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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT MESTNE OBČINE NOVO MESTO
1. UVOD
Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: LEK) je koncept
razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito
rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in
iz drugih virov.
Sprejet in potrjen lokalni energetski koncept je tudi podlaga za pridobitev sredstev za
financiranje različnih projektov. Izdelan lokalni energetski koncept je podlaga pri prostorskem
načrtovanju občine, ki zagotavlja energetsko in distribucijsko učinkovitost, učinkovit urban
razvoj, kot tudi trajnostno prometno ureditev.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je leta 2008 na 19. seji sveta Mestne občine Novo
mesto, ki je bila dne 23.12.2008, sprejel LEK. Ta ima zakonsko omejeno veljavnost 10 let, zato
se je izvedla novelacija dokumenta.
2. POTEK PRIPRAVE LEK-a
Maja 2016 je kolegij občinske uprave sprejel sklep, da se prične s postopkom novelacije
Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto.
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15) se je naročilo
izvedlo brez javne objave in skladno s pravilnikom MONM o oddaji javnih naročil, katerih
ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, z dne
19. 5. 2016. Kot najugodnejši ponudnik je bilo za izdelavo LEK-a izbrano podjetje
Envirodual d.o.o., Tepanje 28 D, 3210 Slovenske Konjice.
Julija 2016 je župan Mestne občine Novo mesto izdal sklep o ustanovitvi in imenovanju
usmerjevalne skupine za potrebe priprave in spremljanje priprave lokalnega energetskega
koncepta Mestne občine Novo mesto. Za vodjo usmerjevalne skupine je bil imenovan g. Bojan
Kekec (MONM, podžupan), za člane pa so bili imenovani mag. Andrej Paternost (KRKA d.d.),
g. Goran Makar (Šolski center Novo mesto), mag. Jože Kobe (MONM), g. Izidor Jerala
(MONM) in g. Aleš Šurla (MONM). Komisija je aktivno sodelovala pri pripravi dokumentacije s
posredovanjem podatkov, usmeritev pri pripravi dokumenta in pri pregledu posameznih faz
nastanka dokumenta. Usmerjevalna skupina se je sestala šestkrat na usklajevalnih sestankih.
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3. VSEBINA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA
LEK je izdelan v štirih fazah:
1. faza










Analiza obstoječega stanja:
vrednotenje prvega LEK-a MONM iz leta 2008,
analiza obstoječe rabe energije in porabe energentov po posameznih sektorjih
(stanovanjski odjem, javne stavbe, industrija, storitve, promet) in za občino kot
celoto,
analiza porabe električne energije po posameznih skupinah porabnikov
(gospodinjski odjem, javna razsvetljava, preostali odjem) ter prikaz količin in
strukture po področjih (strnjena poselitev, razpršena poselitev) in za občino kot
celoto
analiza oskrbe z energijo (večje kotlovnice, daljinski sistemi ogrevanja, oskrba z
zemeljskim plinom, individualna oskrba z energijo)
analiza emisij,
opredelitev šibkih točk oskrbe in rabe energije,
oblikovanje osnovne baze podatkov o oskrbi in rabi vseh vrst energije,
analiza mestnega in primestnega prometa

2. faza



Vključitev javnosti preko delavnic:
organizacija delavnice z vključitvijo zainteresirane javnosti,
aktivno sodelovanje na delavnici v sklopu priprave Strategije razvoja Mestne
občine Novo mesto

3. faza


Predlog ukrepov, programov ali projektov:
ocena predvidene bodoče rabe energije in napotki glede prihodnje oskrbe z
energijo,
analiza potencialov učinkovite rabe energije in lokalnih obnovljivih virov energije,
izbira in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini,
oblikovanje, celovita presoja in primerjava različnih alternativ in scenarijev
možnega energetskega in okoljskega razvoja občine (izdelava predloga
kratkoročne in dolgoročne energetske politike),
presoja možnosti za njihovo srednje in kratkoročno izvedbo,
določitev in analiza investicijskih in organizacijskih ukrepov za učinkovito
izboljšanje energetskega stanja (raba, proizvodnja in distribucija energije).






4. faza

Akcijski načrt in napotki za sistematično izvajanje LEK-a:
Akcijski načrt predstavlja dolgoročni delovni program. V njem so opredeljeni ukrepi,
za katere je znano, v kakšnem obsegu, s katerimi orodji in v kakšnem časovnem
obdobju bodo izvajani (konkretne aktivnosti, pričakovane koristi in dobički, možni
akterji in njihove pristojnosti, stroški in finančni načrti, terminski načrti, postopki in
metode kontrole uspešnosti izvajanja, itd.). Akcijski načrt mora tudi predvideti način
sprejemanja energetskega koncepta v občinskem svetu in osvojitev energetskega
koncepta kot trajnega dokumenta za načrtovanje energetske politike v občini.

Z zaključkom izdelave LEK-a se je čakalo na sprejem Energetskega koncepta Slovenije.
Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) bodo morali biti vsi LEK-i usklajeni z Energetskim
konceptom Slovenije (v nadaljevanju EKS). EKS je osnovni razvojni dokument na področju
energetike, ki skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi projekcij gospodarskega,
okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa
cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in
okvirno za 40 let. V skladu z določili Energetskega zakona je občina dolžna uskladiti LEK z
novo sprejetim EKS ali akcijski načrti (akcijski načrt energetske učinkovitosti, akcijski načrt za
obnovljive vire, akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe, drugi akcijski načrti ali operativni
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programi za oskrbo oziroma rabo energije) v roku enega leta od sprejetja EKS ali akcijskega
načrta. EKS do danes še ni sprejet. Na sprejem se čaka že dve leti, jasnih informacij, da bi bil
EKS v kratkem sprejet ni. Kljub temu se izdelava LEK-a zaključi, saj je veljavnost prejšnjega
LEK-a Mestne občine Novo mesto potekla oktobra leta 2018.
4. PREDLOG SKLEPA
V skladu s poslovnikom Občinskega sveta in Energetskim zakonom (EZ-1, Uradni list RS, št.
17/2014, 81/2015), Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava Lokalni energetski koncept
Mestne občine Novo mesto in sprejme naslednji sklep:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel Lokalni energetski koncept
Mestne občine Novo mesto.

Pripravil:
Aleš Šurla,
višji svetovalec za razvojne projekte
in energetski management

dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

PRILOGA:
1. Povzetek Lokalnega energetskega koncepta Mestne Občine Novo mesto
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1 UVOD
1.1

Zakonodajne zahteve

Skladno s 29. členom Energetskega zakona /EZ-1/ (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15) lokalna skupnost sprejme lokalni
energetski koncept (v nadaljevanju LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti. LEK je koncept
razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije
ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov.
Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih
gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije
ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.
V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z Energetskim konceptom
Slovenije /EKS/ in akcijskimi načrti (akcijski načrt energetske učinkovitosti, akcijski načrt za obnovljive vire,
akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe, drugi akcijski načrti ali operativni programi za oskrbo oziroma
rabo energije) in cilji za izboljšanje kakovosti zraka. LEK vključuje posebne cilje in ukrepe za prihranek energije
in za povečanje energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne
načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb prenove stavb
in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in hlajenja.
LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z EKS ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in
ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.
Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z upoštevanjem okoljskih kriterijev ter tehničnih
karakteristik stavb, z odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za ogrevanje.
Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni svoje
razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK.
Skladno z desetim odstavkom 29. člena EZ-1 LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo
prostorskih načrtov lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost je dolžna svoje prostorske načrte usklajevati z LEK,
ki velja na njihovem območju. V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom, lokalna skupnost
neskladnosti upošteva v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna
skupnost v času sprejema LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega
načrta, začne ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK.

1.2

Ozadje projekta

Mestna občina Novo mesto je izdelala in sprejela LEK v letu 2008. Akcijski načrt LEK je obravnaval obdobje
med letoma 2009 in 2015. Ker se je časovno obdobje izteklo, je Mestna občina Novo mesto pristopila k
izdelavi novega LEK (predmetno poročilo).

1.3

Metoda dela

LEK Mestne občine Novo mesto je pripravljen skladno z določili Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini
lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16) in Priročnikom za izdelavo lokalnega energetskega
koncepta (Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, avgust 2016).
V sklopu priprave LEK se je izdelala nova analiza obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z
energijo, ponovno so se pregledale možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, ki povečujejo
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zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v občini ter potenciali učinkovite rabe energije. Pregled
obstoječih študij, programskih dokumentov, zakonodaje in podobnega gradiva na področju URE in OVE v
MONM je bilo izhodišče za pripravo nove analize stanja. Pri tem smo se opirali na naslednje vire:
- podatki pristojnih inštitucij (Elektro Ljubljana d.d., Istrabenz plini d.d., Plinovodi d.o.o., SURS, Ministrstvo
za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, upravniki večjih kotlovnic itd.),
- energetsko knjigovodstvo MONM,
- podatki iz LEK MONM iz leta 2008.
Analizirala se je izvedba ukrepov opredeljenih v predhodnem LEK, predvsem z vidika razlogov za neizvedbo
ukrepov. Za prirpavo akcijskega načrta se je izvedla tudi delavnica ključnih deležnikov na podorčju MONM.
Pri pregledu dokumentov je bila pozornost usmerjena v evidentiranje obstoječega stanja, beleženje
verodostojnosti podatkov ter oceno možnosti za spremembo le-teh. Na osnovi analize so bili predlagani
možni bodoči koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh
porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, javne stavbe itd). Izdelal se je nov akcijski načrt, v katerem so
projekti ekonomsko in časovno ovrednoteni.
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2 NAMEN IN CILJI LEK MONM
2.1 Namen LEK MONM
Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih
gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije
ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.
V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z Energetskim konceptom
Slovenije /EKS/ in akcijskimi načrti (akcijski načrt energetske učinkovitosti, akcijski načrt za obnovljive vire,
akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe, drugi akcijski načrti ali operativni programi za oskrbo oziroma
rabo energije) in cilji za izboljšanje kakovosti zraka. LEK vključuje posebne cilje in ukrepe za prihranek energije
in za povečanje energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne
načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb prenove stavb
in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in hlajenja.

LEK tako omogoča:







izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini,
pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo,
pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja,
oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja,
izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike,
spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja.

Osnovni cilji izdelave in izvedbe LEK so:
 učinkovita raba energije na vseh področjih,
 povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna
energija, bioplin itd.),
 zmanjšanje obremenitve okolja,
 spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije, o uvajanje daljinskega
ogrevanja,
 zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije,
 zmanjšanje rabe končne energije,
 uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
 uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe,
 zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in v prometu,
 uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja.

2.2 Cilji LEK MONM
Eden ključnih elementov dolgoročnega gospodarskega razvoja občine je strateško načrtovanje energetskega
razvoja občine. Odvisnost gospodarstva in gospodinjstev od rabe energije, predvsem električne in toplotne
energije, je v MO Novo mesto kot tudi drugod velika. Novo mesto kot gospodarsko središče Slovenije zatorej
pri energetskem načrtovanju izhaja iz zagotavljanja varne, zanesljive, cenovno dostopne energije v
soodvisnosti s trajnostnimi pristopi in zniževanjem negativnih vplivov na okolje oz. izboljšanju kakovosti
zraka. Energetska učinkovitost, diverzifikacija energetskih virov, uvajanje obnovljivih virov energije,
premagovanje energetske revščine, energetska pismenost in informiranje, strateška partnerstva ter razvoj in
inovacije z namenom ustvarjanja novih zelenih delovnih mest so zatorej ključnega pomena pri dolgoročnem
energetskem planiranju občine Novo mesto.
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Cilji LEK MONMizhajajo iz državnih strateških dokumentov in mednarodnih zavez. Cilji prikazani
spodaj predstavljajo izhodišče za določitev ukrepov in izvajanje aktivnosti v MONM.
Znotraj LEK Mestne Občine Novo mesto zasledujemo cilj, ki ji opredeljen znotraj Energetskega koncepta
Slovenije, in sicer zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način za
prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje za potrebne aktivnosti in investicije ter
kakovostne energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.
V kolikor želimo, da OVE v prihodnosti za občino Novo mesto v oskrbi z energijo postanejo nepogrešljivi
moramo pri prehodu na OVE zagotoviti, da oskrba energije v občini Novo mesto vseskozi ostaja varna in
zanesljiva.
Poleg širitve v mrežo OVE oz. diverzifikacijo energetskih virov pa moramo vseeno zagotavljati zanesljivo
dobavo in distribucijo zemeljskega plina, ki ostaja pomemben energent v občini Novo mesto.
Odvisnost gospodarstva in gospodinjstev od električne energije je v občini Novo mesto velika. Zaradi cilja po
zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe moramo zagotoviti še posebej, da cene energentov ostanejo cenovno
dostopne in v prihodnosti ne ogrozijo delovanja.
Novo mesto kot gospodarsko središče Slovenije mora še naprej služiti skupnemu dobremu in tudi v
prihodnosti predstavljati osnovo za delo, blaginjo in visoko kakovost življenja.

a.) Učinkovita raba energije
 URE kot prednostno področje razvoja; rast in delovna mesta
b.) Raba energije v prometu
- opredlejeno znotraj CPS
c.) Obnovljivi viri energije
 povečanje deleža obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije
 povečanje deleža energije iz obnovljivih virov pri oskrbi s toploto in prometu
 zmanjšanje emisij CO2 iz 6,3 ton pod 5 ton na prebivalca,
d.) lokalna oskrba z energijo
Zagotoviti podporno okolje za:
 prehod na vire z nizkimi izpusti CO2 (pod 0,2 kg CO2/kWh)
 razširitev omrežij in nova omrežja za oskrbo s toploto
 učinkovitost sistemov, zmanjšanje toplotnih izgub
 napredne tehnologije vodenja procesov
Preglednica 1: Ukrepi predvideni za doseganje ciljev LEK
Ukrepi za občinske stavbe, opremo/zmogljivosti sistemov
Izvajanje energetskega menedžmenta (EM)
Izvajanje energetskega knjigovodstva v občinskih stavbah, ki ustrezajo zakonskim kriterijem (nad 250 m2
uporabne površine)
Izvajanje pregledov klimatskih sistemov
Izvajanje pregledov ogrevalnih sistemov
Izdelava energetskih pregledov javnih objektov
Letni preliminarni pregledi stavb s poudarkom na organizacijskih ukrepih
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Izdelava energetskih izkaznic javnih stavb
Priprava projektne dokumentacije (PGD, PZI) in investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo stavb,
skupnih sistemov na OVE
Izobraževanja na področju URE in OVE (OŠ in zaposlenih v javni upravi)
Obveščanje javnosti o doseženih učinkih na področju izvedbe ukrepov, doseganja ciljev LEK
Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov
Aktivnosti pridobivanja potencialnih investitorjev za financiranje ukrepov
Izvedba manjših ukrepov za zmanjšanje letne porabe toplotne in električne energije in znižanje stroškov za
toplotno in električno energijo v občinskih javnih zgradbah in ukrepi s kratkimi vračljivimi dobami
Energetska sanacija izbranih javnih objektov
Vzpostavitev vzorčnega sistema nadzora in upravljanja z energijo (pametni objekt)
Vzpostavljena partnerstva za izvajanje skupnih politik, programov, projektov, opredeljenih na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni
Izgradnja toplovoda od tovarne URSA do Olimpijskega vadbenega centra Novo mesto v Češči vasi za potrebe
ogrevanja bazena
Ukrepi za stanovanjske zgradbe
Izvajanje letnega programa informativnih aktivnosti
Preučitev primernih območij za prioritetno uporabo OVE
Aktivna udeležba pri spodbujanju priključitve na plinovodno omrežje (neaktivni priključki)
Energetsko siromaštvo - opredelitev občinske politike in ukrepanja
Ukrepi za javno razsvetljavo
Sanacija javne razsvetljave v skladu z Načrtom javne razsvetljave MONM
Izvajanje javne razsvetljave v občini z inovativnimi pristopi
Ostali ukrepi
Izgradnja in izboljšave elektroenergetskega omrežja
Trajnostna mobilnost - vzpostavitev podpornega okolja za trajnostno mobilnost
Vzpostavitev novih rešitev v IKT in digitalizacija na področju energetike in trajnostnega razvoja
Vzpostavitev merilne postaje kakovosti zraka
Trajnostna raba prostora - Revitalizacija degradiranih površin
Pristop h Konvenciji županov- izdelava akcijskega načrta SECAP
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3 ANALIZA STANJA RABE IN OSKRBE Z ENERGIJO
3.1

Raba energije v stanovanjskem sektorju

Preglednica 2: Poraba toplotne in električne energije v stanovanjskem sektorju MONM v letu 2015

kWh
27.004.312
21.613.381
7.277.758
103.186.688
159.082.138
52.572.598
211.654.736

ekstra lahko kurilno olje
zemeljski plin
utekočinjen naftni plin
lesna biomasa
skupaj toplotna energija
električna energija
vse skupaj

Na podlagi izvedene ocene, je v letu 2015 v MONM prevladovala raba lesne biomase (64,9%), sledila je raba
ELKO (17,0%) in zemeljskega plina (13,6%). V letu 2015 se je v stanovanjskem sektorju porabilo 52.572.598
kWh električne energije.

17,0%
13,6%

ekstra lahko kurilno olje
zemeljski plin
utekočinjen naftni plin

4,6%

lesna biomasa

64,9%

Grafikon 1: Poraba toplotne energije v MONM v stanovanjskem sektorju v letu 2015
vir: SURS, distributerji, ocena

12,8%

24,8%

10,2%
3,4%

ekstra lahko kurilno olje
zemeljski plin
utekočinjen naftni plin
lesna biomasa
električna energija

48,8%

Grafikon 2: Skupna bilanca toplotne in električne energije v MONM v stanovanjskem sektorju v letu 2015
vir: SURS, distributerji, ocena
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Če primerjamo ocenjeno porabo in analizo malih kurilnih naprav v občini, lahko ugotovimo, da
povsod prevladuje lesna biomasa, sledi ekstra lahko kurilno olje in zemeljski plin.
Ključne ugotovitve za stanovanjski sektor:
- v stanovanjskih stavbah prevladuje raba lesne biomase (64,9%), ki ji sledita ELKO (17,0%) in zemeljski plin
(13,6%),
- v skupni bilanci rabe v stanovanjskem sektorju predstavlja električna energija 24,8%.

3.2

Rabe energije v javnem sektorju

V skupini javnega sektorja so zajete javne stavbe, ki so v lasti lokalne skupnosti, občinska javna razsvetljava
in javne stavbe državnih organov.

3.2.1 Javne stavbe v občinski lasti
MONM ima v energetsko knjigovodstvo vključenih 52 stavb, te stavbe so tudi obravnavane v tem poglavju in
prikazane v preglednici 5. Raba energentov se je analizirala za obdobje let 2013 - 2015.
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Grafikon 3: Raba energentov za ogrevanje v javnih stavbah v MONM v letih 2013, 2014 in 2015
vir: Energetsko knjigovodstvo MONM

V vseh treh letih prevladuje v občinskih javnih stavbah raba zemeljskega plina, ki mu sledi ELKO. Raba
zemeljskega plina se v opazovanem obdobju povečuje, predvsem zaradi zamenjave energenta za ogrevanje.
Stroški za toplotno energijo padajo, stroški za električno energijo so narasli.
V letu 2015 se je v občinskih javnih stavbah porabilo 6.719 MWh toplotne energije in 3.686 MWh električne
energije. Skupni stroški ogrevanja so znašali 402.104,46 €, skupni stroški električne energije pa 414.219,73 €.
Preglednica 3: Raba energije v občinskih javnih stavbah v letu 2015
MWh
zemeljski plin
5.224
utekočinjen naftni plin
134
ekstra lahko kurilno olje
1.161
daljinska toplota (DO)
200
skupaj toplotna energija
6.719
električna energija
3.686
vse skupaj
10.404
vir: Energetsko knjigovodstvo MONM
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Grafikon 4: Skupna energijska števila* v občinskih javnih stavbah v MONM
* izračun na podlagi povprečne rabe v obdobju 2013 - 2015
**opomba: OŠ Grm - bazen - specifična stavba, energija se uporablja za gretje vode v bazenu

Ključne ugotovitve za občinske javne stavbe:
- v občinskih javni stavbah prevladuje raba zemeljskega plina kot energenta za ogrevanje (v letu 2015: 78%
zemeljski plin, 17% ELKO),
- raba zemeljskega plina se v opazovanem obdobju povečuje, predvsem zaradi zamenjave energenta za
ogrevanje (v obdobju 2013 – 2015 povečanje za 10%),
- 23 občinskih javnih stavb ima skupno energijsko število nad priporočeno vrednostjo za javne stavbe
(skupno energijsko število pod 120 kWh/m2a).
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V letu 2017 je v sklopu projekta energetskega pogodbeništva izbrani koncesionar Petrol d.d. izvedel celovito
energetsko sanacijo 11 občinskih javnih stavb in delno energetsko sanacijo 16 občinskih javnih stavb.
Posledično ni več stavbe v lasti Mestne občine Novo mesto, ki na območju plinovodnega omrežja uporablja
kurilno olje. Kurilno olje in UNP se uporabljata zgolj še kot vršni vir ogrevanja na objektih izven območja
plinifikacije. Koncesionar ima za dobo 15 let sanirane objekte tudi v upravljanju.

3.2.2 Javna razsvetljava
MONM je v letu 2013 izvedla 1. fazo prenove javne razsvetljave. Zamenjano je bilo 1.233 svetilk (merilna
mesta, kjer so se menjale svetilke: Avšičeva ulica, Bršljin, Cegelnica, Dobrova, Irča vas, Jerebova ulica,
Ljubljanska cesta, Ločna, Mestne njive, Muhaber, Pod Trško goro, Podbevškova ulica, Podbreznik, Regrča vas,
Seidlova cesta, Stopiče, Šegova ulica, Šentpeter, Topliška cesta, Uršna sela, V Brezov log, V Ragov log, Velika
Cikava, Volčičeva ulica), kar zanaša 43,5% svetilk, ki jih je potrebno zamenjati.
V letu 2014 je bilo zamenjanih še 190 svetilk.
V letu 2015 se je izvedla prenova javne razsvetljave Seidlove ceste od križišča s Šmihelskim mostom, do uvoza
na Cankarjevo ulico. Zamenjalo se je 45 svetilk, ''bučke'' in 16 cestnih svetilk.
Glede na kataster javne razsvetljave MONM iz oktobra 2016 je v omrežju javne razsvetljave 4.111 svetilk.
Na območju Občine Novo mesto je bilo v obdobju 2008-2016 zamenjanih 2.199 svetilk v višini 385.000,00 €,
doseženi prihranki so bili 1.067.128 kWh/letoč
V spodnji preglednici je prikazana poraba električne energije za javno razsvetljavo. Občina ima vzpostavljen
sistem energetskega knjigovodstva za javno razsvetljavo.Trenutno je energetsko knjigovodstvo razširjeno na
celotno javno razsvetljavo, zabeleženih je 111 odjemnih mest.
Preglednica 4: Raba električne energije v javni razsvetljavi v MONM v obdobju 2011 – 2015
2011
2012
2013
2014
kWh
1.527.618
1.610.266
1.122.360
568.482
EK
€
172.782,14
186.146,99
131.422,41
74.043,23
ZR
kWh
2.811.729
1.660.221

2015
1.657.367
199.274,87
1.832.331

vir: energetsko knjigovodstvo MONM (EK), zaključni računi MONM (ZR)

Glede na število prebivalcev v MONM konec leta 2015 (36.503 prebivalcev), se je v MONM v letu 2015
porabilo 45,4 kWh električne energije na prebivalca (izračun glede na podatek iz EK).
Ključne ugotovitve za javno razsvetljavo:
- poraba električne energije za javno razsvetljavo v letu 2015 znaša 45,4 kWh na prebivalca.
V letu 2016 se je na območju občine za javno razsvetljavo porabilo 1.595.825 kWh električne energije oziroma
174.674,15 EUR + DDV. Iz navedenega sledi, da je dosežena zakonska obveza rabe energije na prebivalca, saj
ta za leto 2016 znaša 43,72 kWh/prebivalca.

3.2.3 Javne stavbe v državni lasti
Seznam državnih javnih stavb se je oblikoval skupaj s predstavniki usmerjevalne skupine, obravnavalo se je
17 državnih stavb. Analiza rabe energije v javnih stavbah, ki so v lasti države, se je izvedla na podlagi izdelanih
energetskih izkaznic, ki so dostopne na spletnem portalu GURS (Portal prostor).
Obravnavane državne javne stavbe:
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Splošna bolnišnica Novo mesto (Šmihelska cesta 1, Novo mesto),
Okrožno sodišče Novo mesto, Okrajno sodišče Novo mesto (Jerebova ulica 2, Novo mesto),
Upravna enota Novo mesto (Defranceschijeva ulica 1, Novo mesto) – nima energetske izkaznice,
Finančna uprava RS (Kandijska cesta 21, Novo mesto),
Zavod RS za zaposlovanje, območna služba Novo mesto (Šentjernejska cesta 6, Novo mesto),
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, območna enota Novo mesto (Rozmanova ulica
38, Novo mesto),
Grad Grm – Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Skalickega ulica 1, Novo mesto) - nima
energetske izkaznice,
Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo mesto (Adamičeva ulica 2, Novo mesto) - nima
energetske izkaznice,
Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Novo mesto (Gubčeva ulica 15, Novo mesto),
Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Novo mesto (Muzejska ulica 5, Novo mesto),
Center za socialno delo Novo mesto (Resslova ulica 7B, Novo mesto) - nima energetske izkaznice,
Policijska postaja Novo mesto (Ljubljanska cesta 30, Novo mesto),
Vojašnica Franca Uršiča (Straška cesta 26, Novo mesto) - nima energetske izkaznice,
Šolski center Novo mesto (Šegova ulica 112, Novo mesto),
Gimnazija Novo mesto (Seidlova cesta 9, Novo mesto) – nima energetske izkaznice,
Ekonomska šola Novo mesto (Ulica talcev 3a, Novo mesto)
GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma (Sevno 13, Novo mesto) - nima energetske izkaznice.

Ugotovljeno je bilo, da sedem (7) obravnavanih javnih stavb nima izdelane energetske izkaznice oziroma le –
ta ni dostopna v javnih bazah podatkov.
Preglednica 5: Raba energije v javnih stavbah v lasti države
naziv

površina
(m2)

Splošna bolnišnica
3.723
Novo mesto
Okrožno sodišče Novo
mesto, Okrajno sodišče
3.782
Novo mesto
Finančna uprava RS
1.968
Zavod RS za
4.353
zaposlovanje
Zavod za pokojninsko
in invalidsko
1.282
zavarovanje Slovenije
Zavod za gozdove
1.147
Slovenije
Nacionalni inštitut za
397
javno zdravje
Policijska postaja Novo
8.097
mesto
Šolski center Novo
12.724
mesto
Ekonomska šola Novo
4.517
mesto
vir: energetske izkaznice, Portal prostor

energent
za
ogrevanje

poraba
energenta
za
ogrevanje
(kWh)

poraba
električne
energije
(kWh)

energijsko
število
toplotne
energije
(kWh/m2)

energijsko
število
električne
energije
(kWh/m2)

skupno
energijsko
število
(kWh/m2)

ZP

297.805

949.448

80

255

335

ZP

450.213

111.060

119

29

148

ZP

277.490

181.916

141

92

233

ZP

359.690

565.725

83

130

213

ZP

38.782

87.215

30

68

98

ZP

136.084

33.059

119

29

147

ZP

55.651

17.476

140

44

184

ZP

845.330

60.786

104

8

112

sekanci

419.036

451.218

33

35

68

ZP

235.187

146.402

52

32

84

Skupaj se je v stavbah, za katere smo pridobili podatke iz energetskih izkaznic, porabilo:
- 2.696 MWh zemeljskega plina,
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-

419 MWh sekancev,
2.604 MWh električne energije.

Raba energije v posamezni stavbi in energijsko število je prikazano v predhodni preglednici.
Glede na podatke Agencije za energijo1, ima Splošna bolnišnica Novo mesto vzpostavljeno soproizvodnjo z
visokim izkoristkom od junija 2016 in GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma inštalirano sončno
elektrarno (proizvajalec Bisol pvpp d.o.o.)
Ključne ugotovitve za državne javne stavbe:
- v analizi se je obravnavalo 17 državnih javnih stavb,
- 7 državnih javnih stavb nima izdelane energetske izkaznice oz. le-ta ni dostopna v javni evidenci,
- 6 stavb ima skupno energijsko število nad priporočeno vrednostjo za javne stavbe (skupno energijsko
število pod 128 kWh/m2a).

3.3

Raba energije v industriji

Podatki o porabi energentov/energije v industriji so pridobljeni na Statističnem uradu, ki izvaja letno
raziskavo o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov v katero so zajeti poslovni subjekti vseh
pravnoorganizacijskih oblik, ki imajo 20 in več zaposlenih in so po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD
2008) registrirani v dejavnostih B (rudarstvo), C (predelovalne dejavnosti) in F (gradbeništvo).
Preglednica 5: Raba energentov v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu v MONM v obdobju
2008 – 2015 v MWh
MWh
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
292.775 323.618 342.303 323.334 318.040 303.229 295.625 311.876
zemeljski plin
199.132 203.954 210.323 210.415 195.936 164.858 184.083 193.494
električna energija
ekstra lahko kurilno
3.927
8.054
6.354
3.482
6.858
2.790
1.770
1.477
olje
utekočinjen naftni
5.163
5.189
7.476
5.968
6.326
5.802
5.700
5.713
plin
2.164
976
1.679
1.298
1.238
942
510
324
toplotna energija
456
472
571
346
440
765
592
493
les in lesni odpadki
vir: SURS, lastni preračun

Iz grafikonov je razvidno, da sta v industrijskem industrija najbolj prisotna zemeljski plin in električna energija,
ostali energenti se uporabljajo minimalno.

1

register deklaracij za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z
visokim izkoristkom
Stran 18 od 57

LEK MONM_povzetek
400.000
350.000
300.000

zemeljski plin

250.000

električna energija

200.000

ekstra lahko kurilno olje
utekočinjen naftni plin

150.000

toplotna energija

100.000

les in lesni odpadki

50.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Grafikon 5: Raba energije v industriji v obdobju 2008 – 2015 v MONM
vir: SURS, lastni preračun

1,1% 0,1%0,1%
0,3%

zemeljski plin

37,7%

električna energija
ekstra lahko kurilno olje
utekočinjen naftni plin
toplotna energija
les in lesni odpadki
60,7%

Grafikon 6: Raba energentov v industriji v letu 2015 v MONM
vir: SURS, lastni preračun

Glede na podatke Agencije za energijo2, ima podjetje Krka d.d. na svojih objektih postavljeno sončno
elektrarno.
Ključne ugotovitve za industrijo:
- v sektorju industrija prevladuje raba zemeljskega plina (60,7%) in električne energije (37,7%),
- potencial za SPTE ni izkoriščen.

2

register deklaracij za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z
visokim izkoristkom
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3.4

Raba energije v prometu

V MONM je bilo v letu 2012 (zadnji razpoložljiv podatek na SURS) 526,5 km cest, od tega 112,4 km državnih
cest in 414,4 km občinski cest. V letu 2015 je bilo registriranih 25.056 motornih vozil, od tega 79,1%
predstavljajo osebni avtomobili.
Preglednica 6: Cestna vozila konec leta 2015 (31.12.) v MONM
število
Motorna vozila
25.056
..kolesa z motorjem
654
..motorna kolesa
797
..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili
19.818
....osebni avtomobili
19.657
....specialni osebni avtomobili
161
..avtobusi
59
..tovorna motorna vozila
1.923
....tovornjaki
1.418
....delovna motorna vozila
92
....vlačilci
145
....specialni tovornjaki
268
..traktorji
1.805
Priklopna vozila
811
..tovorna priklopna vozila
564
....priklopniki
467
....polpriklopniki
97
..bivalni priklopniki
127
..traktorski priklopniki
120
VOZILA - SKUPAJ
25.867

%
100
2,6
3,2
79,1

0,2
7,7

7,2

vir: SURS

Glavne prometnice predstavljajo ceste, ki so del državnega cestnega sistema:
- avtocesta A2 Ljubljana – Obrežje,
- glavna cesta drugega reda Novo mesto – Metlika,
- regionalne ceste drugega reda Novo mesto –avtocesta
Soteska, Novo mesto – Šentjernej, Novo mesto – Otočec,
- regionalne ceste tretjega reda Novo mesto – Trebnje, Gabrje – Ratež, Gaber – Uršna sela – Novo mesto.
Na državnih cestah se izvaja letno štetje prometa, katerega rezultat je povprečni letni dnevni promet (PLDP število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu).

3.4.1 Zasebni in komercialni promet
Preglednica 7: Skupna raba energije v zasebnem in komercialnem prometu
poraba
poraba
glavna
cesta G2
(l)
(MWh)
bencin
dizel
bencin
dizel
4.440.251
3.367.557
39.518
34.012
osebna vozila
639.924
1.700.215
5.695
17.172
tovorna vozila
31.004
0
276
0
motorji
5.111.180
5.067.773
45.489
51.185
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3.4.2 Javni promet
Javni mestni promet na območju MONM opravlja družba Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. V mestnem
prometu obratuje šest linij:
- linija 1A: Mali Slatnik - Novo mesto (ul. SG, Drska, Center) - Mali Slatnik,
- linija 1B: Gotna vas - Kamence-Bršljin - Gotna vas,
- linija 2: Pokopališče Srebrniče - Sevno,
- linija 3: Podbreznik – Sevno,
- linija 4: Sevno – Krka – Ragovo – Hedera – Avtobusna postaja – Sevno,
- linija 5: (Krka, Mestne njive) – Glavni trg – Bolnica - Regrča vas - Glavni trg – (Krka, Mestne njive),
- dopoldanska krožna linija:
o krak 1: Glavni trg - Srebrniče - Novi trg,
o krak 2: Novi trg - Gotna vas - Regrča vas - Šmihel - Novi trg,
o krak 3: Čajarna - Mali Slatnik - Glavni trg,
o krak 4: Glavni trg - Sevno - občina NM,
o krak 5: občina NM - Župnca - Novi trg.
Za potrebe javnega mestnega prometa Novo mesto je v uporabi 9 vozil - 4 avtobusi Man Lion’s city, 2
midibusa Iveco in 3 kombibusi Mercedes Benz Sprinter. Vsa vozila so na dizelski pogon.
Preglednica 8: Raba energije v javnem mestnem prometu v MONM
poraba goriva –dizel
l
MWh
2013
93.434
944
2014
130.929
1.322
2015
105.651
1.067
vir: Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

3.4.3 Električna mobilnost
V MONM so izvedene sledeče javne polnilnice za električna vozila:
- Petrol BS Starine sever (AC Krško–Novo Mesto),
- Petrol BS Starine jug (AC Novo mesto–Krško),
- Občina Novo mesto ER, Šegova ulica 14,
- BTC City Novo mesto, Ljubljanska cesta 27,
- Električna polnilnica, Novi trg 4.
Polnilnice namenjene zgolj za goste navedenih ustanov:
- Hotel pri Belokranjcu, Kandijska cesta 63,
- TPV Novo mesto, Kandijska cesta 60,
- Krka d.d., Šmarješka cesta 6.
Ključne ugotovitve za promet:
- prometne obremenitve so največje (poleg avtoceste) na glavni cesti Novo mesto – Metlika od priključka
na avtocesto do Revoza,
- v občini je organiziran javni mestni promet,
- javne električnih polnilnice za vozila urejene na petih (5) lokacijah v občini.
Mestna občina Novo mesto je v letu 2018 objavila razpis za izbiro izvajalca za postavitev sledečih javnih
električnih polnilnic:
- polnilna postaja Marof, parc. št. 1155/1, k.o. 1456 Novo mesto
- polnilna postaja Trdinova, parc. št. 445 k.o. 1483 Kandija
- polnilna postaja Zdravstveni dom, parc. št. 647/1 k.o. 1483 Kandija
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- polnilna postaja Portoval, parc. št. 1388/5, k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu
- polnilna postaja lekarna, parc. št. 631/5, k.o. 1483 Kandija
- polnilna postaja Novi trg plato, parc. št. 1273/1, k.o. 1456 Novo mesto
- polnilna postaja garažna hiša Novi trg, parc. št. 1275/1, k.o. 1456 Novo mesto
- polnilna postaja Otočec, parc. št. 440/5, k.o. 1460 Šentpeter,
kar pomeni vzpostavitev javnih električnih polnilnic za vozila a trinajstih (13) lokacijah v občini.

3.5

Raba električne energije

Podatki o rabi električne energije v MONM so bili pridobljeni od Elektro Ljubljana d.d., ki je posredovalo
podatke za gospodinjski odjem, industrijo in mali poslovni odjem. Ločeno vodenje porabe električne energije
za javno razsvetljavo je bilo ukinjeno s 1.1.2013. Sedaj se ti podatki vodijo v malem poslovnem odjemu.
Preglednica 9: Poraba električne energije v MONM v obdobju 2013 - 2015
2013
2014
tarifne skupine
kWh
%
kWh
%
gospodinjski odjemalci
52.037.765
18,3
51.121.866
18,1
industrija
212.582.438
74,8 213.768.409 75,5
mali poslovni odjemalci
19.499.061
6,9
18.307.233
6,5
SKUPAJ
284.119.264
100
283.197.508
100

2015
kWh
%
52.572.598
18,2
217.744.682
75,3
18.843.693
6,5
289.160.973
100

vir: Elektro Ljubljana d.d.

V rabi električne energije prevladuje industrija (75% od celotne rabe električne energije), sledi gospodinjski
odjem (18%) in mali poslovni odjem (6%).
Raba električne energije v MONM se je zmanjšala v letu 2014 glede na leto 2013, in sicer v skupnem za 0,3%
ter ponovno narasla v letu 2015 za 2,1% glede na leto 2014. V opazovanem obdobju 2013-2015 se je raba
sicer povečala, in sicer za 1,8% v letu 2015 glede na leto 2013. Enako se je dogajalo tudi na ravni celotne
Slovenije, s tem da se je raba v obdobju 2013/2015 v Sloveniji povečala za večji odstotek kot v MONM.
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
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2014
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industrija

2015
mali poslovni odjemalci

Grafikon 7: Raba električne energije v MONM v obdobju 2013 – 2015 (MWh)
vir: Elektro Ljubljana d.d.

Stran 22 od 57

LEK MONM_povzetek

Preglednica 10: Stopnje rasti rabe (%) električne energije po posameznih skupinah porabnikov in skupaj za
območje MONM in v Sloveniji
tarifne skupine
gospodinjski odjemalci
industrija
mali poslovni odjemalci
SKUPAJ MONM
Slovenija

2013/2014

2014/2015

2013/2015

-1,8
0,6
-6,1
-0,3
-0,2

2,8
1,9
2,9
2,1
2,7

1,0
2,4
-3,4
1,8
2,4

vir: Elektro Ljubljana d.d., SURS, lastni izračun

Raba električne energije na prebivalca je v MONM v letu 2015 znašala 7.922 kWh (289.160.973 kWh / 36.503
prebivalcev). V Sloveniji je znašala 6.250 kWh na prebivalca (Si-stat podatkovni portal, SURS).
Raba električne energije v sektorju gospodinjstvo je v občini MONM znašala 3.779 kWh na gospodinjstvo
(52.572.598 kWh / 13.913 gospodinjstev). V Sloveniji je znašala 3.906 kWh (3.205 GWh / 820.541
gospodinjstev).
Ključne ugotovitve:
- podatki o rabi električne energije so dostopni za sektorje gospodinjstva, industrija in mali poslovni odjem,
ločeno vodenje rabe električne energije za javno razsvetljavo je bilo ukinjeno s 1.1.2013,
- v obdobju 2013/2015 je v občini MONM prišlo do povečanja rabe električne energije za 1,8%, kar je
primerljivo s Slovenijo, kjer se je v istem obdobju raba električne energije ravno tako povečala, in sicer za
2,4%,
- pri rabi električne energije v letu 2015 prevladuje industrija (75,3%), sledijo gospodinjstva (18,2%) in mali
poslovni odjem (6,5%),
- raba električne energije na prebivalca je v MONM v letu 2015 znašala 7.922 kWh, kar je več kot v Sloveniji
(6.250 kWh/prebivalca).
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3.6

Skupna raba energije v občini

Preglednica 11: Skupna raba energije v MONM
KONČNA PORABA ENERGIJE [MWh]
energija iz
obnovljivih
daljinska
virov
toplota

fosilna goriva
skupina

električna
energija

52.573

kurilno
olje
(ELKO)
27.004

6.290

1.161

7.920

134

občinske

3.686

1.161

5.224

134

državne

2.604

stanovanja
javne
stavbe

javna
razsvetljava
industrija
promet

zemeljski utekočinjen
plin
naftni plin
(ZP)
(UNP)
21.613
7.278

dizel

bencin

les
(DO)

0

0

200

103.187

211.655

419

16.124
10.404

200

2.696

419

1.657
193.494

skupaj

5.720

1.657
1.477

311.876

5.713

324
52.252 45.489

javni promet
zasebni in
komercialni
promet

1.067

493

513.376
97.741
1.067

51.185

45.489

96.674

Skupaj

254.014*
29.642
341.409*
13.125
52.252 45.489
524
104.098 840.553
%
30,2
3,5
40,6
1,6
6,2
5,4
0,1
12,4
* podatek se ne ujema s podatkom distributerja, ki je višji, saj v končno porabo energije ni vključen terciarni
sektor

11,6%
25,2%

1,9%
0,2%

61,1%
stanovanja

javne stavbe

javna razsvetljava

industrija

promet

Grafikon 8: Raba toplotne energije po skupinah v MONM v letu 2015
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20,7%

2,5%
0,7%

76,2%

stanovanja

javne stavbe

javna razsvetljava

industrija

Grafikon 9: Rabe električne energije po skupinah v MONM v letu 2015
Tako v rabi toplotne energije kot električne energije v MONM prednjači industrija, kar je značilno za
industrijsko intenzivne lokalne skupnosti. Drugi največji porabnik toplotne in električne energije je
stanovanjski sektor.
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4 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO
4.1

Skupne kotlovnice

V tem poglavju je zajeta analiza skupnih kotlovnic, ki ogrevajo več objektov. Podatki o skupnih kotlovnicah so
bili pridobljeni od upravnikov večstanovanjskih stavb - Terca d.o.o. in Zarja d.o.o. Vseh enajst (11)
obravnavanih skupnih kotlovnic kot energent uporablja zemeljski plin. Pet (5) kotlovnic ima kogeneracijo ali
soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE).
Preglednica 12: Kotlovnice v upravljanju podjetja Terca d.o.o.
naziv/lokacija kotlovnice
kotlovnica Seidlova ob
stavbi Seidlova 30
kotlovnica Nad mlini 31
kotlovnica Nad mlini 1-3

kotlovnica Šegova na
Šegovi 7

kotlovnica Novi trg ob
stavbi Novi trg 9
vir:Terca d.o.o.

poraba v zadnji kurilni sezoni
(2015/2016)
količina
enota

objekti, priključeni na kotlovnico

energent

Seidlova 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
64, 66, 68 in 70
Nad mlini 29, 31, 33 in 35
Nad mlini 1 in 3
Šegova 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 32, 34, 46, 48, 50, 52,
56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76,
78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 98, 100,
vrtca na Šegovi 5 in 22
Drska 46

zemeljski plin

226.730

Sm3

kogeneracija

106.810

kWh

zemeljski plin
zemeljski plin

43.146
10.513

Sm3
Sm3

zemeljski plin

121.330

Sm3

kogeneracija

588.780

kWh

zemeljski plin

75.683

Sm3

za objekta A in B

Preglednica 13: Kotlovnice v upravljanju podjetja Zarja d.o.o.
naziv/
lokacija
kotlovnice

objekti, priključeni na
kotlovnico

Smrečnikova
26
Kandijska
c.39

Ragovska 6, 6a, 8, 9, 9a,
10, 10a, 12, 14, 16
Jakčeva 19, 20, 21, 22
Smrečnikova ulica 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34
Kandijska cesta 37, 39,
41

Mestne njive
12

Mestne njive 9, 10, 11,
12

Ragovska 8

Ulica Danila
Bučarja 4-26

TPC HEDERA
Ljubljanska
26

Ulica Danila Bučarja 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26
Ljubljanska 22, 24, 26
Klemenčičeva 15
Kočevarjeva ulica 1, 2, 6,
10, 10a, 10b
Žlebej 1, 3, 3a, 9, 11, 13,
15

energent

ogrevalna
naprava
kotel 2 x 1750 kW
kogeneracija 2 x
50 kW

zemeljski
plin

poraba
goriva
(Sm3)
163.695

leto 2015
proizvedena
toplota
(kWh)
967.330

kotel 2 x 720 kW

70.982

kotel 2 x 455 kW

26.985

kotel 2 x 293 kW
kogeneracija 20
kW

toplota
skupaj
(kWh)
2.038.980

191.910
272.990
107.930

kotel 2 x 370 kW

35.854

kotel 2 x 2900 kW

79.562

kogeneracija 255
kW

171.947

380.920

238.730

vir:Zarja d.o.o.
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Ključne ugotovitve:
- 11 skupnih kotlovnic ogreva 129 večstanovanjskih stavb,
- vse obravnavane skupne kotlovnice uporabljajo zemeljski plin,
- v petih kotlovnicah je urejena SPTE.

4.2

Daljinsko ogrevanje

Na območju MONM ni sistema daljinskega ogrevanja, ki bi se izvajal kot izbirna gospodarska javna služba
bodisi v javnem podjetju, javnem gospodarskem zavodu, režijskem obratu ali preko koncesije. Obstajajo
manjši lastniški sistemi s skupnimi kotlovnicami, ki oskrbujejo več stavb. Z njimi upravljajo upravniki
večstanovanjskih stavb. Ti sistemi so obravnavani v poglavju o večjih kotlovnicah.
Ključne ugotovitve:
- v MONM ni daljinskega ogrevanja.

4.3

Oskrba z električno energijo

Za oskrbo občine z električno energijo skrbi Elektro Ljubljana d.d., distribucijska enota Novo mesto. Osrednji
del MONM se napaja preko štirih izvodov, ki izhajajo iz dveh razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) – RTP
110/20 kV Gotna vas in RTP 110/20 kV Bršljin. Daljnovod (DV) Bolnica in DV Ragovo se napajata iz RTP Gotna
vas, DV NM Center in DV Novo mesto pa iz RTP Bršljin. Severni del MONM se napaja iz DV Hudo – Trebnje,
DV Mirna peč, DV Mačkovec, DV Bršljin, DV Ločna in DV Novo mesto iz RTP Bršljin. Vzhodni del MONM
napajajo DV Mačkovec iz RTP Bršljin in DV Cikava ter DV Mokro polje iz RTP Gotna vas. Južni del MONM
napajajo DV Podgrad in DV Stopiče iz RTP Gotna vas ter DV Uršna sela in DV Dolenjske Toplice iz RTP Bršljin.
Zahodni del MONM napajajo DV Dolenjske Toplice, DV Straža in DV Livada iz RTP Bršljin. Večji odjemalci v
MONM se napajajo po svojih izvodih – Krka d.d. in Adria iz RTP Bršljin, Revoz d.d. iz RTP Gotna vas.
Na območju MONM je 280 transformatorskih postaj 20/0,4 kV, skupne inštalirane moči 115,79 MW ter 29
km NN vodov, 311 km SN vodov in 99 km VN vodov.
Območje MONM ima neustrezno napajanje z električno energijo, saj se obe RTP na tem območju napajata
zgolj radialno iz RP Hudo. Za zagotovitev rezervnega napajanja Novega mesta in pomembnejših industrijskih
objektov je v izgradnji nov DV 2 x 110 kV Bršljin - Gotna vas, v katerega se bo vzankala tudi predvidena nova
RTP Ločna, s čimer bo sklenjena 110 kV novomeška zanka Hudo – Bršljin - Gotna vas - Hudo. Problem so tudi
slabe napetostne razmere v odročnih krajih zaradi prevelike dolžine daljnovodov med posameznimi
transformatorskimi postajami (TP). Problem se rešuje z umestitvijo novih TP in ojačitvami nizkonapetostnih
omrežij.
Preglednica 14: Povprečje prekinitev SN izvodov za leto 2015
SAIFI
SAIDI
[prek/odj] [min/odj]
napovedane prekinitve
0,82
74,63
nenapovedane prekinitve
0,28
24,12
SAIFI (angl. System Average Interruption Frequency Index) - indeks povprečne frekvence prekinitev v sistemu: pove,
kolikokrat v letu ni bilo dobave električne energije (povprečno na odjemalca).
SAIDI (angl. System Average Interruption Duration Index) - indeks povprečnega trajanja prekinitev v sistemu: pove,
koliko časa ni bilo dobave električne energije (povprečno na odjemalca).
vir: Elektro Ljubljana d.d.

Prekinitve dobave se delijo glede na vzrok: načrtovane in naključne. Napovedane prekinitve in posledice za
odjemalce se lahko minimizirajo z načrtovanjem del ob najbolj ugodnem času in s pravočasnim obveščanjem
uporabnikov, zagotavljanjem možnosti rezervnega napajanja in zadostnim številom ločilnih mest v omrežju
ter odklopnim elementi v omrežju. Nenapovedane prekinitve povzročajo naključni dogodki – okvare v
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omrežju in poškodbe s strani tretjih oseb. Podatki za nenapovedane in napovedane prekinitve zajemajo
celotno dolžino SN izvodov iz RTP Gotna vas in Bršljin in niso omejeni zgolj na MONM.
Agencija za energijo vodi register deklaracij za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz
obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
Glede na register je na območju MONM 39 sončnih elektrarn s skupno nazivno električno močjo 2.906,59
kW.
Na območju MONM je tudi 14 soproizvodenj z visokim izkoristkom s skupno nazivno električno močjo
1.120,45 kW. V MONM je za soproizvodnjo najbolj razširjena uporaba zemeljskega plina. Plin se uporablja
kot gorivo za motor z notranjim izgorevanjem, ki poganja električni generator, odpadna toplota pa se
uporablja za proizvodnjo koristne toplote. Ključna značilnost SPTE je, da se lahko ta toplota koristno uporabi
za ogrevanje prostorov ali vode. Ker toplotna in električna energija nastaneta tam, kjer se uporabita, ni izgub
pri njuni distribuciji. S kogeneracijo na zemeljski plin se pri porabi primarne energije prihrani do 40%, hkrati
pa se lahko zmanjšajo stroške energetske oskrbe.
Po podatkih registra je v občini tudi ena mala hidroelektrarna – MHE Luknja v Prečni z nazivno električno
močjo 130 kW.
Ključne ugotovitve:
- neustrezno napajanje z električno energijo, obe RTP se napajata samo iz RP Hudo – ni zazankanosti
omrežja - v izgradnji je nov DV 2 x 110 kV Bršljin - Gotna vas, v katerega se bo vzankala tudi predvidena
nova RTP Ločna, s čimer bo sklenjena 110 kV novomeška zanka Hudo – Bršljin - Gotna vas - Hudo,
- problem tudi slabe napetostne razmere v odročnih krajih (prevelika dolžine daljnovodov med
posameznimi TP),
- mestno 20 kV omrežje je v celoti zazankano, podeželsko 20 kV omrežje se v večini napaja radialno,
- na območju MONM lastna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov (39 sončnih elektrarn) in v
soproizvodnji z visokim izkoristkom (14 SPTE).

4.4

Oskrba z zemeljskim plinom in UNP

Oskrba z zemeljskim plinom v MONM se izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba. Koncesijo za
izvajanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina je oktobra 2002 pridobilo podjetje Istrabenz
plini d.o.o. Pred tem je gospodarsko javno službo opravljalo javno komunalno podjetje. Koncesija je podeljena
do 30. septembra 2032 za celotno območje Mestne občine Novo mesto. Plinovodno omrežje je trenutno
zgrajeno v naselju Novo mesto ter v primestnih naseljih Prečna, Češča vas, Mala Cikava, Mali Slatnik in
Smolenja vas. V koncesijski pogodbi so za plinifikacijo določena tudi druga naselja (Straža, Šmarjeta, Otočec,
Šmarješke Toplice, Stopiče, Ratež z Brusnicami).
Skupni obseg območja s plinovodom, glede na možen odjem, sedaj zajema že okrog 98% območja naselja
Novo mesto - v samem Novem mestu je plinovod praktično po vseh ulicah. Na 135 km dolgo plinovodno
omrežje je priključenih okoli 2.990 odjemalcev (odjemnih mest). V obdobju 2013 - 2015 se je dolžina
plinovodnega omrežja minimalno povečala, ravno tako se je minimalno povečalo število priključkov. Iz
podatkov podjetja Istrabenz plini d.o.o. je razviden velik odstotek neaktivnih priključkov (cca. 40%), kar
pomeni veliko neizkoriščenost omrežja. Pri odjemalcih prevladujejo gospodinjstva (cca. 85% od vseh
odjemnih mest).
Širitev distribucijskega plinovodnega omrežja se načrtuje samo v primeru znanih odjemalcev oziroma je
odvisno od interesa po priključitvi. V posameznih ulicah, kjer še ni plinovoda, je predvidena gradnja omrežja
samo v primeru obnove ostale infrastrukture ter zadostnega števila pogodb za priključek. Plinovodno omrežje
je z občinskim prostorskim načrtom predvideno po vseh območjih OPPN: Gospodarska cona Na Brezovici,
Brod-Drage, Bučna vas-vzhod, Mrzla dolina, Poslovno-industrijska cona Cikava, Poslovna cona Kosova dolina,
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Poganci, Poslovno-storitvena cona Mačkovec, Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, Šipčev hrib,
Turkov hrib, Univerzitetni kampus Novo mesto.
Preglednica 15: Distribucijsko plinovodno omrežje v MONM
število
število
število
število
distribucija
distribucija
dolžina
vseh
odjemnih
vseh
neaktivnih
zemeljskega
zem. plina
plinovoda
odjemnih
mest
priključkov priključkov
plina
gospodinjstvom
(m)
mest
gospodinjstev
(kos)
(kos)
(Sm3)
(Sm3)
(kos)
(kos)
2013
134.790
2.714
1.148
2.965
9.060.529
2.517
2.463.100
2014
2015

135.470
135.940

2.721
2.726

1.131
1.108

2.987
2.991

7.199.222
8.420.204

2.528
2.540

2.070.300
2.282.300

*stanje na dan 31.12. posameznega leta
vir: Istrabenz plini d.o.o.

V MONM je enajst (11) odjemnih mest, iz katerih se odjema zemeljskih plin neposredno iz prenosnega
omrežja. Naloge operaterja prenosnega sistema v skladu z Energetskim zakonom opravlja družba Plinovodi
d.o.o. To podjetje je v stoodstotni lasti matičnega podjetja Geoplin, d.o.o. in se je do leta 2011 imenovalo
Geoplin plinovodi. Ker nam podjetje Plinovodi d.o.o. ni moglo posredovati seznama odjemalcev, saj podatki
o uporabnikih prenosnega sistema niso javni in jih operater ne razkriva, sklepamo, da so odjemalci enaki kot
v času priprave lokalnega energetskega koncepta iz leta 2008: Krka d.d., Revoz d.d., Ursa Slovenija d.d.,
Splošna bolnišnica Novo mesto. So nam pa Plinovodi d.o.o. posredovali informacijo, da je v ta odjem vključen
tudi operater distribucijskega omrežja Istrabenz plini d.o.o.
Glede na posredovane podatke, lahko zaključimo, da je poraba plina v MONM obravnavanih letih dokaj
konstantna.
Preglednica 16: Odjem iz prenosnega plinovodnega omrežja na območju MONM
odjem zemeljskega plina
(Sm3)
2013
37.100.000
2014
2015

36.100.000
37.700.000

vir: Plinovodi d.o.o.

Oskrba z UNP se vrši preko ponudnikov tega energenta (Petrol, Butan plin, Istrabenz plini, Plinarna
Maribor,…) prosto na trgu.
Ključne ugotovitve:
- oskrba z zemeljskim plinom se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba, koncesija podeljena
do leta 2032,
- plinovodno omrežje je zgrajeno v naselju Novo mesto ter v primestnih naseljih Prečna, Češča vas, Mala
Cikava, Mali Slatnik in Smolenja vas – pokritost s plinovodnim omrežjem 98% naselja Novo mesto,
- velik delež neaktivnih priključkov - 40% vseh priključkov – velika neizkoriščenost omrežja.
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5 ANALIZA EMISIJ
Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili standardne emisijske faktorje, ki se uporabljajo
v Evropski Uniji in so običajni tudi v Sloveniji. Uporaba standardnih emisijskih faktorjev v skladu z načeli
medvladnega odbora za podnebne spremembe, pri katerih se upoštevajo vse emisije CO2 nastale zaradi
porabe energije na območju lokalnega organa, in sicer neposredno z zgorevanjem goriv v lokalni skupnosti
ali posredno z zgorevanjem goriv zaradi uporabe električne energije in ogrevanja/hlajenja na njegovem
območju. Ta pristop temelji, tako kot pri nacionalnih evidencah toplogrednih plinov pripravljenih na podlagi
Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah in Kjotskega protokola, na vsebnosti ogljika v gorivu. Pri
tem pristopu so emisije CO2, nastale z uporabo energije iz obnovljivih virov in emisije, nastale z uporabo
zelene energije, za katero so bila izdana potrdila o izvodu, enake nič. Ker je CO2 najpomembnejši toplogredni
plin, deleža emisij CH4 in N2O ni treba računati. Standardni emisijski faktorji, ki sledijo IPCC principom,
temeljijo na vsebnosti ogljika v gorivu. Poenostavljeno, v nadaljevanju predstavljeni emisijski faktorji,
predpostavljajo, da ves ogljik v gorivih tvori CO2. Dejansko pa manjši delež ogljika (običajno manj od 1%) tvori
tudi druge spojine, kot na primer ogljikov monoksid (CO) in večina tega ogljika oksidira v CO2 šele v atmosferi.
Uporabili smo privzete emisijske faktorje naveden v Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije
(Ur. l. RS, št. 67/15, 14/17) oziroma emisijske faktorje, navedene v priročniku za izdelavo SEAP.
Preglednica 17: Standardni emisijski faktorji za izračun emisij CO2 pri rabi energentov
emisijski faktor
energent
(t/MWh)
ekstra lahko kurilno olje
0,267
zemeljski plin
0,202
utekočinjen naftni plin
0,227
lesna biomasa*
0
daljinsko ogrevanje
0,320
električna energija
0,490
rjavi premog
0,341
lignit
0,364
sonce
0
voda
0
bencin
0,249
dizel
0,267
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Preglednica 18: Emisije CO2
emisije CO2 [t]/ emisije ekvivalentov CO2 [t]
fosilna goriva
skupina

stanovanja
javne
stavbe

električna
energija kurilno zemeljski utekočinjen
olje
plin
naftni plin
(ELKO)
(ZP)
(UNP)
25.761
7.210
4.366
1.652
3.082

310

1.600

30

občinske

1.806

310

1.055

30

državne

1.276

0

545

0

812

0

0

0

94.812

394

62.999

1.297

javna
razsvetljava
industrija
promet

64

skupaj

0

38.989

0

5.086
3.266

64
0

1.821

812
104

0

159.606
25.278

13.951 11.327

javni promet
zasebni in
komercialni
promet

Skupaj
emisijski
faktorji CO2
v [t/MWh]

dizel

energija iz
obnovljivih
virov
daljinska
toplota
bencin
les

285
13.666

285
11.327

124.467

7.914

68.965

2.979

13.951 11.327

0,490

0,267

0,202

0,227

0,267

0,249

24.993

168

0

229.771

0,320

0,000

V letu 2015 je na območju MONM v obravnavanih sektorjih skupaj nastalo 229.771 ton emisij CO2 oziroma
6,3 ton emisij CO2 na prebivalca.
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6 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE
Šibke točke oskrbe in rabe energije so opredeljene na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije. Šibke
točke so opredeljene s kazalniki odmikov trenutnega stanja od želenega oziroma pričakovanega stanja.
Na območju občine so evidentirana varovana območja narave in enote kulturne dediščine, ki predstavljajo
omejitve pri umeščanju dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov ter pri izkoriščanju različnih naravnih virov
in uporabi različnih energetskih sistemov.

6.1

Stanovanjski sektor

kazalniki

trenutno stanje

pričakovano stanje

obrazložitev
večja uporaba obnovljivih virov
energije ter zemeljskega plina kot
čistejšega fosilnega goriva

poraba kurilnega olja
(%)

17,0

poraba lesne biomase
(%)

64,9

povečati oskrbo z OVE

poraba zemeljskega
plina (%)

13,6

povečati priključenost, trenutno 41%
neaktivnih priključkov

priključenost na omrežje
zemeljskega plina
(%)

59

povečati priključenost, trenutno 41%
neaktivnih priključkov

starost kurilnih naprav
(leta)

15

zmanjšati starost kurilnih naprav,
posledično učinkovitejše naprave in
manjši vplivi na okolje

6.2

Javni sektor

kazalniki
skupno energijsko
število (kWh/m2,a)

trenutno stanje

pričakovano stanje

obrazložitev
približati se energijskemu številu 80
kWh/m2a

pričakovano stanje

obrazložitev
povečati število SPTE v podjetjih, ki bi
glede na svoj poslovni proces lahko
imela SPTE

pričakovano stanje

obrazložitev
skladno z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja
(Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in
46/13) je predpisana letna poraba

179*

*povprečje za vse občinske javne stavbe

6.3

Večja podjetja

kazalniki

trenutno stanje

število vgrajenih SPTE

6.4

0

Javna razsvetljava

kazalniki
specifična poraba
električne energije na
prebivalca na leto
(kWh/preb)

trenutno stanje
43,72
(leto 2016)
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elektrike vseh svetilk, ki so na
območju posamezne občine vgrajene
v razsvetljavo občinskih cest in
razsvetljavo javnih površin – 44,5 kWh
na prebivalca

6.5

Električna energija

kazalniki
poraba na prebivalca
(kWh/preb)

6.6

trenutno stanje
7.922
(leto 2015)

obrazložitev
v Sloveniji je raba električne energije
na prebivalca v letu 2015 znašala
6.250 kWh

Oskrba s toploto iz večjih kotlovnic

kazalniki
energent za ogrevanje

trenutno stanje
v vseh 11
obravnavanih
skupnih
kotlovnicah
zemeljski plin

število vgrajenih SPTE

pričakovano stanje

obrazložitev
v vseh obravnavanih kotlovnicah se
uporablja zemeljski plin, ki je z
ekološkega vidika čist energent

5

število stavb ogrevanih
iz skupnih kotlovnic

6.7

pričakovano stanje

povečati število SPTE v kotlovnicah
preučiti možnost povečanja števila
stavb, ki se ogrevajo iz skupnih
kotlovnic – navezava na obstoječe
sisteme, novi sistemi

129

Daljinski sistem ogrevanja

Na območju MONM ni sistema daljinskega ogrevanja, ki bi se izvajal kot izbirna gospodarska javna služba.

6.8

Plinovodno omrežje

kazalniki
delež prostih oz.
neaktivnih priključkov
(%)

trenutno stanje
41

pričakovano stanje

obrazložitev
na plinovodnem omrežju je že
zgrajenih 2.726 priključkov, od tega
1.108 neaktivnih - priključitev je že
možna, povečati delež priključenosti
na plinovodno omrežje

Stran 33 od 57

LEK MONM_povzetek

7 OCENA PREDVIDENE RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO
7.1

Usmeritve za načrtovanje prostorskih načrtov in območij gospodarskega
razvoja

V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto so opredeljene naslednje usmeritve s področja
energetike:
- Spodbuja se ekološka gradnja in rekonstrukcija stavb, grajenih iz naravnih materialov, ki zaradi svoje
zasnove za obratovanje potrebujejo manj energije (npr. pasivna stavba, nizkoenergijska stavba)
in/oziroma del svojih potreb po energiji zagotavljajo iz alternativnih virov energije (sončna, geotermalna,
biomasa ipd.).
- Zagotavlja se dolgoročna in kakovostna oskrba z energijo iz raznovrstnih virov, pri čemer se spodbuja
povečevanje deleža oskrbe iz obnovljivih virov. Spodbuja se učinkovito in racionalno rabo energije na
celotnem območju občine. Oskrba z zemeljskim plinom se zagotavlja kot dodaten vir energije, zlasti na
območjih, kjer ne bo daljinske oskrbe. Uporaba obnovljivih energetskih virov se spodbuja na celotnem
območju občine, pri čemer morajo biti objekti in ureditve prostorsko integrirani.
- Za celotno območje občine se izdela ocena trajnostnega potenciala obnovljivih virov energije (potencial
sončne energije, vetrne energije, hidroenergije, energije biomase in geotermalne energije) in možnost
energetske oskrbe iz teh virov. Na posameznih območjih se zagotovi vsaj 20% energetske oskrbe iz
obnovljivih virov, če trajnostni potencial to omogoča.
- Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst
energije (zlasti toplotne in električne energije) ter izrabe obnovljivih virov energije.
- Za vsa območja občine, še posebej pa za poselitev izven naselij, se spodbuja opremljanje stavb z
napravami za izkoriščanje obnovljivih virov energije.
- Tehnični plini: na območju občine se predvidi izgradnja prenosnega plinovodnega omrežja za tehnične
pline.
- Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike je dopustna na objektih in objektom pripadajočih
gradbenih parcelah pod pogojem, da postavitev objektov in naprav ni v neskladju z varstvenimi režimi v
prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
- Nove male vodne elektrarne (do 36 kW) se lahko predvidijo na krajinsko manj izpostavljenih lokacijah, če
so v skladu z lokalnim programom razvoja in če oskrba z energijo ni možna na sprejemljivejši način v
okviru prenove obstoječih vodosilnih objektov. Gradnja na vodotokih, ki so skladno s krajinsko ekološko
kategorizacijo vodotokov v 1. in 1.–2. razredu vodotokov ter na vplivnem območju povirnih delih
vodotokov, slapov, korit in ostalih naravnih vrednot, kjer ni možno zagotavljati ekološko sprejemljivega
pretoka, ni dopustna. Morebitne gradnje vodnih elektrarn je treba utemeljiti na podlagi ocen vplivov na
okolje in s strani strokovne organizacije določiti ekološko sprejemljiv pretok ter potrebne ureditve in
omilitvene ukrepe.
- Izraba lesne biomase se uveljavlja predvsem za manjše, individualne sisteme ogrevanja in za skupinske
sisteme v naseljih, kjer ni zagotovljena oskrba z zemeljskim plinom.
- Spodbuja se izvedba raziskav za izrabo geotermične energije.
- Pri načrtovanju poteka novih vodov se posebno pozornost nameni rešitvam v območju velikih naravnih
kakovosti in prepoznavnosti prostora, pri prečkanju posameznih reliefnih hrbtov (npr. pobočij Gorjancev)
in pri prečkanju območij, ki so zavarovana zaradi visoke stopnje naravne ohranjenosti (ekološko
pomembna območja, območja Natura 2000) – gre predvsem za območje Gorjancev in Krke ter njenih
pritokov. Objekti in naprave (npr. stojna mesta daljnovodov, lokacije merilno-regulacijskih postaj) se
načrtujejo tako, da se v največji možni meri zmanjšajo vplivi na relief, krajinsko zgradbo, naravne
kakovosti, prepoznavnost prostora in bivalno okolje.
Energetsko upravljanje v občini mora biti urejeno celostno in tako vključevati tako naravno geografske
značilnosti območja, trenutno stanje energetske infrastrukture kot predviden razvoj območja in dejavnosti
za vse porabnike, potenciale na območju in v čim večji meri prispevati k trajnostnemu razvoju.
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Energetska politika občine naj bi vodila v smeri uporabe okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati
pa čim manjše porabe energije oziroma k njenemu varčevanju. V tem kontekstu je smiselno zamenjevati
individualne sisteme z večjimi skupinskimi in spodbujati soproizvodnjo toplote in električne energije. Kjer je
gostota poselitve visoka, je potrebno poskrbeti za organizirano celostno oskrbo (priklop na skupno kotlovnico
itd.). S tem se poskrbi za nadzor nad oskrbo in kurilnimi napravami.
MONM mora pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe upoštevati predvsem:
- zagotovitev URE (zamenjava zastarelih kotlov, sanacija stavbnega pohištva, izolacija, itd) in pospešenega
prehoda iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije (OVE),
- v največji možni meri izkoristiti potencial obnovljivih virov energije, ki so prisotni na območju občine in s
tem zmanjšati energetsko odvisnost,
- spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije (ter hladu),
- proaktivno izvajanje ukrepov UVE in OVE na javni infrastrukturi za doseg diseminacijskega učinka,
- vključevanje določil URE in OVE v občinske predpise.
Občina lahko v skladu z 29. členom EZ-1 določi prioritetno uporabo energentov za ogrevanje s sprejetjem
odloka, s katerim predpiše vrstni red pri izbiranju načina ogrevanja. V skladu z usmeritvijo RS se da prednost
obnovljivim virom energije (OVE), sledi daljinska toplota in plinovod ter nato še ostali viri energije glede na
škodo, ki jo povzročajo okolju. Občina lahko tak odlok sprejme za celotno občino, lahko pa se odloči za tak
poseg na izbranih zaokroženih območjih (npr: območja, ki so zavarovana, poslovno-industrijske cone itd.). V
odloku se določi, v katerih primerih se mora lastnik/investitor tega pravilnika držati (npr: ob zamenjavi kotla,
kurjave, gorilnikov itd.).
Mestna občina Novo mesto je v marcu 2018 sprejela Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na
območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list 7 – 2018), ki določa prioritetno uporabo
energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto v obliki vrstnega reda uporabe energentov
za ogrevanje stavb, pripravo tople vode in proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov
energije.
Odlok se uporablja za:
– stavbe, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, letna potrebna
toplota za ogrevanje stavbe Q(NH), izračunana po standardu SIST EN ISO 13790, večja od 7.000 kWh,
– proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije, ki letno presega 50.000 kWh,
– stavbe, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisom, ki
ureja metodologijo izdelave in izdajo energetskih izkaznic stavb, letna potrebna toplota za ogrevanje
stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q(NH)/Ak večja od 35 kWh/m2a.
Uporaba določb tega odloka je obvezna tudi za stavbe, v katerih se več kot 1.500 kWh toplote letno pridobi
iz biomase v kurilni napravi, ki ne izpolnjuje, glede emisije snovi v zrak, pogojev za nove kurilne naprave, v
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.
Prioritetna uporaba energentov za ogrevanje je tista uporaba energentov, pri kateri je glede na komunalno
opremljenost stavbnega zemljišča in tehnične karakteristike stavbe končna energija za ogrevanje stavbe,
pripravo tople vode in/ali proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije
pridobljena na enega ali več načinov po naslednjem vrstnem redu:
1. iz sončnega obsevanja,
2. iz odpadne toplote z rekuperacijo toplote ali iz plinaste biomase,
3. iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom,
4. iz geotermalne in hidrotermalne energije s toplotnimi črpalkami izven območja sistema oskrbe z
zemeljskim plinom, če je umestitev in obratovanje toplotnih črpalk v skladu s predpisi, ki urejajo rabo
voda in vodovarstvena območja na območju Mestne občine Novo mesto,
5. iz aerotermalne energije s toplotnimi črpalkami izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom,
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6. z uporabo trdne biomase izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom, če se energent sežiga v
kurilni napravi, ki izpolnjuje glede emisije snovi v zrak pogoje za nove kurilne naprave v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav,
7. z uporabo utekočinjenega zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega plina izven območja sistema
oskrbe z zemeljskim plinom,
8. z uporabo kurilnega olja (ELKO) izven območja sistema oskrbe z zemeljskim plinom.
Uporaba električne energije za ogrevanje stavb ni dovoljena, razen za pogon toplotnih črpalk pri izkoriščanju
odpadne toplote, geotermalne, hidrotermalne in aerotermalne energije.
Ne glede na prioritetno uporabo energentov se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna
energija za ogrevanje stavbe lahko pridobi iz geotermalne ali hidrotermalne energije s toplotnimi črpalkami,
če je za posamezno stavbo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom podrobneje opredeljena tehnologija
pridobivanja geotermalne ali hidrotermalne energije, ki zagotavlja, da je SPF toplotne črpalke večji od 5,0 in
ocenjen za hladnejše podnebje.
Ne glede na prioritetno uporabo energentov se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna
energija za ogrevanje obstoječe stavb(e) lahko pridobi z uporabo trdne biomase, če se energent sežiga v
kurilni napravi, ki izpolnjuje glede emisije snovi v zrak pogoje za nove kurilne naprave v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav in je za posamezno stavbo z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom podrobneje opredeljena in utemeljena tehnologija ogrevanja.
Topla voda se praviloma pripravlja centralno s hranilnikom toplote in zagotavlja s sprejemniki sončne
energije. Pri nesorazmernih stroških, kot jih določa pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, se lahko
pripravlja tudi lokalno in z energenti skladno z vrstnim redom iz prvega odstavka tega člena. Priprava tople
vode z električnimi grelniki je dovoljena v nestanovanjskih stavbah, v katerih je predvidena poraba tople vode
manj kot 65 l/dan, in v stavbah, za katere je to določeno s projektnimi pogoji in soglasji iz tega odloka.
V stavbah, ki uporabljajo energente za ogrevanje iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom se uporaba energenta
za ogrevanje lahko spremeni le v primeru prehoda na energent z višjo prioriteto.
Določbe tega odloka se uporabljajo pri pripravi sprememb in dopolnitev obstoječih ali pri pripravi novih
prostorskih načrtov za območje Mestne občine Novo mesto.
Na podlagi meril o prioritetnem vrstnem redu uporabe energentov iz prejšnjega člena se za posamezno
območje prostorskega urejanja s prostorskimi akti določi prioritetna uporaba energentov za ogrevanje.

7.2

Napotki za izboljšanje kakovosti zraka na območju občine

MONM ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št.
49/17), ki določa ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM(10) za doseganje skladnosti z mejnimi
vrednostmi za PM(10). Ukrepi so navedeni v poglavju 10.2.

Stran 36 od 57

LEK MONM_povzetek

8 ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
8.1

Potencial izrabe lesne biomase

V skupino lesne biomase se uvršča: les iz gozdov, les iz površin v zaraščanju, les iz kmetijskih in urbanih
površin, lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa in odslužen (neonesnažen) les. Potencial
lesne biomase je količina lesa, ki je na nekem območju trajno razpoložljiva v energetske namene. Pri tem je
potrebno ločevati med teoretičnim in dejansko razpoložljivim potencialom. Teoretični potencial lesne
biomase iz gozdov je vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko pridobimo iz gozdov. Teoretični potencial
lesne biomase gozdov je najvišji dovoljen posek lesa. Dejanski razpoložljivi potencial pa je manjši od
teoretičnega zaradi različnih dejavnikov: načel gospodarjenja z gozdovi, tehnologij pridobivanja in rabe
lesne biomase (opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov in gozdarskih podjetji za pridobivanje lesne
biomase), trga gozdnih lesnih proizvodov (razmerje med stroški pridobivanja in ceno lesne biomase oziroma
posameznih gozdnih lesnih sortimentov na trgu) in socio-ekonomskih razmer lastnikov gozdov (značilnosti
posameznih socio-ekonomskih kategorij lastnikov gozdov in iz tega izhajajoč odnos do gozda).
MONM ima, po podatkih o dejanski rabi tal, 57,8% svoje površine pokrite z gozdovi, torej lahko ocenimo,
da je med zelo gozdnatimi slovenskimi občinami.
Glede na oceno potenciala lesne biomase po občinah (prikazana v spodnji preglednici), ki so jo izdelali na
Zavodu za gozdove Slovenije, sodi MONM med primerne občine za izrabo lesne biomase v energetske
namene. Predstavljeni podatki so pripomoček za lažje odločanje. Rezultati niso namenjeni izdelavam študij
izvedljivosti za posamezne biomasne objekte.
Preglednica 19: Ocena potenciala lesne biomase v MONM
Demografski kazalci:
2
Socialno-ekonomski kazalci:
4
Gozdnogospodarski kazalci:
4
Sinteza kazalcev:
3
rang 1 - občine, ki so manj primerne za rabo lesne biomase, rang 5 - občine, ki so bolj primerne
vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/

Glede na podatke Zavoda za gozdove Slovenije, ki izhajajo iz veljavnih gozdnogospodarskih načrtov, ki
pokrivajo območje MONM (Novo mesto – jug, Novo mesto – sever, Straža – Toplice, Črmošnjice, Mehovo),
je v občini 13.552 ha gozdov. Prevladujejo zasebni gozdovi (78,1%). Državni gozdovi obsegajo 20,9%,
gozdovi lokalne skupnosti pa 1,0% vseh gozdov v MONM. V gozdovih v MONM znaša lesna zaloga 4,5
milijonov m3 lesa, letni prirastek 143.868 m3 in letni načrtovani posek 116.970 m3. V gozdnih sedimentih
prevladujeta med listavci bukev in med iglavci smreka.
Preglednica 20: Lesna zaloga, letni prirastek in letni načrtovani posek v MONM
lesna zaloga
letni prirastek
letni načrtovani posek
(m3)
(m3)
(m3)
iglavci
1.237.414
45.660
29.294
listavci
3.330.140
98.208
87.676
skupaj
4.567.554
143.868
116.970
vir:Zavod za gozdove Slovenije

Če bi ves načrtovani letni lesni posek namenili za gorivo, bi dobili letni energetski potencial 334 GWh. Ker
pa večji del proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov predstavlja hlodovina (cca. 40%) in drug tehnični les
(cca. 30%), ki je namenjen mehanični in kemični predelavi, ostane v energetske namene cca. 30% poseka.
Z upoštevanjem, da se za gorivo potencialno nameni 30% poseka, dobimo letni energetski potencial 100
GWh.
Preglednica 21: Potencial lesne biomase iz gozdov v MONM
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63.802.332
269.866.728

30 %
letnega
poseka
(m3)
8.788
26.303

19.140.700
80.960.018

333.669.060

35.091

100.100.718

letni načrtovani
posek
(m3)

energijska
vrednost
(kWh/m3)***

energija
(kWh)

iglavci*
listavci**

29.294
87.676

2.178
3.078

skupaj

116.970

energija
(kWh)

* prevladuje smreka
** prevladuje bukev
*** vir Zavod za gozdove Slovenije

Na spodnji karti so prikazani kotli na lesno biomaso, ki so bili sofinancirani s strani Eko sklada. V občini je
tudi večji energetski sistem na lesno biomaso - Vrtnarija GG Novo mesto.

Karta 1: Lokacije kotlov na lesno biomaso na območju MONM - sofinanciranje s strani Eko sklada
vir: Engis

Preglednica 22: Izplačane nepovratne finančne spodbude za vgradnjo biomasnih kotlov v MONM
2010 2011 2012 2013 2014 2015
število naložb
5
16
34
47
12
5
(kom)
višina spodbud
6.000 24.000 51.000 66.000 18.000 9.000
(€)
vir: Eko slad j.s.

Ključne ugotovitve:
- v občini obstaja teoretični potencial izrabe lesne biomase.
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8.2

Potencial izrabe bioplina

Bioplin se lahko pridobiva iz naslednjih virov:
- odpadki v kmetijstvu: živalski iztrebki in kmetijski zeleni odpadki,
- organski odpadki na odlagališčih komunalnih odpadkov,
- biorazgradljivi odpadki na centralnih čistilnih napravah odpadne vode (odplake),
- biorazgradljivi odpadki industrije,
- odpadki kuhinj, restavracij in trgovin z živili.

Bioplin iz kmetijstva
Kmetijstvo predstavlja glavni potencial bioplinske proizvodnje v Sloveniji. Glede na podatke iz Registra
deklaracij za proizvodne naprave Agencije RS za energijo je v Sloveniji trenutno 23 elektrarn na bioplin.
Kriteriji za izbiro kmetij in kmetijskih podjetij:
- večje živinorejske kmetije in kmetijska podjetja, ki:
o
redijo 30 ali več GVŽ govedi ali
o
20 GVŽ ali več prašičev ali perutnine.
- poljedelske kmetije in kmetijska gospodarstva, ki:
o
redijo manj kot 5 GVŽ in
o
obdelujejo 10 ali več ha njivskih površin.
(Ocena izrabe bioplina v slovenskem prostoru, Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji
d.o.o., avgust 2007; www.se-f.si/uploads/BH/Q8/BHQ8nP3gzKci0NkRMA_IQg/Jug.pdf).
V nadaljevanju navajamo podatke o kmetijstvu v MONM na podlagi podatkov popisa kmetijstva. V MONM
je bilo leta 2010 po podatkih Popisa kmetijstva 2010 1.121 kmetijskih gospodarstev. Prevladujejo družinske
kmetije za lastno porabo (80%). Glede na tip kmetovanja prevladujejo specializirani rejci pašne živine (33%).
Detajlni podatki so prikazani v spodnjih preglednicah. V občini je 490 kmetijskih gospodarstev, ki imajo
skupaj 2.863 glav velike živine (GVŽ) goveda. Vendar v Popisu kmetijstva 2010 ni podatka o tem, koliko GVŽ
goveda ima posamezna kmetija. Nad 10 ha zemljišč ima 81 kmetijskih gospodarstev, iz popisa pa ni mogoče
ugotoviti ali ta gospodarstva redijo tudi GVŽ.
Preglednica 23: Kmetijska gospodarstva - splošni pregled - v MONM

2000
2010

število
kmetijskih
gospodarstev

kmetijska
zemljišča v
uporabi
(ha)

število glav
velike živine
(gvž)

pretežni namen
kmetijske pridelave
družinskih kmetij:
za lastno porabo

1.403
1.121

5.713
5.215

4.644
3.883

904

pretežni namen
kmetijske
pridelave
družinskih kmetij:
za prodajo
214

vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2000, 2010

Preglednica 24: Kmetijska gospodarstva po glavnih tipih kmetovanja v MONM v letu 2010
tip kmetovanja
1 specializirani pridelovalec poljščin
2 specializirani vrtnar
3 specializirani gojitelj trajnih nasadov
4 specializirani rejec pašne živine
5 specializirani prašičerejci in perutninarji
6 mešana rastlinska pridelava
7 mešana živinoreja
8 mešano rastlinska pridelava – živinoreja
tip kmetovanja - SKUPAJ
vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

število kmetijskih gospodarstev
159
8
115
369
4
118
127
221
1.121
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Preglednica 25: Kmetijska gospodarstva, ki redijo živino v MONM v letu 2010
število kmetijskih
gospodarstev
GVŽ GOVEDO
490
GVŽ DROBNICA
223
GVŽ KONJI
142
GVŽ PRAŠIČI
286
GVŽ DRUGO
768
GVŽ PAŠNA ŽIVINA - SKUPAJ
694
GVŽ - SKUPAJ
911
vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

število glav velike
živine (GVŽ)
2.863
362
433
165
60
3.657
3.883

Preglednica 26: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi v MONM v
letu 2010
velikostni razredi KZU
velikostni razred KZU - več kot 0 po pod 2 ha
velikostni razred KZU - 2 do pod 5 ha
velikostni razred KZU - 5 do pod 10 ha
velikostni razred KZU - 10 ha ali več
velikostni razred KZU - SKUPAJ
vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010

površina
(ha)
321
1.529
1.675
1.689
5.215

število kmetijskih
gospodarstev
334
460
245
81
1.120

Preglednica 27: Kmetijska gospodarstva po rabi vseh in kmetijskih zemljišč v uporabi v MONM
površina
(ha)
1. VSA ZEMLJIŠČA UPORABI
10.025
1.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
5.642
1.1.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI
5.215
1.1.1.1. Njive
1.604
1.1.1.1.01. Žita
689
1.1.1.1.01.01. Pšenica in pira
96
1.1.1.1.01.02. Ječmen
274
1.1.1.1.01.05. Koruza za zrnje
280
1.1.1.1.02. Krompir
74
1.1.1.1.03. Industrijske rastline
1
1.1.1.1.04. Krmne rastline
778
1.1.1.1.04.04. Silažna koruza
288
1.1.1.1.07.02. Zelenjadnice
40
1.1.1.2. Trajni travniki in pašniki
3.378
1.1.1.2.01. Travniki in pašniki: z enkratno rabo
300
1.1.1.2.02. Travniki in pašniki: z dvakratno rabo
2.196
1.1.1.2.03. Travniki in pašniki: s trikratno rabo
641
1.1.1.2.04. Travniki in pašniki: s štiri in večkratno rabo
240
1.1.1.3. Trajni nasadi
233
1.1.1.3. P01_02 Sadovnjaki in oljčniki - skupaj
75
1.1.1.3.03. Površina vinogradov
155
1.2.1. GOZD
4.208
1.2.2. NERODOVITNA ZEMLJIŠČA
176
Skupni pašniki niso vključeni. V letu 2010 je bilo 8221 ha skupnih pašnikov.
vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2010
raba zemljišč

število kmetijskih
gospodarstev
1.121
1.120
1.120
1.040
790
301
501
623
905
9
664
152
883
1.006
145
783
157
62
988
464
913
1.027
1.121

Ključne ugotovitve:
- glede na obseg kmetijske dejavnosti (število glav velike živine in velikost kmetijskih gospodarstev)
MONM ne spada med občine z visokim potencialom za izrabo bioplina iz kmetijstva.
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8.2.1 Bioplin iz odlagališč odpadkov
Za odlaganje nenevarnih odpadkov se uporablja odlagališče Leskovec pri Novem mestu, ki deluje v okviru
Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD). Od leta 2008 do 2015 je količina odloženih odpadkov
upadla kar za 67,3 %. Predvidena je sanacija in zapiranje sedanjega odlagališča nenevarnih odpadkov
Leskovec, izgradnja novega odlagališča za obdobje najmanj 25 let za Dolenjsko, Belo Krajino in Posavje ter
izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki za Dolenjsko in po potrebi za Belo Krajino in Posavje.
Predvidena 2. faza CeROD je bila v letu 1015 prekinjena. Novi, manjši projekt zajema izgradnjo obrata za
mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (MBO) kapacitete 25.000 ton/leto. V centru v
Leskovcu se tudi naprej sprejema biološko razgradljive odpadke in nekomunalne odpadke. Predvidena
tehnologija obdelave odpadkov, ki bo skladna z veljavno zakonodajo, bo doprinesla k bistvenemu
zmanjšanju odloženih količin odpadkov na odlagališče in k dodatnemu zmanjševanju obremenitve okolja.
V sklopu investicije je predvidena tudi izgradnja male plinske elektrarne. Z izvedbo kogeneracije se bo
razpoložljivi odlagališči plin ekološko in koristno uporabil za proizvodnjo električne energije ter ga bo možno
v perspektivi uporabiti za toplotno energijo.
Ključne ugotovitve:
- v CeROD predvidena izgradnja male plinske elektrarne za proizvodnjo električne energije iz
odlagališčnega plina.

8.2.2

Bioplin iz čistilnih naprav odpadne vode

V MONM obratuje 10 čistilnih naprav (velikost: 20 PE, 50 PE, 100 PE, 400 PE, 600 PE, dve z velikostjo 800
PE, 1.000 PE in 55.000 PE).
Največja je nova čistilna naprava Ločna v kateri se izvaja predčiščenje (odstranjevanje in ločevanje velikih
trdih delcev, odstranjevanje peska, olja in maščob), primarno čiščenje (odstranjevanje usedljivih snovi, ki se
ločijo kot blato - mulj), sekundarno čiščenje (biološka stopnja čiščenja, pri katerem se s pomočjo
mikroorganizmov oksidirajo raztopljene in koloidne snovi), terciarno čiščenje (nadaljevalna faza biološkega
čiščenja in odstranjevanja suspendiranih snovi, bakterij, KPK, BPK5, specifičnih toksičnih snovi in hraniv) in
obdelava blata. Blato se dehidrira in nato v kontejnerjih odvaža na odlagališče nenevarnih odpadkov. Ker
se blato dehidrira, ni možen zajem bioplina za izkoriščanje v energetske namene.
Ključne ugotovitve:
- na ČN Ločna ni potenciala za izkoriščanje bioplina zaradi izbrane tehnologije priprave blata.

8.3

Potencial izrabe sončne energije

S pomočjo fotovoltaike in termosolarnih sistemov lahko učinkovito uporabimo sončno energijo za
proizvodnjo električne energije, ogrevanje in hlajenje prostorov, pripravo tople sanitarne vode in za visoko
temperaturne procese v industriji. Solarne tehnologije so pasivne ali aktivne glede na način zajema,
pretvorbe in distribucije sončne energije. Aktivne solarne tehnike delujejo na principu fotovoltaike in
kolektorjev, pasivne pa vključujejo usmerjenost stavb in izbiro najugodnejšega materiala.
Na področju celotne Slovenije je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. Na
letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno Primorsko in najmanj osončenimi področji le 15%. Povprečna
letna vrednost za Slovenijo je 1.100 kWh vpadle sončne energije na m2 horizontalne površine. Natančnejše
vrednosti in geografsko porazdelitev prikazujeta spodnji sliki. Jakost sončnega obsevanja je izražena v MJ
na m2 (1 kWh = 3,6 MJ). Za izrabo potenciala energije sonca je pomemben predvsem globalni in
kvaziglobalni sončni obsev (gostota sončne energije, vpadle v določenem času na horizontalno oziroma
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nagnjeno sprejemno površino). Slovenija je precej gorata in hribovita in v vsej pokrajini so bodisi bolj bodisi
manj prisojne ali osojne lege. Zato je poleg globalnega obseva (torej obseva horizontalnih tal) pri nas precej
pomemben tudi kvaziglobalni obsev različno nagnjenih tal.
Povprečno dnevno globalno sevanje v MONM znaša od približno 0,9 kWh/m2 pozimi do približno 6 kWh/m2
poleti. Povprečna letna količina kvaziglobalnega sevanja za območje MONM znaša med 1.250 do 1.300
kWh/m2 (LEK 2008, IBE d.o.o.)
Preglednica 28: Izplačane nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih kolektorjev v MONM
2010 2011 2012 2013 2014 2015
število naložb
15
25
41
14
6
11
(kom)
višina spodbud
17.000 23.000 35.000 12.000 5.000 13.000
(€)
vir: Eko slad j.s.

Karta 2: Lokacije sončnih kolektorjev na območju MONM - sofinanciranje s strani Eko sklada
vir: Engis

Ključne ugotovitve:
- povprečna letna količina kvaziglobalnega sevanja za območje MONM znaša med 1.250 do 1.300
kWh/m2,
- inštaliranih 39 sončnih elektrarn s skupno nazivno električno močjo 2.906,59 kW,
- na območju MONM je prepoznan potencial za izrabo sončne energije.
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8.4

Potencial izrabe geotermalne energije

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko
neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Temperatura
termalne vode pogojuje možnost uporabe geotermalne energije. Ločimo visokotemperaturne in
nizkotemperaturne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura vode nad 150°C in jih izrabljamo za
proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je temperatura vode pod 150°C in jih izrabljamo neposredno za
ogrevanje.
Geotermalno energijo lahko izkoriščamo na sledeče načine:
- geotermalno izkoriščanje (vrelci vroče vode, vrelci pare, dvofazni vrelci voda – para),
- hlajenje vročih kamenin,
- geotlačno izkoriščanja (proizvodnja električne energije, ogrevanje, balneologija).
V letu 2016 je bila izdelana Ocena geotermalnega potenciala Mestne občine Novo mesto s predlogom
programa raziskovalnih del (Geološki zavod Slovenije, januar 2016), v kateri je na osnovi obstoječih
arhivskih podatkov ovrednoten geotermični potencial na območju MONM. Geotermični potencial je bil
določen posredno iz poznavanja strukturno – geoloških odnosov med geotektonskimi enotami,
hidrogeoloških lastnosti kamnin, ki sestavljajo obravnavano območje in ocene razporeditve Zemljinega
toplotnega toka ter temperatur v globini. Namen poročila je bilo ugotoviti ali je v MONM mogoče izkoriščati
toploto podpovršja za pridobivanje toplote in hladu (plitva geotermija) oziroma ali je v globini pričakovati
obstoj termalne vode (globoka geotermija).
Ugotovitve so bile sledeče:
 V globini 100 m so pričakovane temperature med 10 °C na jugu in jugozahodu do 13 °C na zelo ozkem
območju termalne cone v Šmarjeških Toplicah. Na samem prostoru Novega mesta so predvidoma okrog
11 do 12 °C, lahko so pa tudi malo nižje, če pod mlajšimi neogenskimi sedimenti prevladujejo
karbonatne zakrasele kamnine.
 V globini 250 m so pričakovane temperature med 11 °C na jugu in jugozahodu do 18°C na zelo ozkem
območju termalne cone v Šmarjeških Toplicah. Na samem prostoru Novega mesta so predvidoma okrog
14 do 15 °C, lahko so pa tudi nižje, če je geološka sestava do te globine izrazito zakrasela. Izris izoterm
v tej globini in ostalih večjih globinah je posebno na severovzhodnem območju občine lahko nekoliko
pogojen z vplivom izmerjenih temperatur v vrtinah v Šmarjeških Toplicah, kar je le potrebno upoštevati.
 V globini 500 m je pričakovana temperatura najverjetneje med 13 °C na jugu in 26 °C v ozki coni
Šmarjeških Toplic. Vzrok za nižje temperature na južnem robu občine je samo globlja cirkulacija hladne
meteorne vode skozi razpokane karbonatne in klastične kamnine, kar pa je lahko primer tudi v
osrednjem in severnem delu. Višanje formacijskih temperatur od Novega mesta proti ozki termalni coni
v Šmarjeških Toplicah je lahko le neznatno.
 V globini 1000 m so pričakovane temperature med 19 °C na jugu in jugovzhodu ter 34 °C na
severovzhodu v coni Šmarjeških Toplic. V najglobljih vrtinah z izmerjeno geotermo, tako v Šmarjeških
Toplicah (517 m), kot v Dolenjskih Toplicah (1000 m), izmerjena temperatura pri dnu obeh vrtin ni
presegla 35 °C. Sklepa se lahko, da iztekajoča termalna voda v Dolenjskih Toplicah, kjer je najvišja
temperatura iz ene od vrtin 36 °C, kroži do globin največ 1200 m, termalna voda v Šmarjeških Toplicah,
ki tam izteka z najvišjo temperaturo 33 °C iz ene od vrtin, pa kroži do globine največ 1000 m. Vzrok
relativno nizkih temperatur v večjih globinah na osrednjem in južnem delu občine je verjetno tudi večja
globina do Zemljinega plašča (debelina Mohorovičićeve diskontinuitete), ki ne prispeva prav dosti k
povišanju geotermičnega gradienta. Ta debelina Zemljine skorje se proti vzhodu zmanjšuje.
 V globini 2000 m pričakujemo okvirne temperature med 35 °C v južnem delu in 51 °C na severovzhodu
pri Šmarjeških Toplicah. Večji del občine je pod vplivom nizkega geotermičnega gradienta, tako zaradi
omenjenega pronicanja hladnejše meteorne vode kot zaradi večje debeline Zemljine skorje proti
zahodu. Spodnja meja zakrasevanja karbonatnih kamnin se lahko nahaja tudi plitveje od globine 2 km,
zato je tudi možno, da se od te meje globlje geotermični gradient poveča.
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V globini 3000 m so pričakovane okvirne temperature med 54 °C v južnem in jugozahodnem delu in 70
°C na severovzhodu pri Šmarjeških Toplicah. Tudi na te temperature najbrž največ vpliva nizek
geotermični gradient zaradi pronicanja hladnejše meteorne vode v velike globine, vendar pa se morda
to pronicanje ne odvija več globlje od 2 km, lahko pa je ta spodnja meja zakrasevanja karbonatnih
kamnin tudi plitveje. To pomeni, da je geotermični gradient globlje od 2 km lahko tudi malo višji,
predvsem proti vzhodu, kjer se debelina Zemljine skorje zmanjšuje.
V sklopu študije se je ocenil geotermalni potencial in tveganje za zajem termalne vode za štiri lokacije
športnih in rekreacijskih površin (športni park Češča vas, rekreacijski park Portoval, športni park Drgančevje,
kampus). Za vse lokacije se je preverila tudi možnost zajema plitve geotermalne energije za pridobivanje
toplote s pomočjo toplotnih črpalk. Na omenjenih lokacijah so hidrogeološke razmere za zagotovitev
potrebne količine podzemne vode za koriščenje TČ voda-voda negotove. Gladina podzemne vode je
verjetno lahko že nekaj metrov pod površjem, vendar je vprašljiva izdatnost vodonosnih slojev. Za bolj
natančno oceno geotermalnega potenciala iz podzemne vode (določitev situacije podzemne vode,
izdatnosti vodonosnika, potrebne zmogljivosti vodnjaka, možnosti črpalnih in ponikalnih vodnjakov) bi bilo
potrebno izvesti 300 m globoko raziskovalno vrtino.
Ključne ugotovitve:
- geotermalno potencialno območje za globoko geotermijo v MONM primerno le območje Novomeške
kotline med Češčo vasjo in Gorenjim Kronovim.

8.5

Potencial izrabe toplote okolja

Pri izrabi energija okolja s toplotnimi črpalkami, se pretvarja toplota iz okoliških medijev, kot je zrak,
podzemna voda ali talna zemlja, v toploto za ogrevanje ali hlajenje prostorov ter za segrevanje tople vode.
Iz spodnje preglednice in karte je razvidno, da se posamezniki odločajo za vgradnjo toplotnih črpalk.
Preglednica 29: Izplačane nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje in
sanitarno vodo v MONM
2010 2011 2012 2013 2014 2015
število naložb
6
48
80
83
75
66
(kom)
višina spodbud
6.000 32.000 52.000 61.000 92.000 78.000
(€)
vir: Eko slad j.s.
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Karta 3: Lokacije toplotnih črpalk na območju MONM - sofinanciranje s strani Eko sklada
vir: Engis

Ključne ugotovitve:
- na območju MONM je prepoznan potencial za izrabo toplote okolja.

8.6

Potencial izrabe vetrne energije

Za Slovenijo so za celotno površino države na razpolago z modelom ocenjene vrednosti hitrosti vetra na
višinah 10 in 50 m, ki so primerne za oceno potenciala vetrnih elektrarn v državi. Hitrost vetra, ki določa
možnost izrabe vetrne energije in tehnično opredeljuje vetrna območja, ki lahko v dejanskih razmerah
izkazujejo ugodne razmere za izkoriščanje vetrne energije, je 4,5 m/s na višini 50 m. Kar pomeni, da so za
izkoriščenje vetrne energije primerna območja s hitrostjo vetra nad 4,5 m/s na višini 50 m3.
Modelske ocene hitrosti vetra ne zadostujejo za natančno oceno ekonomske upravičenosti posamičnih
vetrnih elektrarn – pri presoji objektov je potrebno upoštevati dejanske hitrosti vetra na območju, kar pa
pomeni izvedbo meritev.
Povprečna hitrost vetra izmerjena na 50 metrih nad tlemi se povečuje od zahoda proti vzhodu MONM, kjer
znaša hitrost med 4 in 5 m/s. Posledično lahko ugotovimo, da je v vzhodnem delu občine teoretični
potencial za izkoriščanje vetrne energije, kot problematična pa se izkažejo varovana območja narave, ki so
evidentirana na tem delu občine. Za ugotovitev dejanskega potenciala bi bilo potrebno izdelati presojo
sprejemljivosti sistemov za izkoriščanje vetrne energije iz vidika varovanih območij narave in v primeru
pozitivnega mnenja, potrjenega tudi s strani Zavoda RS za varstvo narave, pristopiti k izvedbi meritev
hitrosti vetra na območju občine ter k izdelavi študije izvedljivosti izkoriščanja vetrne energije v občini.

3

Celovit pregled potencialno ustreznih območjih za izkoriščanje vetrne energije - strokovna podlaga za NEP 20102030, Aquarius d.o.o., februar 2011
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Karta 4: Vetrovno primerna območja – območja s povprečno hitrostjo vetra več kot 4,5 m/s 50 m nad
tlemi v obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA
vir: Celovit pregled potencialno ustreznih območjih za izkoriščanje vetrne energije - strokovna podlaga za NEP 20102030, Aquarius d.o.o., februar 2011

Karta 5: Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA v MONM
vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS

Ključne ugotovitve:
- na območju MONM obstaja teoretični potencial za izkoriščanje vetrne energije,
- potrebno bi bilo izvesti nadaljnje analize ugotavljanja vetrnega potenciala, predvsem vrednotenje
primernosti takih sistemov z vidika varovanih območij narave, v kolikor je to v interesu občine oziroma
drugih investitorjev.

8.7

Potencial izrabe vodne energije

Glavni vodotok v občini je kraška reka Krka, ki ima leve pritoke Prečna (Temenica), Bršljinski potok, Lešnica
in Žerjavinski potok ter desne pritoke s povirjem v Podgorju Težka voda, Slatenski in Rateški potok. Od
Otočca naprej ima Krka akumulacijski hidrološki režim. Ima pluvionivalni rečni režim, kjer je jesenski
maksimum večji ali enak spomladanskemu. Najvišji povprečni pretok se pojavlja jeseni (novembra
decembra), drugi višek doseže reka pomladi (marec in april). Izrazito najnižji povprečni rečni pretoki se
pojavljajo poleti (avgust, september).
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V lokalnem energetskem konceptu iz leta 2008 je bil bruto potencial Krke (moč vode) ocenjen na 3.052 kW.
Načeloma bi se lahko male hidroelektrarne postavile na vseh mestih, kjer so že v preteklosti delovali obrati
na vodni pogon (mlini, žage).
Trenutno v MONM ena mala hidroelektrarna – MHE Luknja v Prečni z nazivno električno močjo 130 kW.
Ključne ugotovitve:
- energetski potencial Krke ovrednoten na 3.052 kW,
- možnost postavitve mHE na mesta, kjer že nekoč obrati na vodni pogon,
- zaradi varstva narave možnosti izkoriščanja tega OVE v občini omejene (večina vodotokov evidentiranih
kot naravne vrednote).
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9 FINANČNE OBVEZNOSTI ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST
Preglednica 30: Ukrepi akcijskega načrta – terminski in finančni prikaz za obdobje 10 let
2018
2019
2020
Ukrepi za občinske stavbe, opremo/zmogljivosti sistemov
Izvajanje
energetskega
menedžmenta (EM)
8.000
8.000
8.000
Izvajanje
energetskega
knjigovodstva v občinskih
stavbah,
ki
ustrezajo
zakonskim kriterijem (nad 250
m2 uporabne površine)
1.390
1.390
1.390
Izvajanje pregledov klimatskih
sistemov
4.500
4.500
Izvajanje pregledov ogrevalnih
sistemov
4.500
4.500
Izdelava
energetskih
pregledov javnih objektov
6.000
6.000
Letni preliminarni pregledi
stavb s poudarkom na
organizacijskih ukrepih
1.500
1.500
Izdelava energetskih izkaznic
javnih stavb
1.000
1.000
1.000
Priprava
projektne
dokumentacije (PGD, PZI) in
investicijske dokumentacije za
energetsko sanacijo stavb,
skupnih sistemov na OVE
10.000
10.000
Izobraževanja na področju URE
in OVE (OŠ in zaposlenih v javni Vključeno
Vključeno Vključeno
upravi)
v delo EU
v delo EU v delo EU
Obveščanje
javnosti
o
doseženih učinkih na področju
izvedbe ukrepov, doseganja Vključeno
Vključeno Vključeno
ciljev LEK
v delo EU
v delo EU v delo EU

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

1.390

1.390

1.390

1.390

1.390

1.390

1.390

1.390

4.500

4.500

4.500

4.500

6.000

6.000

1.500

1.500

1.000

1.000

10.000

10.000

Vključeno
v delo EU

Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU

Vključeno
v delo EU

Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU
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2018
Spremljanje
razpisov
in
priprava
vlog
za
subvencioniranje in izvedbo
projektov in ukrepov
Aktivnosti
pridobivanja
potencialnih investitorjev za
financiranje ukrepov
Izvedba manjših ukrepov za
zmanjšanje letne porabe
toplotne in električne energije
in znižanje stroškov za
toplotno in električno energijo
v občinskih javnih zgradbah in
ukrepi s kratkimi vračljivimi
dobami

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Vključeno
v delo EU

Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU

Vključeno
v delo EU

Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU

Vključeno
v delo EU

Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU

Vključeno
v delo EU

Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU

5.000

5.000
Odvisno
od
velikosti
objekta
in
potrebnih
ukrepov

Energetska sanacija izbranih
javnih objektov

Vzpostavitev
vzorčnega
sistema nadzora in upravljanja
z energijo (pametni objekt)

Vzpostavljena partnerstva za
izvajanje skupnih
politik,
programov,
projektov,
opredeljenih na nacionalni, Vključeno
regionalni in lokalni ravni
v delo EU

5.000

5.000
Odvisno
Odvisno od od
velikosti
velikosti
objekta
objekta
in
in
potrebnih potrebnih
ukrepov
ukrepov

Odvisno
od
velikosti
objekta
in
potrebnih
ukrepov

Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU

5.000
Odvisno
od
velikosti
objekta
in
potrebnih
ukrepov

5.000
Odvisno
od
velikosti
objekta
in
potrebnih
ukrepov

5.000
Odvisno
od
velikosti
objekta
in
potrebnih
ukrepov

5.000
Odvisno
od
velikosti
objekta
in
potrebnih
ukrepov

5.000
Odvisno
od
velikosti
objekta
in
potrebnih
ukrepov

5.000
Odvisno
od
velikosti
objekta
in
potrebnih
ukrepov

5.000
Odvisno
od
velikosti
objekta
in
potrebnih
ukrepov

Odvisno
od
velikosti
objekta
in
potrebnih
ukrepov

Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU
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Izgradnja
toplovoda
od
tovarne URSA do Olimpijskega
vadbenega centra Novo mesto
v Češči vasi za potrebe
ogrevanja bazena

2019

2020

10.000

20.000

2.500

2.500

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ukrepi za stanovanjske zgradbe
Izvajanje letnega programa
informativnih aktivnosti
Preučitev primernih območij
za prioritetno uporabo OVE
Aktivna
udeležba
pri
spodbujanju priključitve na
plinovodno omrežje (neaktivni
priključki)
Energetsko
siromaštvo
opredelitev občinske politike
in ukrepanja
Ukrepi za javno razsvetljavo

2.500

2.500

8.500

Vključeno
v delo EU

Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU

Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU

Vključeno
v delo EU

Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU

Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno Vključeno
v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU v delo EU

Sanacija javne razsvetljave v
skladu z Načrtom javne
razsvetljave MONM
Izvajanje javne razsvetljave v
občini z inovativnimi pristopi
Ostali ukrepi
Izgradnja
in
izboljšave
elektroenergetskega omrežja
Trajnostna
mobilnost
vzpostavitev
podpornega
okolja za trajnostno mobilnost
Vzpostavitev novih rešitev v
IKT in digitalizacija na področju
energetike in trajnostnega
razvoja

2.500

7.500

7.500

Letni
načrt
Letni načrt
V skladu s V skladu s V skladu s
CPS
CPS
CPS
MONM
MONM
MONM

Letni
Letni načrt načrt
Letni načrt
V skladu s V skladu s V skladu s
CPS
CPS
CPS
MONM
MONM
MONM

Letni
Letni
Letni
Letni
Letni
načrt
načrt
načrt
načrt
načrt
V skladu s V skladu s V skladu s V skladu s V skladu s
CPS
CPS
CPS
CPS
CPS
MONM
MONM
MONM
MONM
MONM

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000
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Vzpostavitev merilne postaje
kakovosti zraka
Trajnostna raba prostora Revitalizacija
degradiranih
površin
Pristop h Konvenciji županovizdelava akcijskega načrta
SECAP
Postavitev
energetskega
poligona

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

25.000

10.000

5.000

5.000
650.000
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10 CILJI LEK MONM
Eden ključnih elementov dolgoročnega gospodarskega razvoja občine je strateško načrtovanje energetskega
razvoja občine. Odvisnost gospodarstva in gospodinjstev od rabe energije, predvsem električne in toplotne
energije, je v MO Novo mesto kot tudi drugod velika. Novo mesto kot gospodarsko središče Slovenije zatorej
pri energetskem načrtovanju izhaja iz zagotavljanja varne, zanesljive, cenovno dostopne energije v
soodvisnosti s trajnostnimi pristopi in zniževanjem negativnih vplivov na okolje oz. izboljšanju kakovosti
zraka. Energetska učinkovitost, diverzifikacija energetskih virov, uvajanje obnovljivih virov energije,
premagovanje energetske revščine, energetska pismenost in informiranje, strateška partnerstva ter razvoj in
inovacije z namenom ustvarjanja novih zelenih delovnih mest so zatorej ključnega pomena pri dolgoročnem
energetskem planiranju občine Novo mesto.
Znotraj LEK Mestne Občine Novo mesto zasledujemo cilj, ki ji opredeljen znotraj Energetskega koncepta
Slovenije, in sicer zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način za
prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje za potrebne aktivnosti in investicije ter
kakovostne energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.
Na področju OVE so zatorej izvedbeni cilji do leta 2028:
 visok delež obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije - do leta 2028,
 povečanje deleža energije iz obnovljivih virov pri oskrbi s toploto in prometu (gradbeni sektor,
električna mobilnost),
 zmanjšanje emisij CO2 pod 5 ton na prebivalca,
 20 % končne porabe energije iz obnovljivih virov.
V kolikor želimo, da OVE v prihodnosti za občino Novo mesto v oskrbi z energijo postanejo nepogrešljivi
moramo pri prehodu na OVE zagotoviti, da oskrba energije v občini Novo mesto vseskozi ostaja varna in
zanesljiva.
Poleg širitve v mrežo OVE oz. diverzifikacijo energetskih virov pa moramo vseeno zagotavljati zanesljivo
dobavo in distribucijo zemeljskega plina, ki ostaja pomemben energent v občini Novo mesto.
Odvisnost gospodarstva in gospodinjstev od električne energije je v občini Novo mesto velika. Zaradi cilja po
zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe moramo zagotoviti še posebej, da cene energentov ostanejo cenovno
dostopne in v prihodnosti ne ogrozijo delovanja.
Novo mesto kot gospodarsko središče Slovenije mora še naprej služiti skupnemu dobremu in tudi v
prihodnosti predstavljati osnovo za delo, blaginjo in visoko kakovost življenja.

Stran 52 od 57

LEK MONM_povzetek

11 NAPOTKI ZA IZVAJANJE
11.1

Nosilci izvajanja LEK

Pogoj za uspešno izvajanje LEK je določitev odgovornih oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov akcijskega plana.
Za izvajanje LEK lahko skrbi:
- lokalna energetska agencija in /ali
- občinski energetski upravljalec.
V primeru Mestne občine Novo mesto je za izvajanje LEK zadolžen energetski upravljalec/menedžer, ki je
oseba zaposlena v občinski upravi.
Občinski energetski upravljavec pripravlja, spodbuja in v posameznih primerih tudi izvaja projekte opisane v
akcijskem načrtu, nadzira njihovo izvajanje, pripravlja razpise, letno poroča o doseženih rezultatih ipd.
Občinski energetski upravljavec je ključni akter pri vseh projektih.
Za izvajanje LEK se imenuje tudi akcijska skupina.
Sestavo akcijske skupine se opredeli glede na strukturo zaposlenih v občinski upravi. Njena možna sestava je
sledeča:
- predstavnik vodstva občinske uprave,
- predstavniki oddelkov(družbene dejavnosti, okolje in prostor…),
- zunanji strokovni sodelavci.
Naloge akcijske skupine:
- po predlogu energetskega upravljavca presoja o predlogih projektov in nalog, ki se bodo izvajale v
tekočem letu in soodloča o predlogih projektov, ki jih nato župan predlaga občinskemu svetu za uvrstitev
v proračun občine za naslednje leto in v potrditev,
- pregleduje in strateško presoja o posameznih letnih/večletnih nalogah iz AN s stališča vodstva občine,
- ocenjuje finančno izvedljivost projektov,
- presoja o tehničnih priložnostih z vidika trajnostnega razvoja in vrši koordinacijo med oddelki občine za
projekte iz AN,
- presoja letno poročilo o izvajanju LEK in AN,
- predlaga dopolnitev ali spremembe LEK in AN.

11.2

Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov

Za vsak projekt je pred izvajanjem treba pregledati možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev prek različnih
razpisov v Republiki Sloveniji, možnosti črpanja sredstev iz evropskih skladov, ugodnega kreditiranja (Eko
sklad j.s.) ter ostalih potencialnih virov financiranja (ESCO model pogodbeništva, javno-zasebno partnerstvo,
ipd).

Sredstva iz EU skladov
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je strateški izvedbeni
dokument, ki bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020.
V okviru četrtega tematskega cilja "trajnostna raba, proizvodnja energije in pametna omrežja" bodo podprte
naslednje prednostne naložbe:
- podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi vključno
v javnih stavbah in stanovanjskem sektorju,
- spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov,
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razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih,
spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi.

V okviru tematskega cilja bo največ sredstev namenjeno spodbujanju naložb v energetsko sanacijo stavb, ki
predstavlja velik potencial za zmanjšanje rabe energije.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Namen delovanja je opravljanje nalog po zakonu, ki ureja varstvo okolja, pri čemer upravlja s sredstvi, ki so
mu dana s strani države.
Glavni namen Eko sklada je spodbujati razvoj na področju varstva okolja. Je edina specializirana ustanova v
Sloveniji, ki zagotavlja finančne podpore za okoljske projekte. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem
preko kreditiranja iz namenskega premoženja in od leta 2008 preko nepovratnih finančnih spodbud. Bistveni
prednosti kreditiranja v primerjavi s komercialnimi bankami sta v nižji obrestni meri in daljši dobi odplačila.
Eko sklad izvaja naslednje finančne programe:
- krediti za pravne osebe (občine in/ali javna podjetja, zasebna podjetja in ostali pravni subjekti) in
samostojne podjetnike za naložbe v okoljsko infrastrukturo, okolju prijazne tehnologije in proizvode,
energetsko učinkovitost, naložbe v energetske prihranke in uporabo obnovljivih virov energije;
- krediti za občane (gospodinjstva) za zamenjavo naprav na fosilna goriva z napravami na obnovljive
vire energije, naložbe v energetske prihranke, naložbe v zmanjšanje porabe vode, priklop na
kanalizacijsko omrežje, majhne čistilne naprave, zamenjava azbestne kritine;
- nepovratne finančne spodbude, namenjene občanom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih
vozil ter za naložbe v stanovanjske stavbe (energetska učinkovitosti in obnovljivi viri energije);
- nepovratne finančne spodbude, namenjene občinam in/ali javnim podjetjem, zasebnim podjetjem
in ostalim pravnim subjektom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil in avtobusov za
prevoz potnikov, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin;
- nepovratne finančne spodbude občinam za gradnjo ali prenovo nizkoenergijskih in pasivnih stavb v
lasti občin, namenjenih izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnice ipd.).

Energetsko pogodbeništvo
Javno - zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega
sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu ter je sklenjeno med javnim in zasebnim
partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v
javnem interesu in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se
zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe oziroma drugih dejavnosti, katerih
izvajanje je v javnem interesu oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev
objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v
javnem interesu.
Javni partner išče partnerstvo pri zasebnih investitorjih predvsem v primerih, kadar:
- nima razpoložljivih finančnih sredstvih za izvedbo investicije;
- naložbe prinašajo finančne koristi, iz katerih se v dobi vračanja naložbe poplača zasebni partner –
investitor;
- se izvajajo specifične investicije, kjer mora imeti investitor izkušnje z investicijo in/ali kasneje z
obratovanjem.
V Sloveniji se energetsko pogodbeništvo opredeljuje kot pogodbeno znižanje stroškov za energijo, ki pa ni
samo način financiranja, ampak je pogodbeni model, ki poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema
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tudi financiranje, vodenje in nadzor obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj pa tudi
motiviranje porabnikov za učinkovito rabo energije.
Pogodbeništvo je način pogodbenega znižanja stroškov za energijo, pri katerem izvajalec zagotovi vrsto
potrebnih ukrepov za učinkovito rabo energije na naročnikovih objektih, naročnik pa se zaveže izvajalcu za te
storitve plačati dogovorjeni znesek, pri čemer se morajo upoštevati morebitni penali za nedoseganje
dogovorjenih rezultatov oziroma prihrankov. Osnova je pogodba, ki je za dogovorjeni čas sklenjena med
lastnikom (ali upravljavcem) stavbe – naročnikom, in podjetjem za energetske storitve (poznano tudi kot
ESCO – »Energy Service Company«) – izvajalcem.
V Sloveniji in Evropi se pojavljajo različne pojavne oblike pogodbeništva, vse zaradi prilagoditve potreb
naročnikov pri doseganju želenih učinkov. Najpogostejši pojavni obliki pa sta:
- pogodbena oskrba z energijo (Energy Supply Contracting, Energy Delivery Contracting, Energieliefer
Contracting), ki je namenjena investicijam v nove, nadomestne in dopolnilne naprave za oskrbo s
toploto, električno energijo in/ali hladom;
- pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (Energy Performance Contracting, EnergiesparContracting, Energieeinspar-Contracting), ki pomeni pogodbeno obveznost izkoriščanja razpoložljivih
ekonomskih potencialov za varčevanje z energijo, vključno s financiranjem potrebnih ukrepov
učinkovite rabe energije.
Pri obeh pojavnih oblikah pogodbeništva so seveda možne variacije in odstopanja, saj je osnovni princip
delovanja pogodbeništva prav izkoriščanje razpoložljivega potenciala prihrankov energije.
Pogodbeno zagotavljanje energije je namenjeno racionalizaciji oskrbe z energijo, ki pride v poštev pri novih
gradbenih projektih, kjer so potrebna vlaganja v nove naprave za oskrbo z energijo, kot tudi pri investicijah v
zamenjavo že obstoječih, starih in neučinkovitih naprav.
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov pa je usmerjeno v gospodarsko izkoriščanje potencialov za varčevanje
z energijo z vidika njene rabe in stroškov. Težišče investicij, ki jih je potrebno izvesti, je pri tej obliki
pogodbenega znižanja stroškov za energijo na področju racionalizacije potreb po energiji in ne na področju
investicij v nove naprave ali na področju zamenjave starih naprav za oskrbo z energijo. Ob upoštevanju zahtev
za učinkovitejše ravnanje z energijo ter upoštevanju zahtev za varstvo okolja in zaradi pogosto
preobremenjenega državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, je pogodbeništvo primeren način,
tako za dolgoročno zmanjšanje stroškov za energijo, kakor tudi za uresničitev zastavljenih ciljev na področju
energetske učinkovitosti.
Tveganje in odgovornost za zmanjšanje porabe in s tem stroškov za energijo se pri tem v celoti prenese na
izvajalca. Vendar pa se pogodbe za zagotavljanje prihranka energije običajno sklepajo za daljša časovna
obdobja, od 10 do 15 let, lahko tudi več. V času trajanja pogodbe je naročnik vezan na enega samega izvajalca,
s čimer se zmanjšajo njegove možnosti za sklepanje drugih pogodb ter povečajo tveganja npr. zaradi stečaja
zasebnega partnerja. Za uspešnost projekta je zaradi dolgoročnosti sklenjene pogodbe bistvenega pomena,
da pogodbenika dobro sodelujeta in učinkovito rešujeta vse morebitne nastale težave.
Prednosti modela so naslednje:
- pogodbeništvo pogosto omogoči izvedbo investicij, do katerih drugače ne bi prišlo zaradi omejenih
finančnih sredstev, saj izvajalec lahko na svoje stroške izvede projekt namesto naročnikov javnega
sektorja, katerih možnosti za prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let so omejene.
- s pogodbo je zagotovljeno zmanjšanje porabe energije zaradi povečanja energetske učinkovitosti.
Izvajalec oceni, kolikšne prihranke je mogoče v posameznem primeru doseči in razvije primerno
tehnično rešitev za njihovo doseganje. Višino prihranka stroškov za energijo izvajalec naročniku
zagotavlja s pogodbo. Izvajalec s pogodbo dodatno zagotavlja tudi določen obseg in strukturo
investicij ustrezne standarde kakovosti.
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11.3

za naročnike iz javnega sektorja zmanjšanje stroškov za energijo obenem pomeni tudi zmanjšanje
obremenitve proračuna, ki lahko nastopi že v času izvajanja glavne storitve projekta ali pa najkasneje
po preteku veljavnosti pogodbe.
za razliko od tradicionalne izvedbe energetsko učinkovitih projektov prevzame izvajalec tehnično
tveganje, ki je povezano z vgradnjo, načinom obratovanja in še posebej z zanesljivostjo naprav, ki jih
vgradi in upravlja izvajalec, v celotnem času trajanja pogodbe. Operativni tveganji, kakršno sta
tveganje uporabe stavbe, ki se navezuje na možno spremembo namembnosti stavbe in cenovno
tveganje, ki je povezano z vplivom možne spremembe cen energije na pogodbeno dogovorjeno
vrednost zmanjšanja stroškov za energijo, praviloma ostajata v domeni naročnika.
izvajalec zagotavlja vse storitve, ki so potrebne za pripravo in celovito izvedbo projekta v objektih ali
stavbah naročnika, vključno z dolgoročnim spremljanjem prihrankov projekta.
okolju in podnebju prijaznejše ravnanje z energijo. Z vgradnjo učinkovitejših naprav se zmanjša
poraba energije in s tem emisije v okolje. Okoljske koristi se pri tovrstnih projektih v primerjavi s
klasično izvedbo energetsko učinkovitih projektov tudi lažje spremlja in meri.

Napotki za spremljanje izvajanja ukrepov

Sistematska izvedba LEK zahteva spremljanje rezultatov in uspešnosti. Za spremljanje izvajanja ukrepov je
zadolžen nosilec izvajanja LEK – občinski energetski upravljalec.
Njegove naloge so naslednje:
- priprava letnega akcijskega načrta, v katerem so navedeni ukrepi, ki se bodo izvajali v tekočem letu,
- analiza učinkov vsakega izvedenega ukrepa,
- objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v sredstvih javnega obveščanja lokalne skupnosti,
- enkrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju LEK in ga predstaviti mestnemu svetu in posredovati
pristojnemu ministrstvu.
Občinski energetski upravljalec enkrat letno poroča o izvajanju LEK pristojnemu ministrstvu (do 31.3. za
preteklo leto). Obrazci za poročanje so določeni s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega
energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16), od leta 2017 je obvezno elektronsko poročanje.
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