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1 NAMEN IN CILJ PROJEKTA 

Občina Dobrovnik je v zadnjih letih že izvajala intenzivne korake za dosego optimalnega 
energetskega statusa. Občina se zaveda, da sta načrtovanje in implementacija energetske 
politike eni izmed ključnih dejavnikov dolgoročnega in strateškega razvoja občine. Ta 
elementa sledita pomembnim energetsko-političnim in okoljskim ciljem kot so izboljšanje 
kakovosti zraka, stalen razvoj občine in nenazadnje, v smislu globalne odgovornosti, 
učinkovito varovanje podnebja. 
Lokalni energetski koncept občine je študija, ki je predpogoj za celostni razvoj in dolgoročno 
načrtovanje ter vodenje energetske politike na ravni občine. V energetskem konceptu se 
sistematično oblikuje osnovna baza podatkov o oskrbi in rabi vseh vrst energije na območju 
občine. 
Cilj energetskega koncepta je prispevati k procesom, ravnanjem in izbiram, ki omogočajo 
kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in globalno okolje 
ter krepijo udeležbo prizadetih z odločitvami. Izzive trajnostnega razvoja, varstva narave in 
korenitega zmanjševanja podnebnih sprememb je moč iskati tudi na področju lokalne 
energetike. Govorimo o temeljih izboljšanja energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanju 
fosilnih goriv in obenem povečanju obnovljivih virov energije. To so tudi temeljne naloge 
razvitega sveta, kamor tudi nesporno sodimo. Smo v obdobju, ko je črpanje nafte doseglo 
svoj vrhunec in bodo količine nafte kljub povečanem povpraševanju počasi upadle. Nafte in 
zemeljskega plina v prihodnjih nekaj desetletij še ne bo zmanjkalo, zaloge premoga pa 
zadoščajo še za nekaj stoletij. Vendar se pa na globalni ravni kot večji problem kaže prehitro 
segrevanje zemeljskega ozračja in z njim povezane podnebne spremembe kot posledica 
naraščanja toplogrednih plinov, ki v atmosferi zadržujejo toploto. Če hočemo, da podnebne 
spremembe ne bodo ogrozile obstoja civilizacije, bomo morali sedanje emisije toplogrednih 
plinov do leta 2050 zmanjšati za vsaj tri četrtine. Zato bo tudi Slovenija morala zmanjšati 
energetsko intenzivnost. To je mogoče doseči ne da bi se odpovedali kakovosti življenja. 
Vsekakor pa so potrebne spremembe v glavah, odločitvah in ravnanju mnogih, ter 
spremembe energetskih politik od globalnih preko nacionalnih vse do lokalnih ravni. 
Evropska unija si s svojo politiko na tem področju prizadeva biti tudi vodilna globalna sila pri 
razvoju ukrepov in strategij, ki preprečujejo podnebne spremembe. Kot država članica smo 
zavezani k doseganju ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter povečanju energetske 
učinkovitosti (URE) in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE). Za dosego teh ciljev 
evropska komisija uporablja številne programe. V lokalnih skupnostih se širi nabor različnih 
razvojnih in okoljevarstvenih priložnostih. Tako se morajo lokalne skupnosti usposobiti za 
zaznavanje in kritično presojo teh priložnosti. Eden od temeljnih dokumentov  za zaznavo in 
presojo teh priložnosti je vsekakor lokalni energetski koncept občine.  
Paziti moramo, da pred odločitvami, katerim dati prednost, ali URE ali OVE, pretehtamo vse 
prednosti in pomanjkljivosti. Velja, da bo jutri še kako kmalu, vendar pa se kaže tudi pri OVE 
držati reka, da ni vse zlato, kar se sveti. Obnovljivi viri energije lahko izpolnijo svojo bit sožitja 
odnosov med ljudmi in naravo samo na osnovi celovitega lokalnega načrtovanja virov ob 
upoštevanju varstva narave in okolja. Vedeti namreč moramo, da OVE pomenijo tudi 
spremembe v rabi prostora in tehnologije. 
Energetski koncept občine obravnavamo kot proces seznanjanja in izobraževanja občanov o 
možnostih in okoljski sprejemljivosti energetskih storitev na lokalni ravni ter njihovega 
vključevanja v njeno oblikovanje in izvajanje. S spremembo navad in ravnanj posameznikov 
je mogoče privarčevati tudi do 15 % energije brez večjih investicijskih vložkov. 
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2 ANALIZE RABE ENERGIJE V OBČINI DOBROVNIK - POVZETEK 

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

• Statistični letopis RS 2013 (Statistični urad RS), 

• občinske baze podatkov, 

• anketiranje vseh večjih porabnikov energije (podjetja in javne stavbe), 

• podatki Elektro Maribor d.d. - distributer električne energije na območju občine 
Dobrovnik, 

• izvedena anketa po gospodinjstvih s pomočjo učencev DOŠ Dobrovnik in 

• Čiščenje DK naprav, Martjanci - sklenjena koncesijska pogodba za izvajanje 
dimnikarske službe v Občini Dobrovnik.  

 
Analiza stanja rabe in oskrbe energije v občini Dobrovnik je razdeljena na 3 skupine: 

• gospodinjstva, 

• javne stavbe, 

• podjetja in ostali večji porabniki energije. 
 
Posebej je opredeljena tudi raba električne energije za celotno področje občine Dobrovnik.   
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2.1 RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH 

Pri popisu rabe energije v gospodinjstvih, smo pripravili vprašalnik, ki smo ga razdelili na 
Dvojezični osnovni šoli Dobrovnik. Vrnjenih je bilo 62 vprašalnikov, kar vseeno samo po sebi 
za celovitejšo analizo seveda ne zadošča, nek splošen pogled pa vseeno ponuja.  V 
kombinaciji s podatki o kurilnih napravah v občini Dobrovnik, ki so nam jih posredovali iz 
koncesijskega dimnikarskega podjetja, Čiščenje DK Martjanci, smo prišli do izračuna porabe 
energentov v občini Dobrovnik. Iz vseh zbranih podatkov je razvidno, da večina za ogrevanje 
stanovanj uporablja les in lesne ostanke, temu sledi kurilno olje, premog ter utekočinjeni 
naftni plin. Gospodinjstva v Občini Dobrovnik pri svojem ogrevanju uporabljajo še nekaj 
sončne energije, le ta pa je zanemarljiv. 
 
 
Tabela 1: Poraba energije za ogrevanje gospodinjstev 
 

Poraba energentov za ogrevanje v gospodinjstvih občine Dobrovnik 

 
 

 
premog 

 

 
LB -

sekanci 
 

 
LB -  

peleti 
 

 
LB - 

polena 
 

ELKO UNP 
SKUPAJ 
(kWh) 

Energija 
(kWh) 

74.415 176.000 265.769 7.131.190 1.350.159 114.325 9.111.858 

Količina 
energenta 

11.960 
(kg) 

220 
(nm³)  

56.188 
 (kg) 

2.959 
(prm) 

132.759 
(l) 

17.038 
(l) 

/ 

Vir: Lasten izračun na podlagi anket za gospodinjstva in podatkov dimnikarske službe s koncesijo za občino Dobrovnik 
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Slika 1: Raba energije za ogrevanje v gospodinjstvih po vrsti energentov 
Vir: Lasten izračun na podlagi anket za gospodinjstva in podatkov dimnikarske službe s koncesijo za občino Dobrovnik 

 
Slika 1 nam prikazuje, da se za ogrevanje gospodinjstev porabi največ lesne biomase, od tega 
največ polen, kar 78 % vseh energentov v občini Dobrovnik. Sledi ELKO, ki še vedno dosega 
sorazmerno visok delež v porabi energentov glede na ceno tega energenta. Ostali energenti 
dosegajo nižji delež od 3 %. 
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Kot glavno vodilo za oceno energijske učinkovitosti stavbe se uporablja energijsko število 
(Ek), ki pomeni specifično porabo energije na enoto površine zgradbe v določenem časovnem 
obdobju. Energijsko število je poenostavljeno rečeno razmerje med letno količino 
(po)rabljene energije in koristno oz. ogrevalno površino objekta. 
 
 

k

Q
E

A
=  [kWh/m2]       

1 

 
Ek…ogrevalno energijsko število 
Q…poraba energenta za ogrevanje (preračunano v kWh) 
A…neto ogrevalna površina (m2) 
 
Na sliki 6 so zajete vrednosti energijskih števil za stanovanjske zgradbe s toplotno energijo. 
Na podlagi izračunanega energijskega števila lahko stanovanja opredelimo na način: ali so 
energijsko potratna ali pa so varčna, ter jih tako uvrstimo v določeni razred energetske 
učinkovitosti po Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. I. 
RS, št. 77/09). Manjše energijsko število pomeni manjše energijske izgube, večje energijsko 
število pa večje energijske izgube. 
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Slika 2: Delež energijskih števil gospodinjstev v občini Dobrovnik 
Vir: Lasten izračun na podlagi anket za gospodinjstva  

 
Iz zgornjega grafa na sliki 2 je razvidno, da največji delež pripada energijskemu številu stavb, 
ki je nad 210 kWh/m2, kar pomeni da večina stanovanjskih objektov v občini Dobrovnik 
sploh ni varčnih in da porabljajo preveč energije. Povprečno ogrevalno energijsko število za 
gospodinjstva občine Dobrovnik znaša 210,4 kWh/m2. 
 
Znižanje toplotnih izgub pripomore k izboljšanemu energijskemu številu. To dosežemo z 
menjavo energenta, z izoliranjem strehe ali stropa proti neogrevanemu podstrešju, z 
menjavo stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo ovoja stavbe, učinkovitejšo kurilno 
napravo idr. 

                                                      
1
 OPOMBA: S to enačbo izračunamo energijsko število stavbe samo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne 

vode. Če nas zanima skupno energijsko število stavbe, tj. s porabo celotne energije Ee, v števcu seštejemo 
porabo energenta za ogrevanje in porabo električne energije v določenem časovnem obdobju. 
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2.2 RABA ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH 

Javne stavbe so pomembni porabniki različnih oblik energije. Visoki stroški za energijo in 
onesnaževanje okolja zahtevajo, da se učinkovite rabe energije v javnih stavbah lotimo 
celovito, ob upoštevanju tehničnih, finančnih in tudi vzgojno-izobraževalnih vidikov. Varčna 
raba energije ne znižuje bivalnega ugodja; zahteva le bolj učinkovito rabo omejenih virov 
energije, uporabo sodobnih aparatov, ki porabijo bistveno manj energije kot starejše 
naprave za enako opravljeno delo. 
Energijo lahko prihranimo tudi z enostavnejšimi (npr. organizacijskimi) ukrepi. Za 
najenostavnejšo oceno potrebnih energetskih ukrepov zgradbe uporabljamo energijsko 
število, ki predstavlja porabo primarne energije na enoto uporabne površine zgradbe v enem 
letu. Po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010) naj bi bila 
raba energije za ogrevanje v stavbah (odvisno od faktorja oblike stavbe) blizu 50 kWh / m2. 
Kot bo prikazano v nadaljevanju, analizirani objekti to vrednost večinoma presegajo.  
Od Občine smo pridobili podatke o porabljenih energentih za ogrevanje in ogrevalne 
površine ter porabo električne energije za naslednje javne zgradbe: 
 

• Dvojezična osnova šola Dobrovnik 

• Vrtec Dobrovnik 

• Občinska zgradba 

• Kulturni dom 

• Vaški dom Strehovci 

• Vaški dom Žitkovci 
 
V tabeli 2 navajamo povzetek ključnih podatkov o rabi energije v obravnavanih javnih stavbah 
Občine Dobrovnik. 

 
 
Tabela 2: Povzetek podatkov o rabi energije v javnih stavbah občine Dobrovnik 
 

OBJEKT 

Ogrevana 
površina 

(m²) 
Vrsta 

energenta 

Poraba 
energije za 
ogrevanje 
(kWh/a) 

Specifična 
poraba 

energije za 
ogrevanje 

(kWh/m²a) 

Poraba 
električne 
energije 
(kWh/a) 

Specifična poraba 
energije za ogrevanje 
+ poraba električne 
energije (kWh/m²a) 

DOŠ Dobrovnik 2.557 ELKO 230.723 90,2 79.464 121,3 

Vrtec Dobrovnik 210 UNP - propan 49.721 236,7 8.466 277,1 

Občina 1.180 ELKO        49.527    42,0 11.473 51,7 

Kulturni dom 1.092 ELKO        67.838    62,1 19.826 80,3 

Vaški dom Strehovci 329 ELKO 13.560 41,2 3.154 50,8 

Vaški dom Žitkovci 108 elektrika / / 15.863 146,9 

SKUPAJ 5.578 - 411.369  138.246 - 

Vir: Lasten izračun na podlagi zbranih anket in zbranih računov za energente za zadnja tri leta - povprečje 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da ima Vrtec Dobrovnik najvišjo energijsko število - spada med 
zelo potratne stavbe. Zato je dobro, da se gradi nov vrtec, kot prizidek k obstoječi šoli. Sledijo 
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik - povprečna stavba glede porabe energije. Občinska 
stavba in kulturni dom imata skupen vir ogrevanja.  
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Ob tem smo morali odšteti še porabnike, ki se ogrevajo na isti vir ogrevanja (tri stanovanja, 
zdravstvena postaja, lekarna, strelišče, zavarovalnica, pošta in krajevni urad). Energijsko 
število občinske stavbe je na ravni varčne hiše (< 80 kWh / m2a), kulturni dom pa je bil pred 
kratkim obnovljen v celoti in glede na svojo obliko in velikost dosega zadovoljivo nizko 
energijsko število. Vaški dom Strehovci ima zelo nizko porabo energentov, ker se ogreva 
samo občasno in po potrebi, zato ni realen podatek glede specifične rabe energije za 
ogrevanje. V Vaškem domu Žitkovci zajema podatek o letni porabi električne energije tudi 
porabo za ogrevanje, razsvetljavo in ostale porabnike v objektu. Za izračun emisij CO2 bomo 
za Vaški dom Žitkovci (Tabela 7: Poraba vseh energentov v občini) vzeli podatek, da 60 % 
energije porabimo za ogrevanje, 40 % pa za ostale potrebe za delovanje stavbe. 
 
 
Tabela 3: Poraba energije po energentih za ogrevanje javnih stavb v občini Dobrovnik 
 

 ELKO UNP SKUPAJ 

Količina 
energenta (l/a) 

35.560 7.410 - 

Poraba 
(kWh/a) 

361.648 49.721 411.369 

Izpusti  
(t CO2) 

97 11 108 

Poraba % 
 

87,9 12,1 100 

Vir: Lasten izračun, Arhiv LEA Pomurje 

 
V zgornji tabeli navajamo povzetek ključnih podatkov o porabi energije v obravnavanih 
javnih stavbah občine Dobrovnik. Javne stavbe za svoje ogrevanje uporabljajo ELKO in UNP. 
V povprečju so med leti 2011, 2012 in 2013 skupaj porabila 35.560 litrov ELKO / leto ter 
7.410 l UNP / leto. Skupna porabljena energija za ogrevanje je znašala približno 411 MWh / 
leto. 
 

87,9

12,1

ELKO

UNP

 
Slika 3: Delež porabe energentov za ogrevanje javnih stavb v občini Dobrovnik 

Vir: Lasten izračun, Arhiv LEA Pomurje 
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Izpuste CO2 bi lahko zelo zmanjšali ali celo spravili na ničlo ob zamenjavi kurilnega sistema v 
javnih stavbah v občini Dobrovnik. Delež OVE za ogrevanje v javnih stavbah Občine 
Dobrovnik je 0 %. Delež ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) je previsok. Če pa še 
upoštevamo dejstvo, da se stari vrtec dejansko zapira in se gradi novi ob DOŠ Dobrovnik 
sklepamo, da se bo nov vrtec priklopil na obstoječ ogrevalni sistem in bo tako delež porabe 
energentov ELKO v občini Dobrovnik 100 %. V bližnji prihodnosti bo potrebno narediti 
analizo v katerem stavbnem kompleksu (šoli ali občinski zgradbi) bi se prihranilo več pri 
količini energenta (odvisno od vrste energenta) in s tem pri izpustih CO2. Glede na energijsko 
število javnih stavb (prikazano na sliki 4) pa lahko vidimo, da je zamenjave ogrevalnega 
sistema in s tem predvsem energenta bolj potrebna Dvojezična osnovna šola Dobrovnik s 
telovadnico in z bodočim vrtcem.  
 

0

50

100

150

200

250

DOŠ Dobrovnik Vrtec Dobrovnik Občina Kulturni dom

priporočeno energijsko število dejansko energijsko število stavbe

 
 

Slika 4: Energijska števila javnih stavb v občini Dobrovnik 
Vir: Lasten izračun, Arhiv LEA Pomurje 

 

2.3 RABA ENERGIJE V PODJETJIH 

Nekaj podjetij je še vedno energijsko potratnih in zato povzročajo precejšne emisije. 
Predvsem je problematična uporaba kurilnega olja - ta energent bi bilo potrebno zamenjati - 
za nižjo porabo, predvsem pa za znižanje emisij CO2. Smiselno je tudi v vsa večja podjetja 
vpeljati energetske preglede in tako ugotoviti, kateri so ukrepi, ki bi omogočili energetske 
prihranke. Razen prihrankov zamenjave energentov je možnost prihrankov tudi energetsko 
učinkovito ogrevanje v teh podjetjih, energetsko učinkovita razsvetljava in optimalna izraba 
vseh tehnoloških procesov. Na vseh poslovnih stavbah se da prihraniti z ukrepi boljše 
izoliranosti stavb, obnove, ali zamenjave oken in vrat in nenazadnje vpeljave učinkovitih 
organizacijskih ukrepov in vpeljava energetskega managementa in energetskega 
knjigovodstva. 
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2.4 RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

V nadaljevanju predstavljamo porabo električne energije v občini Dobrovnik. Podatke 
zbiramo na vsake štiri leta. Iz teh podatkov je razviden trend rasti oz. zmanjšanja porabe 
električne energije.  
 
 
Tabela 4: Poraba električne energije v letu 2005, 2009 in 2013 v občini Dobrovnik 
 

število odjemalcev letna poraba električne energije v MWh   

2005 2009 2013 2005 2009 2013 

Gospodinjstva 843 881 890 1.947,85 2.106,14 2147,02 

Poslovni odjem 2 81 68 78 987,44 2.716,64 3068,28 

SKUPAJ 924 949 968 2.935,29 4.822,78 5.215,30 
Vir: Elektro Maribor, d.d. 

 
Skupna končna poraba električne energije vseh odjemalcev (924) je v občini Dobrovnik v letu 
2005 znašala 2.935,29 MWh, do leta 2009 pa se je poraba zvišala na 4.822,78 MWh (949 
odjemalcev), kar pomeni porast porabe za 64,3 %. Poraba električne energije se je do leta 
2013 še dvignila na 5.215,30 MWh (968 odjemalcev), kar pomeni 77,7 % dvig glede na leto 
2005 in 8,14 % dvig glede na leto 2009. Porast porabe električne energije grafično 
prikazujemo na sliki 5. 
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Slika 5: Poraba električne energije v občini Dobrovnik leta 2005, 2009 in 2013 
Vir: Arhiv LEA Pomurje 

                                                      
2
 OPOMBA: poslovni odjem obsega: - poslovni odjem na srednji napetosti 

    - poslovni odjem na nizki napetosti brez merjene moči (tudi javna razsvetljava) 
    - poslovni odjem na nizki napetosti z merjeno močjo 
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Gibanje števila odjemalcev električne energije v letih 2005, 2009 in 2013 prikazuje slika 6. 
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Slika 6: Število odjemalcev električne energije v občini Dobrovnik leta 2005, 2009 in 2013 
Vir: Arhiv LEA Pomurje 

 
Iz zgornjih tabel in grafikonov je razvidno, da se poraba električne energije v občini 
Dobrovnik povečuje. Vzrok temu lahko le delno pripišemo povečanju števila odjemalcev, 
kljub temu pa v zadnjih letih opazimo stalno povečanje potreb po električni energiji. Poslovni 
odjem se je od leta 2005 povišal za več kot 3x. 



         Lokalni energetski koncept občine Dobrovnik - POVZETEK  

 

 13 

2.5 PROMET V OBČINI DOBROVNIK 

Pri prometu je potrebno upoštevati dejstvo, da je promet fluiden po svoji naravi in je 
nemogoče ugotoviti ali se je oskrba in poraba goriv zgodila znotraj občinskih meja. Na 
podlagi tega ni smiselno podrobneje opredeljevati rabe energije v prometu po posamezni 
občini, tako tudi za občino Dobrovnik, saj izračun ne bi imel smisla. Zraven tega je nemogoče 
določiti oprijemljive energetske indikatorje, na podlagi katerih bi merili učinkovitost rabe 
energije v prometu znotraj občine. Zato so v Lokalnem energetskem konceptu Občine 
Dobrovnik predstavljeni le splošni podatki o obravnavanem sektorju. 
Na območju občine Dobrovnik je bilo leta 2011 50,1 kilometrov javnih cest, od tega 11,6 km 
državnih cest (11,6 km regionalne ceste II – R2) in 38,5 km občinskih cest (9,6 km lokalnih 
cest in 28,9 km javnih poti). 
 
 
Tabela 5: Dolžine cest po kategorijah v občini Dobrovnik 
 

 
Dolžine cest po kategorijah, občina Dobrovnik 

 

2012 

Državne ceste (km) 
 

Občinske ceste (km) 
 

Regionalne 
ceste 
I – R1 

Regionalne 
ceste 
II – R2 

Regionalne 
ceste 

III – R3 

Avtoceste 
AC 

Lokalne 
ceste 

LC 

Javne 
poti 
JP 

Javne poti za 
kolesarjenje 

(KJP) 

SKUPAJ 
(km) 

0,0 11,6 0,0 0,0 9,6 28,9 0,0 
 

50,1 
 

Vir: Statistični urad RS 
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Tabela 6: Cestna vozila glede na vrsto vozila v občini Dobrovnik 
 

Cestna vozila glede na vrsto vozila, občina Dobrovnik, letno 

31.12.2013 

Kolesa z motorjem 21 

Motorna kolesa 17 

Osebni avtomobili 621 

Specialni osebni avtomobili 1 

Tovornjaki 22 

Delovna motorna vozila 4 

Vlačilci 0 

Specialni tovornjaki 2 

Traktorji 215 

Motorna vozila 

SKUPAJ 903 

Tovorni priklopniki 3 

Tovorni polpriklopniki 0 

Bivalni priklopniki 3 

Traktorski priklopniki 7 

Priklopna vozila 

SKUPAJ 13 

SKUPAJ  916 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Statistični urad Republike Slovenije 

 
V občini Dobrovnik beležimo skupaj 916 vozil, od tega pade 98,6 % na motorna vozila in 1,4 
% na priklopna vozila. Pri motornih vozilih prevladujejo osebna vozila s 69 %, sledijo traktorji 
z 24 %, ostali delež pa si delijo tovornjaki, kolesa z motorjem, motorna kolesa, delovna 
motorna vozila, specialni tovornjaki ter specialni osebni avtomobil. Če sklepamo po 
nacionalnem povprečju za leto 2012, je med osebnimi avtomobili 39 % dizelskih motorjev in 
61 % bencinskih motorjev. To v občini Dobrovnik pomeni, da je 379 vozil z bencinskim 
motorjem in 243 osebnih avtomobilov z dizelskim motorjem. 
 
 

2.6 SKUPNA RABA ENERGIJE 

V spodnji tabeli so prikazani podatki o porabi vseh energentov v občini Dobrovnik. 
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Tabela 7: Poraba vseh energentov v občini 

Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto 

FOSILNA GORIVA OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

LESNA BIOMASA 
ELKO UNP ZEMELJSKI PLIN PREMOG 

POLENA PELETI SEKANCI 

GEOTER-
MALNA 

ENERGIJA 

SONČNA 
ENERGIJA 

BIOPLIN 

ELEKTRIČNA 
ENERGIJA 

SKUPAJ 

  

l kWh l kWh Sm3 kWh kg kWh m³ kWh kg kWh nm³ kWh kWh kWh kWh kWh kWh 

Gospodinjstva
3

 132.759 1.350.159 17.038 114.325   11.960 74.415 2.959 7.131.190 56.188 265.769 220 176.000         9.111.858 

Podjetja
4

 752 7.648        35 84.350   90 72.000       19.350 183.348 

Javne stavbe
5

 35.560 361.645 7.410 49.721                    9.518 420.884 

169.071 1.719.452 24.448 164.046  11.960 74.415 2.994     7.215.540     56.188 265.769 310 248.000        

7.729.309    SKUPAJ 
1.957.913 

7.729.309 

28.868     

SKUPAJ energenti za ogrevno in tehnološko vodo Občine Dobrovnik v kWh 9.716.091 

Poraba električne energije
6
 

  Št. odjemalcev kWh kWh 

Gospodinjstva 890 2.147.021 2.147.021 

Poslovni odjem na srednji napetosti 1 221.142 221.142 

Poslovni odjem na nizki nap. brez merjene moči 74 629.064 629.064 

Poslovni odjem na nizki nap. z merjeno močjo 3 2.218.078 2.218.078 

SKUPAJ 968 5.215.305 

  
  
  

  
  
  

SKUPAJ poraba električne energije v Občini Dobrovnik v kWh 5.215.305 

Poraba energentov za promet 

BENZIN DIZEL 
  litrov kWh litrov kWh 

kWh 

Občinski vozni park      

Zasebni in terciarni promet 297.872 2.740.422 448.301 4.483.010 7.223.432 

SKUPAJ 297.872 2.740.422 448.301 4.483.010 

  
  
  
  
  

SKUPAJ poraba energentov za promet v Občini Dobrovnik v kWh 7.223.432 

PORABA VSEH ENERGENTOV V OBČINI DOBROVNIK v kWh 22.154.828 

                                                      
3 Izračun na podlagi anket po gospodinjstvih. Projekcija na vso populacijo na podlagi podatkov o številu kurilnih naprav (dimnikarska služba s koncesijo za območje občine) in vrsti energenta po objektih ter Popis 
prebivalstva (Stanovanja in površina stanovanj po glavnem viru ogrevanja v zadnji kurilni sezoni, naselja, Slovenija). 
4 Izračun na podlagi anket v podjetjih ter podatkov dobaviteljev energentov (op.p.: nekatera največja podjetja niso hotela posredovati podatkov; navedeni podatek je prenizek, saj temelji le na podatkih štirih, sicer 
večjih podjetjih). 
5 Izračun na podlagi zbranih podatkov o dobavi energentov, preliminarnih pregledov javnih stavb ter dobaviteljev energentov. 
6 Podatki pridobljeni od lokalnega distributerja električne energije za leto 2013. 
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EMISIJE CO₂ ZA OGREVANJE V TONAH EL. ENERGIJA PROMET SKUPAJ EMISIJE V t CO₂ 

  ELKO LES ZP  UNP PREMOG ELEKTRIKA GEOTERMIJA BIOPLIN SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ  

Gospodinjstva 360 0 0 26 25 0 0 0 412 1.196 3.487 

Podjetja 2 0 0 0 0 11 0 0 13 1.632 1.879 1.645 

Javne stavbe 97 0 0 11 0 5 0 0 113 77 0 190 

SKUPAJ 459 0 0 37 25 16 0 0 538 2.905 1.879 5.322 
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Slika 7: Delež OVE pri skupni porabi energije za ogrevanje v občini Dobrovnik 
Vir: Arhiv LEA Pomurje 

 
 
Skoraj 80 % energije se za ogrevanje v občini Dobrovnik pridobi iz obnovljivih virov energije, 
veliko večino iz lesne biomase. Delež ekstra lahkega kurilnega olja znaša okoli 18 %. Delež drugih 
energentov je pod 2 %. 
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Slika 8: Delež OVE pri skupni porabi energije za ogrevanje v Pomurju 
Vir: Arhiv LEA Pomurje 
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Slika 9: Delež OVE pri skupni porabi energije brez prometa v občini Dobrovnik 
Vir: Arhiv LEA Pomurje 

 
 
Skoraj 52 % energije brez prometa se v občini Dobrovnik porabi iz obnovljivih virov energije, 
veliko večino iz lesne biomase. Glede porabe električne energije je občina Dobrovnik precej 
potratna glede na povprečje v Pomurju, kar vidimo na sliki 9. Delež ekstra lahkega kurilnega olja 
znaša okoli 11,5 %. Delež drugih energentov je pod 2 %. 
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Slika 10: Delež OVE pri skupni porabi energije brez prometa v Pomurju 
Vir: Arhiv LEA Pomurje 
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3 PREDVIDENA RABA ENERGIJE IN NAPOTKI ZA OSKRBO - POVZETEK 

Občina Dobrovnik mora poskrbeti za celostno oskrbo z energijo za vse javne objekte s katerimi 
upravlja. Opredeljene mora imeti usmeritve, koncepte in se jih pri urejanju tega področja tudi 
držati. S tem zagotovi, da je oskrba načrtovana, nadzorovana in okoljsko čim bolj sprejemljiva. 
 
Občina Dobrovnik mora pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe upoštevati: 

• trenutne načine oskrbe, ki temeljijo pretežno na individualnem konceptu; 

• razvoj plinovodnega / toplovodnega omrežja; 

• potencial lokalnih obnovljivih virov energije; 

• vrste obstoječih porabnikov na posameznih območjih; 

• predvidene novogradnje – glede na lokacijo, velikost in vrsto porabnikov. 
 
Občina lahko določi prioritetno oskrbo pri izbiranju načina ogrevanja. V skladu z usmeritvijo 
Republike Slovenije se da prednost obnovljivim virom energije, sledi plinovod in nato še ostali viri 
energije glede na škodo, ki jo povzročajo okolju. Za celotno območje občine se lahko predvidijo 
načini oskrbe. Pri tem naj se upošteva kakšen tip oskrbe je morebiti že prisoten na tem območju, 
kakšni tipi porabnikov energije so na obravnavanem območju, kakšne tipe porabnikov se 
načrtuje v prihodnosti na tem območju itd. Določijo se območja, kjer je mogoča oskrba, ki temelji 
na obnovljivih virih energije. Ta oskrba upošteva spodbujanje prehoda od ogrevanja s fosilnimi 
gorivi na ogrevanje z obnovljivimi viri energije (z lesno biomaso, toplotnimi črpalkami, soncem 
itd.), spodbujanje prehoda od individualnega ogrevanja k skupnemu, zamenjavo dotrajanih 
kotlov na drva s tehnološko dovršenimi kotli na polena, lesne sekance ali pelete z visokim 
izkoristkom, spodbujanje k uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in na ogrevalnih 
sistemih itd. 
 
Seveda se obnovljivi viri energije za oskrbo z energijo uvajajo na območjih in pod pogoji, ki 
omogočajo njihovo učinkovito izkoriščanje. Ogrevanje na lesno biomaso je želeno, vendar ne na 
območjih s prekomernimi emisijami prašnih delcev, potrebno pa je poskrbeti, da se les uporablja 
čim bolj učinkovito, na primer, v novih tehnološko dovršenih kotlih na lesne sekance, pelete, 
polena itd. Poleg tega je potrebno razmisliti o možnostih skupinskega ogrevanja, to je o 
postavitvi mikrosistemov ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Občina lahko sofinancira kako 
tovrstno napravo in s tem spodbudi razmišljanje ter spodbudi občane k moderni, predvsem pa 
učinkoviti izrabi lesne biomase. Izraba bioplina v postrojenju SPTE za ogrevanje je možna ob 
ustreznem viru. Gre za odpadno toploto, ki nastaja pri proizvodnji električne energije in se lahko 
izkoristi za ogrevanje hiš, industrijskih objektov, rastlinjakov, itd. 
 
Individualno ogrevanje se zelo dobro dopolnjuje tudi z individualno izrabo sončne energije preko 
sprejemnikov sončne energije - SSE. Pri novogradnjah je smiselno upoštevati možnost priprave 
tople sanitarne vode s pomočjo sončne energije. Prav tako je smiselno razmišljati o gradnji 
sončnih elektrarn na strehah hiš ali poslovnih objektov, kjer obstaja tak potencial, da se lahko 
izkorišča sončna energija v ta namen. 
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Energijsko število za javne stavbe smo predstavili kot celotno rabo primarne energije v stavbi na 
uporabno površino prostorov v stavbi v obdobju enega leta. V primeru, da uspemo zagotoviti z 
investicijskimi in organizacijskimi ukrepi porabo energije na koristno enoto površine javnih stavb 
pod 50 kWh / m2. 
 
Na podlagi preliminarnih energetskih pregledov javnih stavb smo pripravili sklop ukrepov za 
učinkovito rabo energije v javnih stavbah. Predlagani ukrepi so razporejeni z energetskega 
stališča od bolj do manj pomembnih ter veljajo v splošnem za večino javnih stavb v občini 
Dobrovnik: 
 
1. Izdelava energetskega pregleda 
2. Izdelava POV – projekt za obratovanje in vzdrževanje 
3. Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema 
4. Uvedba energetskega knjigovodstva in energetskega managementa 
 
Gotovo je največji potencial na področju rabe energije v učinkoviti uporabi energentov pri 
ogrevanju stavb tako v javnem kot tudi v stanovanjskem sektorju. Eden od možnih večjih 
prihrankov pa je tudi pri učinkoviti rabi energije pri javni razsvetljavi.  
 
Glede obnovljivih virov energije ima občina Dobrovnik največje potenciale za izkoriščanje 
geotermalne energije, sončne energije in lesne biomase. 
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4 SKUPNE EMISIJE OBČINE DOBROVNIK 

Območje občine Dobrovnik je skladno z Uredbo o ukrepih za izboljšanje kakovosti zunanjega 
zraka (Ur. l. RS, št. 52/02) in Sklepom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi 
žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona 
v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03) razporejeno na območje z oznako SI1 kot to prikazuje slika 
11 (območje Pomurja in dela Podravja brez območja MO Maribor). 

 
Slika 11:  Meje poselitvenih območij in območij onesnaženosti 

Vir: SKLEP o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega 
monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03) 

 
Skupne količine toplogrednih plinov na območju občine Dobrovnik so ločeno po energentih 
podane v spodnji tabeli. 
 
 
Tabela 8: Skupne emisije v občini Dobrovnik (brez prometa) 
 CO2 

kg/leto 

 

SO2 

kg/leto 

 

NOx 

kg/leto 

 

CxHy 

kg/leto 

 

CO 
kg/leto 

 

Prah 
kg/leto 

 

Skupaj 
kg/leto 

 

ELKO 458.060 1.013 247 37 279 31 459.667 

Les 0 306 2.365 2.365 66.768 974 72.778 

Premog 26.190 405 46 246 1.377 86 28.350 

UNP 32.400 2 59 3 30 2 32.496 

Električna 
energija 

13.890 80 72 30 178 3 14.253 

SKUPAJ 530.540 1.806 2.789 2.681 68.768 1.096 607.544 
Vir: Lasten izračun 

 
Skupno je v občini Dobrovnik okoli 608 ton emisij TGP na letni ravni z energenti za ogrevanje, 
torej brez prometa in porabljene električne energije za pogone in razsvetljavo, od tega je okoli 
530 ton emisij CO2. Skupaj z prometom in porabljeno električno energijo pa v občini Dobrovnik 
»proizvedemo« še dodatnih 4.490 ton emisij CO2, ki pa ne imitirajo direktno v občini Dobrovnik, 
ampak v občinah, kjer se električna energija proizvede oz. kjer se vozimo s transportnimi sredstvi 
bodisi na bencinski bodisi na dizelski pogon. 
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5 OBVEZNOSTI ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST 

Letni plan investicij in finančnih obveznosti občine predvidevajo, da bodo sredstva za dosego 
ciljev pridobljena iz drugih virov, predvsem od zasebnih investitorjev ter delno iz razpisanih 
nepovratnih sredstev. Obveznosti Občine Dobrovnik se finančno odražajo v manjšem deležu, 
predvsem za osveščanje, izobraževanje in manjše investicije. Plan porazdelitve finančnih izdatkov 
občine Dobrovnik po letih je razviden iz spodnje tabele. 
 
 
Tabela 9: Finančni plan Občine Dobrovnik za implementacijo LEK-a 
 

Leto Skupna vrednost predlaganih 
ukrepov URE in OVE 

2015 10.000 EUR 

2016 168.720 EUR 

2017 170.160 EUR 

2018 50.315 EUR 

2019 7.560 EUR 

SKUPAJ 406.755 EUR 

 
Akcijski načrt določa dejavnosti za oskrbo z energijo, dejavnosti za doseganje učinkovite rabe 
energije v javnem sektorju ter ukrepe in usmeritve za doseganje učinkovite rabe v zasebnem 
sektorju in gospodinjstvih. Akcijski načrt določa uporabo obnovljivih virov energije v stavbah 
javnega sektorja in v gospodinjstvih. Vsebuje tudi ukrepe na področju prometa in projekte 
namenjene ozaveščanju in izobraževanju prebivalstva. Dejavnosti, povezane z oskrbo z energijo, 
učinkovito rabo energije in uvajanjem obnovljivih virov energije, ukrepov na področju prometa in 
ozaveščanja so v akcijskem načrtu določene za prvih pet let po sprejetju lokalnega energetskega 
koncepta. Terminski plan akcijskega načrta za Občino Dobrovnik je razviden iz spodnje tabele. 
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Tabela 10: Terminski plan Občine Dobrovnik za implementacijo Akcijskega načrta iz Lokalnega 
energetskega koncepta Občine Dobrovnik 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Energetsko daljinsko knjigovodstvo v javnih stavbah 

     

2. Izvajanje energetskega managementa občine 

     

3. Posodobitev javne razsvetljave 

     

4. Spodbujanje namestitve polnilnice za električna vozila 

     

5. Spodbujanje uporabe električnih koles 

     

6. Spodbujanje namestitve polnilne postaje na (UNP) ali 
(CNG)      

7. Nadaljevanje uporabe električnih koles in morebitna 
nabava dodatnih kapacitet      

8. Energetski pregled vsaj ene javne stavbe 

     

9. Priprava projekta za energetsko sanacijo javnega objekta 

     

10. Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje javne stavbe oz. 
pripravo tople sanitarne vode      

11. Informiranje občanov o URE in OVE ter možnih 
subvencijah s strani države      

12. Organiziranje dogodka na temo URE in OVE za širšo 
javnost vsaj enkrat na leto 

min. 
1x 

min. 
1x 

min. 
1x 

min. 
1x 

min. 
1x 

13. Organiziranje dogodka na temo URE in OVE za javne 
objekte in večja podjetja vsaj enkrat na leto 

min. 
1x 

min. 
1x 

min. 
1x 

min. 
1x 

min. 
1x 

14. Promocija energetskega svetovanja za občane 

     

15. Izraba geotermalne energije 

     

16. Izdelava študije skupne deponije in centra za predelavo 
lesne biomase Občine Dobrovnik      

17. Spodbujanje podpisa Konvencije županov (KŽ) in za 
sprejetje Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP)       

18. Priprava in realizacija celostne oskrbe občine s toploto 

     

19. Postavitev vzorčnih samooskrbnih mobilnih hišk 

     

20. Trajnostna obnova Vidovega doma 

     

 


