencial gozdov in ki, v primerjavi z obstoječimi kmetijskimi 
praksami, ne bo povečal negativnih učinkov na zdravje in počutje ljudi, na okolje in na 
naravo. 

 
- Spodbujati izkoriščanje kmetijske in gozdne biomase v energetske namene na način, ki 

bo ugodno vplival na zaposlenost, na razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah  in  ki  bo  
zagotavljal  skladen,  trajnosten  in  socialno  vzdržen  razvoj podeželja. 

 
To stališče se že odraža v vladni Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah 
električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, po kateri za za vse proizvodne 
naprave, ki bodo priključene na električno omrežje po 1.1.2012 začne veljati določba, ki določa, 
da se proizvodnim napravam, ki uporabljajo za substrat več kot 40 % koruze in ostalih žit, 
spremenljivi del referenčnih stroškov določi v višini 70 %. Taka določba jih motivira, da del 
substrata zamenjajo in poiščejo nadomestilo za žita in njihovo silažo. V poštev pridejo strniščni 
posevki, košnja travinja, odpadki živilsko predelovalne industrije, mlekarn,..). 
 
Ministrstvo je mnenja, da se na ta način s cenovnim signalom usmerja načrtovalce bioplinskih 
proizvodnih naprav za pripravo projektov, ki ne bodo temeljili na substratih pretežno iz koruze in 
drugih žit. 
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Podrobneje so deleži opredeljeni tako, da so do spodbud za proizvodnjo elektrike in toplote iz 
bioplina upravičene le kmetijske bioplinske naprave: 
 

- ki  vključujejo  vsaj  30  prostorninskih  %  živinskih  gnojil.  Bioplinske naprave, pri 
katerih prostorninski delež živinskih gnojil presega 70 %, so deležne posebnih spodbud; 

 
- pri   katerih   prostorninski   delež   koruzne   silaže   ne   presega   25  %, prostorninski 

delež glavnega pridelka z njiv (vključno s koruzno silažo) pa  40  %.  V  primeru  večjih  
količin  pridelkov,  ki  niso  primerni  za prehrano ljudi ali živali, se lahko ta delež začasno 
poveča. Pri vseh na novo sklenjenih dolgoročnih pogodbah za zagotovljen odkup 
električne energije ali za zagotavljanje obratovalne podpore mora biti navedeno, da 
lahko ob izrednih razmerah na trgu hrane financer zaostri zahtevo glede največjega 
dovoljenega deleža glavnega pridelka v strukturi uporabljene biomase; 

  
- ki   zagotavljajo   koristno   izkoriščanje   toplote.   Izjema   so   lahko   le bioplinske 

naprave, ki vključujejo več kot 70 prostorninskih % živinskih gnojil. 
 
V pripravi je tudi strategija za proizvodnjo bioplina v kmetijstvu, ki jo pripravlja medresorska 
delovna skupina in naj bi bila sprejeta v letu 2012. V njenem osnutku pa med drugim lahko 
preberemo, da je iz vidika izpustov toplogrednih plinov še  posebej ugodna proizvodnja bioplina 
iz živinskih gnojil. Poleg zmanjšanja porabe fosilnih goriv se namreč zaradi slednjega zmanjšajo 
tudi izpusti iz gnojišč. Tako se zaradi obdelave goveje  gnojevke  na  bioplinski  napravi  izpusti  
iz  gnojišč  na  količino prirejenega  mleka zmanjšajo za približno 35 %. 
 
V  primeru  velikih  bioplinskih  naprav  prihaja  tudi  do  koncentracije velikih  količin  dušika  na  
enem  mestu.  To  otežuje  strokovno  utemeljeno  izvedbo gnojenja z bioplinsko gnojevko 
(digestatom) in s tem povečuje tveganje za onesnaženje podzemnih in  površinskih  voda.  Z  
enakomerno  in  potrebam  rastlin  prilagojeno  porazdelitvijo digestata  na  kmetijska  zemljišča,  
se  je  mogoče  tem  tveganjem  v  celoti izogniti. Koncentracija omogoča posebno obdelavo 
digestata (npr. separacija in sušenje) in s tem zagotavljanje  organskih gnojil za območja, kjer  
imajo  premalo živinskih gnojil in pomanjkanje humusa v tleh. 
 
Glede varovanja voda pa velja, da je gojenje strniščnih dosevkov za proizvodnjo bioplina s tega 
vidika zelo ugodno.  Dosevki  zajamejo  dušik,  ki  ga  glavna  poljščina  ali  vrtnina  nista  
uspela izkoristiti, s tem  pa se zmanjša izpiranje in odplavljanje nitratov v vode. Pozitivno vlogo 
pri varovanju voda  lahko odigrajo tudi novozgrajena skladišča za digestat,   ki   so   praviloma   
kakovostnejša   od   obstoječih   skladišč   za   gnojevko. Anaerobna  obdelava  gnojevke  v   
bioplinskih  napravah  je  ugodna  tudi  z  vidika zmanjševanja  patogenih  mikroorganizmov.    
 
Z obdelavo živinske gnojevke na bioplinskih napravah zelo uspešno zmanjšamo tudi smrad pri  
aplikaciji na kmetijska zemljišča, kar je za urbana področja zelo pomembno in pri javni razpravi 
premalo poudarjeno. Na drugi strani se lahko v bližini bioplinskih naprav  poveča  smrad  zaradi  
velikih  količin  silaže,  še  posebej  če  gre  za  siliranje strniščnih   dosevkov  z  veliko  
vsebnostjo  vlage. Omenjene vidike je pred investicijo torej potrebno upoštevati. 
 



 97

Med obdelavo živinskih gnojil in drugih substratov v bioplinskih napravah se zaradi zmanjšanja  
vsebnosti  organske  snovi  poveča  vsebnost  težkih  kovin.  V  kolikor  v bioplinske naprave ne 
vnašamo nekmetijskih substratov s povečanimi vsebnostmi teh kovin, anaerobna obdelava ne 
predstavlja dodatnega tveganja za onesnaženje kmetijskih tal, saj gre le za spremembe 
koncentracij, ne pa tudi za povečanje količinskih tokov teh kovin. 
 
Glede na razpoložljivost gnojevke na kmetijah in razpoložljive kmetijske površine v občini 
Brezovica so bile analizirane možnosti uporabe bioplina za proizvodnjo elektrike ob sočasni 
izrabi odpadne toplote v ti. mikro sistemih daljinskega ogrevanja. 
 
Količina zelene biomase v občini Brezovica 

Iz skupno 2.715 hektarjev zemljišč, ki so kategorizirana kot kmetijska zemljišča, je potencialno 
možno pridobiti 124 GWh energije. Preračun5 predpostavlja, da rastline v naših klimatskih 
razmerah v času poletne vegetacije na 1 m2 kmetijske površine nakopičijo 5 do 6 kWh energije. 
 
Tabela 31: Zemljiške kategorije v občini Brezovica 
 
Zemljiška kategorija  Površina (ha) 
1. Zemljišča 4.707 
1.1. Kmetijska zemljišča 2.715 
1.1.1. Kmetijska zemljišča v uporabi 2.627 
1.1.1.1. Njive 889 
1.1.1.2. Trajni travniki in pašniki 1.731 
1.1.1.2.01. Travniki in pašniki: z enkratno rabo z6 
1.1.1.2.02. Travniki in pašniki: z dvokratno 
rabo 

1.250 

1.1.1.2.03. Travniki in pašniki: s trikratno rabo 321 
1.1.1.2.04. Travniki in pašniki: s štiri in 
večkratno rabo 

z 

1.1.1.3. Trajni nasadi 8 
1.1.1.3.P01_02 Sadovnjaki in oljčniki - skupaj 8 
1.1.1.3.03. Površina vinogradov - 
1.2.1. Gozd 1.939 
1.2.2. Nerodovitna zemljišča 53 
                                                                                              Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva, 2010 
 
V spodnji tabeli so podane površine za različne poljščine, ki jih gojijo v občini. Za pridobivanje 
bioplina so pomembne predvsem pšenica, ječmen, obe vrsti koruze in sladkorna pesa.  
 
 

                                                 
5 Preračun je povzet iz vira Zelena biomasa in bioelektrarna (Dr. Michael Narodoslawsky, Institut für Grundlagen der 
Verfahrenstechnikund Anlagentechnik, Technische Universität Graz, Avstrija, 19.03. 2002) 
6 z- zaupno 
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Tabela 32: Površina poljščin in rastlinski ostanki v občini Brezovica leta 2010 
 
Zemljiška kategorija Površina (ha) Rastlinski ostanki 

(t/leto) 
Razpoložljivi rastlinski 
ostanki (t/leto) 

1.1.1.1.01. Žita 277   
1.1.1.1.01.01. Pšenica 
in pira 

35 87,5 43,75 

1.1.1.1.01.02. Ječmen 43 107,5 53,75 
1.1.1.1.01.05. Koruza 
za zrnje 

102 3.774 1.887 

1.1.1.1.02. Krompir 12   
1.1.1.1.03. Industrijske 
rastline 

5   

1.1.1.1.04. Krmne 
rastline 

575   

1.1.1.1.04.04. Silažna 
koruza 

329 14.805 7.403 

1.1.1.1.07.02. 
Zelenjadnice 

8   

Skupaj    
                                                                       Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva, 2000 & ApE d.o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za pridobivanje bioplina v fermentorju se uporabljajo rastlinski ostanki in sicer slama žit, 
koruznica in ostanki sladkorne pese, ki jih v občini ni. Razpoložljivi rastlinski ostanki 
(upoštevano 50 % vseh) v celotni občini Brezovica znašajo po podatkih Statističnega urada RS 
in izračunih iz Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji (KGZS) 
približno 1.887 t/leto koruznice iz koruze za zrnje, 7.403 t/leto silažne koruze, 44 t/leto iz 
pšenice in 54 t/leto iz ječmena.  
 
Strokovnjaki kot koristno rastlino za barjanska tla - še posebej za področje krajinskega parka 
omenjajo tudi industrijsko konopljo. Vendar je zaenkrat še težava v neusklajenosti organov 
države, ki to poljščino na eni strani spodbuja, po drugi pa kriminalizira. Več v: Konoplja, 
zelišča, sudanska trava in borovnice, http://www.barje.net/arhiv.php?id=808. 
  
Količina gnoja in gnojevke v občini Brezovica 

Iz podatkov Statističnega urada RS, Popisa kmetijstva za leto 2010 izhaja, da je v občini 
Brezovica skupaj 2.101 GVŽ. Prevladuje govedo (1.797), sledijo konji (215), prašiči (48) in 
drobnica (31). Podatki so prikazani v tabeli 33 in 34. 
 
 
 

Razpoložljivi rastlinski ostanki v t na leto 

(Jerič, D.: Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, Slovenj 
Gradec, 2001) 

Koruza za zrnje  37.000 kg/ha letno 
Silažna koruza  45.000 kg/ha letno (pridelek) 
Sladkorna pesa 5.000 kg/ha letno 
Slama 2.500 kg/ha letno 
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Tabela 33: Število GVŽ in živine v občini Brezovica, 2010 
 
 Število glav velike živine (GVŽ) 
GVŽ - SKUPAJ 2101 
GVŽ PAŠNA ŽIVINA - SKUPAJ 2043 
GVŽ GOVEDO 1797 
GVŽ DROBNICA 31 
GVŽ KONJI 215 
GVŽ PRASICI 48 
GVŽ DRUGO 11 
 
Tabela 34: Število živine v občini Brezovica, 2010 
 
 Število živali 
1101 Govedo 2612 
1101.031 Krave 1008 
1101.0311 Krave molznice 448 
1101.0312 Krave dojilje 560 
1102 Prašiči 334 
1102.03 Prašiči v pitanju 240 
1107 Perutnina 2570 
1107.01 Kokoši nesnice 2020 
1107.02 Pitovni piščanci 275 
1105 Konji 257 
1134 Drobnica 314 
1108 Kunci 190 
1109 Čebelje družine 195 

                                                                                              Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva, 2010 
 
Za proizvodnjo bioplina so primerne večje kmetije. Po podatkih občine oz kmetijsko svetovalne 
službe je v občini 19 kmetij z govedom z velikostjo črede več kot 30 GVŽ, ki bile lahko primerne 
za izrabo bioplina. Izbrana velikost kmetijskega gospodarstva je arbitrarna in sledi kriterijem iz 
študije o potencialu bioplina v kmetijstvu v Sloveniji KGZ. To je 30 ali več GVŽ v primeru 
živinoreje, 20 ali več GVŽ pri prašičjereji itd. 
 
V tabeli 35 je prikazano ocenjeno število živine pri večjih rejcih v občini v letu 2011 po podatkih 
občine Brezovica ter možni izplen bioplina iz gnoja in gnojevke po skupinah kmetij s teoretično 
električno močjo.   
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Tabela 35: Stalež živine na večjih kmetijah v občini Brezovica po podatkih kmetijske 
svetovalne službe 2011 ter količina bioplina iz gnojevke (ApE) 
 

NASELJE NASLOV GVŽ (ocena) OPOMBE 
Brezovica  Tržaška cesta 591 40   
Brezovica  Brezoviška cesta 23 40  
Brezovica  Tržaška cesta 501 30 ali več  
Brezovica  Tržaška cesta 376 28  

skupaj  138 179 m3 bp / dan 
  6000h polnih ob. ur >> 23 kWe 

    
Vnanje Gorice Nova pot 130 Ø čez 100 Ha površin 
Vnanje Gorice Podpeška cesta 133 35  
Vnanje Gorice Nova pot 142 40  
Vnanje Gorice Vnanje Gorice 83 39  

skupaj  114 148 m3 bp / dan 
  6000h polnih ob. ur >> 17 kWe 
    

Plešivica  Plešivica 56 70  
Podplešivica Podplešivica 66 33  
Podplešivica Podplešivica 1 20 ali več  
Podplešivica Podplešivica 27 35  
Žabnica Žabnica 1 53  

skupaj  211 240 m3 bp / dan 
  6000h polnih ob. ur >> 31 kWe 

    
Kamnik pod Krimom Kamnik pod Krimom 56 33  
Kamnik pod Krimom Kamnik pod Krimom 11 53  
Kamnik pod Krimom Kamnik pod Krimom 58 37  
Kamnik pod Krimom Kamnik pod Krimom 13   
Prevalje pod Krimom Prevalje 3 30  
Prevalje pod Krimom Prevalje pod Krimom 8 30 ali več  
Preserje  Preserje 29 59  

skupaj  242 315 m3 bp / dan 
  6000h polnih ob. ur >> 36 kWe 

    
skupaj  705 917 m3 bp / dan 

  6000h polnih ob. ur >> 104 kWe 

                                                                                                                Vir: Občina Brezovica, 2011 in ApE 

 
Za izračun so uporabljene vrednosti iz tabele 36, ki podaja potencialni izplen bioplina za 
različne živinske gnojevke na enoto GVŽ (glav velike živine). 
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Tabela 36: Izplen bioplina iz gnoja in gnojevke 
 

Potencial bioplina iz živalskih odpadkov na 1 GVŽ na dan 

(Dissemond et. al. '93, Dunaj, Umweltbundesamt) 
Govedo  1,3 m3/dan 
Prašiči 1,5 m3/dan 
Perutnina  2,0 m3/dan 

 
Število živine in perutnine se preračuna na GVŽ. Ena GVŽ je 500 kg žive teže živali. /Faktorji za 
preračun so povzeti iz avstrijskega informacijskega lista, Ökoenergie Nummer 45 b: Biogas - 
Strom und Wärme aus dem Kreislauf der Natur/ oz. so vzeti podatki KGZS. 
 
Skupno število "GVŽ - glav velike živine" v občini Brezovica pri večjih rejcih znaša približno 
700. To število GVŽ bi lahko proizvedlo 917 m3 bioplina na dan in 706.000 m3 bioplina na leto. 
Številka je samo splošni pokazatelj, saj ni mogoče računati z uporabo vsega gnoja, ki nastaja v 
na teh kmetijah, poleg tega se stalež tudi spreminja. Po drugi strani pa drži, da kmetije z manj 
živine niso upoštevane in predstavljajo dodaten energetski potencial. 
 
Kot primer in predlog bioplinske naprave smo izbrali kmetovalce, ki razpolagajo z največjim 
številom živine in so blizu skupaj. Dobili smo 4 možne širše lokacije za bioplinarno. To so 
Brezovica pri Ljubljani, Vnanje Gorice, Plešivica in Kamnik pod Krimom.  
 
Prva je zaradi naselja verjetno manj primerna, v ostalih pa bi se verjetno dalo bioplinarno 
umestiti v prostor na način, ki bi bil za okolje in stanovalce sprejemljiv. 
 
Dejansko je en tak poskus že bil. Kmetija Novak iz Plešivice, kjer je lastnik nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, je želel zgraditi bioplinarno, a je projekt tudi zaradi nasprotovanja 
okoličanov propadel. 
 
Glede na razpoložljive količine gnojevke so primerne predvsem manjše naprave reda velikosti 
50 kW električne moči. Za vse 4 izbrane potencialne bioplinarne je iz tabele 35 razvidno, da 
količina gnoja in gnojevke ne zadošča za npr. 50 kW enoto. V vseh primerih bi bilo potrebno 
dodatno uporabljati zeleno biomaso. 10 ha travinja tako npr. zadošča za dodatnih 20 kW 
električne moči, pri koruzni silaži je izplen večji, saj enaka površina zadošča za 30 kWe. 
 
S stališča gospodarnosti bi bila sicer boljša rešitev povezava nekaj večjih rejcev in večja 
bioplinarna kmetijskega tipa. Po dosedanjih izkušnjah se kot optimalna velikost kaže moč okoli 
250 kWe. Na ta način je investicija specifično že precej ugodnejša (pri 50 kW je namreč 
precejšnja in spodbude niso dovolj visoke), obenem pa logistika še ne predstavlja  prevelikih 
težav in obremenitve za okolje.  
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9.2.3 Potencial sončne energije 

Sončna energija je v Sloveniji razmeroma neizkoriščen obnovljiv vir energije, kjer se pojavlja 
velik potencial za izkoriščanje v prihodnosti. Točnih statističnih podatkov ni na razpolago, 
ocenjujemo, da je v Sloveniji vgrajenih približno 80.000 do 100.000 m2 sprejemnikov sončne 
energije (SSE v nadaljevanju) ter približno 36 MW sončnih elektrarn za neposredno proizvodnjo 
in prodajo električne energije.  
 
Sončno sevanje je sestavljeno iz elektromagnetnega sevanja različnih valovnih dolžin oz. 
frekvenc. Sevanje, ki dospe do Zemlje imenujemo globalno sončno sevanje in je sestavljeno iz 
direktnega in difuznega sevanja. Direktno sevanje do Zemljine površine prispe brez odklonov in 
povzroča ostre sence, difuzni del pa se zaradi prašnih delcev in vodnih molekul v zraku razprši 
v vse mogoče smeri.  
 
Sončno sevanje na robu atmosfere je skorajda konstantno. Odvisno od geografske širine, 
lokacije, letnega in dnevnega obdobja se sončno obsevanje na Zemlji zelo spreminja. Zaradi 
nagnjene Zemljine osi so poletni dnevi daljši od zimskih in sonce doseže višji položaj v 
poletnem obdobju kot pozimi. Glede na nihanje sončnega obsevanja čez dan se spreminja tudi 
toplotna moč SSE. 
 
Tabela 37: Letno sončno obsevanje za kraj Brezovica v kWh/m2 
 

Brezovica Letno sončno obsevanje (kWh/m2) 
      
Horizontalno 1217 
Naklon/orientacija Z JZ J JV V 
15° 1183 1252 1276 1251 1181
30° 1137 1252 1288 1254 1135
45° 1078 1217 1252 1216 1076
60° 1001 1138 1161 1137 999
75° 906 1021 1026 1021 904
90° 795 875 852 874 793

 
V Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 42, 15. 05. 2002) 
so podane vrednosti sončnega obsevanja za katastrsko občino Brezovica in Rakitna. 
 
V  k.o. Brezovica so krajevno ugotovljene klimatske podlage naslednje: 
- projektna temperatura (°C): -16, 
- temperaturni primanjkljaj (K* dan): 3.500, 
- trajanje ogrevalne sezone (dan): 265. 
 
V  k.o. Rakitna so krajevno ugotovljene klimatske podlage naslednje: 
- projektna temperatura (°C): -19, 
- temperaturni primanjkljaj (K* dan): 4.000, 
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- trajanje ogrevalne sezone (dan): 325. 
 
V občini Brezovica so trenutno štiri sončne elektrarne skupne moči 89 kW.  
 
Tabela 38: Sončne elektrarne v občini Brezovica 
  

SE - ime lokacija Leto postavitve Neto moč (kW) 

Mala 
fotonapetostna 
elektrarna Novak-
Plešivica 

Plešivica 56 2010 40 

SE Plan-net I Kamnik pod Krimom 8b 2009 3 
SE PLAN-NET II Kamnik pod Krimom 8b 2010 36 
SE Smole Kamnik pod Krimom 206  2010 10 

                                                                                                                                            Vir: www.engis.si 
 

 
                                                                                                                                      Vir: www.engis.si  
 
Slika 43: Sončne elektrarne v občini Brezovica  
 
V občini Brezovica je bilo v okviru Eko sklada v letih 2008 - 2010 subvencioniranih 28 solarnih 
sistemov s ploščatimi sončnimi kolektorji in štirje sistemi z vakuumskimi kolektorji. Pred letom 
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2008 je bilo v okviru Ministrstva za okolje in prostor prav tako subvencioniranih 35 solarnih 
sistemov.  
 

 
                                                                                                                                      Vir: www.engis.si  
 
Slika 44: SSE subvencionirani v okviru Eko sklada pred letom 2008  
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                                                                                                                                      Vir: www.engis.si  
 
Slika 45: SSE subvencionirani v okviru Eko sklada v letih 2008 - 2010  

9.2.4 Potencial geotermalne energije 

Ljubljansko barje na severnem delu občine Brezovica po geološki in tektonski zgradbi spada v 
Ljubljansko kotlino, ki je pliocenska in kvartarna udorina. Na obrobju Ljubljanske kotline so v 
karbonatnih kameninah znani pojavi termalnih voda s temperaturo nekoliko nad 20o na Bledu, v 
Besnici pri Kranju, v Pirničah ter na Ljubljanskem Barju. Ljubljansko barje je udorina, ki je 
zapolnjena s kvartarnimi sedimenti, debelimi največ 200 m. Pod njimi leže mezozojski karbonati 
ter permokarbonski skrilavci in peščenjaki. 
 
Krimsko hribovje in Rakitniška planota na jugu občine spadata v Zunanje Dinaride, ki so 
zgrajeni pretežno iz apnencev, ki so močno zakraseli. Med tektonskimi bloki apnenca so plitve 
udorine zapolnjene s flišnimi sedimenti. V tej geološki strukturi se ne pojavljajo termalne in 
mineralne vode.  
 
Slovenija ima na razpolago za več milijard GJ virov energije v nizkotemperaturnih geotermalnih 
sistemih (SV Slovenija 65 %, V Slovenija  5 %, Krško - Brežiška kotlina 25 % in Ljubljanska 
kotlina 5 %) (Ravnik, D. et al., 1992). Med termalne vode prištevamo vse vode, katerih 
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temperatura presega povprečno letno temperaturo za več kot 5 oC na mestu izvira. Tako lahko 
skoraj povsod, kjer se v večjih globinah nahaja vodonosnik, pridobivamo termalno vodo. Ker je 
geotermični gradient v posameznih delih Slovenije različen, je zaradi tega tudi temperatura 
termalne vode, zajete v enakih globinah različna.  
 
Za nastanek in delovanje ekonomsko uspešnega geotermičnega sistema so odločilni vir toplote, 
primerna rezervoarska kamenina z izolacijsko krovnino in krožeča voda kot prenosnik toplotne 
energije na površino. Upoštevati je potrebno tudi globino in temperaturo rezervoarja ter 
kemizem in izdatnost izvora. Ob upoštevanju teh osnovnih zahtev Ljubljansko barje lahko 
ustreza vsaj nekaterim od naštetih pogojev in je s stališča uporabne geometrije tudi 
perspektivno. V Ljubljanski kotlini so temperature pod površino višje od njene okolice in 
dosežejo v globini 1.000 m ponekod vrednosti do 40°C.  
 

 
 
Slika 46: Termalni izviri in termalni energetski potencial v Sloveniji 
 
Na Ljubljanskem barju se nahajata dva izvira v Podpeči in v Preserjah. Srednja letna 
temperatura izvirov znaša med 12 in 15 oC. 
 
 
 
 
 
 

Brezovica 
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Tabela 39: Naravni topli in mineralni izviri v občini Brezovica  
  
Ime lokacije Nadmorska 

višina v m 
Srednja letna 
temperatura 
površine ob 
izviru v oC 

Srednja letna 
temperatura 
izvira v oC 

Izdatnost izvira 
v l/s 

Termična moč 
v kWt 

Podpeč 
(Ljubljansko 
barje) 

290 10,5 12-15 0,5-3 20 

Preserje 
(Ljubljansko 
barje) 

289 10,5 14-15 5-8 100 

                                                                                                                              Vir: Ravnik, D. et al., 1992 
 
Na Ljubljanskem barju se nahaja več vrtin. Temperatura na globini 1.000 m znaša v vrtinah 
Brezovica med 28 in 29 oC. 
 
Tabela 40: Podatki za vrtine na Ljubljanskem barju    
  
Ime lokacije Oznaka vrtine Globina vrtine 

v m 
Največja 
globina 
temperaturne 
meritve v m 

Temperatura 
na globini 
1.000 m v oC 

Gostota 
toplotnega 
toka v mW/m2 
in koeficient 
variacije 

Črna vas PB-1/84 160 143 - - 
Tomišelj/ 
Ljubljansko 
barje 

T-1/89 230 213 14 - 

Brezovica, 
Ljubljansko 
barje 

BZ-2/87 105 100 29 87/7 

Curnovec, 
Ljubljansko 
barje  

PB-3/87 144 120 33 135/12 

Črna vas/ 
Ljubljansko 
barje 

ČV-1/86 74 64 28 - 

Brezovica/ 
Ljubljansko 
barje 

BZ-1/86 85 48 28 86/7 

Ljubljansko 
barje/ deponija 

TB-1/89 154 154 30 112/- 

Ljubljansko 
barje 

TB-2/89 123 120 31 46/- 

Curnovec/ 
Ljubljansko 
barje 

TB-3/89 370  340 34 98/6 

                                                                                                                                      Vir: Ravnik, D., 1991 
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V občini Brezovica je bila v okviru ukrepov Eko sklada v letu 2010 sofinancirana toplotna 
črpalka po sistemu zrak – voda – sanitarna voda v Vnanjih Goricah. 3 toplotne črpalke zrak – 
voda so bile subvencionirane pred letom 2008 v okviru Ministrstva za okolje in prostor.  
 

 
                                                                                                                                      Vir: www.engis.si  
 
Slika 47: Subvencionirane toplotne črpalke v občini Brezovica  

9.2.5 Potencial vetrne energije 

Na področju občine Brezovica se meritve vetra zaenkrat še ne izvajajo.  
 
Na sliki 48 so prikazane povprečne letne hitrosti vetra 50 m nad tlemi. Na sliki vidimo, da so 
hitrosti dokaj nizke glede na Primorsko, kjer so najvišje v Sloveniji. Hitrosti med 2 in 3 m/s 
oziroma 3 in 4 m/s so najvišje na zahodnem obrobju Krima na meji s sosednjo občino. Hitrosti 
med 2 in 3 m/s so tudi na območju Ljubljanjskega barja na severu občine, kjer pa je treba 
opozoriti na Naturo 2000.  
 



 109

 
                                                                                                                                      Vir: www.engis.si  
 
Slika 48: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi  
 

9.2.6 Potencial vodne energije 

Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije. Gre za čisto energijo, ker njena pretvorba v 
električno energijo ne onesnažuje okolja. Prav tako zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, saj 
zamenjuje energijo proizvedeno s fosilnimi gorivi. Količina proizvedene energije je odvisna tako 
od količine vode kot od višinske razlike vodnega padca. Male hidroelektrarne so manjši objekti 
postavljeni na manjših vodotokih z instaliranimi močmi do 10 MW.  
 
Glavne prednosti mHE so predvsem: 
 

• izkoriščanje obnovljivih energetskih virov vodotokov in s tem prihranek fosilnih goriv; 
• pridobivanje električne energije ne onesnažuje okolja; 
• prispevajo k povečanju kvalitete elektroenergetskega sistema, saj izboljšujejo 

napetostne razmere elektroenergetskega omrežja ter zmanjšujejo izgube električne 
energije v omrežju; 



 110

• dolga življenjska doba objektov; 
• gradbena dela opravljajo in opremo izdelujejo domači izvajalci; 
• prispevajo k razvoju podeželja in odročnih krajev. 

 
Za dosego ugodnih rezultatov in zgoraj navedenih prednosti pa je pri izgradnji potrebno 
upoštevati vse predpise in strokovne zahteve glede kvalitete objektov in varstva okolja. 
 
Vodni potencial v občini Brezovica 

Po podatkih Engis in Registra deklaracij za proizvodne naprave je v občini Brezovica že 
zgrajena mHE Zala 90 kW (Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana, d.o.o.) na Zali. Letna 
proizvodnja mHE Zala znaša 231 MWh.  
 
Tabela 41: Seznam malih hidroelektrarn na Zali v občini Brezovica 
 

Ime objekta Instalirana moč (kW) 
Potencialna energija 
(MWh) 

Letna proizvodnja 
(MWh) 

mHE Zala 90 137 231
 

 
                                                                                                                                       Vir: www.engis.si  
Slika 49: Male hidroelektrarne v občini Brezovica   
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Izkoriščanje vodnega potenciala je možno s pridobitvijo koncesije za izrabo posameznega dela 
vodotoka, na podlagi upoštevanja koncesijskih pogojev koncedenta. Koncesije za izgradnjo 
mHE se sicer podeli na osnovi "uredbe", ki jo sprejme vlada RS. Le-ta nato izda "odločbo o 
podelitvi koncesije" in na koncu se podpiše še koncesijska pogodba med koncedentom RS (ki jo 
zastopa vlada RS) in koncesionarjem. 
 
Bruto potencial vseh vodotokov v Republiki Sloveniji (razen Mure, Drave, Save, Soče) znaša 
770 MW. Tehnično izkoristljivi potencial  RS v malih HE (do 10 MW instalirane moči) znaša 520 
MW, tehnično-gospodarsko pa je možno v pretočnih objektih izkoristiti okrog 100 MW.  
 
Reka Zala je dolga 5,4 km, ocenjen srednji pretok je okoli 0,3 m3/s (pretok - ustje 0,610 in 
pretok - izvir 0,08 m3/s, povprečni padec pa 4,22 %). Po podatkih študije Kataster vodnih moči 
je ocenjeni bruto potencial Zale 0,664 MW, tehnični izkoristljiv potencial pa 0,465 MW. Ob 
predpostavki 4.500 predvidenih letnih ur obratovanja je pričakovana možna letna proizvodnja 
2.092 MWh (Vir: Inženirski biro Elektroprojekt, Kataster vodnih moči). V tej študiji je opredeljena 
ena lokacija za izgradnjo mHE 95 kW.  
 
Tabela 42: Podatki o reki Zali 
 
Ime reke Dolžina (km) Pretok 

ustje (m3/s) 
Bruto potencial 

(MW) 
Tehnični 

potencial (MW) 
Letna energija 

(MWh) 
Zala 5,400 0,610 0,664 0,465 2.092 
 
Na podlagi gornjih podatkov je možno za reko Zalo v občini Brezovica oceniti tehnični 
potencial na približno 0,5 MW. 

9.2.7 Potencial komunalnih odpadkov 

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v občini Brezovica v letu 2010 z javnim odvozom 
zbranih 3.470 ton odpadkov. 
 
Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov po Klasifikacijskem 
seznamu odpadkov, ki ga lastnik ali imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, 
ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči. Med odpadke ne spadajo 
snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, in snovi, ki se odvajajo z odpadnimi vodami 
neposredno v vode ali v kanalizacijo. Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno nevarno lastnost 
ali več. Med nevarne odpadke štejemo npr.: odpadna olja, okside, soli, kisline, luge, 
koncentrate, odpadke organskih topil, barve, lake, smole, agrokemijske in farmacevtske 
preparate, specialne odpadke iz bolnišnic ter druge nevarne odpadke organskega ali 
anorganskega izvora. Nevarni odpadki so po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o ravnanju z odpadki (Ur. List RS, št. 20/01) razvrščeni v Klasifikacijski seznam odpadkov po 
skupinah odpadkov skupaj z drugimi odpadki in so označeni z zvezdico ob klasifikacijski številki 
odpadka. 
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Javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Brezovica opravlja Javno 
podjetje Snaga. Začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev je urejen v 
Kamniku pod Krimom.  

9.3 Analiza posebnosti občine za energetsko načrtovanje  

Občina Brezovica ima velik potencial za izrabo obnovljivih virov energije in izvedbo ukrepov 
učinkovite rabe energije. Do sedaj je bilo izvedenih več ukrepov OVE in URE predvsem na 
pobudo posameznikov oziroma zasebnih investitorjev. V občini so štiri sončne elektrarne. Na 
reki Zali obratuje ena mala hidroelektrarna. Posamezna gospodinjstva imajo vgrajenih več 
sodobnih kotlov na biomaso in termosolarnih sistemov ter nekaj toplotnih črpalk. Izvedena je 
bila energetska sanacija manjšega števila zasebnih zgradb, predvsem zamenjav zunanjega 
stavbnega pohištva. V naselju Brezovica in delu Vnanjih Goric je zgrajeno plinovodno omrežje.  
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10. DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA 
NAČRTOVANJA V OBČINI 

 
Določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini obsega:  
 

• spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta z določitvijo izbranih 
kazalnikov; 

• uskladitev ciljev občine s cilji nacionalnega energetskega programa; 
• uskladitev ciljev z možnostmi učinkovite rabe energije in izrabo obnovljivih virov energije 

na območju občine. 
 
Določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini je orodje za spremljanje uspešnosti izvajanja 
ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta. Cilji občine so usklajeni s cilji 
Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 
2012, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, 
nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene iz obnovljivih 
virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene 
v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom. 
 
Cilji, ki si jih je postavila občina, so usklajeni z možnostmi učinkovite rabe energije in obnovljivih 
virov na njenem območju.  

10.1 Cilji Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost za obdobje 2008-2016 

Cilj Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 je 
skladno s 4. členom Direktive 2006/32/ES doseči 9 % prihranek končne energije (ali najmanj 
4.261 GWh) z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo ukrepe za učinkovito rabo energije 
in energetske storitve. Cilji so usklajeni z Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu ter 
Direktivo 2006/32/ES in podpirajo doseganje zastavljenih ciljev v zvezi z okoljem in 
zanesljivostjo oskrbe z energijo.  

 
Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti so predvideni za sektorje: gospodinjstva, 
terciarni sektor, industrijo in promet. 

 
Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih so: 

 
• finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stanovanjskih 

stavb; 
• finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme; 
• finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije; 
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• shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki; 
• energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav; 
• obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah po 

dejanski rabi; 
• energetskosvetovalna mreža za občane. 
 

Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v terciarnem sektorju (javni sektor, storitveni 
sektor, obrt in kmetijstvo) so: 

 
• finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb; 
• finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne in prezračevalne sisteme; 
• finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije; 
• zelena javna naročila. 
 

Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji so: 
 
• finančne spodbude za učinkovito rabo energije. 
 

Instrumenti za izboljšanje energetske učinkovitosti v prometu so: 
 
• promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa; 
• spodbujanje trajnostnega tovornega prometa; 
• povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil; 
• gradnja kolesarskih stez in promocija kolesarjenja. 
 

Večsektorski in horizontalni instrumenti v široki rabi in industriji so: 
 
• zakonodajni instrumenti (dopolnitev zakonodaje); 
• finančni instrumenti (okoljska dajatev, trošarina in odkupne cene električne energije); 
• drugi instrumenti (informiranje, ozaveščanje in svetovanje, izobraževanje, raziskave in 

razvoj, izvajanje energetskih pregledov,...); 
• oprostitev plačila okoljske dajatve. 

10.2 Cilji operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 
2012 

Po operativnem programu TGP mora Slovenija zmanjšati emisije vseh toplogrednih plinov za 8 
% v prvem ciljnem 5-letnem obdobju glede na izhodiščne emisije. Operativni program 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 je namenjen izvrševanju obveznosti iz 
Kjotskega protokola in opredeljuje ključne instrumente, obveznosti posameznih sektorjev pri 
uvajanju teh instrumentov ter prilagajanje instrumentov, ob upoštevanju kriterija čim manjših 
stroškov za izpolnitev Kjotskih obveznosti. Operativni program TGP vključuje cilje ReNEP: 
spodbujanje znanstvenega in tehničnega razvoja na področju proizvodnje in rabe energije, 
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izboljšanje učinkovite rabe energije ter dvig deleža obnovljivih virov energije v primarni 
energetski bilanci. 

10.3 Cilji podnebno-energetskega paketa 

Podnebno-energetski paket, ki ga je Evropska komisija sprejela 23. januarja 2008, je predložil 
načine za dosego zavezujočih ciljev, ki jih je določil Akcijski načrt Energetske politike za Evropo 
2007-2009. Temeljni elementi podnebno-energetskega paketa so: 
 

• predlog o spremembi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 275, 
25.10.2003) in s tem razširitev sedanjega sistema trgovanja z emisijami, ki bo vključeval 
vse največje industrijske onesnaževalce in tudi več toplogrednih plinov; 

• zmanjševanje emisij za sektorje, ki jih evropski sistem trgovanja z emisijami (ETS) ne 
vključuje, pri čemer se upoštevajo razlike med državami; 

• pravno zavezujoč cilj za vsako državo članico EU glede povečanja deležev obnovljivih 
virov energije v celotni porabi energije, skladno s predlogom Direktive o spodbujanju 
energije iz obnovljivih virov; 

• nov pravni okvir za zajemanje in skladiščenje ogljika. 
 
Implementacija paketa naj bi zagotovila: 
 

• zmanjšanje toplogrednih emisij za 20 % do leta 2020 glede na leto 1990; 
• 20 % delež obnovljivih virov energije v skupni porabi energije v EU do leta 2020; 
• 20 % večjo energetsko učinkovitost; 
• 10 % delež biogoriv, ki ga mora doseči vsaka država članica v gorivih za transport. 

 
Glede na to, da se možnosti za doseganje zastavljenih ciljev razlikujejo od ene do druge države 
članice, je Evropska komisija predlagala nacionalne akcijske načrte za povečevanje deleža 
obnovljivih virov energije. 
 
Iz predloga energetsko-podnebnega paketa je razvidno, da mora Slovenija do leta 2020 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov za okoli 6 % glede na emisije v letu 2005, in sicer tako, da: 
 

• za 21 % zmanjša emisije iz sektorjev, ki so vključeni v evropsko shemo trgovanja z 
emisijskimi pravicami (EU ETS sektorji). Ker ti sektorji povzročajo za okoli 40 % vseh 
slovenskih emisij toplogrednih plinov, zahtevani ukrep pomeni 8,4 % zmanjšanje celotnih 
slovenskih emisij; 

• lahko za največ 4 % poveča emisije iz sektorjev, ki niso vključeni v evropsko shemo 
trgovanja z emisijskimi pravicami (ne ETS sektorji), glede na emisije iz teh sektorjev v 
letu 2005. Ker ti sektorji povzročajo za okoli 60 % vseh slovenskih emisij toplogrednih 
plinov, taka možnost dopušča povečanje celotnih slovenskih emisij za okoli 2,4 %. 
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V energetsko-podnebnem paketu je Evropska komisija zapisala, da mora Slovenija do leta 2020 
povečati rabo obnovljivih virov energije iz trenutnih 16 % končne energije na 25 % končne 
energije v letu 2020. 
 
V predlogu zakonodajnega paketa je način izbora obnovljivih virov prepuščen državi članici, 
zato si bo Slovenija prizadevala v največji možni meri izrabiti razpoložljiv energetski potencial 
rek (predvsem srednja in spodnja Sava ter male hidroelektrarne na nižinskih vodotokih, kot je 
Savinja) ter spodbuditi uporabo gozdne biomase tako, da se bo uporabljeni energetski potencial 
biomase do leta 2020 najmanj podvojil. Predvsem mora Slovenija zmanjšati porabo končne 
energije, saj se bo v nasprotnem primeru cilj glede obnovljivih virov oddaljeval. Slovenija si bo 
prizadevala za čim manjše stroške pri izpolnjevanju zahtev energetsko-podnebnega paketa, 
zato bo v ospredje postavila ukrepe učinkovite rabe energije, podprte s finančnimi spodbudami. 

10.4 Cilji Nacionalnega energetskega programa 

Z nacionalnim energetskim programom se določajo dolgoročni razvojni cilji in usmeritve 
energetskih sistemov in oskrbe z energijo upoštevaje okoljske in tehnološke kriterije, razvoj 
javne infrastrukture in infrastrukture državnega pomena ter spodbude in mehanizmi za 
spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije. 
 
Cilji energetske politike v Sloveniji za obdobje 2010 do 2030, ki so med seboj enakovredni, so 
zagotavljanje: 
 

• zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami; 
• okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam; 
• konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter razpoložljive in dostopne energije oz. 

energetskih storitev; 
• socialne kohezivnosti. 

 
Z uravnoteženim doseganjem zastavljenih ciljev Nacionalni energetski program omogoča 
aktivno ravnanje z energijo in dolgoročen prehod Slovenije v nizkoogljično družbo. Učinkovita 
raba energije, izraba obnovljivih virov energije in razvoj aktivnih omrežij za distribucijo električne 
energije so prednostna področja energetske politike za povečanje zanesljivosti oskrbe in 
konkurenčnosti družbe ter postopen prehod v nizkoogljično družbo. 
 
Operativni cilji NEP do leta 2030 glede na leto 2008 so: 
 

• 20-odstotno izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27-odstotno 
izboljšanje do leta 2030;  

• 25-odstoten delež obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije do leta 2020 in 
30-odstoten delež do leta 2030;  

• 9,5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz zgorevanja goriv do leta 2020 in 
18-odstotno zmanjšanje do leta 2030;  
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• zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29 odstotkov do leta 2020 in za 46 odstotkov do 
leta 2030;  

• zagotoviti 100-odstotni delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in obnovljenimi 
stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018;  

• zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven ne več kot 45 % do leta 2030 in diverzifikacija 
virov oskrbe z energijo na enaki ali boljši ravni od sedanje;  

• nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo 
diverzifikacijo virov energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo integracijo s 
sosednjimi energetskimi trgi.  

 
Na podlagi EZ, razvojne usmeritve v nizkoogljično družbo in zaradi prispevka področij k 
doseganju ciljev NEP so kot prednostna področja aktivnosti predlagana:  
 

• učinkovita raba energije;  
• izkoriščanje obnovljivih virov energije;  
• razvoj omrežij za distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih omrežij.  

 
Prednostna področja rabe in oskrbe s toploto. Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb bo 
ključni ukrep prihodnje energetske politike za oskrbo s toploto. Vzporedno bo potekal 
ambiciozen prehod na nizkoogljične vire, in sicer pospešeno uvajanje OVE ter ohranjanje 
fosilnih goriv za proizvodnjo toplote le v SPTE z visokim izkoristkom, povezano s pospešenim 
razvojem sistemov daljinskega ogrevanja. Spodbude bodo namenjene obsežnemu programu 
energetske sanacije stavb, razvoju finančnih mehanizmov za izvedbo le-teh ter povečanju vloge 
dobaviteljev energije za spodbujanje in izvedbo projektov učinkovite rabe energije. Vodilno 
vlogo pri sanaciji stavb bo prevzel javni sektor in dal zgled. Podprti bodo ukrepi za povečanje 
konkurenčnosti industrije z izboljšanjem učinkovitosti rabe in upravljanja z energijo.  
 
Prednostna področja rabe in oskrbe z električno energijo. Ključni ukrep bo obvladovanje 
rasti rabe električne energije z izboljšanjem energetske učinkovitosti v vseh sektorjih. Zagnan 
bo nov investicijski cikel za gradnjo objektov za proizvodnjo električne energije. Pospešen bo 
razvoj proizvodnje električne energije iz OVE: poleg razvoja proizvodnje iz hidroenergije bo 
znatno večji tudi delež proizvodnje iz drugih OVE in iz SPTE z visokim izkoristkom. Delež 
električne energije iz OVE glede na bruto končno rabo električne energije so bo do leta 2030 
povečal nad 50 odstotkov. Večji del zastarelih in okoljsko nesprejemljivih termoenergetskih 
objektov bodo nadomestile nove enote, dolgoročno bo razvoj usmerjen v konkurenčno 
nizkoogljično proizvodnjo električne energije. Predvidena sta razvoj in izgradnja aktivnih omrežij 
v podporo večji učinkovitosti rabe in razpršeni proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE z 
visokim izkoristkom.  
 
Raba in oskrba z energijo v prometu. Ukrepi bodo osredotočeni na izboljšanje energetske 
učinkovitosti vozil in vožnje, uvajanje novih energentov v promet z vzpostavitvijo polnilne 
infrastrukture ter uvajanjem električnih vozil ter vozil na druga alternativna goriva, kar bo 
doprineslo k zmanjšanju lokalnih in globalnih obremenitev okolja.  
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10.5 Določitev ciljev lokalnega energetskega koncepta 

Glede na ugotovitve poglavij 6 (Šibke točke oskrbe in rabe energije), 7 (Ocena predvidene 
prihodnje rabe energije in napotki glede prihodnje oskrbe z energijo) in 8 (Analiza možnosti 
učinkovite rabe energije in analiza potencialov obnovljivih virov energije) ter ob upoštevanju 
ciljev Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP 
do 2012, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, 
nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene iz obnovljivih 
virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene 
v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom so oblikovani konkretni cilji za 
občino Brezovica.  
 
Cilji občine Brezovica so postavljeni v skladu s potencialom URE in izrabe OVE v občini ter ob 
upoštevanju zgrajenega plinovodnega omrežja. Prav tako so cilji oblikovani tako, da bodo 
odpravljene največje šibke točke na posameznih področjih. 
 
Za javne objekte, ki so ob plinovodnem omrežju (Brezovica in Vnanje Gorice) predlagamo 
obvezen priklop in kogeneracijo na zemeljski plin. Enako velja tudi za druge večje zasebne 
objekte. Za individualne hiše ob plinovodnem omrežju predlagamo obvezno priključitev na 
plinovod z možnostjo izvedbe mikro kogeneracij. Obvezen priklop mora občina predpisati z 
odlokom. Obvezna priključitev ne velja v primeru, da se lastnik odloči za izrabo obnovljivih virov 
energije, če ti pokrivajo več kot 2/3 potreb oskrbe z energijo. Za potrebe pridobivanja toplote v 
načrtovani gospodarski coni v Brezovici smotrno načrtovati centralni daljinski sistem ogrevanja 
s kogeneracijo na zemeljski plin. 
 
Za javne objekte, kjer ni omrežja plina, predlagamo ogrevanje na lesno biomaso. Enako velja 
tudi za individualne hiše, pri čemer pride v poštev ogrevanje na lesno biomaso z individualnimi 
kotli ali mikro sistemi. 
 
V vseh zasebnih in javnih zgradbah je potrebno spodbujati tudi uporabo pasivne solarne 
gradnje in bioklimatske arhitekture ter vgradnjo pasivnih in aktivnih solarnih sistemov. Prav tako 
se ne sme pozabiti na ukrepe učinkovite rabe energije.   
 
Projekti daljinskega ogrevanja na biomaso ali bioplin so možni v relativno bolj strnjenih krajih 
Podpeč in Rakitna, kamor bi se priključili vsi večji porabniki energije in stanovanjski objekti. 
Možne lokacije bioplinarn so Brezovica, Vnanje Gorice, Plešivica in Kamnik pod Krimom. Z 
izrabo bioplina se rešuje tudi problem živalskih odpadkov v živinoreji.   
 
V nadaljevanju so podani cilji občine Brezovica: 
 
Stanovanja – ogrevanje: 

• izvedba ukrepov učinkovite rabe energije; 
• zmanjšanje specifične rabe energije v stanovanjih; 
• povečanje izrabe OVE za ogrevanje in pripravo tople vode; 
• priključitev stanovanj ob plinovodu na omrežje zemeljskega plina.  
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Stanovanja - poraba električne energije: 
• zmanjšanje specifične porabe električne energije na stanovanje oz. gospodinjstvo.  

 
Javne stavbe: 

• uvedba ukrepov URE; 
• povečanje izrabe OVE; 
• priključitev javnih objektov ob plinovodu na omrežje zemeljskega plina;  
• zmanjšanje specifične rabe energije v javnih stavbah;  
• zmanjšanje stroškov za energijo; 
• uvedba energetskega knjigovodstva. 

 
Javna razsvetljava: 

• zmanjšanje stroškov za javno razsvetljavo; 
• povečanje deleža varčnih svetil. 

 
Večja podjetja: 

• uvedba ukrepov URE;  
• povečanje izrabe OVE; 
• priključitev javnih objektov ob plinovodu na omrežje zemeljskega plina; 
• zmanjšanje emisij; 
• zmanjšanje stroškov za energijo; 
• uvedba energetskega knjigovodstva. 

 
Oskrba energije iz kotlovnic: 

• izvedba daljinskega sistema ogrevanja s kogeneracijo na zemeljski plin v gospodarski 
coni na Brezovici; 

• izvedba daljinskega ogrevanja z izrabo biomase ali bioplina v Podpeči in na Rakitni.  
 
Promet: 

• povečanje uporabe javnega transporta; 
• povečanje rabe biogoriv v javnem transportu. 

 
Ozaveščanje, izobraževanje in informiranje:  

• vključitev občine v mednarodne projekte; 
• organizacija dogodkov na temo OVE in URE; 
• objave na temo URE in OVE; 
• nagrajevanje projektov dobrih praks OVE in URE; 
• izdelava informativnih brošur na temo OVE in URE; 
• organizacija svetovalne službe.  

10.6 Določitev kazalnikov 

Za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov so določeni kazalniki, s katerimi občina spremlja 
izvajanje posameznega ukrepa. Vsi kazalniki so v neposredni povezavi s cilji lokalne skupnosti 
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in posredno s cilji Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa zmanjševanja 
emisij TGP do 2012, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 
2008-2016, nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo rabo električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo rabo električne energije, 
proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom. 
V nadaljevanju so podani kazalniki za spremljanje ukrepov občine Brezovica:  
 
Stanovanja – ogrevanje: 

• število izvedenih ukrepov URE; 
• zmanjšanje specifične rabe energije v stanovanjih;  
• število izvedb projektov OVE; 
• povečanje deleža izrabe OVE; 
• števlilo priključkov na omrežju zemeljskega plina.   

 
Stanovanja - poraba električne energije: 

• zmanjšanje specifične porabe električne energije na stanovanje oz. gospodinjstvo.  
 
Javne stavbe: 

• število izvedenih ukrepov URE; 
• število izvedb projektov OVE; 
• povečanje deleža izrabe OVE; 
• števlilo priključkov na omrežju zemeljskega plina;  
• število kogeneracija na zemeljski plin; 
• zmanjšanje specifične rabe energije v javnih stavbah; 
• zmanjšanje stroškov za energijo.   

 
Javna razsvetljava: 

• zmanjšanje stroškov za javno razsvetljavo;  
• število izvedenih ukrepov URE v javni razsvetljavi. 

 
Večja podjetja: 

• število izvedenih ukrepov URE; 
• število izvedb projektov OVE 
• števlilo priključkov na omrežju zemeljskega plina 
• število kogeneracija na zemeljski plin;.  

 
Oskrba energije iz kotlovnic: 

• izvedba daljinskega sistema ogrevanja s kogeneracijo na zemeljski plin v gospodarski 
coni na Brezovici; 

• izvedba daljinskega ogrevanja z izrabo biomase ali bioplina v Podpeči in na Rakitni.  
 
 
Promet: 

• število vozil v javnem sektorju z izpusti CO2 pod 120 g/km; 
• število električnih vozil v občini;  
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• število obiskovalcev izobraževalnih programov o trajnostni mobilnosti.  
Ozaveščanje, izobraževanje in infssormiranje:  

• število mednarodnih projektov; 
• število obiskovalcev dogodkov na temo OVE in URE; 
• število objav na temo URE in OVE; 
• število nagrad projektov dobrih praks OVE in URE; 
• število informativnih brošur na temo OVE in URE; 
• število svetovanj.  
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11. ANALIZA UKREPOV 

 
Analiza možnih ukrepov obsega: 
 

• analizo oskrbe z energijo; 
• analizo ukrepov učinkovite rabe energije; 
• analizo ukrepov uporabe obnovljivih virov energije; 
• analizo ukrepov za zmanjšanje porabe goriv in emisij v prometu; 
• analizo ukrepov ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja. 

 
Ukrepi so predlagani na podlagi trenutnega stanja porabe in oskrbe z energijo ter analiziranih 
možnosti za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov. Obravnavano je tudi omrežje 
zemeljskega plina.  

11.1 Težišča pri izbiri ukrepov 

V zasebnih in javnih zgradbah je priporočljivo, kjer je to mogoče, uporabiti obnovljive vire 
energije, zlasti lesno biomaso. Potrebno je spodbujati uporabo pasivne solarne gradnje in 
bioklimatske arhitekture, vgradnjo pasivnih in aktivnih solarnih sistemov, uporabo individualnih 
kotlov na lesno biomaso oziroma priklop na daljinsko ogrevanje na biomaso ali bioplin v krajih, 
kjer je omrežje načrtovano. Na območju plinovodnega omrežja se priporoča priključitev na 
plinovod ob izvedbi ukrepov URE.  

11.2 Izvedeni ukrepi 

V občini Brezovica je bilo v dosedanjem času izvedenih nekaj ukrepov na področju učinkovite 
rabe in obnovljivih virov energije. Posebej je treba izpostaviti naslednje: 
 

1. Na reki Zali je v obratovanju mala hidroelektrarna 
2. Postavitev štirih sončnih elektrarn 
3. Energetska sanacija določenega števila obstoječih zasebnih zgradb (predvsem 

zamenjava zunanjega stavbnega pohištva) 
4. Vgradnja več kotlov na lesno biomaso za ogrevanje zasebnih hiš 
5. Vgradnja preko 60 termosolarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode v zasebnih 

hišah 
6. Vgradnja solarnega sistema v Tehnološkem centru Špan d.o.o.  
7. Vgradnja nekaj toplotnih črpalk 
8. Izgradnja zasebne nizkoenergijske hiše na Rakitni 
9. Nizkoenergijska stavba OŠ Brezovica 
10. Izgradnja plinovodnega omrežja v naselju Brezovica in Vnanje Gorice. 
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Izvedeni ukrepi, ki jih je sofinaciral Eko sklad, so podrobneje prikazani v poglavju 9. Kot je 
razvidno iz pregleda, je na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije več že 
izvedenih projektov, ki so pomembni predvsem iz demonstracijskih in promocijskih vidikov. S 
povečanjem njihovega števila pa bodo seveda sledili tudi večji energetski učinki. 
 

 
Slika 50: Izvedeni ukrepi OVE in URE v občini Brezovica v obdobju 2008 - 2010 

11.3 Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) 

Sistem DOLB v posameznem kraju je običajno ekonomsko upravičen, če imamo zadostno 
koncentracijo in gostoto odjema toplote ob trasi DO. Zelo primerno pa je seveda tudi, da je v 
kraju oziroma v njegovi bližnji okolici, na voljo zadostna količina lesnih ostankov. Gre predvsem 
za ostanke, ki nastajajo v lesno predelovalni industriji, na žagah, itd. Določen del je možno 
pridobiti tudi iz ostankov pri sečnji gozdov in gojitvenih posegih v gozdovih in ob kmetijskih 
površinah, ki se zaraščajo. 
 
Pri dimenzioniranju velikosti kotlov na lesno biomaso in sistema DO je potrebno analizirati 
toplotne potrebe obstoječih in potencialnih novih odjemalcev toplote ter toplotnih izgub sistema, 
ki so običajno na nivoju 10 – 15 %. Pri analizi toplotnih potreb so najbolj pomembni podatki o 
povprečnih dnevnih temperaturah v kraju tekom celega leta in podatki o dejanski rabi 
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energentov. Moči obstoječih kotlov v gospodinjstvih in drugih objektih so manj relevantni, ker so 
bili v preteklosti mnogokrat bistveno predimenzionirani. 
 
Na osnovi zbranih podatkov se za posamezno območje, za katerega se oceni, da izpolnjuje 
pogoje za sistem DO, tehnično in ekonomsko določi velikost kotlov ter ustrezno dolžino, 
dimenzije in razvejanost toplovoda. Običajno kotli na lesno biomaso pokrivajo potrebo po toploti 
v pasu, konično toploto pa pokrivamo s kotli na fosilna goriva. 
 
Občina ima en večji gravitacijski pol in sicer somestje naselij Brezovica, Vnanje Gorice in 
Notranje Gorice z naseljem Žabnica, drugi, manj izrazit pol predstavljajo Podpeč – Preserje – 
Kamnik pod Krimom, tretji manj izrazit pol je poselitev na Rakitni. V Brezovici in delu Vnanjih 
Goric je zgrajeno plinovodno omrežje. V ostalih naseljih je možna izvedba daljinskega 
ogrevanja na biomaso, na katerega bi se priklopili največji porabniki v centru kraja.  
 
Razpršena gradnja in odsotnost večjih, industrijskih porabnikov toplote vplivata na manjšo 
gostoto toplotnega odjema in posredno zmanjšujeta rentabilnost daljinskega ogrevanja, zato je 
smotrnost predhodno seveda treba potrditi s študijo izbvedljivosti. 
 
V občini Brezovica je smiselna izvedba manjšega sistema daljinskega ogrevanja na biomaso 
(DOLB) v relativno bolj strnjenem kraju Podpeč in Rakitna, na katerega bi se priklopili največji 
porabniki v centru kraja xx kot so osnovna šola, občina, stanovanjski bloki, poslovni center itd. 
Poleg teh bi se ob toplovodu priključile tudi individualne hiše v strnjenem naselju. 

11.4 Sistemi DO na bioplin  

Pristop je podoben, kot je opisan v poglavju za DO na lesno biomaso. Na osnovi zbranih 
podatkov se dimenzionira tehnično in ekonomsko optimalno velikost enote SPTE, kotlov in 
toplovoda. Pri dimenzioniranju enote SPTE se upošteva, da ta pokriva potrebo po toploti v 
pasu, konično toploto pa pokrivamo s kotli na fosilna goriva. V določenih primerih je možno 
sisteme daljinskega ogrevanja načrtovati tudi v kombinaciji uporabe bioplinskih naprav in kotlov 
na lesno biomaso. 
 
Kot že omenjeno je za območje občine Brezovica značilna zgoščena poselitev v naseljih 
Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice z naseljem Žabnica in manj zgoščena poselitev v 
naseljih Podpeč – Preserje – Kamnik pod Krimom ter manj izrazita poselitev na Rakitni. 
Razpršena gradnja skupaj z odsotnostjo industrijskih porabnikov toplote vpliva na manjšo 
gostoto toplotnega odjema in zmanjšuje rentabilnost daljinskega ogrevanja. Po drugi strani pa 
izraba gnojevke in gnoja za proizvodnjo bioplina, rešuje ekološki problem, ki je prisoten v občini 
(smrad in škodljiva izlitja v podtalnico in vodotoke). Tako ne gre samo za energetske projekte, 
temveč projekte, ki rešujejo lokalno okoljsko problematiko in prispevajo h globalnemu 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. 
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11.5 Ukrepi na področju oskrbe z energijo  

11.5.1 Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno 
energijo in zagotavljanje njene kakovosti  

Razpoložljivost energije za lokalno oskrbo v Sloveniji je zadovoljiva. Elektro-distribucijsko 
omrežje pokriva vsa strnjeno naseljena območja. Ni pa povsod rešeno vprašanje (javne) oskrbe 
z električno energijo za oddaljene objekte. Nizko in srednje napetostno elektroenergetsko 
(distribucijsko) omrežje je potrebno dopolnjevati zaradi povečanja zanesljivosti dobav, premikov 
obremenitev in novih lokalnih virov električne energije. Ker je distribucija električne energije v 
pristojnosti podjetij, katerih lastništvo je pretežno v državni lasti, lahko lokalni energetski 
koncept z ukrepi le opozarja na določene šibke točke v oskrbi z električno energijo. 
 
Po podatkih Elektro Ljubljana d.d. razmeroma visoka koncentracija odjema in relativna 
oddaljenost od napajalnega vira prispevata v času koničnih obremenitev k visokim padcem 
napetosti v elektroenergetskem omrežju na širšem območju občine Brezovica v normalnem 
obratovalnem stanju na srednjenapetostnem (20 kV) nivoju, kar se odraža tudi v slabši kvaliteti 
dobavljene električne energije končnim odjemalcem. V času koničnih obremenitev je težavno 
tudi zagotavljanje rezerve ob izpadu posameznih 20 kV izvodov v celoti. V ta namen se na 
širšem vplivnem območju skladno s sprejetimi kratko in srednjeročnimi plani predvideva 
razbremenitev le teh z integracijo novih SN izvodov v kabelski izvedbi iz bližnjih napajalnih virov 
(RTP 110/20 kV Vrhnika in RP 20 kV Kozarje) v obstoječe SN omrežje. Predvidena je izgradnja 
SN kabelske povezave RP 20 kV Kozarje – TP Gmajnice z ojačitvijo v smeri Notranjih Goric. 
 
Na distribucijskem elektroenergetskem omrežju so zaradi izboljšanja napetostnih razmer na 
mikrolokacijah (deli posameznih naselij) skladno z 10 letnim razvojnim planom predvidene 
gradnje transformatorskih postaj 20/0,4 kV na naslednjih območjih: Brezovica cerkev, Bičevje 
Podpeška, Vnanje Gorice Podpeška, Plešivica, Notranje Gorice Mavsarjeva, Notranje Gorice 
Železniška postaja, Podpeč Črna vas in Jezero, Preserje gasilni dom, Kamnik pod Krimom in 
Rakitna. Preostali razvoj distribucijskega omrežja za električno energijo na območju občine bo 
poleg predvidenih sprememb potekal v odvisnosti od nadaljnjega razvoja občine oziroma na 
posameznih mikrolokacijah od potreb investitorjev, katerih novogradnje bi ob priklopu na 
obstoječe omrežje eventualno pomenile nedopustno poslabšanje napajalnih razmer obstoječim 
odjemalcem in s tem izkazano potrebo po upravičenem posegu v distribucijsko omrežje. 
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11.5.2 Povečanje učinkovitosti distribucijskih 
sistemov 

Učinkovitost distribucijskih sistemov (daljinsko ogrevanje in zemeljski plin) povečujemo z večjim 
številom priključkov na določenem geografskem območju. S spodbujanjem priključevanja na 
omrežja hkrati tudi izboljšamo okoljske posledice, ki jih prinaša oskrba z energijo. 
 
Za ureditev situacije na območjih že obstoječih omrežij, ima lokalna skupnost možnost sprejeti 
odlok o načinu ogrevanja, s katerim predpiše prioritetni vrstni red pri izbiranju načina ogrevanja. 
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. 
 
Plinovodno omrežje 

V primeru obstoječega plinovodnega omrežja v Brezovici in Vnanjih Goricah je cilj občine 
Brezovica čim večja stopnja priključenosti na ta sistem, zato mora sprejeti ustrezne ukrepe. Ena 
možnost je sprejetje odloka o načinu ogrevanja oziroma o obvezni priključitvi na distribucijske 
sisteme. Ta rešitev mora biti predvidena tudi v občinskem prostorskem načrtu, ki je v fazi 
sprejemanja. Druga možnost pa je izvedba akcij za promocijo ogrevanja iz distribucijskih 
sistemov, preko katerih se občanom približajo prednosti tovrstnega načina ogrevanja. Pri tem je 
potrebno poudariti, da obveznost priključitve na plinovod ne velja, če objekt več kot 2/3 potreb 
pokriva z obnovljivimi viri energije.  
 
V Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Brezovica 
(Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002) je v 21. členu navedeno, da je na območju 
občine Brezovica priključitev objektov na distribucijsko plinovodno omrežje obvezna, če je to 
predvideno s prostorskimi izvedbenimi akti ali s programom sanacije ekološkega stanja okolja, 
ki jih sprejme pristojni občinski organ. 
 
22. člen odloka pa navaja, da je za vse nove objekte in obstoječe, ki se jih dograjuje, nadgrajuje 
ali kako drugače prenavlja, tako da se njihova skupna uporabna površina poveča za več kot 20 
% ali se v njih spreminja sistem ogrevanja (vpeljava centralne kurjave, zamenjava kotlov, 
zamenjava gorilnikov na kotlih in podobno) obvezna priključitev na plinovodni sistem ali kjer to 
ni možno uporaba enega od čistih goriv (obnovljivih virov energije). Smiselno velja tudi za 
uporabo energije za tehnološke namene.  
 
Meje plinifikacije v občini prikazuje priloga 3. Za območja predvidene plinifikacije, kjer še ni 
zgrajeno plinovodno omrežje je do izgradnje plinovoda še vedno prva prioriteta uporaba 
obnovljivih virov energije.  
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11.5.3 Povečanje učinkovitosti skupnih centralnih 
kotlovnic 

Splošne usmeritve glede izvedljivosti ukrepov za večje kotlovnice so: 
• Če kotlovnice uporabljajo kot vhodni energent ELKO ali mazut in se nahajajo na območju, 

kjer obstaja plinovod/toplovod, je te kotlovnice potrebno priključiti na eno od teh omrežij. 
• Če kotlovnice uporabljajo kot vhodni energent ELKO ali mazut in na območju, kjer se 

posamezna kotlovnica nahaja, ni plinovoda/toplovoda, je potrebno preveriti možnosti 
vpeljave lesne biomase kot vhodnega energenta. Če je to mogoče, naj se ukrep izvede ob 
potrebni zamenjavi kurilne naprave. 

• Za vse obstoječe večje kotlovnice je potrebno preveriti možnosti za SPTE postrojenje. 
• Vse nove večje kotlovnice naj se načrtujejo tako, da bodo odprte možnosti za SPTE 

postrojenja. 
 
Večje kotlovnice v občini za ogrevanje uporabljajo kurilno olje (enota vrtcev Brezovica in 
Rakitna, OŠ Brezovica, PŠ Notranje Gorice, OŠ Preserje, PŠ Jezero, PŠ Rakitna, Mladinsko 
klimatsko zdravilišče Rakitna, KS Podpeč - Preserje in JKP Brezovica d.o.o.) in plin (enota vrtca 
Vnanje Gorice in enota Podpeč). Gre za energetsko dokaj potratne stavbe, kar kaže na visok 
potencial URE. Prav tako je potrebno preveriti možnosti zamenjave fosilnega energenta z 
biomaso. Na območju zgrajenega plinovodnega omrežja v Brezovici in Vnanjih Goricah se 
morajo večji objekti priključiti na plinovod.  

11.6 Ukrepi na področju učinkovite rabe energije 

11.6.1 Javni sektor 

Poudarek na ukrepih na področju javnega sektorja so ukrepi v javnih objektih v lasti lokalne 
skupnosti in ukrepi na področju javne razsvetljave. Podlage za določitev potrebnih ukrepov v 
posameznih skupinah javnih objektov so: 
 

• javne stavbe lokalne skupnosti: pridobljeni vprašalniki; 
• javna razsvetljava: pridobljeni podatki od Elektro Ljubljana d.d. o porabi električne 

energije za javno razsvetljavo.  

11.6.2 Javni objekti  

V celotnem sklopu stavb javnega sektorja se konkretni ukrepi za posamezno stavbo 
osredotočajo predvsem na javne stavbe v lasti lokalne skupnosti. Ker je odločanje v neposredni 
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pristojnosti lokalnih skupnosti, se lahko za stavbe sprejmejo konkretni ukrepi. Akcijski načrt, ki 
ga sprejme občinski svet nalaga ukrepe neposredno lokalni skupnosti, zato je pomembno, da 
ima za izvajanje vseh ukrepov lokalna skupnost tudi pristojnost izvajanja.  
 
Ukrepi so določeni na osnovi ugotovljenega in analiziranega stanja rabe energije (poglavje 4.3) 
in možnosti učinkovite rabe energije (poglavji 9.1.1), na osnovi identificiranih šibkih točk 
(poglavje 7) ter na osnovi postavljenih ciljev s področja javnih objektov (poglavje 10.5).  
 
Javni sektor je sestavljen iz večjih porabnikov, ki so praviloma večji energetski porabniki in 
omogočajo velike prihranke že z osnovnimi ukrepi učinkovite rabe energije.  
 
Po podatkih Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije znaša za Slovenijo 
ekonomsko upravičen potencial varčevanja z energijo v stavbah okoli 30 %. Posamezni ukrepi 
učinkovite rabe energije prispevajo določen delež k doseganju prihrankov. Že s pomočjo 
ukrepov energetskega gospodarjenja stavb kot so energetsko knjigovodstvo, energetski 
monitoring, izobraževanje zaposlenih, je moč doseči prihranke okoli 10 %. Z investicijskimi 
ukrepi v sistemu ogrevanja je možno doseči prihranke v višini do 20 %, z dodatno izolacijo 
ovoja stavbe do 20 % ter z izolacijo podstrešja do 12 %. Pomemben ukrep za zmanjšanje 
porabe energije je zamenjava starih in dotrajanih oken, kar omogoča doseganje prihrankov do 
20 %.  
 
Na področju šol je bil razvit program Šolsko energetsko knjigovodstvo, ki je bil izdelan v sklopu 
širšega programa spodbujanja ukrepov učinkovite rabe. Izvajalec projekta je Gradbeni inštitut 
ZRMK iz Ljubljane v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani. V okviru 
projekta je bil izdelan program za računalniško podporo uvajanja energetskega knjigovodstva v 
šole - Šolski energetski poročevalec. Program omogoča preprost vnos podatkov o rabi energije 
in s tem povezanimi stroški, določanje enostavnih energetskih in ekoloških kazalcev in 
diagnostiko napak ter zasledovanje učinkov izvedenih ukrepov učinkovite rabe energije (URE) v 
šoli. 
 
Na podlagi izkušenj pri izvajanju energetskih pregledov v preteklosti je bilo ugotovljeno, da je v 
šolskih stavbah velik in ekonomsko zanimiv energetsko varčevalni potencial v izvajanju 
organizacijskih ukrepov in na področju vzdrževalnih del ter manjših investicij in ne le na 
področju velikih investicij v celovito energetsko prenovo stavbe. Energetsko knjigovodstvo 
oziroma vzpostavitev stalnega spremljanja rabe energije in stroškov zanjo je prvi priporočeni 
ukrep v šolskih stavbah. Uvajanje energetskega knjigovodstva v šolah vpliva na večjo 
osveščenost o URE pri vseh udeležencih šolskih aktivnosti: pri učencih, učiteljih, vodstvu šole, 
energetskih menedžerjih - hišnikih, kot tudi pri občinah (nosilcih dejavnosti osnovnega šolstva) 
oziroma v segmentu državne uprave zadolženem za šolstvo. Predpostavlja se, da se že na 
podlagi rednega (samo)nadzora pričakujejo prihranki pri rabi energije, prihranki pri obratovalnih 
stroških ter zmanjšanje emisij škodljivih snovi v obsegu 5-15 % glede na izhodiščno 
nenadzorovano stanje. 
 
Omenjeni program je možno uporabiti tudi v vseh ostalih javnih objektih in tako prispevati k 
zmanjšanju porabe energije. 
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Najpomembnejši korak v prizadevanjih za učinkovitejšo rabo energije v javnih zgradbah in 
zmanjšanju stroškov zanjo je dogovor med uporabnikom zgradbe (npr. šolsko vodstvo) in 
občino Brezovica. Šele ob njunem tesnem sodelovanju in ob doseženem soglasju o načrtu za 
URE, posebej pa o porabi privarčevanih denarnih sredstev, bodo rezultati doseženi v 
obojestransko zadovoljstvo.  
 
Nekaj splošnih smernic oziroma skupnih značilnosti za uspešno izvajanje energetskega 
upravljanja je podanih v nadaljevanju: 
 
1. Proces je uspešen in učinkovit takrat, ko da pobudo zanj ali pa jo vsaj podpre s svojo 
avtoriteto vodstvo institucije. 

2. V objektih je potrebno uvesti energetsko knjigovodstvo, ki pomeni beleženje in 
spremljanje rabe energije in stroškov v vseh javnih objektih; šele poznavanje trenutnega stanja 
in preteklih trendov omogoča sprejemanje učinkovitih ukrepov in opazovanje njihovih učinkov.  
 
3. Energetsko knjigovodstvo tako 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 URE v objektih (npr. 

spremembe bivalnih navad uporabnika, pravilno delovanje regulacijske tehnike…) 
 
4. Pogosto je koristno imenovati posebno osebo (lahko je to hišnik, član vodstva, …), t.i. 
energetskega menedžerja, posebej zadolženo za spremljanje rabe energije in beleženje 
stroškov ter opazovanje in poročanje o rezultatih ukrepov URE; energetski menedžer deluje tudi 
kot kontaktna oseba med institucijo in občino na tem področju. 

 
5. Bistveno je sodelovanje hišnika in drugih oseb, zadolženih za vzdrževanje objekta 
(redni pregledi ogrevalnega in vodovodnega omrežja, pregledi električne napeljave, preverjanje 
tesnjenja oken, poročanje vodstvu in energetskemu menedžerju o potrebnih vzdrževalnih delih 
in zamenjavah, …)  

 
6. Zaposleni v javnih zgradbah imajo lahko izmenično vlogo "energetskih izvidnikov" in 
skrbijo za dobro gospodarjenje z energijo v posameznih in skupnih prostorih (ugašajo luči, če 
svetijo po nepotrebnem, pravilno prezračujejo prostore, beležijo temperaturo v prostorih, 
opozorijo na pokvarjene vodovodne pipe ipd.)  

 
7. K energetskemu upravljanju in URE je potrebno pritegniti celotno institucijo ter tematiko 
vključiti v program rednih sestankov. 

 
8. Čim prej se je potrebno dogovoriti za energetski pregled zgradbe in na podlagi 
izsledkov organizirati načrt dejavnosti, investicij v ukrepe. 
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Osnovni namen energetskega pregleda je izdelava načrta predlaganih ukrepov in investicij v 
obliki programa aktivnosti energetske učinkovitosti, s čimer se doseže nižja poraba energije in s 
tem stroškov.  
 
Energetski pregled obsega naslednje dejavnosti: 
 

• Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo vključuje pridobivanje podatkov (iz 
računov, s pomočjo meritev, popisov števcev itd) in analizo podatkov o rabi energije. Z 
analizo zapisov o porabi energije v preteklem obdobju se pridobi podatke o strukturi in 
mesečnih porabah posameznih virov energije, ki so lahko osnova za napoved porabe 
energije v prihodnosti.  

• Določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije. Ukrepi segajo od zamenjave 
kotla in uvedbe boljše regulacije ogrevanja pa do zamenjave oken in izolacije fasade, pri 
čemer igra pomembno vlogo tudi informiranje lastnika in uporabnikov o možnostih za 
smotrnejše ravnanje z energijo. 

• Analiza izbranih ukrepov. Za posamezne ukrepe se določijo prihranki energije in 
stroškov ter višina in vračilni rok investicije. Oceni se tudi pozitivne vplive ukrepov na 
okolje. Izvajalec energetskega pregleda izdela tudi prednostni seznam predlaganih 
ukrepov. 

• Poročilo o energetskem pregledu. Izvajalec energetskega pregleda izdela poročilo, ki 
obsega tudi povzetek predlaganih ukrepov. Svoje predloge izvajalec predstavi lastniku in 
uporabnikom na skupnem sestanku, kjer se dogovorijo o prioritetnih aktivnostih, ki 
izhajajo iz energetskega pregleda. 

 
9. Uporabiti obnovljive vire energije, kjer je to mogoče: (pasivni in aktivni solarni sistemi, 
uporaba kotlov oz. daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, toplotnih črpalk, itn.), 

 
10. Izvajati osnovne ukrepe URE: 

• pri ogrevanju: cilj je zmanjšanje toplotnih izgub zgradb, kar lahko dosežemo: s primerno 
in dobro izolacijo stavb, vgradnjo kvalitetnih oken, zamenjavo starih oken ter dodatno 
zatesnitvijo, uporabo termostatskih ventilov ter pravilnega prezračevanja prostorov, z 
uvedbo avtomatske regulacije temperature v prostorih v odvisnosti od zunanje 
temperature ter izvedbo investicij v OVE; 

• pri porabi električne energije: uporaba varčnih sijalk, sodobne razsvetljave ter sodobnih 
energetsko varčnih naprav (razred A)… 

• pri porabi vode: smotrna uporaba hladne in tople vode, uporaba varčnih energijsko 
varčnih pralnih in pomivalnih strojev… 

 
Na podlagi pregleda in analize energetskega stanja javnih objektov v poglavju 8.1.1 so za 
posamezne javne objekte v spodnji tabeli določeni ukrepi na naslednjih elementih: 
 

• ogrevalni sistem: povečanje energetske učinkovitosti ogrevalnega sistema in posredno 
zmanjšanje porabe energentov; 

• zmanjšati toplotne izgube javnega objekta; 
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• priprava sanitarne tople vode; 
• sistem prezračevanja in hlajenja: optimizacija prezračevanja poleg ustrezne klime v 

prostoru lahko prinese tudi prihranek energije za ogrevanje; 
• razsvetljava in električne naprave: zmanjšanje porabe električne energije; 
• sanitarna hladna voda: manjša poraba hladne vode in nižji stroški; 
• izobraževanje in osveščanje. 

 
V skladu z Energetskim zakonom (EZ-NPB4 z dne 02.04.2010) morajo upravljavci stavb za 
stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, ki so v uporabi državnih organov, 
organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih 
gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, voditi energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o 
vrstah, cenah in količini porabljene energije. 
 
Energetski zakon tudi predpisuje, da mora upravljavec stavbe v stavbah s celotno uporabno 
tlorisno površino nad 1000 m2, ki so v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih 
uporabljajo državni organi ali organi samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki 
zagotavljajo javne storitve večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo, veljavno 
energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Poleg tega so lahko na viden način prikazani 
tudi razponi priporočenih in dejanskih notranjih temperatur zraka ter drugi pomembni klimatski 
podatki, če je primerno. 
 
V Energetskem zakonu je tudi navedeno, da mora pri graditvi novih stavb, katerih uporabna 
tlorisna površina presega 1.000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna 
površina presega 1.000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, investitor oziroma lastnik 
zagotoviti izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, 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 in toplotne črpalke. Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. Če je v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja določeno, da bo več kot dve tretjini potreb stavbe po toploti zagotovljeno 
iz enega ali več alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, se šteje, da je zahteva za 
izdelavo študije izvedljivosti izpolnjena. 
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Tabela 43: Ukrepi URE v javnih objektih 
 
Javni objekt Predlagani ukrepi URE  
 Ogrevalni 

sistem 
Toplotne 
izgube 

Sanitarna 
topla voda 

Prezračevanje 
in hlajenje 

Razsvetljava 
in električne 
naprave 

Sanitarna 
hladna 
voda 

Izobra-
ževanje 
in 
osvešč-
anje  

Vrtci 
Brezovica, 
enota 
Brezovica 

Izraba OVE 
oz. 
priključitev 
na plinovod 

Dodatna 
izolacija 
podstrešj
a, fasade 
in 
vgradnja 
termostat
skih 
ventilov 

Izraba 
OVE oz. 
priključitev 
na 
plinovod 

Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 
pomival-
nih strojev 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 

Vrtci 
Brezovica, 
enota 
Vnanje 
Gorice 

Izraba OVE 
oz. 
priključitev 
na plinovod 

Prenova 
glavnega 
objekta, 
vgradnja 
termostat
skih 
ventilov  

Izraba 
OVE oz. 
priključitev 
na 
plinovod 

Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 
pomival-
nih strojev 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 

Vrtci 
Brezovica, 
enota 
Podpeč 

Zamenjava 
kotla z 
biomasnim  

Izvedba 
dodatnih 
ukrepov 
URE  

Zamenjav
a kotla z 
biomasni
m 

Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 
pomival-
nih strojev 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 

Vrtci 
Brezovica, 
enota 
Rakitna 

Zamenjava 
kotla z 
biomasnim  

  Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 
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pomival-
nih strojev 

OŠ 
Brezovica 
pri Ljubljani 

Izraba OVE 
oz. 
priključitev 
na plinovod 

Prenova 
starega 
dela šole 
in 
telovadni
ce z 
zamenjav
o strehe 
in oken 
ter 
vgradnjo 
termostat
skih 
ventilov 

Izraba 
OVE oz. 
priključitev 
na 
plinovod 

 Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 
pomival-
nih strojev 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 

OŠ 
Brezovica 
pri Ljubljani, 
POŠ 
Notranje 
Gorice 

Zamenjava 
kotla z 
biomasnim  

Prenova 
starega 
dela šole 
in 
telovadni
ce, 
regulacija 
ogrevaln
ega 
sistema 
in 
vgradnja 
termostat
skih 
ventilov  

Zamenjav
a kotla z 
biomasni
m  

Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 
pomival-
nih strojev 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 

OŠ Preserje Zamenjava 
kotla z 
biomasnim 

Prenova 
starega 
dela šole 
in 
telovadni
ce in 
vgradnja 
termostat
skih 
ventilov 

Zamenjav
a kotla z 
biomasni
m 

Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 
pomival-
nih strojev 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 

OŠ 
Preserje, PŠ 
Jezero 

Zamenjava 
kotla z 
biomasnim 
ali   

Prenova 
šole in 
vgradnja 
termostat
skih 
ventilov  

Zamenjav
a kotla z 
biomasni
m  

Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 
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naprav pralnih in 
pomival-
nih strojev 

OŠ 
Preserje, PŠ 
Rakitna 

Zamenjava 
kotla z 
biomasnim 

Celovita 
prenova 
šole in 
vgradnja 
termostat
skih 
ventilov 

Zamenjav
a kotla z 
biomasni
m 

Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 
pomival-
nih strojev 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 

Mladinsko 
klimatsko 
zdravilišče 
Rakitna 

Zamenjava 
kotla z 
biomasnim 

Prenova 
vseh 
objektov 
in 
vgradnja 
termostat
skih 
ventilov 

Zamenjav
a kotla z 
biomasni
m 

Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 
pomival-
nih strojev 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 

KS Podpeč - 
Preserje 

Zamenjava 
kotla z 
biomasnim 

Obnova 
fasade 

 Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 
pomival-
nih strojev 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 

JKP 
Brezovica 
d.o.o. 

Zamenjava 
kotla z 
biomasnim 

Dodatni 
ukrepi 
URE 

Zamenjav
a kotla z 
biomasni
m 

Uvedba 
ustreznega 
sistema 
prezračevanja 

Uporaba 
varčnih sijalk 
in uporaba 
sodobne 
razsvetljave 
ter sodobnih 
energetsko 
varčnih 
naprav 

Smotrna 
uporaba 
hladne 
vode, 
uporaba 
energij-
sko 
varčnih 
pralnih in 
pomival-
nih strojev 

Uvedba 
energet-
skega 
knjigo-
vodstva 

 
Nekateri ukrepi s področja URE v javnih stavbah nimajo neposrednega učinka na prihranke pri 
rabi energije. Neposredni učinek ima na primer zamenjava dotrajanih oken, kjer so prihranki 
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vidni takoj po izvedeni investiciji. Ukrepi kot so uvedba energetskega knjigovodstva v javne 
stavbe, uvedba energetskega upravljanja, energetski pregledi javnih stavb pa na prihranke 
nimajo neposrednega, ampak posredne učinke, ki jih je težje ovrednotiti in spremljati ter jih 
pripisati določenemu ukrepu. 
 
Potencial prihrankov v zgornji tabeli opisanih javnih objektih znaša 300.000 kWh ali 30.000 l 
ELKO. V vseh objektih bi bilo koristno uvesti tudi energetsko knjigovodstvo, za katerega 
program je objavljen na spletni strani http://www.energetsko-knjigovodstvo.si/.   
 
Energetsko knjigovodstvo je beleženje in spremljanje rabe energije in stroškov. Poleg tega bi 
bilo treba imenovati energetskega menedžerja posebej zadolženega za spremljanje rabe 
energije in beleženje stroškov ter opazovanje in poročanje o rezultatih ukrepov URE. 
 
Za izvedbo predlaganih ukrepov je potrebno opraviti temeljit energetski pregled v identificiranih 
objektih, načrtovati vire financiranja (smiselno je vključevanje zasebnega sektorja) ter prioritetno 
izvesti predlagane ukrepe. Natančnejša analiza financiranja teh ukrepov s subvencijami in 
krediti, ki jih lahko pridobijo javne ustanove je podana v poglavju 13.2. 

11.6.3 Javna razsvetljava 

Na osnovi šibkih točk in stanja javne razsvetljave so določeni ukrepi za izboljšanje stanja javne 
razsvetljave in zmanjšanje stroškov porabe električne energije in stroškov vzdrževanja celotne 
infrastrukture javne razsvetljave ter hkrati zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 
 
Lokalne skupnosti so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Uradni list RS, št. 81/2007) in Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št 109/2007) dolžne izdelati načrt javne 
razsvetljave. Uredba v 5. členu določa, da letna poraba električne energije vseh svetilk, ki so na 
območju posamezne lokalne skupnosti vgrajene v razsvetljavo cest lokalne skupnosti in 
razsvetljavo javnih površin, ki jih lokalna skupnost upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim 
ali začasnim prebivališčem v tej lokalni skupnosti, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. 
 
Za lokalno skupnost je eden najpomembnejših dokumentov Strategija razvoja javne 
razsvetljave. Osnovo zanjo ima občina Brezovica že izdelano v Načrtu javne razsvetljave. 
Strategija je podlaga za sprejemanje odločitev za zmanjšanje rabe energije za javno 
razsvetljavo. Strategija podaja analizo trenutnega stanja, ki je osnova za določitev ukrepov za 
upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave, izdelavo načrta razsvetljave in obratovalnega 
monitoringa ter akcijski načrt z investicijskimi, organizacijskimi in tehničnimi ukrepi za 
optimizacijo stanja javne razsvetljave. 
 
Strategija upošteva tudi veljavno zakonodajo na področju javne razsvetljave in novejše 
smernice na področju javne razsvetljave. Strategija je osnova za implementacijo informacijsko 
nadzornega sistema javne razsvetljave, ki omogoča ažuren pretok informacij o stanju javne 
razsvetljave tudi za širši krog uporabnikov. Namen strategije razvoja javne razsvetljave je dobiti 
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celostni pregled nad stanjem v javni razsvetljavi in dokument, ki ima začrtane smernice s 
končnim ciljem: kakovostno ciljno upravljanje in energetsko učinkovita javna razsvetljava. 
 
V Načrtu razsvetljave v občini je ugotovljeno, da je le v KS Vnanje Gorice letna poraba svetilk 
manjša od 44,5 kWh na prebivalca. V vseh ostalih KS  je letna poraba električne energije na 
prebivalca presežena (v KS Brezovica za 44,7 %, v KS Notranje Gorice za 10,3 %, v KS 
Podpeč – Preserje za 83,4 %, v KS Rakitna za 48,43 % in v KS Vnanje Gorice za 6,3 %). 
 
Javno razsvetljavo bi bilo možno optimirati in doseči določene prihranke predvsem z uporabo 
varčnih sijalk. Tako bi finančno relativno nezahteven ukrep postopne zamenjave dogorelih sijalk 
z varčnimi v prihodnjih letih lahko pomembno prispeval k varčevanju z električno energijo. 

11.6.4 Industrija in storitve 

Občina ne more neposredno vplivati na strateške odločitve podjetij (ne more jim zapovedovati 
varčevalnih ukrepov), zato so ukrepi v akcijskem načrtu usmerjeni predvsem v spodbujanje 
podjetij k URE, njihovo osveščanje ipd. Podobno kot pri javnih stavbah v pristojnosti države je 
tudi v tem primeru nesmiselno umeščati v akcijski načrt ukrepe, za katere lokalna skupnost 
nima pristojnosti. Lokalna skupnost si lahko zada nalogo, da bo npr. spodbujala podjetja k 
priklopu na plinovodno omrežje v Brezovici in Vnanjih Goricah, k osveščanju o ukrepih 
učinkovite rabe energije ter spodbujala k izrabi lokalnih obnovljivih virov energije v drugih 
naseljih. Potencialni prihranki v podjetjih so običajno manjši kot v javnem sektorju, saj so najnižji 
možni stroški vir konkurenčnosti podjetij na trgu. 
 
V občini Brezovica ni industrijskih, ampak so le obrtni porabniki energije. Industrija se načrtuje v 
bodoči gospodarski coni. Med obrtnimi podjetji gre večinoma za manjša podjetja z nižjo porabo 
energije, pri ogrevanju katerih prevladujeta ELKO, UNP in zemeljski plin. Med podjetji so večji 
porabniki zemeljskega plina v občini Mercator d.d., Poslovna hiša Unija d.o.o, Pleško cars, 
d.o.o. in Špan d.o.o.  
 
Za omenjena obrtna podjetja bi bila smotrna zamenjava fosilnih energentov z obnovljivimi viri 
energije oziroma priključitev na omrežje zemeljskega plina, kjer je omrežje že zgrajeno. V 
bodočih podjetjih v načrtovani obrtno poslovni coni je vzporedno z izvedbo kogeneracije na 
zemeljski plin smotrno že v fazi načrtovanja spodbuditi ukrepe za realizacijo energetskih 
prihrankov.  
 
Med uporabljenimi ukrepi, ki običajno v industrijskih obratih prinašajo energetske prihranke 
lahko štejemo naslednje:  
 

1. Energetsko učinkovito ogrevanje (moderni kondenzacijski kotli, regulacija, itd.): 

• izraba odpadne toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne vode,  
• nadzor nad temperaturami v prostorih, 
• izdelava pravilnikov o temperaturah v prostorih, 
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• dnevno spremljanje porabe goriva za ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature, 
• analiza stroškov obratovanja lokalnih električnih grelnikov. 

 

2. Energetsko učinkovita razsvetljava: 

• izklapljanje, ko razsvetljava ni potrebna, 
• lokalna razsvetljava, 
• dnevna svetloba, 
• energetsko učinkovite sijalke. 

 

3. Učinkovita raba in odprava puščanja vode: 

• tedensko spremljanje porabe vode po posameznih vejah. 
 

4. Optimizacija tehnoloških procesov. 

 
5. Smiselno se lahko uporabi tudi večino ukrepov, ki so navedeni pri gospodinjstvih in javnih 
objektih.  
 
Natančnejša analiza financiranja teh ukrepov s subvencijami in krediti, ki jih lahko pridobijo 
podjetja je podana v poglavju 13.2. 

11.6.5 Stanovanja 

Ukrepi za stanovanja so narejeni na osnovi analize šibkih točk oskrbe in rabe energije in analize 
potenciala učinkovite rabe energije. Občina lahko in mora izvajati vrsto ukrepov (finančno bolj 
ali manj zahtevnih), s katerimi spodbudi občane k energetskemu varčevanju, zamenjavi 
energentov oziroma spremembi njihovih navad. Prav tako mora lokalna skupnost spodbujati 
tudi ukrepe za večjo izrabo obnovljivih virov energije. 
 
Nekaj osnovnih in cenovno nezahtevnih ukrepov za bolj učinkovito rabo energije je naštetih v 
nadaljevanju:  
 

• OGREVANJE in PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE: redno je potrebno 
nadzorovati pravilno delovanje števcev in vseh elementov v toplotni postaji, preverjati in 
po potrebi izolirati cevi in ventile v toplotni postaji, v primeru velikih neenakomernosti 
temperature v posameznih prostorih pa se posvetovati s strokovnjakom; morda je 
potrebno hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, razmislek o zamenjavi 
dotrajanih radiatorjev z učinkovitejšimi sodobnejšimi, redna kontrola delovanja ventilov 
na radiatorjih; vgradnja termostatskih ventilov, temperatura v prostorih naj bo taka, da bo 
zagotovljeno dobro počutje. 
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• PREZRAČEVANJE in HLAJENJE: izgube toplote zaradi prezračevanja lahko 
predstavljajo celo največji delež celotnih toplotnih izgub, zato je potrebno prostore 
prezračevati kontrolirano, smisel prezračevanja je v zamenjavi izrabljenega zraka s 
svežim; nepravilno je ohlajevati prostore z odpiranjem oken ali ustvarjanjem prepiha, 
kadar je ogrevanje vključeno, naj bodo okna zaprta; stalno priprta okna so neustrezna 
rešitev tako glede prezračevanja kot glede toplotnih izgub, pravilno prezračujemo tako, 
da za nekaj minut na stežaj (in, če je izvedljivo, navzkrižno) odpremo okna in hkrati 
zapremo ventile na radiatorjih, nato okna zapremo in ponovno odpremo ventile na 
radiatorjih; tako dosežemo, da se zamenja zrak v prostoru, obodni elementi (stene, tla, 
strop) pa se še ne ohladijo, vhodi v stavbo naj bodo, če je le izvedljivo, opremljeni z 
vetrolovi, preveriti je potrebno tesnjenje oken in vrat in po potrebi zamenjati ali vgraditi 
tesnila, preveriti je potrebno zapiralne mehanizme oken in vrat in jih po potrebi popraviti 
ali zamenjati; razmisliti je treba o vgradnji toplotnih izmenjevalnikov. 

 
• ELEKTRIČNA ENERGIJA: v čim večji meri je potrebno izkoriščati naravno svetlobo za 

osvetlitev prostorov; okna naj bodo redno očiščena, morebitne zavese pa uporabljene le 
takrat, ko je to res potrebno; potrebno je preveriti, ali je razpored in tip svetil primeren 
glede na namembnost prostorov; ugotoviti, kakšen tip sijalk je vgrajen v svetila in 
razmisliti o njihovi zamenjavi z na primer kompaktnimi fluorescentnimi cevastimi 
sijalkami ali varčnimi sijalkami; tudi svetila naj bodo redno čiščena in vzdrževana; luči naj 
bodo ugasnjene, ko se v prostoru nihče ne zadržuje; pri nakupih se je potrebno odločati 
za sodobne naprave, ki v času mirovanja oziroma pripravljenosti rabijo zelo malo 
elektrike (energijski razred A); pomožni električni grelniki naj bodo v uporabi le v zares 
izjemnih primerih. 

 
• VODA: kontrola, ali so po uporabi pipe zaprte; redno izvajanje pregledov vodovodnega 

omrežja in pravočasna zamenjava na primer izrabljenih tesnil ali pokvarjenih ventilov; 
razmislek o montaži perlatorjev na vodovodne pipe.  

11.6.6 Povzetek ukrepov URE  

Občina mora spodbujati izvajanje osnovnih ukrepov URE tako v javnih objektih, obrti, malem 
gospodarstvu in stanovanjih.  
 
Pri tem lahko občina za spodbujanje uporablja vrsto instrumentov: 
 

• občinska podpora pri svetovanju občanom glede URE in OVE, 
• občinska podpora pri kreditiranju in subvencioniranju URE in OVE, 
• svetovanje podjetjem (večjim porabnikom energije, raba SPTE), 
• motiviranje prebivalstva za ukrepe URE (izolacija stavb, varčne sijalke, itd.), 
• uvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov, 
• energetski pregledi v podjetjih in označenih javnih stavbah, 
• izgradnja daljinskega ogrevanja, 
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• uvajanje lokalnih OVE (lesna biomasa, sončna energija…), 
• uvedba energetskega knjigovodstva in energetskega menedžmenta za javne stavbe.  

 
V primeru da bi občina Brezovica spodbujala gospodinjstva, javne objekte ter podjetja, da 
izvedejo opisane ukrepe učinkovite rabe energije, bi bilo možno doseči z osnovnimi ukrepi do 
10 % prihrankov energije. To pomeni, da bi se skupna poraba energije lahko zmanjšala za okoli 
6 GWh/ leto (glede na podatke o porabi iz tabele 5), kar predstavlja okoli 600.000 l ELKO 
ekvivalenta.  
 
Natančnejša analiza financiranja teh ukrepov s subvencijami in krediti, ki jih lahko pridobijo 
gospodinjstva je podana v poglavju 13.2. 

11.7 Obnovljivi viri energije 

11.7.1 Male hidroelektrarne (mHE) 

Ocenjen tehnični potencial reke Zale v občini Brezovica je okoli 0,5 MW. Na reki Zali že obratuje 
mala hidroelektrarna 90 kW. Glavne ovire za dejansko realizacijo izgradnje hidroelektrarn so 
zaščita okolja v obliki zavarovanih območij in druge prostorske omejitve. V občini Brezovica 
velik del teritorija (Ljubljansko barje) spada pod Naturo 2000. 
 
Da bi lahko opredelili dejanski energetski potencial bi bilo potrebno za povodje Zale izdelati 
študijo: Opredelitev možnosti rabe in gospodarskega izkoriščanja vode za proizvodnjo 
električne energije v povezavi z drugimi možnimi rabami. Študijo lahko izdela država na 
iniciativo občine, občina ali pa zainteresirani zasebni sektor. V zadnjem primeru je možno 
pričakovati vrsto pripomb in ovir s strani upravnih organov s področja zaščite okolja. 
 
Na osnovi take študije je možno opredeliti primerne odseke za izgradnjo mHE. Za te odseke je 
treba nato dati predlog državi, da za njih izda koncesijo za energetsko izrabo. Tak predlog lahko 
odda občina. Za tiste odseke, ki dobijo koncesijo za energetsko izrabo, je možno iti v postopek 
priprave tehnične dokumentacije in priprave dovoljenj za izgradnjo ali pa v razpis za podelitev 
koncesij posameznih investitorjev. 

11.7.2 Geotermalna energija 

Natančnejše podatke o temperaturi vode v občini Brezovica je možno pridobiti z izvedbo 
raziskovalne vrtine. Vrtine sodijo v splošen koncept raziskav vsakega novega geotermalnega 
področja, njihov osnovni namen pa je določitev gostote toplotnega toka, toplotne prevodnosti 
kamnine in temperaturnega gradienta. V občini Brezovica sta že izvedeni dve vrtini globine 85 
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in 105 m. Na podlagi teh je temperatura na globini 1.000 m ocenjena med 28 in 29 oC. Gostota 
toplotnega toka znaša med 86 in 87 mW/m2.  
 
Nepovratna sredstva za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode in za centralno 
ogrevanje prostorov lahko pridobijo gospodinjstva. Natančnejši podatki v zvezi s subvencijami in 
krediti s strani Eko sklada so podani v poglavju 12.2. Prav tako bi bilo primerno, da bi občina v 
promocijske namene spodbudila in po možnosti tudi subvencionirala instalacijo nekaj toplotnih 
črpalk in termo sond v individualnih hišah oziroma v gospodinjstvih. Po informacijah Eko sklada 
so bili do sedaj v občini izvedeni štirje sistema ogrevanja s toplotno črpalko in sicer trije sistemi 
zemlja– voda in en sistem zrak – voda – sanitarna voda v Vnanjih Goricah.  

11.7.3 Sončna energija 

Termo solarni sistemi za segrevanje sanitarne vode  

Glede na pogoje sončnega sevanja v Sloveniji se ocenjuje, da je možno pridobiti 350 - 450 kWh 
toplotne energije na 1 m2 sprejemnika sončne energije (SSE) na leto. Za enodružinske hiše je 
primerna uporaba sprejemnikov sončne energije površine od 4 do 6 m2. Njihova izraba bo 
prispevala k zmanjšanju rabe fosilnih virov energije, saj solarni sistem za pripravo tople vode s 
površino sprejemnikov 6 m2 prihrani približno 200 l kurilnega olja na leto.  
 
Za potrebe ogrevanja sanitarne vode je možno sistem postaviti praktično na vsaki zgradbi. Za 
potrebe ogrevanja prostorov pa so primerni predvsem nizkotemperaturni sistemi. Večje število 
solarnih sistemov je vsekakor možno doseči tudi v občini Brezovica. Primerno je spodbuditi 
občane k izrabi podpor, ki jih v ta namen nudi Eko sklad v vsakoletnih javnih razpisih za 
nepovratne finančne spodbude in ugodne kredite za fizične in pravne osebe. 
 
Učinkovitost SSE je odvisna od nagiba ploskve na katero pada sončno sevanje, od 
usmerjenosti glede na strani neba in od letnega časa. Delovanje SSE je najučinkovitejše, ko 
sončni žarki nanj padajo pravokotno. Glede na stalno spreminjanje tega kota je potrebno izbrati 
optimalen kot naklona. Le-tega naj bi izbrali tako, da dosežemo največji izkoristek ravno v času 
največje porabe. Za našo zemljepisno širino znaša med 30° in 60°.  
 
Za dimenzioniranje solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode je seveda potrebno 
poznati pričakovane potrebe po topli vodi. Te pa so odvisne tako od navad stanovalcev kot tudi 
od tehnične opremljenosti. Npr. s kopanjem v kopalni kadi porabimo precej več vode kot s 
tuširanjem. Poraba tople vode v enodružinski hiši čez dan zelo niha. Poraba med delovnimi 
dnevi niha drugače kot ob koncu tedna. Vrhunci nastopajo sorazmerno redko in trajajo le kratek 
čas in torej za dimenzioniranje SSE ne predstavljajo ustrezne osnove, vendar pa jih je potrebno 
upoštevati pri zagotavljanju stalne oskrbe s toplo vodo. Pri običajnih sistemih pa ne igrajo 
kakšne pomembnejše vloge. V primeru da toplo vodo pripravljamo z zunanjim ploščatim 
toplotnim izmenjevalnikom (v uporabi pri solarnih kombiniranih napravah), pa je potrebno vršno 
porabo zagotoviti s prenosno močjo izmenjevalnika. Dnevno porabo tople vode lahko za 
običajne enodružinske hiše določimo  na 50 l pri temperaturi 50°C. 
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Pri dimenzioniranju solarnega sistema je pomembno, da so velikosti posameznih elementov 
sistema pravilno dimenzionirane in da so SSE ustrezno usmerjeni. Z vidika ekonomičnosti se 
priporoča izkoriščanje sončne energije od začetka pomladi do konca jeseni. Dnevne količine 
vpadle sončne energije se v Sloveniji gibljejo od več kot 5 kWh/m2 v sončnem poletnem dnevu 
do manj kot  eno kWh/m2 pozimi v oblačnem dnevu. Za štiričlansko družino zadostuje uporaba 
toplotno izoliranega 300 litrskega kombiniranega hranilnika toplote, ki ob normalni porabi tople 
vode zadostuje za dva dni. Za tako dimenzioniran hranilnik toplote potrebujemo SSE površine 
od 6 do 9 m2.  
 
Po podatkih Eko sklada je bilo v letih 2008 do 2010 (obdobje za katere so podatki na voljo) 
sofinanciranih 28 solarnih sistemov s ploščatimi sončnimi kolektorji in 4 sistemi z vakuumskimi 
kolektorji. Pred tem obdobjem je bilo v okviru MOP subvencioniranih 35 solarnih sistemov. Za 
večje število vgradenj solarnih sistemov je zainteresirana tudi občina Brezovica. Predlagamo, 
da občina z informacijami in strokovno podporo občanom pri kandidiranju na razpise ter 
promocijo že izvedenih sistemov spodbudi še večji interes občanov. 
 
Sončne elektrarne 

V občini Brezovica so postavljene štiri sončne elektrarne skupne moči 89 kW.  
 
Sončne elektrarne so običajno priključene na javno električno omrežje, v katerega tudi oddajajo 
vso proizvedeno električno energijo. Za financiranje investicij v sončne elektrarne praviloma 
niso predvidena nepovratna sredstva. Država njihovo izgradnjo spodbuja z zagotovljenimi 
višjimi odkupnimi cenami električne energije, za dobo 15 let. Te višje odkupne cene omogočajo 
investitorjem v tem času povračilo vloženih sredstev, stroškov obratovanja in določen donos na 
vložena sredstva. 
 
Specifična investicijska vrednost za postavitev sončne elektrarne znaša približno 3.000 EUR na 
kW instalirane moči. Največji del investicije predstavljajo stroški za opremo. Ti znašajo skoraj 90 
% investicije in vključujejo solarne module z nosilci in spojiščem, razsmernik z odklopnikom ter 
ostalo opremo. Ostalih 10 % investicije predstavljajo stroški dela, kjer so zajeti montaža, 
preizkus in zagon ter priprava projektne dokumentacije.  
 
Potencialnih primernih objektov je v občini Brezovica veliko. Pri postavitvi do sedaj zgrajenih in 
planiranih sončnih elektrarn na strehe je možno zaznati pomanjkanje znanj in izkušenj za 
njihovo primerno integracijo na objekt in ustrezno izkoriščenost razpoložljivega prostora. Pri 
postavitvi sončnih elektrarn na strehe je zelo pomembnih nekaj dejstev, ki so podana v 
nadaljevanju in je primerno, da bi jih občina določila v svojih prostorskih aktih kot obvezna 
navodila ali napotke za urbaniste, arhitekte, projektante, izvajalce in investitorje: 
 

• Optimalna usmerjenost za postavitev fotonapetostnih modulov je proti jugu, z naklonom 
30°. Treba pa je poudariti, da je ta optimum blag, oziroma ni izrazit! Kot je prikazano v 
nadaljevanju je zaradi boljše izrabe prostora v večini primerov najbolje fotonapetostne 
module postaviti v naravno ravnino streh. 
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• Za postavitev sončne elektrarne so primerni vsi nakloni streh od 0° do 40° in odkloni od 
smeri jug 30° proti vzhodu ali zahodu. 

• Če je naklon strehe do 15°, je primerna vsaka usmerjenost strehe, tudi proti severu. 

• Za naklone streh nad 5° je možno izvesti streho neposredno s fotonapetostnimi moduli 
in sekundarno kritino, brez strešnikov. 

• Strehe objektov naj bodo po možnosti orientirane pretežno proti jugu. 

• Zelo neugodno vpliva na proizvodnjo električne energije senčenje. Senčenje s strani 
drugih objektov, drugih streh istega objekta, dreves, hribov, dimnikov, zračnikov, klima 
naprav in drugih objektov na strehi mora biti čim manjše, po možnosti nično. 

• Orientacijo in strehe zgradb je treba načrtovati tako, da na strehah, kjer bomo namestili 
fotonapetostne module, ni senčenja ali da je najmanjše možno. 

• Objekti na strehah, kot so dimniki, zračniki in klimati itd. naj bodo na severni strani, da 
bodo čim manj senčili. 

• Pred postavitvijo sončne elektrarne na streho mora investitor, oziroma v njegovem 
imenu usposobljen strokovnjak, preveriti ustrezno nosilnost objekta, in to dokumentirati s 
formalnim izračunom oziroma poročilom. 

 
Za sončne elektrarne so pomembne čim večje površine. Večja kot je elektrarna, specifično 
cenejša je pa tudi več energije proizvede. Zgradbe bodo v bodoče morale postati energetski 
objekti. Fotonapetostni moduli bodo postajali sestavni del streh in fasad. Modernejši večji objekti 
kot so trgovski centri, skladišča, proizvodne hale itd. lahko že danes, brez večjih arhitekturnih 
problemov take elemente integrirajo. Pri hišah pa je treba ustrezno upoštevati, da ima vsako 
področje pri arhitekturi lokalne značilnosti in tradicijo, ki je ni mogoče zanemariti. Zato so 
navodila ali napotki za postavljanje sončnih elektrarn na objekte, s primeri dobrih praks neka 
nujnost. Pripraviti bi jih morali lokalni urbanisti v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki s 
področja načrtovanja sončnih elektrarn. 

11.7.4 Soproizvodnja električne energije in toplote 

Soproizvodnja je sočasna proizvodnja električne energije in toplote iz enega vira. Pri tem 
mehanska energija poganja električni generator, toplota ki pri tem nastaja pa se po možnosti 
koristno uporabi. Soproizvodnja tako omogoča pomembne prihranke primarne energije pri 
končnemu porabniku.  
 
Pri konvencionalnih elektrarnah, kjer se proizvaja le električna energija, znaša izkoristek od 34 -
42 %. Pri obratovanju konvencionalnih elektrarn se namreč velike količine toplote oddaja v 
ozračje s pomočjo hladilnih sistemov ali hladilne vode. Pri soproizvodnji se mora večina toplote 
koristno uporabiti v neposredni bližini proizvodnje za pokrivanje toplotnih potreb, v tem primeru 
se lahko izkoristek poveča na raven 80 %.  
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Velikost naprave za soproizvodnjo tako definira velikost in dinamika trajanja porabe toplote v 
določenem kraju ali objektu. Ker so investicije v soproizvodnjo bistveno večje kot v toplarno je 
pomembno, da imamo porabo toplote ne le pozimi za ogrevanje prostorov, temveč čez celo leto  
za tehnološke potrebe. Po dosedanjem pregledu stanja takih obratov v občini Brezovica ni, zato 
nismo predvideli nobene take naprave, ker ocenjujemo, da bi bilo težko zagotoviti ekonomično 
obratovanje. Izjema so le bioplinske naprave, ki so obdelane v svojem poglavju. 
 
Za javne objekte, ki so ob plinovodnem omrežju predlagamo obvezen priklop in kogeneracijo na 
zemeljski plin. Enako velja tudi za druge večje zasebne objekte. Za individualne hiše ob 
plinovodnem omrežju predlagamo obvezno priključitev na plinovod z možnostjo izvedbe mikro 
kogeneracij. Ne glede na vrsto dejavnosti je za potrebe pridobivanja toplote v načrtovani 
gospodarski coni v Brezovici smotrno načrtovati centralni daljinski sistem ogrevanja s 
kogeneracijo na zemeljski plin. 

11.7.5 Moderni individualni sistemi ogrevanja na 
lesno biomaso 

Z višanjem cen nafte na svetovnih trgih, naraščanjem okoljevarstvene zavesti ter uvajanjem 
novih tehnologij, ki omogočajo čisto izgorevanje, postaja lesna biomasa vse bolj zanimiv vir 
energije tudi za individualne hiše. Razlogi, ki govorijo temu v prid, so številni: lesna biomasa je 
obnovljiv vir energije, ne vsebuje žvepla, je splošno razpoložljiva (55 % gozdnatost občine 
Brezovica), omogoča hkratno negovanje gozda, prispeva k uravnoteženosti CO2 bilance, 
ekološko nenevaren transport poteka na kratkih razdaljah, dodana vrednost pri pripravi goriva 
pa ostane v domači regiji.  
 
Najnovejša dognanja omogočajo izdelavo tehnično dovršenih kotlov z visokim izkoristkom, 
nizkimi emisijami in visoko avtomatizacijo, ki z zastarelimi kombiniranimi kotli na trda goriva niso 
primerljivi. Zelo pomembno je, da pred odločitvijo o nakupu kotla strokovnjak - energetik 
natančno določi potrebno moč kotla. Večina stori prvo napako s tem, ko se odloči za nakup 
predimenzioniranega kotla. 
 
Po podatkih Eko sklada so bili v letih 2008 do 2010 sofinancirani 4 kotli na polena in 3 kotli na 
pelete. 10 kotlov je bilo subvencioniranih pred letom 2008 v okviru MOP. Glede na velik lokalni 
potencial je za bistveno večje število vgradenj vsekakor zainteresirana tudi občina. Predlagamo, 
da občina z informacijami in strokovno podporo občanom pri kandidiranju na razpise ter 
promocijo že izvedenih sistemov spodbudi še večji interes občanov, obenem pa občanom 
predstavi primere dobre prakse v lastni občini ali v sosednjih občinah. 
 
Prav tako je potrebno razmisliti o zamenjavi kotlov oziroma energentov pri vseh javnih objektih v 
občini, ki se trenutno ogrevajo s kurilnim oljem (enota vrtca Rakitna, PŠ Notranje Gorice, OŠ 
Preserje, PŠ Jezero, PŠ Rakitna, Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, KS Podpeč – 
Preserje, JKP Brezovica d.o.o.) in UNP (enota vrtca Podpeč) in nimajo možnosti priključitve na 
omrežje zemeljskega plina.  
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11.7.6 Mikro sistemi DO na lesno biomaso  

Mikro sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je primeren za oskrbovanje nekaj blizu 
skupaj stoječih objektov s toploto za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Primeren je za 
javne objekte, obrtne delavnice in zgoščene skupine stanovanjskih hiš oziroma za toplotno 
porabo od 30 kW naprej. V praksi to pomeni, da o mikro sistemu govorimo že takrat, ko sta na 
skupen sistem priklopljena vsaj dva objekta. 
 
V občini Brezovica je nekaj zaselkov oziroma skupin hiš, ki bi bili potencialno primerni za 
izgradnjo takega mikro sistema daljinskega ogrevanja. Pri takšnih zaselkih je pomembno, da so 
objekti dovolj skupaj in da imajo na voljo lesno biomaso. Pomembno je, da občina predstavi 
občanom tako možnost in predstavi tudi izkušnje iz obratovanja že zgrajenega sistema ter jih 
spodbudi in jim nudi strokovno pomoč pri pripravi projektnih idej in izgradnji nadaljnjih mikro 
sistemov DO (pridobivanje finančnih sredstev, administrativni postopki itn.), oziroma jim le te 
čim bolj olajša.  

11.7.7 Sistemi za izrabo bioplina  

Gospodarnost postrojenj za izkoriščanje bioplina se običajno prične pri oddaji gnojevke 80 - 100 
GVŽ. V občini Brezovica je, glede na velikost posameznega staleža živine na kmetiji, za 
izvedbo projekta treba računati z zbiranjem gnoja iz več kmetij. V občini Brezovica smo za 
izrabo bioplina upoštevali kmetije, ki imajo največje število živine in so blizu skupaj. Tako smo 
dobili 4 možne širše lokacije za bioplinarno. To so Brezovica pri Ljubljani, Vnanje Gorice, 
Plešivica in Kamnik pod Krimom.  
  
Elementi, ki pozitivno vplivajo na gospodarnost izrabe bioplina v objektu za soproizvodnjo 
električne energije in toplote so: 
 

• stalež živine (oziroma oddaja gnoja) ≥ 100 GVŽ, 
• kolikor mogoče enakomerna in visoka lastna raba oziroma prodaja toplote,  
• kofermentacija zelene biomase ter organskih ostankov. 

 
Bioplinarne je primerno locirati izven naselij, nekje na obrobju, ker v urbanih središčih niso 
zaželene. Še posebej pri večjih napravah lahko večji problem predstavlja tudi dovoz vhodnih 
surovin in smradu, ter razvoz digestata. V razmeroma bolj oddaljenih kmetijah je težje zadostiti 
zadostnemu in stalnemu odvzemu toplote, kar je pogoj za rentabilnost naprave za 
soproizvodnjo elektrike in toplote. Med kmetijami, ki so navedene v tabeli 35, imajo boljše 
pogoje tiste, ki so bližje potencialnim porabnikom toplote. Primerno je tudi načrtovati skupne 
bioplinske naprave tako, da se doseže tudi bolj racionalno oddajo toplote. V primeru, da odjema 
toplote ni v bližini je boljša izvedba s plinovodom, kjer se SPTE enota postavi v naselju ali v 
bližini kakšnega drugega večjega odjemalca toplote, npr. suušilnice ali tople grede. 
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11.8 Ukrepi na področju prometa 

11.8.1 Javni promet 

Pri analizi ukrepov na področju prometa so ocenjeni potencialni učinki ukrepov, ki izhajajo iz 
politike trajnostne mobilnosti. Ukrepi na področju prometa so usmerjeni predvsem na naslednja 
področja: 
 

• spodbujanje uporabe biogoriv, 
• spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev, 
• popularizacija javnega prometa, 
• lokalni izobraževalni programi o trajnostni mobilnosti,  
• izgradnja in označevanje kolesarskih stez, 
• izboljšanje varnosti pešpoti. 

 
V skladu z Direktivo 2009/28/ES o obnovljivih virih energije je Slovenija dolžna doseči 20 % 
delež OVE v končni porabi energije in 10 % delež OVE v količinah goriva za pogon motornih 
vozil. Za Slovenijo ima promet pri tem izredno pomembno vlogo, saj je delež prometa v končni 
rabi energije zelo velik, in v zadnjih letih kontinuirano narašča. Tako je ta delež še v letu 2005 
znašal približno 30 %, v letu 2008 pa je narastel že na 40 %, kar je izjemno veliko. Pri tem je 
treba poudariti, da je v enakem obdobju poraba končne energije v ostalih sektorjih skupaj ostala 
na praktično enakem nivoju. Slovenija na področju uvajanja OVE v prometu zelo zaostaja pri 
doseganju obveznosti, glede na že sprejete obveznosti iz Uredbe o pospeševanju uporabe 
biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur. list RS šr. 103/07).  
 
V občino Brezovica sega mestni javni potniški promet Mestne občine Ljubljana. Poleg tega je 
urejen še medkrajevni avtobusni potniški prevoz po vseh naseljih v občini. Javni promet je 
potrebno še naprej spodbujati in še izboljšati povezave. Občina načrtuje razvoj javnega 
potniškega prometa na območjih obstoječe pozidave v naseljih in na območjih novih pozidav in 
širitev naselij, sočasno z rekonstrukcijami ali novogradnjami cestnega omrežja. Občina 
namerava tudi urediti usterzno število javnih parkirnih mest in kolesarsko omrežje.  
 
Za javni sektor je smiselno, da občine zahtevajo obvezen nakup in uporabo čistih vozil, to je 
vozil, ki imajo izpuste CO2 pod 120 g/km ali uporabljajo alternativna goriva (vključno s plinom).  
 
Za ostale specialne sektorje (kmetijstvo, avtoprevozništvo) je bolj smiselno finančno spodbujati 
nakup in uporabo čistih vozil, to je vozil, ki imajo izpuste CO2 pod 120 g/km ali uporabljajo 
alternativna goriva preko davčnih ugodnosti in obveznih zahtev v primeru javnih razpisov za 
nepovratna sredstva. 
Pomembno je tudi spodbujati lokalne izobraževalne programe o trajnostni mobilnosti in vsaj 
enkrat na leto izvesti delavnice o tej tematiki.  
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11.9 Ukrepi ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja  

Eden od investicijsko najmanj zahtevnih ukrepov, ki ima velik učinek na posameznike, je 
program osveščanja, izobraževanja in informiranja. Seveda je ta ukrep učinkovit, če je povezan 
s posameznimi konkretnimi ukrepi, ki jih sprejme država ali občina. 
 
Aktivno informiranje, osveščanje, izobraževanje javnosti ima lahko velik vpliv na ravnanje 
posameznikov. Predlagane aktivnosti občine Brezovica na področju osveščanja in 
izobraževanja zajemajo: 
 

• organiziranje delavnic, okroglih miz, predstavitev, ogledov dobrih praks na temo URE in 
OVE za širšo javnost vsaj enkrat na leto, 

• organiziranje seminarjev za lastnike in upravljavce javnih objektov ter za predstavnike 
večjih podjetij na temo OVE in URE vsaj enkrat na leto, 

• redno objavljanje člankov na temo URE in OVE v občinskem glasilu Barjanski list in na 
spletni strani občine Brezovica http://www.brezovica.si/  

• redno poročanje o učinkih izvedenih ukrepov s področij URE in OVE v medijih, ki so 
dostopni čim večjemu številu občanov, 

• izdelava informativnih brošur na temo URE in OVE 
• omogočiti delovanje brezplačne Energetske pisarne v prostorih občine, na primer 2 x na 

mesec. 
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12. AKCIJSKI NAČRT 

 
Akcijski načrt lokalnega energetskega koncepta predstavlja časovni in finančni načrt dejavnosti 
oziroma ukrepov občine namenjenih izvedbi energetskega koncepta. Za vsako dejavnost 
oziroma ukrep je določen nosilec, odgovorna oseba za usklajevanje, rok predvidene izvedbe 
(časovni načrt izvajanja), pričakovani dosežki (kratek opis projekta in njegovih učinkov), celotna 
vrednost (finančni načrt izvajanja) dejavnosti z določitvijo financiranja, ki ga zagotovi občina in 
drugih predvidenih virov financiranja ter kazalniki, s katerimi se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti. 
 
Akcijski načrt določa dejavnosti za oskrbo z energijo, dejavnosti za doseganje učinkovite rabe 
energije v javnem sektorju ter ukrepe in usmeritve za doseganje učinkovite rabe v zasebnem 
sektorju in gospodinjstvih. Akcijski načrt določa uporabo obnovljivih virov energije v stavbah 
javnega sektorja in v gospodinjstvih. Vsebuje tudi ukrepe na področju prometa in projekte 
namenjene ozaveščanju in izobraževanju prebivalstva.  
 
Dejavnosti, povezane z oskrbo z energijo, učinkovito rabo energije in uvajanjem obnovljivih 
virov energije, ukrepov na področju prometa in ozaveščanja so v akcijskem načrtu določene za 
prvih pet let po sprejetju lokalnega energetskega koncepta.  
 
Po 12. členu Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov 
mora lokalna skupnost najkasneje po petih letih od sprejetja lokalnega energetskega koncepta 
pripraviti spremembe akcijskega načrta.  
 
Finančne obveznosti izvajanja ukrepov, ki so predlagani v akcijskem načrtu za obdobje  2012 – 
2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 44: Akcijski načrt občine Brezovica za obdobje 2012 – 2022 
 
ŠT.  UKREP NOSILEC ODGOVORNOST 

ZA IZVEDBO 
 
 

ROK 
IZVEDBE 

 
 

PRIČAKOVANI 
DOSEŽKI 

 

VREDNOST 
PROJEKTA 

(EUR) 
 

FINANCIRANJE 
S STRANI 
OBČINE 

DRUGI VIRI 
FINANCIRANJA 

KAZALNIK 
ZA 

MERJENJE 
USPEŠNOSTI  

1. OSKRBA Z ENERGIJO         
1.1 Javni objekti- kogeneracija na 

zemeljski plin  
Občina Občina Brezovica 2012-

2022 
Zagotovitev 
trajnostne 
oskrbe z 
energijo 

   Moč in 
potencialna 
proizvodnja 

1.2 Industrija in storitve- 
kogeneracija na zemeljski 
plin  

Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Zagotovitev 
trajnostne 
oskrbe z 
energijo 

   Moč in 
potencialna 
proizvodnja 

1.3 Individualne hiše- priključitev 
na zemeljski plin in mikro 
kogeneracije 

Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Zagotovitev 
trajnostne 
oskrbe z 
energijo 

   Moč in 
potencialna 
proizvodnja 

1.4 Študija izvedljivosti 
daljinskega sistema s 
kogeneracijo na zemeljski 
plin v gospodarski coni na 
Brezovici  

Občina Občina Brezovica 2013-
2014 

Zagotovitev 
trajnostne 
oskrbe z 
energijo 

   Moč in 
potencialna 
proizvodnja 

1.5  Študija izvedljivosti 
daljinskega ogrevanja na 
biomaso v Podpeči  

Občina Občina Brezovica 2013-
2014 

Zagotovitev 
trajnostne 
oskrbe z 
energijo 

20.000 20.000 - Moč in 
potencialna 
proizvodnja 

          
          
2. UČINKOVITA RABA 

ENERGIJE 
        

2.1 Javni objekti-toplotna 
izolacija: zamenjava oken in 
vrat, izolacija fasad, kleti in 
streh 

Občina  Občina Brezovica 2012-
2022 

Zmanjšanje 
stroškov za 
energijo 

NP Občina Eko sklad Število 
izvedenih 
ukrepov 
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2.2 Uvedba energetskega 
knjigovodstva v javnih 
objektih 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Zmanjšanje 
stroškov za 
energijo 

10.000 Občina - Zmanjšanje 
stroškov za 
energijo  

2.3 Industrija in storitve Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Zmanjšanje 
stroškov za 
energijo 

NP - MG Število 
izvedenih 
ukrepov 

2.4 Stanovanja-toplotna izolacija: 
zamenjava oken in vrat, 
izolacija fasad, kleti in streh   

Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Zmanjšanje 
stroškov za 
energijo 

NP - Eko sklad Število 
izvedenih 
ukrepov 

2.5 Vgradnja delilnikov stroškov 
za porabljeno toploto v 
večstanovanjskih stavbah  

Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Zmanjšanje 
stroškov za 
energijo 

NP - Eko sklad Plačilo po 
dejanski 
porabi 

2.6 Javna razsvetljava, 
zamenjava svetil in krmiljenje 
vklopov in izklopov 

Občina Občina Brezovica 2012-
2015 

Zmanjšanje 
stroškov za 
energijo 

NP Občina Eko sklad + MG Število 
izvedenih 
ukrepov 

          
          
3 OBNOVLJIVI VIRI 

ENERGIJE 
        

3.1 Študija glede možnosti 
nadaljnje izrabe  povodja 
Zale za mHE 

Elektro 
Ljubljana 

Občina Brezovica 2013-
2014 

Ocena 
možnosti 
gradnje HE 

50.000 - Dravske 
elektrarne 

Moč in 
potencialna 
proizvodnja 

3.2 Vgradnja solarnih sistemov 
za pripravo tople vode 
 

Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Nadomeščanje 
kurilnega olja 

* 4.000 - Zasebniki + Eko 
sklad 

Št. izvedb 

3.3 Postavitev sončnih elektrarn 
na javnih objektih  

Zasebni 
investitorji 

Občina Brezovica 2012-
2015 

Proizvodnja 
elektrike 

* 3.000 - Zasebniki Št. izvedb 

3.4 Postavitev sončnih elektrarn 
na zasebnih objektih  

Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Lastna 
proizvodnja 
elektrike 

* 3.000 - Zasebniki Št. izvedb 

3.5 Izgradnja SPTE Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Lastna 
proizvodnja 
elektrike in 
toplote 

* 5.000 - Zasebniki + MG Št. izvedb 

3.6 Bioplinarne z DO Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Lastna 
proizvodnja 
elektrike in 

* 5.000 - Zasebniki Št. izvedb 
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toplote 
3.7 Vgradnja modernih kotlov na 

polena  
Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Proizvodnja 
toplote iz 
domačih virov 

* 5.000 - Zasebniki  + Eko 
sklad 

Št. izvedb 

3.8 Vgradnja kotlov na lesne 
sekance  

Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Proizvodnja 
toplote iz 
domačih virov 

* 10.000 - Zasebniki  + Eko 
sklad 

Št. izvedb 

3.9 Izgradnja mikro DOLB Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Proizvodnja 
toplote iz 
domačih virov 

* 80.000 - Zasebniki in MG Št. izvedb 

3.10 Nakup skupnih sekalnih 
strojev 

Zasebni 
investitorji 

Občina Brezovica 2013-
2014 

Izraba domače 
biomase 

* 30.000 - Zasebniki Št. izvedb 

3.11 Geotermalna energija- 
izvedba raziskovalne vrtine 

Zasebni 
investitorji 

Občina Brezovica 2013-
2014 

Ocena 
možnosti za 
investicije 

50.000-
100.000 

- Zasebniki Temperatura, 
moč in 
energija 

3.12 Vgradnja toplotnih črpalk za 
ogrevanje sanitarne vode 

Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Nadomeščanje 
kurilnega olja 

* 3.000 - Zasebniki  + Eko 
sklad 

Št. izvedb 

3.13 Vgradnja geotermalnih 
toplotnih črpalk za ogrevanje 
prostorov   

Zasebni 
investitorji 

Zasebni 
investitorji 

2012-
2022 

Nadomeščanje 
kurilnega olja 

* 10.000 - Zasebniki + Eko 
sklad 

Št. izvedb 

          
          
4 PROMET         
4.1 Obvezen nakup in uporaba 

vozil z izpusti CO2 pod 120 
g/km za javni sektor 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Zniževanje 
emisij 

* 20.000 20.000 Eko sklad Št. vozil 

4.2 Ureditev in izgradnja 
kolesarskih poti in 
spodbujanje kolesarjenja 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Zniževanje 
emisij 

NP - - Obseg v km 

4.3 Vzpodbujanje nakupa in 
uporabe električnih vozil 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Zniževanje 
emisij 

* 30.000 - Zasebniki + Eko 
sklad 

Št. vozil 

4.4 Izobraževalni programi o 
trajnostni mobilnosti  

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Posredovanje 
znanj 

NP -  - Št. 
obiskovalcev 
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5 OZAVEŠČANJE, 
IZOBRAŽEVANJE IN 
INFORMIRANJE 

        

5.1 Vključevanje v mednarodne 
projekte 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Pridobivanje 
sredstev in 
izkušenj 

NP - - Št. projektov 

5.2 Organiziranje dogodkov na 
temo URE in OVE za širšo 
javnost vsaj enkrat na leto 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Posredovanje 
znanj 

5.000 5.000 - Št. 
obiskovalcev 

5.3 Organiziranje dogodkov na 
temo OVE in URE za javne 
objekte in večja podjetja vsaj 
enkrat na leto 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Posredovanje 
znanj 

5.000 5.000 - Št. 
obiskovalcev 

5.4 Redno objavljanje člankov na 
temo URE in OVE v 
občinskem glasilu Barjanski 
list in na spletni strani občine 
Brezovica 
http://www.brezovica.si/ 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Posredovanje 
znanj 

NP - - Št. objav 

5.5 Nagrajevanje in promocija 
projektov dobrih praks za 
URE in OVE 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Posredovanje 
znanj in dobrih 
praks 

5.000 5.000 - Št. nagrad 

5.6 Redno poročanje o učinkih 
izvedenih ukrepov s področij 
URE in OVE v medijih 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Posredovanje 
znanj 

5.000 5.000 - Št. objav 

5.7 Izdelava informativnih brošur 
na temo URE in OVE 

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Posredovanje 
znanj in dobrih 
praks 

5.000 10.000 - Št. brošur 

5.8 Energetsko svetovanje in 
pomoč pri investicijah  

Občina Občina Brezovica 2012-
2022 

Posredovanje 
znanj in dobrih 
praks 

10.000 10.000 - Št. nasvetov 

* vrednost investicije na sistem oziroma enoto 
 
 
Finančne obveznosti za lokalne skupnosti so prikazane v tabeli spodaj: 
 



 152

 
Tabela 45: Finančni načrt predlaganih projektov za obdobje 2011 – 2022 
 
 

LETO CELOTNA VREDNOST 
PROJEKTOV  

(EUR) 
 

FINANCIRANJE S 
STRANI 

LOKALNE 
SKUPNOSTI 

(EUR) 
 

DRUGI VIRI 
FINANCIRANJA 

(EUR) 

2011 296.000 75.000 221.000 
2012 1.264.000 25.000 1.239.000 
2013 1.169.000 515.000 654.000 
2014 1.939.000 25.000 1.914.000 
2015 1.359.000 35.000 1.324.000 
2016 655.000 155.000 500.000 
2017- 2022 6.682.000 

 
830.000 5.852.000 

SKUPAJ OBDOBJE 
2011- 2022 
 

296.000 75.000 221.000 

 
 



13. NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA 
ENERGETSKEGA KONCEPTA  

 
Lokalni energetski koncept vsebuje tudi napotke za izvajanje glede nosilcev njegove izvedbe, 
financiranja posameznih ukrepov ter glede spremljanja izvajanja ukrepov in njihovih učinkov. 

13.1 Predlog nosilcev izvajanja energetskega koncepta  

Pogoj za uspešno implementacijo lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih 
oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta. Za izvajanje lokalnega energetskega 
koncepta lahko skrbita lokalna energetska agencija ali občinski energetski upravljavec. Druga 
možnost je, da je za izvajanje lokalnega energetskega načrta zadolžen občinski energetski 
upravljavec, ki ga na to funkcijo imenuje župan. Občina lahko za izdelavo energetskega 
koncepta imenuje ustrezen občinski organ, oziroma »Komisijo za pripravo in spremljanje 
izdelave energetskega koncepta občine Brezovica". 
 
Naloge občinskega energetskega upravljavca potekajo na dveh ravneh: 
 

• Učinkovita raba energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju lokalne skupnosti, kjer je 
poleg optimizacije rabe energije v obstoječih stavbah naloga občinskega energetskega 
upravljavca tudi optimalno načrtovanje na področju energije v predvidenih novih 
stavbah, ker lahko na tem področju dosežemo boljše rezultate z manj investicijskimi 
stroški ravno v stopnji načrtovanja stavbe. 

• Občinski energetski upravljavec je strokovnjak za energetske zadeve, ki sodeluje pri 
načrtovanju energetske politike lokalne skupnosti, obenem pa je odgovoren za tehnične 
in administrativne preglede ukrepov učinkovite rabe energije in njihovo skladnost s 
tehničnimi, ekonomskimi in zakonskimi omejitvami na energetskem področju. 

 
V majhnih lokalnih skupnostih delajo občinski energetski upravljavci bolj ali manj sami, kar 
pomeni, da morajo sami opraviti tudi veliko praktičnega dela. V večjih lokalnih skupnostih pa je 
osnovna naloga občinskega energetskega upravljavca vodenje, to je usklajevanje nalog in 
dejavnosti na področju energetskega upravljanja. Poleg omenjenega usklajevanja dela se mora 
občinski energetski upravljavec običajno ukvarjati tudi z nekaj značilnimi nalogami 
energetskega upravljanja, vključno s spremljanjem razvoja rabe energije, njeno optimizacijo in 
pripravo poročil o opravljenem delu. V praksi pa sodijo v področje delovanja občinskega 
energetskega upravljavca tudi druge naloge, na primer analiza stavb, tehnična podpora, 
priprava finančne sheme itd. 
 
Izvedba eventualnih mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali bioplin je 
odvisna od zasebnih pobudnikov, pri projektu je lastnik hkrati tudi nosilec projekta. Pri sami 
izvedbi projekta je priporočljivo, da pridobi sovlagatelje, kot so občina, ki zasebniku pomaga pri 
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pripravi projektne dokumentacije in pri pridobivanju potrebnih dovoljenj, ali končni porabniki, na 
primer gospodinjstva, obrtniki. 
 
Izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in večje rabe obnovljivih virov energije kot so solarni 
sistemi za pripravo tople vode, toplotne črpalke, kurilne naprave za centralno ogrevanje na 
lesno biomaso... je odvisno od zasebnih pobud, s strani državnih institucij so za fizične in 
pravne osebe predvidene subvencije. Delno sofinanciranje takšnih projektov bi bilo možno tudi 
s strani Občine Brezovica.  
 
Za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v javnih objektih bi moral biti pristojen ustrezen 
občinski organ.  

13.2 Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje 
ukrepov  

Predstavljene so različne možnosti pridobivanja finančnih virov za izvedbo ukrepov, navedenih 
v akcijskem načrtu. Za izvedbo projektov OVE in URE je možno pridobiti nepovratna sredstva 
oziroma ugodne kredite preko različnih razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Eko sklada.  

  

13.2.1 Eko sklad,  Slovenski okoljski javni sklad 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je pravni naslednik Ekološkega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada, še prej Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega 
sklada, in je največja finančna ustanova, namenjena spodbujanju okoljskih naložb v Republiki 
Sloveniji. Osnovna dejavnost Sklada je ugodno kreditiranje različnih naložb varstva okolja po 
obrestnih merah, nižjih od tržnih. Za delovanje sklada je pristojno Ministrstvo za okolje in 
prostor. 
 
Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za 
okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z 
nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije.  
 
Sklad spodbuja:  
 
• Okoljske naložbe:  

 obvladovanje in omejevanje onesnaževanja voda, tal in zraka ter emisij hrupa in sevanj, 

 smotrno ravnanje z odpadki, 

 zmanjševanje tveganj, 
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 ohranjanje in varstvo biotske raznovrstnosti in genskih virov. 

 
• Okoljevarstvene programe: 

 program kreditiranja republiških in obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja, 

 program kreditiranja okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 
posameznikov, za investicije v naprave in tehnologije varstva okolja, okolju prijaznejše 
tehnologije in izdelke ter za realizacijo sanacijskih programov povzročiteljev 
obremenitev, 

 program "Zmanjšanje onesnaževanja zraka", za investicije pravnih oseb, samostojnih 
podjetnikov posameznikov in fizičnih oseb v prehod iz okolju škodljivih na okolju 
prijaznejše vire ogrevanja. 

Podatke o tekoče odprtih razpisih je možno dobiti na spletni strani www.ekosklad.si. V letu 2012 
imajo na Eko skladu odprta pet javnih razpisov za nepovratne finančne spodbude in dva javna 
razpisa ugodnih kreditov:  
 

• Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 
12SUB-OB12:  

Financirajo se naložbe izvedbe enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov: 
A  - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi 
B - vgradnja toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno 
biomaso 
C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe 
D - priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema 
centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi  
E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi 
F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe 
G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali 
dvostanovanjski stavbi 
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi 
I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe 
J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem 
energijskem razredu. 
 

• Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb 
13SUB-OB12: 

Financirajo se naložbe izvedbe enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov: 
A - toplotna izolacija fasade 
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 
C - vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije 
D - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. 
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Do nepovratne finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali 
najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji 
družinski član je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe. 
 

• Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za baterijska električna 
vozila 15SUB-EVOB12: 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nakup novih okolju 
prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova baterijska električna vozila in nova 
priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo) za cestni 
promet. Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne spodbude občanom za predelavo 
obstoječih vozil za cestni promet, ki bodo predelana na način, da bo elektro pogonski agregat 
nadomestil serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje, ali za prvi nakup na ta način 
predelanega vozila. 
 
Nepovratna finančna spodbuda za novo naložbo nakupa novega vozila se lahko dodeli samo v 
primeru, da bo prosilec spodbude po izvedbi naložbe prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi 
sklenjene pogodbe o finančnem leasingu, prvi zakupnik vozila. Pri predelavi obstoječega vozila 
se lahko nepovratno finančno spodbudo dodeli bodisi za ustrezno predelavo bodisi za prvi 
nakup (ali finančni zakup) ustrezno predelanega vozila.  

 
• Javni poziv za nepovratno finančno pomoč pravnim osebam za baterijska 

električna vozila 16SUB-EVPO12: 
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim 
podjetnikom in zasebnikom za nakup novih okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki 
vključujejo nova baterijska električna vozila in nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z 
motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo) za cestni promet. Predmet javnega poziva so 
tudi nepovratne finančne pomoči za nove naložbe predelave obstoječih vozil za cestni promet, 
predelanih na način, da se serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomesti z elektro 
pogonskim agregatom, ali prvega nakupa na ta način predelanega vozila. 
 
Na javnem pozivu lahko kandidirajo Republika Slovenija in lokalne skupnosti; javna podjetja, 
zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, 
pooblaščeni za opravljanje javnih služb; gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem 
v RS, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost; podružnice tujih 
gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v RS; 
samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot 
poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v RS. 
 

• Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nizkoenergijsko ali pasivno 
gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja 10SUB-VIS11 (razpis je zaključen, ni še informacije ali bo enak razpis 
tudi v letu 2012): 

Namen spodbujanja energijsko visoko učinkovite gradnje in celovite prenove stavb, namenjenih 
izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja, je večji prihranek energije za ogrevanje, 
dolgoročno zagotavljanje nizkih stroškov za obratovanje ter doseganje višje kakovosti bivalnega 
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in delovnega okolja. Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove 
naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na območju RS, 
namenjenih izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki so v lasti občin. Nova naložba je 
naložba, za katero občina, ki je investitorka in financira naložbo, na dan oddaje vloge še ni 
začela z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem pozivu. 
 
Na javnem pozivu lahko sodeluje občina na območju RS, ki ima sprejet lokalni energetski 
koncept. Stavba, za katero je lahko dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti v lasti 
občine ali več občin in namenjena izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja. V primeru 
načrtovane novogradnje mora biti občina (ali več občin) lastnica ali imetnica stavbne pravice na 
nepremičnini, kjer bo naložba izvedena. 
 

• Javni poziv za nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali 
bioplin za javni potniški promet 17SUB-AVPO12: 

Predmet javnega poziva je nepovratna finančna pomoč pravnim osebam in samostojnim 
podjetnikom za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu 
potniškemu prometu, in s tem implementacija nove energijsko učinkovite tehnologije v 
slovenskem prostoru. 
 
Na javnem pozivu lahko kandidirajo naslednje upravičene osebe, ki imajo sedež v RS in izvajajo 
javno službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali 
javnega mestnega potniškega prometa, z ustrezno registrirano dejavnostjo in veljavno licenco 
za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje te 
dejavnosti: javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih 
služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb; gospodarske družbe in druge 
pravne osebe, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost; podružnice 
tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v RS; 
samostojni podjetniki posamezniki. 
 

• Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 45OB11 (razpis je odprt do 
31.3.2012): 

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za naložbe za naslednje namene, ki so 
podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi: 
A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne 
tople vode 
B – raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode 
C – sodobne naprave za pridobivanje električne energije 
D – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb  
E – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe 
F – nabava energijsko učinkovitih naprav 
G – nabava okolju prijaznih vozil 
H – odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
I – nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko 
razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva 
J – učinkovita raba vodnih virov 
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K - oskrba s pitno vodo.  
 
Obrestna mera je trimesečni EURIBOR +1,5 %. Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let. 
Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR. Pri 
nekaterih naložbah (gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, 
namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije, nakup osebnih avtomobilov na 
hibridni ali električni pogon in obsežnejša obnova objektov, ki vključuje izvedbo najmanj treh 
ukrepov) je kredit lahko višji. 
 

• Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih 
podjetnikov posameznikov in zasebnikov 46PO11 (razpis je odprt do 31.3.2012):  

Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih 
podjetnikov posameznikov in zasebnikov. Do kreditov so upravičene občine, gospodarske 
družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki 
samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno 
z določbami posebnega zakona (zasebniki). S kreditom je mogoče financirati naložbe za: 
 
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za naslednje namene: 
1) postavitev oz. rekonstrukcijo ali razširitev sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje 
prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo biomaso, sončno 
ali geotermalno energijo, toploto podtalnice ali površinske vode (toplotne črpalke po sistemu 
voda - voda), zemlje oziroma kamnitih masivov (toplotne črpalke po sistemu zemlja - voda) 
vključno z morebitnim sistemom daljinskega ogrevanja ali hlajenja, t. j. razdelilnim omrežjem, 
priključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd., 
2) postavitev oz. rekonstrukcijo ali razširitev objektov in naprav za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za proizvodno 
napravo za pridobivanje električne energije na obnovljive vire, 
3) postavitev oz. rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote in električne 
energije iz obnovljivih virov, fosilnih goriv ali kombinacije fosilnega goriva in obnovljivih virov oz. 
alternativnih goriv, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za proizvodno napravo za 
soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, vključno z morebitnim 
sistemom daljinskega ogrevanja, 
4) nakup novih osebnih vozil na električni ali hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim 
izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev), pri katerih emisije CO2 v kombiniranem načinu 
vožnje, po podatkih proizvajalca, ne smejo presegati 110 g/km, 
5) ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih, pri čemer priznani 
stroški obsegajo: 
a. celoten obseg naložbe pri rekonstrukciji oz. zamenjavi hidravličnih in pnevmatskih agregatov, 
elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, sistemov za izrabo odpadne toplote, 
ogrevalnih in hladilnih sistemov, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, s katero 
se doseže vsaj 25 % prihranek energije, 
b. 50 % stroškov naložbe v zamenjavo tehnoloških linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije 
ni edini cilj naložbe, temveč naložba poleg zmanjšanja drugih emisij, izkazuje tudi prihranek 
primarne energije na enoto proizvoda pri enakem obsegu proizvodnje,  
6) obnovo obstoječe razsvetljave, ki vključuje regulacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali 
svetil, s katero se doseže vsaj 30 % prihranek električne energije,  
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7) energijsko prenovo obstoječih objektov, ogrevanih nad 19 oC, priznani stroški vključujejo 
izvedbo enega ali več naslednjih ukrepov: 
a. toplotno zaščito zunanje lupine: 
b. toplotno zaščito tal na terenu ali tal nad neogrevanimi prostori z najmanj 15 cm izolacijskega 
materiala, 
c. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva in senčil,  
d. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja, 
e. namestitev energijsko učinkovite notranje razsvetljave, ki vključuje nakup svetil, sijalk in 
regulacije. 
f. optimizacijo obstoječih ogrevalnih in prezračevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija 
in hidravlično uravnoteženje) ali 
g. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka 
8) gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 oC, za 
katere bo predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje 
in prezračevanje izkazovala gradnjo energijsko učinkovitega nizkoenergijskega ali pasivnega 
objekta.  
Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. 
 
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje 
namene: 
1) tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu, 
2) gradnjo oz. rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka 
3) nakup novih osebnih vozil za cestni promet s pogonom na plin. 
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe. 
 
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene: 
1) postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko 
izrabo komunalnih odpadkov, 
2) nakup nadgradnje vozil ali nadgradnje delovnih strojev, ki se lahko uporabljajo izključno za 
zbiranje ali obdelavo odpadkov, 
3) nakup novih delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon, ki so uporabni izključno v 
postopkih ravnanja z odpadki, 
4) postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, 
obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, 
5) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna vlakna (npr. salonit). 
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe. 
 
D) Varstvo voda za naslednje namene: 
1) gradnjo oz. rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode, 
2) nove tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu, 
3) nove proizvodne tehnologije ali izdelki, ki zmanjšujejo porabo ali onesnaževanje vode v 
uporabni dobi izdelka, 
4) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali 
distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode, 
5) predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode. 
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe. 
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E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo za naslednje namene: 
1) gradnjo oz. rekonstrukcijo javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali 
padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oz. se čistilna 
naprava gradi istočasno, 
2) naprave in investicijske ukrepe, ki zagotavljajo prihranek pitne vode pri izvajanju 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. 
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe. 
 
F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije za naslednje namene: 
1) nove tehnološke linije za proizvodnjo izdelkov, ki v svoji življenjski dobi izkazujejo 
zmanjševanje onesnaževanja okolja (s prihrankom vode, energije ali zmanjšanjem emisij v 
zrak) oziroma presegajo veljavne okoljske standarde EU, 
2) spremembo proizvodnega procesa, na način, da emisije v okolje po izvedbi posega dosegajo 
vrednosti, ki so nižje od veljavnih okoljskih standardov EU, 
3) postavitev procesov oz. naprav za proizvodnjo biogoriv, iz surovin, pridelanih na sonaravni 
način. 
Najvišji delež kredita je 75 % priznanih stroškov naložbe. 
 
Najnižja letna obrestna mera za kredite je za namene 1.A2 in 1.A3 (naprave za proizvodnjo ali 
soproizvodnjo električne energije): trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni 
pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države in za vse ostale namene: trimesečni EURIBOR + 1,5 %. 
 
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe. V nobenem primeru ne more presegati 
15 let z vključenim moratorijem, oziroma največ 5 let za namene nakupa opreme (in vozil), 
vključenih v točke A.4, A.5.a, A.6, B.3. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. 
Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe za namene pod točko A in 80 % 
priznanih stroškov naložbe za namene pod točko B, C, D, E ter 75 % za namen F. Višina 
posameznega kredita je omejena na 2 milijona EUR, najnižji znesek kredita pa znaša 50.000 
EUR. 

13.2.2 Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima v letu 2012 odprte štiri razpise v okviru 
sredstev Kohezijskega sklada:  
 

• Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso 
za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3): 

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje 
kotlovskih naprav na lesno biomaso. Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo 
novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici 
na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.   
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Operacija po tem razpisu je: 
1. Vgradnja kotlovske naprave na lesno biomaso moči najmanj 150 kW in največ 10 MW. 
2. Izgradnja oz. posodobitev (obstoječega) mikro sistema daljinskega ogrevanja. 
 
Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, 
ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o zadrugah, Zakona o 
zavodih ter samostojni podjetniki. Upravičenci do subvencije po tem razpisu so pravne osebe 
zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, ter Zakona o ustanovah, ob 
pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost. 
 
Vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000 EUR (brez DDV). Skupna višina finančne 
spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije je določena v skladu s 
pravili dodeljevanja državnih pomoči in znaša 30 - 40% odstotkov vrednosti upravičenih 
stroškov investicije.  
 

• Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 
2011 do 2015 (DOLB 3): 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove 
sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo 
obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe 
daljinsko omrežje.  
 
Upravičeni nameni so: 
1. izgradnja sistemov DOLB s kotlovsko kapaciteto največ do 20 MW, 
2. razširitev omrežja pri obstoječem DOLB oziroma daljinskem sistemu, ki uporablja 
geotermalno energijo, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, 
3. izgradnja mikro sistemov DOLB. 
 
Operacija po tem razpisu je: 
1. Sistem DOLB, ki vključuje centralno kotlovnico, z enim ali več kotlov na lesno biomaso 
oziroma postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase (parno 
postrojenje ali sistem ORC), iz katerega se nepovezanim kupcem proda in po skupnem 
toplovodnem omrežju dobavi več kot 50 % letno proizvedene toplote. Operacija po tem razpisu 
je tudi širitev daljinskega omrežja, ki uporablja geotermalno energijo, pod pogojem, da je 
toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m.  
2. Mikro sistem DOLB, ki vključuje centralno kotlovnico, z enim ali več kotlov na lesno 
biomaso, iz katerega se nepovezanim kupcem proda in po skupnem toplovodnem omrežju 
dobavi več kot 50 % letno proizvedene toplote in katerih skupna moč je manjša od 1MW. Na 
sistem mora biti priključenih najmanj pet porabnikov. Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski 
lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50% proizvedene toplote. 
Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot  gospodarske družbe, registrirana po 
Zakonu o gospodarskih družbah ali samostojni podjetniki.  
 
Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000 EUR (brez DDV). Če gre za mikro sistem 
DOLB ali za razširitev obstoječega omrežja DOLB, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na 
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lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000 EUR, vendar mora biti 
višja od 150.000 EUR (brez DDV). 
 
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne 
operacije je določena v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in znaša 30 - 50 % 
odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije. 
 

• Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne 
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske 
učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. Finančne spodbude so 
namenjene občinam za naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih 
električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko 
vključuje investicijsko vzdrževalne posege in rekonstrukcije obstoječih objektov javne 
razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk in svetilk.  
 
Upravičeni nameni programa sofinanciranja javne razsvetljave so:  
I. zamenjava: 
• zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk, 
• zamenjava in vgradnja varčnih svetil  in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, 
• rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne pomožne 
opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev 
(lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji izkaže, da je zaradi spremembe svetilk 
zamenjava pomožne opreme primernejša oz. cenejša od predelave; 
II. uvedba: 
• vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, 
• oprema za učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne 
razsvetljave; 
III. upravljanje: 
• izdelava investicijske in projektne dokumentacije,  
• opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije, 
• oprema za spremljanje porabe in izvajanje energetskega knjigovodstva javne 
razsvetljave,  
• stroški informiranja in obveščanja javnosti. 
 
Spodbude za izvedbo operacij se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev (subvencij). 
Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov 
operacije.  Vrednost operacije po tem razpisu mora znašati najmanj 200.000 EUR (brez DDV). 
 

• Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne 
energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za 
povečanje učinkovitosti rabe električne energije. Finančne spodbude so namenjene 
investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in 
regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme, in sicer: nabavo in vgradnjo elektromotorjev EU 
standarda IE3, frekvenčnih pretvornikov na obstoječe elektromotorne naprave, novih naprav 
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(črpalk, ventilatorjev, kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka in hladilnih 
kompresorjev), ki so opremljene s pogonom standardnega EU razreda IE3 oz. IE2 s 
spremenljivo hitrostjo, ter novih svetilnih naprav za energetsko učinkovito notranjo in zunanjo 
razsvetljavo. 
 
Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki nameravajo izvesti 
začetno investicijo v projekte vgradnje in izboljšav elektromotorne pogonske in izbrane opreme, 
ki omogoča učinkovito rabo električne energije. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, 
pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno 
dejavnostjo. 
 
Višina sofinanciranja znaša 30-50 % upravičenih stroškov investicije in se dodeljuje kot državna 
pomoč. 
 
Podatke o tekoče odprtih razpisih je možno dobiti na spletni strani http://www.mgrt.gov.si.  

13.2.3 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

V okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje sta bila v letu 2011 odprta dva razpisa (razpisa sta 
trenutno zaprta, ni še informacij, ali bodo enaki razpisi tudi v letu 2012):  
 

• Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti: 
Predmet podpore v okviru tega razpisa so aktivnosti proizvodnje bioplina z uporabo organskih 
odpadkov, predelave biomase za obnovljive vire energije in infrastrukture za obnovljivo energijo 
iz biomase in drugih obnovljivih virov energije.  
Vlagatelji so lahko mikro podjetja, ki so kmetija z dopolnilno dejavnostjo, samostojni podjetnik 
posameznik, gospodarska družba, zadruga ali zavod. Vlagatelj mora imeti sedež oziroma 
opravljati dejavnost na kmetijskem gospodarstvu izven naselij, ki imajo status mesta. Lokacija 
naložbe se mora nahajati na kmetijskem gospodarstvu zunaj naselij, ki imajo status mesta.  
Pri naložbah v obnovljive vire energije za prodajo vrednost ob prijavi na javni razpis ne sme 
preseči 1.000.000 EUR za elektriko in 400.000 EUR za toploto (brez DDV). Zaprošeni znesek 
lahko pokriva do 70 % naložbe brez DDV. Najnižji dodeljeni znesek na upravičenca znaša 
3.500 EUR  Prejemnik sredstev lahko pridobi največ do 200.000 EUR javne pomoči v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let (pravilo “DE MINIMIS”).  
 

• Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij: 
Predmet podpore v okviru tega razpisa je naložba v že registrirana mikro podjetja na podeželju, 
ki se nanaša na opravljanje dejavnosti  oskrbe z električno energijo, plinom in paro.  
Vlagatelji so lahko mikro podjetja, to so samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba 
ali zadruga. Vlagatelj ne sme imeti sedeža dejavnosti na naslovu kmetijskega gospodarstva in v 
naseljih s statusom mesta. Naložba ne sme biti izvedena na naslovu kmetijskega gospodarstva 
in se mora izvesti izven mestnih naselij. Podjetje ne sem presegati kriterijev mikro podjetij (manj 
kot 10 zaposlenih in manj kot 2 mio € letnega prometa). 
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V primeru, da gre za naložbo v obnovljive vire za prodajo, vrednost naložbe ob prijavi ne sme 
preseči 1.000.000 EUR za elektriko in 400.000 EUR za toploto (brez DDV). Podpora znaša do 
70 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji dodeljeni znesek na upravičenca znaša 
3.500 EUR Prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 € javne pomoči v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let (pravilo “DE MINIMIS”).  
 
Podatke o tekoče odprtih razpisih je možno dobiti na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/.  

13.2.4 Pogodbeno znižanje stroškov za energijo 
(contracting) 

Pojem "pogodbenega znižanja stroškov za energijo" je pristop, pri katerem izvajalec zagotavlja 
energetske storitve po naročilu porabnika energije ob hkratnem povečanju učinkovitosti oskrbe 
z energijo in njene rabe. Cilj izvajalca storitev ni dobava električne energije ali določene vrste 
goriva, temveč zagotavljanje primernih delovnih in bivalnih pogojev npr. ustrezne osvetljenosti, 
primerne temperature prostora in podobno. Investirana sredstva povrne izvajalcu naročnik 
storitve s periodičnim plačilom pogodbene cene. Omenjena plačila so lahko plačilo izvajalcu za 
dobavljeno koristno energijo ali pa njegov delež v privarčevanih stroških za energijo. 
 
Obseg storitev izvajalca se deli na osnovne in dodatne storitve. V vsakem primeru izvajalec 
prevzame naloge načrtovanja, financiranja in izvajanja energetske storitve, v njihovo izvedbo pa 
vključi svoje strokovnjake, po potrebi pa tudi podizvajalce. Med storitve izvajalca spadajo 
praviloma tudi obratovanje oziroma upravljanje vgrajenih naprav, vključno z njihovim 
oskrbovanjem in vzdrževanjem, pa tudi odpravljanje napak.  
 
Osnovni vrsti pogodbenega znižanja stroškov za energijo sta: 
 

• pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo (Energy Supply Contracting, Energy Delivery 
Contracting - EDC)  

• pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (Energy Performance Contracting - EPC). 
 
Naročnik se lahko odloči za mešanico obeh postopkov, npr. pogodbeno zagotavljanje oskrbe z 
energijo vključno z izvedbo sistema za regulacijo temperature v posameznih prostorih iz sklopa 
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije. 
 
Projekte ponavadi izvajajo podjetja za energetske storitve, ki porabnikom končne energije, 
poleg tega, da dobavljajo in vgrajujejo energijsko učinkovito opremo, ki je najugodnejša s 
stališča investicijskih in obratovalnih stroškov, posodabljajo obstoječe energetske sisteme, 
skrbijo za njihovo obratovanje in vzdrževanje ter naročnika oskrbujejo z energijo, dodatno 
zagotavljajo še financiranje naložbe in velikost doseženih prihrankov ali dobavo ustrezne 
količine dogovorjene vrste energije. Izvajalec pri tem prevzame vse potrebne komunikacijske, 
organizacijske, tehnične, pravne in ponavadi tudi finančne naloge ter naročniku tako zagotavlja 
celosten sklop energetskih storitev, za njegovo uspešno izvajanje pa mora razpolagati z dobrim 



 165

tehničnim znanjem in ustreznim dostopom do denarnih sredstev. Podjetja za energetske 
storitve so lahko obenem tudi dobavitelji goriva, daljinske toplote ali električne energije. 
 
Pogodbeno znižanje stroškov za energijo ni samo način financiranja, je pogodbeni model, ki 
poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema tudi financiranje, vodenje in nadzor 
obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj, pa tudi motiviranje porabnikov 
energije. Njegova osnova je bolj ali manj obsežna pogodba, ki je za dogovorjeni čas sklenjena 
med lastnikom stavbe, naročnikom, in zasebnim podjetjem za energetske storitve, izvajalcem. 
 
Tabela 46: Primerjava osnovnih vrst pogodbenega znižanja stroškov za energijo 
 

 
Vir: Priročnik za vodenje projektov pogodbenega znižanja stroškov za energijo, Institut Jožef Stefan, 
Center za energetsko učinkovitost, marec 2004. 
Izvedba projekta pogodbenega znižanja stroškov za energijo prinaša naročniku številne koristi: 
 

• zmanjšanje emisij CO2, porabe in letnih stroškov za energijo, 
• vgradnjo sodobnejših, zanesljivejših in energijsko učinkovitejših sistemov brez lastnih 

vlaganj, 
• zmanjšanje stroškov vzdrževanja, 
• povečanje vrednosti stavb zaradi vgradnje sodobnih energetskih sistemov, 
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• izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev v stavbah in podobno. 
 
V Sloveniji je bilo na tak način izpeljano financiranje učinkovitejše energetske oskrbe javnih 
objektov v Občini Kranj. Več informacij o pogodbenem znižanju stroškov za energijo in 
projektih, ki so bili izvedeni s tem financiranjem je na spletni strani 
http://www.rcp.ijs.si/ceu/node/129.  

13.3 Napotki za spremljanje izvajanja ukrepov 

Sistematična izvedba lokalnega energetskega koncepta zahteva spremljanje rezultatov in 
njihove uspešnosti. Zato občina potrebuje osnovne napotke, kako naj izvaja aktivnost, na 
primer, z rednim uvrščanjem tematike na seje občinskega sveta, redno izdelavo letnih poročil o 
izvedenih ukrepih in njihovih učinkih, objavljanjem učinkov izvedenih ukrepov v medijih javnega 
obveščanja itd. 
 
Za spremljanje izvajanja ukrepov se praviloma zadolži glavnega nosilca izvajanja LEK. Njegove 
naloge so vsaj naslednje: 
 

• analiza učinkov vsakega izvedenega ukrepa; 
• objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v sredstvih javnega obveščanja lokalne skupnosti; 
• dvakrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju LEK in ga predstaviti občinskemu 

oziroma mestnemu svetu. 
• lokalna skupnost mora enkrat letno poročati ministrstvu, pristojnemu za energijo o 

izvedenih ukrepih in njihovih učinkih. Poročilo pripravi glavni nosilec izvajanja LEK na 
obrazcu v prilogi 2.  

 
V letnih poročilih morajo biti navedeni izvedeni ukrepi iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in njihovi učinki. Navesti je potrebno izvedene dejavnosti v preteklem 
letu za učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov energije ter izboljšanje oskrbe z 
energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo. Navesti je potrebno tudi v preteklem letu 
izvedene dejavnosti v okviru ozaveščanja in izobraževanja širše javnosti in zaposlenih v občini 
na temo učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov. Sledi še opis za naslednje leto 
načrtovane izvedbe teh dejavnosti.  

13.4 Aktivnosti občine po sprejetju LEK 

Lokalni energetski koncept mora sprejeti občinski oziroma mestni svet in po sprejetju postane 
za lokalno skupnost zavezujoč. Lokalna skupnost mora po sprejemu lokalnega energetskega 
koncepta obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. 
 
Lokalna skupnost imenuje izvajalca lokalnega energetskega koncepta, to je lokalna energetska 
agencija ali energetski upravljavec, ki ga imenuje župan občine. Izvajalec lokalnega 
energetskega koncepta izdela načrt izvajanja, in poišče finančne vire in zunanje izvajalce, če je 
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potrebno. Za pomoč pri izvajanju ukrepov si izbere ustrezno ekipo. V primeru, ko izvajanje 
prevzame lokalna energetska agencija, je priporočljivo, da župan na predlog usmerjevalne 
skupine imenuje t. i. koordinatorja izvajanja LEK, ki bo pomagal lokalni energetski agenciji. 
Glavni nosilec je zadolžen za redno spremljanje učinkov posameznih ukrepov, poskrbeti mora 
za objavo člankov o izvedenih ukrepih v sredstvih javnega obveščanja lokalne skupnosti. Vsaj 
dvakrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju ukrepov in ga predstaviti občinskemu oziroma 
mestnemu svetu. 
 
Lokalna skupnost mora enkrat letno poročati o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 
ministrstvu, pristojnem za energijo. Obrazec za poročanje je določen s Pravilnikom o 
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (UL št. 74/ 2009) in se nahaja 
v prilogi 2. Obrazcu morajo biti priloženi izpiski iz zapisnikov tistega dela sej, na katerih je 
občinski ali mestni svet obravnaval poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta. 
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14. ZAKLJUČEK 

 
Energetski koncept občine Brezovica postavlja smernice za energetski razvoj občine in podaja 
oceno tehnične in ekonomske upravičenosti izvedbe posameznih možnosti reševanja 
dolgoročne, kvalitetne ter okolju prijazne oskrbe občine z energijo. Energetski koncept daje velik 
poudarek sistemom, ki temeljijo na izrabi obnovljivih virov energije ter ukrepom učinkovite 
rabe energije. Ukrepanje občine bi torej moralo biti osredotočeno predvsem na naslednji dve 
področji: 
 

• spodbujanje večje rabe OVE (glede na naravne danosti predvsem modernih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso in bioplin ter večje izrabe energije sonca in hidro energije), 

• spodbujanje učinkovite rabe energije v javnih zgradbah (z uvedbo energetskega 
upravljanja, sanacije objektov in posodobitve ali zamenjave kurilnih naprav), obrtnih 
podjetjih ter v gospodinjstvih. 

 
Učinkovitejša raba in obnovljivi viri energije tako v javnem sektorju kot tudi v gospodinjstvih 
bodo, poleg ugodnih ekonomskih učinkov, vplivali tudi na zmanjšanje vseh emisij, globalno še 
posebej CO2, kar je pomembno z narodnogospodarskega vidika glede na obveznosti Slovenije 
o zmanjševanju emisij po t.i. Kjotskem protokolu in direktive EU o 20 % zmanjšanju izpustov 
CO2 do leta 2020. 
 
Potencial lesne biomase v občini Brezovica je relativno dober. Gozdnatost občine znaša 
približno 55 %. Spodbujanje zbiranja in rabe biomase v modernih kotlih lahko prispeva k 
povečanju energetske samozadostnosti občine.  
 
Osrednji predlog, podan v energetskem konceptu, je sistem daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso ali bioplin. Na tak sistem bi se priklopili največji porabniki v centru kraja Podpeč (in 
Rakitna), kot so osnovna šola, stanovanjski bloki, itd. Poleg teh bi se ob toplovodu priključile 
tudi individualne hiše v strnjenem naselju. 
 
Za izgradnjo t.i. mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso oz. bioplin so 
primerni zaselki oziroma skupine hiš tam, kjer je na voljo ustrezna količina lesne biomase oz. 
surovin za proizvodnjo bioplina. Glede na potencial lesne biomase je smiselno tudi spodbujanje 
vgradnje sodobnih manjših individualnih kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno 
ogrevanje objektov, ki bodo nadomestile stare neustrezne naprave na drva ali fosilna goriva. 
Ugotovljene so 4 možne lokacije za manjše bioplinarne v velikostnem območju 50 kW. Te so 
Brezovica pri Ljubljani, Vnanje Gorice, plešivica in Kamnik pod Krimom. 
 
V novo nastajajoči poslovno logistični coni na Brezovici je za potrebe pridobivanja toplote 
smotrno načrtovati skupni daljinski sistem ogrevanja s kogeneracijo na plin. Občina bi morala 
tako izvedbo predvideti v ureditvenih načrtih obrtne cone ter predvideti tudi potencialne 
investitorje in jih podpreti pri izvedbi. Poleg tega je potrebno tudi upoštevati ukrepe za 
učinkovito rabo energije. 
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Potencial sonca je podobno kot v ostalem delu Slovenije dovolj velik za intenzivnejšo 
energetsko rabo. V ta namen je primerno vzpodbuditi občane za vgradnjo že uveljavljenih 
sončnih sprejemnikov za pripravo tople vode, za katere država nudi nepovratna sredstva. 
Prav tako je potrebno spodbujati izgradnjo sončnih elektrarn integriranih na primerne objekte. 
Prvo sončno elektrarno v občini je smotrno uporabljati tudi v promocijske in izobraževalne 
namene, saj je dolgoročno to eden od perspektivnejših obnovljivih virov energije. 
 
Energetski potencial reke Zale v občini Brezovica je ocenjen na približno 0,5 MW. Prav tako 
bi bilo primerno, da bi občina v promocijske namene spodbudila in po možnosti tudi 
subvencionirala instalacijo nekaj toplotnih črpalk in termo sond v individualnih hišah oziroma v 
gospodinjstvih. Potencial energije vetra v občini je majhen in omejen. Povprečno hitrost vetra 
ocenjujemo na velikost približno do 3 m/s, kar pa je precej manj od izmerjenih hitrosti na 
Primorskem. 
 
Vključitev občine Brezovica v program energetskega svetovanja, ki je organiziran v okviru 
Gradbenega inštituta ZRMK, lahko pomembno spodbudi posameznike v smeri reševanja lastne 
energetske oskrbe iz domačih obnovljivih virov energije in varčevanja z energijo. S pomočjo 
energetskega svetovalca bi bila organizirana kontinuirana pomoč in svetovanje posameznikom, 
ki se odločajo za energetsko sanacijo objektov, vgradnjo solarnih sistemov, instalacijo kotla na 
lesno biomaso, kandidiranje na razpisih za nepovratna sredstva ipd.  
  
Pregled energetskega stanja javnih stavb je pokazal določen potencial za doseganje 
energetskih prihrankov z izvajanjem predvidenih ukrepov kot so zamenjava in tesnjenje oken, 
izolacija fasad in podstrešij, obnova sistemov ogrevanja (namestitev termostatskih ventilov, 
zamenjava oziroma nastavitev kotlov, regulacije ogrevanja, itd.), varčna razsvetljava (varčne 
sijalke, optimiranje delovanja), predvsem pa mora občina v teh objektih nujno vzpostaviti 
energetski menedžment, ki bo poskrbel, da se bodo vsi ti ukrepi začeli izvajati. V primeru 
pomanjkanja investicijskih sredstev je priporočljivo razmišljati tudi o pogodbenem financiranju 
zniževanja stroškov za energijo (kontrakting). 
 
Na porabo energije v podjetjih občina lahko vpliva, predvsem z lastnimi dobrimi zgledi in 
podporo dobrim usmeritvam. Odgovorne v podjetjih bi bilo treba spodbuditi k izvajanju 
energetskih pregledov in izvajanju ukrepov, ki iz njih sledijo. V načrtovani poslovno logistični 
coni pa bi bilo treba spodbuditi energetsko učinkovito gradnjo in oskrbo z energijo.  
 
Pomembno je, da občina oziroma energetsko svetovalna služba predstavi vsem občanom te 
možnosti ter jim ponudi pomoč pri izgradnji (pridobivanje finančnih sredstev, administrativni 
postopki itn.) oziroma jim le to čim bolj olajša.  
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