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• Izzivi energetike v Sloveniji: energetska učinkovitost in prehod 

v nizkoogljično družbo 

• Lokalni energetski koncept – energetska strategija na lokalni 

ravni 

• Ovire za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije  

• Pomembnost sistematičnega upravljanja z energijo 

• Zaključek - kako do prihrankov? 
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Energija v Sloveniji 

• Skupni letni strošek glede na skupno rabo primarne energije - 

1,95 milijard EUR (5,2% bruto domačega proizvoda) 

• Okrog 80% energije se je porabilo v mestnih naseljih in v 

mestih, kar pomeni da so mestna naselja in mesta odgovorna 

za 1,56 milijard EUR stroškov za energijo na državni ravni 

• Zmanjšanje rabe energije za 20% z izboljšanjem energetske 

učinkovitosti na ravni mestnih naselij in mest je možno 

prihraniti okrog 312 milijonov EUR/letno oziroma skoraj 

1% BDP iz leta 2008/letno 

• Konzervativno ocenjeni potencial za izboljšanje 

energetske učinkovitosti v Sloveniji do leta 2020 
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Izzivi trajnostne energetike v Sloveniji 

 

 

 

 

 

• Nova paradigma v energetiki za vodilno vlogo v gospodarskem 

razvoju na področju zelenih energetskih tehnologij 

• Pri proizvodnji in uporabi trajnostnih energetskih tehnologij je 

potrebna višja raven izobrazbe in večji delež vlaganj v 

raziskave in razvoj kot je sicer povprečje v gospodarstvu 

• Slovenska podjetja lahko prevzamejo vodilno vlogo v regiji, kot 

ponudniki zelenih energetskih tehnologij in storitev 

• Slovenske občine kot primeri dobre prakse - e. učinkovita in 

trajnostno naravnana lokalna uprava interes vseh občanov 
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URE in OVE 

• Energetska učinkovitost ni varčevanje z energijo! 

• Za doseganje visokega deleža OVE je potrebno:  

− Dolgoročno zmanjšati porabo energije ali vsaj upočasniti rast 

porabe energije  

− Istočasno povečati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 

− Za trajnostni razvoj je ključna povezava URE in OVE!!! 
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• Cilji: 

− Izboljšanje URE za 20% do leta 2020 

− Zmanjšanje končne rabe brez prometa za 5% do 2030 (ničelna rast do 

2020) 

− URE kot prednostno področje razvoja RS – rast in delovna mesta 

• Operativni cilji: 

− Nič energijske stavbe - 100% delež skoraj nič energijskih stavb od l. 2020, 

v javnem sektorju od 2018  

− Javni sektor - zmanjšanje stroškov z URE 

− Električna energija – zaustavitev rasti na ne več kot +12% do 2030 glede 

na rabo leta 2008 

URE – Slovenija, cilji 
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• Cilji: 

− 25% OVE v bruto končni rabi en. do 2020:  

o OVE promet: 10% (direktiva) 

o OVE toplota: 33% 

o OVE električna energija: 39% 

• Operativni cilji: 

− 12% električne energije iz razpršene proizvodnje OVE 

− 80% OVE+SPTE v sistemih daljinskega ogrevanja do 2020 (najmanj 

20% OVE) 

− 100% rabo OVE v 20-ih občinah do 2030 

OVE – Slovenija, cilji 
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Potrebni ukrepi 

 

 

 

 

 

• Izobraževanje – prvi in osnovni korak – okoljevarstvene 

zahteve so zagonska sila za razvoj novih energetskih tehnologij 

• Področje je perspektivno za povezovanje raziskav, razvoja in 

gospodarstva, kot vzorčno in prednostno področje sodelovanja 

• Demonstracijski projekti – ključni pri uveljavljanju naprednih 

tehnologij in novih shem financiranja projektov 

• Javni sektor – mora postati primer dobre prakse, strošek vseh 

državljanov 

• Večstanovanjske stavbe 
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Potrebni ukrepi (2) 

 

 

 

 

• Primer – energetska sanacija in trajnostna gradnja – obnovljivi 

viri energije – toplota: 

− Sanacija ovoja, 

− Sanacija sistemov za ogrevanje (vgradnja kotlov na lesno 

biomaso), 

− Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje, 

− Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne 

tople vode, 

− Postavitev sistemov za soproizvodnjo toplote in električne 

energije 

− Lokalni sistemi za oskrbo s toploto (lesna biomasa, geo. energija) 
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Lokalni energetski koncept – energetska 
strategija na lokalni ravni 

• Kaj občina lahko naredi? 

• Analiza rabe energije in porabe energentov (podatki???) 

• Oskrba z energijo 

• Analiza potenciala OVE 

• Sektorska analiza 

– Gospodinjstva 

– Industrija 

– Javni in storitveni sektor 

– Promet 

• Analiza bodoče rabe energije? (modeli????) 
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Lokalni energetski koncept – energetska 
strategija na lokalni ravni (2) 

• Občinske stavbe (vrtci, šole, domovi za starejše itn.) 

• Energetski manager? 

• Upravljanje z energijo? 

• Ravnanje z odpadki – odpadki kot gorivo, domači vir 

• Vodovodni sistem – električna energija se v vodovodnih 

sistemih uporablja v gotovo vsakem procesu, od črpanja in 

distribucije pitne vode do zbiranja in obdelave odpadnih vod 

• Akcijski načrt (vrstni red ukrepov, energetski pregled – ukrep 

ali nujnost) 
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Aktivno upravljanje z energijo 

• Ukrepi usmerjeni k izboljšanju energetske učinkovitosti lahko 

dosežejo svoj polni potencial samo takrat, ko je njihova 

izvedba, posledica skupnega načrta 

• Stalen proces spremljanja in izboljševanja energetske 

učinkovitosti – obvezno uvajanje v javni sektor 

• Vključuje: 

– Organizacijo, odgovornosti in cilje 

– Usposobljene in motivirane ljudi 

– Indikatorje uspešnosti 

– Analitične postopke in znanje 

– IT infrastrukturo 

 

 

Direktor Odločevanje
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• Spremembe vedenja in razmišljanja – kultura URE in OVE 

• Potrebno je razumeti aktivnost na lokaciji ter določiti 

karakteristične energetske kazalnike 

• Kazalniki morajo biti SMART - Specific, Measurable, Achievable 

Relevant, Time-bound  

• Nujno za vsak projekt energetske učinkovitosti, ker omogoča: 

− Vrednotenje stopnje učinkovitosti rabe energije 

− Natančno določanje učinkov ukrepov na področju rabe energije 

− Identifikacijo možnih prihrankov in znižanja porabe energije 

− Možnost uporabe OVE 

 

Aktivno upravljanje z energijo (2) 
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Aktivno upravljanje z energijo (3) 
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• Ključni korak – zastaviti cilje in razviti izvedbene mehanizme  
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Ovire za izvajanje ukrepov učinkovite 
rabe energije 

• Zanemarjanje stroškov za energijo, energija se doživlja kot 

fiksni strošek 

• Strah pred spremembami 

• Osredotočenost na primarno funkcijo (aktivnost) in 

zanemarjenje tehnoloških izboljšav 

• Nestimuliranje delavcev za uvajanje tehnoloških izboljšati 

• Prepričanost, da se obstoječi sistem ne more izboljšati. 
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Zaključek 

• Zmanjšanje rabe energije za 20% z izboljšanjem energetske 

učinkovitosti na ravni mestnih naselij in mest je možno 

prihraniti okrog 312 milijonov EUR/letno oziroma skoraj 

1% BDP iz leta 2008/letno 

• Predpogoj – sistematičen pristop in uveljavljanje 

ekonomičnega gospodarjenja z energijo in vodo, kot obvezne 

prakse v vseh javnih institucijah 

• Pomembno je določiti jasne in merljive cilje za 

doseganje rezultatov 

• LEK – prvi in pomemben korak! 
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Zaključek (2) 

• Za obsežno uvajanje trajnostnih energetskih tehnologij so 

potrebni novi koncepti pri načrtovanju: načrtovanju omrežij, 

prostorskem načrtovanju, načrtovanju energetike v lokalnih 

skupnostih 

• Pristop k izvajanju: 

– Razumeti implementacijsko okolje 

– Oblikovati podjetniško vizijo 

– Izvedbeni model 

– Zmogljivosti/viri za izvedbo  

– Vključitev in sodelovanje javnosti 
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