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Povzetek 

Namen in cilji 

Lokalni energetski koncept (LEK) je pomemben pripomoček pri načrtovanju občinske 
energetske politike. Cilj izdelave in izvedba LEK občine Vrhnika je oblikovanje temeljnega 
dokumenta za energetsko strategijo. LEK občine Vrhnika obsega analizo obstoječega stanja 
na področju energetske rabe in oskrbe z energijo in podaja možni bodoči koncepti energetske 
oskrbe z upoštevanjem URE in povečanja deleža OVE. Podane so možnosti izrabe lokalnih 
obnovljivih virov energije in zvišanje zanesljivosti oskrbe s toplotno in električno energijo v 
občini. Predlagani ukrepi prispevajo k zmanjšanju emisij in onesnaženosti okolja. LEK vsebuje 
akcijski načrt, kjer so opredeljene aktivnosti z oceno stroškov v terminskem planu izvedbe 
projektov. Navedeni so konkretni učinki, ki jih občina lahko doseže. 

Občina Vrhnika je v LEK zasledovala naslednje cilje: učinkovita raba energije na vseh 
področjih; povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, 
sončna energija, itd.); zmanjšanje obremenjevanja okolja; spodbujanje uvajanja soproizvodnje 
toplotne in električne energije; uvajanje daljinskega ogrevanja v primernem okolju; zamenjava 
fosilnih goriv; zmanjšanje rabe energije; povišanje števila energetskih pregledov in energetskih 
izkaznic javnih in stanovanjskih stavb; izboljšanje energetskega knjigovodstva in energetskega 
menedžmenta za javne stavbe; zmanjšanje stroškov energije v občinskih javnih stavbah; 
informiranje uporabnikov javnih stavb, hišnikov in drugih o vlogi in pomenu učinkovite rabe 
energije; vzpodbujanje energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja. 

 

Aktualni scenarij in cilji razvoja občine Vrhnika na področju oskrbe z energijo 

Mesto Vrhnika 

Na področju oskrbe z energijo v urbanem področju občine Vrhnika je, poleg stalno prisotnih 
ukrepov URE, usmeritev v obstoječih razvojnih dokumentih predvsem v smeri intenzivnejše 
izgradnje plinovodnega sistema z zemeljskim plinom kot energentom in aktivnosti za postopen 
priklop večjih in tudi gospodinjskih porabnikov na plinovodni sistem. Strategija razvoja občine 
Vrhnika za obdobje 2006-2020 (v nadaljevanju Strategija) opredeljuje zemeljski plin kot 
prevladujoči energent, s katerim bi zamenjali kurilno olje (ELKO) v celoti in ki bi pokrival večino 
energetskih potreb mesta Vrhnika. Hkrati Strategija navaja, da naj se "posebno pozornost 
nameni tudi alternativnim energetskim virom kot sta lesna biomasa in geotermalna energija". 
Načrti za širšo rabo obnovljivih virov energije (OVE), npr. izgradnja daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso in povečanja rabe lesne biomase, ki ima sicer pomemben energetski potencial 
v občini s 56 % gozdne površine, so za zdaj v ozadju. To je iz poslovnega vidika razumljivo, 
saj že zgrajeni plinovodni sistem in pogodbene obveznosti z dobaviteljem(i) zemeljskega plina 
krčijo možnosti pri uvajanju OVE v gosteje naseljenih področjih občine, hkrati pa stanje 
omejuje (na določenih področjih tudi zakonsko opredeljene, npr. skoraj nič-energijski (sNES) 
kriteriji, doseganje stopnje OVE v rabi energije, ipd.) možnosti trajnostnega razvoja, 
diverzifikacije virov in povečevanja stopnje lokalne energetske samooskrbe. Omejitve 
Strategije lahko Občina Vrhnika ali redefinira s spremembo prioritet z ozirom na spremenjene 
razmere, sprejete mednarodne obveznosti Slovenije in zakonodajo v zadnjih 10 letih, ali omili 
z uvajanjem OVE, npr. toplotnih črpalk kot dopolnilnim ali nadomestnim sistemom za 
ogrevanje sanitarne vode (ki pri sNES lahko predstavlja enak velikostni red rabe energije, kot 
ogrevanje prostorov), promocijo sončnih kolektorjev in morebitna širša uporaba sončnih 
elektrarn po določilih Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. 

 

Primestna naselja v občini Vrhnika 

Možnost za sistemsko oskrbo na področjih z nizko gostoto rabe energije so specifične in 
zahtevajo analizo vsakega primera posebej. Ključno izhodišče je proučitev možnosti, poleg 
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ukrepov URE, za izgradnjo mikro- in malih sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
(DOLB), ki je aktualno predvsem v območjih, kjer je pretežni energent kurilno olje za ogrevanje 
zasebnih in javnih stavb. Uvajanje sistemske oskrbe primestnih naselij otežuje dejstvo, da je 
izrazito nihanje cen fosilnih goriv veliko uporabnikov motiviralo v zamenjavo kurilnega olja z 
različnimi oblikami lesne biomase (polena, peleti,…). Na ta način se sicer zvišuje delež OVE 
v skupni rabi energije, vendar so majhni kotli vir trdih delcev PM10 in PM2,5, ki so z visoko 
koncentracijo nevarni zdravju ljudi in splošna težava v Sloveniji, velikokrat pa tudi ne dosegajo 
izkoristkov večjih, strokovno upravljanih sistemov. V zadnjem času razviti sistemi za 
izkoriščanje lesne biomase z visokim izkoristkom, predvsem kogeneracija s procesom 
uplinjanja lesne biomase, imajo odlično ekonomsko in okoljsko učinkovitost, poleg tega pa 
zagotavljajo zelene delovna mesta lokalnemu prebivalstvu in povečujejo lokalno energetsko 
samooskrbo. To so argumenti, s katerimi je mogoče prepričljiveje pristopiti k občanom z 
rešitvami za sistemsko oskrbo z energijo v primestnih naseljih v občini Vrhnika. 

 

Raba energije 

V spodnjih dveh tabelah je podana normirana raba končne energije in raba energentov po 
sektorjih v letu 2014 v občini Vrhnika. Raba bruto končne energije je znašala 171.814 MWh, 
od tega 79 % v stanovanjskem in 7 % v javnem sektorju. 

Normirana raba končne energije po energentih in sektorjih na osnovi podatkov iz leta 2014  

VRHNIKA 
končna 
energija 
(MWh) 

Gospodinjstva 
(brez skupnih 

kotlovnic) 

Kotlovnice 
večstanovanjskih 

stavb 

Javne 
stavbe 

Javna 
razsvetljava 

Podjetja, 
terciarni 
sektor 

SKUPAJ 

ekstra lahko 
kurilno olje 

18.209 5.513 907   855 25.484 

zemeljski plin 4.762 3.651 7.525   3.859 19.798 

lesna goriva 68.253   544     68.797 

utekočinjeni 
naftni plin 

4.352         4.352 

električna 
energija 

28.588   2.600 742 18.477 50.407 

ostalo 2.976         4.249 

SKUPAJ 127.141 9.164 11.576 742 23.191 171.814 

 

Normirana raba energentov po sektorjih na osnovi podatkov iz leta 2014 

VRHNIKA 
energenti 

 
Gospodinjstva 
(brez skupnih 

kotlovnic) 

Kotlovnice 
večstanovan
jskih stavb 

Javne 
stavbe 

Javna 
razsvet

ljava 

Podjetja, 
terciarni 
sektor 

SKUPAJ 

ekstra lahko 
kurilno olje 

l  1.820.916       551.284       90.665       -         85.540       2.548.405      

zemeljski 
plin 

Sm3  501.291       384.355       792.126        406.232       2.084.003      

lesna goriva m3  22.751       -         181       -         -         28.546      

utekočinjen
i naftni plin 

l  630.768       -         -         -         -         630.768      

električna 
energija 

MWh  28.588        2.600       742       18.477       50.407      

ostalo MWh  2.976       -         -         -         -         2.976      
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Raba primarne energije v občini Vrhnika v letu 2014 je podana v naslednji tabeli in se v 
primerjavi s končno energijo zmanjša na račun rabe lesne biomase in poveča na račun rabe 
električne energije. V letu 2014 je v občini Vrhnika raba primarne energije znašala 187.793 
MWh. 

 

Raba primarne energije po energentih in sektorjih v letu 2011 v občini Vrhnika 

VRHNIKA 
primarna 
energija 

(MWhPE) 

Gospodinjstva 
(brez skupnih 

kotlovnic) 

Kotlovnice 
večstanova
njskih stavb 

Javne 
stavbe 

Javna 
razsvetljava 

Podjetja, 
terciarni 
sektor 

SKUPAJ 

ekstra lahko 
kurilno olje 

 20.030       6.064       997      -         941       28.032      

zemeljski plin  5.238       4.017       8.278      -         4.245       21.778      

lesna goriva  6.825      -         54      -        -         6.880      

utekočinjeni 
naftni plin 

 4.788      -        -        -        -         4.788      

električna 
energija 

 71.470      -         6.499       1.856       46.192       126.018      

ostalo  298      -        -        -        -         298      

SKUPAJ  108.649       10.081       15.829       1.856       51.378       187.793      

 

Primerjava s (normiranimi) podatki LEK iz 2007 kaže, da se je v gospodinjstvih v obdobju med 
leti 2007 in 2014: 

 specifična raba toplotne energije zmanjšala z 225 na 205 kWh/m2 (- 9 %)  

 skupna specifična raba energije za delovanje stavb (toplotna in električna energija) 
zmanjšala z 293 na 256 kWh/m2 (- 12 %)  

Primerjava s (normiranimi) podatki LEK iz 2007 kaže, da se je v stavbah v javni lasti v obdobju 
med leti 2007 in 2014: 

 specifična raba toplotne energije zmanjšala z 198 na 111 kWh/m2 (- 44 %)  

 skupna specifična raba energije zmanjšala z 233 na 142 kWh/m2 (- 39 %)  

 

Oskrba z energijo 

Oskrba z energijo v občini Vrhnika poteka preko distribucijskega omrežja električne energije 
in zemeljskega plina, medtem ko utekočinjen naftni plin gospodinjstva hranijo v individualnih 
rezervoarjih, podobno kot ELKO. Povezanega daljinskega ogrevanja v občini Vrhnika ni, 
obstajajo pa skupne kotlovnice, ki oskrbujejo s toploto bližnje stanovanjske enote, 

Plinovodno omrežje zemeljskega plina v občini Vrhnika upravlja Komunalno podjetje Vrhnika. 
Iz podatkov za leto 2014 sledi, da je omrežje, vključno z vsemi priključki, dolgo 35.663 m. 
Število vseh priključkov je 1.202, od tega je aktivnih 914. Plinsko omrežje se je od leta 2007 
do leta 2014 podaljšalo za 48 % oziroma za skoraj 11.500 m. Število vseh plinskih priključkov 
se je v istem obdobju povečalo za 31 %, število aktivnih priključkov pa se je povečalo za 25 % 
in je v letu 2014 znašalo 914. Povečanje števila aktivnih priključkov v gospodinjstvih je bilo za 
24 %, v podjetjih za 34 % in v javnih ustanovah za 130 %. 
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Srednjenapetostno (SN) 20 kV distribucijsko na območju občine Vrhnika se v največji meri 
oskrbuje iz razdelilno transformatorske postaje RTP 110/20 kV Vrhnikam ki jo sestavljata dve 
transformatorski enoti z 31,5 MVA instalirane moči na enoto. V času koničnih obremenitev 
transformaciji zadostujeta potrebam oskrbe z električno energijo, tako za osnovno kot za 
rezervna napajalna stanja. Glede na strukturo SN distribucijskega omrežja v občini Vrhnika je 
mogoče v osnovi deliti le to na mestno kabelsko omrežje in podeželsko nadzemno omrežje. 
Območje občine Vrhnika z električno energijo oskrbuje in vzdržuje Elektro Ljubljana d.d., DE 
Ljubljana okolica. V obdobju od leta 2007 do leta 2014 se je raba električne energije zmanjšala 
za 23 %. Najbolj opazno, za 37 %, je zmanjšanje pri poslovnem odjemu, ki dosega v letu 2014 
le še 43 % vse porabljene električne energije v občini. Pri gospodinjstvih se je poraba 
zmanjšala za 2 %. Poraba v gospodinjstvih je kljub uporabi vedno varčnejših gospodinjskih 
aparatov ostala na nivoju iz leta 2007 zaradi povečanja števila stanovanj in prebivalcev, delno 
pa zaradi rasti uporabe toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. 

 

Možnosti uporabe OVE in URE 

Večina oskrbe s toplotno energijo v stanovanjskih stavbah v občini Vrhnika temelji na 
individualnem ogrevanju. Individualne kurilne naprave so velikokrat slabo nadzorovane in 
zastarele, in s tem ekonomsko neučinkovite in neprijazne do okolja. Ker gre za številčno 
skupino porabnikov energentov v občini Vrhnika je pomembno, da se za to skupino pripravijo 
ustrezne usmeritve. Občina lahko izvaja vrsto ukrepov (finančno bolj ali manj zahtevnih), s 
katerimi spodbudi občane k energetskemu varčevanju, zamenjavi fosilnih energentov za 
obnovljive vire energije oziroma k spremembi njihovih navad. Nekaj osnovnih in cenovno 
nezahtevnih ukrepov za učinkovito rabo energije so navedeni v poglavju 6 LEK. 

Lesna biomasa je najpogosteje uporabljan energent za ogrevanje v stanovanjskem sektorju 
občine Vrhnika. Po podatkih iz l. 2013 gozd s 6.668 ha obsega 56 % teritorija občine Vrhnika. 
Skupni možni letni bruto posek je l. 2013 znašal 29.652 m3, od katerega se je dejansko 
posekalo 29.739 m3 (103 % (!) povečanje glede na l. 2011). Pri predelavi ostane približno 1/3 
lesne mase na razpolago za pretvorbo v energijo, kar je ekvivalent približno 17.000 MWh. 
Poleg tega so v gozdu od 11.410 m3 dovoljenega poseka manj kakovostnih sortimentov 
posekali zgolj 6.626 m3. Neposekanih 4.784 m3 predstavlja ekvivalent približno 9.500 MWh. Iz 
manjvredne lesne mase je mogoče z uporabo sodobnih kogeneracijskih sistemov z 
uplinjanjem lesne biomase (npr. velikosti 1 MW električne in 1,65 MW toplotne energije) 
pridobiti 8.000 MWh električne in 11.000 MWh toplotne energije na leto. S širšo in ustreznejšo 
izrabo potenciala lesne biomase na območju občine Vrhnika bi z enim takšnim 
kogeneracijskim sistemom zmanjšali emisijo toplogrednih plinov za 7.155 t na leto ob vseh 
multiplikativnih pozitivnih ekonomskih in socialnih učinkov, ki spremljajo lokalno energetsko 
samooskrbo in trajnostno rabo lesne biomase. 

Analize kažejo, da so ob trenutni stopnji razvoja tehnologij drugi obnovljivi viri energije, razen 
izkoriščanja lesne biomase in sončne energije preko toplotnih črpalk, na območju občine 
Vrhnika manj primerni oz. ekonomsko učinkoviti. Načrtovano zamenjava 30 % ELKO v 
gospodinjstvih, ki ga porabijo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, bi z upoštevanjem 
povprečnega toplotnega izkoristka COP = 4  pomenila 5.900 MWh toplote iz OVE na leto (z 
upoštevanjem povečanja rabe električne energije). Na ta način bi lahko pridobili 23 % toplote, 
potrebne za ogrevanje prostorov in sanitarne vode na območju občine Vrhnika, emisijo CO2eq 
pa bi zmanjšali za 1.042 t na leto. 

Na območju občine Vrhnika se je med izdelavo analize nahajalo devet sončnih elektrarn, ki 
imajo skupno instalirano moč 637,05 kW. Z upoštevanjem napovedi o 12,5 % letni rasti lahko 
pričakujemo, da bo do leta 2020 na območju občine Vrhnika iz sončnih elektrarn proizvedenih 
1.840 MWh električne energije na leto (3,7 % lastne rabe občine). Drugi OVE za proizvodnjo 
električne energije, razen kogeneracije z uplinjanjem lesne biomase, so pri sedanji tehnološki 
stopnji razvoja iz trajnostnega vidika manj primerni. 
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Nizka cena fosilnih goriv v zadnjem letu zmanjšuje finančno učinkovitost investicij v sisteme, 
ki delujejo na OVE. Ne glede na trenutne razmere na trgu pa nepredvidljive globalne razmere 
lahko (in bodo) to razmerje spet postavile na nivoje, ki smo jim bili priča v zadnjem desetletju. 
Skrb za varno oskrbo s toplotno energijo brez dvoma daje prednost lesnim gorivom, elektriki 
(toplotnim črpalkam) in daljinskemu ogrevanju, pri katerih imamo večji vpliv na oblikovanje 
cene. Fosilna goriva stroškovno trenutno sicer so primerljiva z ostalimi viri energije, v povezavi 
z investicijo celo ugodnejša (investicija in vzdrževanje npr. plinskega kotla je občutno nižje, kot 
kotla na lesno biomaso), vendar nič ne pripomorejo k doseganju nacionalnih in občinskih ciljev 
na področju energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov in zmanjševanja škodljivih emisij v 
ozračje. 

Z vidika zgolj stroškov za gorivo (upoštevaje izkoristek sistema) glede na razmere na trgu 
energentov v začetku l. 2016 pri zamenjavi ELKO z zemeljskim plinom ali daljinsko toploto 
ostanejo stroški ogrevanja na enakem nivoju v območju ± 7 %, z UNP se stroški ogrevanja 
povečajo za 72 %, zmanjšajo pa se s toplotno črpalko zrak/voda za 46 %, s peleti za 18%, s 
poleni ali sekanci pa za 58 %. 

Ta razmerja so brez dvoma osnova za temeljit premislek tako lokalne skupnosti, kot podjetij in 
posameznikov, o investiciji v posodobitev ogrevalnega sistema in zamenjavi energenta z OVE, 
tudi če obstoječa naprava še ni presegla življenjske dobe, saj bo cena predvsem fosilnih goriv 
tudi v bodoče nepredvidljiva in brez našega vpliva, da drugih pomembnih vidikov trajnostnega 
razvoja na tem mestu sploh ne izpostavljamo. 

Obstoječi sistem distribucijskega plinovodnega omrežja in zastavljena strategija njegove 
širitve definira možna območja za manjše sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v 
okviru strnjenih naselij ali proizvodnih obratov, ki potrebujejo tehnološko toplo vodo ali paro. Z 
ocenjenim še neizkoriščenim potencialom lesne biomase v občini Vrhnika in moderno 
tehnologijo, ki omogoča trajnostno izrabo lesne biomase v energetske namene, bi lahko s 
toploto za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode oskrbeli približno 1.300 občanov. 
Potencialna naselja za postavitev manjših sistemov daljinskega ogrevanja s sodobnim 
sistemom kogeneracije na lesno biomaso, so označena na spodnji sliki in se ne prekrivajo z 
območjem plinovodnega omrežja, kar pa se lahko v prihodnosti še spremeni, če bo v občinski 
strategiji ravnanja z energijo prišli do odločnejšega premika k trajnostni energiji. 

 

Primerne lokacije za manjše sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
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Finančne obveznosti LEK za občinski proračun 

Finančna sredstva, ki so potrebna za izvajanje akcijskega načrta, lahko izhajajo iz različnih 
virov: občinski proračun, zasebni viri, občinske in državne subvencije, krediti, energetsko 
pogodbeništvo, javno zasebno partnerstvo v različnih oblikah in/ali zadružne zveze. 
Najzanimivejši opciji za lokalno skupnost so nepovratna sredstva v obliki javnih razpisov ali 
pozivov, ki jih razpisujejo ministrstva kot posredniška telesa Evropske kohezijske politike v 
primeru decentralizirano upravljanih skladov, ali neposredno Evropska komisija v primeru 
centralizirano upravljanih skladov. Za občine in občane so zanimiva sredstva, ki jih v obliki 
subvencij ali kreditov ponuja Eko-sklad.V naslednji tabeli je podan terminski in finančni plan 
izvajanja LEK občine Vrhnika.  

Spodnja tabela prikazuje terminski in finančni plan izvajanja LEK občine Vrhnika. V tabeli 
prikazani stroški predstavljajo strošek občinskega proračuna, ki je pri investicijskih projektih 
izračunan kot 15 % stroška posamezne operacije iz akcijskega načrta, k temu pa je prištet še 
DDV. Preostanek sredstev pri projektih iz finančne perspektive 2007-2013, izvedenih v l. 2014 
in 2015, je občina pridobila na razpisih za nepovratna sredstva. Tudi pri projektih energetske 
sanacije pa se v aktualni finančni perspektivi 2014-2020 način sofinanciranja spreminja in bo 
določen ob razpisih. Po letu 2020 še ni mogoče napovedovati okvira in načina delovanja 
evropskih skladov in drugi načinov sofinanciranja ali kreditiranja ukrepov.  

Terminski in finančni plan izvajanja ukrepov akcijskega načrta LEK občine Vrhnika 

Ukrep 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 - - - - - - - - - - - - 

2  30.000       30.000       30.000       30.000       30.000       30.000       30.000       30.000       30.000       30.000       30.000       30.000      

3  1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000      

4  -   -   5.000       -   -   -   -   -   -   -   -   -  

5  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

6  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

7  -   3.000       -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

8  6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000      

9  1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000      

10 333.000       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 585.716       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
12  -  -  9.000       -  -  -  -  -  -  -  -  - 
13  -  -  900.000       -  -  -  -  -  -  -  -  - 
14  -        259.191       262.820      266.499      270.230       274.014      277.850      281.740      285.684      289.684      293.739      297.851      

15  -  -  21.000       21.000       21.000       21.000       21.000       21.000       21.000       21.000       21.000       21.000      

16  -  -  15.000       15.000       15.000       15.000       15.000       15.000       15.000       15.000       15.000       15.000      

17  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

18  24.600       24.600       24.600       24.600       24.600       24.600       24.600       24.600       24.600       24.600       24.600       24.600      

19  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

20  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

21  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

22  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

23  -   -   -       -   -   -   -   -  

24  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

25    10.000       10.000          -   -   -   -   -  

26  -   -   -   -  - 3.000.000       -   -   -   -   -   -  

27  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

SKUPA
J 

 
981.316      

 
324.791      

 
1.285.420      

 
375.099      

 
368.830      

 
3.372.614      

 
376.450      

 
380.340      

 
384.284      

 
388.284      

 
392.339      

 
396.451      
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Preliminarne kalkulacije in navodila ministrstva kažejo, da bo občina po novih pravilih morala 
zagotoviti vsaj 60 % sredstev investicije v energetsko sanacijo (če bo uspela z razpisom JZP 
(kar pa je pri celoviti prenovi stavb (ovoj + sistemi) manj verjetno, del lastnih sredstev zagotovi 
zasebni partner). Če poziv za vzpostavitev JZP ne bo uspešen, bo lahko občina na razpisih za 
energetsko sanacijo javnih stavb sama nastopila kot investitor. Za projekte od l. 2016 naprej 
tako ocenimo povprečen delež občine na 60 %. 

 

Usklajenost ukrepov s cilji iz AN-OVE, AN-URE in OP TGP 2020 

V skladu s strateškimi iz izvedbenimi dokumenti smo v nadaljevanju preverili usklajenost in 
doseganje ciljev ukrepov akcijskega načrta in strateške usmeritve LEK občine Vrhnika z 
nacionalnimi cilji in usmeritvami (Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–
2020 (AN OVE), Vlada RS, 2010; Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–
2020 (AN URE 2020), Ministrstvo za infrastrukturo RS, 2015; Poročanje o izvajanju AN URE 
2020, Ministrstvo za infrastrukturo RS, 2015, Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP), Vlada RS, 2014; Poročilo o presoji spremljanja 
izvajanja in učinkovitosti ukrepov ter opredelitev predlogov za nadgradnjo, Institut Jozef 
Stefan, 2014; Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 
2012−2014, Agencija za energijo, 2015; Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb 
energetske prenove stavb, Ministrstvo za infrastrukturo RS, 2015) 

OVE 

Slovenija ima zastavljen cilj na področju obnovljivih virov energije in pripravljen Akcijski načrt 
za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE), oboje kot posledica izvajanja 
skupne politike EU. Države članice so z Direktivo 2009/28/ES1 sprejele pravno obvezujoč cilj 
do leta 2020 o povečanju deleža OVE pri rabi energije. Cilj Slovenije je doseči 25- odstotni 
delež OVE v rabi bruto končne energije. Na ravni EU poteka postopek odločanja vključno z 
razpravami o ciljih do leta 2030. Jeseni 2014 je bila sprejeta politična odločitev, da bo EU kot 
celota do leta 2030 dosegla vsaj 27-odstotni delež energije iz obnovljivih virov. Ta zaenkrat 
indikativni cilj bo zavezujoč na ravni EU. Nacionalne cilje bodo določile države članice same. 

V letu 2013 je bil delež OVE v bruto končni rabi energije v Republiki Sloveniji 21,5- odstoten 
in je bil za 5,5 odstotne točke višji kot v letu 2005. Do cilja v letu 2020 bo treba delež OVE 
povečati še za 3,5 odstotne točke. Načrtovana vrednost za leto 2013 je bila presežena za 2 
odstotni točki, predvsem zaradi velikega povečanja deleža OVE pri rabi toplote in hladu. Delež 
OVE za leto 2014 se je povečal za več kot 0,6 odstotne točke, na 22,1 %. 

 

 

 

Z 52,8-odstotnim deležem OVE v bruto rabi končne energije za ogrevanje in hlajenje v letu 
2013 je bila ciljna vrednost iz AN OVE za leto 2020 na nacionalnem nivoju že presežena, 
vmesni cilj za leto 2013 pa je bil presežen za 6,3 odstotne točke.  

 

Občina Vrhnika je v letu 2014 dosegala 42,2 % odstotni delež OVE v rabi bruto končne 
energije. Z ukrepi v akcijskem planu bo do l. 2020 dosegla 51 %, do l. 2026 pa 57 % delež 
OVE v rabi bruto končne energije in tako predčasno presega nacionalne cilje do l. 2020 in 
tudi indikativne cilje EU do l. 2030.  
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V elektroenergetiki je povečevanje deleža OVE v Republiki Sloveniji zaostajalo za načrti: v letu 
2013 je bil delež OVE iz rabe bruto končne električne energije 32,8-odstoten, kar je za 0,9 
odstotne točke manj od načrta v tem letu in za 6,5 odstotne točke manj od ciljnega 39,3-
odstotnega deleža v letu 2020.  V obdobju 2005 do 2013 je bil dosežen napredek, delež 
električne energije iz OVE se je povečal za 4,1 odstotne točke, ker se je proizvodnja električne 
energije iz OVE povečala za 13,6 %, raba bruto končne električne energije pa se je zmanjšala 
za 1,1 odstotka. V letu 2014 zaostanka pri doseganju vmesnega cilja ni več, vrednost deleža 
OVE v sektorju pa je že znašala 33,5 %. 

 

 

 

URE in emisije TGP 

Z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 (AN URE 2020) si 
Slovenija skladno z zahtevami Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti zastavlja 
nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. To je krovni 
cilj, iz katerega izhajajo aktivnosti na področju učinkovite rabe energije v Sloveniji, Akcijski 
načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 pa je temeljni programski dokument 
Slovenije na tem področju. Na podlagi podatkov in analiz iz AN URE, Poročanja o izvajanju 
AN URE 2020, OP TGP, Poročila o presoji spremljanja izvajanja in učinkovitosti ukrepov ter 
opredelitev predlogov za nadgradnjo, Poročila o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE 
in SPTE za obdobje 2012−2014 in Dolgoročne strategija za spodbujanje naložb energetske 
prenove stavb smo z ključnimi kazalniki sintetizirali doseganje ciljev na raven občine Vrhnika 
in tako ocenili stanje in napredek na področju URE in emisije TGP. 

 

Učinkovita raba energije (URE) 

V dokumentu Poročanje o izvajanju AN URE 2020, 2015, je za doseganje ciljev AN URE 2020 
določeno, da mora zmanjšanje rabe energije biti v takšnem obsegu, da bo na nacionalni ravni 
raba v Sloveniji največ 59.525 GWh (oz. 82.864 GWh primarne energije), od tega v 
gospodinjstvih 12.103 GWh in v storitvenem sektorju 6.624 GWh končne energije oz. (s 
pomočjo analize iz Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, 
2015, določenih) 2.513 GWh v javnem sektorju. V Poročilu o presoji spremljanja izvajanja in 
učinkovitosti ukrepov ter opredelitev predlogov za nadgradnjo (OP TGP), 2014, so z linearno 

Delež OVE v rabi bruto končne energije je v občini Vrhnika visok predvsem zaradi visokega 
deleža lesnih goriv v stanovanjskem sektorju, v katerem bo l. 2020 s predvidenimi ukrepi 
že 64 % OVE v rabi končne energije, predvsem za ogrevanje.  

Zaradi strukture goriv je ta odstotek v javnem sektorju nižji in je l. 2014 znašal 5 %, vendar 
se bo s predvidenimi ukrepi akcijskega načrta do l. 2020 povečal na 13 %, do l. 2026 pa 
na 26 %. 

 

Na območju občine Vrhnika ni velikih hidroelektrarn, zato je razumljivo, da ne dosega 
nacionalnega deleža OVE pri proizvodnji električne energije. V letu 2014 je proizvodnja 
električne energije iz OVE predvsem na račun sončnih elektrarn dosegala 1,4 % rabe 
električne energije v občini. Z ukrepi akcijskega načrta, predvsem s predvideno postavitvijo 
kogeneracije na lesno biomaso se bo delež OVE v občini Vrhnika v l. 2020 dvignil na 20 
%, v l. 2026 pa na 26 % bruto rabe električne energije, kar bo pomembne prispevek občine 
Vrhnika k doseganju nacionalnih ciljev v sektorju elektroenergetike.  
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interpolacijo določili letne zahteve po zmanjšanju rabe energije in zmanjšanju emisije TGP, ki 
smo jih preslikali v rabo energije na območju občine Vrhnika in dobili primerjavo med 
minimalnimi letnimi nacionalnimi cilji in rezultati ukrepov akcijskega načrta LEK Vrhnika.  

Raba bruto končne energije v občini Vrhnika se bo do leta 2020 zmanjšala za 8,4 %, do leta 
2026 pa 18,3 %. Ker v največjem delu na doseganje ciljev vplivata stanovanjski in javni sektor, 
smo primerjali kazalce izboljšanja energetske učinkovitosti v teh sektorjih. 

V stanovanjskem sektorju je zmanjšanje rabe bruto končne energije v občini Vrhnika na letni 
ravni do l. 2026 in primerjava z načrtovanim zmanjšanjem v Republiki Slovenija prikazana na 
spodnji sliki. Prikazana je tudi primerjava specifične rabe energije (toplote in elektrike) na enoto 
stanovanjske površine, ki je v Vrhniki v l. 2014 za 26 % presegala slovensko povprečje. Na 
sliki je vidno, da bo specifična raba energije v občini Vrhnika s predlaganimi ukrepi LEK 
bistveno hitreje padala, kot v Sloveniji, in bo v l. 2026 dosegla nivo slovenskega povprečja.  

  

 

Primerjava ciljev energetske učinkovitosti v Sloveniji in rezultati ukrepov v občini Vrhnika, kot so 
opredeljeni v LEK za stanovanjski sektor. 

 

V l. 2020 bo v občini Vrhnika po izvedenih ukrepih LEK bruto raba končne energije manjša 
za 8,4 % glede na l. 2014, kar presega nacionalne načrte za to obdobje, ki predvidevajo 
6,4 % zmanjšanje.  

Pri tem je bila v letu 2014 celotna specifična raba energije v stanovanjskem sektorju v 
občini Vrhnika z 220 kWh/m2a (nenormirano) za 26 % višja od slovenskega povprečja, ki 
je znašalo 174 kWh/m2a. Specifična raba energije v občini Vrhnika bo s predlaganimi 
ukrepi LEK bistveno hitreje padala in bo razlika med Vrhniko in slovenskim povprečjem v 
l. 2026 manjša od 3 %. 

V javnem sektorju, kjer je bolj kot energetska učinkovitost problematična struktura goriv 
(kar bomo izpostavili pri analizi emisije TGP), zmanjšanje bruto rabe končne energije tudi 
presega nacionalne cilje v l. 2020 (SLO: 8,2 %) z zmanjšanjem za 18 %.  

Občina Vrhnika z ukrepi v akcijskem načrtu LEK dosega in presega nacionalne cilje na 
področju učinkovite rabe energije. 
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Emisija toplogrednih plinov (TGP) 

V okviru podnebno-energetskega zakonodajnega paketa, ki je bil sprejet konec leta 2008, je 
Slovenija sprejela nove pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020. Cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo povečale 
za več kakor 4 % glede na leto 2005 oziroma da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 
ktCO2ekv. Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov se ne nanaša na obdobje do leta 
2020, ampak ima Slovenija tudi obvezujoče letne cilje, saj emisije toplogrednih plinov v 
obdobju 2013−2020 ne smejo biti večje od ciljnih letnih emisij določenih z linearno trajektorijo 
do cilja v letu 2020. 

 

 

Primerjava ciljev zmanjšanja emisije TGP v Sloveniji in Vrhniki v stanovanjskem in javnem sektorju, 
kot so opredeljeni z ukrepi v LEK, glede na l. 2014. 

Kazalnik izboljšanje energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju prikazuje kumulativno 
zmanjšanje emisije CO2 v stanovanjskem sektorju, ki je posledica zmanjšanja rabe energije 
zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE. Večji kumulativni prihranek energije in 
zmanjšanje emisije CO2 omogočata hitrejše približevanje zastavljenim ciljem na področjih 
energetske učinkovitosti in zmanjševanja emisije CO2. 

V Poročilu o presoji spremljanja izvajanja in učinkovitosti ukrepov ter opredelitev predlogov za 
nadgradnjo (OP TGP), 2014, so glede na doseženo stanje v l. 2013 z linearno interpolacijo 
določili letne zahteve po zmanjšanju emisije TGP in pripadajoče kazalnike na letni ravni po 
sektorjih. Na sliki 53 smo primerjali nacionalne sektorske cilje na področju zmanjšanja emisije 
TGP (zmanjšanje 2014-2020 - stanovanjski sektor: 2.415 ktCO2; javni sektor: 503 ktCO2) z učinki 
ukrepov akcijskega načrta LEK občine Vrhnika. 

Na naslednji sliki je vidno, da so ukrepi akcijskega načrta LEK občine Vrhnika oblikovani tako, 
da emisije tako v javnem, kot stanovanjskem sektorju padajo hitreje (Vrhnika LEK SS: -2,5%/a, 
JS: -3,5%/a), kot je potrebno za doseganje slovenskih obvez pri zmanjševanju emisije 
toplogrednih plinov (SLO SS: -1,1%/a, JS: -1,4%/a), s čimer bo občina Vrhnika nadpovprečno 
prispevala k izpolnjevanju ciljev doseganje nacionalnih ciljev OP TGP (in tudi AN URE).  

Pomanjkljivosti pri oskrbi z energijo je mogoče opaziti zaradi strukture goriv, in to ne v 
stanovanjskem sektorju, kjer pri ogrevanju prevladuje les, torej OVE, ampak predvsem v 
javnem sektorju, kjer pri ogrevanju prevladujejo fosilna goriva.  To je nazorno prikazano na 
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sliki, kjer je prikazan delež toplote iz OVE v rabi toplote v široki rabi (kazalnik, ki je definiran v 
OP TGP). 

 

 

Delež toplote iz OVE v rabi toplote v široki rabi s ciljnimi vrednostmi za Slovenijo do l. 2020 in 
vrednostmi z ukrepi akcijskega načrta LEK občine Vrhnika v javnem in stanovanjskem sektorju. 

 

Kazalnik delež toplote iz OVE v rabi toplote v široki rabi je definiran kot delež toplote, 
proizvedene iz OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v 
storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih. Z večjim deležem toplote iz OVE v široki rabi, ki je 
posledica izvajanja ukrepov za pospeševanje izrabe OVE, se zmanjšuje emisija TGP. 
Spremljanje tega kazalca omogoča spremljanje intenzivnosti nadomeščanja fosilnih goriv z 
obnovljivimi viri energije pri proizvodnji toplote v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih. Ciljni 
delež kazalnika za Slovenijo je 61 % v l. 2020. 

V stanovanjskem sektorju občine Vrhnika je kazalnik s 66 % že v l. 2014 presegal delež, 
določen na nacionalnem nivoju za l. 2020, in bo ob upoštevanju ukrepov akcijskega načrta 
LEK v letu 2020 dosegel 71 %, leta 2026 pa 79 % delež toplote iz OVE.  

Drugačna je slika v javnem sektorju, kjer je pretežni energent fosilno gorivo in kjer bo kljub 
intenzivnim ukrepom delež OVE v l. 2020 s 16 % zaostajal za ciljnimi vrednostmi OP TGP za 
45 odstotnih točk.  

V obeh sektorjih skupaj (stanovanjske in javne stavbe) je delež toplote iz OVE v l. 2014 s 59 
% sicer že bil blizu nacionalnega cilja za l. 2020, in ga bo ob upoštevanju ukrepov akcijskega 
načrta LEK s 64 % nacionalni cilj tudi presegel za 3 odstotne točke. Kljub temu je ob veljavni 
strategiji razvoja energetike v občini Vrhnika pod vprašajem ne zgolj doseganje ciljev OP TGP 
v javnem sektorju, ampak tudi doseganje OVE kriterijev skoraj nič-energijske (sNES) prenove 
in gradnje stavb v javnem sektorju po l. 2018, kakor tudi v stanovanjskem sektorju po l. 2020 
v območjih z oskrbo s pretežno fosilnimi gorivi (Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb 
energetske prenove stavb, Ministrstvo za infrastrukturo RS, 2015). 

Naslednji kazalnik, Specifične emisije TGP (emisije TGP zaradi rabe goriv v odvisnosti od 
površine stavb), ki je sicer v OP TGP definiran za stanovanjski sektor, smo primerjali s 
specifičnimi emisijami TGP na enoto stavbne površine v javnem in stanovanjskem sektorju. 
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Tako v stanovanjskem, kot v javnem sektorju so višje, kot je slovensko povprečje za 
posamezen sektor. Analiza, prikazana na naslednji sliki kaže, da je ključni razlog v 
stanovanjskem sektorju višja specifična raba končne energije za delovanje stavb, medtem ko 
v stanovanjskem sektorju specifične emisije TGP dviguje neugodna sestava energentov, v 
katerem je v l. 2014 bila specifično emisijo TGP na enoto proizveden toplotne energije zaradi 
tega visokih 194 kgCO2/MWh (v stanovanjskem sektorju 83 kgCO2/MWh). Zaradi višjega 
izhodišča bodo tudi l. 2020 specifične emisije v obeh sektorjih presegale napovedane vrednosti 
za Slovenijo, v stanovanjskem za 19 %, v javnem 4 %, vendar je na sliki vidno, da se bodo 
zaradi predlaganih ukrepov OVE in URE v akcijskem načrtu LEK specifične emisije TGP v 
občini Vrhnika zmanjševale hitreje, kot je to opredeljeno v OP TGP in AN URE za Slovenijo in 
bodo v letu 2020 v javnem sektorju manjše za 35 % v primerjavi z l. 2014, v  stanovanjskem 
sektorju pa za 29 %. 

 

 

Primerjava specifične emisije TGP na enoto stavbne površine v Sloveniji s specifično emisijo v 
stavbah občine Vrhnika po sektorjih z ukrepi akcijskega načrta LEK. 

 

 

Ukrepi akcijskega načrta LEK občine Vrhnika sledijo nacionalnim ciljem zmanjševanja 
emisije toplogrednih plinov v OP TGP in AN URE in jih v stanovanjskem sektorju in z 
ozirom na celoten stavbni fond tudi presegajo. Ciljni učinki predvidevajo zmanjšanje 
emisije TGP v občini Vrhnika do l. 2020 za 29 %, do leta 2026 pa za 41 % glede na leto 
2014. 

Trend zmanjševanja specifičnih emisij TGP na enoto površine in na enoto toplote kažejo 
enako pozitivno sliko in je posledica ukrepov akcijskega načrta LEK v smeri učinkovite 
rabe energije in izboljšanja sestave goriv. Posebno pozornost bo potrebno nameniti vsem 
stavbam, ki se oskrbujejo pretežno s fosilnimi gorivi, saj neugodna struktura energentov 
ne samo slabša kazalnike OP TGP, ampak bo doseganje vsaj 50 % deleža OVE v rabi 
energije eden od ključnih kriterijev skoraj nič-energijske prenove in gradnje stavb po l. 2018 
oz. 2020.  

Občina Vrhnika z ukrepi v akcijskem načrtu LEK dosega in presega nacionalne cilje na 
področju zmanjševanja emisije toplogrednih plinov. 

 


