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1 UVOD 

1.1 Ozadje projekta 
 
Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) je dokument, ki skladno z nacionalnim energetskim 
programom opredeljuje načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti.  
 
Izdelava LEK zajema celovito oceno možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske energetske strategije z 
namenom prispevati k dvigu energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini, kot tudi 
uvajanju novih energetskih rešitev. LEK tako tudi prispeva k povečevanju osveščenosti in informiranosti 
porabnikov energije v občini. 
 
S sprejetim LEK, ki potrjuje akcijski načrt ukrepov LEK se lahko zmanjšajo stroški oskrbe z energijo v 
občini, spodbuja pa se tudi razvoj novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe energije (v 
nadaljevanju URE) in obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE), ki zagotavljajo višji življenjski 
standard.  
 
Izdelan LEK je podlaga pri prostorskem načrtovanju občine, ki zagotavljala energetsko in distribucijsko 
učinkovitost, učinkovit urban razvoj, kot tudi trajnostno prometno ureditev itd.  
 
Sprejet in potrjen LEK je velikokrat tudi podlaga za pridobitev sredstev za financiranje različnih projektov. 

1.2 Zakonodajne zahteve 
 
Zahteva po izdelavi LEK izhaja iz določil 17. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/2007-UPB2, 
70/2008, 22/2010, 37/2011).  
 
Obvezne vsebine LEK so določene s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih 
konceptov (Ur. l. RS, št 74/09). Pravilnik določa, da morajo biti cilji LEK usklajeni v skladu z cilji 
nacionalnega energetskega programa, kar potrjuje minister pristojen za energijo, z izdajo soglasja k LEK. 
Pravilnik med drugim občinam nalaga obveznosti letnega poročanja o izvajanju LEK ministrstvu, 
pristojnemu za energijo do 31. januarja naslednjega leta.  
 
LEK občine Osilnica je v celoti usklajen s cilji Nacionalnega energetskega programa, ki določa dolgoročne 
razvojne cilje in usmeritve energetskih sistemov in oskrbe z energijo v Republiki Sloveniji. V njem so 
definirani cilji energetske politike in strateški ukrepi, ki jih bo Vlada Republike Slovenije izvajala za doseganje 
ciljev.  
 
Sektorski cilji in ukrepi za doseganje nacionalnih ciljev na področju obnovljivih virov energije so bili 
upoštevani z uskladitvijo ciljev Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljivo energije 2010-2020 (AN OVE). 
 
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN URE) načrtuje ukrepe za 
doseganje cilja izboljšanja energetske učinkovitosti v obdobju 2008-2016. 
 
Pravila in zahteve na področju urejanja prostora, vključno za načrtovanje energetske infrastrukture smo 
docela upoštevali skozi določila, ki so podana znotraj Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/2002 
(8/2003 popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl. US: U-I-85/09-8, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)), Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur .l. RS, št. 33/2007, 70/2008-
ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C), Odloka o strategiji 
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prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 
122/04). 
 
Določila Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/1999, 110/2002-ZGO-1, 126/2003-
ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-1) so bili docela upoštevana 
glede na fazo načrtovanja skozi ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti objektov ali območij.  
 
Omejevanje emisij toplogrednih plinov je dobilo v Sloveniji zakonsko osnovo in konkretne cilje s sprejemom 
Zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja 
(Ur. l. RS-MP, št. 17/2002). Izvrševanje obveznosti iz Kjotskega protokola in opredelitev ključnih 
instrumentov, obveznosti posameznih sektorjev pri uvajanju teh instrumentov ter prilagajanje na te 
inštrumente je podano znotraj Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 
(v nadaljnjem besedilu OP-TGP-1). 

1.3 Namen projekta 
 
Namen projekta je izboljšanje energetskega stanja v občini in oblikovanje trajnostnega razvoja oskrbe z 
energijo v občini za naslednjih 10 let. 

1.4 Cilji projekta 
 
Cilji projekta so: 
– široko sprejet LEK za območje občine Osilnica, 
– izboljšano sodelovanje in povezovanje na področju energetske oskrbe v občini Osilnica, 
– učinkovit načrt ukrepov, ki bo zagotavljal doseg ciljev na področju URE in OVE in določitev 

odgovornosti za njegovo izvedbo, 
– merljivi indikatorji za spremljanje doseganja dolgoročnih ciljev in realizacije ukrepov,  
– aktivna širša javnost, usmerjena v URE in OVE. 

1.5 Metoda dela 
 
Pri pripravi LEK občine Osilnica smo v celoti upoštevali določila Pravilnika o metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 74/2009). Prav tako, pa so uporabljene metode dela 
temeljile na izkušnjah s pripravo različnih programskih dokumentov, v prvi vrsti LEK, programov varstva 
okolja, prostorskih planskih aktov, itd. 
 
Pregled obstoječih študij, programskih dokumentov, zakonodaje in podobnega gradiva, na področju URE in 
OVE v občini Osilnica je bilo izhodišče za pripravo analize stanja. Pri tem smo se opirali na naslednje vire: 
– podatki naročnikov o izvedenih projektih oz. projektih v pripravi (Osnutek OPN, Občina Osilnica  itd.), 
– podatki pristojnih inštitucij (ARSO, MKGP, MG, Elektro Ljubljana, itd.), 
– podatki pridobljeni s pomočjo anket (večja podjetja), 
– izvedba preliminarnih in razširjenih energetskih pregledov javnih stavb, 
– podatki dostopni na svetovnem spletu. 
Pri pregledu dokumentov je bila pozornost usmerjena v evidentiranje obstoječega stanja, beleženje 
verodostojnosti podatkov ter oceno možnosti za spremembo le teh.  
 
Informacije, prejete neposredno od akterjev samih, so prispevale pomembno vedenje. Informacije so bile 
zbrane na naslednje načine: 
– sestanki usmerjevalne skupine,  
– individualni pogovori z upravljavci na področju energetske oskrbe, javnih objektov, predstavniki podjetij, 

zaposlenimi v različnih oddelkih občine, potencialnimi investitorji, itd. 
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S pregledom strokovne literature in obvezujočih programskih dokumentov so bili oblikovani indikatorji ter 
izhodišča za posamezne projekte. Izhodišča so izhajala iz obvez strateških državnih in EU dokumentov in 
smernic na področju URE in OVE in primerov dobrih praks v drugih državah in posameznih organizacij. 
 
Z metodo problemskega drevesa smo ugotovljeno razvrstili glede na medsebojno povezanost z vidika 
vzrokov in posledic, na podlagi česar so bili določeni primerni ukrepi. Za logičnost programa in posameznih 
projektov je bilo poskrbljeno z uporabo obrazca za logični okvir projektov. Izbrani projekti so bili natančneje 
opredeljeni v obliki preprostejše projektne naloge, ki vsebuje opis nalog, način izvajanja in možne nosilce 
projekta. Stroški, možnosti financiranja in časovni potek so prikazani tudi posebej v zbirni tabeli. 
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2 IZVEDBA IN SPREMLJANJE 

2.1 Izvedbene strukture  
 
Priprava Lokalnega energetskega koncepta za občino Osilnica 2010-2020 je potekala kot proces, v katerem se 
je okrepilo sodelovanje predstavnikov občin, gospodarstva, strokovnih organizacij in širše javnosti.  

2.2 Usmerjevalna skupina 
 
Glede na Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.l. RS, št. 74/2009) je občina 
oblikovala usmerjevalno skupino, katere naloga je bila priprava ali spremljanje priprave lokalnega 
energetskega koncepta. Usmerjevalno skupino so sestavljali štirje predstavniki občinske uprave. 

2.3 Energetski upravljavec  
 
Za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta glede na zahteve Pravilnika o metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.l. RS št. 74/2009) skrbi občinski energetski upravljavec, katerega 
je imenoval župan s sklepom. 
 
Splošne naloge energetskega upravljavca so:  

 stalen nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju; 
 priprava gradiv ter ustrezno usmerjanje razvoja občine; 
 zagotavljanje ustreznega gospodarjenja z energetskim infrastrukturnim premoženjem; 
 zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike po Energetskem zakonu; 
 zagotavljanje ustreznega trajnostnega razvoja celotne energetike v občini; 
 zagotavljanje zanesljiv, varne , racionalne in konkurenčne energetske oskrbe z vplivom latnikov vseh 

energetskih infrastrukturnih sistemov; 
 formuliranje energetsko gospodarskih ciljev občine; 
 izdelava predlogov za analizo in načrtovanje energetskih potreb ter za zagotavljanje izbranih nosilcev 

energije; 
 pobude za izvajanje projektov URE in OVE; 
 spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov na podlagi energetskih pregledov; 
 informiranje in koordinacija glede energetskih vprašanj; 
 sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj. 

2.4 Občinski svet 
 
Lokalni energetski koncept ima primerno težo in je izvedljiv le, če ga kot strateški dokument potrdi tudi 
občinski svet občine Osilnica. S potrditvijo je namreč omogočeno financiranje izvedbe LEK, njegova 
vključitev v druge razvojne programe in v program dela pristojnih v občinski upravi ter gospodarskih javnih 
službah. Velik pomen za kakovostno izvajanje Lokalnega energetskega koncepta ima povezanost, 
usposobljenost in motiviranost občinske uprave. Lokalni energetski koncept bo tako uporabljen kot 
pripomoček pri načrtovanju aktivnosti in proračuna. Da bo uporaba Lokalnega energetskega koncepta širša 
bo poskrbel energetski upravljavec. Energetski upravljavec po sprejetju LEK redno (vsaj enkrat letno) poroča 
občinskemu svetu, kako poteka izvajanje programa.  
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2.5 Seznanjanje javnosti  
 
Z namenom doseči široko sprejet Lokalni energetski koncept je potrebno vzpostaviti sistem za informiranje 
in vključevanje javnosti v vsebine LEK.  Za zagotovitev seznanjanja javnosti z vsebinami LEK je le ta bil v 
letu 2010 dostopen na spletni strani občine. Zaradi potreb po večji oz. boljši seznanitvi z vsebinami LEK je 
bilo v letu 2010 predvidenih vrsto aktivnosti znotraj dokumenta Načrt osveščanja javnosti.  
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3 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA RABE IN OSKRBE Z 
ENERGIJO  

3.1 Splošne značilnosti območja 
 
Območje lokalnega energetskega koncepta vključuje ozemlje občine Osilnica. Območje obravnave LEK-a je 
prikazano na kartografski prilogi A.  

3.1.1 Predstavitev občine Osilnica 
 
Občina Osilnica leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Na 
jugozahodu meji na Republiko Hrvaško, na severu na občino Loški potok, na zahodu na Občino Kočevje in 
na jugovzhodu na občino Kostel. 
 
Občina Osilnica je bila ustanovljena v letu 1994 in meri 36,2 km2. Po površini se med slovenskimi občinami 
uvršča na 159. mesto. V občini je devetnajst naselij: Belica, Bezgarji, Bezgovica, Bosljiva Loka, Grintovec pri 
Osilnici, Križmani, Ložec, Malinišče, Mirtoviči, Osilnica, Padovo pri Osilnici, Papeži, Podvrh, Ribjek, Sela, 
Spodnji Čačič, Strojiči, Zgornji Čačič in Žurge. Občinsko središče je naselje Osilnica.  
 
Večino površin občine prekrivajo gozdna zemljišča (88,1% površine občine), sledijo jim kmetijska zemljišča 
(9,1%). Pozidana zemljišča v občini predstavljajo 1,6% površine občine (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, podatki o dejanski rabi tal, stanje na dan 24. 12. 20101). Dejanska raba tal je prikazana 
v kartografski prilogi B. 
 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %). Med 
aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od 
povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot 
moških (Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal). 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za 
približno 49 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 43 %. 
Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (132 EUR na prebivalca) je bila nižja od 
slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca) (Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal). 

3.1.2 Podatki o prebivalstvu in poselitvi 
 
V začetku leta 2011 je bilo v občini Osilnica 399 prebivalcev, 222 moških in 177 žensk (SURS, Si-stat 
podatkovni portal2). Gostota prebivalcev v občini Osilnica je v začetku leta 2011 znašala 11 prebivalca na 
km2. Največje naselje v občini je naselje Osilnica (v začetku leta 2011 87 prebivalcev), sledi mu naselje Sela (v 
začetku leta 2011 78 prebivalcev). V teh dveh naseljih je skoncentriranih 41,3% prebivalstva občine. 
Prebivalstvo je skoncentrirano v jugozahodnem delu občine. Glede na dejansko rabo tal v občini je pozidanih 
1,6% površin občine.  
 
 
 

                                                
1 http://rkg.gov.si/GERK/ 
2 http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp 
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Preglednica 1: Izbrani kazalniki o prebivalstvu v občini Osilnica v začetku leta 2011 
povprečna starost (leta) 48,7 
indeks staranja 272,2 
delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 9,0 
delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 66,4 
delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 24,6 
delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 6,0 
naravni prirast (leto 2010) -2 
skupni selitveni prirast (leto 2010) 3 
skupni prirast (leto 2010) 1 

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal 
 
Preglednica 2: Število prebivalcev v občini Osilnica po naseljih v začetku leta 2011 
Naselje Število prebivalcev 

Belica 7 

Bezgarji 14 

Bezgovica 11 

Bosljiva Loka 27 

Grintovec pri Osilnici 22 

Križmani 11 

Ložec 22 

Malinišče 3 

Mirtoviči 9 

Osilnica 87 

Padovo pri Osilnici 19 

Papeži 25 

Podvrh 8 

Ribjek 21 

Sela 78 

Spodnji Čačič 1 

Strojiči 15 

Zgornji Čačič 9 

Žurge 10 

SKUPAJ 399 
vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal 
 
Preglednica 3: Število in velikost gospodinjstev po naseljih občine Osilnica in v Sloveniji v začetku leta 2011 

Naselje Gospodinjstva - 
skupaj 

Povprečna velikost 
gospodinjstva 

Belica 4 1,8 
Bezgarji 7 2,0 
Bezgovica 8 1,6 
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Naselje Gospodinjstva - 
skupaj 

Povprečna velikost 
gospodinjstva 

Bosljiva Loka 19 1,5 
Grintovec pri Osilnici 13 1,8 
Križmani 4 2,3 
Ložec 9 2,4 
Malinišče 2 2,0 
Mirtoviči 6 1,5 
Osilnica 50 1,7 
Padovo pri Osilnici 11 1,7 
Papeži 12 2,1 
Podvrh 4 1,8 
Ribjek 15 1,4 
Sela 41 1,9 
Spodnji Čačič 1 1,0 
Strojiči 6 2,5 
Zgornji Čačič 4 2,6 
Žurge 8 2,3 
Občina Osilnica 224 1,8 
Slovenija 813.531 2,5 

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal 
 
Osilnica 
Kraj je 50 km oddaljen od Kočevja. Stoji na terasi nad sotočjem Kolpe in Čabranke, ob katerem se razprostira 
ravno Osilniško polje, na višini 296 metrov. Je središče občine. V kraju sta dva manjša proizvodna obrata, 
pošta, trgovina, prostori občine, zdravstvena postaja in turistična pisarna ter Galerija kiparja Staneta Jarma.  
 
Belica 
Vas z nadmorsko višino 370 metrov leži ob potoku Belici, pritoku reke Čabranke. Nad njo se vzpenjajo 
Taborska stena in Goteniške gore (Beliški vrh 1059 m). V 16. stoletju je tu stal tabor za obrambo pred Turki. 
Potok Belica v času deževja naraste do hudourniških voda. V spodnjem delu vasi stoji hidrocentrala. Nekaj 
sto metrov za zadnjo hišo v vasi Belica so štiri podzemne jame. 
 
Bosljiva loka 
Oddaljena je od Kočevja 43 km. Stoji ob cesti Osilnica – Petrina – Kočevje, na višini 267 metrov. Ob Kolpi 
so trije studenci. Vanjo se izliva reka Sušica, ki izvira pod Krokarjem (1122 m).  
 
Bezgovica 
Bezgovica je štiri kilometre oddaljena iz Osilnice, leži na nadmorski višini 570 metrov, pod skalnim robom 
Strme rebri. Je gručasto hribovsko naselje v bregoviti legi na dveh terasah. Na vzhodni strani jo ograjuje 
gozdnata planota Borovška gora. Bezgovica ima danes 11 prebivalcev. 
 
Ribjek 
Je obcestna vas, skozi katero teče Ribiški potok. Od Osilnice je oddaljen 3 kilometre. V ozadju vasi so stene 
skalnate Špice, niže proti Ložcu pa steni Babe in Moža oz. Loška stena. V kraju sta ribogojnica in lovski dom. 
 
Sela pri Osilnici 
Je naselje, ki se je v preteklih letih skoraj združilo z Osilnico. Okolica kraja je primerna za kopanje, ribolov, 
jahanje, izlete in taborjenje. Blizu kraja teče Čabranka, ki se jugovzhodno od vasi izliva v Kolpo. 
 
Mirtoviči 
Ob vznožju hriba, imenovanega Orlova stena ali po domače Velika luknja, leži vas Mirtoviči. Šteje dvanajst 
hiš. Je najniže ležeče in najjužnejše naselje v občini, od središča le-te je oddaljeno 8 kilometrov.  
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Grintovec pri Osilnici 
Z nadmorsko višino 270 m je Grintovec pri Osilnici obcestno naselje ob Kolpi. Leta 1956 so zgradili tu viseči 
most, ki veže preko Kolpe Slovenijo in Hrvaško. Pri Grintovcu je Kolpa primerna za kopanje. 
 
Malinišče 
Malinišče je najmanjše naselje v občini, saj premore le tri hiše. Leži na terasi nad Kolpo na nadmorski višini 
373 metrov. Sodi med mlajša naselja, ki so nastala med pozno kolonizacijo Osilniške doline, po 16. stoletju. 
Mimo vasi teče Vezanski potok, na njem pa je opuščen mlin. 
 
Spodnji in Zgornji Čačič 
Zgornji Čačič je najvišje ležeča vasica, s katere je lep razgled na dolino Kolpe in Gorski Kotar.  
 
Z zelo visoko nadmorsko višino v občini Osilnica so še vasi: Podvrh, Križmani, Padovo in Žurge. Te vasi 
imajo majhno število prebivalcev. 
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Karta 1: Število prebivalcev v občini Osilnica po naseljih v začetku leta 2011 
 
Ključne ugotovitve: 
- v začetku leta 2011 je bilo v občini 399 prebivalcev, 
- 41,3% prebivalcev občine prebiva v naseljih Osilnica in Sela, 
- prevladujejo gozdna zemljišča (88,1% površine občine), sledijo jim kmetijska zemljišča (9,1%), pozidana 

zemljišča predstavljajo 1,6% površine občine. 

3.1.3 Klima in podnebje 
 
Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, pomembno vplivajo na energijo, ki se rabi za ogrevanje in 
hlajenje. Trendi na področju povprečne mesečne temperature zraka, letni temperaturni primanjkljaj in letni 
temperaturni presežek predstavljajo izhodišče za oceno pričakovane rabe energije.  
 
V občini Osilnica se povprečna letna temperatura giblje med 6 in 8°C v severnem delu in med 8 in 10°C v 
južnem delu, medtem ko znaša povprečna januarska temperatura med -2 in 0 °C.  
 
Povprečno trajanje ogrevalne sezone se povečuje od juga proti severu. Na jugu znaša med 240 in 250 dnevi, 
medtem ko na severu občine lahko traja celo leto. 
 
Ravno tako se od juga proti severu povečuje tudi temperaturni primanjkljaj. Povprečni temperaturni 
primanjkljaj je, za obdobje med letoma 1971 in 2000, v južnem delu znašal med 3400 in 3600 Kdan, v 
severnem delu  pa med 4400 in 4600 Kdan. 
 
Povprečna letna višina padavin je, za obdobje od med letoma 1971 in 2000, znašala med 1600 in 2600 mm in 
se je povečevala od juga proti severu. 
 

letna januarska 
Karta 2: Povprečna temperatura zraka 1971 - 2000 v občini Osilnica 

vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS 
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Karta 3: Povprečno trajanje ogrevalne sezone 1971/72 – 2000/01 v občini Osilnica 

vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS 
 

 
Karta 4: Povprečni temperaturni primanjkljaj 1971-2001 v občini Osilnica3 

vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS 

                                                
3 Karta je podlaga za Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb. Karta prostorske porazdelitve povprečnega temperaturnega 
primanjkljaja je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje vrednosti temperaturnega 
primanjkljaja v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki 
upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv mikrolokacije. 
Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 
do 2 km. Temperaturni primanjkljaj je definiran kot vsota vseh razlik med notranjo temperaturo (20 °C) in povprečno dnevno 
zunanjo temperature zraka v ogrevalni sezoni. Vrednosti celic so izražene v Kdan. 
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Karta 5: Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971 - 2000 v občini Osilnica 

vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS 
 
Ključne ugotovitve: 
- povprečno trajanje ogrevalne sezone znaša v južnem delu občine med 240 in 250 dnevi, medtem ko na 

severu občine lahko traja celo leto, 
- povprečni temperaturni primanjkljaj znaša v južnem delu občine med 3400 in 3600 Kdan, v severnem 

delu  pa med 4400 in 4600 Kdan, 
- povprečna letna višina padavin znaša med 1600 in 2600 mm in se je povečevaje od juga proti severu. 

3.1.4 Varovana območja 
 
Celotno območje občine Osilnica spada v varovana območje narave. Na območju občine se prepletajo 
naslednja varovana območja narave (MOP, ARSO GIS4): 
– ekološko pomembna območja Kočevsko, Kolpa in Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, 
– območja Natura 2000 Kočevsko – Kolpa (iSI5000013) in Kočevsko (SI3000263), 
– naravne vrednote: 

o  Krokar – pragozd, 
o Mirtoviški potok, 
o Krempa, 
o Loška stena, 
o Krokar – stena, 
o Čabranka, 
o Taborska stena, 
o Žurgarska stena, 
o Vezanski potok, 
o Ribiški potok, 
o Belica – potok, 
o Sv. Ana, 
o Kolpa, 

                                                
4 http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page 
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o Sušica. 
 
Skoraj polovico občine prekriva varovalni gozd (Zavod za gozdove Slovenije5). 
 
Varovana območja kažejo na dobro naravno ohranjenost ozemlja, po drugi strani pa prinašajo tudi omejitve, 
ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju dejavnosti v prostoru. 
 
Varovana območja so prikazana v prilogi C. 
 
Ključne ugotovitve: 
– varovana območja narave prekrivajo celotno območje občine, kar predstavlja omejitve pri izvedbi 

ukrepov na področju OVE in URE. 

3.1.5 Kulturna dediščina 
 
V občni Osilnica, je po podatkih Ministrstva za kulturo, Registra nepremične kulturne dediščine6, 19 enot 
kulturne dediščine. 
 
Glede na tip enote je kulturna dediščina razvrščena sledeče: 
– arheološka dediščina – 1 enota, 
– kulturna krajina – 1 enota, 
– memorialna dediščina – 1 enota, 
– naselbinska dediščina – 2 enoti, 
– profana stavbna dediščina – 6 enot in 
– sakralna stavbna dediščina – 8 enot. 
 
Preglednica 4: Enote kulturne dediščine na območju občine Osilnica 

EŠD Ime Tip Obseg 
20890 Žurge - Arheološko najdišče Polična jama arheološka dediščina objekt 
21990 Ribjek - Kulturna krajina kulturna krajina območje 

22406 Mirtoviči - Spominska plošča partizanski kovaški 
delavnici memorialna dediščina del objekta 

14873 Osilnica - Vas naselbinska dediščina območje 
14876 Ribjek - Vas naselbinska dediščina območje 
14870 Bezgovica - Ambient kapelice in vodnega zajetja profana stavbna dediščina skupina objektov 

38 Bosljiva Loka - Hiša Bosljiva Loka 8  profana stavbna dediščina objekt 
9218 Malinišče - Mlin domačije Malinišče 2 profana stavbna dediščina objekt 
462 Mirtoviči - Gostilna Mirtoviči 9 profana stavbna dediščina objekt 

14871 Mirtoviči - Hiša Mirtoviči 11 profana stavbna dediščina objekt 
14872 Mirtoviči - Sušilnica na domačiji Mirtoviči 6 profana stavbna dediščina objekt 
15494 Belica pri Osilnici - Kapelica Matere božje sakralna stavbna dediščina objekt 
2093 Bosljiva Loka - Cerkev sv. Vida sakralna stavbna dediščina objekt 
2091 Osilnica - Cerkev sv. Petra in Pavla sakralna stavbna dediščina objekt 
2096 Papeži - Cerkev sv. Mihaela sakralna stavbna dediščina objekt 
5493 Podvrh pri Osilnici - Kapelica Matere božje sakralna stavbna dediščina objekt 
2092 Ribjek - Cerkev sv. Egidija sakralna stavbna dediščina objekt 

                                                
5 http://www.zgs.gov.si/slo/gozdovi-slovenije/o-gozdovih-slovenije/varovalni-gozdovi/index.html 
6 http://rkd.situla.org/ 
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EŠD Ime Tip Obseg 
2095 Spodnji Čačič - Cerkev sv. Miklavža sakralna stavbna dediščina objekt 
2094 Žurge - Cerkev sv. Duha sakralna stavbna dediščina objekt 

vir: Register nepremične kulturne dediščine 
 
Z vidika LEK sta pomembna predvsem tipa profana stavbna dediščina in naselbinska dediščina. Kot lahko 
vidimo, je v občini šest enot profane stavbne dediščine, ravno tako sta v občini evidentirani dve območji 
naselbinske dediščine, in sicer vasi Osilnica in Ribjek.  
 
V območjih kulturne dediščine pravni režim predpisuje: 
– prepovedana je odstranitev (rušenje) registrirane kulturne dediščine,  
– prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote območja 

ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot,  
– v okolici območij kulturne dediščine se uveljavlja nadzor nad posegi v prostor, ki bi utegnili negativno 

vplivati na območje kulturne dediščine (vplivno območje dediščine).  
 
Dovoljeni so posegi v prostor in prostorske rešitve, ki: 
– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,  
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). 
 
V območjih stavbne dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje naslednjih 
značilnosti objektov:  
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),  
– gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova,  
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, 

barve fasad, fasadni detajli),  
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,  
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter 

lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),  
– prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, 

gradovih, znamenjih itd),  
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).  
 
V območjih naselbinske dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje naslednjih 
zgodovinskih značilnosti naselij: 
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),  
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota 

objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne 
celote),  

– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),  
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),  
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,  
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),  
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),  
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.). 
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Slika 1: Naselbinska dediščina Osilnica - Vas (EŠD 14873) 

vir: Ministrstvo za kulturo, Register nepremične kulturne dediščine 
 

 
Slika 2: Naselbinska dediščina Ribjek - Vas (EŠD 14876) 
vir: Ministrstvo za kulturo, Register nepremične kulturne dediščine 
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Ključne ugotovitve: 
– šest enot profane kulturne dediščine in dve območji naselbinske dediščine (vasi Osilnica in Ribjek), kar 

predstavlja omejitve pri izvedbi ukrepov na področju OVE in URE. 

3.1.6 Prostorski razvoj7 
 
Prednostno se bosta razvijali naselji Osilnica in Sela, kamor se usmerja razvoj stanovanjske dejavnosti z 
družbenimi in storitvenimi dejavnostmi ter zelenimi površinami. Ostala naselja se bodo širila v manjšem 
obsegu in le za potrebe individualne stanovanjske gradnje. Osrednjo vlogo v razvoju bo še naprej imelo 
občinsko središče Osilnica v povezavi z naseljem Sela. V naselju Osilnica se s storitvenimi in oskrbnimi 
funkcijami krepi vloga občinskega središča, v naselju Sela pa razvoj poselitve na površinah rezerviranih za ta 
namen. V lokalnih središčih Papeži in Bosljiva Loka se krepi razvoj oskrbnih funkcij.  
 
Na območjih notranjega razvoja se predvideva zgoščevanje pozidave znotraj obstoječih stavbnih zemljišč in 
sicer tako, da se dopolni obstoječa struktura, kjer je to oblikovno in funkcionalno smiselno. Zagotavlja se 
uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter povezave z odprto krajino. V podeželskih 
naseljih, vaseh in zaselkih je zaradi izboljšanja pogojev za bivanje in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih 
dejavnosti gradnja možna znotraj vrzeli, nezadostno izkoriščenih površin in na robovih naselij. Prednost se 
daje prenovi in sanaciji, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva in ustvarjanje pogojev za razvoj 
dopolnilnih dejavnosti predvsem turistične ponudbe. 
 
Razvoj dejavnosti po naseljih: 
- stanovanjska dejavnost se razvija v strnjenih naseljih Osilnica, Sela, Bezgovica, Ribjek, Spodnji Čačič, 

Padovo in Bosljiva Loka, v ostalih naseljih pa se ohranja; 
- preplet stanovanjske dejavnosti z družbenimi in storitvenimi dejavnostmi se določa v naseljih Osilnica in 

Sela; 
- oskrbne in storitvene dejavnosti so nanizane predvsem v občinskem središču Osilnica v povezavi z 

naseljem Sela;  
- občina že ima zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje dejavnosti družbene infrastrukture, saj se v 

naselju Sela gradi dom starejših občanov; dejavnosti družbene infrastrukture, ki ostajajo v istem obsegu 
kot do sedaj, so triletna osnovna šola in zdravstvena postaja v Osilnici; 

- površine športno-rekreacijskih dejavnosti so prisotne in se bodo še razvijale v Osilnici; 
- proizvodne dejavnosti so prisotne v naselju Osilnica. 
 
Predvidena  namenska raba prostora je prikazana v kartografski prilogi D. 
 
V osnutek OPN sta vključeni tudi dve lokacije in sicer za morebitne postavitve sončne elektrarne in sistemov 
za proizvodnje (lesna biomasa):  
-          med naseljema Padovo pri Osilnici in Spodnjim Čačičem: 
parcelne številke: 2612, 3175, 3174, 3176, vse k.o. Osilnica – mogoče postavitev sončne elektrarne (predlog s 
strani podžupana, Žagar Mladena). 
-          obvoznica Sela – vris v občinski prostorski načrt, kot je bilo dogovorjeno na sestanku, parcelne 
številke: 960, 959, 958, 957/1, 956, 759, 955, 954/1, 954/2 – od koncu obvoznice, pri transformatorju, v 
prihodnosti tudi mogoče kak proizvodni obrat (lesna biomasa). 
 
Ključne ugotovitve: 
- razpršena poselitev, dve večji naselji, 
- prednostni razvoj naselij Osilnica in Sela, 
- velikost povprečnega gospodinjstva pod slovenskim povprečjem. 

                                                
7 Poglavje je pripravljeno na podlagi osnutka občinskega prostorskega načrta občine Osilnica (oktober 2010). 
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3.1.7 Značilnosti stavb 
 
Raba energije namenjena ogrevanju in hlajenju ter pripravi tople vode in prezračevanju predstavlja večinski 
delež porabe energije v stavbah. S pomočjo analize podatkov značilnosti stavb smo prepoznali potencial 
energetske učinkovitosti stavb. Podatek poda oceno učinkovitosti stavb, ki je v veliki meri odvisna od 
trenutnega stanja objekta (leto izgradnje, uporaba materialov, stanje stavbnega pohištva).  
 
Po podatkih Registra nepremičnin Geodetskega urada RS (v nadaljevanju REN) je bilo junij 2010 v občini 
Osilnica 594 stavb, od tega 294 stanovanjskih stavb (49,5) in 298 nestanovanjskih stavb (50,2%). Za 2 stavbi 
(0,3) v REN ni podatka o dejanski rabi stavbe.  
 
Tako pri stanovanjskih kot tudi pri nestanovanjskih stavbah prevladujejo samostoječe stavbe, ki predstavljajo 
99,0% stavb v občini (stanovanjske stavbe 99,0%, nestanovanjske stavbe 99,7%).  
 
Preglednica 5: Stavbe glede na tip stavbe 

Tip stavbe stanovanjske stavbe nestanovanjske stavbe 
število % število % 

samostoječa stavba 291 99,0 297 99,7 
dvojček  3 1,0 0 0 
krajna vrstna stavba 0 0 1 0,3 
vmesna vrstna stavba 0 0 0 0 
ni podatka 0 0 0 0 
skupaj 294 100,0 298 100,0 
ni podatka o rabi stavbe 2 
SKUPAJ STAVB 594 

vir: Register nepremičnin, GURS, junij 2010 
 
Glede na spodnjo preglednico, lahko zaključimo, da v občini Osilnica prevladuje starejši stavbni fond. 
 
Preglednica 6: Stavbe po letu zgraditve 

Obdobje 
stanovanjske  

stavbe 
nestanovanjske  

stavbe skupaj* 

število % število % število % 
do 1918 86 29,3 53 17,8 139 23,4 
1919-1945 46 15,6 38 12,8 84 14,1 
1946-1960 55 18,7 63 21,1 118 19,9 
1961-1970 16 5,4 26 8,7 42 7,1 
1971-1980 24 8,2 31 10,4 55 9,3 
1981-1990 43 14,6 40 13,4 83 14,0 
1991-2000 17 5,8 31 10,4 48 8,1 
2001-2011 7 2,4 16 5,4 23 3,9 
ni podatka 0 0,0 0 0,0 2 0,3 
SKUPAJ 294 100,0 298 100,0 594 100,0 

*skupaj ni seštevek stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; za nekatere stavbe v REN raba ni opredeljena 
vir: Register nepremičnin, GURS, junij 2010 
 
Gradnja pred letom 1918 V občini Osilnica je 23,4% stavb zgrajenih pred 1918 letom. Stavbe zgrajene pred 
letom 1918 imajo običajno debele mešane kamnito-opečne zidove (širina od 38 do 65 cm), škatlasta okna, 
lahko tudi ornamentirane in pogosto spomeniško zaščitene fasade, obokane kleti, lesene strope in visoke 
etažne višine.  
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Gradnja do leta 1945 Zgradbe predvojnega obdobja do leta 1945 so običajno solidno grajene. a slabo 
vzdrževane, s še vedno debelimi polnimi opečnimi zunanjimi zidovi debeline 38 cm, tudi še z lesenimi stropi 
in lesenimi okni. Pojavijo se prvi betonski stropi, etažna višina se niža, manjša se profiliranost fasad. Njihove 
strehe in podstrešja so neizolirana, razen če so že bivalna. V tem primeru so tudi strehe večinoma že 
prenovljene in toplotno zaščitene, a pogosto s premajhno debelino toplotne izolacije. Takšnih stavb je v 
občini Osilnica 14,1%.  
 
Gradnja do leta 1980 Stavbe, zgrajene do osemdesetih let, so slabše ali kvečjemu enako kvalitetno grajene 
kot stavbe, ki so bile zgrajene do leta 1945. Razlogi so bili predvsem v pomanjkanju in varčevanju z 
gradbenimi materiali. Stene so stanjšane na 30 cm, izolacijskih materialov ni, fasade so preproste. Pogosti so 
balkoni in lože, ki so pritrjeni na vmesne plošče. Večina zgradb je grajenih z modularno opeko, kasneje se 
pojavljajo tudi liti beton z nezadostno toplotno izolacijo, zidaki iz žlindre in elektrofiltrskega pepela. Te 
stavbe so potrebne temeljite gradbene in energijske sanacije, zamenjave oken in drugih vzdrževalnih ukrepov. 
Pri stavbah iz tega obdobja je mogoče z minimalnimi dodatnimi investicijskimi posegi doseči občutno 
zmanjšanje potrebne energije za vzdrževanje bivalnega udobja v objektu. Takšnih stavb je v občini Osilnica 
36,2%. 
 
Gradnja v osemdesetih letih Novi predpisi so v osemdesetih letih, ko je nastopilo obdobje intenzivne 
gradnje, že zahtevali večjo kontrolo pri zidavi stavb. Prevladujoči material za gradnjo večnadstropnih 
objektov je beton, zasebne hiše pa so bile grajene stihijsko, predvsem iz opeke. Stanovanjske hiše so večjih 
tlorisnih površin, nekatere brez toplotne izolacije ali pa je ta neustrezna. Kot izolacijski material sta se 
uporabljala pogosto siporeks in porolit, redkeje toplotna izolacija. Zaradi novih materialov in samo 
graditeljskih detajlov so pogoste nedoslednosti pri izvedbi tesnjenja, zato je pogosto tudi zamakanje. Okna so 
velika, aluminijasta ali lesena in večinoma neustrezna zaradi enoslojne ali dvoslojne zasteklitve. Takšnih stavb 
je v občini Osilnica 14,0%. 
 
Novejša gradnja (1991-2011) V devetdesetih letih postane gradnja zelo raznolika, ob opečni zidavi se pojavi 
lahka montažna gradnja, predvsem pri enodružinskih hišah. Povečal se je delež opečnih stavb s toplotno 
izolacijo vseh konstrukcijskih sklopov, zato so stavbe v povprečju še kar dobro izolirane. Vgrajena okna so 
lesena, aluminijasta in PVC. Povsod prevladuje dvojna zasteklitev, do leta 2000 predvsem »termopan«, po tem 
pa se uveljavi energijsko učinkovita dvoslojna zasteklitev. Novejši objekti, zgrajeni po letu 1990 so bolje 
toplotno izolirani, zato je smiselno objekt dodatno toplotno izolirati le v primeru, ko so posamezni elementi 
konstrukcijskih sklopov poškodovani ali je predvidena njihova zamenjava. Dodatno je smiselno izolirati le 
poševno streho nad ogrevanim podstrešjem. Takšnih stavb je v občini Osilnica 12,0%. 
 
Glede na REN je večina stavb v občini iz opeke (27,9%), sledi kombinacija različnih materialov (26,3%) in les 
(25,9%). Večina stanovanjskih stavbe je iz opeke (39,8%), medtem ko pri nestanovanjskih stavbah prevladuje 
les (43,0%). 
 
Preglednica 7: Stanovanjske stavbe glede na material nosilne konstrukcije  

Material nosilne 
konstrukcije 

stanovanjske  
stavbe 

nestanovanjske  
stavbe skupaj* 

število % število % število % 
opeka 117 39,8 49 16,4 166 27,9 
beton, železobeton 2 0,7 7 2,3 9 1,5 
kamen 45 15,3 24 8,1 69 11,6 
les 26 8,8 128 43,0 154 25,9 
kombinacija različnih 
materialov 88 29,9 68 22,8 156 26,3 
kovinska konstrukcija 0 0,0 2 0,7 2 0,3 
montažna gradnja 1 0,3 1 0,3 2 0,3 
drug material 15 5,1 19 6,4 34 5,7 
ni podatka 0 0,0 0 0,0 2 0,3 
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SKUPAJ 294 100,0 298 100,0 594 100,0 
*skupaj ni seštevek stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; za nekatere stavbe v REN raba ni opredeljena 
vir: Register nepremičnin, GURS, junij 2010 
 
Ker v REN ni podatka o vrsti strešne kritine na stavbah, navajamo edini drug razpoložljiv podatek, to pa je 
podatek o vrsti strešne kritine na stanovanjskih stavbah iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
2002. Podatke iz leta 2002 navajamo, ker novejši podatki še niso na voljo. Rezultati Registrskega popisa 2011, 
ki je bil izveden v začetku leta 2011, o stanovanjih bodo predvidoma objavljeni najpozneje do 30. decembra 
2011. Po podatkih iz letu 2002 v občini prevladuje opečna strešna kritina (79,6%). Potrebno je opozoriti, da 
se podatki nanašajo samo na stanovanjske stavbe, saj popis ni zajemal nestanovanjskih stavb. 
 
Preglednica 8: Stavbe s stanovanji glede na vrsto strešne kritine 
Vrsta strešne kritine Število stavb % 
azbestno-cementna strešna kritina 10 5,1 
vlakno-cementna strešna kritina - - 
opečna strešna kritina 156 79,6 
betonska strešna kritina z z 
pločevinasta strešna kritina 11 5,6 
bitumenska strešna kritina - - 
druga vrsta strešne kritine z z 
STAVBE S STANOVANJI SKUPAJ 196 100,0 

vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
 
Slaba tretjina stavb (29,5%) v občini ima prenovljeno streho. Pri prenovi streh prevladujejo stanovanjske 
stavbe. Od vseh stanovanjskih stavb, jih ima prenovljeno streho 41,2%, od nestanovanjskih stavb pa 18,1%. 
Precej manj pa je stavb z obnovljeno fasado. Takih je le 8,8% od vseh stavb v občini. Od vseh stanovanjskih 
stavb, jih ima prenovljeno fasado 15,6%, od vseh nestanovanjskih stavb pa 2,0%. Tudi tu prevladujejo 
stanovanjske stavbe. Potrebno je poudariti, a je bilo precej prenov streh in fasad izvedenih pred letom 1980. 
 
Preglednica 9: Stavbe po letu prenove strehe 

Leto zadnje prenove 
strehe 

stanovanjske stavbe nestanovanjske stavbe skupaj* 
število % število % število % 

do leta 1980 53 

 

25 

 

78 

 od 1981 do 1990 19 8 27 
od 1991 do 2000 19 6 25 
od 2001 do 2011 30 15 45 
SKUPAJ 
PRENOVLJENIH 
STAVB 

121 41,2 54 18,1 175 29,5 

SKUPAJ VSEH STAVB 294 298 594 
*skupaj ni seštevek stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; za nekatere stavbe v REN raba ni opredeljena 
vir: Register nepremičnin, GURS, junij 2010 
 
Preglednica 10: Stavbe po letu prenove fasade 

Leto zadnje prenove 
fasade 

stanovanjske stavbe nestanovanjske stavbe skupaj* 
število % število % število % 

do leta 1980 22 

 

1 

 

23 

 od 1981 do 1990 7 1 8 
od 1991 do 2000 10 2 12 
od 2001 do 2011 7 2 9 
SKUPAJ 
PRENOVLJENIH 
STAVB 

46 15,6 6 2,0 52 8,8 
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SKUPAJ VSEH STAVB 294 298 594 
*skupaj ni seštevek stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; za nekatere stavbe v REN raba ni opredeljena 
vir: Register nepremičnin, GURS, junij 2010 
 
Glede na podatke REN o delih stavb8, so bila v 105 delih stavb zamenjana okna (skupaj je v občini 609 delov 
stavb).  
Preglednica 11: Deli stavb po letu prenove oken (skupaj stanovanjske in nestanovanjske stavbe) 

Leto zadnje prenove število delov 
stavb % 

do leta 1980 43 

 od 1981 do 1990 18 
od 1991 do 2000 21 
od 2001 do 2011 23 
SKUPAJ prenovljenih delov stavb 105 17,2 
SKUPAJ delov stavb 609 

vir: Register nepremičnin, GURS, junij 2010 
 
V občini se večina stavb ne ogreva (54,0%), na račun neogrevanja nestanovanjskih stavb. S pomočjo 
centralnega ogrevanja se ogreva 21,4% stavb, 24,1% stavb ima drugo ogrevanje. Pri stanovanjskih stavbah 
prevladuje drugo ogrevanje (45,6%), medtem ko večina nestanovanjskih stavb ni ogrevana (87,9%), kar je 
razumljivo saj med nestanovanjske stavbe spadajo vse stavbe, ki niso namenjen za prebivanje (poslovne, 
industrijske, kmetijske stavbe, garaže,…). 
 
Preglednica 12: Stavbe glede na način ogrevanja  

Material nosilne 
konstrukcije 

stanovanjske  
stavbe 

nestanovanjske  
stavbe skupaj* 

število % število % število % 
centralno ogrevanje 101 34,4 26 8,7 127 21,4 
daljinsko ogrevanje 0 0,0 1 0,3 1 0,2 
drugo ogrevanje 134 45,6 9 3,0 143 24,1 
ni ogrevanja 59 20,1 262 87,9 321 54,0 
ni podatka 0 0,0 0 0,0 2 0,3 
SKUPAJ 294 100,0 298 100,0 594 100,0 

*skupaj ni seštevek stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; za nekatere stavbe v REN raba ni opredeljena 
vir: Register nepremičnin, GURS, junij 2010 
 
Prevladujejo dvosobna stanovanja (37,4% stanovanj). Povprečna površina stanovanja v občini Osilnica je 71,4 
m2. 
 
Preglednica 13: Stanovanjski sklad, stanovanja po številu sob in površini v občini Osilnica, 31.12. 2009 

Število stanovanj 31.12.2009 

enosobna 25 
dvosobna 82 
trisobna 78 
štirisobna 24 
pet- in večsobna 10 
SKUPAJ 219 

Površina stanovanj (1000 m2) 

enosobna 932 
dvosobna 5.202 
trisobna 5.840 
štirisobna 2.514 
pet- in večsobna 1.159 

                                                
8 Delov stavb je več kot samih stavb, saj sta lahko v eni s stavbi evidentirana dva dela stavbe (npr. dve stanovanji). 
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SKUPAJ 15.647 
*enosobna stanovanja - vključene so tudi posebne sobe in garsonjere 
vir: Statistični letopis 2010, SURS 
 
Ključne ugotovitve: 
– med stavbami prevladujejo samostoječe stavbe 99,0%), 
– stavbni fond v občini Osilnica je starejšega datuma, v obdobju zadnjih dvajsetih let je bilo zgrajenih 

12,0% stavb v občini, 
– večina stavb ni imela prenovljene strehe (70,5%) ali fasade (91,2%), 
– okna so bila zamenjana v 17,2% delih stavb, 
– 54,0% stavb se ne ogreva, večina stanovanjskih stavb se ogreva z drugim ogrevanjem (45,6%), pri 

nestanovanjskih stavbah pa se večina stavb ne ogreva (87,9%), 
– obstaja velik potencial za prihranek energije. 

3.2 Raba energije po vrsti uporabnikov 
 
Poraba rabe energije in energentov v občini Osilnica zajema rabo toplotne energije in rabo električne energije. 
Namen uporabe toplote se deli na tri segmente: toploto za ogrevanje prostorov, toploto za pripravo tople 
sanitarne vode in toploto za tehnološke procese. V povprečju se večji delež porabi za namen ogrevanja 
prostorov in manjši delež za pripravo tople sanitarne vode. Pri ne stanovanjskem odjemu govorimo o porabi 
toplote za tehnološke procese in v manjšem deležu za ogrevanje.  
 
Za lažje razumevanje  obravnave v nadaljevanju  je potrebno predstaviti definicije nekaterih pojmov: 
 primarna energija: energija v prvotni obliki goriva (kot kurilno olje, plin, drva) na "pragu" pred kotlom, 
 sekundarna energija je energija, ki jo dobimo s pretvorbo primarne. Pri tem so upoštevane izgube (npr. 

v kotlih). Za izračun sekundarne energije smo upoštevali izkoristke v tabeli, 
 končna energija je energija, ki jo dovedemo uporabniku. Upoštevane so energije pri prenosu, 
 koristna energija pa je energija, ki jo rabi uporabnik za svoje potrebe (ogrevanje prostorov, hlajenje 

prostorov, kuhanje, priprava sanitarne tople vode). 

3.2.1 Gospodinjstva9 
 
Prevladujoč vir ogrevanja stanovanj v občini Osilnica so les in lesni ostanki s katerim se ogreva 92,2% 
stanovanj, delež kurilnega olja je zastopan s 5%. 
 
Preglednica 14: Stanovanja in površina stanovanj po vseh viru ogrevanja v zadnji kurilni sezoni v občini 
Osilnica in Sloveniji 

Vir ogrevanja 
Občina Osilnica R. Slovenija 

Površina 
[m2] 

Število 
stanovanj 

Delež 
[%] 

Površina 
[m2] 

Število 
stanovanj 

Delež 
[%] 

Premog - - - 459.413 6.569 0,8 
Les in lesni ostanki 14.339 202 92,2 17.335.126 234.898 30,2 
ELKO 2.190 5 2,3 23.028.377 260.770 33,5 
Plin10 - - - 5.094.746 65.118 8,4 
Drugo - - - 1.862.608 32.518 4,2 
Daljinsko ogrevanje - - - 8.919.045 155.686 20,0 
Ni ogrevano 215 5 2,3 1.862.608 22.213 2,9 
SKUPAJ 15.647 219 100 58.561.923 777.772 100 

vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

                                                
9 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 in lastni preračun. 
10 5PLIN-predstavlja uporabo UNP.  
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Po podatkih o vseh virih ogrevanja v občini prevladuje raba lesne biomase (92% stanovanj).  
 
a.) Raba energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode 
 
Iz podatkov o strukturi stanovanj glede na glavni vir ogrevanja ter s podatkom o poprečni površini stanovanj 
v občini lahko izračunamo letno porabo posameznih energentov za ogrevanje stanovanj. 
 
Podatke o porabljeni primarni energiji (v kWh) za posamezni energent smo izračunali na podlagi naslednjih 
podatkov in predpostavk: 
- podatkih o površini stanovanj v občini, ki se ogrevajo s posameznim energentom; 
- poprečni površini stanovanja v občini, ki znaša 72 m2; 
- upoštevali smo poprečno letno porabo energije za ogrevanje 120 kWh/m2; 
- upoštevali smo poprečno letno porabo energije za gretje sanitarne vode 20 kWh/m2; 
- upoštevali smo kurilne vrednosti energentov; 
- upoštevali smo poprečne obratovalne izkoristke kotlov za posamezne energente. 
 
V spodnji preglednici je podan izračun letne porabe posameznih energentov za ogrevanje stanovanj. Pri 
izračunu so upoštevani podatki predstavljeni v prejšnjih poglavjih in zgoraj navedene predpostavke.   
 
Preglednica 15: Letna poraba energentov za ogrevanje stanovanj v občini Osilnica in Sloveniji 
OSILNICA 

Energent 
Premog 
(v kg) 

Les 
(v kg) 

ELKO 
(v L) 

ZP 
(v m3) 

UNP 
(v m3) Drugo Ni 

ogrevano SKUPAJ 

Energija/(kWh/a) 0 1.686.480 262.800 0 0 0 x 1.949.280 

Količina energenta 0 401.543 26.071 0 0 x x  

SLOVENIJA 

Energent 
Premog 
(v kg) 

Les 
(v kg) 

ELKO 
(v L) 

ZP 
(v m3) 

UNP 
(v m3) Drugo Ni 

ogrevano SKUPAJ 

Energija/(kWh/a) 55.129.560 2.080.215.120 2.763.405.240 611.369.520 135.746.280 223.512.960 x 5.869.378.680 

Količina energenta 14.135.785 495.289.314 274.147.345 64.354.686 19.673.374 x x  
vir: Popis prebivalstva in gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun 
 
V spodnji preglednici je podan izračun letne porabe posameznih energentov za ogrevanje sanitarne vode. Pri 
izračunu so upoštevani podatki predstavljeni v prejšnjih poglavjih in zgoraj navedene predpostavke.   
 
Preglednica 16: Letna poraba energentov za gretje sanitarne vode v občini Osilnica in Sloveniji 
OSILNICA 

Energent Premog 
(v kg) 

Les 
(v kg) 

ELKO 
(v L) 

ZP 
(v m3) 

UNP 
(v m3) Drugo Ni ogrevano SKUPAJ 

Energija/(kWh/a) 0 281.080 43.800 0 0 0 0 324.880 

Količina energenta 0 66.924 4.345 0 0 0 0  

SLOVENIJA 

Energent Premog 
(v kg) 

Les 
(v kg) 

ELKO 
(v L) 

ZP 
(v m3) 

UNP 
(v m3) Drugo Ni ogrevano SKUPAJ 

Energija/(kWh/a) 9.188.260 346.702.520 460.567.540 101.894.920 22.624.380 37.252.160 x 978.229.780 

Količina energenta 2.355.964 82.548.219 45.691.224 10.725.781 3.278.896 x x  
vir: Popis prebivalstva in gospodinjstev in stanovanj 2002 in lasten izračun 
 
Preglednica 17: Skupna poraba energije za gretje in pripravo tople sanitarne vode v občini Osilnica in 
Sloveniji 
  PREMOG LES ELKO Zemelj. Plin UNP Drugo SKUPAJ na 

OSEBO 
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skupna poraba 
energije Osilnica 
(v kWh) 

- 1.967.560 306.600 - -  2.274.160 5685 

skupna poraba 
energije Slovenija 
(v kWh) 

64.317.820 2.426.917.640 3.223.972.780 713.264.440 158.370.660 260.765.120 6.847.608.460 3355 

količina energenta 
Osilnica  468.467 kg 45.717.296 L      

količina energenta 
Slovenija 16.491.749 577.837.533 319.838.569 75.080.467 22.952.270 - -  

 
Skupna raba energije v Občini Osilnica znaša 2.274,16 MWh na leto oz. 5.685,40 kWh na osebo na leto, kar je 
za 69% več kot znaša  skupna raba energije v Sloveniji, ki je 3.355 kWh/na osebo na leto. 
 
Na osnovi temperaturnega primanjkljaja je poraba energije za ogrevanje v Osilnici višja za približno 30% od 
slovenskega povprečja.  
 
Večja poraba je razumljiva, glede na dejstvo, da so kotli zastareli in imajo posledično slabši izkoristek, kot tudi 
podatek o slabi  izolaciji objektov, itd. 
 
Zaradi izkazanega dejstva o intenzivni rabi lesne biomase na območju Osilnice je smiselno razmisliti o 
investiciji za skupno kotlovnico na lesno biomaso.  
 
Podatki so preračunani na prebivalca z namenom, da se izloči  vpliv velikosti območij, ki jih primerjamo med 
seboj. 
 
Porabo električne energije za ogrevanje in pripravo tople vode izven kurilne sezone (ali delno v kurilni) ter za 
druge namene v gospodinjstvih smo zajeli v porabi električne energije. 
 
b.) Letni stroški zardi rabe energije in energentov 
 
Energijski račun je okvirni izračun letnih stroškov ogrevanja, ki jih imajo gospodinjstva. Pri tej oceni smo 
uporabili konzervativno višino cen energentov, ki že vsebujejo DDV in pripadajoče trošarine. Izračunani 
stroški za energijo so tako glede na cene energentov 31.12.2010 znašali 86.367,34 €. 
 
Preglednica 18: Ocenjeni stroški ogrevanja stanovanj in gretja sanitarne vode v občini Osilnica. 
  Les (v kg) ELKO (v L) Skupaj (v €) 
Energija  (v kWh)  1.967.560 306.600  
Cena energenta (EUR/kWh) 0,04 0,08  
v EUR (prikaz podatkov 31.12.2010) 78.702 24.528 103.230 

 
Ključne ugotovitve in šibke točke: 
- prevladujoč vir ogrevanja je LES s katerim se ogreva 86% stanovanj, ELKO je zastopan z 14%, 
- skupna raba energije je za 69% višja primerjavi z  Slovenijo, 
- na osnovi temperaturnega primanjkljaja je poraba energije za ogrevanje v Osilnici višja za približno 30% 

od slovenskega povprečja; večja poraba je razumljiva, glede na dejstvo, da so kotli zastareli in imajo 
posledično slabši izkoristek, kot tudi podatek o slabi  izolaciji objektov, 

- zaradi izkazanega dejstva o intenzivni rabi lesne biomase na območju Osilnice je smiselno razmisliti o 
investiciji za skupno kotlovnico na lesno biomaso.  
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3.2.2  Javne stavbe 
 
Glede na razpoložljive podatke in do sedaj opravljene analize na področju rabe energije v Republiki Sloveniji, 
se ravno v okviru javnih stavb skriva velik potencial za prihranke energije. Prav tako pa so javne stavbe oz. 
primeri dobri praks URE in OVE v javnih stavbah izhodišče občanom za širjenje vedenja o pomenu 
energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Že s preprostimi ukrepi, učinkovito organizacijo dela in 
primerno ozaveščenostjo uporabnikov objekta lahko v javnih stavbah brez večjih investicij dosežemo 10% 
manjšo porabo energije.  
 
Z ustreznimi tehnično investicijskimi ukrepi, kot so na primer energetsko učinkovita sanacija ovoja zgradbe, 
menjava stavbenega pohištva itd. pa so lahko prihranki še bistveno večji. 
Na rabo energije vplivajo številni dejavniki: vremenske razmere, število in struktura uporabnikov, namen 
uporabe objekta in posredno tudi cena energentov. Za določitev pravilnih ukrepov so zato zelo pomembni 
kakovostni podatki o rabi energije, vremenski podatki in dobro poznavanje procesov, ki se odvijajo v stavbi. 
 
Javne stavbe lahko širši populaciji na praktičen način pokažejo primere dobre prakse in s svojim ravnanjem na 
področju energetike predstavljajo vzor. Zato so javne stavbe pomemben sklop pri analizi rabe energije v 
občini.  
 
Osnovni inštrument pri upravljanju z energijo v občinskih stavbah predstavlja energetsko knjigovodstvo. 
Vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo obsega zajemanje, obdelavo in arhiviranje podatkov, povezanih z 
nabavo in porabo energentov in energij oz ciljno spremljanje rabe energije.  Takšen pogled na energetske 
stroške in porabo energije omogoča, da jih gledamo kot spremenljivko, na katero ne vplivajo le gibanja na 
trgih energije in energentov, temveč tudi izbire in dejanja financerjev, upraviteljev, vzdrževalcev in 
uporabnikov. Vpeljava energetskega knjigovodstva, ki zajema več sorodnih objektov tudi omogoča, da ne le 
ugotovimo kje oz. za katero energetsko storitev so izdatki največji, temveč da primerjamo specifične izdatke 
za določeno storitev (npr. stroški za ogrevanje na m2, na obiskovalca, na šolarja, na gosta, stroški javne 
razsvetljave na prebivalca naselja, ..) med posameznimi (podobnimi) objekti in tako lahko identificiramo, kje 
se splača podrobneje raziskati možnosti za stroškovno upravičene ukrepe in investicije v zmanjšanje 
energetske rabe oz. zmanjšanje stroškov. Obenem nam določeno odstopanje v rabi pove, da v je prišlo do 
motenj in okvar v sistemu in lahko takoj ukrepamo in s tem preprečimo dodatne stroške in večjo rabo 
energije. 
 
Energetsko knjigovodstvo lahko služi tudi izobraževanju, saj omogoča, da se ocenijo tisti morebitni prihranki, 
ki niso rezultat spremembe zunanjih pogojev (npr. povprečna temperatura v določenem mesecu ali letu) ali 
izboljšave tehnologij, temveč rezultat sistematičnih in motiviranih prizadevanj uporabnikov za čim manjšo 
porabo energije (pravilno prezračevanje, pravočasno ugašanje luči in aparatov, sprotno seznanjanje o 
energetski porabi itd.). Interes za (bolj) učinkovito rabo energije v javni stavbi je odvisen od motivacije 
upravitelja, vzdrževalnega oz. tehničnega osebja, uslužbencev in uporabnikov. 

3.2.2.1 Analiza rabe energije v javnih stavbah 
 
Analizo rabe energije za ogrevanje javnih in poslovnih stavb smo izvedli z vprašalnikom za izvedbo 
preliminarnih energetskih pregledov objektov.  
 
Pridobili smo podatke sledečih javnih stavb: 
 Zdravstvena postaja Osilnica; 
 Stavba OŠ in Občina. 

 
Preglednica 19: Poraba energije za ogrevanje za posamezno stavbo in izračun energijskega števila. 

Naziv objekta 
Ogrevana 
površina 

(m2) 

Hlajeni 
prostori 

(m2) 

Vrsta 
energenta 

Poraba 
energenta 

Toplotna 
energija (v 

kWh) 

Energijsko 
število 

(kWh/m2) 

Poraba el. 
energije 
(KWh/a) 
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ZD Osilnica 200 0 ELKO(L) 3.500 35.000 175 23.730 
OŠ in Občina 60 0 ELKO(L) 900 9.000 150 7.177 

SKUPAJ 260    44.000  30.907 
 
Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da so energijska števila stavb v občini Osilnica visoka, povprečno 
energijsko število podobnih stavb je 85 kWh/m2. Tudi glede na razrede o energetski učinkovitosti, ki so 
podane s Prvilnikom o metodologiji izdelave in izdaji eneregtskih izkaznic stavb se analizirani objekti uvrščajo 
v zadnje tri razrede od skupno osmih razredov.  
 
 
 
Ključne ugotovitve in šibke točke: 
- javni objekti so energetsko zelo potratni z visokimi energijskimi števili (velik potencial za prihranek), 
- v objektih ni ciljnega spremljanja energije. 

3.2.3 Gospodarstvo 
 
V letu 2011 je bilo v občini Osilnica registriranih 36 poslovnih subjektov, od tega 5 gospodarskih družb ter 15 
samostojnih podjetnikov.  
 
Preglednica 20: Poslovni subjekti v občini Osilnica 
Vrsta družbe Osilnica 
Gospodarske družbe 5 
Samostojni podjetniki 15 
Zadruge 0 
Društva 8 
Pravne osebe javnega prava 0 
Pravne osebe zasebnega prava 0 
Poslovni subjekti - skupaj 36 

vir: bonitete.si, december 2011 
 
Na območje občine je bilo v letu 2010 registriranih 17 podjetij. Skupaj so zaposlovala 62 oseb, kar je v 
povprečju 3,6 osebe na podjetje, kar je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 5,3 zaposlena.  
 
Preglednica 21: Podjetja v občini Osilnica in Sloveniji 

Leto 2009 Število podjetij Število oseb, 
ki delajo Prihodek (1000 EUR) 

Osilnica 17 62 2.914 
SLOVENIJA 160.931 864.347 83.060.213 

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal 
 
Preglednica 22: Bruto letne investicije v nova osnovna sredstva po namenu investiranja (v 1000 EUR) - 
investicije v rekonstrukcijo, posodobitev, dograditev in razširitev 

Leto Osilnica Slovenija 
1996 63 665.819 
1997 170 769.703 
1998 90 870.471 
1999 72 1.000.657 
2000 6 1.256.287 
2001 2 1.342.965 
2002 4 1.220.256 
2003 0 1.472.171 



Lokalni energetski koncept Občine Osilnica 

  Stran 31 od 77 

2004 - 1.497.003 
2005 0 1.575.451 
2006 0 1.797.266 
2007 0 2.357.764 
2008 - 2.599.726 
2009 z 2.243.878 

vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal 
 
V občini Osilnica se je v nova osnovna sredstva - investicije v rekonstrukcijo, posodobitev, dograditev in 
razširitev največ vlagalo v letu 1997.  
 
Območja proizvodnih dejavnosti, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim 
in proizvodnim dejavnostim, so prikazana na spodnji sliki. Območja so opredeljena na podlagi osnutka 
občinskega prostorskega načrta občine Osilnica. 
 

 
Karta 6: Območja proizvodnih dejavnosti v občini Osilnica 

3.2.3.1 Analiza rabe energije v poslovnih stavbah 
 
Analizo rabe energije za ogrevanje poslovnih stavb smo izvedli z vprašalnikom za izvedbo preliminarnih 
energetskih pregledov objektov.  
 
Pridobili smo podatke sledečih javnih in poslovnih stavb: 
 Pošta in trgovina, 
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 LIV kolesa, 
 Tekstilarna, 
 Hotel Kovač. 
 
 
 
 
 

 
Preglednica 23: Poraba energije za ogrevanje za posamezno stavbo in izračun energijskega števila. 

Naziv 
objekta 

Ogrevana 
površina 

(m2) 

Hlajeni 
prostori 

(m2) 

Vrsta 
energenta 

Poraba 
energent

a 

Toplotna 
energija 
(v kWh) 

Energijsk
o število 

(kWh/m2) 

Poraba el. 
energije 
(KWh/a) 

Pošta in 
trgovina 300 0 ELKO(L) 2.800 28.000 94 35.600 

LIV kolesa 500 0 ELKO(L) 5.000 50.000 100 59.330 
Tekstilarna 120 0 ELKO(L) 2.500 25.000 208 14.240 
Hotel Kovač 750 0 UNP(L) 12.000 82.800 152 89.000 
SKUPAJ 1670    185.800  198.170 

 
Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da so energijska števila stavb v občini Osilnica visoka, povprečno 
energijsko število podobnih stavb je 90 kWh/m2. Tudi glede na razrede o energetski učinkovitosti, ki so 
podane s Prvilnikom o metodologiji izdelave in izdaji eneregtskih izkaznic stavb se analizirani objekti uvrščajo 
v zadnje tri razrede od skupno osmih razredov.  
 
Ključne ugotovitve: 
- poslovni objekti so energetsko zelo potratni z visokimi energijskimi števili (velik potencial za prihranek), 
- poslovni subjekti predstavljajo 46 % skupne rabe električne energije, 
- v poslovnih stavbah ni izvedenih razširjenih energetskih pregledov, ni vzpostavljenega energetskega 

knjigovodstva. 

3.2.4 Promet 
 
Preko območja občine Osilnica potekata regionalni cesti R3 Zgornji Čačič – Osilnica in R3 Bosljiva Loka – 
Osilnica. V letu 2010 je znašal povprečni letni dnevni promet na odseku Zgornji Čačič – Osilnica 50 vozil, na 
odseku Bosljiva Loka – Osilnica 210 vozil. Konec leta 2010 je bilo v občini Osilnica 244 cestnih vozil. 
Prevladovali so osebni avtomobili (73%). 
 
Preglednica 24: Cestna vozila konec leta 2010 (31.12.) glede na vrsto vozila 

Osilnica 2010 

Motorna vozila 

kolesa z motorjem 5 
motorna kolesa 4 
osebni avtomobili in 
specialni osebni avtomobili 

osebni avtomobili 178 
specialni osebni avtomobili 0 

avtobusi 0 

tovorna motorna vozila 

tovornjaki 10 
delovna motorna vozila 0 
vlačilci 2 
specialni tovornjaki 1 

traktorji 37 
Priklopna tovorna priklopna vozila priklopniki 0 
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Osilnica 2010 
vozila polpriklopniki 5 

bivalni priklopniki 0 
traktorski priklopniki 2 

SKUPAJ 244 
vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal (podatki Ministrstva za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve) 

 

 
Slika 3: Glavne prometnice v občini Osilnica 

vir: Atlas okolja11 
 
Ključne ugotovitve: 
- odsotnost baze podatkov glede porabe energentov na področju prometa; potrebno je izboljšati kvaliteto 

podatkov za ciljno zmanjšanje emisij. 

 
 
                                                
11 http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

R3 Zgornji Čačič - 
Osilnica 

R3 Bosljiva Loka – 
Osilnica 
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3.3 Proizvodni in distribucijski energetski sistemi 
 
V občini Osilnica ni energetskih distribucijskih sistemov za namen ogrevanja in hlajenja. 

3.3.1 Pregled večjih kotlovnic in porabnikov toplote 
 
Glede na podatke REN, se v občini večina stavb ne ogreva (54,0%). S pomočjo centralnega ogrevanja se 
ogreva 21,4% stavb, 24,1% stavb ima drugo ogrevanje. Pri stanovanjskih stavbah prevladuje drugo ogrevanje 
(45,6%), medtem ko večina nestanovanjskih stavb ni ogrevana (87,9%), kar je razumljivo saj med 
nestanovanjske stavbe spadajo vse stavbe, ki niso namenjen za prebivanje (poslovne, industrijske, kmetijske 
stavbe, garaže,…). 
 
Preglednica 25: Kotlarne 

Kotlarna Vrsta 
goriva 

Ogrevana 
površina 

Povprečna 
raba v 
zadnjih 

treh letih 

Raba 
sekundarne 

energije 

Raba 
končne 
energije 

Raba 
koristne 
energije 

EŠ 

Zdravstveni 
dom ELKO 200 3000-3500 n.p. n.p. n.p.  

Hotel 
Kovač UNP 350 n.p. n.p. n.p. n.p.  

Tovarna 
LIV ELKO 500 4000-5000 n.p. n.p. n.p.  

Tekstilna 
Tovarna ELKO 2500 2500 n.p. n.p. n.p.  

 
Preglednica 26: Število kotlovnic 

Kotlovnice Število 
kotlovnic 

do vključno 50 
kW 2 

nad 50 do 
vključno 100 
kWh 

2 

nad 100 do 200 
kWh 0 

nad 200 kWh 0 
 
Toplovodna kotla sta dva, in sicer v: 
- Hotelu Kovač: nazivne toplotne moči 2x20 kW z izkoristkom na podlagi opravljenih meritev 95%; starost 

kotla 2 leti: 
- Tekstilni tovarni  z nazivno toplotno močjo 70 kWh z izkoristkom na podlagi opravljenih meritev 95% , 

starost kotla 1 leto.  
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Ključne ugotovitve: 
- visoka energijska števila, 
- v poslovnih subjektih ni izvedenih študij izvedljivosti alternativnih sistemov ogrevanja, optimizacije 

proizvodnih procesov, pomanjkljiva osveščenost o OVE in URE. 

3.3.2  Elektro distribucija 
3.3.2.1 Trenutna oskrba v občini Osilnica 
 
Obravnavano področje občine Osilnica napaja razdelilna postaja RP Kočevska Reka po daljnovodu DV 
Draga. Razdelilna postaja RP Kočevska Reka je v normalnem obratovalnem stanju napajana iz razdelilne 
transformatorske postaje 110/20kV RTP Kočevje. V primeru izpada daljnovoda Draga je možno 
prenapajanje področja osilniške občine iz daljnovoda DV Brod na Kolpi iz RP Kočevska Reka ali iz 
daljnovoda DV Dane iz RTP Ribnica. Približen potek srednje napetostnega 20 kV daljnovodnega omrežja in 
transformatorskih postaj je razviden iz kartografske priloge E.   
 
Glede na trenutne razmere napajanja, so napetostne razmere ugodne in znotraj mej. Večje težave so z 
velikimi dolžinami daljnovodov, kar bi ob večanju porabe in razvoju industrijske porabe zahtevalo velika 
vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo. 

3.3.2.2 Načrti na področju oskrbe z električno energijo 
 
V primeru načrtovanja novih naselij ali obrtnih con, ki jih predvidi občina Osilnica in objektov za katere se 
predvideva potreba po priključitvi na elektroenergetsko omrežje, je potrebno predvideti izgradnjo nove 
elektroenergetske infrastrukture (transformatorska postaja s priključnim srednje napetostnim dovodom in 
nizkonapetostnim razvodom). Predhodno je potrebno opraviti elektroenergetsko analizo vklopa v srednje 
napetostno omrežje. 
 
Elektro Ljubljana d.d. v 10 letnem planu investicij predvideva izgradnjo naslednjih večjih elektroenergetskih 
objektov: 
 pokablitev obstoječega daljnovoda DV Draga (izgradnja 20 kV kablovoda Šajbnik – Bezgovica – Strojiči), 
 izgradnja transformatorske postaje Bezgovica, 
 nadomestna transformatorska postaja TP/K Mirtoviči s priključnim 20kV kablovodom. 
 
Vse ostale investicije na območju Občine Osilnica so manjšega značaja in zajemajo obnovo obstoječega 
elektroenergetskega omrežja. 
 
Podatki glede terminskega plana in investicijskih vlaganj nam distributer električne energije nam, le ta ni 
mogel posredovati saj jim niso na voljo podatki o predvidenih investicijskih vlaganjih v prihodnje. 

3.3.2.3 Letna poraba električne energije 
 
Preglednica 27: Poraba električne energije 
OBČINA OSILNICA/Leto 2008 2009 2010 Delež (v %) 
Struktura porabe v kWh KOLIČINA KOLIČINA KOLIČINA  
Gospodinjstva  392.339 392.937 398.427 47 
Poslovni odjem 416.312 394.182 389.948 46 
Javna razsvetljava 54.265 56.207 55.331 7 
SKUPAJ 862.916 843.326 843.706 100 
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Raba električne energije v industriji predstavlja 46% rabe celotne električne energije. Gospodinjstva so 
zastopana z 47% in  javna razsvetljava z 7% rabe celotne električne energije. 
 
Raba električne energije znotraj poslovnega odjema upada, raba električne energije v gospodinjstvih pa je 
vsako leto približno enaka.  
 
Skupna poraba električne energije v občini je v letu 2010 po podatkih podjetja Elektra Ljubljana d.d. znašala 
843.706 kWh in je bila med posameznimi skupinami porazdeljena kot prikazuje zgornja preglednica.  
 
Povprečna letna poraba električne energije na gospodinjstvo v Sloveniji znaša 4.119 kWh. 
 
Poprečna letna poraba električne energije:  

 poprečna raba v Sloveniji 4.119 kWh na gospodinjstvo; 
 poprečno v občini Osilnica 12.330 kWh na gospodinjstvo; 

Po podatkih, ki pa smo jih prejeli od elektro distributerja, je povprečna raba električne energije v občini 
Osilnica na gospodinjstvo znašala 12.330 kWh , kar je za skoraj 3 krat nad povprečno rabo v Sloveniji na 
gospodinjstvo. 
 
Naslednji del porabe električne energije predstavlja poslovni odjem. Upravičeni odjemalci so po podatkih 
podjetja Elektra Ljubljane v letu 2010 porabili 389.948 kWh električne energije, kar predstavlja 46 % rabe 
celotne električne energije občine Osilnice. 
 
a.) Analiza rabe električne energije za javno razsvetljavo  
 
Omrežje javne razsvetljave v občini Osilnica se postopoma prenavlja. Javna razsvetljava je na veliko mestih 
dotrajana. Občina je v decembru 2010 izdelala Načrt javne razsvetljave glede na zahteve Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS.št. 81/2007, 109/2007). 
 
Situacija s prikazom javne razsvetljave in TP v občini je podana v kartografski prilogi F.  
 
Glede na podatke Načrta javne razsvetljave je poraba električne energije za javno razsvetljavo v letu 2009 
znašala 56.207 kWh, kar predstavlja 7 % delež porabe od celotne rabe električne energije. Poraba EE za javno 
razsvetljavo na prebivalca tako znaša 139,13 kWh, kar je za 3 krat več kot je ciljna poraba na prebivalca, ki 
znaša 45,5 kWh.12  
 
Prihranki pri porabi EE se bodo dosegli z zamenjavo svetil, ki trenutno ne ustrezajo zakonodajnim zahtevam.  
 
Finančna konstrukcija zamenjave javne razsvetljave v Občini Osilnica  je prikazana znotraj Načrta javne 
razsvetljave. 
 
Ključne ugotovitve: 
- glavni porabnik električne energije v Občini Osilnica so gospodinjstva tarifni odjemalci z 47% rabe 

celotne električne energije v občini, sledi poslovni odjem z 46% in javna razsvetljava z 7%, 
- poraba energije za javno razsvetljavo trenutno nad ciljno vrednostjo za kar 3 krat, 
- gospodinjstva v Občini Osilnica porabijo za 3 krat več električne energije več, kot je slovensko povprečje.  
 
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
- dotrajana in premajhna nazivna moč transformatorskih postaj, 
- potreba po izgradnji nove transformatorske postaje, 
- podatkov glede terminskega plana in investicijskih vlaganj nam distributer električne energije ni mogel 

posredovati, saj podatki o predvidenih investicijskih vlaganjih v prihodnje niso na voljo. 

                                                
12 Elektro Primorska d.d., g. Loredan, po mailu junij 2009. 
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3.4 Skupna raba energije v občini Osilnica 
Analizo obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Osilnica smo izdelali na osnovi pridobljenih 
podatkov od pooblaščenih organizacij in izvedenih analiz (obravnave) naslednjih skupin: 

 gospodinjstev, 
 gospodarstva, 
 distribucije energije (toplotne in električne) 
 javne razsvetljave, 
 javnih stavb. 
 

Analiza stanja rabe in oskrbe z energijo je vsebinsko in procesno prilagojena območju občine, njeni velikosti 
in naravno geografskim značilnostim.  
 
V tem nadaljevanju združujemo porabo energije za vse skupine porabnikov v občini Osilnica, ki so 
podrobneje opisani v prejšnjem poglavju po posameznih sklopih. V spodnjih preglednicah so združeni 
podatki o porabi energije za ogrevanje ter pripravo sanitarne vode. Posebej so predstavljeni podatki za porabo 
električne energije.  
 
Preglednica 28: Poraba energentov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v občini Osilnica 
 

  
TOPLOTNA ENERGIJA ELEKTRIČNA ENERGIJA SKUPAJ 

Delež (v%) (v kWh) (v kWh) (v kWh) 

Gospodinjstva 2.274.160 398.427 2.672.587 79 

Javne stavbe 44.000 

389.948 619.748 19 Gospodarstvo 185.800 

Javna 
razsvetljava   55.331 55.331 2 

SKUPAJ 2.503.960 843.706 3.347.666 100 
vir: Lastni izračun na podlagi podatkov iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, podatkov iz občine Osilnica in 
opravljenih anket 
 
Letna bilanca v občini za ogrevanje pripravo tople sanitarne vode, pogon električnih aparatov in opreme ter 
javno razsvetljavo v občini Osilnica znaša 3.347.666 kWh oz 3.347 MWh. 
 
Ključne ugotovitve: 
Skupna raba energije v občini Osilnica znaša  3.347 MWh. Od tega se v gospodinjstvih porabi 79% v 
gospodarstvu 19% un v javni razsvetljavi 2%.  
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3.5 Predvidena raba energije v občini na podlagi 
načrtovanih novogradenj 

 
 a.) Izračuni podani na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj v občini Osilnica  
 
Glede na to, da je prostorski plan v fazi izdelave, bomo proučili tudi statističen podatek izdanih gradbenih 
dovoljen v preteklem obdobju in tako izdelali projekcijo novogradenj v prihodnosti. Preglednica v 
nadaljevanju kaže da je bilo v letih 2000 do 2010 izdanih 11 gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo in 2 
za ne stanovanjsko gradnjo.  
 
Iz tega lahko zaključimo, da se v povprečju v občini Osilnica izda 1 gradbeno dovoljenje za stanovanjsko 
gradnjo in  0,2 za ne stanovanjsko gradnjo na leto. Povprečna površina stanovanjske gradnje znaša 564 m2 in 
nestanovanjske gradnje 716 m2. 
 
Na podlagi podatka o izdanih gradbenih dovoljenj smo privzeli, da bo tudi v prihodnjem obdobju trend 
izdaje gradbenih dovoljenj ostal enak. To je vsekakor predpostavka, ki se lahko glede na dogajanje na trgu 
zelo spreminja in ni nujno, da je projekcija ravno taka. Vendar za informativno napoved bodoče potrebe po 
energiji je tudi nek okviren pokazatelj.  
 
Na osnovi podatkov o povprečni površini in prostornini stanovanjske gradnje smo glede na zadnji Pravilnik o 
učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/08) izračunali potrebe po energiji. Iz preglednice je tudi razvidno, 
da bo potrebno zagotoviti 25% bodoče energije za ogrevanje iz OVE.  
 
Preglednica 29: Potrebe po primarni energiji za stanovanjske novogradnje 
Letna dovedena energija za delovanje stavbe       
Dovedena energija za delovanje stavbe Qf 22.625 kWh 
Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) Qf 22.625 kWh 

dovedena energija za delovanje stavbe (delež obnovljivi viri) Qf (25%) 5.656 kWh 
Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m2 Qf 40 kWh/m2,a 
Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m3 Qf 15 kWh/m3,a 

 
Glede na pretekli trend izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske objekte, ter izvedene izračune je 
maksimalno energijsko število  za ogrevanje 42 kWh/m2a  in za gretje sanitarne vode 29 kWh/m2a ob 
prevzetem temperaturnem primanjkljaju13 2544.  
 
Izračuni kažejo, da bodo v občini Osilnica (ob zgoraj navedenem trendu izdaje gradbenih dovoljenj) dodatno 
potrebovali okoli 22.625 kWh na leto primarne energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode. Od tega bo 
potrebno vsaj 25% zagotoviti iz obnovljivih virov, kar predstavlja 5.656 kWh preostanek pa iz drugih virov. 
 
Preglednica 30: Potrebe po primarni energiji za nestanovanjske novogradnje 
Letna dovedena energija za delovanje stavbe       
Dovedena energija za delovanje stavbe Qf 179.160 kWh 
Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) Qf 35.832 kWh 

dovedena energija za delovanje stavbe (delež obnovljivi viri) Qf (25%) 8.958 kWh 
Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m2 Qf 250 kWh/m2,a 
Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m3 Qf 92 kWh/m3,a 

                                                
13 Temperaturni primanjkljaj v sezoni je vsota dnevnih razlik temperature med 20 °C in zunanjo povprečno dnevno temperaturo 
zraka za tiste dni od 1. julija do 30. junija, ko je povprečna dnevna temperatura nižja ali enaka 12°C. 
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Izračuni kažejo, da bodo v občini Osilnica (ob zgoraj navedenem trendu izdaje gradbenih dovoljenj) dodatno 
potrebovali okoli 179.160 kWh na leto primarne energije za delovanje nestanovanjske novogradnje. Od tega 
bo potrebno vsaj 25% zagotoviti iz obnovljivih virov, kar predstavlja 8.958 kWh preostanek pa iz drugih 
virov. 
 
Ključne ugotovitve in šibke točke: 
- Izračuni kažejo, da bodo v občini Osilnica (ob upoštevajočem trendu izdaje gradbenih dovoljenj) dodatno 
potrebovali okoli 201.785 kWh primarne energije na leto. Od tega bo potrebno vsaj 25% zagotoviti iz 
obnovljivih virov, kar predstavlja 14.614 kWh preostanek pa iz drugih virov. 
- Vse novo zgrajene stavbe v občini naj bodo grajene po zahtevah zadnjega Pravilnika o učinkoviti rabi 
energije v stavbah, ki določa maksimalno porabo energije in zahteva 25% delež OVE. 
 

3.6 Lokalni obnovljivi viri energije in drugi energetski 
potenciali 

3.6.1 Potencial izrabe energija sonca 
 
Za izrabo potenciala energije sonca je pomemben predvsem globalni in kvaziglobalni sončni obsev (gostota 
sončne energije, vpadle v določenem času na horizontalno oz. 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. Statistično sta energija in trajanje sončnega obsevanja povezana – dlje kot sije sonce, več je 
sončne energije. Zato lahko za oceno energije poleg izmerjenih vrednosti uporabljamo tudi podatke o trajanju 
sončnega obsevanja. 
 
V spodnji preglednici je prikazano število ur sončnega obsevanja v posameznem mesecu za Novo mesto, 
ocena za občino Osilnica (MOP ARSO, november 2010).  
 
Preglednica 31: Trajanje sončnega obsevanja (ure) za Novo mesto in Šmarato v letu 2007 ocena za občino 
Osilnica 
 

postaja 
indeks glede na povprečje 1981-
2000 

Mesec Novo mesto Šmarata Novo mesto Šmarata 
Januar 106,8 80,4 131 96 
Februar 75,3 69,4 65 66 
Marec 126,5 115,7 85 80 
April 272 245,9 164 163 
Maj 230 223,4 101 111 
Junij 231 206 99 99 
Julij 331 309,2 117 119 
Avgust 214,6 209,7 83 87 
September 204,1 195,1 109 105 
Oktober 110,5 107,2 94 87 
November 83 95,6 124 131 
December 26,8 57 42 95 

vir: ARSO, oddelek za klimatologijo, g. Gregor Vertačnik 
 
V preglednici v nadaljevanju je prikazana količina (v kWh/m2) sončnega obsevanja v posameznem mesecu. 
Preglednica vsebuje tudi primerjavo v odstotkih (%) glede na povprečje obdobja med leti 1994 – 2008.  
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Preglednica 32: Globalno sevanje  v merilni postaji Novo mesto ocena za občino Osilnica 
Mesec Obsev (kWh/m2) Indeks glede na 1994-2008 (%) 
Januar 43 114 
Februar 51,1 83 
Marec 88,1 90 
April 165,6 133 
Maj 174,6 102 
Junij 177,8 98 
Julij 207,8 110 
Avgust 149,1 95 
September 122 112 
Oktober 64,3 93 
November 42,7 118 
December 22,4 85 

vir: ARSO, oddelek za klimatologijo, g. Gregor Vertačnik 
 
 

pomlad poletje 

jesen zima 
Karta 7: Povprečno trajanje sončnega obsevanja 1971 - 2000 v občini Osilnica 

vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS 
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Slika 4: Letni globalni obsev horizontalnih površin v Sloveniji 

vir: Sončna energija v Sloveniji, Jože Rakovec, Damijana Kastelec in Klemen Zakšek 

 
Slika 5: Letni kvaziglobalni obsev različno nagnjenih in orientiranih tal po Sloveniji 

vir: Sončna energija v Sloveniji, Jože Rakovec, Damijana Kastelec in Klemen Zakšek 
 
Pri izrabi sončne energije je pomembno, kam je obrnjen sprejemnik sončne energije, da nanj vpade čim več 
energije. Seveda morajo morebitni uporabniki postaviti svoje naprave na mesto, ki je dovolj visoko in odprto, 
tako da ga vsaj na južni strani ne omejujejo ovire. Zdi se, da je najboljša orientacija na jug, kar res velja za 
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december. Vendar je po nižinah predvsem v hladnejšem delu leta zjutraj pogosto megla, ki izgine šele 
dopoldne. V takih primerih je bolje, da sprejemnik ni obrnjen točno na jug, temveč nekoliko na zahod, zato 
da popoldansko sonce, ki ga je več kot dopoldanskega, nanj vpada čim bolj pravokotno. Tako so npr. marca 
ugodnejši azimuti okoli 183°. Pozimi, ko je sonce nizko, so boljši večji nakloni (60°), poleti pa manjši.  
 
Večina občine Osilnica ima letni globalni obsev med 4.000 in 4.200 MJm-2, kvaziglobalni obsev pa se giblje 
med 3.700 in 4.000 MJm-2. 
 
Glede na podatke aplikacije ENGIS na območju občine Osilnica ni registriranih sončnih elektrarn. 
 
Preglednica 33: Potencial pridobivanja električne energije na strehah javnih objektov 

Objekt 
Vrsta 

kritine 
Naklon 
strehe 

Razpoložlji
vost strehe 

Moč 
FNE 

Ocena 
investicije 

Enos
tavn

a 
doba 
vrača
nja, 
leto 

CO
2 

Pričakovana 
proizvodnja 

Pričakovan
a prodaja 

Dobiče
k 

    
ocena 
v st. m2 kW "na ključ" 

kg 

kWh/a €/a €/15let 
OŠ in 
Občina 
Osilnica Opeka 30 68 10 

                      
26.352,00 €  8,8 

5.2
97,

4 9.995 
                      
3.011,00 €  

     
45.173,
00 €  

ZD Osilnica   13 75 11 
                      
28.380,00 €  8,8 

5.7
02,

8 10.760 
                      
3.240,00 €  

     
48.645,
00 €  

                      
SKUPAJ - 
predvideni     143 21 54.732 18 

11.
000 20.755 6.251 93.818 

 
Op.:         

- Cena za proizvedeno el. energijo v 15 letih od izvedbe ima subvencionirano osnovo. 
- Objekti označeni zeleno so na isti lokaciji znotraj kompleksa stavb ter kot taki obravnavani skupaj. 
- Obratovalne ure so za obravnavno območje predvidene na 1.100 kWh/kWp,a 
- Odkupna cena energije se predvidi za leto zaključene izvedbe. V izračunu je predvidena 0,30402 

€/kWh za obdobje 15 let oz. variira glede na priključno moč      
  

- Ocena investicije upošteva izgradnjo na ključ, kjer je upoštevano PZI, nadzor, zavarovanje, izvedba 
(moduli, podkonstrukcija, razsmerniki, idr.)        

- Končna ponudba je odvisna od ponudnikov        
 
Ključne ugotovitve: 
- večina občine Osilnica ima letni globalni obsev med 4.000 in 4.200 MJm-2, kvaziglobalni obsev pa se giblje 

med 3.700 in 4.000 MJm-2, 
- na območju občine Osilnica so potenciali za izkoriščanje sončne energije, 
- primerni so tako sistemi za pridobivanje električne energije (sončna elektrarna) kot za ogrevanje sanitarne 

vode, 
- sisteme za izkoriščanje sončne energije naj se prednostno namešča na že obstoječe objekte. 
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3.6.2  Potencial izrabe energije vetra 
 
Najbližje mesto za merjenje hitrosti vetra je merilno mesto Iskrba. Podatki prikazani v spodnji preglednici se 
nanašajo na desetletno obdobje 2000-2009. Meritve so bile opravljene z elektronskim anemometrom na 
drogu višine 10 m. Ker se hitrost vetra ne meri na območju občine, se lahko zaradi reliefa, talne podlage in 
vetrnih ovir meritve na merilnih mestih razlikujejo od dejanskih na območju občine. Merilno mesto Iskrba 
sicer ni zelo oddaljeno od občine Osilnica, vendar je lahko zaradi okoliškega reliefa vetrovnost drugačna od 
spodaj prikazane. 
 
Gostota moči je izračunana iz povprečnega kuba hitrosti in za zrak pri povprečni temperaturi 15 °C na 
nadmorski višini meritev. Na izpostavljenih območjih (grebeni, vrhovi hribov) brez vetrnih ovir je hitrost 
vetra in njegova moč lahko večja od izmerjenih. 
 
Preglednica 34: Podatki o vetru za merilno mesto Iskrba za obdobje 2000-2009 

Merilno mesto Hi Std. Moč Y X 
Iskrba 0.8 0.9 2.1 489290 46336 

Legenda:  
 Hi: povprečna hitrost (m/s) 
 Std: standardni odklon hitrosti (m/s) 
 Moc: povprečna gostota moči (W/m2); 
 Y, X: koordinate v državnem koordinatnem sistemu (m). 
vir: ARSO, Renato Bertalanič po elektronski pošti 

10 m nad tlemi 50 m nad tlemi 
Karta 8: Povprečna hitrost vetra 1994 - 2001 v občini Osilnica 

vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS 
 
Povprečna hitrost vetra izmerjena na 50 metrih nad tlemi se na večini območja občine giblje v velikostnem 
razredu 1 - 2 m/s. 
 
Ključne ugotovitve: 
- na območju občine Osilnica ni potenciala za izkoriščanje vetrne energije. 
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3.6.3  Potencial proizvodnje bioplina 
 
V občini Osilnica je po podatkih kmetijskega popisa leta 2000 51 kmetij, ki so večinoma velike do 2 ha. 
Večina kmetij se ukvarja z mešano živinorejo, v občini je 65,17 GVŽ. Podrobnejši podatki so prikazani v 
spodnjih preglednicah.  
 
Preglednica 35: Kmetije po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) v občini Osilnica 
Skupaj >0 -< 2 2 - < 5 5 - < 10 >=10 
51 19 z z z 

vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2000 
 
Preglednica 36: Družinske kmetije po tipu kmetovanja v občini Osilnica 

Tip kmetovanja Število družinskih 
kmetij 

poljedelstvo - 
vrtnarstvo - 
trajni nasadi - 
pašna živina 5 
prašiči in perutnina - 
mešana rastlinska pridelava 4 
mešana živinoreja 23 
mešana rastlinska pridelava in 
živinoreja 19 

nerazvrščene kmetije - 
SKUPAJ 51 

vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2000 
Preglednica 37: Družinske kmetije po rabi njiv v občini Osilnica 

Raba njiv Družinske kmetije Površina  
(ha) 

njive in vrtovi, skupaj 50 13,02 
žita za pridelavo zrnja 24 2,15 
krompir 49 4,41 
krmne rastline 29 5,23 
zelenjava 20 0,44 

vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2000 
 
Preglednica 38: Družinske kmetije po številu GVŽ in živine v občini Osilnica 

Družinske 
kmetije z 
GVŽ 

Skupni 
GVŽ 

Govedo, 
družinske 
kmetije 

Govedo, 
živali 

Prašiči, 
družinske 
kmetije 

Prašiči, 
živali 

Krave 
molznice, 
družinske 
kmetije 

Krave 
molznice, 

živali 

48 65,17 25 60 4 35 7 10 
vir: Statistični urad RS, Popis kmetijstva 2000 
 
Ključne ugotovitve: 
- na območju občine Osilnica ni potenciala za pridobivanje energije iz gnojevke. 



Lokalni energetski koncept Občine Osilnica 

  Stran 45 od 77 

3.6.4  Potencial izrabe lesne biomase 
 
Lesna biomasa je domač in obnovljiv vir energije, ki pa ni neomejen. Glede na dejansko rabo tal, 88,1% 
površin občine Osilnica pokriva gozd (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, podatki o dejanski 
rabi tal, stanje na dan 24. 12. 201014). Tako lahko zaključimo, da ima občina Osilnica teoretičen potencial 
lesne biomase iz gozdov. Dejansko razpoložljive količine lesne biomase iz gozdov pa omejujejo socialni, 
ekonomski in okoljski dejavniki. Pri odločanju o spodbujanju rabe lesne biomase na lokalnem nivoju je 
pomembno poznavanje omejitev (http://www.biomasa.zgs.gov.si/).  
 
Na Zavodu za gozdove Slovenije so, na podlagi podatkov iz Statističnega urada R Slovenije in Zavoda za 
Gozdove Slovenije (podatki iz baze SWEIS) (podatki za leta 2002, 2003 in 2004), izdelali oceno potenciala 
lesne biomase po občinah. Predstavljeni zemljevidi so pripomoček za lažje odločanje. Rezultati niso 
namenjeni izdelavam študij izvedljivosti za posamezne biomasne objekte. S predstavitvijo posameznih 
pomembnih parametrov na nivoju občin ter izračunom strokovnih ocen so želeli prikazati kako raznolike so 
razmere v Sloveniji. Hkrati pa so želeli omogočiti posamezniku, da oceni kateri dejavniki (socialni, ekonomski 
ali okoljski) so v posamezni občini bolj kritični in kateri manj. Z grafičnimi prikazi so želeli na različne načine 
prikazati kako podatki o gozdovih in občinah vplivajo na ocene potencialov lesne biomase na nivoju občin. 
Pri tem je potrebno poudariti, da so za osnovo vzeli podatke o gozdovih in nekatere splošne podatke o 
občinah. Podatki o lesnopredelovalni industriji in količinah lesnih ostankov niso zajeti v analizo. Podatki v 
obliki rangov ne morejo biti podlaga za strokovne študije. 
 
Preglednica 39: Splošni podatki glede gozdov v občini Osilnica 

površina gozdov 3.271 ha 
delež gozda 90,3% 
površina gozda na prebivalca 7,6 ha 
delež zasebnega gozda 35,4% 
največji možni posek 8.828 m3/leto 
realizacija največjega možnega poseka 4.145 m3 
delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov 48,22% 
delež stanovanj ogrevanih z lesom 95% 

vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/ 
 
Demografski kazalci:  5 
Socialno-ekonomski kazalci: 5 
Gozdnogospodarski kazalci: 4 
Sinteza kazalcev:  5 
vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/ 
 
Občina Osilnica ima skupni rang 5 (rang 1 = manj primerne za rabo lesne biomase, rang 5 = bolj primerne za 
rabo lesne biomase). 
 
Ključne ugotovitve: 
- na območju občine Osilnica obstaja potencial za rabo lesne biomase. 

                                                
14 http://rkg.gov.si/GERK/ 
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3.6.5 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.  
 
Možnost izkoriščanja geotermalne energije je na področju Slovenije zaradi raznolike geološke sestave tal 
različna. Geotermalno najbogatejša in tudi najbolj raziskana so naslednja območja: Panonska nižina, Krško-
Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina, slovenska Istra in območje zahodne Slovenije.  
 
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). 
 
Za območje občine Osilnica ni podatkov o vrtinah oziroma o rabi geotermalne energije. 
 
Ključne ugotovitve: 
- potencial izrabe geotermalne energije bi bilo potrebno preučiti. 

3.6.6 Vodni potencial 
 
Občina Osilnica je vodnata, z enim večjim vodotokom – Kolpo s pritoki (Ribiški potok, Sušica, Mirtovički 
potok,…). 
 
Glede na podatke aplikacije ENGIS sta na območju občine registrirane dve mali hidroelektrarni. 



Lokalni energetski koncept Občine Osilnica 

  Stran 47 od 77 

 
Slika 6: Lokacije malih hidroelektrarn na območju občine Osilnica 

vir: http://www.engis.si/ 
 
Ključne ugotovitve: 
- na območju občine obstaja vodni potencial, vendar so zaradi varstva narave na območju občine možnosti 

izkoriščanja tega OVE omejene. 

3.6.7  Potencial izrabe odpadkov  
 
Koncesijo za odvoz odpadkov ima podjetje Saubermacher d.o.o.. Obstaja sistem ločenega zbiranja 
komunalnih odpadkov, pri čemer se ti sortirajo na samem izvoru. 
 
Ključne ugotovitve: 
- občina Osilnica odpadkov ne bo izrabljala v energetske namene. 
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4 PREGLED KLJUČNIH UGOTOVITEV IZ ANALIZE STANJA  
 
V nadaljevanju podajamo pregled ključnih ugotovitev, ki so predstavljene v predhodnih poglavjih in se 
nanašajo na področje učinkovite rabe energije. 
 
Preglednica 40: Zbrane ključne ugotovitve na podlagi analize po posameznih področjih 

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA 

Prebivalstvo in 
poselitev 

- v začetku leta 2011 je bilo v občini 399 prebivalcev, 
- 41,3% prebivalcev občine prebiva v naseljih Osilnica in Sela, v jugozahodnem delu 

občine, 
- prevladujejo gozdna zemljišča (88,1% površine občine), sledijo jim kmetijska 

zemljišča (9,1%), pozidana zemljišča predstavljajo 1,6% površine občine. 

Klima in podnebje 

- povprečno trajanje ogrevalne sezone znaša v južnem delu občine med 240 in 250 
dnevi, medtem ko na severu občine lahko traja celo leto, 

- povprečni temperaturni primanjkljaj znaša v južnem delu občine med 3400 in 3600 
Kdan, v severnem delu  pa med 4400 in 4600 Kdan, 

- povprečna letna višina padavin znaša med 1600 in 2600 mm in se je povečevaje od 
juga proti severu. 

Varovana 
območja 

- varovana območja narave prekrivajo celotno območje občine, kar predstavlja 
omejitve pri izvedbi ukrepov na področju OVE in URE. 

Kulturna 
dediščina 

- šest enot profane kulturne dediščine in dve območji naselbinske dediščine (vasi 
Osilnica in Ribjek), kar predstavlja omejitve pri izvedbi ukrepov na področju OVE 
in URE. 

Prostorski razvoj 
- razpršena poselitev, dve večji naselji, 
- prednostni razvoj naselij Osilnica in Sela, 
- velikost povprečnega gospodinjstva pod slovenskim povprečjem. 

Značilnosti stavb 

- med stavbami prevladujejo samostoječe stavbe 99,0%), 
- stavbni fond v občini Osilnica je starejšega datuma, v obdobju zadnjih dvajsetih let 

je bilo zgrajenih 12,0% stavb v občini, 
- večina stavb ni imela prenovljene strehe (70,5%) ali fasade (91,2%), 
- okna so bila zamenjana v 17,2% delih stavb, 
- 54,0% stavb se ne ogreva, večina stanovanjskih stavb se ogreva z drugim 

ogrevanjem (45,6%), pri nestanovanjskih stavbah pa se večina stavb ne ogreva 
(87,9%), 

- obstaja velik potencial za prihranek energije. 
RABA ENERGIJE PO VRSTI UPORABNIKOV 

Gospodinjstva  

- prevladujoč vir ogrevanja je LES s katerim se ogreva 86% stanovanj, ELKO je 
zastopan z 14%, 

- skupna raba energije je za 69% višja primerjavi z  Slovenijo, 
- na osnovi temperaturnega primanjkljaja je poraba energije za ogrevanje v Osilnici 

višja za približno 30% od slovenskega povprečja; večja poraba je razumljiva, glede 
na dejstvo, da so kotli zastareli in imajo posledično slabši izkoristek, kot tudi 
podatek o slabi  izolaciji objektov, 

- zaradi izkazanega dejstva o intenzivni rabi lesne biomase na območju Osilnice je 
smiselno razmisliti o investiciji za skupno kotlovnico na lesno biomaso. 

Javne stavbe 
- javni objekti so energetsko zelo potratni z visokimi energijskimi števili (velik 

potencial za prihranek), 
- v objektih ni ciljnega spremljanja energije. 
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Gospodarstvo 

- poslovni objekti so energetsko zelo potratni z visokimi energijskimi števili (velik 
potencial za prihranek), 

- poslovni subjekti predstavljajo 46 % skupne rabe električne energije, 
- v poslovnih stavbah ni izvedenih razširjenih energetskih pregledov, ni 

vzpostavljenega energetskega knjigovodstva. 

Promet - odsotnost baze podatkov glede porabe energentov na področju prometa; potrebno 
je izboljšati kvaliteto podatkov za ciljno zmanjšanje emisij. 

PROIZVODNI IN DISTRIBUCIJSKI ENERGETSKI SISTEMI 

Raba električne 
energije 

- glavni porabnik električne energije v Občini Osilnica so gospodinjstva tarifni 
odjemalci z 47% rabe celotne električne energije v občini, sledi poslovni odjem z 
46% in javna razsvetljava z 7%, 

- poraba energije za javno razsvetljavo trenutno nad ciljno vrednostjo za kar 3 krat, 
- gospodinjstva v Občini Osilnica porabijo za 3 krat več električne energije več, kot 

je slovensko povprečje.  
 
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
- dotrajana in premajhna nazivna moč transformatorskih postaj, 
- potreba po izgradnji nove transformatorske postaje, 
- podatkov glede terminskega plana in investicijskih vlaganj nam distributer 

električne energije ni mogel posredovati, saj podatki o predvidenih investicijskih 
vlaganjih v prihodnje niso na voljo. 

Analiza oskrbe z 
zemeljskim 
plinom in 
utekočinjenim 
naftnim plinom 

- v občini Osilnica ni energetskih distribucijskih sistemov za namen ogrevanja in 
hlajenja. 

Analiza večjih 
kotlovnic  

- visoka energijska števila, 
- v poslovnih subjektih ni izvedenih študij izvedljivosti alternativnih sistemov 

ogrevanja, optimizacije proizvodnih procesov, pomanjkljiva osveščenost o OVE 
in URE. 

SKUPNA RABA ENERGIJE V OBČINI 
Skupna raba energije v občini Osilnica znaša  3.347 MWh. Od tega se v gospodinjstvih porabi 79% v 
gospodarstvu 19% un v javni razsvetljavi 2%.  
PREDVIDENA RABA ENERGIJE V OBČINI NA PODLAGI NAČRTOVANIH NOVOGRADENJ 
Izračuni kažejo, da bodo v občini Osilnica (ob upoštevajočem trendu izdaje gradbenih dovoljenj) dodatno 
potrebovali okoli 201.785 kWh primarne energije na leto. Od tega bo potrebno vsaj 25% zagotoviti iz 
obnovljivih virov, kar predstavlja 14.614 kWh preostanek pa iz drugih virov. 
- Vse novo zgrajene stavbe v občini naj bodo grajene po zahtevah zadnjega Pravilnika o učinkoviti rabi 
energije v stavbah, ki določa maksimalno porabo energije in zahteva 25% delež OVE 
LOKALNI OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN DRUGI ENERGETSKI POTENCIALI 

Potencial izrabe 
energije sonca 

- večina občine Osilnica ima letni globalni obsev med 4.000 in 4.200 MJm-2, 
kvaziglobalni obsev pa se giblje med 3.700 in 4.000 MJm-2, 

- na območju občine Osilnica so potenciali za izkoriščanje sončne energije, 
- primerni so tako sistemi za pridobivanje električne energije (sončna elektrarna) kot 

za ogrevanje sanitarne vode, 
- sisteme za izkoriščanje sončne energije naj se prednostno namešča na že obstoječe 

objekte. 
Potencial izrabe 
energije vetra - na območju občine Osilnica ni potenciala za izkoriščanje vetrne energije. 
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Potencial 
proizvodnje 
bioplina 

- na območju občine Osilnica ni potenciala za pridobivanje energije iz gnojevke. 

Potencial izrabe 
lesne biomase - na območju občine Osilnica obstaja potencial za rabo lesne biomase. 

Potencial izrabe 
geotermalne 
energije 

- potencial izrabe geotermalne energije bi bilo potrebno preučiti. 

Vodni potencial - na območju občine obstaja vodni potencial, vendar so zaradi varstva narave na 
območju občine možnosti izkoriščanja tega OVE omejene. 

Potencial izrabe 
odpadkov - občina Osilnica odpadkov ne bo izrabljala v energetske namene. 
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5 OPREDELITEV ŠIBKIH TOČK OBSTOJEČE OSKRBE IN RABE 
ENERGIJE 

 
Na podlagi zaključkov narejenih na podlagi izvedene analize stanja so v spodnji preglednici opredeljene šibke 
točke za posamezno področje oziroma segment. Šibke točke v veliki meri sovpadajo s ključnimi 
ugotovitvami, kar je tudi razumljivo, saj šibke točke predstavljajo tako imenovano negativno ugotovitev in 
hkrati predstavljajo možnost za izboljšave oziroma opredelitev projektov za izboljšanje stanja na področju 
URE in OVE. 
 
Preglednica 41: Šibke točke po posameznih področjih 

Področje Šibke točke 

SPLOŠNO 

- Omejitve povezane z zavarovanimi območij in enotami kulturne dediščine 
- Star stanovanjski fond 
- Zamude pri izgradnji načrtovanega plinovodnega omrežja 
- Ne opredeljene rešitve za skupne sisteme na področju ogrevanja in hlajenja  

izven podeljene koncesijske pogodbe o izgradnji plinovodnega omrežja  
- Odsotnost sistemov za hlajenje  

Poraba energije v 
gospodinjstvih 

- Slaba informiranost prebivalstva o možnostih URE in OVE 
- Individualni sistemi ogrevanja  
- Odsotnost toplotne izolacije, staro stavbo pohištvo, stari sistemi ogrevanja 
- Slaba zastopanost OVE  

Poraba energije v 
javnih stavbah 

- Odsotnost akcijskih načrtov za izvajanje investicijskih ukrepov v javnih stavbah 
- Visoka energijska števila; Odsotnost toplotne izolacije, stari sistema ogrevanja, 

staro stavbno pohištvo 
- V javnih stavbah ni prisotna uporaba OVE. Premalo poudarka na URE 
- Odsotnost izobraževanj o URE in OVE zaposlenih v javni upravi 

Poraba energije v 
gospodarstvu 

- Visoka energijska števila, 
- Ni vzpostavljenega ciljnega spremljanja rabe energije 
- Ni izvedenih razširjenih energetskih pregledov 
- Premalo zavzemanja za znižanje rabe energije,  
- Ni izvedenih študij izvedljivosti alternativnih sistemov ogrevanja, optimizacije 

proizvodnih procesov. 
- Slaba osveščenost gospodarskih subjektov o OVE in URE 

Električna energija 
- Večja poraba električne energije glede na slovensko povprečje v gospodinjstvih  
- Poraba električne energije za javno razsvetljavo nad ciljno vrednostjo 
- Dotrajana in premajhna nazivna moč transformatorskih postaj. 

Izraba obnovljivih virov energije 
-  sončna energija - Neizkoriščen potencial glede na naravne danosti  
- lesna biomasa, bioplin - Neizkoriščen potencial glede na naravne danosti  
-     geotermalna energija - Neraziskan potencial 
-    vodna energija - na območju občine obstaja vodni potencial, vendar so zaradi varstva narave na 

območju občine možnosti izkoriščanja tega OVE omejene. 
- izraba vetra  - ni potenciala zaradi omejitev v prostoru 
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6 STRATEŠKI CILJI URE IN OVE  
Cilji energetskega načrtovanja v občini morajo slediti smernicam nacionalnega energetskega programa in sicer 
glede: 

- zanesljivosti oskrbe z energijo; 
- konkurenčnosti oskrbe z energijo; 
- varovanja okolja. 

 
Zato v nadaljevanju najprej podajamo pregled strateških ciljev URE in OVE, ki izhajajo iz Nacionalnega 
energetskega programa in Akcijskega načrta za energijsko učinkovitost 2008-2016.  
 
Preglednica 42: Pregled strateških ciljev URE in OVE 
Program/načrt Cilji 

Nacionalni 
energetski 
program 

Dolgoročni cilji z vidika zanesljivosti oskrbe z energijo: 
1. Dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov, ki je primerljiv 

današnjemu: 
o s konkurenčno oskrbo RS z električno energijo iz lastnih virov v 

obsegu najmanj 75% sedanje porabe. Vgrajena moč elektrarn mora biti 
vsaj 45% nad najvišjo konično močjo; 

o z izboljševanjem dolgoročne konkurenčnosti proizvajalcev električne 
energije v RS; 

o z zagotavljanjem vsaj 60% sistemske rezerve; 
o z zagotavljanjem večine devetdesetdnevnih rezerv nafte in nafte in 

naftnih derivatov na različnih lokacijah v RS. 
2. Stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetske 

infrastrukture in kakovosti oskrbe. 
3. Uvajanje ukrepov energijske učinkovitosti, URE in OVE. 
4. Ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža v vseh 

energetskih podjetjih nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo in pri 
vseh obveznih javnih službah. 

5. Doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu 
z mednarodnimi standardi. 

6. Nižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša lokacija sredstev na 
trgu energije udeleženih podjetij. 

Najpomembnejši cilji na področju zagotavljanja konkurenčnosti oskrbe 
z energijo: 
1. Zagotoviti odprt trg z električno energijo in zemeljskim plinom. 
2. Zagotovitev učinkovitega in preglednega delovanja reguliranih energetskih 

dejavnosti s: 
o strokovno, učinkovito, neodvisno in pregledno regulacijo energetskih 

trgov; 
o pravno in funkcionalno ločitvijo med različnimi proizvajalci in 

dobavitelji električne energije; 
o zagotovitvijo konkurenčnosti mer različnimi dobavitelji zemeljskega 

plina in UNP; 
o zagotavljanjem pogojev za pregledno, varno in učinkovito delovanje 

organiziranih trgov z energijo in energenti. 
3. Vzpodbujanje znanstvenega in tehnološkega razvoja na področju 

proizvodnje, rabe in distribucije energije. 
Okoljevarstveni cilji: 
1. Izboljšanje učinkovitosti rabe energije in znižanje toplogrednih plinov:  
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Program/načrt Cilji 
o do leta 2010 povišati učinkovitost rabe energije v industriji in 

storitvenem sektorju za 10% glede na izhodiščno let 2004; 
o do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v stavbah za 10% 

glede na izhodiščno let 2004; 
o do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v javnem sektorju za 

15% glede na izhodiščno let 2004; 
o do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v prometu za 10% 

glede na izhodiščno let 2004; 
o podvojiti delež električne energije iz soproizvodnje z 800 GWh v letu 

2000 na 1.600 GWh v letu 2010. 
2. Dvig deleža OVE v primarni energijski bilanci z 8,8% v letu 2001 na 12% 

do leta 2010 in sicer: 
o povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22% v letu 2001 na 25% 

do leta 2010; 
o dvig deleža električne energije iz OVE s 32% v letu 2002 na 33,6% do 

leta 2010; 
o zagotovitev do 2% deleža biogoriv v transportu. 

Nacionalnega 
akcijskega 
načrta za 
energetsko 
učinkovitost za 
obdobje 2008–
2016, 

 

Ciljni prihranek končne energije v obdobju 2008–2016 je 9,0 % 

Vmesni ciljni prihranek končne energije 2008–2010 je 2,5 % 

Operativnega 
programa 
zmanjševanja 
emisij TGP do 
2012 

OP‐TGP vključuje cilje(ReNEP): obveznost 8‐odstotnega zmanjšanja emisij 
TGP v prvem ciljnem obdobju 2008‐2012 glede na izhodiščno leto 1986 
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6.1 Cilji LEK občine Osilnica 
 
V skladu z veljavnim Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov 
(Uradni list RS, št. 74/2009) mora lokalna skupnost z aktivnostmi, ki izhajajo iz sprejetega lokalnega 
energetskega koncepta, minimalno dosegati najmanj cilje iz: 

 Nacionalnega energetskega programa, 
 Operativnega programa zmanjšanja emisij TGP do 2012, 
 Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN‐URE), 
 nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije proizvedene iz obnovljivih virov 

energije, 
 nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije proizvedene v soproizvodnji 

toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter 
 opredelitve ciljev in predvidenih ukrepov v posamezni lokalni skupnosti. 

 
Cilji, ki si jih postavi samoupravna lokalna skupnost, morajo biti usklajeni z možnostmi učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov na njenem območju. Postavljene cilje lahko skupnost doseže samostojno ali v 
sodelovanju z drugo samoupravno lokalno skupnostjo. 
 
V januarju 2011 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 3/2011), ki tudi na področju ciljev, ki jih mora 
zasledovati posamezna lokalna skupnost, uvaja spremembe, ki so posledica novo sprejetega Akcijskega načrta 
za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 (ANOVE), s čemer nadomešča zgoraj omenjene 
»nacionalne okvirne cilje za prihodnjo porabo električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije«. 
Na tem mestu velja omeniti tudi, da je novi Nacionalni energetski program v sklepni fazi izdelave (predlog 
osnutka je objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo 15), zato so bili pri pripravi ciljev občine 
Osilnica upoštevali tudi okvirne cilje, ki izhajajo iz tega dokumenta. 
 
a.) Učinkovita raba energije 

 izboljšanje URE za 20% do leta 2020 glede na leto 2008 
 URE kot prednostno področje razvoja; 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 

 
b.) Raba energije v prometu  
Vzpostavitev podpornega okolja za: 

– učinkovita vozila z motorjem na notranje zgorevanje 
– varčna vožnja in smotrna uporaba vozil 
– električna akumulatorska vozila in vozila na vodik 
– polnilna infrastruktura za električna akumulatorska vozila in vozila na vodik 
– polnilna infrastruktura za stisnjen zemeljski plin (SZP) in utekočinjen zemeljski plin (UNP) 
– primešavanje biogoriv dizelskemu gorivu in bencinom 
– biogoriva in ostali OVE v javnem prometu in kmetijstvu  
– SZP v javnem potniškem prometu 
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c.) Obnovljivi viri energije  

 OVE promet: 10%  
 OVE toplota: 33% 
 OVE električna energija: 39% 

 
Operativni cilji: 

 15% električne energije iz razpršene proizvodnje OVE 
 80% OVE+SPTE v sistemih daljinskega ogrevanja do 2020 (najmanj 20% OVE) 

 
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 
 daljinska oskrba s hladom  
 učinkovitost sistemov, zmanjšanje toplotnih izgub 
 napredne tehnologije vodenja procesov 

6.2 Ukrepi in aktivnosti LEK Občine Osilnica 
V nadaljevanju so po posameznem ukrepu podane aktivnosti. Pod aktivnost je mišljen projekt oziroma 
delovni sklop. Detajlneje je način izvajanja pod-aktivnosti posameznega projekta oziroma delovnega sklopa 
predstavljen v projektnih nalogah, ki so opisane za posamezne aktivnosti (projekte oziroma delovne sklope). 
Znotraj projektne naloge so podani: nosilec aktivnosti, oseba, odgovorna za koordinacijo aktivnosti, rok 
predvidene izvedbe aktivnosti (terminski načrt izvajanja aktivnosti), pričakovani rezultati (kratek opis projekta 
in njegovih učinkov), celotna vrednost aktivnosti (finančni načrt izvajanja aktivnosti), kjer je opredeljen delež 
občine v financiranju in ostali predvideni viri financiranja.  
Aktivnosti po posameznem ukrepu so podane v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 43: Tabela ukrepov in aktivnosti LEK Osilnica 
UKREP AKTIVNOSTI 
OVE in URE 
Proizvodni in 
distribucijski sistemi 

Izdelava študije izvedljivosti za izvedbo skupnih sistemov (ogrevanje 
/hlajenje)(DOLB) 
Postavitev sistema DOLB v centru naselja Osilnica 
Promocija in uvajanje toplotnih črpalk  
Izboljšava sistema distribucije električne energije 

OVE-Javni sektor Postavitev sončnih elektrarn na strehah javnih objektov 
Preučitev možnosti prehoda v rabi energenta posameznega javnega objekta na 
OVE  
Preučitev možnosti nakupa električne energije iz OVE 
Uvajanje zelenega javnega naročanja 

Promet Vzpostavitev podpornega okolja za trajnostno mobilnost 
Razvoj kolesarskega omrežja 

URE-Javni sektor 
 

Izvedba sanacije javne razsvetljave 
Uvedba energetskega knjigovodstva v javnih stavbah  
Izvedba razširjenih energetskih pregledov javnih stavb in Pridobitev energetske 
izkaznice 
Uvedba manjših varčevalnih ukrepov  
Energetska sanacija javnih objektov 
Gradnja nizko energijskih občinskih javnih objektov  
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UKREP AKTIVNOSTI 
URE in OVE- 
Industrija 

  

Načrt spodbujanja in uvajanja URE in OVE v podjetjih; spodbujanje 
energetske in okoljske učinkovitosti (promocija URE in OVE), podpora pri 
uvajanju energetskih standardov 

URE-Gospodinjstvo Priprava načrta promocijskih aktivnostih URE in OVE 
Energetsko varčna 
gradnja 

Zagotavljanje URE pri prostorskem načrtovanju  
Opredelitev obveznosti glede energetsko varčne gradnje in sistemov v 
ustreznih občinskih aktih  

Energetski 
menedžment 

Imenovanje energetskega menedžerja 
 

 
Preglednica 44: Podrobnejši pregled aktivnosti LEK Osilnica 
AKTIVNOST TERMINSKI PLAN STROŠKI NOSILEC 
Izdelava študije 
izvedljivosti za izvedbo 
skupnih sistemov 
(ogrevanje 
/hlajenje)_DOLB  2012  3.000€  Občina/investitor 
Postavitev sistema 
DOLB v centru naselja 
Osilnica 2013 - Investitor 
Promocija in uvajanje 
toplotnih črpalk, solarnih 
kolektorjev, FNE  2011-2020  -  Energetski upravljavec 
Izboljšava sistema 
distribucije električne 
energije  2011-2020 ? Elektro Ljubljana d.d. 
Postavitev sončnih 
elektrarn  

 2011-2020 

na strehah javnih objektov  
V primeru lastne postavitve 
_OŠ in Občina_26.352 € 
_ ZD Osilnica_28.380 € 
V primeru oddaje strehe v najem  
priliv Občine 3-4% . Občina/Investitor 

Preučitev možnosti 
nakupa električne 
energije iz OVE  2011-2020  -  Občina 
Uvajanje zelenega 
javnega naročanja  2011-2020  -  Občina 
Vzpostavitev podpornega 
okolja za trajnostno 
mobilnost (napajalnik za 
električna vozila)  2011-2020 1.500 €  Občina/Investitor 
Razvoj kolesarskega 
omrežja  2011-2020  ?  Občina 
Izvedba sanacije javne 
razsvetljave  2011-2016  17.280 € Občina  
Uvedba energetskega 
knjigovodstva v javnih 
stavbah   2011-2020  500 € Občina  



Lokalni energetski koncept Občine Osilnica 

  Stran 57 od 77 

AKTIVNOST TERMINSKI PLAN STROŠKI NOSILEC 
Izvedba razširjenih 
energetskih pregledov 
javnih stavb in Pridobitev 
energetske izkaznice (za 5 
javnih objektov)  2011-2015  6.000 € Občina  
Uvedba manjših 
varčevalnih ukrepov   2011-2020  500 €/leto  Občina 
Energetska sanacija 
javnih objektov 

 2011-2020 

v primeru lastne izvedbe  
200.000 € po objektu 
V primeru pogodbenega  
Financiranja stroški investitorja  Občina/Investitor 

Gradnja nizko energijskih 
občinskih javnih 
objektov   2012-2020    Občina 
Načrt spodbujanja in 
uvajanja URE in OVE v 
podjetjih; spodbujanje 
energetske in okoljske 
učinkovitosti (promocija 
URE in OVE), podpora 
pri uvajanju energetskih 
standardov  2012-2020  -  Občina 
Priprava načrta 
promocijskih aktivnostih 
URE in OVE v 
gospodinjstvih   2012-2020  -  Občina 
Zagotavljanje URE pri 
prostorskem načrtovanju   2012-2020  -  Občina 
Opredelitev obveznosti 
glede energetsko varčne 
gradnje in sistemov v 
ustreznih občinskih aktih   2012-2020  -  Občina  
Prijava projektov na 
razpise 2012-2020 2.000 €/leto Občina 
Imenovanje energetskega 
menedžerja  2012  1.500 €/leto  Občina 
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6.3 Opis posameznih projektov  
 
 IZBOLJŠAVA SISTEMA DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE  

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Nemoten odjem električne 
energije 

Občina Osilnica 
Elektro Ljubljana d.d.  

Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
V primeru načrtovanja novih naselij ali obrtnih con, ki jih predvidi občina Osilnica in objektov za katere se 
predvideva potreba po priključitvi na elektroenergetsko omrežje, je potrebno predvideti izgradnjo nove 
elektroenergetske infrastrukture (transformatorska postaja s priključnim srednje napetostnim dovodom in 
nizkonapetostnim razvodom). Predhodno je potrebno opraviti elektroenergetsko analizo vklopa v srednje 
napetostno omrežje. 
 
Elektro Ljubljana d.d. v 10 letnem planu investicij predvideva izgradnjo naslednjih večjih elektroenergetskih 
objektov: 
 pokablitev obstoječega daljnovoda DV Draga (izgradnja 20 kV kablovoda Šajbnik – Bezgovica – Strojiči), 
 izgradnja transformatorske postaje Bezgovica, 
 nadomestna transformatorska postaja TP/K Mirtoviči s priključnim 20kV kablovodom. 
 
Vse ostale investicije na območju Občine Osilnica so manjšega značaja in zajemajo obnovo obstoječega 
elektroenergetskega omrežja. 
 
Podatki glede terminskega plana in investicijskih vlaganj nam distributer električne energije nam, le ta ni 
mogel posredovati saj jim niso na voljo podatki o predvidenih investicijskih vlaganjih v prihodnje. 
 
KAZALNIK 
Zagotovitev potreb po odjemu.  

 
FINANČNI NAČRT 
Bo podan po prejemu Razvojnih načrtov s strani Elektra Ljubljane 
 
ROK IZVEDBE 
Bo podan po prejemu Razvojnih načrtov s strani Elektra Ljubljane 
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IZVEDBA SANACIJE JAVNE RAZSVETLJAVE 

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Zmanjšanje porabe električne 
energije v javni razsvetljavi 

Občina Osilnica 
 

Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
Sanacija javne razsvetljave se bo izvedla po projektu Načrt javne razsvetljave Občine Osilnica 2010.  
 
KAZALNIK 

 poraba v kWh/ prebivalca 
 % svetil v skladu z zahtevami uredbe 
 posredovana poročila o obratovalnem monitoringu nadzornim organom 

 
FINANČNI NAČRT 
_17.280 € 
 
ROK IZVEDBE  
_do 2016 
 
IZDELAVA ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI ZA IZVEDBA SISTEMA NA LESNO BIOMASO NA 
OBMOČJU STRNJENE POSELITVE NASELJA OSILNICA 

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Povečati delež OVE na 10% do 
leta 2015 glede na leto 2010 

Občina  Osilnica Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
Povečana raba lesne biomase v sodobnih energetskih sistemih je za Slovenijo pomembna z vidikov 
zanesljivosti in konkurenčnosti energetske oskrbe ter varstva okolja. Les je domač, obnovljiv in okolju prijazen 
vir energije. Sistem DOLB bi zamenjal obstoječe sisteme na fosilna goriva, kot tudi zmanjšal število 
individualnih kurišč. Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je sestavljen iz kotlarne, omrežja za 
distribucijo toplote ter toplotnih postaj. 
 
V ta namen bi kot prvo aktivnost znotraj tega projekta izdelali Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(v nadaljevanju DIIP) za ogrevanje prostorov na sistem mikro daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 
mikro lokacije v občini Osilnica.  Vsebina DIIP naj bo skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006). V kolikor bi vrednost investicije 
presegala 500.000 EUR bo potrebno na podlagi Uredbe o pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur. l. RS št. 60/06) potrebno še dodatno pripraviti  investicijski program  (INVP).  
 
Smiselna bi bila postavitev DOLB v središču naselja Osilnica. Skupaj je tako predvideno po spodnjem načrtu 
1.150 kWh in cca. 1.100 m toplovodnega omrežja kar je 1,05 kW/m.  
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KAZALNIK 
 Zmanjšanje emisij CO2 

 
FINANČNI NAČRT 
Postavitev sistema s pomočjo investitorja, ki bi v celoti kril vse stroške. Okvirna vrednost cca. 1 mio.€. 
 
ROK IZVEDBE 

 2012-2013 
 
 
POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN  

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Povečati delež OVE na 10% do 
leta 2015 glede na leto 2010 

Občina  Osilnica/investitor Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
Sončna elektrarna na tleh 
V osnutek OPN sta vključeni tudi dve lokacije in sicer za morebitne postavitve sončne elektrarne in sistemov 
za proizvodnje (lesna biomasa):  
-          med naseljema Padovo pri Osilnici in Spodnjim Čačičem: 
parcelne številke: 2612, 3175, 3174, 3176, vse k.o. Osilnica – mogoče postavitev sončne elektrarne (predlog s 
strani podžupana, Žagar Mladena). 
-          obvoznica Sela – vris v občinski prostorski načrt, kot je bilo dogovorjeno na sestanku, parcelne 
številke: 960, 959, 958, 957/1, 956, 759, 955, 954/1, 954/2 – od koncu obvoznice, pri transformatorju, v 
prihodnosti tudi mogoče kak proizvodni obrat (lesna biomasa). 
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Sončna elektrarna na strehi javnih objektov 

Objekt 
Vrsta 

kritine 
Naklon 
strehe 

Razpoložlji
vost strehe 

Moč 
FNE 

Ocena 
investicije 

Enos
tavn

a 
doba 
vrača
nja, 
leto 

CO
2 

Pričakovana 
proizvodnja 

Pričakovan
a prodaja 

Dobiče
k 

    
ocena 
v st. m2 kW "na ključ" 

kg 

kWh/a €/a €/15let 
OŠ in 
Občina 
Osilnica Opeka 30 68 10 

                      
26.352,00 €  8,8 

5.2
97,

4 9.995 
                      
3.011,00 €  

     
45.173,
00 €  

ZD Osilnica   13 75 11 
                      
28.380,00 €  8,8 

5.7
02,

8 10.760 
                      
3.240,00 €  

     
48.645,
00 €  

                      
SKUPAJ - 
predvideni     143 21 54.732 18 

11.
000 20.755 6.251 93.818 

 
Op.:         

- Cena za proizvedeno el. energijo v 15 letih od izvedbe ima subvencionirano osnovo. 
- Objekti označeni zeleno so na isti lokaciji znotraj kompleksa stavb ter kot taki obravnavani skupaj. 
- Obratovalne ure so za obravnavno območje predvidene na 1.100 kWh/kWp,a 
- Odkupna cena energije se predvidi za leto zaključene izvedbe. V izračunu je predvidena 0,30402 

€/kWh za obdobje 15 let oz. variira glede na priključno moč      
  

- Ocena investicije upošteva izgradnjo na ključ, kjer je upoštevano PZI, nadzor, zavarovanje, izvedba 
(moduli, podkonstrukcija, razsmerniki, idr.)        

- Končna ponudba je odvisna od ponudnikov         
 
KAZALNIK 

 kWh proizvedene električne energije z FNE 
 

FINANČNI NAČRT 
 
 
ROK IZVEDBE 

 2012-2014 
 
 
UVEDBA ENERGETSKEGA KNJIGOVODSTVA V JAVNIH STAVBAH 

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Zmanjšanje skupne rabe energije 
v vseh javnih stavbah za 10% do 

leta 2015 glede na leto 2010 

Občina  Osilnica Energetski upravljavec, vodstvo 
javnih objektov 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
Energetsko knjigovodstvo je osnovni instrument upravljanja z energijo in predstavlja zajemanje, obdelavo in 
arhiviranje podatkov, povezanih z nabavo in porabo energentov in energij oz ciljno spremljanje rabe energije.  
Takšen pogled na energetske stroške in porabo energije omogoča, da jih gledamo kot spremenljivko, na 
katero ne vplivajo le gibanja na trgih energije in energentov, temveč tudi izbire in dejanja financerjev, 
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upraviteljev, vzdrževalcev in uporabnikov. Vpeljava energetskega knjigovodstva, ki zajema več sorodnih 
objektov tudi omogoča, da ne le ugotovimo kje oz. za katero energetsko storitev so izdatki največji, temveč da 
primerjamo specifične izdatke za določeno storitev (npr. stroški za ogrevanje na m2, na obiskovalca, na 
šolarja, na gosta, stroški javne razsvetljave na prebivalca naselja, ..) med posameznimi (podobnimi) objekti in 
tako lahko identificiramo, kje se splača podrobneje raziskati možnosti za stroškovno upravičene ukrepe in 
investicije v zmanjšanje energetske rabe oz. zmanjšanje stroškov. Za takšno sledenje potrebujemo tudi 
podatke o cenah energentov in celotnih stroških posameznih ukrepov. Obenem nam določeno odstopanje v 
rabi pove, da v je prišlo do motenj in okvar v sistemu in lahko takoj ukrepamo in s tem preprečimo dodatne 
stroške in večjo rabo energije. 
 
Energetsko knjigovodstvo lahko služi tudi izobraževanju, saj omogoča, da se ocenijo tisti morebitni prihranki, 
ki niso rezultat spremembe zunanjih pogojev (npr. povprečna temperatura v določenem mesecu ali letu) ali 
izboljšave tehnologij, temveč rezultat sistematičnih in motiviranih prizadevanj uporabnikov za čim manjšo 
porabo energije (pravilno prezračevanje, pravočasno ugašanje luči in aparatov, sprotno seznanjanje o 
energetski porabi itd.). Interes za (bolj) učinkovito rabo energije v javni stavbi je odvisen od motivacije 
upravitelja, vzdrževalnega oz. tehničnega osebja, uslužbencev in uporabnikov. 
 
AKTIVNOSTI 
A: Uvajanje enostavnega energetskega knjigovodstva 
V sklopu teh aktivnosti se uvede osnovno energetsko knjigovodstvo za vse javne stavbe. Uvede se sistem 
mesečnega spremljanja porabe in stroškov električne energije, energentov, vode. Uvede se tudi dnevnik 
vzdrževalnih del, okvar in popravil, ki so bili izvedeni na energetskih sistemih. 
 
Enostavno energetsko knjigovodstvo naj zajema redno spremljanje: 

 porabe in stroškov energentov; 
 porabe in stroškov vode; 
 dnevnika vzdrževalnih del, okvar in popravil; 
 obratovalni dnevnik obratovanja kotlovnice, sistema prezračevanja in klimatiziranja, temperatur v 

prostoru in zunanjih temperatur; 
 izračun kazalnikov rabe energije in vode, npr. specifične rabe energije za ogrevanje v kWh/m2, porabo 

vode na zaposlenega, porabo električne energije na uporabno površino, zaposlenega, stroške energije 
in vode na zaposlenega, stroške po dobavljeni/porabljeni enoti energije/energenta ipd. 

 
B: Uporaba zbranih podatkov pridobljenih v sklopu energetskega knjigovodstva 
Na podlagi zbranih podatkov se izvede natančna analiza za posamezno javno stavbo. Analiza mora biti 
podlaga za načrtovanje sanacije ter pri določevanju energetskih šibkih točk javnih stavb. Na podlagi natančne 
analize porabljene energije se izoblikuje varčevalne ukrepe za posamezno javno stavbo. 
 
C: Možnosti vzpostavitve energetskega knjigovodstva: 

 on-line sistem centralne enote in posamezne javne stavbe, ki zagotavlja realne dnevne energetske 
podatke 

 preko internetne povezave centralne enote in posamezne javne stavbe na podlagi podatkov o mesečni 
porabi 

 preko enostavnih samostojnih računalniških aplikacij 
 

KAZALNIK 
Omogočen dnevni vpogled v rabo energentov v javnih objektih.  

 
FINANČNI NAČRT 
_za vzpostavitev bi potrebovali 500 €. Financiranje s strani občine Osilnica. Drugi viri financiranja za ta 
namen niso predvideni. 
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IZVEDBA RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV JAVNIH STAVB  

 
CILJ 

 
NOSILEC 

 
OSEBA ODGOVORNA ZA 

USKLAJEVANJE 

Zmanjšanje skupne rabe energije 
v vseh javnih stavbah za 20% do 

leta 2015 glede na leto 2010 

Občina Osilnica Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetskega stanja stavbe. V sklopu 
priprave LEK Osilnica so bili izvedeni preliminarni pregledi vseh javnih stavb v občini Osilnica. Razširjeni 
energetski pregled je pregled, ki zahteva natančno analizo stavbe. Vsebuje natančne izračune energetskih 
potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.  
 
A: Aktivnosti znotraj razširjenega energetskega pregleda 
A1: Priprava Načrt dela in terminski načrt izvedbe projekta za in izboljšanje stanja URE 
V nadaljevanju po potrebi ostali objekti z namenom zagotovitve izboljšanih bivalnih pogojev uporabnikov 
stavb in vpeljave OVE.  
 
A2: Ogled stavbe in ugotovitev trenutnega stanja 
Aktivnost bo zajela opis konstrukcijske in tehnične lastnosti ovoja stavbe, ogrevalnega sistema stavbe, 
priprave tople sanitarne vode, ventilacije in klimatizacija, električne porabe. Rabo energije bomo opredelili po 
vrsti rabe, kot osnova za medsebojno primerjanje. Določili bomo tudi izgube pri transformaciji toplote. 
Aktivnosti, ki bodo izvedene so: 

 Terenski ogled stavbe 
 Popis vseh elementov 
 Določitev izgub pri transformaciji toplote.  

 
A3: Izvedba termovizijske analize 
Za ocenitev gradbeno – fizikalnih lastnosti energetskega stanja zgradb ter pomanjkljivosti ovoja zgradbe 
objekta bomo izvedli termovizijsko analizo, saj je le ta nepogrešljiva metoda pri izvajanju energetskih 
pregledov objektov. Z njeno pomočjo bomo natančno opredelili vsa kritična mesta v zgradbi. Termovizijsko 
analizo bomo izvedli z pomočjo termovizijske kamere s katero bomo ocenili obstoječe energetsko stanje 
zgradb.   
 
S termovizijsko kamero izmerimo toplotne izgube na ovoju zgradbe in določimo mesta, kjer so izgube 
največje. Pri pregledu objekta s termovizijsko kamero izdelamo posnetke, na katerih so razvidna mesta z 
največjimi toplotnimi izgubami in napakami pri gradnji.  
 
Z dobljenimi rezultati lahko analiziramo in pri tem izvajamo:  

 odkrivanje toplotnih mostov,   
 odkrivanje napak pri gradnji,   
 nadzor toplotnih izgub,   
 odkrivanje netesnih mest oken in vrat,   
 odkrivanje vlage v stenah, vzrokov in izvorov zamakanja   
 odkrivanje napak hidroizolacije streh   
 odkrivanje napak podometnih instalacij toplovodnih sistemov in talnega ogrevanja. 

 
Aktivnosti, ki bodo izvedene so: 

 Pregled in snemanje javnih stavb s termovizijsko kamero 
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 Analiziranje pridobljenih podatkov 
 
A4: Pregled letne rabe energije v stavbi 
Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo bomo izvedli na podlagi pridobljenih podatkov, ki nam 
jih bo zagotovil naročnik (računi za dobavljeno energijo) oz. meritev. Izvedel se bo pregled rabe električne 
energije, rabo energije za ogrevanje stavbe, rabo energije za pripravo tople sanitarne vode  v obdobju zadnjih 
12 do 36 mesecev.  
 
Aktivnost, ki bo izvedena je: Pregled rabe energije na podlagi plačanih računov.  

 
A5: Pregled stroškov za energijo 
Na podlagi zbranih računov za posamezne vire energije se bo izvedel pregled stroškov za ogrevanje, rabo 
električne energije, rabo tople sanitarne vode, vodo, hlajenje ter prezračevanje. 
Aktivnost, ki bo izvedena je: Pregled stroškov za rabo energije na podlagi plačanih računov.  
 
A6: Opis dejavnosti 
Na podlagi opisov konkretnih primerov bomo opisali dejavnosti od katere je neposredno ali posredno 
odvisna raba energije. 
 
A7: Določitev organiziranosti  upravljanja z energijo 
Poznavanje razmerij med dejavniki (npr. zaposleni, uporabniki, lastniki, občina itd) je izrednega pomena za 
določitev primernih ukrepov. V ta namen se bodo preučile vloge akterjev v javnih stavbah. Preučile se bodo 
vloge, organiziranost, interes glede upravljanja z energijo, motivacija, delovanje sistema informiranja o rabi 
energije, energetska učinkovitost, ozaveščanje o URE in OVE, vloge pri odločanju o investicijah,  vloge 
spremljanja denarnih tokov (obratovalni stroški, prihranki), spremljanje izvajanja energetska politike občine 
Osilnica, itd. 
 
A8: Opredelitev materialne in energetske bilance 
V sklopu te aktivnosti bomo izvedli izračun energijskih tokov za stavbo. Preučili bomo: transmisijske izgube 
skozi ovoj stavbe, ventilacijske izgube s prezračevanjem, sončne dobitke skozi zastekljene površine in stene, 
dobitke notranjih virov, izgube ogrevalnih naprav, itd. 
 
A9: Načrt ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije 
Pri oblikovanju ukrepov se upoštevajo tehnični, finančni, vzgojno izobraževalni in promocijski vidiki. Za 
izbrane ukrepe učinkovite rabe energije bomo natančno proučili in izračunali prihranke energije in 
investicijske stroške. Pri natančnem izračunu bomo upoštevali le tiste ukrepe, ki pripeljejo do največjih 
prihrankov energije z ekonomsko smiselno vračilno dobo investicije. Pri tem bomo  upoštevali tudi pozitivne 
vplive na okolje. Posebej bomo smiselno priporočili tiste ukrepe, ki so povezani s sicer načrtovanimi 
vzdrževalnimi ali obnovitvenimi deli.  
Prihranki energije bodo podani ločeno od investicijskih stroškov. Določena bo enostavna vračilna doba 
predlaganih ukrepov, ki omogoča določitev prioritet za njihovo izvajanje. V okviru ukrepov za učinkovito 
rabo energije bodo postavljeni tako organizacijski ukrepi kot tudi uvajanje novih tehnologij.  
 
V načrtu  ukrepov bodo opredeljeni  

 opis ukrepa in njegov učinek (prihranki energije, investicijski stroški, itd), določeni bodo kazalniki 
projekta (kazalnik rezultata in kazalnik učinka),  

 nosilec izvedbe ukrepa,  
 oseba odgovorna za usklajevanje,  
 rok predvidene izvedbe (časovni načrt izvajanja),  
 celotna vrednost  (finančni načrt izvajanja aktivnosti) ter  
 možni viri financiranja.  
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V okviru te faze bo izvedeno: 
 preučitev izrabe potenciala in možnosti za izrabo OVE in izboljšanje stanja URE  
 oblikovanje načrta ukrepov za ureditve sanacije in nadaljnje izvajanje (tehnični opis in osnovni grafični 

prikazi). 
 

V okviru opredelitve potencialov bomo obravnavali možnosti: 
 možnosti postavitve fotovoltaičnih sistemov, 
 možnost izrabe lesne biomase, 
 možnost izrabe toplotnih črpalk.  

 
A10: Predstavitev energetskega pregleda 
Na koncu izvedenih vseh predhodnih aktivnosti v sklopu projekta Energetski pregled javnih zgradb  se bodo 
predstavile ugotovitve in posamezna javna zgradba bo pridobila energetsko izkaznico. Energetska izkaznica 
stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske 
učinkovitosti. Energetske izkaznice stavb izdelujejo neodvisni strokovnjaki v skladu z določili Energetskega 
zakona (Ur. L. RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008).  
 
B: Sovpadajoče druge aktivnosti na katere je potrebno biti pozoren po izvedbi razširjenega 
energetskega pregleda:  
 
B1: Pridobitev energetske izkaznice  
Na koncu izvedenih vseh predhodnih aktivnosti v sklopu projekta Razširjen energetski pregled zgradb se 
predstavijo ugotovitve in posamezna zgradba pridobi energetsko izkaznico. Energetska izkaznica stavbe je 
javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. 
Energetske izkaznice stavb izdelujejo neodvisni strokovnjaki iz 68. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 
27/2007-UPB2, 70/2008) na zahtevo stranke. Pri izdelavi energetskih izkaznic stavb morajo neodvisni 
strokovnjaki upoštevati metodologijo, določeno s predpisom iz zadnjega odstavka tega člena. Pravilnika o 
metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb(Ur. l. RS, št. 77/2009) določa podrobnejšo vsebino 
in obliko energetskih izkaznic, metodologijo za izdelavo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način 
vodenja registra energetskih izkaznic ter način prijave izdane izkaznice za vpis v register. Določa tudi vrste 
stavb, za katere je energetska izkaznica obvezno izobešena na vidnem mestu. Za novozgrajene stavbe bomo 
uporabljali računsko energetsko izkaznico, za obstoječe zgradbe bomo uporabljali merjeno energetsko 
izkaznico. 24. člen izrecno določa, da mora biti energetska izkaznica nameščena na vidnem mestu v stavbah s 
celotno uporabno tlorisno površino nad 1.000 m2, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo 
državni organi ali organi lokalnih skupnosti oz. organizacije in so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi 
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS 33/03 in 78/05) in 
spadajo v podrazrede z naslednjimi oznakami: 

 12201 stavbe javne uprave; 
 12630 stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 
 12640 stavbe za zdravstvo; 
 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo; 
 12203 druge upravne in pisarniške stavbe. 

 
B2: Priprava investicijske dokumentacije 
Na podlagi preliminarnih energetskih pregledov se ugotovijo preliminarni potenciali za organizacijske in 
investicijske ukrepe za zmanjšanje rabe in stroškov za energijo. Rezultati preliminarnih energetskih pregledov 
kažejo na smiselnost izvedbe razširjenih energetskih pregledov, kjer se določijo realni potenciali zmanjšanja 
rabe in stroškov energije, ki so lahko tudi višji, kot so ocenjeni v preliminarnih energetskih pregledih. 
Razširjeni energetski pregledi so osnova za izdelavo študije izvedljivosti, ki je namenjena podrobnejši 
proučitvi izvedljivosti projektov za izkoriščanje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije s 
tehnološkega, ekonomskega in okoljevarstvenega vidika. Študija izvedljivosti je podlaga za pripravo 
investicijske dokumentacije, ki je nujen dokument lokalnih skupnosti pri implementaciji novih projektov in jo 



Lokalni energetski koncept Občine Osilnica 

  Stran 67 od 77 

opredeljuje tudi zakonodaja. 
 
Na podlagi vrednosti investicije narekuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006) izdelavo naslednjih investicijskih dokumentov:  

 dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
 investicijski program (INVP) in  
 pred identifikacijska zasnova (PIZ). 

 
 
KAZALNIKI 
 Izdelani akcijski načrti ukrepov za javne stavbe, ki niso znotraj ciljnega razreda glede na energetsko število 
 Pridobljene energetske izkaznice za vse javne objekte 
 Izdelana investicijska dokumentacija 

 
FINANČNI NAČRT 
_Energetski pregled 3.000 EUR po objektu, odvisno od velikosti in zahtevnosti energetskega pregleda  (v 
ceno vključena izdelava energetske izkaznice). 

 
ROK IZVEDBE 
_2011-2020 
 
UVEDBA manjših VARČEVALNIH UKREPOV V JAVNIH STAVBAH 
 

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Zmanjšati porabo končne energije 
v javnih stavbah za 20% 

Občina Osilnica Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
 
Osveščanje in informiranje zaposlenih je eden izmed glavnih organizacijskih ukrepov za izboljšanje 
energetskega stanja v vseh javnih zgradbah. Zmanjšanje rabe energije se najprej začne pri vsakem 
posamezniku in šele nato z izvedbo ukrepov. 
 
Pri izbiri predlogov za učinkovito rabo energije v javnih zgradbah je glavni poudarek na smiselnosti izvedbe 
ukrepov. Mnogi ukrepi sicer lahko zmanjšajo rabo energije, vendar so ekonomsko popolnoma neupravičeni 
in zato niso podani. Pri vrtcih in osnovnih šolah je zelo pomembna visoka stopnja bivalnega ugodja in 
predvsem zanesljivost ogrevanja.  
 
V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih in nekaj cenovno nezahtevnih ukrepov za boljšo URE v javnih 
objektih. 
 
OGREVANJE 

 dobra toplotna izolacija objektov; 
 natančna regulacija temperature v prostorih; 
 primerna razporeditev grelnih teles; 
 kakovostna okna in vrata; 
 dodatna zatesnitev oken; 
 uvajanje obnovljivih virov energije; 
 zamenjava dotrajanih grelnih teles z učinkovitejšimi, sodobnejšimi; 
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 vgradnja termostatskih ventilov; 
 vgradnja kotla primernih moči. 

 
PREZRAČEVANJE 

 kontrolirano prezračevanje prostorov: kadar je ogrevanje vključeno, naj bodo okna zaprta, tudi stalno 
priprta okna so neustrezna rešitev; pravilno prezračevanje: za nekaj minut na stežaj odpremo okna in 
hkrati zapremo ventile na ogrevalnih telesih, nato okna zapremo in ponovno odpremo ventile na 
ogrevalnih telesih; 

 redno preverjati tesnjenje oken in vrat in po potrebi zamenjati ali vgraditi tesnila. 
 
ELEKTRICNA ENERGIJA 

 v čim večji meri izkoriščati naravno svetlobo; 
 okna naj bodo redno očiščena, prav tako to velja tudi za svetila; 
 preveriti, ali je razpored in tip svetil primeren glede na namembnost prostorov; 
 uporaba varčnih žarnic; 
 ugašanje luči, ko ni nikogar v prostoru; 
 izklapljanje raznih aparatov, ko se ne uporabljajo; 
 pri nakupih se je potrebno odločati za sodobne naprave, ki v času mirovanja oziroma pripravljenosti 

porabijo zelo malo električne energije; 
 pomožni električni grelniki naj bodo v uporabi le v izjemnih primerih. 

 
VODA 

 kontrola, ali so po uporabi pipe zaprte; 
 zapiranje pipe takrat, ko vode neposredno ne potrebujemo; 
 redno izvajanje pregledov vodovodnega omrežja in pravočasna zamenjava izrabljenih tesnil ali 

pokvarjenih ventilov; 
 vgradnja varčnih WC-kotličkov, ki imajo dve stopnji splakovanja; 
 vgradnja števcev v stanovanjskih blokih za posamezna stanovanja; 
 nakup sodobnih pralnih in pomivalnih strojev; 
 izraba deževnice; 

 
KAZALNIK 
Organizirano izobraževanje zaposlenih v občinskih stavbah. 

 
FINANČNI NAČRT 
Letno predvidena 2 izobraževanja in izvedba manjših investicij za prikaz izboljšav (merilniki, itd), 
Izobraževanja izvede energetski upravljavec občine Osilnica.  
 
ROK IZVEDBE 
_2012-2020 
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ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV 

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Zmanjšanje skupne rabe energije 
v vseh javnih stavbah za 30% do 

leta 2015 glede na leto 2010 
Povečati delež OVE  za 50% do 

leta 2015 glede na leto 2010 

Občina Osilnica Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
Na podlagi izbranih ukrepov je potrebno pristopiti k izvedbi nujnih ukrepov, nato ob primernosti finančne 
zmogljivosti še k izvedbi ostalih ukrepov.  
 
Te ukrepe se bo uvajalo v skladu s finančnimi zmožnostmi občine oz. javno zasebnim partnerstvom. Načrt 
ukrepov bo obsegal sanacijo ki so večji finančni zalogaj kot manjše ukrepe za dvig obstoječega stanja v 
objektih, ki niso v ciljnem energetskem razredu.  
 
Zaradi izboljšanja bivalnih pogojev ne glede na nizko energijsko število javnih stavb predlagamo smiselno 
izvedbo vseh zgoraj navedenih aktivnosti v javnih stavbah občine Osilnica. 
 

Priporočljivi ukrepi Višina naložbe 
B M S V 

Sanacija kotlovnice oz prehod na OVE     x 
Sanacija fasade in stavbnega pohištva    x 
Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo   x  
Namestitev termostatskih ventilov  x   
Prehod ogrevanja na TČ zemlja/voda    x 
Vgradnja solarnega sistema za ogrevanje tople sanitarne vode   x  
Vgradnja fotovoltaičnega sistema za pridobivanje elek. energije     x 
Uvedba energetskega knjigovodstva  x   
Motiviranje in izobraževanje osebja ter otrok glede OVE in URE x    

Legenda:  
B = brez stroškov, M = nizki stroški, S = srednji stroški, V = visoki stroški.  

 
Z sanacijo javnih stavb bomo dosegli do 30% zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah z ciljno vrednostjo 
doseči razred B2 (nad 25 do vključno 35 kWh/m2 leto). Ukrepi bodo predvsem temeljili na posodobitvi 
ogrevalnih sistemov, ukrepov URE na ovoju in vpeljavo sistemov prisilnega prezračevanja.  
 
KAZALNIK 
Javne stavbe znotraj energijsko ciljnih vrednosti. 

 
FINANČNI NAČRT  
Okvirno vrednost sanacije ocenjujemo po objektu glede na spodaj navedena predpostavke: 

 Izolacija: 25 €/m2 tlorisne površine; 
 Zasteklitve: Stekla: 15 cm:  31€/m2 tlorisne površine pri 30% zasteklitvi, zamenjava oken z U 

faktorjem 1,1; 
 Sistem prisilnega prezračevanja: 120-150 €/ m2 tlorisne površine (70 % ). 

 
Doba povračila investicije pr sanacijah javnih objektov brez sofinanciranja po navadi ni  ekonomska 
opravičena. Zato predlagamo sanacijo objektov ob pridobitvi sredstev oz. drugih oblik sofinanciranja in ob 
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izvedbi predvidenih vzdrževalnih del na objektu.. 
 
Za sanacijo objektov obstaja tudi možnost pogodbenega financiranja, ki je pravzaprav finančni model, pri 
katerem so ukrepi za učinkovito rabo energije financirani s strani tretjega partnerja, poplačani pa iz tako 
doseženih ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno energijo.  
 
Trenutno so na voljo dve obliki pogodbenega financiranja:  
1. pogodbeno financiranje na področju dobave energije oziroma energetskih naprav, ki naročniku omogoča: 

 zmanjšanje rabe in stroškov za energijo; 
 vgradnja sodobnih, zanesljivih in energetsko učinkovitih sistemov brez lastnega vlaganja; 
 povečanje vrednosti zgradbe zaradi posodobljenih energetskih sistemov; 
 izboljšani delovni in bivalni pogoji v zgradbah; 
 zmanjšanje obremenitev okolja z nevarnimi emisijami. 

 
 
2. pogodbeno financiranje na področju učinkovite rabe energije (URE): 
Pogodbenik – izvajalec oziroma investitor opravi investicijska vlaganja in izvede ukrepe za znižanje stroškov 
za rabo energije. Svoje izdatke dobi poplačane v obliki deležev pri letnih prihrankih pri stroških za energijo. 
Pogodba vsebuje garancijo naročniku glede ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno energijo. 
 
V praksi prihaja tudi do kombinacije obeh oblik. Pogodbeno znižanje stroškov za energijo ni samo način 
financiranja, je pogodbeni model, ki poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema tudi financiranje, 
vodenje in nadzor obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj, pa tudi motiviranje porabnikov 
energije. Njegova osnova je bolj ali manj obsežna pogodba, ki je za dogovorjeni čas sklenjena med lastnikom 
stavbe, naročnikom in zasebnim podjetjem za energetske storitve, izvajalcem. 
 
ROK IZVEDBE 
 2011-2020 
 
SPODBUJANJE IN UVAJANJE OVE in URE v GOSPODARSTVU 

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Zmanjšana raba končne energije 
do leta 2015 glede na leto 2010 za 

10 % 

Občina  Osilnica 
Podjetja v občini Osilnica 

 

Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
Spodbujanje in uvajanja URE in OVE v gospodarstvu lahko predstavlja pomemben prispevek k 
zmanjševanju porabe energije v občinah. To je še posebej pomembno, ker so gospodarski subjekti navadno 
veliki porabniki energije in ker se v splošnem, zaradi večjega interesa, večina obstoječih projektov za 
spodbujanje in uvajanje URE in OVE nanaša na gospodinjstva.  Namen  projekta je spodbujanje URE in 
OVE v gospodarstvu s pomočjo mehkih vsebin (svetovanja, izobraževanja in nasploh komuniciranja) in 
načrtnega uvajanja URE in OVE.  
 
Pričakovani rezultati, ki jih lahko pričakujemo na podlagi izvedenih aktivnosti projekta: 

 Zmanjšana poraba končne energije. 
 Povečan delež uporabe obnovljivih virov energije. 

 
AKTIVNOSTI 
1. Analiza stanja energetske porabe in uporabe URE in OVE v gospodarstvu 
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Načrt spodbujanja in uvajanja URE in OVE v gospodarstvu je možno oblikovati le na osnovi kakovostno 
izvedene analize stanja energetske porabe in uporabe URE in OVE v gospodarstvu.  
 
Analiza stanja bo zajemala naslednje segmente: 

 Evidentiranje obstoječih gospodarskih subjektov. 
 Analiza podatkov o skupni porabi posameznih virov energije v gospodarstvu ter podatkov o porabi 

energije po posameznih gospodarskih panogah. 
 Analiza podatkov o načrtovanih gospodarskih subjektih (gospodarska cona) in predvidenih dodatnih 

potrebah po virih energije. 
 Analiza podatkov o obstoječih ukrepih in tehnikah URE v gospodarstvu ter prihrankih energije, ki iz 

tega izhajajo. 
 Zaključki analize stanja s povzetkom ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma priložnosti za izboljšavo 

stanja. 
 

2. Analiza možnosti uporabe URE in OVE v gospodarstvu glede na lokalne značilnosti 
Predstavljeni bodo sistemi, ki omogočajo učinkovito in ekonomično rabo virov energije ter priporočene vrste 
OVE, glede na lokalne značilnosti in možnosti. Poseben poudarek bo namenjen analizi povrnitve investicij.  
3. Predlog ukrepov in aktivnosti za spodbujanje in uvajanje URE in OVE 
V sklopu načrta bo, glede na ugotovljeno obstoječe stanje glede porabe virov energije in uporabe OVE in 
ukrepov za URE v gospodarstvu, predstavljen program ukrepov in aktivnosti za spodbujanje in uvajanje URE 
in OVE. 
4. Izobraževanje gospodarskih subjektov o URE in OVE  
V sklopu izobraževanj o URE in OVE bodo predstavljene rešitve za učinkovito rabo energije v gospodarstvu. 
Izobraževanja bodo usmerjena v sanacijo proizvodnih in poslovnih stavb. Pomemben poudarek bo tudi na 
predstavitvi lokalno najbolj zanimivih obnovljivih virov energije kot so sončne celice, toplotne črpalke in 
biomasa. V sklopu izobraževanja bodo predstavljene možnosti sofinanciranja naložb in drugih spodbud na 
področju URE in OVE.  
 
Izvedene bodo dve vrsti izobraževanj:  

 splošna informativna in motivacijska izobraževanja (izvedba enega predavanja), 
 ciljna izobraževanja glede na interesente (glede na vrsto dejavnosti in velikost subjektov). Tovrstna 

izobraževanja bodo vključevala pregled in predstavitev bolj specifičnih ukrepov in tehnik URE in 
možnih OVE, ki so primerni za določeno gospodarsko panogo ali skupini panog.  

 
Pred izvajanjem izobraževanj se bo izdelala zgibanka, ki bo poslana vsem gospodarskim subjektom v občini. 
V zgibanki bodo predstavljene vsebine izobraževanj. Zgibanki bo priloženo vabilo ter terminski plan 
izobraževanj. V okviru izobraževanja bo organiziran ogled primerov dobrih praks, kjer si bo možno ogledati 
tako rešitve za URE, kot tudi sistemov ogrevanja na obnovljive vire energije. Pri izobraževanjih naj se vodi 
lista prisotnih s pomočjo katere se oblikuje ožja skupina ljudi na katere bo usmerjeno svetovanje pri 
načrtovanju URE in OVE.  
 
5. Svetovanje pri načrtovanju uporabe URE in OVE 
Svetovanje naj bo usmerjeno v konkretne poslovne subjekte, za katere naj se določi najboljše rešitve ter 
načine za izkoriščanje obnovljivih virov energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti. Ukrepi naj temeljijo 
na spodbujanju uporabe novih kotlov, sanaciji stavb in spodbujanju rabe biomase, toplotnih črpalk in sončnih 
celic. 
 
6. Pomoč pri iskanju finančnih virov 
Gospodarskim subjektom, ki so zainteresirani za investicije v izboljšavo energetske učinkovitosti stavb, 
proizvodnih procesov ter ogrevalnih sistemov, naj se nudi pomoč pri iskanju možnosti sofinanciranja ter 
pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije.  
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KAZALNIK 
Število prijav za pridobitev sofinanciranja za izvedbo razširjenih energetskih pregledov. 

 
FINANČNI NAČRT 
Izvedbo finančnega načrta glede na predlagane aktivnosti v celoti izvede občinski energetski upravljavec 
občine Osilnica. 
 
ROK IZVEDBE 

 2012-2020 
NAČRT SPODBUJANJA IN UVAJANJA URE IN OVE v GOSPODINJSTVIH 

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Zmanjšana raba končne energije v 
gospodinjstvih za 20% 

Občina Osilnica 
Lastniki gospodinjstev 

Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
Občina Osilnica ne izvaja učinkovitega strateškega svetovanja ter spodbujanja oz. uvajanja URE in OVE. 
Kljub temu občani sorazmerno dobro poznajo prednosti izkoriščanja alternativnih virov energije, predvsem 
sončne. Izkoriščanje solarne energije je glavni vir OVE, ki se trenutno izkorišča v občini, za povečanje deleža 
solarne energije. Za popularizacijo ostalih virov pa bo morala občina odigrati svojo vlogo na svetovalnem, 
izobraževalnem in splošno komunikacijskem področju. Vključevanje lokalnega prebivalstva je ključno za 
uspešno uvajanje URE in OVE. Prav tako bo občina pri načrtovanju območij z novimi gradnjami morala 
poskrbeti za načrt energetske oskrbe območja in s tem vplivati na izbor energenta ter določiti območja z 
ustrezno gradnjo (npr. nizkoenergetske hiše, pasivni objekti, obvezna oskrba s solarnimi sistemi...).  
 
Namen  projekta je spodbujanje URE in OVE v gospodinjstvih s pomočjo mehkih vsebin (svetovanja, 
izobraževanja in nasploh komuniciranja) in načrtnega uvajanja URE in OVE na območjih z novimi 
gradnjami. Pričakovani rezultati, ki jih lahko pričakujemo na podlagi izvedenih aktivnosti projekta: 

 Zmanjšana poraba energije za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter hlajenje 
 Povečan delež uporabe obnovljivih virov energije. 

 
AKTIVNOSTI 
 
1. Komunikacija z občani  
Komunikacija z občani se v osnovi deli na njihovo vključevanje, torej dvosmerno komunikacijo, in 
obveščanje ter izobraževanje, torej enosmerno komunikacijo.  
 
Vključevanje občanov je pomembno predvsem za namen analize stanja na področju spodbujanja oz. uvajanja 
URE in OVE in vključevanja njihovih mnenj v nadaljnje strateške korake. Na področju komunikacije bodo 
izvedeni naslednji koraki: 

 Izdelava in objava novic na občinski spletni strani, 
 z objavo novic in ostalih prispevkov v lokalnih časopisih ter radijskih postajah in 
 z izdelavo in razdeljevanjem informacijskih tiskovin (letaki, brošure,…). 

 
Izobraževanje bo potekalo po posameznih področjih in bo predstavljeno v sledečih aktivnostih. 
 
2. Izobraževanje za zmanjšanje toplotnih izgub stavbe 
V sklopu izobraževanj za toplotno izolacijo stavb bodo predstavljene rešitve, ki izboljšujejo energetsko 
učinkovitost stavb. Izobraževanja bodo usmerjena v učinkovito energetsko obnovo starejših stavb in 
izgradnjo novih stavb. Poudarek bo namenjen novim izolacijskim materialom, ki se jih uporablja pri izolaciji 
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oboda stavb (fasade, streh, tal). Poudarjene bodo tudi toplotne izgube zaradi oken ter reševanje problematike 
toplotnih mostov. V sklopu izobraževanja bodo predstavljene možnosti sofinanciranja investicij usmerjenih v 
učinkovito izolacijo stanovanjskih hiš. 
 
Pred izvajanjem izobraževanja se bo v sklopu prve aktivnosti izdelala predstavitvena publikacija z opisom 
poteka, terminskim načrtom in vabilom, ki bo poslana na vsa gospodinjstva 
 
3. Uporaba obnovljivih virov energije 
Predstavljeni bodo sistemi, ki omogočajo učinkovito in ekonomično rabo obnovljivih virov energije. Poseben 
poudarek bo namenjen analizi povrnitve investicija ob zmanjšanju stroškov ogrevanja. 
 

Vrsta OVE Obseg oz. aktivnosti 
Biomasa  Predstavljene naj bodo različne vrste biomase (sekancev, peletov) ter sistemi, ki 

omogočajo izkoriščanje različnih oblik biomase. Sistemi, ki bodo predstavljeni: 
 Kotli za zgorevanje lesnih polen z uplinjevalno komoro so bolj primerni za 

zamenjavo starejših peči na drva, saj omogočajo izkoriščanje polen z bistveno 
večjim energetskim izkoristkom. 

 Kotli za zgorevanje sekancev in peletov, ki so primerni za zamenjavo sistemov 
na tekoča goriva (kurilno olje). 

Sončna energija  Predstavitev solarnih sistemov ter njihova ekonomičnost. 
 Predstavitev prednosti v občini Izola za pridobivanje toplotne in/ali električne 

energije s pomočjo solarnih sistemov – predvsem veliko število sončnih dni. 
Toplotne 
črpalke 

 Toplotne črpalke (voda-voda), ki izkoriščajo toploto podtalnice ali, v primeru 
Izole zelo zanimivo možnost izkoriščanja morske vode za ogrevanje in hlajenje. 

 Toplotne črpalke (zrak-voda), ki izkoriščajo toploto prostora v katerem se nahaja 
naprava.  

 
Pred izvajanjem izobraževanj se bo v okviru prve aktivnosti izdelala zgibanka, ki bo poslana vsem 
gospodinjstvom v občini. V zgibanki bodo predstavljene vsebine izobraževanj. Zgibanki bo priloženo vabilo 
ter terminski plan izobraževanj. V okviru izobraževanja bo organiziran ogled primerov dobrih praks, kjer si 
bo možno ogledati tako rešitve za zmanjšanje toplotnih izgub stavbe, kot tudi sistemov ogrevanja na 
obnovljive vire energije. Pri izobraževanjih naj se vodi lista prisotnih s pomočjo katere se oblikuje ožja 
interesna skupina ljudi na katere bo usmerjeno svetovanje pri načrtovanju energetske sanacije stanovanjskih 
stavb.  
 
4. Svetovanje pri načrtovanju sanacije 
Svetovanje bo koordiniral energetski menedžer, ki deluje na področju občine Osilnica. Svetovanje naj bo 
usmerjeno v konkretne stanovanjske hiše, za katere naj se določi najboljše rešitve ter načine za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti. Ukrepi naj temeljijo na izolaciji 
stanovanjskih hiš, določitvi najprimernejšega sistema ogrevanja prostorov in sanitarne vode. Predvsem naj se 
spodbuja raba sončne energije za ogrevanje in/ali pridobivanje električne energije, toplotnih črpalk in 
biomase. 
 
5. Pomoč pri iskanju finančnih virov 
Prebivalcem, ki so zainteresirani za investicije v izboljšavo energetske učinkovitosti stavb, naj se nudi pomoč 
pri iskanju možnosti sofinanciranja ter pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije.  
 
KAZALNIK 
Število oddanih vlog za OVE in URE v preteklem koledarskem letu. 

-  
FINANČNI NAČRT 
Aktivnosti bodo izvedene v sklopu izvajanja energetskega upravljalca. 
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ROK IZVEDBE 
 2012-2020 

 
OPREDELITEV OBVEZNOSTI GLEDE ENERGETSKO VARČNE GRADNJE IN SISTEMOV V 
USTREZNIH OBČINSKIH AKTIH  

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Vzpostavitev sistema za 
zagotovitev uvedbe sistemov OVE 
in ukrepov URE ob novogradnjah 

in rekonstrukciji obstoječih 
objektov. 

Občina Osilnica Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
Občina znotraj svojih občinskih aktih opredeljuje podrobnejša pravila izvedbe določenih aktivnosti. Tako je 
zelo pomembno, da Občina, začenši pri pripravi svojega Občinskega prostorskega načrta natančno opredeli 
zahteve glede OVE in URE. V večji meri pa je energetsko učinkovita gradnja in uporaba OVE po novem tako 
ali tako določena v vsebini Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Tako ni potrebno posebej poudariti, 
da so bili izračuni znotraj analize stanja o predvideni potrebni energije izračunani glede na določila trenutno 
veljavnega Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/08). V nadaljevanju pa podajamo zahteve, ki 
izhajajo iz Prenovljenega pravilnika o učinkoviti rabi energije –PURES 2010, ki je trenutno v fazi sprejema.  
 
Sprememba PURES 2008 (PURES 2010) 
Z novim pravilnikom so postavljene minimalne zahteve za gradbeni del, ki približno ohranjajo raven 
zahtevnosti PURESA iz leta 2008. Tako ostaja obvezno  pokrivanje 25% celotne končne energije v stavbi z 
obnovljivimi viri (PURES 2008 je predvideval pokritje 25% potrebne moči z OVE), pri tem so predvideni tudi 
novi, poenostavljeni načini izpolnjevanja te zahteve, vezani na posamezne vire OVE. Za nove javne stavbe se 
ohranja zahteva, da morajo biti 10% boljše od ostalih.   
Pogosto se pojavlja vprašanje, ali bo tudi v stanovanjskih stavbah v bodoče potrebno vgrajevati mehansko 
prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka. Zahteve za potrebno toploto za ogrevanje so postavljene 
tako, da bi ta obveznost veljala v širšem obsegu šele po letu 2015. Novi PURES uvaja termin »skoraj nič 
energijske stavbe« in njihovo uvedbo do leta 2020  
 
Skoraj nič energijske stavbe: Prenovljena direktiva uvaja termin skoraj nič energijskih stavb, ki so opredeljene 
kot stavbe, ki tako malo energije porabi za ogrevanje in hlajenje, da lahko potrebe po energiji v čim večji meri 
pokrijemo z obnovljivimi viri, vključno z obnovljivo energijo proizvedeno na stavbi ali tik poleg nje.  
 
Energijske lastnosti stavbe: Merilo za energijsko učinkovitost stavbe po novem predstavlja izključno celotna 
raba energije (ne le za ogrevanje, ampak tudi za hlajenje in pripravo tople vode, vgrajena razsvetljava naj se 
upošteva predvsem pri ne stanovanjskih stavbah), in sicer na ravni primarne energije in s tem povezane emisije 
CO2.  
  
Cilji za nove in javne stavbe: Poseben poudarek je na spodbujanju gradnje t.i. skoraj nič energijskih hiš, še 
posebej v javnem sektorju:  

 do 2020 morajo biti vse nove stavbe skoraj nič energijske (postaviti tudi vmesni cilj do 2015);   
 do 2018 zagotoviti da bodo vse nove javne stavbe (v lasti ali v najemu) skoraj nič energijske, 

predstavljati morajo zgled ostalim;   
 države članice morajo v ta namen pripraviti Akcijski načrt za skoraj nič energijske hiše in periodično 

poročati EC o stanju na tem področju (po 2012 na 3 leta).  
 
Energijska prenova starejših stavb: Še posebej je pomemben obseg energijske prenove starejših stavb, zato 
prenovljena direktiva EPBD ohranja vse dosedanje zahteve, odpravi nejasnosti in nedorečenosti ter mestoma 
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zahteve celo zaostruje. Odpravljena je meja 1000 m2 (PURES 2008) za izpolnjevanje minimalnih zahtev pri 
večjih prenovah stavb (naša zakonodaja že postopa tako pri vseh rekonstrukcijah). Zahteva po uskladitvi z 
minimalnimi zahtevami velja za del, ki se prenavlja.  
 
Študije izvedljivosti alternativnih energetskih sistemov: Odpravljen je tudi prag 1000 m2  (PURES 2008) za 
obvezne študije izvedljivosti za alternativne energetske sisteme, tako bo študija potrebna pri vsaki novogradnji, 
ne glede na velikost stavbe.  
 
Minimalne zahteve in vloga LCC analize: Pri postavitvi minimalnih zahtev za nove stavbe in pri priporočenih 
ukrepih za prenovo starejših stavb je treba upoštevati stroškovno učinkovitost ukrepa v celem življenjskem 
krogu (Life Cycle Costing - LCC) in poiskati dolgoročno optimalne rešitve. Prenovljena direktiva predvideva 
benčmarking minimalnih zahtev v EU-27 na podlagi enotne metodologije temelječe na LCC. Namen 
spremenjenega določila je preprečiti morebitne izgubljene priložnosti za energijsko učinkovito gradnji ali 
prenovo, seveda pa države lahko postavijo tudi strožje zahteve, ki so energijsko bolj učinkovite, kot bi to 
sledilo iz upoštevanja stroškovno optimalnih zahtev.  
 
Minimalne zahteve: Stroškovno optimalne minimalne zahteve naj se predpisujejo tako za rabo energije v stavbi 
kot za elemente ovoja pri novogradnjah in prenovah.  
 
Zahteve za sisteme: Predvidena je postavitev minimalnih zahtev za tehnične sisteme, ki so vgrajeni v stavbi, 
predvsem za kotle, naprave za pripravo tople vode in klimatske sisteme. Zahteve naj pokrivajo celotno rabo 
energije, pravilno vgradnjo, primerno dimenzioniranje, prilagoditve ter regulacijo vgrajenih sistemov. Pregledi 
kotlov se razširijo na pregled celotnega ogrevalnega sistema, pri čemer lahko države članice določijo različne 
periode pregledov glede na moč kotla. Spodbujati je treba vgradnjo pametnih merilnikov za električno 
energijo.  
 
Pasivno hlajenje: Strategije pasivnega hlajenja in preprečevanje pregrevanja imajo prednost pred aktivnim 
hlajenjem.  
 
Energetska izkaznica in trženje stavb: Prenovljena direktiva utrjuje informativno promocijsko vlogo energetske 
izkaznice stavbe v vseh oblikah prometa z nepremičninami, tako bo na primer zahtevana navedba energijskih 
indikatorjev pri oglaševanju stavb. Izkaznica naj po novem vsebuje predvsem podatek o primarni energiji, 
potrebni energiji za ogrevanje in hlajenje in o emisijah CO2. Njena obvezna priloga je seznam priporočenih 
ukrepov, razen če ni potencialov za izboljšave (v smislu zahtev obstoječe zakonodaje). Direktiva kot novost 
predvideva evropsko prostovoljno shemo energetskih izkaznic za nestanovanjske stavbe, s priporočilom za 
njeno vključevanje v nacionalne certifikacijske sheme. Za uporabnike izkaznic je pomembna zahteva po 
vzpostavitvi celovitega sistema kontrole kakovosti pri izdajanju energetskih izkaznic.  
 
Prostorsko načrtovanje in prenovljena EPBD: Pomembno novost predstavlja tudi zahteva naj bosta lokalna in 
regionalna uprava vključeni v prenos EPBD, predvsem zaradi usklajenosti zakonodaje o prostorskem 
načrtovanju in zakonodaje o energetski učinkovitosti stavb, kar bi lahko olajšalo izkoriščanje obnovljivih virov.  
 
Sprejem prenovljene direktive se predvideva v prvi polovici leta 2010 z dvoletnim rokom za prenos določil v 
nacionalno zakonodajo. 
 
Učinkovitost kotlovnic se povečuje s čim večjo izkoriščenostjo tehnološko ustreznih naprav, ustrezno 
regulacijo in ustreznim vodenjem. Pri investicijskem vzdrževanju kotlovnic oziroma rekonstrukcijah je zato 
potrebno spodbujati upravnike k tovrstnim projektom. Prav tako je potrebno pospeševati izgradnjo skupnih 
kotlovnic in ne lokalnih kurišč (npr. nov stanovanjski kompleks, območje centralnih dejavnosti, ali tudi 
kogeneracija na OVE (biomasa) za dislocirane poslovne subjekte. 

 
KAZALNIK 
Sprejem Občinskega akta, ki opredeljuje zahteve glede OVE in URE 
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FINANČNI NAČRT 
. 
ROK IZVEDBE 
Pred sprejemom OPN Občine Osilnica 
 
IMENOVANJE ENERGETSKEGA MENEDŽERJA 
 

CILJ 
 

NOSILEC 
 

OSEBA ODGOVORNA ZA 
USKLAJEVANJE 

Zmanjšanje skupne rabe energije v 
vseh javnih stavbah za 20% do leta 

2015 glede na leto 2010 

Občina  Osilnica Energetski upravljavec 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
Za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta glede na zahteve Pravilnika o metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.l. RS št. 74/2009) skrbi občinski energetski upravljavec, katerega 
imenuje župan s sklepom. 
 
Splošne naloge energetskega upravljavca so:  

 stalen nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju; 
 priprava gradiv ter ustrezno usmerjanje razvoja občine; 
 zagotavljanje ustreznega gospodarjenja z energetskim infrastrukturnim premoženjem; 
 zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike po Energetskem zakonu; 
 zagotavljanje ustreznega trajnostnega razvoja celotne energetike v občini; 
 zagotavljanje zanesljiv, varne , racionalne in konkurenčne energetske oskrbe z vplivom lastnikov vseh 

energetskih infrastrukturnih sistemov; 
 formuliranje energetsko gospodarskih ciljev občine; 
 izdelava predlogov za analizo in načrtovanje energetskih potreb ter za zagotavljanje izbranih nosilcev 

energije; 
 pobude za izvajanje projektov URE in OVE; 
 spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov na podlagi energetskih pregledov; 
 informiranje in koordinacija glede energetskih vprašanj; 
 sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj. 
 Svetovanje pri zelenih javnih naročilih, itd. 
 

V kolikor občina  nima kadrovskih kapacitet, ki bi prevzele vlogo energetskega upravljavca, predlagamo, da 
zato imenuje ustrezno energetsko agencijo. (Lokalno energetsko agencijo - LEA) oz. zunanjega pogodbenega 
izvajalca. Za implementacijo akcijskega načrta je pomembno, da občina po sprejetju lokalnega energetskega 
koncepta takoj imenuje lokalnega energetskega upravljavca in s tem vzpostavi energetski menedžment. 
 
KAZALNIK 
Sklep o imenovanju energetskega upravljavca. 
 
FINANČNI NAČRT 
V primeru izbora zunanjega pogodbenega energetskega upravljavca do 2.500 €/leto. 
 
ROK IZVEDBE 
Ob sprejetju LEK Osilnica. 
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