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1. UVOD 

 

Zaradi vse večjega onesnaţevanja našega okolja in potencialnega zviševanja cen energije 

proizvedene iz neobnovljivih virov je vedno bolj prisotna potreba po odgovornosti lokalne 

skupnosti in posledično posameznika do okolja v katerem ţivimo. 

Energetika in posledično raba vseh energentov je pomembno področje današnjega časa, 

katerega zavedanje ljudi postaja vse bolj pomembno kako se oskrbovati z energijo v smislu 

varovanja okolja, zniţevanje vplivov na okolje, izboljšanje bivalnih pogojev, uporabo vseh 

vrst obnovljivih virov energije in zniţanja vseh moţnih stroškov za energetsko oskrbo. Ker 

večine teh dejavnosti ne more opraviti posameznik je tako področje energetike in varovanje 

okolja druţbena dejavnost in njena odgovornost.  

Zaradi potrebe po visokem zavedanju in mednarodnih obveznosti so v naši drţavi prav tako 

sprejeti ukrepi, ki zahtevajo izboljšanje energetskega stanja. Sprejeta sta bila dva osnovna in 

pomembna dokumenta: Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS št. 57/04) 

in Energetski zakon (Ur. l. RS št. 27/07). 

Ta zakon usmerja in nalaga občinam izvajanje programov učinkovite rabe energije, uporabo 

obnovljivih virov energije, k zmanjševanju energetske odvisnosti od zunanjih dobaviteljev 

energije, energetski učinkovitosti uporabljene energije in zanesljivosti uporabljenih virov 

energije. 

Te naloge zahtevajo izdelavo lokalne strategije rabe energije oziroma izdelavo dokumenta 

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT - LEK. 

S tem dokumentom je občina generator in zgled svojim občanom in vsem  dejavnostim, ki se 

izvajajo na območju občine. S pomočjo LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

občina pomaga najti prave rešitve in poti pri reševanju problematike oskrbe z varčno in 

učinkovito rabo energije. 

LEK  je dokument, ki občino, njene prebivalce in dejavnosti usmerja  k sistematskemu 

oblikovanju in vzdrţevanju podatkov o porabi in rabi energije. 

Na osnovi teh podatkov je moţno uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije (URE), 

energijsko učinkovitost posameznikov, skupnosti v občini in dejavnosti ter moţnost uvajanja 

obnovljivih virov energije (OVE). 

Odgovorni na občini (ţupan in občinska uprava) se morajo zavedati, da je dolgoročno 

načrtovanje energetske učinkovitosti izrabe energije ključni element dolgoročnega 

gospodarskega razvoja občine in osnova za zniţanje vplivov na okolje in energetske 

odvisnosti. 

Trajnostna energetska politika je vodilo k celovitem pristopu usklajene obravnave področja 

energetike, varstva okolja, podnebnih sprememb in regionalnega razvoja. 
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V izvajanje LEK-a morajo biti dejavno vključene vse sluţbe občine, odgovorni v druţbenih 

dejavnostih (direktorji), občinski svetniki, lastniki in vodstveni kader podjetij ter dejavnosti v 

občini. Vsi sodelujoči imajo dolţnost vplivanja na vsebino LEK-a in še dolţnost osveščanja 

sodelavcev in vseh ostalih prebivalcev občine. 

 

Smisel dokumenta LEK 

Na področju varstva okolja se zaradi uvajanja evropske zakonodaje pojavljajo omejitve 

onesnaţevanja okolja. V letu 2008 je Evropska komisija sprejela obseţen zakonodajni paket o 

podnebnih spremembah in rabi energije. S podnebno-energetskim sveţnjem predpisov se naj 

bi zagotovilo zmanjšanje emisij za 20% in deleţ obnovljivih virov energije dosegel 20% v 

končni porabi energije do leta 2020.  

Energetska učinkovitost oziroma učinkovita raba energije je podpora trajnostnemu razvoju 

drţave. 

Resolucija o nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ (Ur. l. RS št.: 57/2004) opredeljuje 

LEK kot temeljni planski dokument, ki mora v skladu z energetskim zakonom oblikovati 

dolgoročni načrt razvoja rabe energije v lokalni skupnosti. 

Energetski zakon (Ur. l. 27/2007 in 70/2008) nalaga občinam obvezno izdelavo in sprejem 

LEK-a, ki je koncept razvoja lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti na področju rabe 

energije, vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote, električne 

energije in moţnosti izrabe obnovljivih virov (biomasa, energija sonca, vodna energija in 

geotermalna energija). 

 

Pomen dokumenta  
LEK kot dokument ima velik pomen in je potreben pogoj pri različnih razpisih za nepovratna 

sredstva pri vlaganjih v različne projekte kateri s svojimi ukrepi izboljšajo učinkovitost rabe 

energije, zmanjšajo okoljsko onesnaţevanje in uvajajo obnovljive vire energije. 



Breznik in Breznik  

storitve in svetovanje d.n.o. 

Šmartno 19 A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 
7 

1.1. Pogoste  kratice 

 

 AC -  avtocesta 

 a-na leto (angl. annual) 

 ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje 

 AURE – Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

 DIIP – Dokument identifikacije investicijskega projekta 

 DO – Daljinsko ogrevanje 

 DOLB - Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 

 ELKO – Ekstra lahko kurilno olje 

 EZ – Energetska zasnova 

 GF – Gozdni fondi 

 GVŢ – Glava velike ţivine 

 GWh – gigavatna ura 

 JAPP – Javni avtobusni potniški promet 

 JR – Javna razsvetljava 

 kV – kilovolt 

 kVA – kilovolt - amper 

 kW – kilovat 

 kWh – kilovatna ura 

 LEA - Lokalna energetska agencija/agentura 

 LEK – Lokalni energetski koncept 

 MFE – Mala fotonapetostna elektrarna 

 MHE – Mala hidroelektrarna 

 MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 MOP - Ministrstvo za okolje in prostor 

 MŠŠ – Ministrstvo za šolstvo in šport 

 MWh – megavatna ura 

 NEP - Nacionalni energetski program 

 NGD – Načrtovana gojitvena dela 

 NPVO – Nacionalni program varstva okolja 

 OPN – Občinski prostorski načrt 

 OPVO - Občinski program varstva okolja 

 OŠ – Osnovna šola 

 OVE – Obnovljivi viri energije 

 PLDP - Povprečni letni dnevni promet 

 RP – razdelilna postaja 

 RS – Republika Slovenija 

 RTP – Razdelilna transformatorska postaja 

 SCI - Posebna ohranitvena območja (Special conservation areas SCI) 

 SM – stopnja motorizacije 

 SN omreţje – Srednje napetostno omreţje 

 SODO - Sistemski operater distribucijskega omreţja 

 SOPO - Sistemski operater prenosnega omreţja 

 SPTE - Soproizvodnja toplotne in električne energije 

 SSE – Sprejemniki sončne energije 
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 STV – Sanitarna topla voda 

 SURS -  Statistični urad Republike Slovenije 

 TČ – Toplotna črpalka 

 TJ – terajoule 

 TP – transformatorska postaja 

 UNP – Utekočinjen naftni plan 

 URE – Učinkovita raba energije 

 ZD – Zdravstveni dom 

 ZP - Zemeljski plin 

 ZPN - Zakon o prostorskem načrtovanju 

 ZVO – Zakon o varstvu okolja 

 

1.2. Definicije izrazov 

 

Za laţje razumevanje sledečih izrazov v LEK podajamo naslednje definicije: 

 Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK): je koncept razvoja lokalne skupnosti 

ali več lokalnih skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načrtov bodoče 

oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote 

in električne ter uporabo obnovljivih virov energije (definicija iz energetskega zakona). 

Izraz »lokalni energetski koncept« je uvedel energetski zakon, sicer je pa to sinonim za 

izraz »občinske energetske zasnove«, ki ga tudi uporabljamo. V nadaljevanju besedila 

bomo uporabljali izraz »lokalni energetski koncept«. 

 

 Akcijski načrt: je načrt aktivnosti lokalne skupnosti na področjih URE in izrabe OVE za 

obdobje veljavnosti LEK. Vsebuje načrt aktivnosti, terminski ter finančni načrt. V načrtu 

aktivnosti na kratko opredelimo posamezne aktivnosti, ter odgovorne za izvedbo. V 

finančnem načrtu opredelimo načrt financiranja posamezne aktivnosti. V terminskem 

načrtu opišemo časovno zaporedje izvajanja posamezne aktivnosti.  

 

 Lokalna energetska agencija/agentura (v nadaljevanju LEA): je zadolţena za 

promocijo in pospeševanje izboljševanja energijske učinkovitosti ter uvajanje obnovljivih 

virov energije na določenem zaokroţenem območju. Na območjih, ki so pokrita z LEA, 

le-ta prevzame koordiniranje LEK.  

 

 Koordinator projektov OVE in URE: imenuje se v primerih, kjer je prisotna LEA; 

zadolţen je za pomoč pri izvajanju posameznih projektov iz akcijskega načrta LEK. 

Imenuje ga ţupan.  
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 Glavni nosilec izvajanja LEK: oseba/institucija, ki je odgovorna za izvajanje akcijskega 

načrta LEK. To je bodisi lokalna energetsk agencija bodisi energetski manager. Prevzame 

izvajanje LEK, ko je ta izdelan. 

 

 Usmerjevalna skupina: je skupina, ki izdeluje LEK, v kolikor ga lokalna skupnost 

izdeluje sama, oziroma skupina, ki usmerja izvajalca izdelave LEK, v kolikor lokalna 

skupnost za izdelavo LEK sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem.  

 

 Biomasa: je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva 

(vključujoč rastlinske in ţivalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi 

biorazgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko 

uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki.  

 

 Lesna biomasa: k lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke (vejevje, krošnje, debla 

majhnih premerov ter nekakovosten les, ki ni primeren za industrijsko predelavo), ostanke 

pri industrijski predelavi lesa (ţaganje, krajniki, lubje, prah itd.) in kemično neobdelan les 

(produkti kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter ţe uporabljen les in 

njegovi izdelki).  

 

 Daljinsko ogrevanje: je dobava toplote ali hladu iz omreţij za distribucijo, ki se 

uporablja za ogrevanja ali hlajenje prostorov ter za pripravo sanitarne vode.  

 

 Distribucija: je transport goriv ali električne energije po distribucijskem omreţju.  

 

 Primarna energija: je energija, ki je skrita v nosilih energije – energentih (v nafti, plinu, 

premogu, lesu).  

 

 Sekundarna energija: je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne energije (na 

primer, električna energija iz premoga v termoelektrarni). Upoštevane so izgube 

pretvorbe.  

 

 Končna energija: je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube prenosa.  

 

 Koristna energija: je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer toplota na 

električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne v toplotno 

energijo.  
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 Soproizvodnja toplote in električne energije (v nadaljevanju SPTE) ali kogeneracija. 

Kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz istega primernega energetskega vira 

hkrati električno in toplotno energijo. Za te sisteme je značilen visok izkoristek.  

 

 Trigenereacija (ali poligeneracija) je soproizvodnja toplotne in električne energije in 

hladu.  

 

 Toplogredni plini: so plini, ki preprečujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in zato 

povzročajo segrevanje ozračja in s tem učinek tople grede. Toplogredna plina sta na 

primer ogljikov dioksid (CO2) in metan (CH4).  

 

 Študija izvedljivosti: je namenjena podrobnejši preučitvi izvedljivosti projektov oskrbe z 

energijo oziroma učinkovite rabe energije s tehnološkega, ekonomskega, 

okoljevarstvenega in finančnega vidika. S kakovostno investicijsko dokumentacijo 

zniţamo tveganja, sicer nujno povezana z naloţbenimi projekti, ter omogočajo 

vlagateljem kapitala in kreditodajalcem, da enakopravno vrednotijo različne naloţbene 

projekte. 

 

 Energetski pregled podjetja: obsega pregled podjetja glede oskrbe in rabe energije, 

identifikacijo moţnih ukrepov za učinkovito ravnanje z energijo in analizo tehnične in 

ekonomske izvedljivosti ukrepov z določitvijo dosegljivih prihrankov in potrebnih naloţb. 

Z energetskim pregledom vodstvo in odgovorni za gospodarjenje z energijo dobijo 

natančen vpogled v strukturo in stroške porabe energije in nabor prioritetnih 

organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije, na osnovi katerega 

lahko izdelajo operativni program izvajanja predlaganih ukrepov.  

 

Energetski pregled javnih stavb: Zajema analizo rabe energije podjetja in/ali zgradbe, ter 

nabor ekonomsko, okoljsko in tehnično ovrednotenih ukrepov učinkovite rabe energije in 

uvedb obnovljivih virov energije. 
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1.3. Namen in cilji lokalnega energetskega koncepta 

 

Lokalni energetski koncept - LEK celovito poda moţnosti in predlaga rešitve na področji 

oskrbe z energijo v občini. Upošteva se dolgoročni razvoj občine na vseh področjih in 

razpoloţljive kapacitet energentov oziroma virov energije. 

LEK je namenjen celovitemu osveščanju, informiranju in izobraţevanju uporabnikov energije 

na področju učinkovite rabe energije (URE) in uporabe obnovljivih virov energije (OVE) ter 

pripravi učinkovitih rešitev pri uvajanju izbranih ukrepov. 

LEK obsega analizo obstoječega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo. 

Na osnovi analize je moţno predlagati bodoče koncepte energetske oskrbe na vseh področjih 

rabe energije. Poudarek je na moţnosti uporabe lokalnih energetskih virov (kogeneracija, 

vodni viri, sončna energija, energija vetra, geotermalna energija,…). 

LEK v svojem zaključku zajema akcijski načrt, terminski plan in vrednotenje izbranih 

ukrepov, kateri se izdela skupno s pomočjo akcijske skupine, ţupana, občinske uprave in 

občinskega sveta. Tako izdelan akcijski načrt ima večjo verjetnost izpeljave ukrepov in 

projektov, če so določeni tudi nosilci. 

 

LEK omogoča: 

 izbiro in določitev ciljev načrtovanja rabe energetskih virov v lokalni skupnosti, 

 pregled dosedanjega stanja na področju uporabe in izrabe energetskih virov, 

 izbor moţnih ukrepov za učinkovito rabo energetskih virov ter posledično izboljšanje 

stanja okolja, 

 izbor in oblikovanje različnih postopkov in alternativnih rešitev bodočega moţnega 

razvoja energetske oskrbe lokalne skupnosti, 

 izdelavo predlogov, skupno z vsemi akterji lokalne skupnosti, kratkoročne in 

dolgoročne politike rabe energije (kratkoročna energetska politika za obdobje petih let 

in dolgoročna energetska politika za obdobje desetih let), 
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 način spremljanja, dokumentiranja in ugotavljanja sprememb oziroma trenda na 

področju rabe energetskih virov in posledično okoljskega stanja. 

 moţnost povečanja zanesljive oskrbe z energijo v lastnem okolju, 

 v okolju v občini postopno izvajanje politike energetske samozadostnosti. 

LEK je pomemben pripomoček pri načrtovanju strategije občinske energetske politike, ker 

predlaga načine s pomočjo katerih se lahko uresničijo učinkovite, gospodarne in okolju 

prijazne rešitve pri energetskih storitvah za gospodinjstva, javne ustanove, podjetja in 

dejavnosti v občini. Vsi izbrani konkretni učinki so merljivi za potrditev pravilnosti izbranih 

ukrepov. 

 

LEK – osnovni cilji: 

 učinkovita raba energije na vseh področjih, 

 moţnost uvajanja lokalnih obnovljivih virov energije (OVE), (lesna biomas, 

soproizvodnja toplote in električne energije, sončna energija, bioplin, vodna energija 

in geotermalna energija), 

 zmanjšanje obremenitve okolja, 

 uvajanje daljinskega ogrevanja, 

 zmanjšanje uporabe fosilnih goriv, 

 zmanjšanje rabe energije končnih uporabnikov, 

 uvedba energetskih pregledov vseh potencialnih objektov, 

 uvedba energetskega knjigovodstva in energetskega menedţmenta za javne stavbe, 

 uvedba učinkovitega načina informiranja vseh občanov o energetski politiki v občini, 

 moţnost uvedbe energetskega svetovanja, 

 uvedba učinkovitega načina izobraţevanja  v občini za vse prebivalce. 
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1.4. Zakonske podlage 

 

Januarja 1996 je drţavni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o strategiji rabe in 

oskrbe Slovenije z energijo, kjer so prvič omenjene energetske zasnove na lokalnem nivoju. 

Resolucija je vključevala osnove energetske politike v skladu z energetsko politiko EU, trţno 

usmerjenost in zanesljivost oskrbe z energijo, področje učinkovitejše rabe energije, varstvo 

okolja in uporabo obnovljivih virov energije. Septembra leta 1999 je bil sprejet Energetski 

zakon (Ur. l. RS št. 79/99 in 8/00), kjer je izraz občinska energetska zasnova nadomestil 

lokalni energetski koncept. Energetski zakon sicer določa, da so občine dolţne usklajevati 

svoje dokumente na lokalni ravni z nacionalnimi dokumenti in energetsko politiko Republike 

Slovenije. 

Maja 2004 sprejeta Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS, št. 57/04) 

predstavlja dolgoročno nacionalno strategijo na področju energetike in opredeljuje lokalni 

energetski koncept kot temeljni planski dokument, ki določa dolgoročni načrt razvoja 

energetike v lokalni skupnosti, učinkovito ravnanje z energijo, izkoriščanje lokalnih virov 

energijo, zmanjševanje vplivov na okolje in zmanjševanje javnih izdatkov. Trenutno je v 

pripravi nov nacionalni energetski program, ki je v času izdelave energetskega koncepta v 

javni razpravi. Aprila 2009 je bila v ta namen izdana Zelena knjiga za nacionalni energetski 

program za Slovenijo. 

Energetski zakon je bil prvič dopolnjen leta 2004 (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

energetskega zakona EZ-A, Ur. l. RS št. 51/04), nato leta 2006 (Zakon o spremembah in 

dopolnitvah energetskega zakona EZ-B, Ur.l. RS št. 118/06). Čistopis zakona je bil objavljen 

v letu 2007: Energetski zakon – Uradno prečiščeno besedilo EZ-UPB2, Ur. l. RS 27/07. 

Ponovno je bil dopolnjen leta 2008 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega 

zakona (EZ-C, Ur. l. RS št. 70/08) ter leta 2010 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 

energetskega zakona (EZ-D, Ur. l. RS št. 22/2010), ki je uvedel določevanje območjih z 

obveznim ogrevanjem objektov na obnovljive vire energije. 

Najpomembnejši dokument za pripravo lokalnega energetskega koncepta je Pravilnik o 

metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS št. 74/09), ki 

določa obvezne vsebine, način priprave, spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz 

lokalnega energetskega koncepta. Poleg navedenega morajo biti pri sestavi LEK-a upoštevani 

še naslednji pravilniki: 

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. 

RS št. 93/2008); 

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe in rabe 

obnovljivih virov energije (Ur. l. RS št. 25/2009); 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 93/2008); 
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 Pravilnik o spremembah pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 

47/2009); 

 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS št. 

77/2009); 

 Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za 

oskrbo stavb z energijo (Ur. l. RS št. 35/2008); 

Poleg navedenih pravilnikov na smernice in vsebine lokalnega energetskega koncepta 

posredno in neposredno vplivajo zakonodajni dokumenti na nacionalni in evropski ravni. 

Najpomembnejši so navedeni v nadaljevanju. 

Slovenska zakonodaja: 

 Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) /EZ-UPB2/ Ur. l. RS št. 27/07 

 Resolucija o Nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ Ur. l. RS št. 57/04 

 Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016, sklep vlade 

2007 

 Zelena knjiga za Nacionalni energetski program Slovenije, 2009. Posvetovalni dokument 

za javno obravnavo 

 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ Ur. l. RS št. 39/06, 

70/08, 108/09 

 Zakon o urejanju prostora ZUreP-1, Ur. l. RS št.110/02, 8/03 

 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 /ReNPVO/ Ur. l. RS št. 

2/06 

Evropska zakonodaja 

 Direktiva o energetski učinkovitosti stavb, 2002/91/ES, 2010/31/EU 

 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 

 Direktiva o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na 

notranjem trgu z električno energijo, 2001/77/ES, 2009/28/ES 

Evropska komisija je sicer junija 2011 predstavila zakonodajni predlog nove Direktive o 

energetski učinkovitosti, ki bo temeljila na obstoječi Direktivi o soproizvodnji 2004/8/ES in 

Direktivi o učinkoviti rabi energije 2006/32/ES. Predlog Komisije upošteva zadnje pozive 
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Evropskega sveta (s 4. februarja 2011), Sveta za energijo (z 10. junija 2011) in Evropskega 

parlamenta za izpolnitev cilja, po katerem naj bi EU do leta 2020 zmanjšala pričakovano 

porabo energije za 20 %. Zadnje ocene Komisije na podlagi nacionalnih ciljev energetske 

učinkovitosti za leto 2020, ki so jih drţave članice sprejele v okviru strategije Evropa 2020, 

kaţejo, da je EU še vedno daleč od izpolnitve svojega cilja 

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/770&format=HTML&aged=

0&language=SL&guiLanguage=en).  

 

1.5. Metodologija in potek izdelave LEK 

 

Pri pripravi dokumenta LEK občine Vojnik smo se oprli na Pravilnik o metodologiji in 

obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov  ter  Priročnika za izdelavo lokalnih 

energetskih konceptov.  Pravilnik in priročnik sta dostopna v elektronski verziji na spletnih 

straneh Direktorata za energijo pri Ministrstvu za gospodarstvo. 

Izdelava dokumenta LEK je temeljila na kvalitetnih in zanesljivih podatkih. Podatki o rabi in 

oskrbi z energijo v občini so pridobljeni iz naslednjih virov: 

 občinske baze podatkov,  

 statistične baze podatkov Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

(Statistični urad RS),  

 statistični letopis RS 2009 (Statistični urad RS),  

 vprašalniki za gospodinjstva, javne stavbe, industrijo in storitve ter kotlovnice (v drugi 

fazi),  

 podatki dobaviteljev energentov na področju občine (Petrol, Elektro Celje, …),  

 podatki Agencije Republike Slovenije za okolje ter 

 podatki Zavoda za gozdove Slovenije. 

Pri izdelavi kartografskega gradiva in prostorskih analiz smo se oprli na nekatere geolocirane 

podatke:  

 enote hišnih številk (EHIŠ),  

 kataster stavb,  

 namenska raba prostora,  

 podrobna namenska raba prostora. 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/770&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/770&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en


Breznik in Breznik  

storitve in svetovanje d.n.o. 

Šmartno 19 A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 
16 

Podatke za analizo obstoječega stanja in oskrbe z energijo občine Vojnik smo v prvi fazi 

dobili iz obstoječe Energetske zasnove občine Vojnik, iz spletnih strani Statističnega urada 

RS, pridobivanjem podatkov s strani dobaviteljev energentov v občini, Zavoda za gozdove 

Slovenije ter s pomočjo usmerjevalne skupine in zaposlenih v občini Vojnik. V drugi fazi pa 

jih bomo  zbirali z anketiranjem gospodinjstev, javnih zgradb in podjetij in jih primerjali s 

podatki iz energetske zasnove iz leta 2006 ter tako pridobili presek sprememb in trende pri 

porabi energije v občini.,  

 

Pri izračunih o rabi energije je pomembno, da upoštevamo različno kurilni vrednost 

energentov. Kurilne vrednosti posameznih energentov, ki smo jih upoštevali pri obravnavi 

podatkov so navedene v spodnji tabeli. 

 

Tabela 1: Kurilne vrednosti energentov 

ENERGENT KURILNA VREDNOST 

Kurilno olje 10,0 kWh/L 

Zemeljski plin 9,5 kWh/m
3
 

Utekočinjen naftni plin (UNP) 

12,8 kWh/kg 

6,9 kWh/L 

25,9 kWh/m
3 

Rjavi premog 3,9 kWh/kg 

Lignit 3,1 kWh/kg 

Biomasa – peleti 5 kWh/kg 

Biomasa – polena 1724 kWh/m
3 

Biomasa - sekanci 651 kWh/m
3 

Za kurilno vednost les (polen) smo upoštevali povprečno vrednost 2800 kWh/m
3
 (vir: 

http://www.aure.gov.si/eknjiznica/ogrevanje-z-lesom_BGEF.pdf) 

 

Priprava dokumenta LEK-a poteka v grobem v treh fazah:  

o Faza I: Pregled in analiza obstoječega stanja (pregled in primerjava z obstoječo EZ) 

o Faza II: Določitev in analiza ciljev, ukrepov in aktivnosti 

o Faza III: Priprava akcijskega načrta. 

Pri pripravi vsebin dokumenta LEK občine Vojnik je sodelovala delovna skupina s strani 

izdelovalca dokumenta, usmerjevalna skupina – imenovana s strani občine ter po potrebi 

nekateri sodelavci v občinski upravi. Skozi delovni proces je bila vzpostavljena redna 

komunikacija. 

 

http://www.aure.gov.si/eknjiznica/ogrevanje-z-lesom_BGEF.pdf
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1.6. Predstavitev občine Vojnik 

 

Večina poglavja je povzeta po obstoječi EZ (Energetska zasnova občine Vojnik, 2006). 

Območje občine Vojnik pripada v geotektonskem smislu Savinjskim Alpam, oziroma v oţjem 

smislu zapletenemu mejnemu območju med Šoštanjskim in Smrekovškim prelomom. To 

območje sestavljajo predvsem terciarni (oligocenski in miocenski) sedimenti, ki so odloţeni 

diskordantno na starejše – triasne karbonatne in vulkanoklastične kamnine. Triasne kamnine 

se pojavljajo na površini ob prelomih in narivih (Geološki zavod Slovenije).  

Občina Vojnik je velika 75,3 km², kar jo po velikosti uvršča med srednje velike občine. Ima 

56 naselij in 2623 hišnih številk ter je imela v letu 2009 8382 prebivalcev. Gostota 

prebivalcev je 111 prebivalcev/ km², kar je več od slovenskega povprečja (www.stat.si).  

 

Slika 1: Karta savinjske statistične regije z označeno lego občine Vojnik 

 

Vir: Geodetska uprava R Slovenije Kartograf: Matjaţ Breznik 

Povprečna julijska temperatura v obdobju 1961-1990 za Celje je 19,1OC, januarska -1,8OC,  

letna 9,1OC. Letnih padavin je v povprečju okrog 1.146 mm. Najbolj namočeni meseci so 

junij, julij in avgust (vsi nad 130 mm ), najmanj padavin imata januar in februar. Povprečno 

trajanje sončnega obsevanja je 1.655 ur. 

http://www.stat.si/
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Slika 2: Povprečno število dni s padavinami v občini Vojnik 

 

vir: Atlas okolja  

Največji vodotok v občini je reka Hudinja. Zgornji hudourniški tok Hudinje na juţnih 

obronkih Pohorja je sorazmerno ohranjen. V hudourniku deluje več mHE. Struga Hudinje je 

skozi oţino Socka in naprej do Vojnika bolj naravna s posameznimi utrditvami breţin v 

bliţini ceste in posameznih objektov. Na povodju Hudinje so poplavam izpostavljena 

predvsem naselja Socka, Vojnik in Arclin. Na zgornjem toku Hudinje delujejo mHE. Interes 

rabe je izraţen tudi na odseku skozi Socko pod Vitanjem. Ocenjen srednji pretok 0,759 m3/s s 

povprečnim padcem 2,745%. 

 

Slika 2: Povprečno trajanje ogrevalne sezone v občini Vojnik 

 

vir: Atlas okolja 

Občino Vojnik sestavlja 56 naselij: Arclin, Beli potok pri Frankolovem, Bezenškovo bukovje, 

Bezovica, Bovše, Brdce, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dedni vrh pri Vojniku, Dol pod 

Gojko, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Globoče, Gradišče pri Vojniku, Homec, Hrastnik, 

Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Kladnart, Koblek, Konjsko, Landek, Lemberg pri Novi 

Cerkvi, Lešje, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Male dole, Nova Cerkev, Novake, Podgorje pod 

Čerinom, Polţe, Pristava, Rakova steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Selce, Socka, 
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Straţa pri Dolu, Straţa pri Novi Cerkvi, Straţica, Tomaţ nad Vojnikom, Trnovlje pri Socki, 

Velika raven, Verpete, Vine, Višnja vas, Vizore, Vojnik, Zabukovje, Zlateče, Ţelče. Središče 

občine je naselje Vojnik. 

VOJNIK 

Vojnik je gručasto trško naselje z ulično zasnovo, ki leţi v Celjski kotlini ob reki Hudinji na 

ravnini, ki vzhodu prehaja v gričevnat svet. Na severu se naslanja na apniški Vojniški hrib, na 

vzhodu na poloţno pobočje Tomaţevega hriba. V zahodnem delu sega prek plitve struge 

Hudinje. Novejši deli naselja so juţno od starega trškega jedra. V dolini Hudinje je razvito 

kmetijstvo. Tu so tudi nasadi hmelja. Zelo razvite so različne storitvene in proizvodne obrtne 

dejavnosti ter kulturne ustanove. Večina krajanov se vozi na delo v Celje. 

NOVA CERKEV 

Sklenjeno središčno naselje trškega videza z jedrom ob cerkvi sv. Lenarta leţi na nizki terasi 

severovzhodno od sotočja reke Hudinje in potoka Dobrnice, v severnem, gričevnatem delu 

Celjske kotline. Na severovzhodu je urbanizirani del naselja z ulično zasnovo, kjer so 

večinoma nove hiše. Na rodovitnih zemljiščih uspeva hmelj. Pomembna je tudi ţivinoreja. 

Večina ljudi je zaposlena v Celju in drugih zaposlitvenih središčih v okolici. 

ARCLIN 

Večje razloţeno obcestno naselje v Celjski kotlini leţi juţno od Vojnika, v dolini reke 

Hudinje, na njenem vzhodnem bregu. Vzhodni del naselja je Zgornji Arclin s številnimi 

obrtnimi delavnicami, na zahodu pa je Spodnji Arclin, ki sega preko Hudinje na nizko 

gričevje. Na plodnih zemljiščih prevladujejo nasadi hmelja. 

SOCKA 

Razloţeno naselje, v središčnem delu gručasto in urbanizirano naselje z ulično zasnovo leţi v 

severnem, gričevnatem delu Celjske kotline ob reki Hudinji, ki tu priteče iz soteske v širšo, 

rodovitno dolino in dobi več manjših pritokov z obeh strani. Naselje je dobilo ime po soteski 

Hudinje, ki jo z obeh strani oklepajo visoke prepadne stene hribov Zavrha in Kozjeka. 

Pomembni kmetijski dejavnosti sta ţivinoreja in hmeljarstvo. Večina ljudi je zaposlena v 

Celju, nekateri tudi v Vitanju. 

FRANKOLOVO 

Razloţeno naselje z gručastim jedrom v severovzhodnem, gričevnatem delu Celjske kotline 

leţi v dolini potoka Tesnice, na obeh straneh glavne ceste Celje - Slovenske Konjice in na 

okoliških pobočjih. Središče naselja je sklenjeno in stoji ob cesti, nastalo pa je z zdruţitvijo 

zaselkov Loka in Straţice. Je krajevno središče s središčnimi funkcijami. Ob Tesnici je izvir 

Toplice (21 °C) z urejenim kopališčem. 
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VIŠNJA VAS 

Razloţeno naselje z gručastim jedrom v dolini reke Hudinje leţi v severnem delu Celjske 

kotline. V kmetijstvu sta pomembna hmeljarstvo in ţivinoreja. Razvija se obrt. 

Na področju občine Vojnik je bilo leta 2002 ob popisu 580 kmetij. Na kmetijah je ţivelo 

2.220 ljudi od tega jih je 1692  na njih delalo. Po popisu iz leta 1991 so se na pribliţno 75 

kmetijah ukvarjali samo s kmetijstvom, danes pa je takih kmetij le še 50. V uporabi je 2486ha 

kmetijskih zemljišč. Iz spodnje tabele je razvidno, da je največ površin namenjenih travnikom 

in pašnikom, katerim sledijo njive in vrtovi. 

Tabela 2: Raba zemljišč v občini Vojnik 

Vsa 

zemljišča v 

uporabi 
(ha) 

Vsa kmet. 

zemljišča v 

uporabi 
(ha) 

Njive in 

vrtovi (ha) 

Kmečki 

sadovnjaki 

(ha) 

Intenzivni 

sadovnjaki 

(ha) 

Vinogradi 

(ha) 

Travniki in 

pašniki 

(ha) 

4846,19 2485,69 552,63 2,44 11,46 30,44 1888,72 

 

Na nekaterih kmetijah se je v zadnjih letih razvila turistična dejavnost. Z upoštevanjem 

mešanih kmetij je na področju občine Vojnik okoli 30% kmečkega prebivalstva. 

Najpomembnejše kmetijske panoge glede na obseg, pomen, tradicijo so ţivinoreja in 

poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah kot je kmečki 

turizem. Večina kmetij na območju Upravne enote Celje in prav tako občine Vojnik je 

usmerjenih v rejo govedi. 487 kmetij goji pribliţno 3000 glav goveda, kar je 3 krat več od 

števila prašičev ter 10 krat več od krav molznic. Največ kmetij ima od 3-9 glav govedi. 

Razvrstitev kmetij po tipu kmetovanja je prikazana v tabeli 2. 

Tabela 3: Kmetije po tipu kmetovanja 

Skupaj Poljedelstvo Vrtnarstvo 
Trajni 

nasadi 

Pašna 

živina 

Prašiči in 

perutnina 

Mešana 
rastlinska 

pridelava 

Mešana 

živinoreja 

Mešana 
rastlinska 

pridelava in 

živinoreja 

580 6 2 15 185 3 36 244 89 

 

Nekaj kmetij v niţinskem območju se ukvarja s perutninsko in prašičerejsko ter zelenjadarsko 

proizvodnjo. Na odličnih sadjarskih legah na Frankolovem so intenzivni nasadi jablan. V 

zadnjih letih se na kmetijah v hribovskem in gorskem območju vseh treh občin Upravne enote 

Celje uveljavlja reja drobnice, večje je zanimanje za razvoj turizma. Na kmetijah s tradicijo in 

kmetijah ob izletniških točkah pa se vedno bolj uveljavlja tudi reja hladnokrvnih konj. V 

občini Vojnik je pomembna panoga tudi hmeljarstvo. Za to dejavnost potrebujejo tudi 

sušilnice hmelja, ki obratujejo samo okrog 14 dni na leto. V občini Vojnik ena sušilnica 

Kmetijske zadruge Celje deluje za vseh 5 hmeljarjev občine Vojnik in porabi za proces 

sušenja hmelja 68.000 l ELKO ter 51,8 MWh elektrike v času konec avgusta začetek 

septembra. 
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Najpomembnejše kmetijske panoge glede na obseg, pomen, tradicijo so ţivinoreja in 

poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah kot je kmečki 

turizem. Večina kmetij na območju Upravne enote Celje in prav tako občine Vojnik je 

usmerjenih v rejo govedi. Nekaj kmetij v niţinskem območju se ukvarja s perutninsko in 

prašičerejsko ter zelenjadarsko proizvodnjo. Na odličnih sadjarskih legah na Frankolovem so 

intenzivni nasadi jablan. V zadnjih letih se na kmetijah v hribovskem in gorskem območju 

vseh treh občin Upravne enote Celje uveljavlja reja drobnice, večje je zanimanje za razvoj 

turizma, na kmetijah s tradicijo in kmetijah ob izletniških točkah pa se vedno bolj uveljavlja 

tudi reja hladnokrvnih konj. V občini Vojnik je pomembna panoga tudi hmeljarstvo.  

Večji del gospodarske dejavnosti temelji na proizvodno obrtnih, trgovskih, kmetijskih in 

gostinskih dejavnostih V občini je bilo leta 2004 po podatkih Statističnega urada RS 294 

podjetij, kjer je bilo zaposlenih 757 oseb.  

Najpomembnejši povezavi sta regionalni cesti Celje – Vojnik – Frankolovo in Celje – Vojnik 

– Dobrna. V občini je prisotnih veliko oblik stalne turistične in rekreativne ponudbe. Oblika 

turistične ponudbe občine Vojnik so nekatere tradicionalne in občasne prireditve in razstave, 

ki jih organizirajo kulturna, turistična in druga društva ter planinsko društvo Vojnik in 

posamezniki. 
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2. ANALIZA OBSTOJEČE RABE ENERGIJE 

 

Analiza obstoječe rabe je razdeljena na tri poglavja:  

 Raba energije za ogrevanje individualnih stanovanj;  

 Raba energije v javnih objektih;  

 Raba energije v podjetjih in ostalih večjih odjemalcih. 

 

Podatki o rabi in oskrbi z energijo v občini Vojnik so pridobljeni iz naslednjih virov:  

 baze podatkov Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (Statistični urad 

RS),  

 Statističnega letopisa RS 2009 (Statistični urad RS),  

 Podatki pridobljeni na občini 

 anketiranja večjih porabnikov energije v industrijskih in storitvenih dejavnostih 

 anketiranja gospodinjstev 

 podatki  Elektro  Celje d.d. 

 Petrol d.d. – koncesionar plinovodnega omreţja (distributer utekočinjenega naftnega 

plina) 

 

2.1. Stanovanja 

 

V občini Vojnik je bilo 2002 leta 2959 stanovanj, od tega je bilo naseljenih 2493 v katerih je 

ţivelo 7818 stanovalcev. Vsa stanovanja so razporejena v 2441 stavbah, ki so bile zgrajene v 

različnih časovnih obdobjih. Skoraj četrtina stavb je starejša od 90 let in kar 53% stavb je bilo 

zgrajenih pred letom 1970. Večje obdobje gradnje je bilo v 80-tih letih, saj se je takrat 

zgradilo kar 500 stavb oziroma 20,6%. Najmanj pa se jih je zgradilo v novem tisočletju.  

Grafikon 1: Starost stanovanj 
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Dobra četrtina lastnikov je svoja stanovanja tudi obnovila, večina v zadnjih 20 letih. Kljub 

temu, da je bilo 14% stanovanj prenovljenih v novem tisočletju, pa še vedno lahko trdimo, da 

so na splošno stanovanja stara in potrebna prenove. 

Grafikon 2: Stanovanja glede na leto prenove 
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Po površini so stanovanja zelo različna, toda dokaj enakomerno razdeljena glede na velikostne 

razrede. Najbolj izstopajo le stanovanja manjša od 20m
2
 saj jih je le 3% in tista večja od 100 

m
2
, ki jih je 10%. Največ stanovanj je v dveh velikostnih razredih, od 41 do 80 m

2 
in sicer po 

26% v vsakem. Povprečna velikost stanovanja v občini Vojnik je 69,99 m
2 

, kar je manj od 

slovenskega povprečja, ki je 74,6 m
2  

. 

Grafikon 3: Stanovanja glede na površino 
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Stanovanja so razporejena v samostojno stoječih hišah, katerih je 2127, v dvojčkih ali vrstnih 

hišah 45, hiš s kmečkim gospodarskim poslopjem je 229, ter 19 večstanovanjskih stavb. 21 

stanovanj se uvršča v kategorijo drugo. 

Skoraj vsa stanovanja imajo nekako urejeno kanalizacijo in vodovod, čeprav je bilo na 

kanalizacijskem omreţju le 12% stanovanj, ter vodovodnem 70%. 

Grafikon 4: Kanalizacija in vodovod 

 

Ugotavljamo, da je po najnovejših podatkih na plinskem omreţju le 6,2% stanovanj, 1,3% pa 

jih ni na električnem. 74% stanovanj ima centralno ogrevanje. 
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Grafikon 5: Napeljave v stanovanjih 

 

 

Podatki o glavnem viru ogrevanja so pridobljeni iz Popisa 2002 Iz spodnjega grafa je 

razvidno, da sta najpogosteje uporabljena energent v občini Vojnik les ter kurilno olje. 

Grafikon 6: Stanovanja po glavnem viru ogrevanja – popis 2002 
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Z sedmega grafikona lahko razberemo, da je najpogostejši vir ogrevanja še vedno centralno 

ogrevanje za eno samo stavbo. Daljinskega ogrevanja je malo, prav tako je le 4% neogrevanih 

stanovanj. 22% uporablja drugačne vire ogrevanja. To je bodisi  na električno energijo, še 

posebno v starejših stanovanjih sodeč, lokalno na drva ter ogrevanje s toplotnimi črpalkami. 
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Grafikon 7: Stanovanja po načinu ogrevanja 
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Tabela 4: Prikaz letne porabe energentov v občini Vojnik 

Energent 

Količina 
porabljenega 
energenta v 

letu 2010 

Porabljena 
letna 

količina 
energenta 

v MWh 

Letni 
strošek za 
posamezen 
energent v 

€ 

ELKO (kurilno 
olje) v litrih 

1116755 11168 629850 

Zemeljski plin v 
m3 

233538 2219 191244 

Les v m3 15000 42000 1398600 

SKUPAJ  55386 2219694 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so stanovanja v občini Vojnik v letu 2010 porabila za 

ogrevanje okrog 55,3 GWh toplote, za kar je bilo porabljenega okoli 2,2 milijona evrov. 

Pri odločitvi za vir ogrevanja je potrebno upoštevati več vidikov, kot je cena energenta in 

njegovo gibanje, investicija v ogrevalno napravo ter izkoristek sistema. Dostikrat je bolj 

smiselno uporabiti draţji sistem, ki ima boljši izkoristek in nemoteno delovanje, saj so v 

ţivljenjski dobi specifični stroški za ogrevanje lahko manjši, še posebej, če cena energenta 

raste. Upoštevati je potrebno, da se bodo fosilna goriva draţila, ne samo zaradi gibanja cen na 

svetovnih trgih, temveč tudi zaradi vse večje obdavčitve fosilnih goriv. 

Iz tabele lahko razberemo, da je poraba primarne energije za ogrevanje na prebivalca v občini 

Vojnik višja od slovenskega povprečja. Le ta znaša 7084 kWh/prebivalca, medtem ko je bila 

v Sloveniji okrog 3827 kWh/prebivalca. Na to vpliva več različnih dejavnikov, kot je 

neuporaba/uporaba daljinskega ogrevanja, kurilne naprave z slabšim izkoristkom predvsem 
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pri uporabi trdnih goriv, itd. Zato kljub razliki pri rabi primarne energije na prebivalca ni 

mogoče sklepati, da so individualna stanovanja energetsko manj učinkovita od slovenskega 

povprečja, imajo pa še dovolj potenciala za zniţanje rabe energije predvsem pri kuriščih na 

trdna goriva. Zaradi majhnega odstotka uporabe premoga ter elektrike sta ta dva energenta 

izključena iz izračunov. 

 

2.2. Javne stavbe 

 

Večina poglavja je povzeta po Energetski zasnovi občine Vojnik. Podatki o energentih in 

porabi energije v javnih objektih so bili pridobljeni z anketiranjem v okviru izdelave 

Energetske zasnove občine Vojnik v decembru 2005. V letu 2005 je med energenti 

prevladovalo ekstra lahko kurilno olje, sledila sta mu zemeljski in utekočinjen naftni plin. 

Tabela 5: poraba posameznih energentov v javnih objektih (povzeto po EZ) 

JAVNI 
OBJEKTI 

ELKO (L) PREMOG 
(KG) 

UNP (L) LES (M
3
) ELEKTRIKA 

(KWH) 
OSTALO 
(PLIN) (KWH) 

SKUPAJ 

Energent 311.340 0 30.000 150 99.652   

kWh 3.191.235 0 207.600 180.000 99.652 376.984 4.055.471 

(Vir: EZ Vojnik) 

 

Pregled rabe energije po posameznih javnih objektih v občini Vojnik za leto 2005 je podan v 

spodnji tabeli in kaţe na to, da se večina javnih objektov ogreva na ELKO, nekaj na elektriko, 

osnovna šola Frankolovo poleg elektrike uporablja še UNP, osnovna šola in občina Vojnik pa 

se ogrevata na zemeljski plin.  

Tabela 6: Raba energije v javnih stavbah v občini Vojnik za leto 2005 

JAVNI OBJEKT POVRŠINA 
OBJEKTA 
(M2) 

ENERGENT PLIN 
(M3) 

ELKO 
(L) 

UNP (L) ELEKTRIKA 
(KWH) 

OŠ Frankolovo 1.600 UNP   30.000 46.152 

K.S. Frankolovo 52 elektrika    23.500 

PGD Frankolovo 260 ELKO  2.800   

Župnišče Frankolovo učilnice 63 ELKO  2.000   

Župnišče Frankolovo 120 ELKO  2.000   

Vrtec Mavrica Frankolovo 161 ELKO  6.000   

K.S. Nova Cerkev 60 elektrika    30.000 

Pošta Nova Cerkev 57 elektrika     

POŠ Nova Cerkev 590 ELKO  6.000   
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Župnija Nova Cerkev 360 ELKO  8.000   

PGD Nova Cerkev 400 ELKO  4.000   

Pošta in K.S. Vojnik 100 ELKO  3.000   

Psihiatrična bolnica Vojnik 8.500 ELKO  250.000   

Zdravstveni dom Vojnik 1.800 ELKO  20.000   

Občina Vojnik 400 zemeljski plin 4.331    

POŠ Socka 566 ELKO  4.540   

OŠ Vojnik 3.890 zemeljski plin 35.352    

Policijska postaja Vojnik 240 ELKO  3.000   

Vir: EZ Vojnik 

 

Omreţje za oskrbo z zemeljskim plinom se je od leta 2005 povečalo na območje celotnega 

naselja Vojnik in zato se je število odjemalcev zemeljskega plina zelo povečalo. Dobavitelj 

zemeljskega plina na območju občine Vojnik je podjetje Adriaplin d.o.o. in po podatkih na 

dan 25.10.2011 je bilo na omreţje priključenih devet javnih objektov. Poleg OŠ Vojnik in 

občinske stavbe so to še psihiatrična bolnišnica, PGD Vojnik, kulturni dom – knjiţnica, vrtec 

Mavrica, Contraco-Špesov dom Vojnik in zdravstveni dom. Na omreţje zemeljskega plina je 

od izgradnje priključen tudi dom upokojencev Vojnik, ki pa ni bil vključen v anketiranje v 

okviru EZ. 

Povečanje priključitev na omreţje se kaţe tudi v manjši porabi olja za kurjavo. Po podatkih 

druţbe Petrol se je število priključnih mest med leti 2009 in 2010 zmanjšalo za enega, prav 

tako pa se je zmanjšala poraba olja. Po podatkih druţbe Adriaplin se je število odjemnih mest 

za zemeljski plin povečalo za enega, vendar pa je porabljena količina zemeljskega plina rahlo 

padla. 

Tabela 7: Poraba ELKO in zemeljskega plin v javnih objektih v letih 2009 in 2010. 

 2009 2010 

ENERGENT 
Število 

odjemnih 
mest 

Letna 
poraba v 

litrih 

Število 
odjemnih 

mest 

Letna 
poraba v 

litrih 

ELKO (kurilno olje) (l) 3 44.681 2 26.036 

Zemeljski plin (m
3
) 7 371.879 8 368.797 

 

Poraba električne energije v se je iz leta 2009 do 2010 zmanjšala. Zmanjšana poraba je 

predvidoma posledica ukrepov učinkovite rabe energije in investicij na tem področju, ki jih 

izvaja občina v zadnjih nekaj letih. 
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Tabela 8: Poraba električne energije v letih 2009 in 2010 v javnih stavbah. 

TARIFNA SKUPINA 
KOLIČINE V 
LETU 2009 

[KWH] 

KOLIČINE V 
LETU 2010 

[KWH] 

Skupna letna poraba el. en v občini za potrebe ustanov (šole, 
vrtci, kulturni dom, knjižnice, zdravstveni dom,….) 

2.782.323 2.298.591 

 

2.2.1. Termografske meritve izbranih objektov 

Februarja 2011 je bila so bile v občini izvedene termografske meritve objektov. Termografski 

posnetki so pripomoček pri izvajanju energetskih pregledov objektov, saj z njihovo pomočjo 

natančno opredelimo kritična mesta v zgradbi, ki so osnova za odločitve o vzdrţevanju 

nepremičnin. Z njimi odkrijemo: toplotne mostove, nepravilnosti v konstrukciji pri vgradnji 

gradbenih materialov, slabo tesnjenost in poškodbe oken, pojav plesni, ipd. Na podlagi 

analize se predlagajo ukrepi, ki zmanjšajo porabo energije v stavbah. V raziskavo je bilo 

vključenih 13 objektov: vrtec Vojnik, enota vrtca Vojnik (ţupnišče Vojnik), vrtec Frankolovo, 

enota vrtca Frankolovo (stara šola), Kulturni dom Vojnik, Knjiţnica Vojnik, občinska stavba, 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo na Keršovi ulici 12, OŠ Frankolovo, OŠ Vojnik, POŠ 

Nova Cerkev, POŠ Socka in POŠ Šmartno v Roţni dolini. Ugotovljeni so bili naslednji vzroki 

toplotnih izgub: 

 problematična zasteklitev oken in vrat, 

 okvirji oken in vrat, 

 problematično tesnjenje okvirjev oken in vrat, 

 toplotni mostovi, 

 problematična izolativnost ovoja zgradbe, 

 napačen sistem prezračevanja. 

Splošno energetsko stanje stavb je pozitivno, najbolj termografsko učinkovite zgradbe v 

občini so občinska stavba, OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik brez telovadnice.  Najmanj 

učinkovite zgradbe so: 

 Kulturni dom Vojnik – prizidek, kjer prihaja do prekomerne toplotne prehodnosti 

skozi zasteklitev oken in izolacijo spremenljive kvalitete; 

 Vrtec Vojnik – stari del, kjer se pojavlja prekomerna toplotna prehodnost skozi 

zasteklitev in zaradi slabega tesnjenja oken in skozi toplotni most temelja. V mesecu 

juniju 2011 se je pričela izgradnja novega nizkoenergetskega vrtca. Po zaključku 

naloţbe bo objekt funkcioniral kot energetsko učinkovit. 

 Telovadnica Vojnik, kjer prihaja do prekomerne toplotne prehodnosti skozi toplotni 

most temelja in pod prečno zasteklitvijo; 
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 Enota vrtec Frankolovo, kjer prihaja do prekomerne toplotne prehodnosti zaradi 

slabega tesnjenja, skozi zasteklitev vrat in skozi toplotni most temelja. 

2.2.2. Izdelani energetski pregledi in povzetek ukrepov 

V okviru energetske zasnove občine sta bila izvedena krajši pregled in analiza energetskega 

stanja javnih objektov v občini Vojnik. Obravnavani so bili štirje objekti osnovnih šol, to so 

OŠ Vojnik, OŠ Nova Cerkev, OŠ Socka in OŠ Frankolovo, vrtec Mavrica v Frankolovem, 

občinski objekt, psihiatrična bolnišnica Vojnik ter dom za upokojence Vojnik. Analiza 

podatkov o rabi energentov ter pregled objektov sta pokazala, da so nekateri objekti starejši, 

neustrezno izolirani, imajo zastarele kotlovnice brez ustrezne regulacije, dotrajana okna, 

neustrezen časovni reţim ogrevanja, itd. 

V analizi javnih objektov ni zajeta analiza Doma upokojencev Vojnik – Špesov dom. 

Otvoritev objekta je bila v mesecu maju 2004, objekt je torej nov in je toplotno ustrezno 

zaščiten. Dom je priključen na plinsko omreţje, pri čemer poraba plina variira od 3.000 do 

14.000 m3 na mesec, odvisno od časa ogrevanja in toplotnih potreb. Smiselno bi bilo izvesti 

energetski pregled stavbe, izvesti predlagane ukrepe URE in OVE ter tako pridobiti 

energetsko učinkovit objekt z maksimalno uporabo OVE in URE. 

V nadaljevanju je podana primerjava specifične rabe energije na m
2
 ogrevane površine, ki 

daje prvo oceno energetsko najbolj potratnih objektov. Na tem mestu je potrebno opozoriti, da 

je stanje povzeto po raziskavi v okviru EZ. Nekateri predlagani ukrepi so ţe bili izvedeni, 

drugi pa še bodo po načrtih občine izvedeni v prihodnjih letih. Specifična poraba vseh 

objektov razen občinske stavbe, OŠ Frankolovo ter OŠ Socka, je razmeroma visoka. V 

nadaljevanju je prav tako podan opis ukrepov v posameznem objektu, s katerimi bi lahko 

zmanjšali rabo energentov. 

Objekt in naslov: OŠ FRANKOLOVO, Frankolovo 11 

Energijsko število: 123 kWh/m
2
 

 

Prvi objekt OŠ Frankolovo je bila zgrajena ţe leta 1906. V letu 2005 pa je bil dograjen 

prizidek in telovadnica. Dograjeni del šole ima 8 cm toplotno izolacijsko fasado s stekleno 

volno in debeloslojnim toplotnim ometom. Telovadnica ima na fasadi zglajen omet. Prav tako 

so bila zamenjana vsa okna. Zunanje zastekljene površine objekta znašajo pribliţno 400m
2
. 
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Stari del šole in opečne zidove in je pokrit s strešniki Bobrovec – dvojno kritje, medtem ko 

ima dograjeni del armirano betonske stene z opečno kritino in bakreno pločevino, telovadnica 

pa je pozidana z betonskimi zidaki in pokrita z valovito pločevino. Podstrešje starega dela ni 

izolirano. 

Šola se ogreva z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), in sicer je bili v letu 2005 postavljen 

novi litoţelezni plinski kotel Buderus moči 200 kW, pri čemer znaša letna poraba okoli 

30.000 l. Na radiatorje so vgrajeni termostatski ventili. Čas ogrevanja je prilagojen delovnemu 

času, ki traja od 6.30 do 21.00. V tem času se v objektu zadrţuje okoli 200 oseb, od katerih je 

22 zaposlenih v šoli in 183 učencev. Površina ogrevalnih prostorov znaša koli 2.500 m2. 

Poraba električne energije v mesecu januarju 2006 je zanašala 4.690 kWh, pri čemer 

uporabljajo svetilke 2x60 W ali 2x11 PLC-E. Velik deleţ pri porabi električne energije pa 

nosi klimatizacija telovadnice in jedilnice. Glede na podatke dobavitelja enektrične energije 

GEN-I je poraba električne energije za leto 2010 v OŠ Frankolovo znašala 49.670 kWh. 

Poraba energije se je zaradi obnove in ustrezne toplotne zaščite novih objektov ustrezno 

zmanjšala. Potrebni pa so še dodatni ukrepi učinkovite rabe energije. Predlagamo ustrezno 

izolacijo podstrešja starega dela šole. Pomemben ukrep je tudi ustrezno stalno prezračevanje 

učilnic in drugih prostorov. Izgube toplote zaradi prezračevanja (ventilacijske izgube) znašajo 

od tretjine pa vse do polovice toplotnih izgub v stavbi. Pravilno prezračevanje je, da okna 

enkrat na uro oz. med vsakim odmorom le za nekaj minut odpremo na steţaj. Tako poskrbimo 

za potrebno izmenjavo zraka brez nepotrebne izgube toplote. K zmanjšanju porabe električne 

energije pomembneje pripomore uporaba varčnih ţarnic, katerih nakup se s prihrankom 

povrne ţe v nekaj letih. Prav tako pa je potrebno paziti na čiščenje oken in svetil (zaprašena 

ţarnica oddaja do 20% manj svetlobe). Predlagamo uvedbo energetskega knjigovodstva v 

šoli. Šola je v letu 2005 postavila ogrevanje na UNP. Kot smiseln ukrep se kaţe tudi 

postavitev kotla na lesno biomaso za ogrevanje objektov v kombinaciji z obstoječim kotlom 

na UNP, pri čemer bi obstoječi kotel sluţil za pokrivanje konic v kurilni sezoni ter kot 

rezerva. Prav tako je streha telovadnice relativno ugodna za postavitev sončne elektrarne na 

juţni del strehe, ki ima naklon 200. Za izvedbo predlaganih ukrepov je potrebno opraviti 

temeljit energetski pregled v identificiranih objektih, načrtovati vire financiranja (smiselno je 

vključevanje privatnega sektorja) ter prioritetno izvesti predlagane ukrepe. 
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Objekt in naslov: OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8 

Energijsko število: 110 kWh/m
2
 

 

Občinska stavba je locirana v centru kraja Vojnik in je priključena na plinsko omreţje. Stavba 

je bilo celovito prenovljena v letu 2001, ko je bila zamenjana fasada, prav tako so bila 

zamenjana vsa okna. Zunanje zastekljene površine objekta znašajo pribliţno 59,4 m2. 

Stavba se ogreva z zemeljskim plinom, in sicer uporabljajo tri Vailant-Junkers kotle moči 26 

kW, pri čemer je znašala poraba v letu 2005 okoli 6.677 m3. Na radiatorje so vgrajeni 

termostatski ventili. Čas ogrevanja je prilagojen delovnemu času, ki traja od 6.30 do 22.00. V 

tem času se v objektu zadrţuje okoli 15 oseb. Površina ogrevalnih prostorov znaša koli 570 

m2. Glede na podatke dobavitelja enektrične energije GEN-I je poraba električne energije za 

leto 2010 v občinski stavbi Vojnik znašala 31.503 kWh. Specifična poraba energije znaša okoli 

110 kWh/m2. Poraba energije se je zaradi obnove in ustrezne toplotne zaščite ustrezno 

zmanjšala. Potrebni pa so še dodatni ukrepi učinkovite rabe energije. K zmanjšanju porabe 

električne energije prispeva uporaba varčnih ţarnic. Za izvedbo predlaganih ukrepov je 

potrebno opraviti temeljit energetski pregled ter prioritetno izvesti predlagane ukrepe. 

Objekt in naslov: OŠ VOJNIK, Prušnikova 14 

Energijsko število: 200 kWh/m
2
 

 

OŠ Vojnik je v letu 2000 začela dobivati novo podobo in zgrajen je bil prizidek, načrtovan pa 

je še en prizidek. Zadnja temeljita prenova stavbe je bila v letu 2004. Dograjeni del šole ima 8 

cm toplotno izolacijsko fasado Demit. Bruto tlorisna površina starega prizidka s telovadnico 

znaša okoli 1.658 m2, novi prizidek 1.023 m2. 
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Zunanje zastekljene površine starega prizidka s telovadnico je znašal okoli 240 m2, z novim 

prizidkom 380 m2. Zidovi objektov šole so ţelezobetonski nosilci. Streha starega dela šole je 

sestavljena iz salonitnih plošč, novi del pa ima ravno streho, ţelezobeton. Podstrešje starega 

dela je izolirano s stekleno volno, pri čemer pa izolacija ni zadostna. Okna so v starem delu 

šole stara, v novem pa so bila vgrajena leta 2004. 

Šola se ogreva na zemeljski plinom, in sicer sta inštalirana nova plinska kotla Viadrus 500 

moči 400 kW. Letna poraba znaša okoli 55.000 m3. Na radiatorje so vgrajeni termostatski 

ventili. Čas ogrevanja je prilagojen delovnemu času, ki traja od 5.00 do 22.00. Površina 

ogrevalnih prostorov znaša koli 2.600 m2. Prezračevanje rešujejo z odpiranje oken in vrat. 

Jedilnica, kuhinja ter toaletni prostori pa s pomočjo ventilatorjev. Ventilacija v starem 

prizidku in telovadnici ne deluje. 

Poraba električne energije znaša povprečno 11.955 kWh (VT) ter 4.173 kWh (MT). V uporabi 

imajo 100 komadov ţarnic z ţarilno nitko moči 300 W, 55 komadov moči 100 W, 

fluorescenčne 44 komadov moči 36 W in 48 komadov 58 W ter 18 komadov varčnih ţarnic 

18 W. V šoli uporabljajo opremo staro okoli dveh let, energetskih razredov A, B in C. Glede 

na podatke dobavitelja enektrične energije GEN-I je poraba električne energije za leto 2010 v 

OŠ Vojnik znašala 204.618 kWh. 

Izračunana poraba energije je visoka, vendar predvsem na račun velike površine telovadnice 

ter starega dela šole. Potrebni so dodatni ukrepi učinkovite rabe energije, predvsem v starem 

delu šole. Predlagamo ustrezno izolacijo podstrešja starega dela šole. Pomemben ukrep je tudi 

ustrezno stalno prezračevanje učilnic in drugih prostorov. K zmanjšanju porabe električne 

energije pomembneje pripomore uporaba varčnih ţarnic, katerih nakup se s prihrankom 

povrne ţe v nekaj letih. Predlagamo uvedbo šolskega knjigovodstva, ki bo prispeval k 

spremljanju porabe energije, določitvi ukrepov in analizi doseţenih prihrankov. Prav tako je 

potrebno aktivno vključiti učence v samo spremljanje porabe in jih izobraţevati o učinkoviti 

rabi energije. 

Objekt in naslov: POŠ NOVA CERKEV, Nova Cerkev 41 

Energijsko število: 172 kWh/m
2
 

 

Objekt podruţnične šole Nova Cerkev je bil v letu 2005 star natanko 100 let. Zidovi so 

sestavljeni iz opeke ročne izdelave, sama fasada pa je debela le 2-3 cm. Izolacija podstrešja je 
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izvedena na zadnjem stropu, in sicer tramovi s poloţeno opeko. Okna so bila zamenjana in so 

po večini stara okoli 14 let. 

Šola se ogreva s kotlom na ekstra lahko kurilno olje, in sicer znaša letna poraba okoli 6.000 l, 

pri čemer je v uporabi 15 let star kotel moči 100 kW (TVT Maribor). Na radiatorje niso 

vgrajeni termostatski ventili. Čas ogrevanja je prilagojen delovnemu času, ki traja od 6.30 do 

17.00. Površina ogrevalnih prostorov znaša okoli 56 m2. Prezračevanje rešujejo z odpiranje 

oken in vrat. Zunanje zastekljene površine znašajo 80 m2. Poraba električne energije znaša 

okoli 1.000 kWh na mesec. Vrsta uporabljenih ţarnic je 17 komadov ţarnic z ţarilno nitko 

moči 300 W, 17 komadov moči 100 W, fluorescenčne 12 komadov moči 36 W in 15 

komadov 58 W. V šoli uporabljajo opremo staro več kot deset let. 

Izračunana poraba energije je visoka in potrebni so ukrepi učinkovite rabe energije. 

Predlagamo ustrezno izolacijo podstrešja, uporaba varčnih ţarnic, termostatskih ventilov na 

radiatorje, ustrezna fasada, zamenjava opreme z novo energetsko učinkovito ter uvedbo 

šolskega knjigovodstva. Šola se ogreva s fosilnim gorivom in predlagamo zamenjavo starega 

kotla na kurilno olje z modernim kotlom na lesno biomaso. V primeru izgradnje daljinskega 

ogrevanja v kraju Nova Cerkev pa priključitev na sistem. 
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Objekt in naslov: POŠ SOCKA, Socka 70 

Energijsko število: 130 kWh/m
2
 

 

Podruţnica OŠ Socka je bila zgrajena po letu 1981. Specifična poraba energije znaša 130 

kWh/m2. Zidovi so sestavljeni iz opeke, nosilci so betonski, fasada je demit 6-7 cm. 

Podstrešje je izolirano s stekleno volno, mavčno ploščo ter folijo. Okna so stara okoli 10 let. 

Šola se ogreva s kotlom na ekstra lahko kurilno olje, in sicer znaša letna poraba okoli 5.500 l, 

pri čemer je v uporabi 10 let star kotel moči 76 kW. Na radiatorje so vgrajeni termostatski 

ventili. Čas ogrevanja je prilagojen delovnemu času, ki traja od 6.00 do 17.00. Površina 

ogrevalnih prostorov znaša okoli 424 m2. Prezračevanje rešujejo z odpiranje oken in vrat, 

kuhinja in toaletni prostori se ventilirajo. Zunanje zastekljene površine znašajo 110 m2. 

Poraba električne energije znaša okoli 1.100 kWh na mesec. Vrsta uporabljenih ţarnic je 9 

komadov ţarnic z ţarilno nitko moči 300 W, 10 komadov moči 100 W, 27 moči 60 W, 

fluorescenčne 26 komadov moči 36 W in 93 komadov 58 W. V šoli uporabljajo opremo staro 

okoli deset let. 

Izračunana poraba energije je najniţja med vsemi objekti, saj je objekt ustrezno izoliran ter 

obdan s toplotno izolacijo. Z racionalnejšo porabo energije, pravilnim prezračevanjem bi bilo 

moţno doseči prihranke. V uporabi je kotel na kurilno olje, ki onesnaţuje okolje. Predlagamo 

zamenjavo deset let starega kotla s kotlom na lesno biomaso, na sekance ali pelete. 

Objekt in naslov: VRTEC MAVRICA VOJNIK, Prušnikova 29a 

Energijsko število: 220 kWh/m
2 

Vrtec Mavrica Vojnik je bil zgrajen v obdobju od 1946 do 1980. V letu 2000 je bil dograjen 

prizidek. Skupna tlorisna površina objekta meri 1.747 m2. Vrtec ima 8 cm toplotno 

izolacijsko fasado demit. Okna v starem delu šole so stara 27 let, v novem 5. Zunanje 

zastekljene površine objekta znašajo pribliţno 164m2. Zidovi prizidka vrtca so sestavljeni iz 

opečnih modulov, medtem, ko ima stari del vrtca montaţne marles zidove. Kritina so 

salonitne plošče. Izolacija podstrešja je sestavljena iz tervolovih plošč za izolacijo. 

Šola se ogreva ekstra lahkim kurilnim oljem, in sicer s kotlom TAM starim 27 let moči 235 

kW. Letna poraba energenta znaša okoli 24.000 l, kar se glede na ogrevalno porabo kaţe v 

visoki specifični porabi energije. Na radiatorjih niso vgrajeni termostatski ventili. Čas 
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ogrevanja je prilagojen delovnemu času, ki traja od 5.30 do 21.00. V tem času se v objektu 

zadrţuje okoli 37 oseb. Površina ogrevalnih prostorov znaša koli 1.125 m2. 

Poraba električne energije v letu 2006 je zanašala 45.988 kWh, pri čemer uporabljajo 

fluorescenčne in navadne ţarnice. Glede na podatke dobavitelja enektrične energije GEN-I je 

poraba električne energije za leto 2010 v vrtcu Mavrica Vojnik znašala 67.073 kWh. 

Specifična poraba toplote je visoka, med drugim tudi zaradi zastarelega kotla na olje. Glede 

na dejstvo, da je v kraju Vojnik predvidena plinifikacija predlagamo priklop na plinsko 

omreţje in nakup ustrezno dimenzioniranega plinskega kotla. Potrebni pa so še dodatni ukrepi 

učinkovite rabe energije. Predlagamo zamenjavo oken na starem delu vrtca in ustrezno 

izolacijo podstrešja, uporabo termostatskih ventilov in varčnih ţarnic,… Predlagamo tudi 

uvedbo energetskega knjigovodstva. 

V letu 2011 se je pričela obnova starega dela vrtca. Izvajalec del je CM Celje. Dela zajemajo 

rušenje montažnega dela obstoječega objekta vrtca, ohrani se samo novejši klasično zidani 

del objekta ter izgradnjo novega vrtca v dveh etažah s skupno 1367,5 m
2
 novih površin. Vrtec 

Mavrica je prešel na uporabo zemeljskega plina kot energenta za ogrevanje. Po zaključku 

naložbe  bo objekt funkcioniral kot energetsko učinkovit. 

Objekt in naslov: VRTEC MAVRICA FRANKOLOVO, Verpete 1b 

Energijsko število: 320 kWh/m
2
 

Vrtec je bil zgrajen v letu 1979. V letu 2004 je bila zamenjana strešna kritina. Skupna tlorisna 

površina objekta meri 250 m2. Vrtec ima 8 cm toplotno izolacijsko fasado demit (salonit 

plošče). Starost oken je 25 let. Zunanje zastekljene površine objekta znašajo pribliţno 50m2. 

Vrtec ima montaţne marles zidove in kot omenjeno novo kritino, in sicer trajanka. Izolacija 

podstrešja je sestavljena iz tervolovih plošč za izolacijo.  

Šola se ogreva ekstra lahkim kurilnim oljem, in sicer s kotlom TAM Stadler 25 starim 27 let 

moči 35 kW. Letna poraba energenta znaša okoli 5.000 l, kar se glede na ogrevalno porabo 

kaţe v visoki specifični porabi energije. Na radiatorjih niso vgrajeni termostatski ventili. Čas 

ogrevanja je prilagojen delovnemu času, ki traja od 5.30 do 18.30. V tem času se v objektu 

zadrţuje okoli 6 oseb. Površina ogrevalnih prostorov znaša koli 161 m2. 

Poraba električne energije v letu 2006 je zanašala 6.900 kWh, pri čemer uporabljajo 

fluorescenčne in navadne ţarnice, za kuhanje uporabljajo plin in električno energijo, starost 

opreme pa je 27 let. 

Specifična poraba toplote je zelo visoka, med drugim tudi zaradi zastarelega kotla na olje. 

Predlaga se zamenjava kotla. Potrebni pa so še dodatni ukrepi učinkovite rabe energije. 

Predlagamo zamenjavo oken, ustrezno izolacijo podstrešja, uporabo termostatskih ventilov in 

varčnih ţarnic,… Predlagamo tudi uvedbo energetskega knjigovodstva. 
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Objekt in naslov: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, Celjska cesta 37 

Energijsko število: 330 kWh/m
2
 

 

Lastnik objekta Psihiatrična bolnišnica v Vojniku je Vlada RS, Ministrstvo za zdravje. Na 

območju bolnišnice se poleg glavnega objekta prenovljenega v letih 1999-2003 skupne neto 

površine 3.450 m2 nahajajo še: dograjeni del v letu 1999 v treh etaţah (klet, pritličje in prvo 

nadstropje), ki meri neto skupaj 2.580 m2, delovna terapija ca 600 m2 in upravna stavba ca 

350 m2, Tehnične delavnice ca 500 m2, Vrtnarija z rastlinjakom 150 m2, kiosk 70 m2. 

Skupna neto površina je skupaj ca 8.000 m2. 

Slika 4: Psihiatrična bolnišnica Vojnik 

 

Objekti imajo klasično fasado, z ornamenti. Objekti so v spodnjem delu zgrajeni iz 

peščenjaka, gornji del pa s klasičnimi opečnatimi zidaki. Izolacija podstrešja je rešena z 

nasutjem in poloţenim klasičnimi opečnatimi zidaki. 

Okna so lesena in v povprečju stara 15 let. Spodaj so dvokrilna z nadsvetlobo. Izolacijsko 

steklo oken je dvoslojno. 

Psihiatrična bolnišnica se je v letu 2005 ogrevala s kurilnim oljem ELKO, in sicer s pečema 

starima osem in trinajst let. Letna poraba ELKA je znašala okoli 250.000 l. Na okoli 80% 

radiatorjev so vgrajeni termostatski ventili. V letu 2006 nameravajo v bolnišnici preurediti 

kotlovnico na priključek zemeljskega plina. Objekti so adaptirani in ne predvidevajo sanacij 

prej kot v 10 letih. Psihiatrična bolnišnica je v letu 2011 že priključena na omrežje 

zemeljskega plina.  
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Poraba električne energije v letu 2005 je zanašala 474.864 kWh, pri čemer uporabljajo 

neonska in klasična svetila po vseh prostorih in hodnikih, ter uporabljajo split naprave za 

hlajenje na električno energijo. Poraba energije se je zaradi obnove in ustrezne toplotne 

zaščite objektov ustrezno zmanjšala. Potrebni pa so še dodatni ukrepi učinkovite rabe 

energije. Predlagamo uvedbo energetskega monitoringa in izobraţevanje zaposlenih o 

pravilnem prezračevanju prostorov, rabi električne energije, ustrezno izolacijo podstrešij, 

večjo uporaba varčnih ţarnic, termostatske ventile na vseh radiatorjih. Energetsko 

knjigovodstvo je beleţenje in spremljanje rabe energije in stroškov. Poleg tega bi bilo treba 

potrebno v vseh objektih uvesti energetsko knjigovodstvo, za katerega program je objavljen 

na spletnih straneh Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ter 

imenovati energetskega menedţerja posebej zadolţenega za spremljanje rabe energije in 

beleţenje stroškov ter opazovanje in poročanje o rezultatih ukrepov URE. Na spletnih straneh 

www.aure.si so dostopni informacijski listi, brošure, bilteni ter vodniki v zvezi z ukrepi 

učinkovite rabe energije v javnem sektorju.  

Pri prehodu na uporabo plina in izgradnjo plinskega priključka v bolnišnici bi bilo smiselno 

ponovno analizirati moţnost postavitve postrojenja za soproizvodnjo električne energije in 

toplote. Velikost bi bilo potrebno ustrezno dimenzionirati in povezati z novimi kotli na 

zemeljski plin, pri čemer bi plinski kotli sluţil za pokrivanje konic v kurilni sezoni ter kot 

rezerva. Prav tako bi bilo potrebno analizirati moţnost postavitve in povezave sončnega 

sistema za pripravo tople vode, ki bi predvsem v poletnem času pokril velik del potreb po 

topli sanitarni vodi. 

V letu 2011 je Psihiatrična bolnica Vojnik sklenila gradbeno pogodbo z izvajalcem 

Kovinotehno MKI d.o.o. za energetsko sanacijo objektov, II. faza. Predmet pogodbe je 

izvedba štirih ukrepov:  

 zamenjava obstoječega toplovodnega kotla s kondezacijskim plinskim kotlom ter 

posodobitvami v kotlarni; 

 hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja, izolacija podpostaj, regulacija črpalk 

ter optimizacija razvoda ogrevanja;  

 vgradnja solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode; 

 izvedba nadgradnje centralnega nadzornega sistema.  

Operacijo delno financira Evropska unija. Rok z končanje vseh del je 20. oktober 2011. Po 

izvedenih ukrepih bo energijsko število manjše.  

 

Za izvedbo predlaganih ukrepov je potrebno opraviti temeljit energetski pregled v 

identificiranih objektih, načrtovati vire financiranja (smiselno je vključevanje privatnega 

sektorja) ter prioritetno izvesti predlagane ukrepe.  



Breznik in Breznik  

storitve in svetovanje d.n.o. 

Šmartno 19 A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 
39 

2.2.3. Javni promet 

V Občini Vojnik je poskrbljeno za javni prevoz, ki ga za območje celjske regije izvaja 

Izletnik Celje. Redni liniji primestnega prometa sta Celje – Vojnik – Frankolovo in Celje – 

Vojnik – Dobrna. V naselju Vojnik je tudi avtobusno postajališče za medmestni promet Celje 

– Vojnik – Maribor. S strani občine je organiziran tudi prevoz šolskih otrok za vse osnovne 

šole v občini. 
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2.3. Podjetja 

 

Občina Vojnik nima večjih industrijskih objektov. Večji del gospodarske dejavnosti temelji 

na proizvodno obrtnih, trgovskih, kmetijskih in gostinskih dejavnostih. V občini je leta 2009 

poslovalo 456 podjetij, kjer je bilo zaposlenih 1540 oseb. V povprečju to pomeni 3,8 oseb na 

podjetje, kar je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 5,3. 

Podatki o porabi zemeljskega plina in ELKO so predstavljeni v nadaljevanju. Količine 

porabljenega ELKO so posredovane s strani podjetja Petrol, količine zemeljskega plina pa s 

strani podjetja Adriaplin, ki je dobavitelj zemeljskega plina v občini Vojnik. Količina tako 

ELKO kot zemeljskega plina se je od leta 2009 do 2010 povečala, povečalo pa se je tudi 

število odjemnih mest predvsem zemeljskega plina, kar je posledica širitve omreţja in novih 

odjemalcev. 

 

Tabela 9: Poraba ELKO in zemeljskega plina za komercialne odjemalce 

  2009 2010 

ENERGENT 

Število 
odjemnih 

mest 

Letna 
poraba 

Število 
odjemnih 

mest 

Letna 
poraba 

ELKO (kurilno olje) v litrih 33 18.672 34 45.119 

Zemeljski plin v m3 25 132.048 86* 142.586 

* podatek zajema tudi še nevseljena stanovanja v večstanovanjskih objektih investitorjev MIK d.d. in LUKO 

d.o.o. (skupaj 59 odjemnih mest) 

Poraba električne energije v sektorju storitev in industrije se je iz leta 2009 do 2010 zniţala, 

kar lahko odčitamo iz spodnje tabele. 

 

Tabela 10: Poraba električne industrije v letih 2009 in 2010 v storitvenem in industrijskem sektorju 

TARIFNA 
SKUPINA 

KOLIČINE V LETU 2009 
[KWH] 

KOLIČINE V LETU 2010 
[KWH] 

storitve 2.161.877 2.045.086 

industrija 456.142 472.762 

SKUPAJ 2.618.019 2.517.848 

 

Eno izmed večjih in pomembnejših podjetij v občini je MIK Mednarodno trgovsko in 

proizvodno podjetje d.o.o. s sedeţem na Celjski cesti 55 v Vojniku. Podjetje MIK Celje, 

d.o.o. je proizvajalec PVC, ALU in lesenega stavbnega pohištva ter ponudnik celovitih rešitev 

za posodobitve ali nove zasteklitve objektov. V 20-ih letih obstoja je podjetje pod taktirko 

generalnega direktorja Francija Pliberška raslo in se razvilo v druţbeno odgovorno podjetje, 

ki se lahko pohvali tudi z evropskim priznanjem poslovne odličnosti. Podjetje posluje od leta 
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1990, ima 173 zaposlenih in posluje s pribliţno milijonom letnega prihodka. Zaradi obseţne 

proizvodnje lahko sklepamo o pomembnem odjemalci energije in priporočamo preliminarni 

ogled za pridobitev podatkov o porabi energije v podjetju. 

V sklopu energetske zasnove občine Vojnik so bila izvedena anketiranja nekaterih 

komercialnih energetskih odjemalcev. Rezultati so prikazani v nadaljevanju. 

 

Tabela 11: Nekaj podjetij v občini Vojnik in njihova poraba (povzeto po EZ Vojnik) 

 PODJETJE IN NASLOV ŠT. 
ZAPOSLENIH 

PORABA 

Šeško d.o.o., Socka 33, 3203 Nova Cerkev 14 6-7 ton drv iz lastnega gozda, 40.491 
kWh. Se nameravajo priklopit na plin. 

Dinocolor d.o.o., Pristovškova 16, 3212 Vojnik 11 ni podatka 

Elektroservis Juteršek d.o.o., Arclin 65, 3211 
Škofja vas 

8 priklopljeni na plin 

(Vir: EZ Vojnik) 

Vsa ostala podjetja v občini so manjša in zaposlujejo manj kot 20 oseb. Poleg podjetij 

omenjenih v zgornji tabeli med malo večja spadata še Sutima d.o.o in Gradbeništvo Ovtar 

Boštjan, s.p. V občini Vojnik ni industrijskih porabnikov energije in nobenega večjega 

podjetja, ki bi v proizvodnji uporabljalo procesno toploto. Med podjetji gre večinoma za 

manjša podjetja z niţjo porabo energije, pri ogrevanju katerih prevladuje ELKO. 

Predvidevamo, da se bodo, glede na bliţino plinovoda, večja podjetja kmalu priklopila na 

daljinsko ogrevanje s plinom. 

V občini Vojnik obratuje sušilnica hmelja (poraba je predstavljena v naslednjem razdelku 

»Poraba v kmetijstvu«). Vendar pa se v prihodnosti načrtuje poslovno stanovanjski objekt 

namesto sušilnice, ki jo bodo preselili izven občine Vojnik. Tako je v načrtovanju 

energetskega stanja ni smiselno upoštevati. Načrtuje se okoliš Konjsko, kjer bosta 2 poslovno 

stanovanjska objekta in 72 individualnih hiš in predviden začetek izgradnje prve tretjine 

naselja je ţe ob koncu leta 2006. Za ogrevanje je predviden zemeljski plin. Prav tako se 

načrtuje poslovno obrtna cona Arclin, kjer je 15 ha zazidalnih površin, večina je namenjeno 

tihi obrti, industrijski obrati niso predvideni. Eno petino te površine bodo stanovanja. Ta 

soseska je prav tako predvidena za ogrevanje na zemeljski plin. OPC Arclin je leta 2011 že 

zgrajena in priključena na omrežje z zemeljskim plinom. 
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2.4. Skupna raba energije 

 

Skupna raba energije v letu 2010 na območju občine Vojnik je bila določena z upoštevanjem 

vseh  trenutno razpoloţljivih podatkov. Tako je v skupno rabo energije v celoti vključena raba 

energije v gospodinjstvih, električne energije in zemeljskega plina. Pri gospodinjstvih je 

poraba lesa kot energenta ocenjeno izračunana iz podatkov pridobljenih iz statističnega popisa 

2002 ter EZ Vojnik 2006. Iz izračuna je izvzeta porabljena električna energija za javno 

razsvetljavo. 

 

Tabela 12: Skupna poraba energije na območju občine Vojnik 

  ELKO (l) UNP (m3) 
Mazut 

(kg) 
Les (m3) EE (kWh) 

Zemeljski 
plin (m3) 

SKUPAJ 

STANOVANJA 

Energen
t 

1116755 3788 / 15000 12532839 233538   

MWh 11168 98,1 / 42000 12533 2219 
       

68.017,11    

% 16% 0,1% / 62% 18% 3%   

JAVNE ZGRADBE 

Energen
t 

26036 / / / 2298591 368797   

MWh 260,36 / / / 2299 3504 
         

6.062,52    

% 4% / / / 37,9% 57,8%   

INDUSTRIJA IN STORITVE 

Energen
t 

45119 / / / 2517848 142586   

MWh 451 / / / 2518 1355 
         

4.323,61    

% 10% / / / 58% 31%   

VSI PORABNIKI 

Energen
t 

1187910 3788 / 15000 17349278 744921   

MWh 
      

11.879,1    
           

98,1    
 /  

         
42.000,0    

          
17.349,3    

      
7.076,7    

       
78.403,24    

% 15% 0,1% / 54% 22% 9%   
vir: podatki dobaviteljev, lastni izračun 
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Grafikon 8: Skupna raba energije po energentu 

 

 

Skupna raba energije na območju občine Vojnik v letu 2010 je znašala 78,4 GWh. Največji 

deleţ skupne rabe končne energije je iz lesa, sledi raba električne energije in kurilnega olja 

ELKO. 
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3. ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO 

 

V občini Vojnik z distribucijskim omreţje upravlja Elektro Celje d.d. Podatke o porabi 

električne energije smo pridobili od distributerja Elektro Celje d.d.. 

 

3.1. Stanje električnega omrežja 

 

Preko Občine Vojnik potekajo koridorji v nadaljevanju navedenih daljnovodov, ki so v 

pristojnosti ELES-a d.o.o., GJS Prenos električne energije, kot izvajalca obvezne gospodarske 

javne sluţbe prenosa električne energije preko visokonapetostnega elektroenergetskega 

omreţja v Republiki Sloveniji. Daljnovodi, ki potekajo preko občine Vojnik so: 

 DV 1x400 kV Mihovec – Podlog, obstoječi z oznako D-427  

 DV 2x400 kV Maribor – Mihovec, predvideni z oznako D-428 

 DV 1x220 kV Cirkovce – Podlog, obstoječi z oznako D-211 

 DV 2x110 kV Maribor – Selce, obstoječi z oznako D-1035 

 DV 2x400 kV vzankanje Celje, odsek Frankolovo-Celje, predvideni z oznako D-423 

 DV 2x400 kV Podlog – Celje (varianta) vzankanje Celje, predvideni z oznako D-422. 

 

Pri obstoječih in predvidenih daljnovodih glede na napetostni nivo so predvidene naslednje 

urbanistične širine daljnovodov: 

 za 110 kV 2x15 = 30m, 

 za 220 kV 2x20 = 40m, 

 za 400 kV 2x25 = 50m. 

 

V občini Vojnik je 80 km daljnovodov moči 10 kW ter 80 transformatorskih postaj 80 moči 

20 kW srednje napetostne mreţe. Predvideva se 10 novih transformatorskih postaj. Moč 1 

transformatorske postaje je od 50 -250 kilovat amperov. Območje krajevne skupnosti 

Frankolovo je slabše napajano. Znotraj načrtovanih 10 novih transformatorskih postaj so 

predvidene kot obnova v Frankolovem. 
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Slika 5: Obstoječe visokonapetostno elektro distribucijsko omreţje 

 

Vir: GURS Kartograf: Matjaţ Breznik 
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Slika 6: Obstoječe nizkonapetostno elektro distribucijsko omreţje 

 

Vir: PISO  

 

Podatek o količini proizvedene količine električne energije iz obnovljivih virov energije na 

področju občine Vojnik ni razpoloţljiv. Po podatkih spletnega portal ENGIS za občino Vojnik 

velja: 

Naprava Naslov Neto moč [kW] Tehnologija 

MFE Telovadnica 

Strmec 
Nova Cerkev 41 47 Sončne elektrarne 

SFŠ OŠ Vojnik –Trg Prušnikova ulica 14 144 Sončne elektrarne 

MFE Kovač Arclin 60 11 Sončne elektrarne 
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3.2. Raba električne energije 

 

S strani distributerja električne energije so bili posredovani naslednji podatki o rabi električne 

energije na območju občine Vojnik. Podatki za obdobje 2002-2005 so povzeti po EZ Vojnik 

(2006).  

 

Tabela 13: Poraba električne energije po skupinah odjemalcev 

OPIS 
TAR.SKUPINE 

PORABA V LETU 2009 
[kWh] 

PORABA V LETU 
2010 [kWh] 

POVPREČJE 2009-
2010 [MWh] 

DELEŽ 2009-
2010 (%) 

Gospodinjstva 11.696.467 12.532.839 12.115  69% 

Storitvena 
dejavnost in 

industrija 
2.618.019 2.517.848 2.568  15% 

Javna razsvetljava 291.221 232.929 262  1% 

Različne javne 
ustanove 

2.782.323 2.298.591 2.540  15% 

SKUPAJ 17.388.030 17.582.207 17.485  100% 

 

 

3.2.1. Gospodinjstva 

 

Gospodinjstva so v obdobju 2002-2005 v povprečju porabila za 11.238 MWh električne 

energije kar je predstavljalo 73 % vse porabljene električne energije v občini. Specifična 

poraba električne energije je znašala 3.560 kWh na gospodinjstvo. V obdobju 2009-2010 so 

gospodinjstva v povprečju porabila za 12.115 MWh, kar predstavlja 69 % celotne porabe 

električne energije. Specifična poraba električne energije je v tem obdobju zanašala 3.837 

kWh na gospodinjstvo, kar spada pod slovensko povprečje, ki je v letu 2010 znašalo 3.957 

kWh na gospodinjstvo, kar predstavlja dobre 3 % niţjo porabo električne energije v občini 

Vojnik. 

 Poraba električne energije postopoma narašča. Tako je bila v letu 2010 poraba električne 

energije za 6,7 % večja kot v letu 2009. V primerjalnem obdobju med 2002/2005 in 

2009/2010 je v povprečju poraba električne energije porastla za 7 %. Tako lahko ugotovimo, 

da je poraba električne energije stalno narašča za pribliţno 7 % letno. 
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3.2.2. Industrija in storitve 

 

Industrija in storitve so po podatkih pridobljenih s strani Elektro Celje v povprečju v letih 

2009 in 2010 skupaj porabila 2.568 MWh električne energije. Količina porabljene 

električne energije je bila leta 2010 za skoraj 4 % niţja kot leta 2009.  

 

3.2.3. Javna razsvetljava 

 

Poraba električne energije za potrebe javne razsvetljave je v letih 2009-2010 po podatkih 

Elektro Celje bila v povprečju 262 MWh. Poraba električne energije za javno razsvetljavo v 

občini glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur.l. RS št.81/07, 

109/07, 62/10) ne sme presegati 44,5 kWh/prebivalca. V občini Vojnik ta znaša 31,26 kWh/ 

prebivalca. 

V preteklih letih je občina Vojnik ţe uspešno prenovila del javne razsvetljave na podlagi 

programa varčevanja z električno energijo na področju javne razsvetljave (elaborat Program 

varčevanja…., 2009). Z izvajanjem ukrepov so v obdobju 2009 – 2010 uspešno zniţali porabo 

električne energije za javno razsvetljavo za okoli 60 MWh. 

V občini Vojnik je bila v letošnjem letu izvedena analiza stanja javne razsvetljave za potrebe 

javnega razpisa (Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave) katera je pokazala sledeče 

rezultate. 

Tabela 14: Skupno število svetilk, drogov in izračunana moč svetilk 

  Svetilke Drogovi NT drog VT drog 
Moč 

svetilk NT 
drog 

Moč 
svetilk VT 

drog 
Skupna moč  

Skupaj 546 531 219 312 14,364 kW 30,246 kW 44,610 kW 

Skladnost z uredbo 343 337 159 178 6,988 kW 11,116 kW 18,104 kW 

Neskladnost z uredbo 203 194 60 134 7,376 kW 19,130 kW 26,506 kW 

*Skladnost z uredbo se nanaša samo na svetilke. 

 

V tabeli 1 je podano skupno število svetilk, število svetilk glede na uredbo in na kakšni višini 

so nameščene. 343 svetilk ustreza Uredbi, od tega je 161 svetilk nameščenih na  159 NT
1
 

drogovih in 182 svetilk  na 178 VT
2
 drogu.  203 svetilk ne ustreza Uredbi, od tega je 68 

svetilk nameščenih na 60 NT drogovih, 135 svetilk pa je na 134 VT drogovih. 7 svetilk je 

nameščenih na konzolah na stavbah ter 3 viseče svetilke na jeklenih ţicah (Analiza stanja 

javne razsvetljave v občini Vojnik, 2011). 

                                                 
1
 Nizko tipski drogovi – svetilke nameščene na drogovih do 5 metrov višine 

2
 Visoko tipski drogovi – svetilke nameščene na drogovih nad 6 metrov višine 
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V občini je nameščenih še 82 svetilk na 82 drogovih, ki so zabeleţene v internem katastru 

javne razsvetljave vendar ne spadajo pod javno razsvetljavo. 

Občina Vojnik je na podlagi izvedene analize aktivno pristopila k prenovi javne razsvetljave v 

občini ter učinkovitejši rabi energije in se prijavila na razpis za energetsko učinkovito prenovo 

javne razsvetljave na Ministrstvu za gospodarsko.  

Cilji energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave so : 

 s prenovo omreţja javne razsvetljave zagotoviti prihranek električne energije in 

obenem zadostiti ciljni vrednosti Uredbe - manj kot 44,5 kWh na prebivalca za 

porabljeno električno energijo javne razsvetljave letno. 

ureditev javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaţevanja 

okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10): 

 za javno razsvetljavo se smejo uporabljati svetilke, katerih deleţ svetlobnega toka, ki 

seva navzgor, je enak 0%; 

 obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je treba prilagodit določbam uredbe 

najpozneje do 31. decembra 2016. 

V občini Vojnik je za zamenjavo predvidenih 189 svetilk od skupno 546 svetilk. S tem 

ukrepom bo občina Vojnik po predvidenem projektantskem izračunu prihranila dobrih 53 

MWh na leto. Ukrep bo po uspešni prijavi izveden v čim krajšem času vendar ne več kot 18 

mesecev po prijavi na javni razpis. S prenovo javne razsvetljave bo občina zniţala svojo letno 

porabo električne energije na 21,4 kWh na prebivalca. 

Do leta 2016 mora občina prenoviti še ostale svetilke – 14. Večina teh svetilk je neustreznih 

po Uredbi zaradi sipanja svetlobe nad vodoravnico vendar imajo vgrajene varčne sijalke 

(večinoma moči sijalk 36 W).  

Glavni cilji na področju javne razsvetljave so povzeti po Analizi javne razsvetljave (2011): 

 Ureditev lastništva infrastrukture javne razsvetljave. 

 Obveščanje in redno posodabljanje zbirnega katastra GJI – javne razsvetljave vsaj 1x 

letno.  

 Vodenje in redno posodabljanje internega katastra s specifikacijami nameščenih 

svetilk v občini (vpisani tipi svetilk in ostale karakteristike). 

 Zbiranje podatkov o napakah in popravilih infrastrukture javne razsvetljave (moţnost 

preko informacijskega sistema ali klasično beleţenje) 

 Ureditev načina sledenja napak in popravil javne razsvetljave ter nadzor nad 

opravljenim delom. 
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 Označevanje svetilk: ker je svetilka na določenem drogu objekt javne gospodarske 

infrastrukture na točno določenem mestu v  prostoru je pomembno vpeljati 

identifikacijo vezano na priţigališče, ki omogoča preprosto prepoznavanje in 

sporočanje o stanju objekta. Takšna oznaka omogoča učinkovit pregled in 

gospodarjenje z objektom.   

 Urediti problem stanja in tipov drogov: 

 Zamenjava neučinkovitih svetilk 

 Optimizacija rabe električne energije ter stroškov. 

 Prenos priţigališč iz transformatorskih postaj v PSO omarice 
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Slika 7: Svetilke v občini Vojnik 

 

Vir: Občina Vojnik Kartograf: Matjaţ Breznik 

Na sliki 6 so prikazane svetilke glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaţevanja.  
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3.3. Skupna raba električne energije  

 

Skupna raba električne energije za vse odjemalce v občini Vojnik v obdobju 2002-2005 je 

znašala v povprečju 15.405 MWh, v obdobju 2009-2010 pa 17.485 MWh. V tem času se je 

skupna porabe električne energije povečala za 12 %. 

Največji deleţ porabe predstavljajo gospodinjstva (53 %), javne ustanove in druge zgradbe 26 

%, industrija in storitvena dejavnost 19 % ter javna razsvetljava dosega skoraj 2 % skupne 

porabe električne energije. 

 

Tabela 15: Skupna povprečna poraba električne energije 2009-2010 

 

Vir podatkov: Elektro Celje d.d. 
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3.4. Stanje plinovodnega omrežja 

 

V občini Vojnik je zgrajeno plinovodno omreţje, ki poteka iz občine Celje iz kraja Ljubečna 

mimo naselja Arclin do naselja Vojnik. Na spodnji sliki je prikazano zgrajeno plinsko 

omreţje, na katerega so priključeni vsi bliţnji objekti v naselju Arclin ter vsi večji, manjši in 

javni objekti v središču naselja Vojnik. Distribucijo zemeljskega plina v občini Vojnik izvaja 

podjetje Adriaplin d.o.o. Po podatkih Agencije za energijo znaša ocenjena letna poraba vseh 

priključenih odjemalcev na plinsko omreţje za leto 2005 okoli 284.000 Sm3. Vrednost je 

ocenjena na podlagi dejanske porabe v obdobju od januarja do oktobra v letu 2004, za 

preostala dva meseca pa je poraba ocenjena (povzeto po EZ Vojnik, 2006). 

Večji porabniki zemeljskega plina v občini Vojnik so Dom upokojencev Vojnik, OŠ Vojnik, 

bloki. V prihodnosti se pričakuje priključitev Psihiatrične bolnišnice Vojnik  (povzeto po EZ 

Vojnik, 2006). Psihiatrična bolnišnica je v letu 2011 že priključena na omrežje zemeljskega 

plina.  

 

Na sliki je prikazana predvidena razširitev plinskega omreţja, in sicer je predvidena razširitev 

omreţja na celotno območje naselja Vojnik (na sliki označeno z zelenim krogom), pri čemer 

se pričakuje priključitev večine odjemalcev. Prav tako je predvidena izgradnja do sušilnice in 

bliţnjega naselja 72ih hiš (modri krog). Predvidena je izgradnja industrijske cone Arclin v 

velikosti 15ha, ki bo prav tako priključena na plinsko omreţje, in je zarisana z rdečim 

kvadratom  (povzeto po EZ Vojnik, 2006). 

Slika 8: Plinovodno omreţje v občini Vojnik 
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Vir: EZ Vojnik, 2006 

Omreţje za oskrbo z zemeljskim plinom se je od leta 2005 povečalo na območje celotnega 

naselja Vojnik in zato se je število odjemalcev zemeljskega plina zelo povečalo. Dobavitelj 

zemeljskega plina na območju občine Vojnik je podjetje Adriaplin d.o.o.. Prav tako se je 

samo med letoma 2009 in 2010 število odjemalcev zemeljskega plina povečalo skoraj za 

tretjino. Skupna poraba plina leta 2009 je bila 701.525 m
3
, leta 2010 744.921 m

3
. Poraba 

plina v tem obdobju je zrasla za 6 %.  

Poraba plina med letom 2005 in letom 2010 se je zaradi razširitve plinovodnega omreţja na 

celotno območje naselja Vojnik , obrtno poslovne cone Arclin povečala za okrog 460.000 m
3
, 

kar znaša 262 %. 

 

3.5. Kotlovnice 

 

Pregled, ocena učinkovitosti in moţnost ukrepov ter izboljšav sledi v 2. fazi izdelave LEKa. 
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4. ANALIZA EMISIJ 

 

Emisije so produkt, ki nastaja pri zgorevanju različnih energentov, ki najpogosteje izgorevajo 

v toplotnih motorjih, kotlih ter elektrarnah, kjer so prisotni različni viri goriv oziroma 

energentov. 

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: 

Ţveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g/mol; teţji od zraka; je brezbarven, ostro dišeč, 

strupen plin, ki z vodno paro iz zraka tvori ţveplasto kislino, ki je kot zelo razredčena kislina 

med ljudmi poznana kot "kisel deţ", ki se utemeljeno povezuje s problematiko "umiranja 

gozdov". Znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzroči različne bolezni kot so bronhitis, 

draţenje dihalnih poti ipd., popoln obseg škodljivih učinkov pa še vedno ni poznan. 

Ogljikov monoksid (CO): molska masa: 28 g/mol; pribliţno enako teţak kot zrak (29 

g/mol); je ţivljenjsko 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; teţji od zraka, po eni strani nastaja 

pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa pri visokih temperaturah 

zgorevanja preko 1000°C. Dušikovi oksidi so ţivljenjsko nevarni plini. 

Ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g/mol; je brezbarvni plin s šibko kislim okusom in 

je teţji 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 razpoloţljivih klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti CO2 v 

atmosferi povzročila globalni dvig temperature za 3°C +/- 1,5°C. 

Emisije v občini Vojnik so izdelane glede na količino rabe posameznih energentov. Rezultati 

so dobljeni iz javno dostopnih podatkov ter podatkov, ki smo jih pridobili na zahtevo od 

ponudnikov energentov.  

Na letni ravni tako stanovanja v občini Vojnik po ocenah porabijo 55,3 GWh primarne 

energije iz različnih energentov,  če  ne  upoštevamo  »nedefiniranih«  energentov  in  porabo  

električne  energije  pri individualnem ogrevanju stanovanj. Vsa skupna poraba energije pa je 

78,4 GWh. Posledica porabe energentov so emisije, kot so CO2 , SO2 , NOx , CxHy , CO in 

prah.   
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Tabela 16: Emisije individualno ogrevanih stanovanj 

  CO2 / kg/kWh SOx / kg/kWh NOx / kg/kWh CxHx / kg/kWh CO / kg/kWh prah / kg/kWh 

SKUPAJ 9620661 40864 46900 15639 81656 1453 

NA 
PREBIVALCA 1231 5 6 2 10 0 

vir: lastni izračun 

Na splošno so največji vir emisij, ki izhajajo iz ogrevanja ter porabe električne energije na 

prebivalca ravno individualna stanovanja, katerim pa sledijo javne stavbe. Industrija na 

prebivalca proizvede najmanj emisij povezanih z ogrevanjem stavb. V spodnjih tabelah so 

podrobneje predstavljeni rezultati.  

 

Tabela 17: Emisije javnih stavb 

  CO2 / kg/kWh SOx / kg/kWh NOx / kg/kWh CxHx / kg/kWh CO / kg/kWh prah / kg/kWh 

SKUPAJ 1922367 6728 6340 2593 15076 235 

NA 
PREBIVALCA 246 2 2 1 4 0 

vir: lastni izračun 

 

Tabela 18: Emisije v industriji 

  CO2 / kg/kWh SOx / kg/kWh NOx / kg/kWh CxHx / kg/kWh CO / kg/kWh prah / kg/kWh 

SKUPAJ 1644099 193 44946 18999 242 8 

NA 
PREBIVALCA 210 0 12 5 0 0 

vir: lastni izračun 

 

Tabela 19: Skupne emisije 

  CO2 / kg/kWh SOx / kg/kWh NOx / kg/kWh CxHx / kg/kWh CO / kg/kWh prah / kg/kWh 

SKUPAJ 13187127 55032 47192 19367 112962 1947 

NA 
PREBIVALCA 1687 15 13 5 30 1 

vir: lastni izračun 

Na spodnjih slikah je prikazano onesnaţenje z SO2 in NO2  v Sloveniji. Kot je razvidno, se 

občina Vojnik, predvsem zaradi lege in bliţine Celja, uvršča med bolj onesnaţena območja z 

SO2 in NO2.   



Breznik in Breznik  

storitve in svetovanje d.n.o. 

Šmartno 19 A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

57 

Slika 9: Podatki onesnaţenja zraka s SO2 

 

vir: spletni portal Geopedia 

 

Slika 10: Mreţa Podatki onesnaţenja zraka z NO2 

 

vir: spletni portal Geopedia 
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5. PROMET 

 

Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu je potrebno upoštevati dejstvo, da se zaradi 

narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja določene občine. 

Prav zaradi tega se ne zdi smiselno opredeljevati rabe energije v prometu po posamezni 

občini, saj bi izračuni vsebovali veliko napako. Zaradi tega je tudi nemogoče določiti 

oprijemljive energetske indikatorje, na podlagi katerih bi merili učinkovitost rabe energije v 

prometu znotraj občine.  

 

Na območju občine Vojnik je 220 kilometrov cest, od tega 35,6 km lokalnih cest, 1,2 km 

mestnih ali krajevnih cest in 15,4 km regionalnih cest II reda. Največ je javnih poti v skupni 

dolţini 145,5 km. Dolţine posameznih odsekov in mreţa sta vidni na spodnji tabeli ter sliki. 

  

Tabela 20: Dolţine cest v občini Vojnik po kategorijah 

Kategorija ceste Dolžina *km+ 

Nekategorizirane ceste 1,9 

Gozdna cesta 13,2 

Javna pot 145,5 

Lokalna cesta 35,6 

Mestna ali krajevna cesta 1,2 

Regionalna cesta II. Reda 15,4 

Regionalna cesta III. Reda 6,9 
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Slika 11: Mreţa cest v občini Vojnik 

 

 

Kot je razvidno tudi iz spodnje karte občina Vojnik spada med bolj obremenjene občine z 

dnevno gostoto prometa. V spodnji tabeli je prikazana obremenitev cest različnih tipov vozil v 

obdobju od 2005-2008. 
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Slika 12: Karta obremenjenosti cest  

 

 

Cesta proti Celju je bila po zadnjem štetju v letu 2008 obremenjena s 15618 vozili na dan. Na 

zgornji karti iz leta 2009 je razvidno, da so na tej cesti dnevno 14804 vozila. Največ je 

osebnih vozil, katerih število je po porastu do leta 2007 malce upadlo. Naraslo je število 

tovornjakov, še posebej laţjih. Manj je obremenjena cesta proti Zrečam, po kateri se dnevno 

vozi 7770 vozil. Novejši podatki za leto 2009, ki so razvidni z zgornje karte pa kaţejo, da je 

to število celo padlo na 6692 vozil na dan. 

 

Tabela 21: Prometna obremenjenost ceste Vojnik-Celje (AC) v obdobju 2005-2008 

VOJNIK - CELJE (AC) 

  

Vsa 

vozila Motorji 

Osebna 

vozila Avtobusi 

Lah. tov. < 

3,5t 

Sr. tov.  3,5-

7t 

Tež. tov. nad 

7t 

Tov. s 

prik. 

2005 15228 73 13825 127 676 240 173 114 

2006 15854 90 14384 124 733 223 176 124 

2007 16136 107 14640 120 777 207 171 114 

2008 15618 99 13996 115 815 219 189 112 
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Tabela 22: Prometna obremenjenost ceste Vojnik-Frankolovo v obdobju 2005-2008 

VOJNIK - FRANKOLOVO 

  

Vsa 

vozila Motorji 

Osebna 

vozila Avtobusi 

Lah. tov. < 

3,5t 

Sr. tov.  3,5-

7t 

Tež. tov. nad 

7t 

Tov. s 

prik. 

2005 8112 43 7150 66 350 229 165 109 

2006 8270 73 7283 72 357 218 157 110 

2007 8441 98 7431 73 395 190 157 97 

2008 7770 84 6751 71 362 193 159 92 

 

Ceste se uvrščajo med bolj obremenjene v Sloveniji, zato je potrebno sestaviti načrt in 

usmeriti razvoj prometnega sektorja na  pot  trajnostne  mobilnosti preko  spodbujanja  

učinkovitega  zasebnega  in  javnega  prometa,  pešačenja  in  kolesarjenja. Tu lahko največ 

naredi občina s predstavitvijo moţnih projektov občanom ter ustrezno promocijo ter 

spodbujanjem. Ker gre pri osebnih vozilih najbrţ za dnevne migrante, velja razmisliti o 

pripravi načrta, ki bi zmanjšal število voţenj z osebnimi vozili. To bi imelo pozitivne učinke 

na okolje, pa tudi finančno bi lahko razbremenilo uporabnike. 
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6. ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE 

 

Šibke točke so področja rabe in oskrbe z energijo, kjer so na osnovi analize trenutnega stanja 

moţna izboljšanja. Pri oblikovanju moţnih izboljšav moramo poleg dobre analize stanja 

poznati tudi stališča oziroma cilje, ki naj bi jih občina imela na področju rabe in oskrbe z 

energijo. Ti so naslednji:  

 večja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v občini,  

 spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v občini,  

 zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora,  

 stremi se k zmanjšanju emisij,  

 sanacija potratnih stavb, ki so v upravljanju občine,  

 spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v okviru večjih (skupnih) sistemov (npr: 

v okviru sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali bioplin, mikrosistemi 

itd.),  

 kjer obstajata plinovod se teţi k čim večjemu številu priklopov na omreţja, tako za 

gospodinjstva, še posebno pa za večje porabnike energije itd 

 

6.1. Stanovanja in kotlovnice 

Oskrba s toplotno energijo v občini Vojnik temelji predvsem na individualnih kotlovnicah. 

Slednje so praviloma slabo nadzorovane in zastarele, kar je s stališča vplivov na okolje, 

najslabši način oskrbe. Individualna kurišča so tako največji onesnaţevalec zraka v občini. 

Deloma je stanje moţno izboljševati z informiranjem uporabnikov o ukrepih učinkovite rabe 

energije (npr. učinkih, ki jih ima redno vzdrţevanje kurilnih naprav, kamor spada tudi 

nastavitev oljnih gorilcev pri kotlih), ki so podrobneje navedeni v nadaljevanju in s promocijo 

prehoda na čistejše energetske vire. Struktura rabe energentov v občini Vojnik kaţe, da je 

glede na relativno veliko gozdnatost v občini raba lesa v energetske namene razmeroma 

velika. 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. 

Glavne šibke točke na področju individualnega ogrevanja so: 

 sorazmerno velik deleţ uporabe ekstra lahkega kurilnega olja ter lesa za ogrevanje; 

 slab nadzor nad individualnimi kurilnimi napravami; 

 slaba izolacija; 

 slab izkoristek in večje emisije starejših kurilnih naprav in 

 uporaba slabe tehnologije pri uporabi lesne biomase. 

 Uporaba navadnih ventilov, neizolirane cevi, ročna regulacija grelnih naprav 

 Premajhna uporaba zelene energije 
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6.2. Javne stavbe 

 

V javnih stavbah v občini Vojnik so bili izvedeni preliminarni energetski pregledi, ki so 

nakazali potenciale za zmanjšanje rabe energije v posameznih javnih stavbah. Iz podatkov o 

stanju objektov in preliminarnih pregledov je razvidno, da največje energetske probleme 

predstavljajo predvsem neustrezna regulacija ogrevalnih sistemov (pomanjkanje termostatskih 

ventilov), slabo izolirani ovoji zgradb ter dotrajana okna in vrata. Prihranek električne 

energije je moţen tudi pri notranji razsvetljavi. Z zamenjavo navadnih ţarnic z varčnimi 

sijalkami lahko prihranimo tudi do 80 % električne energije za razsvetljavo, pri 

fluorescenčnih svetilih pa lahko z ustreznimi ukrepi zmanjšamo rabo električne energije do 40 

%.  

6.3. Podjetja 

 

V občini Vojnik je potrebno večje porabnike, ki še nimajo opravljenega energetskega 

pregleda spodbujati, da jih opravijo. Pomembno je ugotoviti, kateri ukrepi bi omogočili 

energetske prihranke. V večjih, energetsko intenzivnih podjetjih stroški energije običajno 

predstavljajo večji strošek v celotni strukturi stroškov, poleg tega gre pri rabi energije za 

velike zneske, zato imajo večja podjetja običajno dobro poskrbljeno za energetsko upravljanje 

in tudi opravljen energetski pregled objektov podjetij  

Potencial prihrankov je na splošno v podjetjih veliko bolje izkoriščen kot v javnem sektorju, 

kljub temu je v večini podjetij moţno doseči določene prihranke pri rabi energije. To bi 

pozitivno vplivalo na konkurenčnost podjetij (niţji proizvodni stroški). Zato bi bilo v vseh 

večjih in srednje velikih podjetjih, kjer energetskih pregledov nimajo opravljenih, te smiselno 

opraviti.  

Naloga občine pri ukrepih v sektorju podjetij je predvsem ta, da podjetja na različne načine 

informira o pomembnosti in o dobrobitih učinkovite rabe energije ter okoljsko čim manj 

obremenjujočih tehnoloških procesih. 

 

 



Breznik in Breznik  

storitve in svetovanje d.n.o. 

Šmartno 19 A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

64 

7. PREDVIDENA RABA ENERGIJE IN NAPOTKI ZA OSKRBO 

 

Večina poglavij 7.1., 7.2., 7.3.  ter 7.4. je povzeta po EZ Vojnik (2006). 

7.1. Zasnova energetske infrastrukture Savinjske regije in 

subregija Celje z okolico 

Temeljni cilj regije je spremljanje okoljskih škod, sanacija obstoječih okoljskih škod in 

delovanje v smeri preprečevanja novih okoljskih škod. V okvir tega cilja spadajo tudi 

intenzivna vlaganja v okolju prijazne tehnologije ter tehnološke procese in znanja ter v 

trajnostni razvoj obnovljivih virov energije. 

Glede na predvideni intenzivni razvoj industrije in urbanizacije širšega celjskega območja, pa 

tudi zaradi potencialnih mednarodnih koridorjev transporta energije, pričakujemo v Celjski 

subregiji zelo obseţno koncentracijo graditve energetske infrastrukture. Spodnji tok reke 

Savinje nudi precejšni potencial vodne energije, ki bi ga bilo smotrno izkoristiti, vendar le v 

sodelovanju z ostalimi koristniki vodotoka (vodno gospodarstvo in turizem). V regiji se 

nahajajo lesno predelovalni obrati, v bliţini katerih bi bilo moţno zgraditi naprave (kotlovnice 

ali toplarne) za izkoriščanje lesne biomase. Potencial je ocenjen na skupno 14 MW toplotne 

moči. V subregiji so tudi potenciali geotermalne energije v višini ca 13 GW toplotne moči 

(zdravilišča), ki pa so ţe v precejšnji meri izkoriščeni. Strateški cilj prostorskega razvoja 

regije je tudi zagotavljanje ustrezne stopnje energetske neodvisnosti, ob varčni rabi energije 

ter izrabi obnovljivih virov energije. 

Razvojne usmeritve na področju energetske infrastrukture pa zajemajo: 

• pospešeno gradnjo sistemov oskrbe z energijo (elektroenergetskega distribucijskega omreţja 

in plinovodnega omreţja) v območjih intenzivnega razvoja ter sistemov daljinskega ogrevanja 

v strnjenih urbanih naseljih; 

• prednostno gradnjo centralnih sistemov oskrbe s toploto v območjih razvoja turizma in 

rekreacije; 

• izrabo lokalnih alternativnih obnovljivih virov energije (geotermalna in sončna energija ter 

biomasa) in izgradnjo lokalnih plinovodnih omreţij; 

• pospešeno sanacijo obstoječih sistemov in prehod na okolju bolj prijazne sisteme ob 

maksimalni izrabi lokalnih obnovljivih virov energije v območjih zavarovane kulturne 

dediščine. 

7.2. Razvojni načrti občine 

V občini so v letu 2005 potrdili investicijsko namero o sofinanciranju izgradnje II. Faze 

Regijskega centra za ravnanje z odpadki (CERO) Celje–Mehansko biološko obdelavo 

odpadkov in pa investicije v OŠ Frankolovo. Prav tako s finančnimi intervencijami in tudi s 

projektom ekopodeţelje ohranjajo in razvijajo kmetijstvo v občini, ki naj bi temeljilo na 
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aktivnem vključevanju krajanov, samozaposlovanju in aktivnem drţavljanstvu. Načrtuje se 

novo naselje v kraju Konjsko. Planira se obnova kurilnice v vrtcu Mavrica Vojnik ter začetek 

gradnje nadomestnega objekta in telovadnice OŠ Vojnik ter POŠ Nova Cerkev, investicijsko 

vzdrţevanje kulturnih domov.  

Na ekološki ravni planirajo ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih po krajevnih 

skupnostih in pridobiti čim več novih uporabnikov plina.  

Razvojni program na področju podjetništva predlaga, da KS Nova Cerkev in Frankolovo 

ostaneta večinoma kmetijsko-turistični in obrtno usmerjeni. Ob tem bi bilo smotrno načrtovati 

centralni daljinski sistem ogrevanja z izrabo zemeljskega plina oziroma lesne biomase. Raba 

lesne biomase v industriji je namreč glede na zadostno količino lesne biomase v občini 

najcenejši in ob uporabi modernih kurilnih naprav tudi ekološko najustreznejši način 

ogrevanja. Hkrati pa bo raba domače lesne biomase pomenila nov dohodek za lokalno 

prebivalstvo. Občina bi zato morala vplivati na potencialne investitorje in jih podpirati pri 

odločanju za izrabo lokalno razpoloţljivih surovin za bioplin in lokalno razpoloţljive lesne 

biomase. 

 

7.3. Razvojni načrti malega gospodarstva 

Usmeritve na področju načrtovanja gospodarskih dejavnosti so v subregiji Celje z okolico: 

cona Arclin II v občini Vojnik (Vojnik je sestavni del Celjske mestne aglomeracije). Sedanja 

velikost cone je 2,1 ha, v načrtu je bila njena razširitev še na 13 ha do leta 2006. Gospodarska 

cona Arclin II je bila do leta 2011 zgrajena in priključena na omrežje zemeljskega plina. 

Načrtovani gospodarski coni Celje-vzhod in Arclin II ter drugi gospodarski objekti morajo 

imeti zagotovljeno ustrezno povezanost s komunalno, energetsko in komunikacijsko 

infrastrukturo (električno omreţje, optokabelsko omreţje, telefon, kabelska TV, plinovod, 

toplovod, industrijsko ogrevanje, vodovod, kanalizacija, čistilna naprava (neposredna bliţina), 

deponija (neposredna bliţina), CERO (neposredna bliţina). Preverjene bodo tudi moţnosti za 

izgradnjo novega industrijskega tira s katerim se bo nastajajoča gospodarska cona Celje-

vzhod in naselje Vojnik povezala z ţelezniškim omreţjem. Morebitna izgradnja predlaganega 

industrijskega tira bi vzpostavila dobre infrastrukturne pogoje za razvoj tirnega potniškega 

sistema kot sestavnega dela (sub)regionalnega sistema javnega potniškega prometa. 

Zaradi kmetijske in turistične naravnanosti občine, se na območju občine ne predvideva 

razvoj v smislu izgradnje industrije, ki bi negativno vplivala na okolje. Za zagotavljanje novih 

površin za gradnjo objektov za drobno gospodarstvo, obrt in ostale poslovne dejavnosti bo 

občina zagotovila kompleks juţno od psihiatrične bolnice v Vojniku na zahodni strani glavne 

ceste Celje – Maribor v Arclinu, kjer sta ţe zgrajena bencinski servis in avtohiša Alfa – 

Romeo ter Čepin ter v Višnji vasi. 

Glavne investicije občine v gospodarstvu in komunali so izgradnja trgovsko – poslovnega 

centra na Frankolovem, nadaljevanje z izgradnjo komunalnega sistema Vojnik - Arclin – 

Škofja vas z navezavo na obnovljeno čistilno napravo v Škofji vasi oziroma na centralno 
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čistilno napravo Celje, priprava dokumentacije za manjše čistilne naprave in kanalizacijsko 

omreţje za oskrbne centre Frankolovo, Nova Cerkev, Socka in Lemberg ter v nadaljnji fazi za 

vsa manjša naselja, obnova in izgradnja vodovodnega omreţja na celotnem območju občine 

ter pridobivanje zemljišč in komunalno opremljanje za potrebe novih stanovanjskih ter con za 

gospodarske dejavnosti. Vodilno naselje Vojnik ima večji del ţe zgrajeno kanalizacijsko 

omreţje, ki se navezuje na čistilno napravo v Škofji vasi in čistilno napravo Celja, prioriteta 

pa je dograditev manjkajočih vej kanalizacije. Na območjih, kjer ne bo zgrajene javne 

kanalizacije, bo potrebno komunalne odpadne vode odvajati v individualne čistilne naprave.  

Občina Vojnik bo poskrbela, da bodo predvsem kraj Vojnik ter vodilna naselja Nova Cerkev, 

Frankolovo in Socka čim prej priključena na omreţje zemeljskega plina in tako omogočila 

ekološko sprejemljivejši način ogrevanja. Večji del Vojnika in naselja Arclin imata ţe 

izgrajen plinovodni sistem predvsem za oskrbo gospodinjstva. Občina bo tudi pripravila 

programe v okviru medobčinskega sodelovanja za daljinski način ogrevanja z zemeljskim 

plinom. 

Občina Vojnik bo kot lastnica gozdov tudi v naslednjih letih prihodek iz naslova 

gospodarjenja v svojih gozdovih usmerjala nazaj v gozdove. Iz tega naslova se bodo 

sofinancirala gojitvena in varstvena dela, izgradnja in rekonstrukcija gozdih vlak in cest ter 

učnih poti. 

7.4. Razvojni načrti občine na področju energije 

Program ukrepov varstva okolja v občini Vojnik obsega na področju energetike naslednje 

ukrepe: 

 vzpodbuditi občane za posodobitev izolacije objektov in uporabe alternativnih virov 

energije 

 omogočiti delovanje brezplačne Energetske pisarne v prostorih občine, na primer 2 x 

na mesec 

 omejiti nivo javne razsvetljave in spremeniti vrsto ţarnic v javni razsvetljavi zaradi 

vpliva na ţivali (namesto Hg ţarnic uporabljati in Na ţarnice ) 

 občanom omogočiti finančno pomoč pri priključitvi na plinsko omreţje  

 priprava podatkov o vrsti in količini porabljenih energentov 

 racionalizacija porabe energije v objektih, ki so v lasti ali upravljanju občine 

 ustanovitev Sklada za varstvo okolja 

 propagirati varstvo narave in idejo trajnostnega razvoja v OŠ in vrtcu 

 propagiranje uporabe energijsko varčnih izdelkov v gospodinjstvih, kot so ţarnice, 

izolacije fasad, kolektorji za sanitarno vodo, kvalitetna termo izolacijska okna… 
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7.5. Izvedeni načrti 

 

V spodnjem odstavku so zapisani projekti, ki so bili izvedeni ali so še v izvajanju v času po 

Energetski zasnovi občine Vojnik (2006) na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih 

virov energije ter zmanjšanju emisij in učinkovitega ravnanja z odpadki. 

V letu 2007 se je izgradila  večnamenska dvorana – telovadnica  POŠ Nova Cerkev. Leta 

2008 je začetek obratovanja regionalnega centra za ravnanje z odpadki – RCERO, ki 

omogoča odgovorno in celostno ravnanje z odpadki. Za izgradnjo sodobnega regijskega 

projekta se je odločilo 24 občin v Savinjski regiji.  

Slika 13: RCERO 

 

vir: Ogledalo 

Izgrajena je bila obrtno poslovna Arclin v skupni izmeri 13,6 ha, ki je v celoti priključena na 

plinovodno omreţje.  V OPC Arclin je bil vzpostavljen zbirni center za ločeno zbiranje 

odpadkov, ki je namenjen vsem vojniškim občanom. V letu 2010 sta bila na strehi OŠ Vojnik 

in telovadnici Nova Cerkev postavljeni sončni elektrarni. V letu 2011 se izvaja prenova vrtca 

Mavrica Vojnik, ki bo po prenovi energetsko učinkovit objekt, v POŠ Nova Cerkev se izvaja 

obnova fasade, potekala je obnova kulturnega doma Vojnik, zaključuje se izgradnja  čistilne 

naprave in kanalizacije Frankolovo.  
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Slika: 14: Čistilna naprava Frankolovo 

 

vir: Ogledalo 
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8. POTENCIAL OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

 

Grobe študije potenciala obnovljivih virov energije so povzete po energetski zasnovi občine 

Vojnik, dodani pa so najnovejši spremenljivi podatki o cenah, ţe postavljenih napravah za 

pridobivanje toplotne ali električne energije in drugih spremenljivkah, ki so pomembne za 

končno oceno moţnosti rabe OVE. 

 

8.1. Biomasa 

8.1.1. Bioplin 

 

Definicija 

Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri anaerobnem vrenju (brez prisotnosti kisika) v napravi, 

ki jo imenujemo digestor oz. fermentor. Razkroj biomase in ţivalskih 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 moţnost 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 danes običajno proizvaja iz gnoja, gnojevke in ostalih organskih odpadkov. Lahko 

pa se proizvaja iz zelene biomase, pomešane z vodo in/ali gnojevko v fermentorju. V 

bodočnosti je tako pričakovati razmah sistemov pridobivanja bioplina na osnovi zelene 

biomase. Tako so teoretično 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). 
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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 trţne razmere v kmetijstvu prisilile, da bo 10% teh kmetijskih površin v bliţnji 

prihodnosti opuščenih. Opuščena velikost je torej 900 km2, kar energetsko predstavlja 5.400 

GWh. 

Celotni potencial proizvodnje bioplina iz ţivalskih 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 staleţ ţivali enak ali večji kot 30 GVŢ 

(glava velikih ţivin). 

Glede na razpoloţljivost gnojevke na kmetijah in razpoloţljive kmetijske površine v občini 

Vojnik, so bile analizirane moţnosti uporabe bioplina za proizvodnjo elektrike ob sočasni 

izrabi odpadne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja. 

 

Količina zelene biomase v občini Vojnik 

 

Iz skupno 2.317 hektarjev zemljišč, ki so kategorizirana kot kmetijska zemljišča, je 

potencialno moţno pridobiti 130 GWh energije. Preračun1 predpostavlja, da rastline v naših 

klimatskih razmerah v času poletne vegetacije na 1 m2 kmetijske površine nakopičijo 5 do 6 

kWh energije. (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) 

 

Tabela 23: Zemljiške kategorije v občini Vojnik 

ZEMLJIŠKA KATEGORIJA POVRŠINA (HA) DELEŽ POVRŠINE 
(%) 

Vsa zemljišča v uporabi 4.846,19  

Njive in vrtovi 552,63 22,2 

Kmečki sadovnjaki 2,44 0,1 

Intenzivni sadovnjaki 11,46 0,5 

Vinogradi 30,44 1,2 

Travniki in pašniki 1.888,72 76 

Vsa kmetijska zemljišča v uporabi 2.485,69 (2.317,08*) 100 

Vir: SURS, Popis kmetijstva 2000; *MKGP, Podatki o površini kmetijskih zemljišč v uporabi v območjih z omejenimi 

moţnostmi za kmetijsko dejavnost v RS po občinah, 2004 

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. 
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Tabela 24: Razpoloţljivost rastlinskih ostankov na leto v občini Vodnik 

POLJŠČINA POVRŠINA (HA) RASTLINSKI 
OSTANKI (T/LETO) 

RAZPOLOŽLJIVI RASTLINSKI 
OSTANKI (T/LETO) 

Pšenica 43,46 108,65 54,33 

Ječmen 30,55 76,38 113,89 

Koruza za zrnje 152,7 5.649,90 2.824,95 

Krompir 33,36   

Buče za olje 0,29   

Sladkorna pesa 0,00   

Zelenjava 217,12   

Silažna koruza 137,14 6.171,30 3.085,65 

Skupaj 614,62 12.006,23 6.003,11 

Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2000 

 

Tabela 25: Razpoloţljivost rastlinskih ostankov v t na leto 

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 

 

Za pridobivanje bioplina v fermentorju se uporabljajo rastlinski ostanki in sicer slama ţit, 

koruznica in ostanki sladkorne pese. Razpoloţljivi rastlinski ostanki (50 % vseh) v celotni 

občini Vojnik znašajo po podatkih Statističnega urada RS in izračunih iz Kataloga kalkulacij 

za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji (KGZS) pribliţno 2.825 t/leto koruznice 

iz koruze za zrnje, 3.086 t/leto silaţne koruze, 54 t/leto iz pšenice in 114 t/leto iz ječmena. 

 

Količina gnoja in gnojevke v občini Vojnik 

 

Glavna ţivinorejska dejavnost v občini Vojnik je govedoreja. Prašičereje in reje perutnine je 

malo. Za slednjo tudi ni bilo na voljo podatkov. Število ţivine in perutnine se preračuna na 

GVŢ (glava velikih ţivin). Ena GVŢ je 500 kg ţive teţe ţivali. 

Tabela 26: Število GVŢ in ţivine v občini Vojnik, 2000 

SKUPNI 
GVŽ 

ŠTEVILO 
GOVEDA 

ŠTEVILO 
PRAŠIČEV 

ŠTEVILO KRAV 
MOLZNIC 

3.000 2.341 1.079 300 

Vir: občina Vojnik in SURS, Popis kmetijstva, 2000 
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Iz podatkov občine Vojnik in statističnega urada RS, popisa kmetijstva za leto 2000 izhaja, da 

je v občini Vojnik skupaj pribliţno 3.000 GVŢ. Prevladuje govedo (2.341), prašičev je malo 

(1.079) in krave molznice (300). 

V zgornji tabeli je prikazano ocenjeno število ţivine v občini Vojnik pri večjih rejcih (več kot 

15 GVŢ) v letu 2005 po podatkih občine Vojnik. Ugotovljeno število ţivine daje osnovo za 

določitev količine gnoja in gnojevke. Skupno število "GVŢ - glav velike ţivine" v občini 

Vojnik (večje kmetije) po podatkih občine znaša 254. Ta staleţ ţivine bi lahko proizvedel 331 

m3 bioplina na dan oz. 120.000 m3 bioplina na leto. Številka je samo splošni pokazatelj, saj 

ni mogoče računati z uporabo vsega gnoja, ki nastaja v občini. Po drugi strani pa drţi, da 

kmetije z manj ţivine niso upoštevane in predstavljajo dodaten energetski potencial. 

 

Tabela 27: Ocenjeno število ţivine pri večjih rejcih (več kot 15 GVŢ) in dnevni potencial proizvodnje 

bioplina v občini Vojnik v letu 2005 po podatkih občine Vojnik 

KMET NASLOV ŠT. GOVEDI/GVŽ 

Brezovšek 
Marjan 

Razgorce 1, Vojnik 16 

Goričan Karl Polže 24, Nova Cerkev 33,90 

Knafelc Adolf Brezovica 5, Vojnik 22,2 

Kračun Kristina Črešnjice 1, Frankolovo 15,09 

Leber Milan Želče 2, Vojnik 36,18 

Lipovšek Jožef Male Dole 3, Vojnik 15,38 

Melanšek Peter Višnja vas 24, Vojnik 32,70 

Preložnik Marija Razdelj 7, Nova Cerkev 18,54 

Sivka Danijel Nova Cerkev 53 41,6 

Sitar Jurij Gabrovec pri Dramljah 9, 
Vojnik 

22,79 

Skupaj GVŽ  254,38 

m3 plina / dan  331 

 

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 

 

Kot primer in predlog bioplinske naprave smo izbrali kmetovalce, ki razpolagajo z največjim 

številom ţivine in so blizu skupaj. Z različno barvo sta označeni potencialni skupini izbrani 

glede na lokacijo. Rdeča gravitira k Vojniku, modra pa k Novi Cerkvi. 
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Slednjo smo uporabili za primer proizvodnje bioplina in njegovo izrabo za soproizvodnjo 

toplote in električne energije. Za to govori več razlogov; prvi je število ţivine, ki je največje 

prav na kmetiji Sivka ter drugih dveh bliţnjih rejcev, drugi je bliţina naselja Nova Cerkev, 

kar ponuja moţnost izrabe toplote v daljinskem sistemu za ogrevanje kraja. 

Farma Danijela Sivke leţi na obrobju Nove Cerkve, nedaleč od središča, komaj kakšen 

kilometer stran pa sta tudi kmetovalca iz Polţ in Višnje vasi. S povezavo ti trije rejci skupaj 

doseţejo spodnji prag rentabilnosti za proizvodnjo bioplina iz ţivalskih odpadkov, ki znaša 

okoli 100 GVŢ. Tako zastavljena bioplinska naprava pa je sorazmerno majhna. Tako 

proizvedena toplota ne bi zadoščala za pokritje potreb po topli vodi v sistemu daljinskega 

ogrevanja Nova Cerkev, poleg tega je za proizvodnjo elektriko s stališča ekonomike smiselno 

povečanje, zato smo predvideli še dodatno uporabo koruzne silaţe. Za postrojenje SPTE z 76 

kW električne moči bi tako potrebovali še npr. pridelek koruzne silaţe na pribliţno 40 ha, kar 

je pribliţno 30% trenutne površine, ki jo v občini Vojnik zaseda koruza. Koruzna silaţa je 

izbrana, ker se je na podlagi izračuna, ki temelji na Katalogu kalkulacij za načrtovanje 

gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji (KGZS), pokazala za najugodnejšo, seveda pa je 

moţno uporabiti tudi druge vrste zelene biomase. 

 

8.1.2. Lesna biomasa iz gozdov 

 

Gozdnatost občine znaša med 50 in 60 %, lesni potencial za namene daljinskega ogrevanja je 

sorazmerno dober. 

Slika 15: Deleţ gozda po občinah 
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Na območju visoke kulturne kakovosti s teţjimi pridelovalnimi pogoji v okolici Vojnika, 

Dobrne in Vitanja se kmetijstvo usmerja v ohranjanje kulturne krajine in preprečevanje 

zaraščanja z gozdom. Strogo varovana območja naravnih kakovosti v subregiji so opredeljena 

na območjih naravnih vrednot v okviru predlogov za krajinski park Kopitnik in Huda luknja-

Paški kozjak. Zajemajo Savinjo ter varovalne gozdove na območju Pečovnika, Govc, Huma, 

na Konjiški gori, Rečici, Lokavcu in v okolici Jurkloštra in urbane gozdove v mestni občini 

Celje ter parkovni kompleks zdravilišča v Rimskih Toplicah, ki so opredeljeni kot gozdovi s 

posebnim namenom – z načrtovanim posekom, predloga za takšne gozdove pa sta: zdraviliški 

gozdovi v okolici Term Dobrna in gozd s posebnim namenom v okolici Vojnika. Drugo 

območje lesno-proizvodnih gozdov, s poudarjenimi socialnimi in ekološkimi funkcijami, je 

tudi Paški Kozjak (ki sega tudi zunaj subregije v občine Vojnik, Dobrno, Velenje) in ima 

visoko poudarjeno funkcijo varstva naravne dediščine. Gozdovi s posebnim namenom – z 

načrtovanim posekom (urbani gozdovi v mestni občini Celje, parkovni kompleks v Rimskih 

Toplicah; predloga za GPN: zdraviliški gozdovi v okolici Term Dobrna in v okolici Vojnika), 

gospodarjenje ne izključuje lesnoproizvodne funkcije, se pa prilagaja omogočanju ostalih 

funkcij. 

Po podatkih Gozdarskega inštituta površina gozdov v občini Vojnik obsega 3.492 ha oz. 53 % 

celotne površine, kar jo uvršča med povprečno gozdnate slovenske občine. Od tega je deleţ 

zasebnega gozda 81 %. Največji letni moţni posek znaša 7.666 m3. Trenutna realizacija znaša 

56 %. Deleţ stanovanj ogrevanih z lesom je 41 %.  

Glede na razvrstitev Gozdarskega inštituta ima občina Vojnik naslednje kazalce potenciala oz. 

rabe lesne biomase. Demografski kazalci so relativno nizki, skupna ocena znaša 2. To 

pomeni, da na prebivalca odpade sorazmerno malo gozda (0,5 ha) in da je deleţ stanovanj, ki 

se ogrevajo z lesom nizek, kar pa je z zamenjavo energenta in morebitnimi sistemi daljinskega 

ogrevanja seveda moţno spremeniti. Socialno-ekonomski kazalec pa je boljši in znaša 4. 

Poenostavljeno rečeno to pomeni, da je doseţen posek razmeroma majhen in je potencial 

izkoriščanja gozdnega lesa v energetske namene precej večji. Gozdnogospodarski kazalec je, 

predvsem na račun razdrobljenosti gozdne posesti, spet nekoliko manjši in doseţe vrednost 3. 

Sinteza teh kazalcev pa je ugodna in doseţe vrednost 4 od moţnih 5. Po tej razvrstitvi je 

občina Vojnik zelo primerna za izrabo lesne biomase in trajno izkoristljiv lesni potencial v 

občini za namene daljinskega ogrevanja je sorazmerno dober. 

V zadnjem desetletju se je velik deleţ prebivalcev preusmeril na ogrevanje z ELKO, kar 

dodatno zmanjšuje povpraševanje po lesu in lesnih ostankih. Zato je v prihodnosti pomembno 

intenzivneje spodbujati rabo lesne biomase pri vseh gospodarskih subjektih v občini. Lesno 

biomaso kot gorivo lahko uporabimo bodisi v modernih kotlih na lesno biomaso večjih moči, 

ki proizvajajo toploto za sistem daljinskega ogrevanja, ali pa za manjše kotle, ki sluţijo za 

potrebe centralnega ogrevanja. Glede na okoljske prednosti njene izrabe je moţna 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 

drţavne subvencije. 
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Izraba lesne biomase v majhnih kotlih za centralno ogrevanje je primerna tudi na posameznih 

bolj oddaljenih lokacijah občine, ki sicer v okviru energetske zasnove niso posebej 

obravnavane. Njihova izraba prispeva k zmanjšanju rabe fosilnih virov energije in ustreznemu 

zmanjšanju transporta npr. kurilnega olja, kar je pomemben okoljski vidik. 

 

8.1.3. Lesna biomasa iz lesnopredelovalnih obratov 

 

Poleg lesnega goriva iz gozdov je za potrebe sistemov ogrevanja na lesno biomaso smiselno 

(in ceneje) uporabiti, tudi lesne ostanke iz lesno predelovalnih obratov. V občini je pribliţno 

ducat manjših mizarstev, ki ostanke v preteţni meri porabijo sami. Poleg tega je v Višnji vasi 

ţaga, kjer lastnik Rudi Rudnik ocenjuje, da jim poleg lastne porabe (20-30%) letno ostane 

okoli 1.000 m3 lesnih ostankov, predvsem v obliki smrekovega ţaganja, ki bi se lahko koristili 

kot gorivo v ogrevalnih sistemih na lesno biomaso. V podjetju se med drugim ukvarjajo s 

krovstvom in imajo moţnost dobiti tudi neonesnaţen rabljen gradbeni les od drugod. Poleg 

tega imajo vzpostavljen stik z dobavitelji lesa iz gozda. Predvsem od lokalnih kmetov, 

lastnikov gozda. Načrtujejo nekaj novih sušilnic lesa. O moţnosti izrabe lesa v manjšem 

daljinskem sistemu ogrevanja, kjer bi nastopali kot dobavitelj goriva oz. toplote so ţe 

razmišljali. V mislih so imeli predvsem načrtovano novo naselje – pribliţno 100 parcel - na 

Konjskem. 

V anketi zajeti industrijski viri lesnih odpadkov ne predstavljajo celotne razpoloţljive lesne 

biomase v občini Vojnik, saj bo razvoj projekta sproţil tudi razvoj novih virov lesnih 

ostankov v okolici (čiščenje in zbiranje odpadkov), prav tako je moţen dovoz lesnih ostankov 

tudi iz oddaljenejših krajev. 

Glede na zbrane podatke lesni ostanki, ki nastajajo pri predelavi lesa v občini Vojnik, ne 

zadoščajo za pokrivanje potreb morebitnih sistemov DOLB v občini, kljub temu pa bi jih 

lahko izkoristili za mikro sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso oz. za pasovno 

pokrivanje potreb pri daljinskem sistemu ogrevanja na bioplin. 

 

8.2. Sončna energija  

 

Sončna energija je v Sloveniji razmeroma neizkoriščen obnovljiv vir energije, kjer se pojavlja 

velik potencial za izkoriščanje v prihodnosti. Ocene za leto 2005 so bile, da je v Sloveniji 

vgrajenih pribliţno 80.000 do 100.000 m2 sprejemnikov sončne energije (SSE v nadaljevanju) 

ter pribliţno 220 kWp sončnih elektrarn za neposredno proizvodnjo in prodajo električne 

energije.  

Sončno sevanje je sestavljeno iz elektromagnetnega sevanja različnih valovnih dolţin oz. 

frekvenc. Sevanje, ki dospe do zemlje imenujemo globalno sončno sevanje in je sestavljeno iz 
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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 doseţe višji poloţaj v 

poletnem obdobju kot pozimi. Glede na nihanje sončnega obsevanja čez dan se spreminja tudi 

toplotna moč SSE. 

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 Vojnik. V k.o. Vojnik trg 

so krajevno ugotovljene klimatske podlage naslednje: 

• projektna temperatura (°C): -13, 

• temperaturni primanjkljaj (K* dan): 3300, 

• trajanje ogrevalne sezone (dan): 265 - (15.sep. - 31.maj). 

 

Tabela 28: Povprečna mesečna dnevna vsota energije sončnega obsevanja /naklon ploskve 0°/ v Wh/m
2
 

 

 

 

Tabela 29: Podatki o sončnem obsevanju za kraj Nova Cerkev in orientacija jug za različne naklone 

modulov 

 NAKLON PLOSKVE IN SMER 
NEBA 

  

mesec J 0° J 15° J 30° J 45° J 60° 

jan 1112 1397 1625 1778 1842 

feb 2355 2821 3164 3356 3375 

mar 3103 3417 3587 3595 3431 

apr 4144 4243 4185 3963 3575 

maj 5458 5425 5186 4740 4092 

jun 5866 5717 5357 4807 4064 

jul 5859 5804 5507 4983 4236 

avg 5092 5210 5110 4781 4230 

sep 3691 3939 4026 3938 3671 

okt 2077 2310 2457 2503 2437 

nov 1133 1294 1415 1482 1487 

MESEC 

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

1112 2355 3103 4144 5458 5866 5859 5092 3691 2077 1133 843 



Breznik in Breznik  

storitve in svetovanje d.n.o. 

Šmartno 19 A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

77 

dec 843 1026 1173 1271 1311 

LETO 3399,5 3553,5 3567,3 3432,5 3143,4 

 

Podatki o sončnem obsevanju za kraj Vojnik kaţejo, da največ sončnega sevanja prejmejo 

ploskve z orientacijo na jug in pri naklonu med 15° in 30°.  

Slika 16: Povprečna mesečna dnevna vsota energije sončnega obsevanja za Vojnik 

 

 

Slika 17: Osončenost v povprečnem mesecu 

 

 

Podatek o količini proizvedene količine električne energije iz obnovljivih virov energije na 

področju občine Vojnik ni razpoloţljiv. Po podatkih spletnega portal ENGIS za občino Vojnik 

velja: 
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Tabela 30: Sončne elektrarne v občini Vojnik 

Naprava Naslov Neto moč [kW] Tehnologija 

MFE Telovadnica 

Strmec 
Nova Cerkev 41 47 Sončne elektrarne 

SFŠ OŠ Vojnik –Trg Prušnikova ulica 14 144 Sončne elektrarne 

MFE Kovač Arclin 60 11 Sončne elektrarne 

 

8.3. Geotermalna energija 

 

Med termalne vode prištevamo vse vode, katerih 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. Slovenija ima na razpolago za več milijard GJ virov energije v 

nizkotemperaturnih geotermalnih sistemih (SV Slovenija 65 %, V Slovenija 5 %, Krško - 

Breţiška kotlina 25% in Ljubljanska kotlina 5 %). Celjska kotlina, na robu katere se nahaja 

občina Vojnik je eno izmed bolj perspektivnih v Sloveniji za pridobivanje termalne vode. 

Temperatura vode na globini 1.000 metrov znaša med 30 in 40 oC (slika 7) (Ravnik, D. et al., 

1992). 

Območje občine Vojnik pripada v geotektonskem smislu Savinjskim Alpam, oziroma v oţjem 

smislu zapletenemu mejnemu območju med Šoštanjskim in Smrekovškim prelomom. To 

območje sestavljajo predvsem terciarni (oligocenski in miocenski) sedimenti, ki so odloţeni 

diskordantno na starejše – triasne karbonatne in vulkanoklastične kamnine. Triasne kamnine 

se pojavljajo na površini ob prelomih in narivih (Geološki zavod Slovenije). 

Na območju občine Vojnik se nahaja termalni izvir Toplice. Prvi podatki o izviru Toplice v 

Frankolovem so obdelani v poročilu Geološkega zavoda Slovenije iz leta 1973. Izvir ima 

temperaturo med 14 in 19.1 °C, kar je dokaz mešanja tople/termalne in hladne kraške vode v 

podzemlju. Izdatnost izvira je med 10 in 65 l/s. V kasnejših letih so bile opravljene določene 

hidrogeološke raziskave za zajem pitne vode, v okviru katerih so bile pridobljeni tudi novi 

podatki o izviru Toplice v Frankolovem. Ţe od 70. let prejšnjega stoletja se je razmišljalo o 

zajemu termalne vode, vendar poskusi niso prinesli zaţelenih rezultatov (Geološki zavod 

Slovenije). 
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Slika 18: Temperatura na globini 1000 m 

 

 

Podatki o izviru Frankolovo in za primerjavo o izviru Dobrna so podani v spodnji tabeli. 

Termalni izvir Frankolovo ima srednjo letno temperaturo izvira 14-21 °C in termično moč 

875 kWt in se uporablja za rekreativno dejavnost. Termalni izvir Dobrna ima srednjo letno 

temperaturo izvira 35 °C in termično moč 835 kWt in se uporablja za zdraviliško dejavnost 

(Ravnik, D. et al., 1992). 

 

Tabela 31: Geotermalni viri na oţjem področju občine Vojnik 

IME 
LOKACIJE 

NADMORSKA 
VIŠINA (M) 

SREDNJA 
LETNA 
TEMPERATURA 
POVRŠINE OB 
IZVIRU (°C) 

SREDNJA 
LETNA 
TEMPERATURA 
IZVIRA (°C) 

IZDATNOST 
IZVIRA 
(L/S) 

VRSTA 
UPORABE 

TERMIČNA 
MOČ 
(KWT) 

Frankolovo 310 10,5 14-21 10-50 rekreacija 875 

Dobrna 367 10 35 8 balneologija 835 

Vir: Ravnik, D. e tal., 1992 
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8.4. Energija vetra 

 

Najbliţja hidrometeorološka postaja, kjer se izvajajo tudi meritve vetra več kot 10 let je 

Maribor – letališče. 

 

Tabela 32: Povprečna hitrost vetra v obdobju 1976 -87 za Maribor letališče 

 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO 

Povprečna hitrost vetra 
(m/s) 

2,1 2,1 2,7 2,8 2,4 2,1 1,8 1,7 1,8 2 2,1 2,1 2,1 

Vir: Wind Atlas for Central European Countries, Central Institute for Meteorology and Geodynamics, Vienna, 

1997 

V zgornji tabeli so podane povprečne vrednosti hitrosti vetra za postajo Maribor za 11 letno 

obdobje 1976 – 1987 po posameznih mesecih in za celotno leto. Povprečna hitrost vetra v 

zgoraj omenjenem obdobju znaša 2,1 m3/s. Ta povprečna vrednost je relativno majhna v 

primerjavi z drugimi za izkoriščanje vetra bolj ugodnimi lokacijami v Sloveniji, na primer s 

Primorsko. 

Na področju občine Vojnik se meritve vetra zaenkrat še ne izvajajo. Najbliţja 

hidrometeorološka postaja, kjer Hidrometeorološki zavod republike Slovenije izvaja tudi 

meritve vetra je v Celju, vendar podatki niso na voljo za daljše časovno obdobje. Najbliţja 

hidrometeorološka postaja, kjer se izvajajo tudi meritve vetra več kot 10 let je Maribor- 

letališče.  

V bliţini občine Vojnik se izvajajo meritve vetra od leta 2002 v Celju na Lavi. Podatki so bili 

zbrani z elektronskim anemometrom na drogu višine desetih metrov. 

 

Tabela 33: Povprečna hitrost vetra v Celju pri lavi v obdobju 2002 – 2005 po različnih smereh (podatki v 

m/s) 

SMER VETRA JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO 

JJV 0,5 0,9 1 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 0,9 1 0,7 0,6 1,2 

JZ 1,2 1,5 1,8 1,7 1,6 1,3 1,2 1,3 1 1,5 1,5 1,3 1,4 

ZJZ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 1,4 1,3 1,3 1,3 

V 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1 

Vir: MOP, ARSO 

Iz podatkov v tabeli je razvidno, da največja letna povprečna hitrost vetra v obdobju izvajanja 

meritev znaša od 1,1 do 1,4 m/s, maksimalna pa iz smeri jugo zahod 1,4 m/s. Meritve vetra še 

vedno potekajo. Ta povprečna vrednost je relativno majhna v primerjavi z drugimi za 

izkoriščanje vetra bolj ugodnimi lokacijami v Sloveniji (na primer s Primorsko). 
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8.5. Vodni potencial 

 

Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije. Gre za čisto energijo, ker njena pretvorba v 

električno energijo ne onesnaţuje 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. 

Glede na to razlikujemo različne tipe hidroelektrarn (www.aure.si): 

Pretočne hidroelektrarne, ki izkoriščajo veliko količino vode, ki imajo relativno majhen 

padec. Reko se zajezi, ne ustvarja pa se zaloge vode. Slabost teh hidroelektrarn je, da sta 

proizvedena energija in oddana moč odvisni od pretoka, ki pa skozi leto niha. Pretočna 

elektrarna lahko stoji samostojno ali pa v verigi več elektrarn. 

Akumulacijske hidroelektrarne izkoriščajo manjše količine vode, ki pa ima velik višinski 

padec. Pri teh elektrarnah akumuliramo vodo z nasipi ali pa s poplavitvijo dolin in sotesk. 

Vodo shranimo zato, da imamo določen pretok, tudi ko je vode manj. Te elektrarne so 

večnamenske, saj velikokrat sluţijo tudi oskrbi z vodo, namakanju, itd. 

Pretočno - akumulacijske hidroelektrarne so kombinacija zgoraj omenjenih. Gradijo se v 

verigi, v kateri ima le prva elektrarna akumulacijsko jezero. Te elektrarne zbirajo vodo 

navadno krajši čas, medtem ko zbirajo akumulacijske elektrarne vodo daljše obdobje.  

Kateri način izrabe hidropotenciala je pravi je odvisno od več dejavnikov, predvsem lastnosti 

vodotoka. Najpomembnejša sta dva - pretočna količina in višinski padec vode. 

 

8.5.1. Vodni potencial v občini Vojnik 

 

Zgornji hudourniški tok Hudinje na juţnih obronkih Pohorja je sorazmerno ohranjen. V 

hudourniku deluje več MHE. Skozi Vitanje je regulirana, nato pa skozi oţino Socka in naprej 

do Vojnika sledi bolj naravni odsek s posameznimi utrditvami breţin v bliţini ceste in 

posameznih objektov. Na območju Vojnika se izvajajo regulacijska dela za povečanje 

poplavne varnosti. Hudinja je praktično regulirana do izliva v Voglajno. 

Poplavna območja v subregiji obsegajo priobalna zemljišča Savinje od Celja do Zidanega 

Mosta in širše območje od Levca do sotočja Hudinje in Savinje. Na povodju Hudinje so 

izpostavljena predvsem naselja Vitanje, Socka, Vojnik in Arclin. Za območje Vojnika so bili 

ţe izdelani posamezni sanacijski projekti v različnih stopnjah obdelave (IP, PGD-PZI), prav 

tako je izdelan odsek regulacije Hudinje na zgornjem delu kraja. Pod Vojnikom je predvideno 

varovanje posameznih zaselkov na območju Arclina. Na zgornjem toku Hudinje deluje nekaj 

MHE. Interes rabe je izraţen tudi na odseku skozi Socko pod Vitanjem. Pri teh posegih je 

potrebno upoštevati stopnjo naravne ohranjenosti in ekološke pogoje v vodotoku in obvodnem 

pasu. Ob Hudinji je zajet eden glavnih vodnih virov za širše območje mesta Celje. Ureditev 
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Hudinje med Vojnikom in Škofjo vasjo: Predmet LN-ja je ureditev Hudinje na območju med 

Vojnikom in Škofjo vasjo z ohranjanjem poplavnih območij in varovanjem urbanih površin v 

Arclinu. 

Izkoriščanje vodnega potenciala je moţno 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 moţno v pretočnih objektih izkoristiti okrog 100 MW. 

Reka Hudinja izvira pod Pohorjem in se zdruţi z reko Voglajna v pri Celju, ki se nato skupaj 

izlivata v Savinjo. Hudinja je dolga 28,781 km, ocenjen srednji pretok je 0,759 m3/s, 

povprečni padec pa 2,745%. Po podatkih študije Kataster vodnih območij je ocenjeni bruto 

potencial Hudinje 6,760 MW, tehnični izkoristljiv potencial pa 4,732 MW. Ob predpostavki 

3.500 predvidenih letnih ur obratovanja je pričakovana moţna letna proizvodnja 16.562 MWh 

(Vir: Inţenirski biro Elektroprojekt, Kataster vodnih moči). 

Potencial celotnega porečja reke Hudinja je razmeroma velik. Velik del reke teče tudi skozi 

občino Vojnik, in sicer od Km 7,00 na nadmorski višini 430 m do Km 20,00 z nadmorsko 

višino 260 m. Izmerjeni padec v občini tako meri 170 m. Na podlagi gornjih podatkov je 

moţno za reko Hudinjo v občini Vojnik oceniti tehnični potencial na pribliţno 3,5 MW. V 

občini Vojnik pa so seveda zanimivi tudi pritoki reke Hudinje. 

V nadaljevanju so prikazani potencialni potenciali vseh pritokov. 

 

Tabela 34: Hidrološki podatki izbrane lokacije 

IME 
PRITOKA 

DOLŽINA 
(KM) 

PRETOK USTJE 
(M3/S) 

BRUTO 
POTENCIAL (MW) 

TEHNIČNI 
POTENCIAL 
(MW) 

LETNA ENERGIJA 
(MWH) 

Ložnica 11,8 0,57 0,68 0,146 402,3 

Dreznica 3,3 0,15 0,036 0,025 87,9 

Tesnica 8,7 0,75 0,579 0,405 1419,4 

Dobrnica 9,8 0,65 0,723 0,506 1771,2 

Jesenica 4,5 0,26 0,149 0,104 366,1 

Paška 
voda 

2,4 0,11 0,213 0,149 522,2 

Skupaj 40,5 2,49 2,38 1,335 4569,1 

Vir: Inţenirski biro Elektroprojekt, Kataster vodnih moči 1987 

Podani podatki za reko Hudinjo in njene pretoke veljajo za primer, ko bi razpoloţljiv 

potencial uporabili v celoti za proizvodnjo električne energije, kar običajno zaradi različnih 

omejitev seveda ni moţno. 
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Na reki Hudinji v občini Vojnik ima Agencija RS za okolje dve merilni postaji. Lokacija 

potencialne mHE jv okolici Socke je določena z Gauss-Krügerjevimi koordinatami (X= 

521443 Y= 132603). 

 

Tabela 35: Hidrološki podatki reke Hudinja na lokaciji Socka 

OBDOBJE 1956 - 1989 SOCKA F = 61.5 
KM2 

nQnp najmanjši pretok v obdobju 0,11 m3/s 

sQnp srednji malo pretok v obdobju 0,34 m3/s 

sQs srednji pretok v obdobju 1,17 m3/s 

Q0 0 mesečni pretok 129 m3/s 

Q1 1 mesečni pretok 2,14 m3/s 

Q2 2 mesečni pretok 1,44 m3/s 

Q3 3 mesečni pretok 1,13 m3/s 

Q4 4 mesečni pretok 0,93 m3/s 

Q5 5 mesečni pretok 0,80 m3/s 

Q6 6 mesečni pretok 0,70 m3/s 

Q7 7 mesečni pretok 0,62 m3/s 

Q8 8 mesečni pretok 0,55 m3/s 

Q9 9 mesečni pretok 0,48 m3/s 

Q10 10 mesečni pretok 0,40 m3/s 

Q11 11 mesečni pretok 0,34 m3/s 

Q12 12 mesečni pretok 0,13 m3/s 

sQvk srednje velik pretok v obdobju 51,6 m3/s 

vQvk največji pretok v obdobju 201 m3/s 

Q1% 1% verjetnostna visoka voda 192 m3/s 

Vir: MOP, ARSO 

Legenda: 

F površina porečja gorvodno od profila vodomerne postaje (vodozbirno zaledje) v km
2
 

nQnp najmanjši mali pretok v obdobju – dnevno povprečje 

Qnp najmanjši pretok v letu (mesecu) – dnevno povprečje 

Qs srednji pretok v letu (mesecu) 

Qvk največji pretok v letu (mesecu) 

vQvk največji velik pretok v obdobju – konica 

Qi i mesečni pretok, ki je zagotovljen i mesecev (i = 0,1,2,…12) 

 

Predmetni karakteristični hidrološki podatki za lokacijo Socka so bili izračunani na podlagi 

upoštevanja pretokov na reki Hudinji na vodomerni postaji Polţe za obdobje 1956-1989, kjer 

se je upoštevalo proporcionalno zmanjšanje pretoka. Pretok stoletne vode Q1% je izračunan 
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na podlagi statistične obdelave podatkov po porazdelitvi Log-Pearson3 za obdobje 1956-

1989. Podatki so dobra osnova za projektante malih hidroelektrarn na celem povodju reke 

Hudinje. 

 

Slika 19: Prikazani mesečni pretoki v okolici kraja Socka 

 

 

Ob reki Hudinji je v preteklosti delovalo nekaj mlinov, ki so bili zaradi različnih vzrokov 

opuščeni. 

Ţe v okviru Energetskega katastra IBE je bilo analiziranih nekaj potencialnih lokacij za male 

hidroelektrarne in sicer: 

• Hudinja, zgornja zajezitev na koti 400 m, strojnica na koti 380 m, dolţina cevovoda 800 m 

pretok 1,5 m3, instalirana moč 200 kW, letna proizvodnja 900 MWh. 

• Drohnica, zgornja zajezitev 545 m, strojnica na koti 400 m, dolţina cevovoda 2.100 m, 

pretok 0,15 m3/s, instalirana moč 150 kW, letna proizvodnja 520 MWh. 

Povodje reke Hudinje ima razmeroma velik energetski potencial. Razen izhodiščnih analiz v 

okviru Energetskega katastra, do sedaj ni bilo izdelanih detajlnejših analiz moţnosti izgradnje 

večjega števila malih hidroelektrarn. Občina bi, glede na lastni gospodarski interes, lahko dala 

pobudo za izdelavo ustrezne dokumentacije. Na podlagi detajlnejših analiz, bi se opredelilo 

primerne lokacije za energetsko izrabo, za druge namene, pa tudi področja kjer posegi zaradi 

naravovarstvenih pogojev niso moţni. 
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9. CILJI ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA 

 

Določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti je orodje za 

spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

koncepta. Cilji samoupravne lokalne skupnosti morajo biti 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 postavi samoupravna lokalna skupnost, morajo biti usklajeni z moţnostmi 

učinkovite rabe energije in obnovljivih virov na njenem območju. Postavljene cilje lahko 

skupnost doseţe samostojno ali v sodelovanju z drugo samoupravno lokalno skupnostjo. 

(Priročnik) 

Načrtovanje in razvoj energetske infrastrukture se načrtujeta v skladu z slovensko 

zakonodajo, kjer se upošteva naslednje dokumente: 

 Zakon o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/2007, 

 Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 popravek, 

 Uredbo o prostorskem redu Slovenije, Uradni list RS, št.122/2004, 

 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, št. 99/2007, 

 Strategija razvoja Slovenije, Urad za makroekonomske analize in razvoj, 2005, 

 Energetski zakon, Uradni list RS, št 27/2007 (UPB-2), 70/2008, 22/2010 spremembi. 

 

9.1. Določitev ciljev energetskega koncepta 

 

Posamezna lokalna skupnost si postavi cilje v skladu s svojim potencialom URE in izrabe 

OVE. Prav tako cilje oblikuje tako, da bo odpravila največje šibke točke na posameznih 

področjih. V nadaljevanju so podani moţni cilji lokalne skupnosti, ki jih je potrebno izraziti 

kvantitativno: 
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Stanovanja – ogrevanje: 

 povečanje izrabe lesne biomase; 

 povečanje izrabe obnovljivih virov za pripravo tople vode; 

 zmanjšanje specifične rabe energije v stanovanjih z različnimi ukrepi učinkovite rabe 

energije. 

Javna razsvetljava: 

 zmanjšanje stroškov za javno razsvetljavo; 

 povečanje deleţa varčnih svetil. 

Javne stavbe: 

 zmanjšanje stroškov za energijo; 

 povečanje izrabe obnovljivih virov. 

Večja podjetja: 

 zmanjšanje emisij; 

 povečanje oskrbe z energijo izven podjetij. 

Oskrba energije iz kotlovnic: 

 zmanjšanje izgub; 

 zmanjšanje porabe energije, 

 zmanjšanje emisij. 

Poraba električne energije – stanovanja: 

 zmanjšanje specifične porabe električne energije na gospodinjstvo; 

 zmanjšanje števila stanovanj, ki se ogrevajo z električno energijo. 

Promet: 

 povečanje uporabe javnega transporta; 

 povečanje rabe alternativnih virov v transportu. 
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9.1.1. Ogrevanje stanovanj 

 

9.1.2. Javne stavbe 

 

9.1.3. Javna razsvetljava 

 

9.1.4. Podjetja 

 

9.1.5. Oskrba energije iz kotlovnic 

 

9.1.6. Poraba električne energije v gospodinjstvih 

 

9.1.7. Promet 

 

9.2. Splošni cilji energetskega koncepta 

 

Splošni cilji energetskega koncepta občine Vojnik so navedeni spodaj. Zastavljeni cilji bodo 

doseţeni z ukrepi, ki so predstavljeni v akcijskem načrtu v nadaljevanju. Z uresničitvijo 

ukrepov in ciljev na lokalni ravni lokalna skupnost prispeva k uresničitvi ciljev na drţavni 

ravni in ravni EU. Za spremljanje stanja so poleg ciljev navedeni kazalniki, preko katerih 

lahko kvantitativno določimo uspešnost izvajanja posameznega ukrepa. 

PODROČJE CILJI UKREPI KAZALNIKI 

Učinkovita 

energetska politika 

upravljanja javnih 

stavb 

 Energetsko 

upravljanje vseh 

javnih stavb v občini 

 Imenovanje 

energetskega 

upravitelja 

 Ureditev prostorskih 

občinskih aktov tako, 

da bodo določali 

prioritetne načine 

oskrbe z energijo z 

OVE pri novogradnjah. 

Njihovo spoštovanje bo 

pogoj za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. 

 Imenovanje 

energetskega 

upravitelja 

 Občinski prostorski akti 

Povečanje  Zmanjšanje  Vpeljava energetskega  Specifična raba energije 
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energetske 

učinkovitosti v 

občinskih javnih 

stavbah 

specifične vrednosti 

pri ogrevanju javnih 

stavb do leta 2020. 

Povprečno specifično 

rabo energije samo za 

ogrevanje zmanjšati 

na vsaj 80 

kW/m2/leto ali manj. 

knjigovodstva v javnih 

stavbah. 

 Izdelava razširjenih 

energetskih pregledov. 

 Energetska sanacija 

objektov. 

za ogrevanje 

Zamenjave starejših 

kotlov ne glede na 

vrsto energenta 

 Prenova kotlovnic v 

javnih objektih 

 Projekt zamenjave 

starejših kotlov 

 Izdelava finančne 

konstrukcije in 

terminskega plana 

 

 Število objektov, ki 

imajo ogrevanje na 

obnovljive vire 

energije. 

 Zmanjšanje emisij. 

Priprava sanitarne 

tople vode z 

alternativnim 

sistemom. 

 Vgradnja 

alternativnega 

sistema priprave 

sanitarne tople vode v 

javnih stavbah 

 Vgradnja vsaj petih 

alternativnih sistemov 

priprave sanitarne tople 

vode v javnih stavbah 

do leta 2020 (sončni 

kolektorji oz. toplotne 

črpalke). 

 Zmanjšanje porabe 

primarnega energenta. 

Zmanjšanje porabe 

električne energije v 

občini za javno 

razsvetljavo. 

 Do leta 2016 

zmanjšati porabo 

električne energije za 

javno razsvetljavo na 

44,5 kWh na 

prebivalca (v skladu z 

Uredbo o mejnih 

vrednostih 

svetlobnega 

onesnaţevanja 

okolja). 

 Popis svetilk in 

izdelava katastra javne 

razsvetljave ter 

Strategije sanacije in 

razvoja javne 

razsvetljave. 

 Organizacija 

upravljanja javne 

razsvetljave. 

 Nadaljnja zamenjava 

sijalk z varčnimi in 

svetlobno primernimi 

sijalkami (v skladu z 

Uredbo o mejnih 

vrednostih svetlobnega 

onesnaţevanja okolja). 

 Poraba električne 

energije javne 

razsvetljave na 

prebivalca. 

 Zmanjšanje rabe 

električne energije za 

javno razsvetljavo. 

Povečanje 

osveščenosti na 

področjih URE in 

OVE vseh 

porabnikov v občini 

 Ena delavnica letno 

na temo URE ali 

OVE za javne 

usluţbence do leta 

2020 

 Ena delavnica na 

temo URE ali OVE 

za občane na leto do 

 Program osveščanja, 

informiranja, 

izobraţevanja za 

različne skupine ljudi, 

ki so na kakršenkoli 

način povezani z rabo 

energije v občini: 

usluţbenci v občini, 

 Število udeleţencev na 

delavnicah, seminarjih. 

 Ogled dobrih praks na 

terenu. 

 Deleţ gospodinjstev, ki 

je vpeljal OVE v 
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leta 2020 

 Trije članki na temo 

URE ali OVE na leto. 

podjetniki, 

gospodinjstva, 

ravnatelji, hišniki… 

energetski sistem. 

Daljinsko ogrevanje 

na lesno biomaso 

 Vzpostavitev 

daljinskega ogrevanja 

na lesno biomaso. 

 Izdelava študije 

izvedljivosti 

daljinskega ogrevanja 

na lesno biomaso. 

 Pridobivanje 

investitorjev za 

izgradnjo daljinskega 

ogrevanja na lesno 

biomaso. 

 Izdelava preostale 

investicijske in 

tehnične dokumentacije 

za daljinsko ogrevanje. 

 Vzpostavitev sistema 

daljinskega ogrevanja. 

 Število sistemov 

daljinskega ogrevanja 

na lesno biomaso. 

 Število uporabnikov 

daljinskega ogrevanja. 

 Letni odjem toplote za 

stanovanja in 

gospodarstvo. 

 Toplotna obremenitev 

toplovoda. 

Izraba hidrotermalne 

energije rudniške 

vode. 

 Študija moţnosti 

izrabe rudniške vode 

za namen ogrevanja 

ali tehnološko izrabo 

vode. 

 Študija moţnosti izrabe 

rudniške vode za 

namen ogrevanja ali 

tehnološko izrabo vode. 

Dokument preveri 

kapaciteto in moţnost 

izkoriščanja rudniške 

vode za namen 

ogrevanja objektov v 

okolici črpališča in 

prikaţe idejno zasnovo 

sistema s tehnično 

opredelitvijo. 

 Geotermalni potencial 

rudniške vode 

Oddaja strehe 

javnega objekta za 

namen pridobivanja 

električne energije 

 Oddaja primerne 

strehe v najem na 

javnem objektu in 

reševanje sanacijskih 

teţav pri slabih 

kritinah oziroma 

dohodek iz naslova 

najemnine. 

 Študija moţnosti 

postavitve sončne 

elektrarne na 

posameznih javnih 

objektih 

 Oddaja strehe določene 

javne stavbe v najem. 

 Število javnih objektov 

z instaliranimi sončnimi 

elektrarnami. 

 Prihodek iz naslova 

najemnine strešnega 

prostora. 
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10. PREDLOGI  SPLOŠNIH UKREPOV 

 

Glede na šibke točke in posamezne kazalnike so ukrepi na področju URE in OVE določeni na 

naslednjih področjih: 

 Stanovanja 

 Javni sektor 

 Podjetja in industrija 

 

 

10.1.1. Stanovanja 

 

Za namen učinkovitejše rabe energije v gospodinjstvih lahko občina izvaja različne finančne 

in druge ukrepe. Predvsem je pomembna informiranost o moţnostih energetskega varčevanja 

in zamenjavi rabe fosilnega vira za obnovljiv vir energije. 

Nekaj osnovnih in cenovno nezahtevnih ukrepov za bolj učinkovito rabo energije je naštetih v 

nadaljevanju. 

OGREVANJE RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 Dobra toplotna izolacija stavb 

 Kakovostna okna in vrata 

 Dodatna zatesnitev oken 

 Primerna razporeditev grelnih teles 

 Zamenjava dotrajanih grelnih teles z 

učinkovitejšimi in sodobnejšimi 

 Vgradnja termostatskih ventilov 

 Natančna regulacija temperature v 

vseh prostorih 

 Uvajanje obnovljivih virov energije 

 Izkoriščanje naravne svetlobe v čim 

večji meri 

 Redno čiščenje oken in svetil 

 Primerna razporeditev in tip svetil 

glede na namembnost prostorov 

 Uporaba varčnih ţarnic 

 Ugašanje luči, ko ni nikogar v 

prostoru 

 Izklapljanje električnih aparatov, 

kadar niso v uporabi 

 Odločanje za nakup sodobnih naprav, 

ki imajo v času mirovanja oz. 

pripravljenosti zelo nizko porabo 

elektrike 

 Pomoţni električni grelniki naj bodo 

v uporabi le v izjemnih primerih 

PREZRAČEVANJE RABA VODE 

 Kontrolirano prezračevanje prostorov: 

kadar je ogrevanje vključeno, naj 

bodo okna zaprta, tudi stalno priprta 

okna so neustrezna rešitev; pravilno 

prezračevanje je, ko za nekaj minut 

na steţaj odpremo okna in hkrati 

 Preverjanje, ali so po uporabi pipe 

zaprte 

 Zapiranje pipe takrat, ko vode 

neposredno ne potrebujemo 

 Redno izvajanje pregledov 

vodovodnega omreţja in pravočasna 
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zapremo ventile na ogrevalnih telesih, 

nato okna zapremo in ponovno 

odpremo ventile na ogrevalnih telesih 

 Redno preverjanje tesnjenja oken in 

vrat in po potrebi zamenjava ali 

vgradnja tesnil 

zamenjava izrabljenih tesnil ali 

pokvarjenih ventilov 

 Vgradnja varčnih WC kotličkov z 

dvema stopnjama splakovanja 

 Vgradnja števcev v stanovanjskih 

blokih v posamezno stanovanje 

 Nakup sodobnih in varčnih pralnih in 

pomivalnih strojev 

 

Občina mora spodbujati izvajanje osnovnih ukrepov URE tako v industriji, obrti, malem 

gospodarstvu in zasebnih objektih, predvsem pa v javnih objektih. Pri tem lahko občina za 

spodbujanje uporablja vrsto instrumentov: 

 občinska podpora pri svetovanju občanov 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 ţarnice, itd.), 

 uvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov, 

 energetski pregledi v podjetjih in označenih javnih stavbah, 

 širitev daljinskega ogrevanja, 

 uvajanje lokalnih OVE (lesna biomasa, sončna energija…), 

 uvedba energetskega knjigovodstva in energetskega menedţmenta za vse javne stavbe. 

Preteţni del oskrbe s toplotno energijo v stanovanjskih objektih v občinah še vedno temelji na 

individualnih kuriščih. Ta so velikokrat slabo nadzorovana in zastarela, kar je s stališča 

vplivov na okolje najslabši način oskrbe. Ker gre za dokaj številčno skupino porabnikov 

energije v občini, je pomembno, da se za to skupino pripravijo ustrezne usmeritve. Občina bi 

se morala osredotočiti na spodbujanje predvsem  naslednjih ukrepov pri ogrevanju stanovanj: 

 Spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije v stanovanjih: Z 

informiranjem in osveščanjem občanov lahko občina bistveno pripomore k 

učinkovitejši rabi energije v gospodinjstvih. 

 Prehod iz rabe fosilnih goriv na obnovljive vire energije: Tako kurilno olje kot 

zemeljski plin sta fosilnega izvora in kot taka povzročata izpuste škodljivih emisij v 

ozračje. V interesu lokalne skupnosti mora biti zamenjava fosilnih virov z 

obnovljivimi energetskimi viri. 

 Zamenjava starih klasičnih kotlov na les za novejše, tehnološko dovršene kotle na 

lesno biomaso: Zaradi velikega energetskega potenciala v občinah je smiselno 
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spodbujati rabo lesne biomase. Pri kurjenju lesa je pomemben nadzor in učinkovitost, 

saj stari in neustrezni kotli povzročajo škodljive emisije ogljikovega monoksida in 

izgubo energije. Potrebno je spodbujati vgradnjo modernih kotlov z visokim 

izkoristkom za centralno kurjavo za samostojno ogrevanje ali preko mikrosistemov 

daljinskega ogrevanja. 

 

10.1.2. Javni sektor 

 

Javni sektor je sestavljen iz večjih porabnikov, kot so šole, občinske stavbe, dom za 

upokojence, bolnišnice itd. Vsi ti objekti so praviloma večji energetski porabniki in 

omogočajo velike prihranki ţe z osnovnimi ukrepi učinkovite rabe energije. Po podatkih 

Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije znaša za Slovenijo 

ekonomsko upravičen potencial varčevanja z energijo v stavbah okoli 30%. Posamezni ukrepi 

učinkovite rabe energije prispevajo določen deleţ k doseganju prihrankov. Ţe s pomočjo 

ukrepov energetskega gospodarjenja stavb kot so energetsko knjigovodstvo, energetski 

monitoring, izobraţevanje zaposlenih, je moč doseči prihranke okoli 10%. Z investicijskimi 

ukrepi v sistemu ogrevanja je moţno 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% (www.aure.si). 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj splošnih smernic, ki lahko pripomorejo k 

energetskemu upravljanju in učinkovitejši rabi energije v zgradbah: 

1. 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. Šele ob njunem tesnem sodelovanju in ob doseţenem soglasju o načrtu za URE, 

posebej pa o porabi privarčevanih denarnih sredstev, bodo rezultati doseţeni v 

obojestransko zadovoljstvo. 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 beleţenje 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. Energetsko knjigovodstvo tako zajema: 

a. spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalcev 

b. ugotavljanje odstopanj od pričakovanih trendov rabe energije 

c. odkrivanje vzrokov za odstopanja 

http://www.aure.si/
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d. spremljanje učinkov izvajanja organizacijskih in tehničnih ukrepov URE v 

objektih (npr. spremembe bivalnih navad uporabnika, pravilno delovanje 

regulacijske tehnike…), 

3. Pogosto je koristno imenovati posebno osebo (lahko je to hišnik, član vodstva, …), t.i. 

energetskega menedţerja, posebej zadolţenega za spremljanje rabe energije in beleţenje 

stroškov ter opazovanje in poročanje o rezultatih ukrepov URE; energetski menedţer 

deluje tudi kot kontaktna oseba med institucijo in občino na tem področju, 

4. Bistveno je sodelovanje hišnika in drugih oseb, zadolţenih za vzdrţevanje objekta (redni 

pregledi ogrevalnega in vodovodnega omreţja, pregledi električne napeljave, preverjanje 

tesnjenja oken, poročanje vodstvu in energetskemu menedţerju o potrebnih vzdrţevalnih 

delih in zamenjavah, …), 

5. 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, beleţijo temperaturo v 

prostorih, opozorijo na pokvarjene vodovodne pipe ipd.), 

6. K energetskemu upravljanju in URE je potrebno pritegniti celotno institucijo ter tematiko 

vključiti v program rednih sestankov, 

7. Čim prej se je potrebno dogovoriti za energetski pregled zgradbe in na podlagi izsledkov 

organizirati načrt dejavnosti, investicij v ukrepe. Osnovni namen energetskega pregleda je 

izdelava načrta predlaganih ukrepov in investicij v obliki programa aktivnosti energetske 

učinkovitosti, s čimer se doseţe niţje porabe energije in s tem stroškov. Energetski 

pregled obsega naslednje aktivnosti: 

a. 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. 

b. Določitev nabora moţnih 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 moţnostih za smotrnejše ravnanje z energijo. 

c. 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. 

d. Poročilo o energetskem pregledu. Izvajalec energetskega pregleda izdela poročilo, 

ki obsega tudi povzetek predlaganih ukrepov. Svoje predloge izvajalec predstavi 
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lastniku in uporabnikom na skupnem sestanku, kjer se dogovorijo o prioritetnih 

aktivnostih, ki izhajajo iz energetskega pregleda. 

8. Uporabiti obnovljive vire energije, kjer je to mogoče: (pasivni in aktivni solarni sistemi, 

uporaba kotlov na lesno biomaso oz. daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, toplotnih 

črpalk, itn.), 

9. Izvajati osnovne ukrepe URE pri ogrevanju, prezračevanju, rabi električne energije in 

rabi vode.  

 

10.1.3. Podjetja in industrija 

 

V bodočih podjetjih v načrtovanih obrtnih conah bo vzporedno z uporabo zemeljskega plina 

smotrno opraviti energetske preglede in na osnovi rezultatov 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.): 

a. izraba odpadne toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, 

b. nadzor nad temperaturami v prostorih, 

c. izdelava pravilnikov o temperaturah v prostorih, 

d. dnevno spremljanje porabe goriva za ogrevanje v odvisnosti od zunanje 

temperature, 

e. analiza stroškov obratovanja lokalnih električnih grelnikov. 

 

2. Energetsko učinkovita razsvetljava: 

a. izklapljanje, ko razsvetljava ni potrebna, 

b. lokalna razsvetljava, 

c. dnevna svetloba, 

d. energetsko učinkovite ţarnice. 
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3. Učinkovita raba in odprava puščanja vode: 

a. tedensko spremljanje porabe vode po posameznih vejah. 

 

4. Optimizacija tehnoloških procesov. 

Na spletnih straneh www.aure.si so dostopni informacijski listi, bilteni ter vodniki v zvezi z 

ukrepi učinkovite rabe energije v gospodarstvu. Smiselno se lahko uporabi tudi večino 

ukrepov, ki so navedeni pri gospodinjstvih in javnih objektih. 
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11. AKCIJSKI NAČRT 

 

V  EZ Vojnik so bili v akcijskem načrtu predlagani projekti. Spodnji tabeli je pregled učinkovitosti izvajanja teh projektov 

Tabela 35: Predlagani projekti po EZ in uspešnost izvajanja 

PROJEKT IZVEDENO OPOMBA 

Daljinsko ogrevanje v kraju Nova Cerkev na lesno 

biomaso in bioplin. Glavni energetski vir sta lesna 

biomasa in bioplin iz ţivalskih odpadkov in zelene 

biomase, ELKO kot dopolnilo oz. rezerva. 

Predvideva se priključitev večjih porabnikov v 

kraju in večina individualnih hiš. (osrednji projekt 

EZ) 

NE  

Mikro sistemi daljinskega ogrevanja na lesno 

biomaso. Predlagani za zaselke ali skupine hiš 

tam, kjer je na voljo ustrezna količina lesne 

biomase 

NE  

Obrtno poslovna cona Arclin:  zemeljski plin 

 
DA  

Obrtna cona Konjsko: predlagana soproizvodnja 

elektrike in toplote z izrabo zemeljskega plina in 

lesne biomase in skupni daljinski sistem ogrevanja 

/  
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Predlagani sončni elektrarni na OŠ Vojnik DA 

Ţe zgrajena razen na predvideni novi športni 

dvorani , prav tako je sončna elektrarna na POŠ 

Nova Cerkev na  OŠ Frankolovo –po naših 

informacijah ni najbolj primerna 

Predlagane podrobnejše raziskave za gradnjo 

malih HE na Hudinji 

 

/  

Predlagane podrobnejše raziskave geotermalnega 

potenciala (raziskovalne vrtine, analiza geološke 

strukture 

/  

Predvidena razširitev plinovodnega omreţja na 

celotno območje naselja Vojnik in priključitev 

večine odjemalcev. Predvidena priključitev 

psihiatrične bolnice plinovod, v EZ predlagana 

vključitev mikro naprave(do 50 kW) za 

soproizvodnjo toplote in elektrike v sistem. 

 

DELNO Psihiatrična bolnica Vojnik ţe priključena na plin 

Predvidena vključitev občine v program 

energetskega svetovanja ENSVET (pomoč 

občanom) 

/  

OSTALO: ukrepi za učinkovito rabo energije v 

javnih stavbah – vzpostavitev energetskega 

knjigovodstva 

DA  

Razvojni načrti občine na področju energetike, 

sprejeti po 2005, program ukrepov znotraj varstva 
NE  
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okolja, ipd… 

Razvojni načrti malega gospodarstva: OPC Arclin 

II (razširitev na 13 ha), Konjsko 
DELNO OPC Arclin – ţe izvedeno 

V sklopu EZ so bili izvedeni preliminarni 

energetski pregledi objektov: 

OŠ Vojnik da 

POŠ Nova Cerkev  da 

POŠ Socka da 

OŠ Frankolovo da 

Vrtec Mavrica Vojnik in Frankolovo da 

Občinska zgradba da 

Kulturni dom Vojnik da 

Knjiţnica Vojnik da 

Psihiatrična bolnišnica Vojnik (da) 

Dom za starejše občane – Špesov dom (vprašati 

kontaktno osebo) 

 

Javna razsvetljava: Odbor za komunalo je leta 

2005 sprejel sklep, da se pri novih svetilkah in pri 

obnovi namesti varčne ţarnice 

DELNO 

 

Izvedeno v KS Vojnik 2010. V KS Nova Cerkev 

in Frankolovo se prijavljamo na razpis (v teku) 
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11.1. Prioritetni cilji  

 

Prioritetni ukrepi so določeni glede na rezultate delavnice z usmerjevalno skupino in glede na 

učinek ukrepa na povečanje rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Za 

vsak ukrep je opredeljen tudi vpliv občine Vojnik na izvedbo. Posamezni ukrepi tako 

predstavljajo direkten vpliv občine Vojnik na izvedbo, posamezni pa predlog občine drugim 

akterjem. 

 

Tabela 36: Prioritetni ukrepi akcijskega načrta LEK Vojnik 

OPIS PRIORITETNEGA UKREPA VLOGA OBČINE 

Imenovanje odgovorne osebe za energetsko 

načrtovanje 
Neposredna 

Informiranje Neposredna 

Izobraţevanje Neposredna 

Dolgoročni program osveščanja in promocije Neposredna 

 

11.1.1. Imenovanje odgovorne osebe za energetsko načrtovanje 

 

Opis ukrepa: 

Občina naj imenuje osebo, ki bo odgovorna za izvajanje ukrepov in nadaljnje energetsko 

načrtovanje. Gre za osebo, ki opazuje in poroča o rezultatih, beleţi stroške, pripravlja razpise, 

pripravlja letni program projektov, sledi objavljenim razpisom za sofinanciranje projektov itd. 

Občinski energetski upravljavec okoli sebe zbere skupino, ki dobro pozna določeno področje 

in upravljavcu pomaga pri izvedbi posameznega projekta. Smiselno bi bilo vzpostaviti 

odgovorno osebo znotraj Občinske uprave in zunanjega sodelavca, npr. energetska agencija.  

Glavna naloga odgovorne osebe za energetsko načrtovanje bo spremljanje izvajanja ukrepov 

določenih v LEK.  

Odgovorno osebo za energetsko načrtovanje v občini se imenuje vsaj za obdobje LEK, torej 

za obdobje 2011 – 2020.  

 

Naloge: 

 spremljanje izvajanja ukrepov lokalnega energetskega koncepta, 
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 sodelovanje pri pripravi prostorskih načrtov (preverjanje skladnosti z LEK), 

 usmerjanje Občinske uprave k energetski učinkovitosti (ravnanje, naročila, projekti, 

itd.), 

 skrb za sodelovanje z deleţniki na področju energetike, 

 spremljanje razpisov za sofinanciranje projektov URE in OVE, 

 skrb za stalno informiranje in osveščanje občanov o URE in OVE, 

 dogovarjanje s potencialnimi investitorji za izrabo obnovljivih virov energije. 

 

Odgovornost za izvedbo: 

 Občina Vojnik 

 

Druge organizacije vključene v izvajanje: 

 Energetska svetovalna pisarna, energetska agencija 

 

Pričakovani rezultati: 

 Izvajanje ukrepov določenih v LEK; 

 Povečanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije; 

 Povečanje osveščenosti in informiranosti javne uprave; 

 

Kazalci spremljanja ukrepa:  

 Po imenovanju odgovorne osebe za energetsko načrtovanje v občini je ukrep izveden. 

 

Stroški:      

 Predviden je mesečno plačilo odgovorne osebe za energetsko načrtovanje skladno z 

določili zaposlovanja v javnem sektorju. 
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Vir financiranja: 

 100% občina Vojnik 

 

Terminski plan: 

Delovanje odgovorne osebe za energetsko načrtovanje: 2011-2020 

 

11.1.2. Informiranje 

 

Opis ukrepa  

Za kvalitetno izvajanje in implementiranje dokumenta LEK je nujno potrebno uvesti 

informacijski kotiček v okviru informacijske dejavnosti občine. 

Predstavitev dejavnosti občine poteka preko spletnega portala in na tem portalu je potrebno 

uvesti rubriko informacije o aktivnosti občine na področju energetske oskrbe javnih ustanov, 

kot vzpodbudo za vse ostale dejavnike v občini (ustanove, dejavnosti, podjetja in prebivalce). 

Spletni portal mora omogočiti vsem občanom in ostalim zainteresiranim osebam postavljati 

vprašanja o pridobitvi relevantnih informacij o učinkoviti rabi energije (URE), moţnosti 

izrabe obnovljivih virov energije (OVE), (sončne, bioplina, biomase, geotermalne in vodne). 

Spletni portal mora omogočati enostavno povezavo do informacij vseh institucij drţave, ki 

vzpodbujajo in omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov na področju 

URE in OVE. 

V občini so po mestnih, primestnih in vaških skupnostih postavljene oglasne table, na katerih 

se lahko s primernimi brošurami ali plakati izvede informiranje na področju URE in OVE. 

Občina periodično izdaja svoje glasilo in znotraj tega je potrebno urediti stalno rubriko o 

ravnanju z rabo energentov. Na tem mestu se podajajo kontakti za informacije, nasveti, 

izvedene dobre za vse prejemnike glasila.  

Na področju regije, kjer je locirana občina obstaja regionalni radijski program, katerega je 

potrebno vzpodbuditi, da prične obravnavati tematiko URE in OVE, kot informator za 

izboljšanje rabe energije in varovanja okolja. 

Podobno vlogo mora opraviti regionalni TV program, kateri lahko z različnimi predstavitvami 

izvedene dobre prakse, pogovornimi oddajami in nasveti odgovornih ter strokovnih oseb 

veliko pripomore k dvigu zavesti prebivalcev občine, da razmišljajo o URE in OVE, ter 

posledično o varovanju svojega bivalnega okolja. 

Postopek: 
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 Stalno informiranje 

 

Odgovornost za izvedbo : 

 Občina Vojnik: energetski menedţer 

 

Druge organizacije vključene v izvajanje: 

 Energetska svetovalna pisarna, 

 Regijski informacijski mediji, 

 

Pričakovani rezultati: 

 Povečanje informiranosti občanov 

 

Kazalci spremljanja ukrepa:  

 Število postavljenih vprašanj Energetsko svetovalni pisarni; 

 

Stroški:      

 Za izvajanje ukrepa se letno nameni ______ €. 

 

Vir financiranja: 

 Občina Vojnik 

 

Terminski plan: 

 Dolgoročni program informiranja 2012-2017 

 

Naloge: 

 Izdelava kataloga informacij, 

 Izbor izvajalca za informacijski marketing, 
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 Predstavitev posameznih informacij v izbranih medijih 

 Organizacija posameznih informacijskih dogodkov, 

 Vodenje analize izvajanja programa informiranja občanov, 

 Izdelava vsakoletnega terminskega plana dogodkov. 

 

11.1.3. Izobraževanje 

 

Opis ukrepa: 

Lokalni energetski koncept (LEK) je dokument občine na področju izvajanja ukrepov 

učinkovite rabe energije (URE), vpeljevanje moţnosti izrabe obnovljivih virov energije 

(OVE), moţnosti povečanja samozadostnosti na področju energetske samooskrbe in 

varovanja okolja s trendom zmanjšanja škodljivih izpustov in posledično zniţanje ogljičnega 

odtisa. 

Na osnovi analize stanja rabe energentov in stanja objektov na področju občine se mora uvesti 

način izobraţevanja občanov, kot stalna naloga. 

Cilj izobraţevanja je podati kvalitetne in relevantne informacije za moţnost izvedbe 

posameznih izbranih ukrepov  na področju URE in OVE, skozi predavanja, prikaze, delavnice 

in obiskih delujočih sistemov. 

Izobraţevalni program mora biti kvalitetno pripravljen in izveden z določeno vsebino, ki poda 

udeleţencem jasno sliko, kako in zakaj uporabiti in izvesti določen izbran ukrep na področju 

URE in OVE. 

Pri izvedeni analizi stanja stavb je zaznati veliko potrebo po moţnosti varčevanja z rabo 

energije, kar predstavlja za občinske organe velik izziv in nalogo na tem področju. 

Predlagamo, da se projekt izobraţevanja izvaja na regijskem območju, ker je problematika z 

rabo energije sorodna v vseh občinah in bi tako dosegli večjo učinkovitost programa. 

Priporočamo, da se sistem izobraţevanja organizira v okviru dejavnosti RRA Koroška. 

Izobraţevanje mora posameznemu udeleţencu dati moţnost pridobiti kvalitetne podatke za 

pripravo, izvedbo ukrepa, ekonomsko vrednost izbranega ukrepa in vse informacije za 

pridobivanje različnih subvencij, ki jih nudi drţava na področju URE in OVE.  

 

Postopek: 

 Izdelan izobraţevalni program, 
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Odgovornost za izvedbo:  

 Občina Vojnik: energetski menedţer 

 

Druge organizacije vključene v izvajanje: 

 Energetska svetovalna pisarna, 

 Organizacije in podjetja s področja energetike, 

 Razpisovalci subvencij, 

 

Pričakovani rezultati: 

 Povečano število ukrepov občanov  

 

Kazalci spremljanja ukrepa:  

 Število izvedenih ukrepov 

 

Stroški:      

 Za izvajanje ukrepa se letno nameni ______ €. 

 

Vir financiranja: 

 Občina Vojnik 

 

Terminski plan: 

 Dolgoročni program informiranja 2012-2017 

 

Naloge: 

 Izdelava izobraţevalnega programa, 

 Izbor organizatorja izobraţevalnega programa, 

 Izbor izvajalcev izobraţevalnega programa, 

 Izdelava terminskega plana izobraţevanja, 

 Vodenje analize izvajanja programa izobraţevanja, 

 Pridobitev povratnih informacij od udeleţencev izobraţevanja o uporabi pridobljenega 

znanja v praksi. 
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11.1.4. Dolgoročni program osveščanja in promocije 

 

Lokalni energetski koncept (LEK) po izsledkih analize zahteva pripravo in izvajanje 

programa osveščanja in promocije uporabe postopkov za učinkovito rabo uporabljenih 

energentov (URE) in iskanja poti do uporabe obnovljivih virov energije (OVE). 

 

Opis ukrepa: 

V letnem proračuni občine se zagotovi denar za izvedbo internetne rubrike na spletni strani 

občine, izvedba delavnic v šolah in vrtcih (spodbujanje učiteljev), v osnovnih šolah se uvedbe 

kroţek na temo varovanju okolja in učinkoviti rabi energije ter vzdrţuje se stalna rubrika v 

lokalnem glasilu na temo energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Na 

delavnicah se obravnavajo teme, ki so razumljive šolski populaciji oziroma so pripravljene na 

enostaven, otrokom prijazen način. Izvedejo se nagradni natečaji na temo varovanja okolja z 

uporabo zelene energije. Predstavijo se vse moţnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije s 

poudarkom na lokalnih energetskih virih (potencial občine) ter moţnosti energetsko 

učinkovitih objektov in naprav in seveda naučiti otroke, da se LEK začenja pri njih doma, z 

njihovimi dejanji. Ukrep predvideva tudi izdelavo različnih brošur na temo varovanja okolja, 

energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije.  

 

Ukrep med drugim predvideva še: 

 poljudni povzetek LEK s predstavitvijo ciljev in ukrepov, 

 dan energije - dogodki, dobre prakse, 

 obveščanje občanov o moţnostih financiranje ukrepov URE in OVE, 

 brošure o stroških investicije v času ţivljenjskega cikla posameznih energetskih 

ureditev (na   UE, kjer se ureja dokumentacija za GD) 

 spodbujanje sprotnega spremljanja temperature in rabe energije v stanovanjih (merilne  

             naprave). 

 

Postopek: 

 Stalna promocija, 

 

Odgovornost za izvedbo: 

 Občina Vojnik: energetski menedţer 
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Druge organizacije vključene v izvajanje: 

 Energetska svetovalna pisarna 

 

Pričakovani rezultati: 

 Povečanje ozaveščenosti občanov 

 

Kazalci spremljanja ukrepa:  

 Število postavljenih vprašanj Energetsko svetovalni pisarni; 

 

Stroški:      

 Za izvajanje ukrepa se letno nameni ______ €. 

 

Vir financiranja: 

 Občina Vojnik 

 

Terminski plan: 

 Dolgoročni promocijski program 2012-2017 

 

Naloge: 

 Izdelava promocijskega programa, 

 Izbor izvajalca promocijskega programa, 

 Izdelava terminskega plana promocije, 

 Vodenje analize izvajanja programa promocije. 
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