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Potencial OVE v Občini Zagorje ob Savi 

•BIOMASA  
•SONČNA ENERGIJA 
 
 
•HIDROENERGIJA 
 
 
 

•GEOTERMALNA ENERGIJA  

Biomasa imenujemo vso organsko snov, ki nastane kot shranjena oblika sončne energije. 
Energetika obravnava tisti del organske snovi, ki jo lahko uporabljamo kot vir energije.  

Sončna energija je skupen izraz za vrsto postopkov 
pridobivanja energije iz sončne svetlobe.  

Zaradi sončnega obsevanja, ki dospe na površino Zemlje, voda 
neprestano kroži in to kroženje imenujemo hidrološki krog.  

Geotermalna energija je energija oziroma 
toplota, ki je shranjena v notranjosti Zemlje. 
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Potencial OVE v obliki primarne energije in tehnično izkoristljiv potencial OVE (končna energija) v občini Zagorje ob Savi ter primerjava z rabo končne energije v občini Zagorje ob Savi v letu 2010 
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Centralni nadzorni sistem  
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Sončna elektrarna  
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Javna elektro črpalka  
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Daljinski sistem za ogrevanje na lesno biomaso  
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Energetska obnova večstanovanjskih objektov 

Retrofitted residential buildings between 09-11  

Buildings Nr.of apartments 

Partizanska 1, 3  32 

Ulica talcev 32-36  47 

Ulica talcev 38, 40 38 

Polie 4  16 

Polie 16  11 

Polie 17  11 

Polie 22,23  32 

Cesta zmage 47, 49  29 

Cesta 15. aprila 4, 6  34 

Trq pohorskeqa bataliona 14 6 

TOGETHER 256 

Plan v kratkem 

Polje 18, 19 44 



Namen enote OLEA 

•Prikaz lokalne rudarske / fosilne zgodovine 

•Posledice rabe fosilnih virov 

•Tranzicija v trajnostno energetiko 

•Demonstracija tehnologij zelo nizko energijske 

gradnje in nizko eksergijskega ogrevanja s pomočjo 

rudniške vode.  

•Izraba OVE in nosilcev energije prihodnosti. 

 





http://4.bp.blogspot.com/-689sgw9ATxg/Tr1vk4cDXpI/AAAAAAAAN14/OwXFPZNJy7w/s1600/IMG_8335.JPG
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Trajnostne tehnologije (1) 

Nizkoenergijska gradnja 

Površinsko nizkoeksergijsko ogrevanje na rudniško 

vodo 

Vračanje toplote odpadnega zraka z regeneratorji 

Izkoriščanje naravne osvetlitve 

Solarni ogrevalni sistem 

PV sistem in gorivna celica na metanol 

 



Trajnostne tehnologije (2) 

Zemeljski prenosnik in shranjevanje v PCM 

Izraba deževnice, suho kompostirno stranišče in  

rastlinska čistilna naprava 

 



 

Harmonizacija in optimizacija delovanja različnih 

sistemov  

Merjenje spremenljivk vseh vgrajenih sistemov: 

- Parametri notranjega bivalnega okolja 

- Nadzor vseh aktuatorjev 

- Integracija vremenske napovedi 

  

Napredni nadzorni sistem 
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Načrti za prihodnost 

1. Izvajanje brezplačnega energetskega svetovanja v RE OLEA 

2. Povezovanje lokalnih partnerjev in sodelovanje pri krepitvi ključnih kompetenc zaposlenih na 

področju OVE in URE 

3. Razširitev centralnega nadzornega sistema na vse večje javne objekte  

4. Sodelovanje v EU razpisih (life+, Intelligent Energy, Citizenship,…) 

5. Postopna energetska sanacija javnih objektov v skladu s sprejetim LEK-om (akcijski plan) in 

ureditev sistema za ciljno spremljanje energije 

6. Enkrat letno organizacija dneva energetike in organizacija seminarjev s področja trajnostnega 

razvoja 

7. Izvedba projekta “Učinkovita prenova javne razsvetljave” 

8. Izdelava dokumenta SEAP (Sustainable Energy Action Plans ) 

9. Vgradnja kompaktnih enot za soproizvodnjo toplote in električne energije v javnih stavbah v 

upravljanju občine, v katerih je energent zemeljski plin 

10. Širitev daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso in spodbujanje gradnje  

mikrodaljinskih sistemov 

11. Izvajanje ukrepov in podpornih nalog občine (LEK) – 26 ukrepov 
  



Hvala za vašo pozornost 
 
 
 
matej.drobez@zagorje.si 

 

www.zagorje.si 
www.olea.si 


