22. junij 2011

Številka:

13/2011

ISSN 1318-1327

Mestna občina Velenje - ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje

(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

SOGLASJE k imenovanju direktorja Javnega zavoda Lekarna Velenje
SOGLASJE k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
SKLEP o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2011
SKLEP o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje proračunskega štipendijskega sklada Mestne
občine Velenje
SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2011/2012
SKLEP o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 2011/2012
SKLEP o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz javnega dobra (parcela 562/21)
SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Vinska Gora iz javnega dobra (parcela 848/18)
SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (parcela 3572/2)
SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (parcela 3614/3
SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
Sklepa o Trajnostnem energetskem akcijskem načrtu za Mestne občine Velenje v okviru Konvencije
županov
SKLEP o Premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2010
PRAVILNIK o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v
Mestni občini Velenje
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS,
št. 12/91, 45/94, 8/86, 36/00 in127/06), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Lekarna Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/93, 1/97 in 4/99) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št.
15/06, 26/07 in 18/2008) na 8. seji, dne 21 junija 2011 sprejel

SKLEP

o soglasju k imenovanju direktorice javnega
zavoda Lekarna Velenje
I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Sabine
Grm za direktorico javnega zavoda Lekarna Velenje.
II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2010-284
Datum: 21. 6. 2011
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1,
26/07 in 18/08) na 8. seji, dne 21 junija 2011 sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju člana Nadzornega sveta
Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
I.
V Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. se za
čas do izteka štiriletnega mandatnega obdobja imenuje Franc
Sever.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2010-284
Datum: 21. 6. 2011

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS,
št. 12/91, 45/94, 8/86, 36/00 in127/06), 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/93, 6/96, 1/97,
14/97 in 10/98) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik
MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/2008) na 8. seji, dne 21 junija 2011 sprejel

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1,
26/07 in 18/08) na 8. seji, dne 21 junija 2011 sprejel naslednji

SKLEP

o soglasju k imenovanju direktorja javnega
zavoda Zdravstveni dom Velenje
I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Jožeta
Zupančiča za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom
Velenje.
II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2010-284
Datum: 21. 6. 2011

SKLEP

o imenovanju člana Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu
I.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se za čas do
izteka mandatnega obdobja imenuje
Julijan Slemenšek.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-09-01/2010-284
Datum: 21. 6. 2011

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter 11. člena Odloka o
priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 in 5/07) na
svoji 8. seji, dne 21 junija 2011 sprejel

SKLEP

o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v
letu 2011
I.
Mestna občina Velenje podeljuje ob prazniku občine v letu 2011
naslednja priznanja:
1. Naziv častni občan se podeli Ivanu Atelšku.
IVAN ATELŠEK se je rodil 21. avgusta 1928 v Prihovi. Pred
drugo svetovno vojno se je izučil za ključavničarja. Leta
1944 se je pridružil partizanski vojski. Leta 1949 je opravil
delovodsko šolo. 5. aprila 1953 je postal upravitelj Kovinskega
in eksploatacijskega podjetja Gorenje v vasi Gorenje (sedanja
občina Šmartno ob Paki). Prelomnico v delovanju podjetja
predstavlja začetek proizvodnje štedilnikov na trda goriva. V
letu 1960 je podjetje preneslo proizvodnjo v stare kopalnice
Rudnika lignita Velenje. Od takrat naprej je tovarna Gorenje
napredovala do ene vodilnih tovarn gospodinjskih aparatov
v Evropi in svetu. Tovarna je bila zasnovana na evropskih
standardih in se uvršča v sam vrh evropskih in svetovnih
proizvajalcev bele tehnike. Tovarna Gorenje je bila dopolnitev
energetske in premogovniške dejavnosti v Šaleški dolini. Poleg
tega, da je zaposlovalo veliko število občanov, je Gorenje
odgovorno prispevalo k razvoju občine Velenje. Tudi danes je
Gorenje podjetje, ki v Šaleški dolini zaposluje največ delavcev.
Ivan Atelšek je podjetje Gorenje najprej vodil kot upravitelj,
potem kot direktor od leta 1953 do leta 1979. Imel je vizijo,
pogum, odločnost in sposobnosti voditelja. Ob sebi je znal zbrati
in motivirati skupino sodelavcev, s katerimi je ob naklonjenosti
okolja (sodelovanje in dopolnjevanje z direktorjem Premogovnika
Velenje in kasnejšim predsednikom občinske skupščine Velenje
Nestlom Žgankom) uspel iz vaške delavnice ustvariti tovarno, ki
je v najboljših časih zaposlovala kar okoli 20 tisoč delavcev po
vsej Jugoslaviji. Do leta 1979, ko je Gorenje zapustil, podjetje
nikoli ni imelo izgube. Gorenje je bilo prepoznavno velenjsko in
slovensko podjetje v Evropi in svetu
Velenje je od šestdesetih let dalje postalo prepoznavno tudi
po tovarni Gorenje. Za svoj prispevek k razvoju Gorenja
in slovenskega gospodarstva je Ivan Atelšek dobil številne
domače in tuje nagrade za gospodarstvenike, med drugim
nagradi Avnoj in Kraigherjevo nagrado. Ivan Atelšek je izredno
zaslužen za razvoj občine Velenje in njeno uveljavitev v
državnem in mednarodnem merilu.
2. Grb Mestne občine Velenje prejmejo: Anton Skok in Ansambel
Podkrajski fantje.
ANTON SKOK se je po končanem študiju najprej zaposlil
kot učitelj likovne vzgoje na osnovni šoli v Majšperku. Od
leta 1977 do 1986 je likovno vzgojo poučeval na OŠ Veljka
Vlahoviča v Velenju. Njegovo strokovno znanje, nadgrajeno
z veliko sposobnostjo motiviranja in vodenja učencev skozi
likovno izražanje, je pripeljalo likovne izdelke učencev na
mnoge razstave doma in v tujini in do neštetih visokih nagrad
in priznaj.
Bil je strokovni recenzent dveh učbenikov in prvih likovnih

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

22. junij 2011

pripomočkov v Sloveniji. Po vsej Sloveniji je več kot deset let
vodil predavanja in strokovne delavnice za likovne pedagoge in
tako nesebično delil svoja znanja in izkušnje s tega področja.
Srednješolce je pripravljal za sprejem na likovno akademijo.
V okviru Univerze za III. življenjsko obdobje je bil dolga leta
mentor likovnega krožka. Vanj je s svojo vedrino, organizacijskimi
sposobnostmi in veliko strokovnostjo nenehno privabljal številne
člane, ki so kasneje razstavljali po vsej Sloveniji. Likovni krožek
je tako leta 1998 prejel najvišje priznanje Andragoškega centra
RS za izredne uspehe na likovnem področju.
Od leta 1978 je usmerjal, oblikoval in postavljal razstavo
»Likovni svet otrok« v Šoštanju, več kot deset let je bil tudi član
žirije. Leta 1998 je ob 30-letnici razstave oblikoval katalog, v
katerem je predstavil vsakoletno likovno ustvarjalnost osnovnih
šol Slovenije. Kot mentor in likovni pedagog ali strokovni
sodelavec je aktivno sodeloval in še sodeluje pri Napotnikovi
kiparski koloniji v Zavodnjah.
Anton Skok je bil dva mandata predsednik Medobčinske zveze
prijateljev mladine Velenje, sicer pa je njen tesni sodelavec že
več kot 30 let.
Od leta 1986 je ravnatelj Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda.
To delo zelo uspešno in odgovorno opravlja že 25 let, torej
kar polovico obdobja njenega obstoja, saj je leta 2010 šola
praznovala svojo 50-letnico. S premišljeno zastavljenimi
prednostnimi nalogami pomembno prispeva k izboljševanju
ravni šolskega dela. V okviru finančnih možnosti si vztrajno
prizadeva za posodabljanje opreme šole, izjemen poudarek pa
daje tudi permanentnemu izobraževanju strokovnih delavcev.
Odlikuje ga nadpovprečna delovna vnema tudi izven obveznega
delovnega obsega z namenom izboljšati pogoje dela učencem,
učiteljem in ostalim udeležencem ter tako omogočiti optimalno
doseganje vzgojno izobraževalnih ciljev ter slediti zastavljeni
viziji šole. Ta se vsako leto izkazuje s številnimi uspehi, priznanji
in nagradami učencev na najrazličnejših področjih v regijskem,
državnem in meddržavnem merilu. Za tem stojita visoka
motiviranost in strokovnost učiteljev, ki sta plod odličnega
pedagoškega vodenja in spodbud pa tudi vedrine in odprtega
človeškega pristopa, ki ju zmore ravnatelj Anton Skok.
ANSAMBEL PODKRAJSKI FANTJE je nastal leta 1981 na
pobudo še sedanjega vodje Franca Vedenika. Ansambel je v
30 letih delovanja doživel kar nekaj kadrovskih sprememb, ki
so se največ dogajale zaradi odgovornosti članov v ansamblu
in veliko zaradi dvigovanja kvalitete. Tako so danes člani
ansambla: Bojan Rožič (1. tenor), Franc Vedenik (2. tenor) –
vodja ansambla, Ivan Borovnik (bariton), Vili Krivec (bas), Matej
Krivec (harmonika), Stane Čanžek (kitara) in Brane Fijavž (bas
kitara, bariton).
Prvi mentor ansambla je bil domačin Zmago Frankovič,
ki je v ansambel posegel predvsem v pevskem delu, za
instrumentalni del ansambla ni imel dovolj izkušenj. V tem delu
je ansamblu kasneje priskočil na pomoč znani glasbenik Boris
Rošker. Zadnjih 15 let pa ansambel tesno sodeluje s priznanim
glasbenim strokovnjakom Tomažem Tozonom.
Nastopi na festivalih so njihova stalnica. Tako so dvanajstkrat
nastopili na festivalu domače glasbe na Ptuju, nekajkrat so
nastopili na zamejskem festivalu v Števerjanu, na Vurberku, v
Cerkvenjaku, na festivalu narečnih viž v Škofji Loki, seveda pa
so bili prisotni tudi doma na Graški gori. Ponašajo se lahko z
nagradami s festivalov, najbolj pa so fantje ponosni na 6 zlatih
Orfejev s ptujskega festivala, kar je skupaj z ansamblom Rupar
največ med vsemi ansambli, ki so nastopili na 41 festivalih na
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Ptuju. Ansambel je imel nekaj nastopov tudi izven meja Slovenije,
Tako so nastopili našim zdomcem v Esslingenu in Berlinu,
zamejskim Slovencem v Železni Kapli, zastopali so občino
Velenje v partnerskem mestu Schiedam na Nizozemskem in
skupaj s KS Pesje nastopili v Kamenici v Makedoniji, kjer so
nastopili tudi v oddaji RTB »Znanje – imanje«
Ansambel je v času delovanja izdal pet samostojnih kaset in
CD-jev, šesti izdelek pa je tik pred izdajo. Ansambel je posnel
tudi nekaj televizijskih oddaj, prav tako pa se njihove skladbe
redno vrtijo tako na nacionalnem radiu kakor na lokalnih
radijskih postajah. Ansambel si je z leti pridobil velik krog
zvestih poslušalcev.
Prav tako so člani ansambla gonilna sila pri ohranjanju ljudskih
običajev v Podkraju (koledovanje in Miklavževanje).
3. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: Alojz Leskovšek,
Danica Markus in Slavka Mijoč.
ALOJZ LESKOVŠEK je ustanovitelj Društva upokojencev
Šentilj in četrto leto tudi njegov predsednik. Je aktiven na vseh
področjih delovanja znotraj krajevne skupnosti in zelo priljubljen
med krajani. S svojo angažiranostjo povezuje aktivnosti in
sodelovanje med ostalimi društvi v regiji in kraju. Prav tako je
član Sveta Krajevne skupnosti Šentilj in pobudnik ter organizator
postavitve objekta na balinišču v Športnem parku Šentilj.
DANICA MARKUS je dolgoletna prostovoljna delavka Rdečega
križa. Svoje delo je začela že leta 1972 v okviru združenja
starostnikov, pozneje pa v območnem združenju Rdečega križa
Slovenije, kjer deluje še danes kot predsednica krajevnega
združenja. Delo predsednice krajevnega združenja opravlja že
več kot 15 let. Skrbno načrtuje in organizira razdelitev sredstev
socialno ogroženim občanom in organizira letna srečanja in
zabave starejših občanov nad 70 let.
SLAVKA MIJOČ že 20 let poklicno dela v različnih oblikah in
vsebinah dela s starejšimi, prostovoljno pa deluje že skoraj
30 let. Leta 1984 se je zaposlila na Centru za socialno delo v
Velenju, kjer je z izjemo enega leta ves čas do odhoda v pokoj
leta 2004 delala na področju varstva starejših. Zadnjih 10 let
službovanja je v okviru centra organizirala in vodila področje
Pomoč starejšim na domu – sprva preko javnih del. Skupaj z
Neno Mijoč in Mirjam Šibanc je leta 1986 ustanovila Univerzo za
tretje življenjsko obdobje, ki je do leta 1996 delovala pod okriljem
Andragoškega društva Slovenije. Po spremembi zakonodaje
leta 1996 se je za to dejavnost ustanovilo samostojno Društvo
za vseživljenjsko izobraževanje VID, kjer Slavka Mijoč deluje
še danes.
II.
Prejemnikom priznanj pripadajo odličja in plakete v skladu
z Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje. Prejemniki
priznanja prejmejo na slovesnosti ob občinskem prazniku.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-10-0001/2010-432
Datum: 21. 6. 2011
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1,
26/07 in 18/08) na ___ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju članov v Komisijo za
štipendiranje Proračunskega štipendijskega
sklada Mestne občine Velenje
I.
V Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega
sklada Mestne občine Velenje se imenujejo:
- Stanko Tepej,
- Dimitrij Amon in
- Alenka Gortan.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-09-01/2010-284
Datum: 21. 6. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona
v vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008 in 36/2010) in 24. člena
statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB-1,
26/2007 in 18/2008), na 8. seji, dne 21 junija 2011 sprejel naslednji

SKLEP

o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih
Vrtca Velenje
I.
V šolskem letu 2011/2012 pomeni določitev o fleksibilnem
normativu povečanje števila otrok v oddelku za največ dva
otroka, glede na število otrok v oddelku.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, fleksibilni normativ pa se
začne uporabljati od 01.09.2011 dalje.
Številka: 640-01-0007/2004-530
Datum: 21. 6. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi četrtega odstavka 34. člena Pravilnika
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 75/2005, 82/2005 76/2008, 77/2009, 102/2009 in 105/2010) in
24. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006
– UPB-1, 26/2007 in 18/2008), na 8. seji, dne 21 junija 2011 sprejel naslednji

SKLEP
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soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje,
od 1.9.2011 dalje.
Številka: 641-01-0001/2003-530
Datum: 21. 6. 2011

o določitvi nižjega normativa v oddelku
enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto
2011/2012
I.
V šolskem letu 2011/2012 se določi v oddelku enote Cirkovce
Vrtca Velenje nižji normativ števila otrok, kot je zakonsko
predvideno. V oddelek enote Cirkovce Vrtca Velenje je lahko v
šolskem letu 2011/2012 vključenih najmanj 6 otrok.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 34. člena Odloka o pokopališkem redu
(Uradni vestnik MOV, št. 3/2000 )in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 8. seji, dne
21 junija 2011 sprejel naslednji

SKLEP

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, nižji normativ pa se začne
uporabljati od 01.09.2011 dalje.

1. člen
Kot govorniki, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od
umrlih na pokopališčih Mestne občine Velenje, se imenujejo:

Številka: 640-01-0004/2007-530
Datum: 21. 6. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št. 73/2000,
75/2005, 33/2008, 126/2008), 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Ur.l.RS, št. 47/2010) in 139. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008), na svoji 8. seji,
dne 21. junija 2011 sprejel naslednji

SKLEP

o uporabi manjše notranje igralne površine
na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto
2011/2012
I.
V šolskem letu 2011/2012 se določi v Vrtcu Velenje uporaba
manjše notranje igralne površine na otroka, kot je zakonsko
določeno v 19. členu Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št.
73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008).
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št.
47/2010) dajejo občini, ustanoviteljici vrtca, možnost, da vrtec
lahko uporabi manjšo notranjo igralno površino na otroka, kot to
določa 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, manjša notranja igralna površina na
otroka določena v tem sklepu, pa se začne uporabljati ob izdaji

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

o imenovanju govornikov na pogrebih na
območju Mestne občine Velenje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Drago KOLAR
Karel SEME
Vladimir VIDEMŠEK
Franc VEDENIK
Janez ZAPUŠEK
Rafko GORŠEK
Stanislav AHAC
Franc KOTNIK
Bojan PUSTINEK
Samo KOPUŠAR
Magda STVARNIK
Marko JEVŠNIK

2. člen
Pogrebne govore lahko imajo v imenu Mestne občine Velenje
tudi drugi govorniki, če je to želja svojcev.
3. člen
Za pogrebni govor prejme govornik plačilo v višini 30,54 EUR
neto. Višina zneska se letno revalorizira z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin. Govornikom, ki se poslovijo od naših
občanov na pokopališčih izven Mestne občine Velenje, se
plačajo prevozni stroški v višini stroškov javnega prevoza.
4. člen
Govorniki na pogrebih so imenovani za obdobje štirih let in so
lahko ponovno imenovani. Spisek govornikov se pošlje vsem
krajevnim skupnostim in mestnim četrtim.
5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.
Številka: 142-05-0002/2003-11-560
Datum: 21. 6. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08–odl. US, 76/08, 100/08–odl. US, 79/09,
14/10–odl. US, 51/10 in 84/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na 8. seji,
dne 21 junija 2011 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 8. seji, dne 21 junija 2011
sprejel

SKLEP

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k. o. Paka iz
javnega dobra (parcela 562/21)
1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine
parcela 562/21, pot, v izmeri 421 m2, k.o. 953 Paka, iz javnega
dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne
občine Velenje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz
javnega dobra (parcela 3572/2)
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin
parcela 3572/3, 2562/24 in del parcele 3572/2, k.o. Velenje iz
javnega dobra.
Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 361-01-0001/2009-282
Datum: 21. 6. 2011

Številka: 465-05-0039/2008-281
Datum: 21. 6. 2011

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08–odl. US, 76/08, 100/08–odl. US, 79/09,
14/10–odl. US, 51/10 in 84/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na 8. seji,
dne 21 junija 2011 sprejel naslednji

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k. o. Vinska Gora iz
javnega dobra (parceli 848/17 in 848/18)
1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin
parcel 848/17, cesta v izmeri 290 m2 in 848/18, cesta, v izmeri
155 m2, obe k.o. 975 Vinska Gora, iz javnega dobra.
Nepremičnini postaneta po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0019/2011-272
Datum: 21. 6. 2011

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06
– UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 8. seji, dne 21 junija 2011 sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz
javnega dobra (parc.št. 3614/3)
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine
parc.št. 3614/3, neplodno, v izmeri 515 m2, k.o. Velenje, iz
javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne
občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0041/2011-288
Datum: 21. 6. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) v
zvezi z 41. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 11. in 15. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09,
100/09 in 49/10) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo
Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) dne 8. seji, dne 21 junija 2011 sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje
za leto 2011
1. člen
V sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 29/10, 4/11, 7/11 in 8/11; v
nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena tako, da
se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za
leto 2011 načrtuje v okvirni orientacijski vrednosti 6.185.100,30
EUR.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 21. 6. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

22. junij 2011

Upravljavec

MOV

MOV

MOV

MOV

Zap.št.

19.

20.

21.

22.

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

Šifra in
katastrska
občina

parc. št. 1244/3, v
izmeri 75 m2 in 33 m2

parc. št. 1228/1, v
izmeri 107 m2,

parc. št. 3276, v
izmeri 435 m2.

parc. št. 3275/3, v
izmeri 30 m2 in

parc. št. 3274/4, v
izmeri 160 m2,

travnik,
funkcionalni objekt

travnik,

gozd

travnik,

Travnik,

Travnik,

Travnik

parc. št. 3300/10, v
izmeri 97 m2

parc. št. 3275/1, v
izmeri 538 m2,

travnik

Vrsta dejanske
rabe

parc. št. 3300/6, v
izmeri 535 m2

Opis predmeta
prodaje

-

-

-

-

Solastniški
delež

2011-Zemljišča

-

-

-

-

Stavbna
pravica

-

-

-

-

Druge opombe

5/12

25

45

45

45

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

5.375,00

52.335,00

4.365,00

24.075,00

Orientacijska
vrednost v €*

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 29/10, 4/11, 7/11
in 8/11)
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MOV

25.

27.

(javno dobro)

MOV

(javno dobro)

MOV

MOV

24.

26.

MOV

23.

951 Hrastovec

975 Vinska Gora

955 Bevče

964 Velenje

964 Velenje

pot

cesta

del parc. št. 856/2, v
približni izmeri 390
m2

cesta

del parc. št. 848/8, v
približni izmeri 610
m2

parc. št. 848/17, v
izmeri 290 m2,

cesta

pot

parc. št. 519/7, v
izmeri 86 m2

parc. št. 848/18, v
izmeri 155 m2,

travnik

travnik.

cesta,

travnik,

travnik,

parc. št. 3358/2, v
izmeri 1150 m2

v skupni izmeri 760
m2.

parc. št. 1228/4, v
izmeri 73 m2,

parc. št. 1228/3, v
izmeri159 m2,

parc. št. 1229/1, v
izmeri 338 m2 ,

parc. št. 1230, v
izmeri 190 m2,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6/12

35

1

1

25

25

45

25

13.650,00

4.775,00

2.150,00

51.750,00

19.000,00
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MOV

MOV

31.

(javno dobro)

MOV

(javno dobro)

30.

29.

28.

MOV

964 Velenje

953 Paka

953 Paka

951 Hrastovec

parc. št. 538/5, v

ekstenzivni
sadovnjak

pot

pot

pot

cesta

pot

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7/12

Parceli sta najboljše kmetijsko
zemljišč in deloma gozd.

Del parcele v izmeri 291 m2 je
kmetijsko zemljišče, preostali del v
izmeri 130 m2 pa stavbno
zemljišče zunaj UON.

-

20

1

5,5

25

54.080,00

2.744,00

2.315,50

4.825,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

parc. št. 547/13, v
izmeri 428 m2,

parc. št. 547/9, v
izmeri 690 m2,

parc. št. 547/16, v
izmeri 716 m2,

parc. št. 574/7, v
izmeri 655 m2,

v skupni izmeri 2744
m2.

del parc. št. 562/1, v
približni izmeri 1735
m2,

in

parc. št. 562/20, v
izmeri 1009 m2

parc. št. 562/21, v
izmeri 421 m2.

v skupni izmeri 193
m2.

del parc. št. 840/5, v
približni izmeri 92 m2,

del parc. št. 840/7, v
približni izmeri 31 m2,

Parc. št. 840/6, v
izmeri 70 m2,

22. junij 2011
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

36.

35.

34.

MOV

33.

MOV

(javno dobro)

MOV

(javno dobro)

MOV

MOV

32.

964 Velenje

953 Paka

968 Podkraj

953 Paka

964 Velenje

parc. št. 3341/15, v

parc. št. 3341/38, v
izmeri 19 m2 in

parc. št. 3341/37, v
izmeri 24 m2,

Parc. št. 3341/36, v
izmeri 114 m2,

v skupni izmeri 6241
m2.

travnik

Odprti kop

Cesta, odprti kop,

Solastniški delež
parc. št. 169/3, v
izmeri 1215 m2 in

parc. št. 665/2, v
izmeri 5026 m2,

Pot

parc. št. 945/20, v
izmeri 183 m2

-

-

-

-

del parc. št. 7/2 in 6,
v skupni približni
izmeri 1100 m2.

travnik,
ekstenzivni
sadovnjak

-

del parc. št. 1391/9, v
približni izmeri 400
pot, travnik
m2

v skupni izmeri 2704
m2.

parc. št. 536/7, v
izmeri 124 m2,

izmeri 91 m2,

-

-

-

-

-

-

8/12

25

22,51

10

Predmetna parcela je po statusu
pretežni del (cca 113 m2) stavbno
zunaj UON, preostali manjši del
(70 m2) pa lesnoproizvodni gozd.

Zemljišči sta po namenu območje
kamnolomov.

15

25

-

-

6.950,00

140.485,00

1.830,00

16.500,00

10.000,00
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MOV

MOV

38.

39.

Upravljavec

MOV

Zap. Št.

1.

SKUPAJ

MOV

37.

Ekstenzivni
sadovnjak,
sadovnjak, njiva,
travnik,
gospodarsko
poslopje, gozd,
pot

Parc. št. 805/7,
800/3, 805/5, 818/6,
808/16, 808/19,
808/18, 808/11,
800/8, 800/9, 808/20,
810, 818/5 in 817/3,
v skupni približni
izmeri 10.000 m2.

Parc. št. 538/3

Opis predmeta
prodaje (občina,
naselje, ulica,
hišna številka)

-

-

-

-

-

-

stavba ali
zgradba v izmeri

Vrsta rabe in
velikost

-

Solastniški
delež

-

Številka
stavbe

2011-Stavbe ali stavbe z deli stavb

dvorišče

del parc. št. 629/3, v
približni izmeri 481
m2

v skupni približni
izmeri 3268 m2.

del parc. št. 226, v
približni izmeri 400
m2,

-

Številka dela
stavbe

-

9/12

15

30,00

25,00

Druge opombe

Parcele se nahajajo na območju
ZN Škale in bodo prodane na
podlagi javnega zbiranja ponudb.
Po izvedbi javnega zbiranja
ponudb bodo nepremičnine
geodetsko odmerjene na približno
velikost najmanj 600 m2 za
potrebe gradnje stanovanjskih hiš.

Prodaja etažnim lastnikom
objekta Koroška cesta 44,
Velenje.

Parc. št. 225/1 je po svojem
statusu večji del kmetijsko
zemljišče, manjši del pa stavbno
zemljišče zunaj UON; medtem ko
je parc. št. 226 v celoti stavbno
zemljišče zunaj UON.

500,00

Orientacijska
vrednost €

4.794.195,30

300.000,00

12.025,00

49.020,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

964 Velenje

Šifra in
katastrska
občina

957 Škale

964 Velenje

967 Kavče

travnik,
ekstenzivni
sadovnjak,
stanovanjska
stavba in
gospodarsko
poslopje

Parc. št. 225/1, v
izmeri 2868 m2 in

v skupni izmeri 278
m2.

izmeri 121 m2,

22. junij 2011
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

etažni lastniki

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

2.

3.

4.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

5.

6.

7.

8.

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

100%

stanovanje izmeri
70 m2

stanovanje v
izmeri 60 m2

stanovanje v
izmeri 25 m2

trosobno
stanovanje

dvosobno
stanovanje

100%

Poslovni prostori
na naslovu
Prešernova cesta
1 (stavba sodišča).

Poslovni prostori
v skupni izmeri
586,17 m2.

100%

100%

Poslovni prostori
(gostinski lokal s
kletjo) v pritličju v
izmeri 312,45 m2
Poslovni prostori
in poslovni
na naslovu
prostori v
Šaleška cesta 19a.
nadstropju
objekta Šaleška
cesta 19a v
izmeri 349,01 m2.

garsonjera

100%

stanovanje v
izmeri 38 m2

enosobno
stanovanje
100%

podstrešje

Skupni prostor
večstanovanjske
stavbe na naslovu
Jurčičeva 2.
23%

25 m2.

(Erjavčeva cesta)

3590

3503

-

-

-

-

3, 4, 8, 11,
12, od
vključno 14
do vključno
17, od
vključno 38
do vključno

1 in 14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/12

Kupec je najemnik stanovanja,
ki se nahaja ob podstrešju.

335.500,00

522.900,00

(1.000,00 €/m2)

25.000,00

(1.000,00
€/m2)

60.000,00

(1.000,00
EUR/m2)

70.000,00

(1.000,00 €/m2)

38.000,00

(148,58 €/m2)

1.610,00

(20 €/m2)
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Upravljavec

MOV

2.

MOV

Zap. Št.

SKUPAJ

9.

953 Paka

Šifra in
katastrska
občina

Novigrad

parc. št. 338/25, v
izmeri 532 m2,

100%

st. stavba, pašnik

st. stavba, pašnik

st. stavba, pašnik

st. stavba, pašnik

st. stavba, pašnik

st. stavba, pašnik

st. stavba, pašnik

st. stavba, pašnik

st. stavba, pašnik

st. stavba, pašnik

Pot

Vrsta rabe in
velikost

-

Solastniški
delež

2011-Zemljišča s stavbo

Apartma v izmeri
40,60 m2.

-

Številka
stavbe

9

-

Številka dela
stavbe

-

Druge opombe

11/12

Parcele se nahajajo na
območju Trebeliškega in bi se z
neposredno pogodbo prodale
lastnikom stanovanjskih stavb
na tem območju, z izjemo
parcele 338/15, k.o. Paka, ki
predstavlja pot in se kot
solastnina proda vsem
lastnikom stanovanjskih hiš na
tem območju.

-

(35 €/m2)

213.605,00

Orientacijska
vrednost €

1.113.510,00

60.000,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

parc. št. 338/24, v
izmeri 353 m2,

parc. št. 338/23, v
izmeri 366 m2,

parc. št. 338/22, v
izmeri 341 m2,

parc. št. 338/21, v
izmeri 337 m2,

parc. št. 338/20, v
izmeri 478 m+,

parc. št. 338/17, v
izmeri 482 m2,

parc. št. 338/15, v
izmeri 1802 m2,

Opis predmeta
prodaje (občina,
naselje, ulica,
hišna številka,
parcelna številka,
velikost parcele)

Apartma v Maredi
v objektu št. 9,
zk.k.št. 1191/67

44
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SKUPAJ

v skupni izmeri
6103 m2.

parc. št. 406/7, v
izmeri 204 m2,

parc. št. 338/28, v
izmeri 569 m2,

parc. št. 338/27, v
izmeri 90 m2,

parc. št. 338/26, v
izmeri 549 m2,

st. stavba,
dvorišče.

12/12

277.395,00
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1-Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in
93. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02- ZJU, 110/02- ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
in 107/10) na 8. seji, dne 21 junija 2011 sprejel

SKLEP

o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje
na dan 31.12.2010
I.
Svet Mestne občine sprejme premoženjsko bilanco Mestne
občine Velenje.
II.
Skupno premoženje Mestne občine Velenje na dan 31.
december 2010 znaša po knjigovodskih izkazih 171.406.525
EUR.
III.
Tabela – opis postavk z zaporednimi številkami od 1 do 27 je
sestavni del tega sklepa.
IV.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 403-03-0004/2011-440
Datum: 21. 6. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (UPB-2-Uradni list RS, št. 94/2007), 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, (23/2007-popr., 41/2007-popr.),
61/2010-ZSVarPre in 62/2010-ZUPJS) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 8.
seji, dne 21. junija 2011 sprejel naslednji

PRAVILNIK

o pravici do uveljavitve enkratne izredne
denarne pomoči v Mestni občini Velenje
I. UVOD
1. člen
S pravilnikom o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne
pomoči v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: pravilnik),
Mestna občina Velenje določa upravičence, obliko pomoči,
kriterij in višino pomoči in postopek za uveljavljanje in dodelitev
enkratne izredne denarne pomoči.
2. člen
Sredstva za enkratne izredne denarne pomoči se zagotovijo v
vsakoletnem proračunu Mestne občine Velenje.
Enkratne izredne denarne pomoči se dodeljujejo po zaporedju
vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih
proračunskih sredstev.
II. UPRAVIČENCI
3. člen
Do enkratne izredne denarne pomoči po tem pravilniku
so upravičeni občani in njihovi družinski člani, s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki izpolnjujejo vsaj enega
izmed naslednjih kriterijev:
nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem, ko
so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za
preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja,
z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih
nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s
področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in
jih nihče ni dolžan preživljati,
imajo hudo bolnega otroka, katerega zdravljenje zahteva
dodatne visoke stroške,
se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna
bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne ali druge
nesreče ipd.) znajde v takšni finančni situaciji, da ne
more poravnati najnujnejših obveznosti,
so trenutno ostali brez vsakršnega dohodka in čakajo
na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike
prejemkov.
III. OBLIKA POMOČI
4. člen
Enkratna izredna denarna pomoč je po tem pravilniku občinska
pomoč in jo lahko upravičenec prejme enkrat letno.
Enkratna izredna denarna pomoč je namenjena za plačilo
stroškov življenjskih potrebščin (prehrane, dietne prehrane,
ozimnice), šolskih potrebščin, šole v naravi, stroškov vrtca,
električne energije, toplotne energije, najemnine za stanovanje,
zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
ipd., Izplača se neposredno upravičencu, razen v primeru, ko
strokovni delavec na področju socialnega varstva Urada za
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družbene dejavnosti oceni, da pomoč ne bi bila namensko
uporabljena, se nakaže neposredno podjetju ali ustanovi
(izvajalec, dobavitelj, šola, vrtec,..)
III. KRITERIJ IN VIŠINA ZA DODELITEV ENKRATNE IZREDNE
DENARNE POMOČI
5. člen
Kriterij za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči so merila
določena v 25.a členu Zakona o socialnem varstvu povečana
za 50% z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena, je enkratno
izredno denarno pomoč možno izjemoma dodeliti posamezniku
ali družini tudi v primeru, da presega dohodek za več kot 50 %
zgoraj omenjenega kriterija, iz razlogov, na katere upravičenec
ni mogel vplivati in se je znašel v položaju težje materialne
ogroženosti in sicer težje bolezni v družini, starosti oziroma
nesposobnosti za pridobitno delo, smrti hranitelja, ter drugih
izjemnih okoliščinah.
Do enkratne izredne denarne pomoči niso upravičeni
posamezniki, ki živijo pri starših.
Višina enkratne izredne denarne pomoči se odobri v višini 50
% minimalnega dohodka, ki pripada posamezniku ali družini po
25.a členu Zakona o socialnem varstvu.
Enkratna izredna denarna pomoč se upravičencu dodeli v nižjem
znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, če so dejanski
stroški upravičenca nižji od izračunane vrednosti pomoči.
IV. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE IN
ENKRATNE IZREDNE DENARNE POMOČI

DODELITVE

6. člen
O pravici do enkratne izredne denarne pomoči na podlagi tega
pravilnika odloča občinska uprava Mestna občine Velenje.
Pri odločanju o enkratni izredni denarni pomoči se v postopkih
smiselno uporabljajo določbe veljavnega predpisa, ki ureja
postopek za uveljavljanje denarnih socialnih pomoči in
veljavnega predpisa, ki ureja upravni postopek.
7. člen
Postopek za uveljavitev enkratne izredne denarne pomoči se
uvede na zahtevo upravičenca, zdravstvene službe, šolske
svetovalne službe, krajevne skupnosti, krajevne ali občinske
organizacije RK na obrazcu Vloga za dodelitev enkratne izredne
denarne pomoči, ki se dobi v sprejemni pisarni Mestne občine
Velenje, na uradu občinske uprave, pristojne za družbene
dejavnosti in na spletni strani Mestne občine Velenje.
8. člen
Zahtevek vsebuje:
izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev enkratne izredne
denarne pomoči, ki je priloga tega pravilnika,
dokazila o dohodkih.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik, št. 1/2008)

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

22. junij 2011

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-03-0004/2007-11-560
Datum: 21. 6. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 3. člena in 9. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
24/00 in 31/00) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik
MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 8. seji, dne 21. junija 2011 sprejel

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa v Mestni občini Velenje
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik št. 6/2010; v
nadaljevanju: pravilnik) se spremeni 79. člen pravilnika tako,
da se glasi:
» MOV lahko športno društvo nagradi za nadpovprečne športne
dosežke posameznikov in ekip, dosežene v preteklem letu.
Višina nagrade se določi na predlog župana v vsakoletnem
občinskem proračunu, dodeljena sredstva se na podlagi
strokovnih kriterijev razdelijo med posamezna društva in so
namenjena za sofinanciranje izvedbe programa društva.
Podlaga za razdelitev sredstev je predlog strokovne komisije, ki
jo imenuje župan in deluje po naslednjih kriterijih:
a) za kolektivne športne panoge:
- stalno nastopanje v 1. državnih ligah pod okriljem nacionalne
panožne zveze z vsemi starostnimi selekcijami;
- številčnost članstva društva in uveljavljanje strokovnih
principov dela za razvoj mladih športnikov;
- tradicija posameznega športa in športnega društva v MOV;
- dolgoletna razvitost športne panoge v MOV.
b) za individualne športe:
- športna društva, v katerih tekmujejo športniki s statusom
mednarodnega in državnega razreda;
- športna društva, ki delujejo v olimpijskem športu;
- športna društva, katerih posamezni tekmovalci so še posebej
uveljavili prepoznavnost MOV zunaj občinskih meja.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Datum: 21. 6. 2011
Številka: 650-01-0007/02-540-2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP)
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 8. seji, dne 21. junija 2011
sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za centralne predele
mesta Velenje
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem
načrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik
občine Velenje št. 7/93, 4/94, 11/94 in Uradni vestnik Mestne
občine Velenje št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 8/08,
8/09, 14/09 ter 12/10 – v nadaljevanju Odlok o UN).
2. člen
Za 1c. členom Odloka o UN se doda novi 1d. člen, ki se glasi:
»Del območja urejanja S4/12, z oznako S4/12a (zemljišča parc.
št. 1962/1, 1963/2, 1962/4, k.o. Velenje) se ureja po projektu
z naslovom Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za
centralne predele mesta Velenje, za del območja S4/12, številka
projekta: P 112361, ki ga je izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o,
Poslovna cona A2, Šenčur, februarja 2011. Projekt z vsemi
prilogami je sestavni del tega odloka.«
3. člen
V celoti se črta 2. člen Odloka o UN in se nadomesti z novim 2.
členom, ki se glasi:
»Meja obravnave je razvidna iz grafičnih prilog (lista 3a in 3b)
projekta iz 1. člena tega odloka ter iz grafičnih prilog projektov
iz 1a., 1b.,1c. in 1.d člena tega odloka.«
4. člen
V 8. členu Odloka o UN se v 12. poglavju pod naslovom »Objekt
št. 12 in 13 (S4/15), v prvem odstavku tlorisna mera podzemne
garaže iz »4.008 m« črta in se nadomesti z mero »48,00 m«.
5. člen
V 9. členu Odloka o UN se v celoti črta 12. poglavje pod
naslovom »Objekt št. 36 (S4/14)« in se nadomesti z novim 12.
poglavjem, ki se glasi:
»Objekt št. 36 (S4/14)
Vrstne stanovanjske hiše – stanovanjski niz:
- v stanovanjskem nizu je predvidenih 10 dvoetažnih
stanovanjskih enot z desetimi lopami na južni strani
objekta;
- tlorisni gabarit celotnega stanovanjskega niza s pripadajočimi
servisnimi prostori je 77,85m x 9.00m + 1,40m (severni
izzidki) + 2,50m (južni izzidki lop);
- širina stanovanjskih enot oziroma niza je 9,00m z manjšimi
izzidki, dolžine enot pa so 6,30m; 7,20m; 8,40m in 9,60 m;
- tlorisne tolerance mer celotnega stanovanjskega niza so +2,00m;
- etažnost: P (pritličje ) + N (nadstropje oz. mansarda);
- kota tal pritličja enot 0,00m bo na koti 366,00m (tolerance
+- 0,50m);
- streha bo enokapnica v naklonu 10 stopinj, nagnjena proti
severu, sleme – najvišja točka strehe bo cca +7,21m,
kap – najnižja točka strehe pa na koti +5,55m (tolerance
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+0,50m);
Na severni strani stanovanjskega niza je vzdolž daljše stranice
stanovanjskega niza predvideno pokrito parkirišče – nadstrešnica
v strnjenem nizu, tlorisnih dimenzij 10 x (5,50m x 5,20m). Streha
nadstrešnice bo »ravna«, z minimalnim naklonom proti severu.
Najvišja točka nadstrešnice bo +2,85m (tolerance +- 0,20m). Ni
dovoljeno bočno zapiranje nadstrešnice.«
6. člen
Za 9a. členom Odloka o UN se doda novi 9b. člen, ki se glasi:
“Predvidene novogradnje na delu območja urejanja S4/12 z
oznako S4/12a
Na zemljišču parcelna št. 1962/1, k.o. Velenje, kateremu se je s
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin družbenega
plana Mestne občine Velenje v letu 2010 (v nadaljevanju besedila
kratko: SD PSDP) spremenila namenska raba zemljišča, iz
gozda s posebnim namenom v stavbno zemljišče, namenjeno
stanovanjski gradnji, je dopustna gradnja osmih prostostoječih
enodružinskih stanovanjskih hiš.
Območje predvidene stanovanjske pozidave se deli na severni
in južni del, pri čemer so na obeh delih predvideni po štirje
objekti.
Pred pričetkom gradenj na območju se gozd na zemljišču parc.
št. 1962/1, k.o. Velenje, odstrani skladno s smernicami Zavoda
za gozdove Slovenije, ki so bile podane k SD PSDP.
Vrste dopustnih gradenj
Na celotnem ureditvenem območju je dovoljena gradnja
nove in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječe komunalne,
energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture in
urejanje zelenih in utrjenih površin. Poleg tega so dovoljene
tudi:
- postavitve pomožnih infrastrukturnih objektov, potrebnih za
funkcioniranje predvidene prostorske ureditve,
- postavitve nadstreškov za zaščito zbirnih mest za komunalne
odpadke,
- postavitve urbane opreme (otroško igrišče),
- gradnje škarp ter podpornih zidov do višine 1,5 m.
Poleg gradnje novih objektov so na zemljišču parc. št. 1962/1,
k.o. Velenje dovoljene tudi:
- rušitve objektov,
- vzdrževanje, rekonstrukcije in dozidave obstoječih
objektov,
- postavitve ograj do višine 1,8 m,
- gradnje in postavitve naprav, ki omogočajo izrabo
obnovljivih virov energije (sončni zbiralniki, sončne celice,
toplotne črpalke, ipd., ki naj bodo postavljeni zadržano, z
upoštevanjem vpliva na podobo naselja),
- postavitve podzemnih zbiralnikov za kapnico,
- postavitve objektov za lastne potrebe (steklenjak, uta
oziroma senčnica, bazen),
- postavitve nadstreškov za avtomobile.
Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov
- Pri umestitvi objektov je potrebno upoštevati najmanj 6,00
m odmik od roba novo predvidenega pločnika (ob Stanetovi
cesti) ter od novo predvidene interne ceste na južnem delu
območja.
- Ob zahodnem robu zemljišča parc. št. 1962/1, k.o. Velenje,
se po celotni dolžini predvidi zeleni pas, v širini minimalno
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4,00 m, ki se ga zasadi z avtohtonimi drevesnimi vrstami in
grmovnicami.
Maksimalni tlorisni gabarit objektov je 12,00 x 14,00 m (znotraj
tega gabarita je dopusten poljuben tloris objekta). Osnovni
tloris objekta naj bo podolgovate oblike z razmerjem stranic
do 1:1,5. Dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov
na osnovi podolgovatega tlorisa (npr. tloris v obliki črke L).
Objekti morajo biti od mej sosednjih zemljišč odmaknjeni
najmanj 4,00 m. Manjši odmik je dopusten za gradnjo
enostavnih in nezahtevnih objektov ter pritličnih delov
objektov (kot so garaže, nadstreški za avtomobile,…) in
sicer s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča ter ob
upoštevanju gradbenih mej ter predpisov s področja varstva
pred požarom.
Dozidave ne smejo presegati 40% bruto etažne površine
osnovnih objektov.
Pozidanost posameznega zemljišča za gradnjo ne sme
presegati 50%.
Osnovne strehe objektov so simetrične dvokapnice z
naklonom strešin od 30º - 35º . Na delih objektov (do ¼
površine strehe) je dovoljena kombinirana streha; ravna
ali enokapna streha, dovoljena je izvedba frčad (max. ½
dolžine strehe).
Slemena objektov naj bodo vzporedna z daljšo stranico
objekta, na severnem delu območja naj bodo postavljena
vzporedno s Stanetovo cesto, na južnem delu območja pa
pravokotno na Kersnikovo cesto.
Maksimalna etažnost objektov je do (vkopana)K+P+1(ali
mansarda), objekti naj se po višini prilagodijo obstoječim
objektom v okolici.

Pogoji za urejanje okolice objektov in komunalno urejanje
zemljišč
- Za potrebe predvidenih objektov je potrebno zgraditi
priključke na prometno, komunalno (vodovod in kanalizacija)
in energetsko infrastrukturo. Glede na potrebe posameznih
objektov je možno urediti tudi priključke na obstoječe
telekomunikacijsko omrežje.
- Dostop do objektov na severni strani območja se uredi
direktno iz Stanetove ceste, dostop do objektov v južnem
delu območja pa preko novo urejenega priključka iz
Šlandrove ceste preko zemljišč parc. št. 1963/2 in 1962/4,
k.o. Velenje.
- Na posameznem zemljišču za gradnjo objekta je potrebno
zagotoviti najmanj 2 parkirni mesti na bivalno enoto.
- Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in
ozelenjenimi brežinami je dopustna gradnja podpornih
zidov, ki morajo biti arhitekturno oblikovani oz. zazelenjeni.
- Na južnem delu območja, na zemljišču parcelna št. 1963/2,
k.o. Velenje, se predvidi zbirno mesto za odvoz odpadkov.
- Priključki na obstoječo komunalno opremo se izvedejo
skladno s smernicami posameznih upravljavcev ter skladno
z rešitvami iz strokovnih podlag, ki so sestavni del projekta
iz prvega odstavka 1.d člena tega odloka.
- V primeru izrabe alternativnih virov energije priključitev na
toplovod ni obvezna.
- Na zemljišču parcelna št. 1962/4, k.o. Velenje je obvezna
ureditev parkovnih površin.
Dopustna odstopanja
- Prikaz umestitve objektov na ureditveni situaciji je
informativen. Objekti naj se ob upoštevanju predpisanih
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odmikov locirajo najbolj ugodno glede na dostopnost, nagib
terena, orientacijo ter organizacijo nepozidanega prostora
in sicer tako, da se ohrani cim večji del uporabne zelene
površine.
Gabarit objekta lahko presega maksimalni tlorisni gabarit v
globini do +2,00 m ter v obsegu do 40% dolžine posamezne
fasade objekta (dopustna je gradnja izzidkov, balkonov in
teras), pri čemer je potrebno upoštevati določene gradbene
meje, dopusten faktor pozidanosti ter predpisane odmike od
parcelnih mej.
- Pri projektiranju in gradnji infrastrukture so ob soglasju
upravljavca in lastnika zemljišča po katerem je predvidena
nova trasa posameznega voda dovoljena odstopanja od
rešitev prikazanih v strokovnih podlagah.
Vsi ostali urbanistični in arhitekturni pogoji za gradnjo
predvidenih objektov in ureditev njihove okolice, vključno s
pogoji za priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo so
natančneje opisani v projektu iz 1d. člena tega odloka.«
7. člen
Za 9b. členom Odloka o UN se doda novi 9c. člen, ki se glasi:
»Na zemljišču parcelna št. 581/1, k.o. Velenje, kateremu
se je s SD PSDP spremenila namenska raba zemljišča, iz
gozda s posebnim namenom v stavbno zemljišče, namenjeno
stanovanjski gradnji, je dopustna gradnja enodružinske
stanovanjske hiše.
Pred pričetkom gradenj na območju se gozd na zemljišču parc.
št. 1962/1, k.o. Velenje, odstrani skladno s smernicami Zavoda
za gozdove Slovenije, ki so bile podane k SD PSDP.
Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objekta
- Tlorisne mere stanovanjske hiše: 11,50 x 9.50 m ( tolerance
+- 1,00 m).
- Etažnost : (lahko vkopana) K+P+1 (ali mansarda);
Osnovna streha stanovanjskega objekta bo simetrična
dvokapnica z naklonom strešin od 30º-35º. Na delih objekta
(do ¼ površine strehe) je dovoljena kombinirana streha;
ravna ali enokapna streha, dovoljena je izvedba frčad (max.
½ dolžine strehe);
- Sleme strehe mora biti vzporedno s Stanetovo cesto;
- Odmik objekta od Stanetove ceste in od Kersnikove ceste
mora biti najmanj 6,00 m.
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Za vse dozidave in nadzidave si morajo investitorji na projekt
pridobiti soglasje pristojnega urada Mestne občine Velenje.«
9. člen
Za 10. členom Odloka o UN so vstavi nov 10a. člen ki se glasi:
»Postavitev nadstrešnic nad parkirišči
V območjih urejanja S4/11, S4/12, S4/13 in S4/14 (severni del
UN) je dopustna postavitev nadstrešnic za avtomobile nad
obstoječimi parkirišči, predvidenimi parkirišči in na lokacijah
predvidenih garažnih hiš. Nadstrešnice morajo biti zasnovane
skladno z projektom z naslovom »Prekritje parkirnih površin –
petorčki Velenje«, ki ga je izdelal Arhitekturni biro Gutman d.o.o.
Velenje, v oktobru 2009 in je na vpogled na pristojnem uradu
Mestne občine Velenje. Projekt je bil izbran kot najustreznejši
prispeli projekt na vabljenem arhitekturnem natečaju Mestne
občine Velenje, v letu 2009.
Dopustna je postavitev nadstrešnic
tudi ob obstoječih
stanovanjskih hišah ob Cesti talcev (zahodni del območja
urejanja S4/16), z upoštevanjem ustreznih odmikov od
sosednjih zemljišč in objektov (min. 2,00m).
Za postavitev nadstrešnic si morajo investitorji predhodno
pridobiti soglasje pristojnega urada Mestne občine Velenje.«
10. člen
V celotnem odloku o UN se besedilo »Urad za okolje in
prostor Mestne občine Velenje« črta in se nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»pristojen urad Mestne občine Velenje«.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 350-03-0001/2011-300
Datum: 21. 6. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Ostali pogoji:
Pogoji za oblikovanje stanovanjskega objekta, gradnje
enostavnih in nezahtevnih objektov, odmikov, zunanje ureditve
in komunalne ureditve, so enaki kot za objekte iz 9.b člena tega
odloka (območje S4/12a).«
8. člen
(1) V 10. členu Odloka o UN se v zadnjem, petem odstavku,
črta zadnji stavek.
(2) Na koncu 10. člena Odloka o UN se doda nov zadnji
odstavek, ki se glasi:
»Dovoljena je dozidava oz. izvedba zimskega vrta v pritličnem
delu (na SZ strani) poslovno stanovanjskega objekta Kersnikova
cesta 13. Pri tem posegu se mora ohraniti arhitekturna podoba
in karakter obstoječega objekta. Dozidava ne sme posegati
v območje dovozne ceste na zahodni strani obravnavanega
objekta.
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79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 107/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 - UPB1, 26/07 in 18/08)
na … seji, dne ………,
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sprejel
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 107/10) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 - UPB1, 26/07 in 18/08) na 8. seji, dne 21. junija 2011, sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu mestne občine Velenje za leto 2011

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu mestne občine Velenje za leto 2011
1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011
1. člen(Uradni vestnik MOV, št. 29/10 in 4/11; v nadaljevanju:
odlok)
se
2.
člen
spremeni
tako,
da
se
glasi:
V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10 in 4/11; v nadaljevanju: odlok) se 2. člen
spremeni tako, da se glasi:

»Proračun
za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:
»Proračun za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. PRIHODKI
TEKOČI PRIHODKI
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

36.636.648 EUR
31.228.333 EUR
22.530.087 EUR
16.523.387 EUR
5.637.300 EUR
369.400 EUR
8.698.246 EUR
4.717.199 EUR
10.300 EUR
187.400 EUR
276.940 EUR
3.506.407 EUR
1.874.833 EUR
1.267.688 EUR
607.145 EUR
415.250 EUR
415.250 EUR
3.017.382 EUR
2.001.709 EUR
1.015.673 EUR
100.850 EUR
100.850 EUR

II. ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

39.365.224 EUR
10.753.639 EUR
2.487.272 EUR
427.344 EUR
7.441.233 EUR
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403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

297.790 EUR
100.000 EUR
11.913.526 EUR
104.243 EUR
5.845.434 EUR
1.406.356 EUR
4.557.493 EUR
14.607.855 EUR
14.607.855 EUR
2.090.204 EUR
236.905 EUR
1.853.299 EUR

III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. – II.)

2.728.576 EUR

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

5.100 EUR
5.100 EUR
0 EUR

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

5.100 EUR

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Zadolževanje

4.000.000 EUR
4.000.000 EUR

VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

1.323.473 EUR
1.323.473 EUR

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. – VIII. – IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2010
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2011

46.949 EUR
2.676.527 EUR
2.728.576 EUR
104.649 EUR
57.700 EUR

Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),

Splošni
proračuna
(bilanca
prihodkov
in odhodkov,
račun
finančnih terjatev
in naložb,
račun ter
financiranja),
posebniprogramov
del proračuna
posebnideldel
proračuna
(finančni
načrti
neposrednih
uporabnikov
proračuna
občine)
načrt razvojnih
so
(finančni
načrti
neposrednih
uporabnikov
proračuna
občine)
ter
načrt
razvojnih
programov
so
priloge
tega
odloka
in
se
objavijo
priloge tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
na spletni strani občine.
2. člen
V odloku se 3. odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:2. člen
»V
letu 2011
občina
lahko zadolži
doda
višine
4.000.000 EUR.«
V odloku
sese
3. Mestna
odstavek
13. Velenje
člena spremeni
tako,
se glasi:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

»V letu 2011 se Mestna občina Velenje lahko zadolži do višine 4.000.000 EUR.«
3. člen

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Ta odlok403-02-0002/2011-441
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka:
Datum: 21. 6. 2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na 8. seji
dne 21. junija 2011 sprejel naslednji

SKLEP

o sprejetju Trajnostnega energetskega
akcijskega načrta za Mestno občino Velenje v
okviru Konvencije županov
I.
Mestna občina Velenje sprejema Trajnostni energetski akcijski
načrt za Mestno občino Velenje v okviru Konvencije županov.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 01/2011
Datum: 21. 6. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

22. junij 2011
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TRAJNOSTNI ENERGETSKI
AKCIJSKI NAČRT
MESTNE OBČINE VELENJE (SEAP)

Velenje, maj 2011
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Izvajalec:
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Koroška 37/a
SI – 3320 Velenje

Slovenija
V sodelovanju z Mestno občino Velenje

Pripravili:
Boštjan KRAJNC, dipl. inž. str.
tel.: +386 3 896 1 523
e-mail: bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu
Gregor TEPEŽ, univ. dipl. inž. str.
tel.: +386 3 896 1 521
e-mail: gregor.tepez@kssena.velenje.eu
Sašo MOZGAN, univ. dipl. inž. str.
tel.: +386 3 896 1 524
e-mail: saso.mozgan@kssena.velenje.eu
Lidija STVARNIK, univ. dipl. ekon.
tel.: +386 3 896 1 525
e-mail: lidija.stvarnik@kssena.velenje.eu
Uroš CERKOVNIK, študent Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
tel.: +386 3 896 1 520
e-mail: uros.cerkovnik@kssena.velenje.eu

Kraj in datum izdelave
Velenje, maj 2011

Odgovorni
pečat

Boštjan KRAJNC,
direktor
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POVZETEK
Pobudi Evropske komisije – Konvenciji županov se je, na podlagi sklepa
mestnega sveta, v letu 2010 pridružila tudi MO Velenje. Konvencija županov
zavezuje župane in druge nosilce odločitev, da na svojem področju zmanjšajo
emisije CO2 za 20 % do leta 2020. Šaleška dolina je energetsko eden
najpomembnejših centrov v Sloveniji, kljub temu pa se MO Velenje vedno bolj
zaveda, de je potrebno z energije ravnati učinkovito in preudarno, njena proizvodnja
pa se mora izvajati na okolju in prebivalcem prijazen način.
S podpisom konvencije se je MO Velenje zavezala, da bo izdelala Trajnostni
energetski akcijski načrt (v nadaljevanju: TEAN ali Akcijski načrt), ki bo določil ukrepe
in potrebne aktivnosti za doseganja končnega cilja; to je zmanjšanja emisij CO2 za 20
% do leta 2020, glede na referenčno leto 2003.
Referenčno leto 2003 (Evropska komisija za referenčno leto predlaga leto 1990 ali
kasneje) je bilo izbrano predvsem zato, ker je za tisto leto narejena Novelacija
energetske zasnove MO Velenje (izdelalo jo je podjetje IBE, d.o.o.) in smo imeli na
voljo največ podatkov o oskrbi in rabi energije.
Analiza emisij je bila narejena na podlagi podatkov o rabi električne in toplotne
energije v zgradbah, na podlagi podatkov o rabi električne energije za javno
razsvetljavo in na podlagi zbranih podatkov o rabi goriv in emisijah v prometu na
področju MO Velenje.
Na podlagi priporočil Evropske komisije je področje rabe energije razdeljeno na:
a) Zgradbe
 Javne zgradbe (lastnik MO Velenje);
 Komercialne in druge zgradbe;
 Privatne zgradbe.
b) Promet
 Vozila v lasti MO Velenje;
 Javni prevoz;
 Osebna in druga vozila.
c) Javna razsvetljava
Sektor industrije je v tem Akcijskem načrtu izvzet, predvsem ker lokalna skupnost
nima neposrednega vpliva na oskrbo in rabo z energije, prav tako nima
neposrednega vpliva na rabo energije v zasebnem sektorju. Akcijski načrt je v prvi
fazi namenjen izključno javnemu sektorju, s svojimi politikami, zgledom in načrtom pa
lahko lokalna skupnosti tudi vpliva na energetsko učinkovitost v drugih sektorjih.
Izračun emisij CO2 je bila narejen v skladu s smernicami Energetske komisije in na
podlagi
protokola
Mednarodnega
odbora
za
klimatske
spremembe
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).
Podatke o oskrbi in rabi energije za referenčno leto smo pridobivali iz naslednjih
virov:
 Novelacija energetske zasnove MO Velenje: podatki o oskrbi in rabi energije
ter emisijah CO2 v zgradbah in javni razsvetljavi;
 Statistični urad Republike Slovenije: raba energije po gospodinjstvih, industriji
in drugi, podatki o porabi goriv in številu vozil;
 Energetsko knjigovodstvo: podatki o rabi energije v javnem sektorju, podatki o
prihrankih energije;
 Komunalno podjetje Velenje – PE Energetika Velenje: podatki o rabi energije,
podatki o prihrankih energije na sistemu daljinskega ogrevanja;
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Na terenu: podatki, ki smo ji pridobivali na terenu: podatki za NO Velenje, taksi
službe, javni promet in drugo;
Drugi viri: različne študije in raziskave na področju rabe in oskrbe z energijo,
prometa in javne razsvetljave,…

Analiza rabe energije v MO Velenje v referenčnem letu 2003 je prikazana v tabeli 1.
Tabela 1: Analiza rabe energije v MO Velenje v referenčnem letu 2003

Zgradbe

Raba
električne
energije v
MWh

Emisije
CO2 v
tonah

Raba
toplotne
energije v
MWH

Skupaj
raba
energije
v MWh

Skupaj
emisije
CO2 v
tonah

9.432,1

54.786,3

23.000,7

Javne zgradbe

24.360,3

13.568,7

Stanovanjske zgradbe

70.354,9

39.187,7

248.759,0 77.115,3 319.113,9 116.303,0
26.402,0 8.184,6 26.402,0
8.184,6
305.587,0 94.732,0 400.302,2 147.488,3

Ostala.nestanovanjska
*
raba
ZGRADBE

94.715,2

52.756,4

PROMET

61.159,0

13.081,0

JAVNA RAZSVETLJAVA

1.694,5

943,8

SKUPAJ VSI SEKTORJI

157.568,7

66.781,2

30.426,0

Emisije
CO2 v
tonah

0,0

61.159,0

13.081,0

1.694,5

943,8

305.587,0 94.732,0 463.155,7 161.513,1

* raba el. energije je navedena skupaj za javne zgradbe in ostalo nestanovanjsko rabo

Iz slike 1 je razvidno, da daleč največji delež emisij CO 2 povzročajo zgradbe (izvzet
je sektor industrije), zelo podobno razmerje pa je tudi pri rabi energije.

Slika 1: Delež emisij CO2 v MO Velenje v letu 2003
Na podlagi analiz lahko ugotovimo, da so zgradbe tisti sektor, ki mu bomo morali v
prihodnosti posvetiti največ pozornosti, zato je Akcijski načrt usmerjen predvsem v
energetsko učinkovito gradnjo in rekonstrukcijo zgradb, energetsko učinkovito
sanacijo sistema daljinskega ogrevanja in izkoriščanja obnovljivih virov energije v
zgradbah.
Razmerje v rabi energije med javnimi in drugimi zgradbami je prikazano na naslednji
sliki.
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Slika 2: Razmerje v rabi energije med javnimi in drugimi zgradbami
Iz slike je razvidno, da se največ energije rabi v stanovanjskih in drugih zgradba, zato
bo v prihodnosti potrebno vse zgradbe novogradnje in večje rekonstrukcije graditi v
nizkoenergijski oz. pasivni tehnologiji. Posebej bo v sektorju zgradb potrebno
spodbujati učinkovito rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije in
zmanjšati energetske izgube pri prenosu toplote iz sistema daljinskega ogrevanja.
Ukrepi za zmanjšanje rabe energije v sektorju zgradb so usmerjeni predvsem v
rekonstrukcijo obstoječih ogrevalnih sistemov, povečanje toplotne izolacije objektov,
zamenjavo stavbnega pohištva, uporabo energetsko učinkovitih strojev in naprav ter
splošno informiranje in osveščanje občanov o učinkoviti rabi energije (URE) in
izkoriščanju obnovljivih virov energije (OVE).
V sektorju prometa bo potrebno veliko pozornost nameniti predvsem nakupu in
uporabi okolju prijaznih vozil: vozila z nizko porabo goriva in posledično nižjim
specifičnim izpustom CO2 na 100 km (pod 120 g/ 100 km), hibridna in električna
vozila.
Področje javne razsvetljave predstavlja razmeroma nizek delež prispevnih emisij CO2
v skupni bilanci, vendar so tudi tam možni veliki prihranki. Ukrepi na javni razsvetljavi
so usmerjeni predvsem v zamenjavo energetsko neučinkoviti svetilk, njihovo
regulacijo in izkoriščanju obnovljivih virov energije za razsvetljavo (solarne svetilka,
ipd).
Tabela 2: Cilj Akcijskega načrta za zmanjšanje emisij CO 2 do leta 2020
Prihranki do leta
2020
ZGRADBE
PROMET
JAVNA
RAZSVETLJAVA
SKUPAJ

Raba
energije v
letu 2003
(MWh)
400.302,2
61.159,0
1.694,5

Emisije
CO2 v letu
2003 ( t
CO2)
147.488,3
13.081,0
943,8

463.155,7

161.513,1

Cilj: Zmanjšanje
rabe energije do
leta 2020 (MWh)

906,6

Cilj: Zmanjšanje
emisij CO2 do
leta 2020 ( t
CO2)
31.392,0
5.444,4
505,0

150.965,5

37.341,4

91.101,6
58.957,3

Zmanjša Delež v
nje emisij celotnih
v%
emisijah
21,3%
41,6%

19,4%
3,4%

53,5%

0,3%
23,1%

Izdelan Akcijski načrt predstavlja smernice za doseganje zastavljenih energetskih
cilje in je usmerjen predvsem na zmanjšanje emisij CO 2 do leta 2020 na področju MO
Velenje. Ukrepi in aktivnosti v tem Akcijskem načrtu so morajo ves čas prilagajati
razmeram na trgu, sposobnostim odgovorni za izvajanje, predvsem pa ciljem in
strategijam Evropske skupnosti, republike Slovenije in Mestne občine Slovenije.
Investicijska vrednost in delež predlaganih ukrepov je prikazana na naslednji tabeli in
grafu.
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Zamenjava svetilk

Zamenjava sijalk oz. svetilk z veliko močjo (200-500 W)

Zamenjava sijalk oz. svetilk s srednjo močjo (100-199 W)

Zamenjava sijalk oz. svetilk z malo močjo (1-99 W)

Uvedba regulacije svetlobnih teles

Uvedba samozadostnih uličnih svetil(z možnostjo priključitve na omrežje)

7,5 % delež biogoriv v skupni porabi goriva v prometu na področju MO Velenje do leta 2020

Omejitev parkiranja v središču mesta

Izobraževalni, osveščevalni in promocijski ukrepi

Izboljšanje voznega parka v lasti MO Velenje

Spodbujanje t.i. car-sharing za povečanje izkoriščenosti vozil

Brezplačni mestni prevoz - Lokalc

Izobraževalni dogodki, osveščanje in informiranje na temo URE in OVE v javnih zgradbah

Izgradnja SE na javnih zgradbah / območjih (100kWp/a)

Vgradnja sistemov za izkoriščanje termalne sončne energije za javne objekte (5x)

Optimizacija sistema daljinskega ogrevanja

Koriščenje sistema absorbcijskega daljinskega hlajenja

Optimizacija razsvetljave v javnih zgradbah

Zamenjava električnih aparatov v javnih zgradbah z energetsko učinkovitejšimi

Posodobitev strojne in regulacijske tehnike v kotlovnicah javnih objektov

Zamenjava stavbnega pohištva, ogrevalne regulacije in izboljšanje stavbnega ovoja na j.
zgradbah
Vzpodbujanje nizkoenergijske in pasivne obnove oz. gradnje za javne objekte

Izobraževalni dogodki, osveščanje in informiranje na temo URE in OVE za stanovanja

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

23.

Javna razsvetljava

Zamenjava energetsko potratnih sijalk z varčnimi

2.000.000

5.000

696.486

1.000.000

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

60.000

2.500.000

4.000

4.500.000

0

90.000

108.000

0

0

250.000

211.416

338.576

569.908

201.240

73.000

14.000

VREDNOST [€]
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Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javni promet

Javni promet

Javni promet

Javni promet

Javni promet

Javni promet

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava

SEKTOR

UKREP

4

ŠT.
UKREPA
1.
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Zamenjava stavbnega pohištva, izboljšanje stavbnega ovoja, ogrevalne regulacije in kurilnih
naprav v individualnih stanovanjih
Izgradnja mikro SE na zasebnih zgradbah (~4kWp/a)

Vzpodbujanje nizkoenergijske in pasivne obnove oz. gradnje za individualne zgradbe

29.

31.

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

Javne zgradbe in ostali uporabniki

33.323.626

5.000

1.200.000

2.500.000

300.000

1.000.000

11.697.000

1.000.000
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30.

Vgradnja sistemov za izkoriščanje termalne sončne energije - samostojne hiše

Zamenjava razsvetljave v stanovanjih z varčnejšimi tehnikami

27.

Zamenjava energetsko neučinkovitih gospodinjskih aparatov

26.
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28.

Namestitev delilnikov rabe toplote v stanovanjih

25.
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UVOD

Konvencija županov je ambiciozna pobuda Evropske komisije, ki združuje evropske
župane najbolj pionirskih mest v trajno mrežo in je odgovor mest na globalno
segrevanje.
10. februarja je v dvorani Evropskega parlamenta potekala svečana slovesnost, ob
kateri se je več kakor 350 mest iz vse Evrope s podpisom »Konvencije županov«
zavezalo, da bodo presegla cilj EU glede energetske politike, in sicer do leta 2020
zmanjšati emisije CO2 za 20 %. S to pobudo Evropske komisije in Odbora regij si
bodo predstavniki več kakor 60 milijonov državljanov skupaj prizadevali, da bi
spremenili svoje okolje in bolj smotrno uporabljali energijo. Mesta, ki sodelujejo v
konvenciji bodo izmenjevala primere dobrih praks, zamisli in izkušnje in jih poskušala
prenesti v njihovo lokalno okolje. Tako bodo dosegla izboljšanje energetske
učinkovitosti v mestnem okolju.

1.1 Vloga lokalnih oblasti
Lokalne oblasti imajo ključno vlogo pri blažitvi podnebnih sprememb, saj več kot
polovica emisij toplogrednih plinov nastane v mestih, kjer živi in dela 80 % evropske
populacije. Ta porabi več kot 80 % energije. Tako lokalne in regionalne oblasti skupaj
z nacionalnimi vladami delijo odgovornost za boj proti globalnemu segrevanju.
Zavezo EU, da zmanjša emisije, je mogoče uresničiti samo, če jo podprejo lokalni
akterji, državljani in njihova združenja. Veliko ukrepov na področju energetskega
povpraševanja in obnovljivih virov energije, potrebnih za premagovanje posledic
podnebnih sprememb, spada v pristojnost lokalnih vlad oziroma ne bi bilo
uresničljivih brez njihove politične podpore. Zato morajo lokalne oblasti prevzeti
vodilno vlogo na tem področju in biti zgled drugim. Postati morajo vodilni udeleženci
pri izvajanju trajnostne energetske politike, ki poleg uresničevanja okoljskih ciljev
daje možnost ustvarjanja stabilnih lokalnih delovnih mest, povečuje kakovost življenja
državljanov in obravnava družbena vprašanja ključnega pomena.
Konvencija županov ni sofinancirana s strani Evropska komisije, omogoča pa
občini in energetskim agencijam prednost pri financiranju določenih projektov
promocije in osveščanja URE in OVE na različnih EU programih (Inteligentna
energija Evrope (IEE), Elena,…).

1.2 Sporazum župana
Evropska komisija je 4. maja 2010 organizirala podpis ponudbe Evropske komisije –
Konvencijo županov, ki so se je udeležili številni predstavniki evropskih mest z
namenom izmenjave izkušenj na področju trajnega lokalnega energetskega razvoja
in izboljšanja energetske učinkovitosti v urbanih središčih.
MO Velenje je bila poleg Ljubljane prva občina v Sloveniji, ki je pristopila k Konvenciji
županov.
S podpisom konvencije se župani zavezujejo:


da si bodo prizadevali preseči cilje, ki jih je EU zastavila za leto 2020, in z
izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno energijo zmanjšali emisije CO2 na
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našem ozemlju za najmanj 20 % na področjih dejavnosti, ki so v naših
pristojnostih.;
da bodo pripravili osnovno evidenco emisij kot podlago za akcijski načrt za
trajnostno energijo;
da bodo predložili akcijski načrt za trajnostno energijo v enem letu po našem
uradnem pristopu h Konvenciji županov;
da bodo prilagodili mestne strukture, vključno z ustrezno razporeditvijo
človeških virov, za izvajanje potrebnih ukrepov;
da bodo civilno družbo na naših geografskih območjih spodbujali k
sodelovanju pri razvoju akcijskega načrta, ali natančneje, pri opredeljevanju
politik in ukrepov, potrebnih za izvajanje in uresničitev ciljev načrta. Akcijski
načrt bo izdelan za vsako posamezno območje in predložen sekretariatu
Konvencije v enem letu po pristopu h Konvenciji;
da bodo predložili poročilo o izvajanju najmanj vsako drugo leto po predložitvi
akcijskega načrta v oceno, spremljanje in preverjanje;
da bodo izmenjavali naše izkušnje in pridobljeno strokovno znanje z drugimi
teritorialnimi enotami;
da bodo v sodelovanju z Evropsko komisijo in drugimi zainteresiranimi stranmi
organizirali Energetske dneve ali Dneve mest, ki so pristopila h konvenciji, ter
tako državljanom omogočili, da neposredno izkoristijo priložnosti in prednosti,
ki jih ponuja smotrnejša uporaba energije, ter redno obveščali medije o
razvoju dogodkov v zvezi z akcijskim načrtom;
da se bodo udeležili letne konference županov EU za Evropo trajnostne
energije in dejavno sodelovali na njej;
da bodo razširjali sporočilo Konvencije v ustreznih forumih, zlasti pa spodbujali
druge župane,
da se pridružijo Konvenciji;
da bodo sprejeli prenehanje našega članstva v Konvenciji, na podlagi
predhodnega obvestila, ki ga v pisni obliki izda sekretariat, če:
a) ne predložimo akcijskega načrta za trajnostno energijo v enem letu po
uradnem pristopu h Konvenciji;
b) ne dosežemo skupnega cilja zmanjšanja emisij CO2, določenega v
akcijskem načrtu, zaradi neizvajanja ali nezadostnega izvajanja
akcijskega načrta;
c) ne predložimo poročila v dveh zaporednih obdobjih.

1.3 Kaj pomeni Trajnostni energetski akcijski načrt za MO
Velenje (TEAN oz. SEAP)?
S podpisom Konvencije županov se lokalne oblasti zavezujejo, da bodo pripravile in
v enem letu od podpisa oddale trajnostni energetski akcijski načrt. Trajnostni
energetski akcijski načrt (Akcijski načrt ali TEAN) je ključen dokument, ki kaže, kako
bodo lokalne oblasti dosegle cilj zmanjšanja emisij CO 2 do leta 2020. Ker se obveza
konvenciji nanaša na celotno geografsko območje občine, mora TEAN vsebovati
ukrepe tako v javnem kot zasebnem sektorju.
Po priporočilo Evropske komisije mora Akcijski načrt vsebovati:
 dolgoročne vizije in splošne strategije - navesti je treba predvideni splošni
cilj za emisije CO2, prednostna področja ukrepanja, zadolžitev osebja in
dodeljena finančna sredstva;
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ključne rezultate osnovne evidence emisij - navesti je treba sedanjo raven
rabe energije in glavne vire emisij CO2;
ključne prvine akcijskega načrta za trajnostno energijo - opredeliti je treba
kratkoročne in dolgoročne ukrepe za uresničitev splošne strategije, časovne
načrte, dodeljene pristojnosti in dodeljena proračunska sredstva.

V TEAN bodo predstavljene analize rabe energije v javnem in zasebnem sektorju ter
v industriji. Na podlagi teh analiz bo pripravljen akcijski načrt za zmanjševanje emisij
CO2 do leta 2020 za 20 %, prikazan pa bo tudi potek izvedbe in možnosti
financiranja ukrepov. Glavne in okvirne vsebine TEAN:
 ANALIZA RABE ENERGIJE V MO VELENJE V LETU 2003 (javni in zasebni
sektor ter industrija, javna razsvetljava in promet)
 NAČRT UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠANJE EMISIJ CO2 DO
LETA 2020 (rekonstrukcija javnih zgradb, implementacija in izkoriščanje
obnovljivih virov energije, sistemi kogeneracije, rekonstrukcija javne
razsvetljave, zmanjševanje emisij CO2 v prometu, …)
 ČASOVNI IN FINANČNI OKVIR IZVEDBE UKREPOV IN AKTIVNOSTI
(časovni okvir izvajanja aktivnosti do leta 2020, …)
 OCENA ZMANJŠANJA EMISIJ CO2 DO LETA 2020 (javni sektor: zgradbe,
razsvetljava in promet; ocena zmanjšanja emisij v zasebnem in industrijskem
sektorju)
 MEHANIZMI FINANCIRANJA IZVEDBE UKREPOV IN AKTIVNOSTI (pregled
možnosti financiranja aktivnosti v okviru proračunskih zmožnosti, nacionalnih
in EU razpisov, …).
Glavni cilji TEAN so:
 Zmanjšanje emisij CO2 na vseh področjih z izvajanjem ukrepov učinkovite
rabe energije (URE), izkoriščanjem obnovljivih virov energije (OVE),
učinkovitim upravljanjem in nadzorom nad energijo, izobraževanjem in drugimi
ukrepi.
 Zmanjšati rabo energije v javnem sektorju: javne zgradbe, promet in javna
razsvetljava.
 Zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo in diverzifikacijo energetskih virov.
Obveznosti znotraj TEAN se navezujejo na celotno področje mestne občine in
zavzemajo tako javnim kot zasebni in industrijski sektor. Ukrepi in aktivnosti pa se v
glavnem nanašajo na javni sektor saj industrija in zasebni sektor nista v pristojnosti
občine in je na njiju težko vplivati. Akcijski načrt je usklajen z energetskimi in
zakonodajnimi okviri EU, Slovenije in MO Velenje ter pokriva obdobje do leta 2020.

1.4 Energetska politika MO Velenje
Šaleška dolina je eden najpomembnejših energetskih centrov v Sloveniji. Mestna
občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m in je
po številu prebivalcev peto največje mesto v Sloveniji. Središče občine je mesto
Velenje, ki je izrazito industrijsko središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, Vegrad,
Esotech, …) in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in
ostalimi upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi(vir: www.velenje.si).
Gospodarski potencial občine predstavlja okoli 600 delujočih gospodarskih družb (vir:
ZR 2009). Velika podjetja v občini predstavljajo 3 % delež, srednja 4 % delež, ostale
pa so majhne družbe. Kljub sorazmerno velikemu številu majhnih družb, imajo na
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rezultate poslovanja še vedno največji vpliv velike in srednje gospodarske družbe.
Osnovne dejavnosti tega dela gospodarstva so predelovalna industrija, z večinsko
proizvodnjo strojev in naprav, rudarstvo in energetika, trgovina, gradbeništvo in
storitvene dejavnosti. Velike gospodarske družbe zaposlujejo blizu 80 % vseh
zaposlenih v občini, od tega zaposluje največji delež 57 % predelovalna dejavnost,
rudarstvo 12 % zaposlenih, trgovina 12 %, gradbeništvo 6 %, preostali zaposleni pa
so razpršeni po drugih dejavnostih (vir: www.velenje.si).
MO Velenje je med prvimi občinami v Sloveniji pristopila k pobudi Evropske komisije
– Konvenciji županov. Trajnostmi energetski razvoj občine se je začel že konec
prejšnjega stoletja z izdelavo prvih strategij učinkovite rabe energije in zmanjšanja
stroškov zanje.
V letu 2004 je MO Velenje izdelala Novelacijo energetske zasnove MO Velenje
(Novelacija), ki je pomemben dokument implementacije ukrepov URE in OVE v
občini. Sklep o sprejetju Novelacije je bil sprejet tudi na seji mestnega sveta v
začetku leta 2005.
v letu 2006 je bila v MO Velenje ustanovljen Zavod Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), ki je bila sofinancirana s pomočjo
evropskega programa Inteligent Energy Europe (IEE). Delovanje Zavoda KSSENA
pomeni pomemben korak naprej v razvoju energetskih smernic občine na področju
energetske učinkovitosti, izkoriščanja obnovljivih virov energije in zmanjšanje emeisij
CO2.
Oktobra 2008 je MO Velenje sprejela tudi Strateški razvojni dokument MO Velenje,
kjer so na področju energetike zapisani cilji in zasnove.
Področje energetike (sledenje politikam EU ):
 projekti za zmanjšanje porabe energije (strategija uporabe obnovljivih virov
energije, izobraževanje in informiranje, »sončni park«, partnerstva,
vključevanje podjetništva in industrije, subvencije in olajšave, izračun
potenciala v občini in regiji, vključevanje gospodinjstev, inovativni razpisi in
nagrade, dogodki, primeri dobre prakse, trajnostni energetski razvoj Velenja;
 »Future Public Energy«, »Celovit energetski management«, izobraževalno
središče Erico…);
 oskrba s plinom (program, alternative, javno zasebno partnerstvo…);
 proizvodnja energije ( analiza možnih izkoristkov naravnih virov, »sončna
elektrarna«, samooskrba, inovativni razpisi, izobraževanje….).
 (vir: Strateški razvojni dokument MO Velenje; www.velenje.si)
MO Velenje je zelo aktivna tudi na področju črpanja nepovratnih nacionalnih in
evropskih sredstev. V okviru projekta Future Public Energy (FPP) je začela z
energetskimi pregledi javnih zgradb in uvajanjem energetskega knjigovodstva. Danes
je posodobljena verzije energetskega knjigovodstva vpeljana že v skoraj vse javne
zgradbe v mestu. Velik delež sredstev za rekonstrukcijo dveh objektov v mestu, Vile
Biance in PC Rudarski dom, pa je občina črpala iz naslova Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

2

METODOLOGIJA
2.1 Priprave na Trajnostnega energetskega akcijskega načrta
za MO Velenje
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Proces izdelave Akcijskega načrta lahko načeloma razdelimo na 6 korakov:
1) Priprava procesa izdelave Akcijskega načrta: politična volja, koordinacija,
strokovna področja, usklajevanja, …);
2) Izdelava Akcijskega načrta MO Velenje;
3) Sprejetja Akcijskega načrta kot uradni dokument MO Velenje;
4) Izvajanje Akcijskega načrta;
5) Sledenje in kontrola izvajanje Akcijskega načrta;
6) Priprava poročil o realizaciji Akcijskega načrta.

2.2 Izdelava Trajnostnega energetskega akcijskega načrta za
MO Velenje
Najpomembnejša aktivnost pri pripravi Akcijskega načrta je doseganje politične volje,
za uspešno realizacijo je potrebno soglasje in podpora župana in mestnega sveta
občine Velenje. Pristop k Konvenciji županov je le prvi korak v smeri energetske
sonaravnosti in kaže na pozitivno stališče občine za projekte in ukrepe URE in OVE.
Naloge občinske uprave pri realizaciji Akcijskega načrta:
 Zagotoviti proračunska sredstva za izvajanje aktivnosti in ukrepov;
 Integrirati cilje Akcijskega načrta v razvojno strategijo MO Velenje;
 Podpirati izvajanje ukrepov in aktivnosti Akcijskega načrta;
 Zagotoviti sledenje in poročanje o izvajanju Akcijskega načrta;
 Komunicirati s splošno in strokovno javnostjo o izvajanju Akcijskega načrta;
 Zagotoviti in spodbujati občane in druge k realizaciji Akcijskega načrta.
Uspešna implementacija in realizacija Akcijskega načrta v razvojnem in strateškem
smislu ima za MO Velenja pomemben vpliv na razvoj občine, odpiranje novih
delovnih mest ter zagotavljanja učinkovite oskrbe in rabe energije.

2.3 Izvedba Trajnostnega energetskega akcijskega načrta za
MO Velenje
Akcijski načrt MO Velenje ima 10 glavnih aktivnosti:
1) Izbira referenčnega leta;
2) Analiza rabe in oskrbe z energijo v javnih zgradbah, prometu in javni
razsvetljavi;
3) Določevanje prioritetnih področij Akcijskega načrta;
4) Izdelava referenčnega okvirja emisij CO2;
5) Izdelava Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (Akcijski načrt ali
TEAN) za zmanjševanje emisij CO2 do leta 2020;
6) Določitev terminskega in finančnega okvirja za doseganje ciljev;
7) Pregled finančnih mehanizmov za izvajanje Akcijskega načrta;
8) Zagotovitev zakonodajnih okvirjev za izdelavo in izvajanje Akcijskega načrta;
9) Določitev ukrepov in ciljev za doseganje zmanjšanja emisij CO 2 do leta 2020;
10)Izdelavo predlogov in ukrepov za nadzor.
Najpomembnejša aktivnost na začetku je določitev referenčnega leta in določitev
terminskega načrta izvajanje aktivnosti. Za MO Velenje smo vzeli referenčno leto
2003, saj imamo za to leto pripravljene vse podatke. V tem letu je bil narejena
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Novelacija energetske zasnove za MO Velenje, v začetku naslednjega leta pa je bila
sprejeta tudi na seji sveta MO Velenje.
Za določitev ustreznih ciljev in ukrepov v okviru Akcijskega načrta do leta 2020 je
zelo pomembno, da izhajamo iz kvalitetnih in zanesljivih podatkov o rabi energije in
emisijah CO2. Najprej je potrebno določiti področje rabe energije.
Na podlagi priporočil Evropske komisije je področje rabe energije razdeljeno na:
d) Zgradbe
 Javne zgradbe (lastnik MO Velenje);
 Komercialne in druge zgradbe;
 Privatne zgradbe.
e) Promet
 Vozila v lasti MO Velenje;
 Javni prevoz;
 Osebna in druga vozila.
f) Javna razsvetljava

2.4 Določevanje emisij CO2 za MO Velenje
Pomembna aktivnost pri določevanju ukrepov Akcijskega načrta je referenčna
določitev emisij CO2, ki smo jih ta MO Velenje določili na podlagi protokola
Mednarodnega odbora za klimatske spremembe (Intergovernmental Panel on
Climate Change – IPCC), ki je izvršno telo Programa za okolje Združenih narodov
(United Nations Environment Programme – UNEP) in Svetovne meteorološke
organizacije (WMO). Z ratifikacijo kyotskega protokola se je Slovenija obvezala, da
bo sledila in poročala o emisija škodljivih snovi v atmosferi v skladu z protokolom
IPCC, ki je tako priznan kot nacionalni referenčni okvir za določanje emisij CO 2 tudi v
MO Velenje.
Na podlagi priporočil Evropske komisija bo Akcijski načrt zajemal področja zgradb,
prometa in javne razsvetljave, analizirana pa bodo tudi druga področja:
 Lokalna proizvodnja energije iz obnovljivih virov v lasti MO Velenje;
 Urbanistično načrtovanje v smislu ekološko – energetsko trajnostnega razvoja;
 Zelena javna naročila;
 Informiranje, izobraževanje in osveščanje prebivalcev.
Sprejetja Akcijskega načrta je pomemben korak pri realizaciji le-tega, saj se s tem
občinska uprava aktivno vključuje v procese zmanjšanja emisij CO 2 v občini, kot tudi
zmanjšanje rabe energije in stroškov zanjo.

2.5 Poročanje o izvajanju Akcijskega načrta
S podpisom Konvencije županov se mesta zavežejo k izdelavi Akcijskega načrta in k
kontinuiranem poročanju Evropski komisiji o poteku in uspešnosti izvajanja
Akcijskega načrta vsaki dve leti. Evropska komisija je pripravila in objavila obrazce na
katere je potrebno vnesti glavne parametre Akcijskega načrta (odgovorna oseba,
raba in oskrba z energijo, emisije CO2 v skladu z EC klasifikacijo, identifikacijo
ukrepov URE in OVE, postavljeni cilji, …). Izpolnjene obrazce je potrebno poslati
Evropski komisiji, ki jih oceni in odgovorni osebo poda uradno stališče in eventualne
predloge za izboljšanje Akcijskega načrta.
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ANALIZA RABE ENERGIJE V JAVNIH ZGRADBAH MO
VELENJE V LETU 2003
3.1 Seznam zgradb

Na podlagi Novelacije energetske zasnove MO Velenje je v analizo rabe energije
zajetih 57 zgradb.
Tabela 4: Seznam javnih zgradb
zap.
št.
Javna ustanova
Center za vzgojo, izobraževanje. in
1 usposabljanje
2 Dom za varstvo odraslih
3 Gasilski dom Pesje
4 Gasilski dom Šalek
5 Gasilski dom Velenje
6 Glasbena šola Fran Korun Koželjski
7 Knjižnica
8 Knjižnica (danes Galerija Velenje)

Hišna
številka

Kraj

Ulica

Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje

Kidričeva
Kidričeva
Partizanska cesta
Šalek
Žarova cesta
Jenkova cesta
Prešernova cesta
Titov trg

19
23
63
24
2
4
8
5
1
2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

KS Center desni breg
KS Center levi breg
KS Cirkovce
KS Gorica
KS Konovo
KS Paka
KS Pesje
KS Stara vas
KS Šentilj
KS Škale
KS Šmartno
Kulturni center

Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje

Kersnikova
Cesta F.Foita
Cirkovce - Škale
Goriška cesta
Konovska cesta
Partizanska cesta
Koroška cesta
Laze
Škale
Šmarška
Titov trg

63
37
28
96
24 a
4

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ljudska univerza Velenje
Mestni stadion - garderobe
MO Velenje - Dom borcev
MO Velenje - občinska stavba
MO Velenje - poslovno trgovski objekt
MO Velenje - Sončni park Rožle
MO Velenje - Vila Mojca
OŠ Antona Aškerca Velenje
OŠ Gorica

Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje

Titov trg
Cesta na jezero
Kopališka
Titov trg
Šaleška
Aškerčeva
Kraigherjeva
Jenkova cesta
Goriška cesta

2
7
3
1
19 a
21
5
2
48

Velenje
Velenje

Vinska Gora
Vodnikova cesta

OŠ Gorica - Vinska Gora + Večnamenski
30 dom
31 OŠ Gustava Šiliha Velenje
OŠ Gustava Šiliha - Podružnica Šentilj +
32 vrtec
33 OŠ Livada Velenje
34 OŠ Mihe Pintarja Toleda
35 OŠ Pesje

Velenje Arnače
Velenje Efenkova cesta
Velenje Kidričeva
Velenje Pohorskega bataljona

45
21

31 in 32
2
2a
60
21
12
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37
38
39
40

OŠ Šalek
Policijska postaja
Rdeča dvorana
Sodišče
ŠCV - Splošna gimnazija

Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje

ŠCV - Srednja strojna, rudarska in storitvena
41 šola + športna dvorana
Velenje

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ŠCV - Srednja šola za informatiko in
elektrotehniko, Višja strokovna, Uprava,
Predavalnice VSŠ
ŠCV - Dijaški dom
Upravna enota Velenje - poslovni objekt
Vrtec Jakec
Vrtec Ciciban
Vrtec Čebelica
Vrtec Lučka
Vrtec Najdihojca
Vrtec Tinkara
Vrtec Vrtiljak
Zdravstveni dom Velenje
Zimski bazen
Železniška postaja Pesje
Železniška postaja Velenje
Župnijski urad Sv. Martin - Cerkev

57 Župnijski urad Sv. Martin - Župnišče

Šalek
Celjska cesta
Šaleška cesta
Prešernova cesta
Vodnikova cesta
Trg mladosti

Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje

Efenkova cesta
Rudarska cesta
Pohorskega bataljona
Koželjskega ulica
Konovska cesta
Kardeljev trg
Prešernova cesta
Šlandrova
Cesta talcev
Vodnikova cesta
Kopališka
Partizanska cesta
Cesta talcev
Šmarška

Velenje

Šmarška
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87
3
1
4
3

61
6a
14
8
21
12
3
11 a
20
1
2
36
2
2

3.2 Analiza rabe električne energije
Za oskrbo občine z električno energijo skrbi Elektro Celje, JP za distribucijo električne
energije, d.d., kateri so tudi posredovali podatke o rabi električne energije v
izhodiščnem letu v občini.
Tabela 5: Raba električne energije
Vrsta porabnika MWh/leto
Javni objekti
24.360,31

3.3 Analiza rabe toplotne energije
V Velenju se večina javnih objektov in prostorov ogreva z daljinsko toploto iz
daljinskega sistema ogrevanja (DOT). Sistem ogrevanja Šaleške doline ima zelo
obsežno, specifično in razgibano magistralno, primarno in sekundarno omrežje. Po
velikosti je drugi največji sistem daljinskega ogrevanja v Sloveniji. DOT zajema mesto
Velenje in Šoštanj, ter naselja Podkraj, Pesje, Lokovico in Topolšico. V daljinski
vročevodni sistem DOT so vključene tudi tovarne (Gorenje, Veplas..), ki uporabljajo
toploto iz sistema v tehnološkem procesu. Glavni dobavitelj toplotne energije v MO
Velenje je Termo elektrarna Šoštanj, distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje v MO
Velenje pa izvaja Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Uradni
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško / Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region / Koroška 37a / SI
– 3320vestnik
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Podatki o ogrevalnih površinah in letni porabi toplote veljajo za izhodiščno leto 2004.
Tabela 6: Raba toplotne energije
Raba končne energije
Javni objekti

4

MWh/leto
30.426

ANALIZA RABE ENERGIJE V PROMETU V MO
VELENJE
4.1 Vozni park MO Velenje

V letu 2003 je vozni park MO Velenje zajemal 5 vozil, od tega so 3 nabavili ravno v
tem letu. V naslednji tabeli so zbrani podatki o prevoženih kilometrih na leto in
emisijah CO2.
Tabela 7: Podatki o prevoženih kilometrih na leto in emisijah CO 2 službenih vozil MO Velenje
VOZILO
Citroen Lim diesel 2.0
Hdi SX
Hyundai getz 1,3 GL
Hyundai getz 1,3 GL
Golf 3 synchro
Golf 3
Hyundai SANTA FESkupaj

GORIVO

POVPREČNO
LETNO ŠT.
PREVOŽENIH KM

PORABA
GORIVA (L)

EMISIJE CO2 (V
TONAH)

dizel

8.219,5

723,3

1,2

bencin
bencin
bencin
bencin
dizel

19.062,9
19.036,6
12.560,0
11.800,0
8.512,4
79.191,4

1.048,5
1.047,0
766,2
719,8
834,2
5.139,0

2,4
2,4
1,7
1,6
1,4
10,7

Delež posameznega goriva v vozilih, last MO Velenje v letu 2003 je prikazan na
naslednji sliki.

Slika 4: Delež posameznega goriva v vozilih, last MO Velenje v letu 2003
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4.2 Javni prevoz v MO Velenje
4.2.1 Javni mestni prevoz
V letu 2003 je bilo na področju MO Velenje registriranih 22 avtobusov. Glavne
mestne linije so zajemale prevoz na delo (Velenje – Gorenje in Premogovnik
Velenje), povezovale pa so tudi primestna naselja (Škale, Vinska gora, Letuš,…) in
sosednje kraje (Šoštanj, Topolšica). Glavne medkrajevne povezave pa so bile na
relaciji:
 Velenje – Celje,
 Velenje – Slovenj Gradec,
 Velenje – Mozirje (Nazarje) in
 Velenje – Ljubljana.
Voznik park podjetja Izletnik Celje, d.o.o. za medkrajevne prevoze sestoji iz
avtobusov tipa IVECO Irisbus CROSSWAY, IVECO Irisbus CROSSWAY 12M,
MERCEDES Connecto, MARBUS B3 090 TLL in Neoplan N 316 K Transliner; za
mestne prevoza pa MAN SU313 P. Povezavo s Slovenj Gradcem in Ljubljano
opravlja podjetje Koratur, d.d.
Vsi avtobusi za pogonsko gorivo uporabljajo dizelsko gorivo, njihova poraba je
ocenjen na 30 l / 100 km. Ocenjena poraba goriva in emisije CO 2 so v naslednji
tabeli.
Tabela 8: Ocenjena poraba goriva in emisije CO2 javnem potniškem prometu v MO Velenje v letu 2003
Prevoženi
kilometri na
leto (ocena,
povprečje)

Poraba
goriva
(dizel, v
litrih)

Emisije
CO2 (v
tonah)

Sektor

Podsektor

Relacija

Javni prevoz

medkrajevni

Velenje - Nazarje

63.000

15,75

18.900

Javni prevoz

medkrajevni

Velenje - Celje

207.000

51,75

62.100

Javni prevoz

medkrajevni

30.000

7,5

9.000

Javni prevoz

medkrajevni

63.000

15,75

18.900

Javni prevoz

primestni

15.000

3,75

4.500

Javni prevoz

primestni

68.000

17

20.400

446.000

112

133.800

Skupaj

Velenje - Slovenj
Gradec
Velenje - Ljubljana
Velenje - Dobrna
Velenje - Šoštanj
(Topolšica)

4.2.2 Taksi službe
V letu 2003 so v MO Velenje delovale 4 taksi službe:
 Taksi Pepi;
 Taksi Čelić;
 Taksi Gama in
 Taksi Milan.
Karakteristike in poraba goriva taksi služb v MO Velenje v referenčnem letu 2003 je
prikazana v naslednji tabeli.
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Tabela 9: Vozni park in emisije CO2 taksi služb v MO Velenje v letu 2003
Naziv

Vozni park

Taxi Pepi
Taxi Čelić
Taxi Gama

Taxi Milan

WV Golf 2,
diesel
Peugeot 207,
diesel
WV Golf 2,
diesel
R. clio, diesel;
R. laguna1.9
diesel;
R. megane,
diesel

Emisije
Povprečno št.
CO2 (v
Število vozil km na leto na
g/km),
vozilo (v km)
ocena

Emisije
CO2 (v
tonah)

Poraba
goriva
(dizel, v
litrih)

4

160.000

160

25,6

9.760,0

1

45.000

140

6,3

2.790,0

2

110.000

135

14,9

6.710,0

1

55.000

135

7,4

3.025,0

1

58.000

160

9,3

4.176,0

2

120.000

150

18,0

8.160,0

81,5

34.621,0

Skupaj

548.000

4.3 Osebna in druga vozila
Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo v letu v
MO Velenje registriranih 16.078 motornih vozil, povprečne starosti 7,6 let in
povprečne delovne prostornine 1.500 cm3. Povprečno število prevoženih kilometrov
po mestu je znašalo 7.374 km. V Republiki Sloveniji je bilo razmerje med bencinskimi
in dizelskimi motorji naslednje:
 Bencinski motorji: 81,4 %
 Dizelski motorji: 18,6 %.
Pri izračunu emisij CO2 smo upoštevali, da je povprečna poraba bencinskega
motorja, delovne prostornine 1.500 cm3 8,8 l/100 km in povprečna delovna
prostornina dizelskega motorja 1,9 cm3 in povprečne mestne porabe 6,8 l. izpust
emisij CO2 smo za bencinski motor v povprečju vzeli 159 g/100 km in za dizelski
motor 130 g/100 km.
Podatki o prevoženih kilometrih, porabi goriva, številu vozil in emisijah CO 2 so v
naslednji tabeli, spodaj na sliki pa je prikazano razmerje vozil z bencinskim in
dizelskim gorivom v MO Velenje v letu 2003 (vir: www.stat.si ).
Tabela 10: Podatki o vozilih, povprečno prevoženih kilometrih in emisijah CO 2 iz prometa v MO Velenje
Vrsta
goriva

bencin
dizel

Št.
Povpreč Povpre
osebn
na
čna
ih
delovna poraba
vozil prostorn v l/100
ina
km
motorja
3
v cm
13.023
1.500
8,8
3.055
1.900
6,8

SKUPAJ

16.078

Povpreč
Skupno
Poraba
Emisije
Raba
no št.
povprečno
goriva
CO2 (v energije
prevož.
število
vseh vozil
tonah)
v MWh
km za
prevoženih
posame vseh vozil v
zno
občini
vozilo
5.951,1 77.501.175,3 6.820.103,4 12.522,3 58.243,7
1.395,9 4.264.474,5
289.984,3
558,6 2.952,0
7.347,0 81.765.649,8 7.110.087,7 13.081,0 61.195,7

Vir: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp in lastni izračuni
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Slika 5: Razmerje vozil z bencinskim in dizelskim gorivom v MO Velenje

4.4 Zaključek
Največ emisij CO2 v prometu v MO Velenje prispevajo osebna in komercialna vozila. MO Velenje nima
neposrednega vpliva na izboljšanje voznega parka v tem segmentu, lahko pa s svojimi politikami in
zgledom posredno vpliva na izboljšanje prometnega stanja na področju izpustov.

Tabela 11: Poraba goriva in delež emisij v prometu MO Velenje v letu 2003
Poraba goriva in delež emisij v
prometu MO Velenje
Vrsta goriva
Javni prevoz

dizel

Vozila v lasti MO Velenje

bencin
dizel
dizel
bencin
dizel

Taksi službe
Osebna in komercialna vozila

SKUPAJ

Poraba goriva v l

Emisije CO2 v
tonah

133.800,0

111,5

3.581,4
1.557,5
34.621,0
6.820.103,4
289.984,3

8,1
2,7
81,5
12.322,7
554,4

7.283.647,7

13.080,8

Tabela 12: Poraba goriva in delež emisij v prometu MO Velenje po podsektorjih

Podsektor

Poraba goriv

Delež emisij CO2
po podsektorjih
prometa

Javni prevoz
Vozila v lasti MO Velenje
Taksi službe
Osebna in komercialna vozila

111,5
10,7
81,5
12.877,1

0,9%
0,1%
0,6%
98,4%

SKUPAJ

13.080,8

100%
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Slika 6: Delež emisij v prometu MO Velenje po pod-sektorjih

5

ANALIZA RABE ENERGIJE V JAVNI RAZSVETLJAVI V
MO VELENJE
5.1 Stanje in analiza javne razsvetljave v MO Velenje

Mestna občina Velenje je razdeljena na 19 delov - 3 mestne četrti in 16 krajevnih
skupnosti. Javna razsvetljava se zagotavlja na vseh javnih površinah na območju MO
Velenje in sicer:
 osvetlitev kategoriziranih občinskih cest v naseljih, pločnikov, prehodov za
pešce, podhodov, podvozov, nadvozov, mostov in podobnih objektov na
kategoriziranih občinskih cestah v naseljih,
 osvetlitev ob državnih cestah v naseljih,
 osvetlitev kritičnih mest na šolskih poteh,
 osvetlitev avtobusnih postajališč in javnih parkirišč,
 osvetlitev javnih zelenih površin: javni parki, nasadi, drevoredi, sprehajališča,
zelenice, ribniki,
 osvetlitev pokopališč in ostalih pokopališčnih objektov,
 osvetlitev javnih rekreacijskih površin: otroška igrišča, športna igrišča,
kopališča, zemljišča za stalne in občasne športne in druge javne prireditve,
 osvetlitev površin ob javnih objektih, ki so namenjeni večjemu številu
uporabnikov: šole, zdravstvene ustanove, tržnice in drugi javni objekti, osvetlitev pročelij javnih objektov,
 ambientna in okrasna osvetlitev javnih površin (parki, fontane, vodometi in
podobno) in - praznične ter novoletne okrasitve naselij.
 svetlobno-signalne naprave in objekti (svetlobni prometni znaki, semaforji in
ostala svetlobna prometna signalizacija ter oprema) na občinskih cestah in
državnih cestah v naselju se štejejo kot javna razsvetljava, ki niso v lasti
DRSC-ja.
V vsakem delu se je javna razsvetljava skozi leta spreminjala, posodabljala in
nastajali so novi odseki javne razsvetljave pretežno izven centra mesta. Zaradi
različnih izvajalcev in projektantov se je vgrajevala in vgrajuje tudi različna oprema. V
Mestni Občini Velenje je za 90% javne razsvetljave upravljavec Elektro Celje d.d.,
ostalih 10 % pa je razdeljenih med zasebna podjetja. Podatki o številu, vrsti in moči
svetilk so se pridobili od podjetja Elektro Celje d.d. in so prikazani v spodnji tabeli.
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Tabela 13: Podatki o vrsti, moči in številu sijalk v javni razsvetljavi
Tip sijalke
UKH
ALTRA 2
UN
CD
CD
ST 100-150
ST 100-250
Ul
UD
Ux
Cx
Cx

Moč sijalke (W)

Število sijalk

125
36
125
250
400
150
250
125
125
20
250
150

202
565
692
356
20
80
122
72
18
95
95
10

Po podatkih Elektra Celje je instaliranih 2.327 sijalk s skupno priključno močjo 310
kW. Napajanje svetilk je izvedeno preko 70 odjemnih mest, letna raba električne
energije pa znaša 1.694,5 MWh. Iz navedenih podatkov je razvidno, ob upoštevanju
povečanja moči za 20 % zaradi predstikalnih naprav, da so svetilke aktivirane kar 12
ur na dan. Za boljši nadzor nad javno razsvetljavo se bo izvedel tudi ponovni popis
svetilk na terenu in se bodo na takšen način tudi ažurirali obstoječi podatki, hkrati pa
se bodo pridobili še dodatni podatki o tipih svetil na drogovih javne razsvetljave ter
njihovi zaščiti.

5.2 Raba električne energije v letu 2003
V MO Velenje se je za javno razsvetljavo v letu 2003 porabilo ca 1.694,5 MWh/leto
kar predstavlja 1,0% celotne porabe električne energije. Na podlagi podatkov iz
cenika tarifnih postavk za javno razsvetljavo veljavnega od 1.5.2003, ocenjujemo, da
je letni strošek za električno energijo za javno razsvetljavo v letu 2003 znašal ca.
130.850 € (z DDV). Približno 85.000 € letno pa je občina odštela za vzdrževanje.
Z zamenjavo še preostalih starih sijalk bi po naših ocenah lahko zmanjšali
priključno moč javne razsvetljave na ca 190 kW. Če predpostavimo, enak režim
obratovanja oziroma število ur svetenja javne razsvetljave to pomeni zmanjšanje
rabe električne energije za ca 1.045 MWh/leto oziroma ca 38%.
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ANALIZA RABE ENERGIJE V ZASEBNEM SEKTORJU
(STANOVANJA) V MO VELENJE
6.1 Podatki o stanovanjskih objektih in stanovanjih

Tabela 14: Gospodinjstva, stavbe in stanovanja v posameznih naseljih občine Velenje
Gospodinjstva:
skupaj
Arnače
Bevče
Črnova
Hrastovec
Janškovo selo
Kavče
Laze
Lipje
Lopatnik
Lopatnik pri Velenju
Ložnica
Paka pri Velenju
Paški Kozjak
Pirešica
Plešivec
Podgorje
Podkraj pri Velenju
Prelska
Silova
Šenbric
Škale
Škalske Cirkovce
Šmartinske Cirkovce
Velenje
Vinska Gora
SKUPAJ Občina

Družine

povprečna
velikost

68
74
110
88
50
160
127
106
12
22
48
131
62
49
105
60
197
75
50
45
278
41
19
9.358
108
11.443

Vir: Novelacija energetske zasnove občine Velenje

3,7
2,9
2,9
3,3
3,2
2,8
3,3
3,1
3,0
3,1
3,4
3,0
3,6
3,1
3,4
2,6
3,2
3,3
3,4
3,0
3,0
3,8
3,2
2,8
3,3
2,9

67
67
95
79
42
135
114
95
9
18
50
117
59
39
99
46
187
71
47
42
259
46
17
7.755
104
9.659

Stavbe s
stanovanji
70
65
85
64
46
144
113
113
14
21
43
114
79
42
108
55
180
68
46
38
213
43
20
2.196
96
4.076

Stanovanja:
skupaj

povprečno na stavbo s
stanovanji

80
81
113
88
59
172
136
124
16
27
53
139
85
55
127
68
221
79
52
48
277
48
22
9.417
110
11.697

1,1
1,3
1,3
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,3
1,2
1,2
1,1
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,3
1,3
1,1
1,1
4,3
1,2
2,9

Tabela 15: Struktura stavb in stanovanj po vrsti, številu in skupni površini v občini Velenje
Vrsta zgradbe
Samostojno stoječa hiša
Dvojček ali vrstna hiša
Hiša z gospodarskim poslopjem
Večstanovanjska hiša
Drugo
SKUPAJ Občina

Število stavb

Vir: Novelacija energetske zasnove občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

3.190
379
143
342
22
4.076

Število
Površina
stanovanj
stanovanj (m2)
4.082
365.784
460
56.040
180
13.596
6.869
409.267
106
3.576
11.697
848.263
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V tej kategoriji so skupno obravnavane vse vrste stavb (samostojno stoječe hiše,
dvojčki ali vrstne hiše, hiše s kmečkim gospodarskim poslopjem in večstanovanjske
stavbe).
Tabela 16: Stavbe s stanovanji v občini Velenje glede na pretežno uporabljen material nosilne
konstrukcije stavbe
Material nosilne
konstrukcije stavbe
Opeka
Beton, železobeton
Kamen
Kombinacija
Les in drugo
SKUPAJ Občina

Število
stavb
2.616
478
204
677
101
4.076

Vir: Novelacija energetske zasnove občine Velenje

Delež
64,2%
11,7%
5,0%
16,6%
2,5%
100%

Največ stanovanj je bilo zgrajeno v obdobju do leta 1980. Potem je intenzivnost
gradnje močno padla, še posebej v zadnjem desetletju, predvsem v samem mestu
Velenje.
Tabela 17: Stavbe in stanovanja glede na leto zgraditve stavbe, občina Velenje
Obdobje
izgradnje
do 1918
1919-1945
1946-1980
1981 -1990
1991 +
SKUPAJ Občina

Število
stavb

Število
stanovanj

Površina
2
stanovanj (m )

401

605

41.825

123
2.465
696
391
4.076

169
7.866
2.395
662
11.697

12.795
549.231
184.087
60.325
848.263

Vir: Novelacija energetske zasnove občine Velenje

6.2 Analiza rabe električne energije
Za oskrbo občine z električno energijo skrbi Elektro Celje, JP za distribucijo električne
energije, d.d., kateri so tudi posredovali podatke o rabi električne energije v
izhodiščnem letu v občini:
Tabela 18: Raba električne energije v gospodinjstvih v MO Velenje
Vrsta porabnika MWh/leto
Gospodinjstva
70.354,90

6.3 Analiza rabe toplotne energije
V naslednjih tabelah so prikazana stanovanja v občini Velenje po načinu in viru
ogrevanja.
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Tabela 19: Stanovanja po načinu ogrevanja v MO Velenje
Število
Delež
stanovanj
9.354
80,0%
1.910
16,3%
64
0,5%
293
2,5%
76
0,6%
11.697
100%

Način ogrevanja
Daljinsko ali kotlarna za nekaj sosednjih stavb
Centralna kurilna naprava samo za stavbo
Etažno centralno ogrevanje
Ni centralno ogrevano
Ni ogrevano
SKUPAJ Občina

Vidimo lahko, da se ca 77% stanovanjske površine v celi občini in kar preko 97%
stanovanjske površine v samem Velenju ogreva preko sistema daljinskega
ogrevanja, ki se s toploto oskrbuje iz termoelektrarne Šoštanj. Primarni vir toplote je
premog - lignit. Ostali, ki se ogrevajo individualno uporabljajo pretežno les in kurilno
olje, v naseljih Škale in Hrastovec pa tudi zemeljski plin.
Tabela 20: Stanovanja po glavnem viru ogrevanja v MO Velenje
Stanovanjska površina po glavnem viru ogrevanja
Mesto Velenje

Ostala naselja

2

Občina skupaj

2

2

Površina (m ) Delež (%) Površina (m ) Delež (%) Površina (m ) Delež (%)
Premog
Les
Kurilno olje EL
Zemeljski plin
UNP
Daljinsko ogrevanje
Električna energija
Drugo
Skupaj

2.393
3.888
6.597
360
811
639.124
1.909
1.235
656.317

0,36
0,59
1,01
0,05
0,12
97,38
0,29
0,19

8.601
75.054
64.807
18.135
5.547
15.844
1.187
2.771
191.946

4,48
39,10
33,76
9,45
2,89
8,25
0,62
1,44

10.994
78.943
71.405
18.495
6.358
655.065
3.096
4.006
848.263

1,30
9,31
8,42
2,18
0,75
77,22
0,37
0,47

Podatki o ogrevalnih površinah in letni porabi toplote veljajo za izhodiščno leto 2003.
Tabela 21: Raba končne toplotne energije v MO Velenje
Raba končne
energije
Stanovanja

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MWh/leto
248.759
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NAČRT UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠANJE
EMISIJ CO2 DO LETA 2020
7.1 Uvod

Analiza emisij, ki izhajajo iz rabe energije v izhodiščnem letu 2003, je osnova za
načrt ukrepov in aktivnosti na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe
energije v MO Velenje.
Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili emisijske faktorje, ki so
navedeni v predlogi za akcijski načrt za trajnostno energijo in jih združili z nekaterimi
nacionalnimi faktorji, ki so običajni v Sloveniji.
Tabela 22: Standardni faktorji za izračun emisij CO2 pri rabi električne energije
Standardni emisijski
faktor (t CO2/MWh)
Slovenija
EU-27

0,557
0,460

Tabela 23: Faktorji za izračun emisij CO2 pri rabi energije za ogrevanje/hlajenje
Standardni emisijski
faktor (t CO2/MWh)
Daljinsko ogrevanje
Zemeljski plin
Kurilno olje
Les
UNP
Lignit

0,310
0,202
0,265
0
0,202
0,364

Najboljše nadomestilo za uporabo fosilnih goriv je lesna biomasa, med katero
spadajo gozdni ostanki, ostanki pri industrijski predelavi lesa in kemično neobdelan
les. Pri zgorevanju lesa je količina v zrak sproščenega CO 2 enaka kot pri gnitju in ga
drevesa spet porabijo za svojo rast. Zaradi tega pravimo, da je lesna biomasa z
vidika CO2 nevtralno gorivo.
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7.2 Ukrepi za zmanjšanje na področju javnih zgradb in
stanovanj
Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:
Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

Opis / komentar:

1
Izobraževalni dogodki, osveščanje in informiranje na temo URE
in OVE v javnih zgradbah
● MO Velenje
● KSSENA
2011-2020
4.000 €/a, skupaj 40.000€
300 MWh/a

93 t/a
● MO Velenje
● KSSENA
● EU projekti
● nacionalni projekti
Na podlagi organizacijskih in investicijskih ukrepov predlaganih v
akcijskih načrtih energetskih pregledov javnih objektov se
načrtuje zmanjšanje rabe energije za 5-10% , kar predstavlja
ocenjeno zmanjšanje CO2

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost

2
Izgradnja SE na javnih zgradbah / območjih (100kWp/a)

Zadolžitev za izvedbo:

● MO Velenje
● KSSENA
● zunanji izvajalci

Začetek / konec izvajanja
(leto)

2011-2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)

250.000 €/a, skupaj 2.500.000€

Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

100 MWh/a, v letu 2020 skupaj: 1000 MWh/h
55,7 t/a, v letu 2020 skupaj: 557 t/a
● MO Velenje
● KSSENA
● javno zasebno partnerstvo
● koncesije
● ostali viri

Energetska
Uradni vestnik Zavod
Mestne
občineagencija
Velenjeza Savinjsko, Šaleško in Koroško / Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region / Koroška 37a / SI – 3320 Velenje / Slovenija

22. junij 2011
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Opis / komentar:

Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov in
degradirana javna območja predstavlja za občino način kako
izkoristiti neizmeren vir sončne energije, hkrati pa pozitivno
vplivati na strokovno in splošno javnost na področju
implementacije in promocije OVE v čimvečjem možnem obsegu.
Cilj občine je, da največji možni meri izkoristi proste strešne
površine javnih objektov in s tem deloma zagotovi proizvodnjo
električne energije za delovanje le teh iz OVE. V občini obstaja
tudi možnost postavitve malih SE na degradirana območja (npr.
odlagališče kom. odpadkov, ...). Tako se načrtuje vsako leto
izgraditi približno 100kWp novih proizvodnih zmogljivosti. V
desetih letih bo znašala kapaciteta SE moč 1.000 kWp.

Številka ukrepa

3

Ukrep / aktivnost

Vgradnja sistemov za izkoriščanje termalne sončne energije za
javne objekte (5x)
● MO Velenje
● KSSENA
●upravljalci / uporabniki objektov
2012-2020

Zadolžitev za izvedbo:
Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)

60.000 €

Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

48,6 MWh/a

Opis / komentar:

Za objekte, ki imajo predvideno celoletno obratovanje
(posamezni vrtci, dom za varstvo odraslih, …) se načrtuje
namestitev termalnih solarnih sistemov za pripravo tople
sanitarne vode, ki bodo delovali kot osnovni vir ogrevanja tople
sanitarne vode ob zagotovljenem pokrivanju konične rabe iz
dodatnega ogrevalnega vira. Načrtuje se namestitev 5 sistemov
za izkoriščanje sončne energije v obdobju do leta 2020.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:

4
Optimizacija sistema daljinskega ogrevanja
● MO Velenje
● Komunalno podjetje Velenje, PE Energetika
2011-2020

Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

27,1 t/a
●
●
●
●

MO Velenje (proračun)
KSSENA
EKO sklad
javno zasebno partnerstvo

1.000.000€/l
24.447 MWh/a

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

Opis / komentar:

● MO Velenje (proračun)
● KP Velenje
● javno zasebno partnerstvo
● amortizacija infrastrukture
● drugi
V Mestni občini Velenje je zagotovljena oskrba s toplotno
energijo v javnih objektih in stanovanjih v pretežni meri iz
sistema daljinskega ogrevanja, ki koristi toplotno energijo
proizvedeno v Termoelektrarni Šoštanj. Tako se s toplotno
energije oskrbuje kar 90% prebivalstva šaleške doline vključno s
kraji Podkraj in Pesje. Tako permanentne posodobitve sistema
daljinskega ogrevanja predstavljajo velik potencial za zmanjšanje
toplotnih in oskrbovalnih izgub sistema in posledično s tem tudi
zmanjšanje obremenjevanje okolja s CO2 emisijami.
Nekaj področij za izboljšanje učinkovitosti sistema:
● posodobitev programske opreme za optimiranje delovanja
sistema
● obnove vodov za distribucijo top. energije
● obnove razvodov za distribucijo top. energije
● nabava toplotne energije z manjšim vplivom CO2 na okolje
● drugo
S predvidenim ukrepom pričakujemo 8% zmanjšanje
obremenjevanja okolja z emisijami CO2
5
Koriščenje sistema absorpcijskega daljinskega hlajenja
● MO Velenje
● Komunalno podjetje Velenje, PE Energetika

Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)

2011-2016

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

26

7.579 t/a

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:

Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

22. junij 2011

1.000.000
1.523 MWh/a

848 t/a
● MO Velenje
● finančne vzpodbude
● javno-zasebno partnerstvo
● ESCO
● ostalo

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Opis / komentar:

V letu 2008 je v Velenju pričel z delovanjem prvi daljinski
absorpcijski sistem hlajenja objektov v Sloveniji, ki ponuja znatne
prihranke pri rabi električne energije in ne nazadnje tudi znatno
zmanjšanje obremenjevanja okolja s CO2 emisijami. Sistem
ponuja dolgoročno oskrbo s hladilno energijo ob nespremenjeni
arhitekturni podobi objektov.
Nazivna moč hladilnega agregata je 970 kW in je trenutno le
delno izkoriščen (~27%). Priključitev ostalih načrtovanih objektov
bo doprinesla še dodatno znižanje emisij CO2 (848 t/a).

Številka ukrepa

6

Ukrep / aktivnost

Optimizacija razsvetljave v javnih zgradbah
● MO Velenje
● KSSENA

Zadolžitev za izvedbo:
Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

Opis / komentar:

2011-2020
500.000 €
2.923 MWh/a

1.628 t/a
●
●
●
●
●

MO Velenje
EU sredstva
javno zasebno partnerstvo
ESCO
drugo

Javne zgradbe so velik porabnik električne energije tudi zaradi
uporabe velikega števila svetlobnih teles v zgradbah, ki zaradi
načina uporabe javnih objektov obratujejo razmeroma veliko
število ur v letu. Zaradi tega je nujno potrebno v javne zgradbe
umestiti energetsko učinkovito razsvetljavo z minimalno rabo
električne energije za zagotavljanje osvetlitvenih pogojev v
posameznih prostorih glede na namembnost. S tem ukrepom
pričakujemo 10 % zmanjšanje rabe električne energije. Prav tako
je zelo pomembno pri obnovah javnih zgradb načrtovati uporabo
senzorjev za regulacijo osvetlitve, ki izklapljajo razsvetljavo, če
za njo ni potrebe. S tem bi lahko privarčevali 2% električne
energije in s tem pozitivno vplivali na zmanjšanje
obremenjevanja okolja z emisijami CO2.

Številka ukrepa

7

Ukrep / aktivnost

Zamenjava električnih aparatov v javnih zgradbah z energetsko
učinkovitejšimi

Zadolžitev za izvedbo:

Začetek / konec izvajanja
(leto)

● MO Velenje
● KSSENA
● uporabniki (šole, vrtci, …)
2011-2020

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško / Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region / Koroška 37a / SI – 3320 Velenje / Slovenija

stran 60 / Številka 13-2011

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Trajnostni energetski akcijski načrt MO Velenje
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

Opis / komentar:

22. junij 2011
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500.000 €
1.218 MWh/a

678 t/a
●
●
●
●
●

MO Velenje
EU sredstva
javno zasebno partnerstvo
ESCO
drugo

V javnih zgradbah oz. ustanovah, kot so vrtci, šole in drugi se
nahaja večje število energetsko neučinkovitih velikih porabnikov
električne energije, ki so običajno tudi že zelo stari. Glede na to,
da so pečice in ostali kuhalni aparati, pralne in sušilne naprave
zelo veliki porabniki električne energije (in ostali aparati) se
načrtuje zamenjava le teh z energetsko bistveno večjo
učinkovitostjo s čimer bi zmanjšali rabo energije in emisije CO2
za 5% (ocena).

Številka ukrepa

8

Ukrep / aktivnost

Posodobitev strojne in regulacijske tehnike v kotlovnicah javnih
objektov
● MO Velenje
● KSSENA
● uporabniki (šole, vrtci, …)
2011-2020

Zadolžitev za izvedbo:
Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

1.000.000 €
913 MWh/a

283 t/a
● MO Velenje
● EU sredstva
● javno zasebno partnerstvo
● ESCO
● drugo

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Kotlovnice v javnih objektih so bile izvedene in opremljene v
času izgradnje objektov. Le redke so bile od prvotne izvedbe
obnovljene oz. posodobljene. Strojna oprema (črpalke, pogoni
ventilov, …) so po sedanjih normativih dokaj predimenzionirani in
še hkrati energetsko neučinkoviti. Današnje tehnike, energetsko
učinkovita oprema z sodobnimi regulacijskimi sistemi
omogočajo bistveno večjo učinkovitost ogrevanja ob izboljšanem
bivalnem ugodju. S tem ukrepom se bo privarčevalo 3% rabe
električne energije.
Kotlovnice, kjer ni zagotovljena oskrba z daljinskim sistemom
ogrevanja pa se bodo celovito obnovile na najbolj racionalen
način in skladno z možnostjo implementacije obnovljivih virov
energije (OVE) za sistem ogrevanja (lesna biomasa,
geotermalna energija, ..). Poleg sistemov OVE bo pri sanaciji
virov ogrevanja objektov proučena možnost uvedbe sistemov
soproizvodnje toplotne in električne energije - SPTE z visokim
energetskim izkoristkom.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost

9

Zadolžitev za izvedbo:

● MO Velenje
● KSSENA
● uporabniki (šole, vrtci, …)

Začetek / konec izvajanja
(leto)

2011-2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

696.486 €

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:
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Zamenjava stavbnega pohištva, ogrevalne regulacije in
izboljšanje stavbnega ovoja na javnih zgradbah

927 MWh/a

287 t/a
● MO Velenje
● EU sredstva
● javno zasebno partnerstvo
● ESCO
● drugo

Opis / komentar:

Sanacija javnih zgradb na področju učinkovite rabe energije
(URE) lahko bistveno pripomore k zmanjšanju rabe toplotne
energije in tudi zmanjšanje emisij CO2. V občini potekajo
kontinuirano obnovitvena dela po prioritetnem načrtu. Celovite
obnove objektov z zamenjavo stavbnega pohištva, ogrevalnih
teles oz. regulacijskih elementov in izboljšanje stavbnega ovoja
bodo bistveno prispevala k zmanjšanju rabe energije,
zmanjšanju obremenjevanja okolja z emisijami CO2 in zelo
izboljšala bivalne pogoje z zgradbah. Ne-nazadnje izvedba
predstavljenih ukrepov prinaša dolgoročno tudi pozitivne
finančne učinke na področju rabe energije (zmanjšanje
stroškov).

Številka ukrepa

10
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Ukrep / aktivnost

Vzpodbujanje nizkoenergijske in pasivne obnove oz. gradnje za
javne objekte

Zadolžitev za izvedbo:

● MO Velenje
● KSSENA

Začetek / konec izvajanja
(leto)

2011-2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

5.000 €

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

/

Opis / komentar:

/
● MO Velenje
● EU sredstva
● ESCO
● javno zasebno partnerstvo
● nacionalni projekti
● ostalo
Pri sanaciji javnih objektov se načrtujejo rešitve obnov s ciljem,
da se zagotovi energetska učinkovitost objekta najmanj razreda
nizkoenergijskih stavb ali pasivnega standarda. Minimalne
zahteve glede energetske učinkovitosti določa Pravilnik o
učinkoviti rabi energije v zgradbah, ki določa zahtevo po varčnih
objektih, v občini pa bomo vzpodbujali izvedbe za najmanj eno
stopnjo višjim kriterijem energetske učinkovitosti. S tem bodo
javne zgradbe tudi vzgled za vzpodbujanje širše javnosti k dvigu
ozaveščenosti glede energetskih sanacij vseh objektov. Z
obnovami v načrtovanih standardih pa se bo tudi zmanjšala raba
energije in skladno s tem tudi obremenjevanje okolja z emisijami
toplogrednih plinov.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost

11
Izobraževalni dogodki, osveščanje in informiranje na temo URE
in OVE za stanovanja

Zadolžitev za izvedbo:

● MO Velenje
● KSSENA
● En-SVET

Začetek / konec izvajanja
(leto)

2011-2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

2.000.000 €
12.438 MWh/a

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

Opis / komentar:
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3.856 t/a
● MO Velenje
● KSSENA
● En-Svet
● EKO sklad
● EU projekti
● nacionalni projekti
● ostalo
Obveščanje in informiranje širše javnosti je bistvenega pomena
za na področju URE in OVE za doseganje zastavljenih ciljev, saj
stanovanjski porabniki porabijo več kot polovico toplotne energije
v občini in cca. 40% električne energije (vir: Novelacija
energetske zasnove MO Velenje, 2004). Tako je ključnega
pomena intenzivno vplivati na širšo javnost oz. jo vzpodbujati za
izvajanje racionalne rabe energije in izvajanje ukrepov URE in
OVE. Velik vpliv za motivacijo in uspeh imajo finančni
inštrumenti, ki jih izvaja EKO sklad (npr. promocija za
nepovratne vzpodbude za ukrepe URE, subvencije, ugodni EKO
krediti, ...).
Z ustrezno implementacijo organizacijskih ukrepov pri rabi
energije v stanovanjih lahko dosežemo 5 % zmanjšanje rabe
energije in s tem tudi zmanjšanje CO2 emisij.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:
Začetek / konec izvajanja
(leto)

12
Namestitev delilnikov rabe toplote v stanovanja
● Energetski zakon (Ur. list št. 70/2008)
2011-2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

1.000.000 €

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:
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29.851 MWh/a

8.328 t/a
● lastna sredstva
● nacionalni skladi
● ostalo

Opis / komentar:

V Velenju je za oskrbo s toplotno energijo za prebivalce
vzpostavljen drugi največji sistem daljinskega ogrevanja v
Sloveniji, ki omogoča glede na okoliščine najcenejšo energijo v
primerjavi z ostalimi ponudniki toplotne energije v sistemih
daljinskega ogrevanja (na enoto koristne energije). Zaradi tega
se v preteklosti ni posvečalo velikega pomena k učinkoviti rabi
energije. Z uvedbo zakonske zahteve za način delitve stroškov
za potrebe ogrevanja stanovanj pa pričakujemo zmanjšanje rabe
energije za ogrevanje stanovanj do 25% v večstanovanjskih
objektih. Učinek se bo odrazil v prvih nekaj letih po
implementaciji sistemov delilnikov rabe toplotne energije (obveza
za realizacijo v letu 2011).

Številka ukrepa

13

vestnik
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Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:
Začetek / konec izvajanja
(leto)

Zamenjava energetsko neučinkovitih gospodinjskih aparatov
● AN-URE 2008-2016
2011-2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

11.697.000 €

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:
Opis / komentar:

4.752 MWh/a

2.646 t/a
● lastna sredstva
● nacionalni projekti
● ostalo
Gospodinjski aparati v stanovanjih predstavljajo ob velikem
številu aparatov zelo veliki potencial za zmanjšanje rabe energije
in posledično emisij CO2 s katerimi obremenjujemo okolje. Glede
na raziskavo Centra za energetsko učinkovitost Instituta Jožef
Stefan se pričakuje zmanjšanje rabe električne energije zaradi
zamenjave neučinkovitih gos. aparatov z učinkovitejšimi do leta
2030 za 400GWh električne energije na področju Slovenije.
Ocenjujemo, da lahko v Velenju zmanjšamo rabo z navedenim
ukrepom do leta 2020 za 4.752 MWh/leto oz. 2.646 ton CO2 na
leto.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost

14
Vgradnja sistemov za izkoriščanje termalne sončne energije samostojne hiše

Zadolžitev za izvedbo:

● MO Velenje
● KSSENA
2012-2020

Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

1.000.000 €

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

280 MWh/a
87 t/a
● lastna sredstva
● EKO sklad
● javno zasebno partnerstvo (več stanovanjski objekti)
● drugo

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Opis / komentar:

Stanovanjski individualni objekti imajo v večini primerov
zadosten potencial na strešnih površinah za izkoriščanje sončne
energije za ogrevanje tople sanitarne vode. Ob ustreznih
celovitih rešitvah je izkoriščanje sončne termalne energije
ekološko nevtralno ekonomično in udobno saj v vseh osončenih
dne zagotavlja "brezplačno" ogrevanje sanitarne vode, v izrednih
primerih pa oskrba s toploto zagotovi iz konvencionalnega vira. V
sodobnih rešitvah je mogoče solarno termalno energijo koristiti
kot dopolnilni vir ogrevanja stanovanjskega objekta.
Občina bo vzpodbujala namestitev predstavljenih sistemov
predvsem v območjih, kjer ni zagotovljena oskrba s toploto
daljinskega ogrevanja (tudi poleti).

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:

15
Zamenjava razsvetljave v stanovanjih z varčnejšimi tehnikami
● lastniki
● En-Svet (svetovanje)

Začetek / konec izvajanja
(leto)

2011-2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

300.000 €

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:
Opis / komentar:

3.518 MWh/a

1.959 t/a
● lastna sredstva
● nacionalni projekti
● ostalo
Stanovanja so velik porabnik električne energije predvsem zaradi
uporabe velikega števila svetlobnih teles. Zaradi tega je potrebno
v stanovanja umestiti energetsko učinkovito razsvetljavo z
minimalno rabo električne energije za zagotavljanje osvetlitvenih
pogojev v posameznih prostorih glede na namembnost.
Priporoča se tudi uporaba senzorjev za regulacijo osvetlitve, ki
izklaplja razsvetljavo, če za njo ni potrebe. S tem ukrepom
pričakujemo 10 % zmanjšanje rabe električne energije in
pozitiven vpliv na zmanjšanje obremenjevanja okolja z emisijami
CO2.

Številka ukrepa

16

Ukrep / aktivnost

Zamenjava stavbnega pohištva, izboljšanje stavbnega ovoja,
ogrevalne regulacije in kurilnih naprav v individualnih stanovanjih

Zadolžitev za izvedbo:

● lastniki stanovanj
● EN-Svet

Začetek / konec izvajanja
(leto)

2011-2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)

2.500.000 €

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško / Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region / Koroška 37a / SI – 3320 Velenje / Slovenija

stran 66 / Številka 13-2011

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Trajnostni energetski akcijski načrt MO Velenje
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
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7.463 MWh/a

2.313 t/a
● lastna sredstva
● EKO sklad (subvencije, krediti)
● drugo

Opis / komentar:

Sanacija stanovanjskih zgradb na področju učinkovite rabe
energije (URE) lahko bistveno pripomore k zmanjšanju rabe
toplotne energije in tudi zmanjšanje emisij CO2, hkrati pa se
izboljšajo tudi bivalni pogoji v stavbah. Celovite obnove
vključujejo zamenjavo stavbnega pohištva, ogrevalnih teles oz.
regulacijskih elementov in izboljšanje stavbnega ovoja. Pri
celoviti obnovi je potrebno vključiti tudi kotlovnico s sodobno
regulacijsko ogrevalno tehniko. Kjer ni zagotovljena oskrba z
daljinskim sistemom ogrevanja se mora proučiti možnost
implementacije obnovljivih virov energije (OVE) za sistem
ogrevanja (lesna biomasa, geotermalna energija, ..). Ne
nazadnje izvedba predstavljenih ukrepov prinaša dolgoročno tudi
pozitivne finančne učinke na področju rabe energije (zmanjšanje
stroškov).

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:

17
Izgradnja mikro SE na zasebnih zgradbah (~4kWp/a)
● lastniki objektov
● En-Svet

Začetek / konec izvajanja
(leto)

2011-2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

1.200.000 €

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

400 MWh/a

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

223 t/a
● lastna sredstva
● oddaja površin v najem
● ESCO
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Opis / komentar:

Sončne elektrarne so idealen način za zagotovite samooskrbe
stanovanjskih potreb po električni energiji. Tako ocenjujemo, da
se bo v občini do leta 2020 namestilo 100 SE reda velikosti 4
kW p na osnovi ustreznih vzpodbud s strani državnih
mehanizmov za vzpodbujanje OVE. Drugi pomemben moment
pri odločitvah za postavitev SE pa je cena energije za katero
vemo, da se bo nenehno višala. Tako bodo investitorji hitro
deležni tudi ekonomskih učinkov, saj bodo rabo električne
energije zagotavljali iz lastne proizvodnje, višek proizvedene
energije pa prodajali na trgu.
Občina bo vzpodbujala gradnjo individualnih SE z ustrezno
strokovno svetovalno in promocijsko aktivnostjo.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost

18
Vzpodbujanje nizkoenergijske in pasivne obnove oz. gradnje za
individualne zgradbe

Zadolžitev za izvedbo:

● MO Velenje
● lastniki objektov
● En-Svet

Začetek / konec izvajanja
(leto)

2011-2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

5.000 €

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

/

Opis / komentar:

/
● lastna sredstva
● Eko sklad (subvencije)
● Eko sklad (krediti)
Obnove individualnih zgradb (zasebne zgradbe) imajo veliki
potencial pri znižanju rabe energije, tako toplotne kot električne.
Vse obnove morajo biti izvedene skladno z nacionalno
zakonodajo, pri kateri je bistvenega pomena energetsko določilo,
da se te izvedejo minimalno v standardu varčnih zgradb in
zagotavljajo 25% rabe energije iz OVE. Občina bo vzbodbujala
obnove in gradnje v nizko energetskem oz. pasivnem standardu
ter uporabo OVE.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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7.3 Ukrepi na področju javne razsvetljave
Na področju javne razsvetljave je predvidenih sedem ukrepov. Ukrepi so, poleg
energetske učinkovitosti, vezani tudi na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.
Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:
Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:
Opis / komentar:

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:
Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

1
Zamenjava energetsko potratnih sijalk z varčnimi
● Mestna Občina Velenje
● Upravljavec
Že zaključeno
14.000 €
226,30 MWh/a

126 t/a
● Mestna Občina Velenje
● Upravljavec
Postopna zamenjava energetsko potratnih sijalk z energetsko
učinkovitejšimi in ekološko sprejemljivejšimi
2
Zamenjava svetilk
● Mestna Občina Velenje
● Upravljavec
Že zaključeno
73.000 €
226,30 MWh/a

126 t/a

Opis / komentar:

● Mestna Občina Velenje
● Upravljavec
Postopna zamenjava energetsko potratnih in tehnično neustrezni
svetilk z novejšimi energetsko učinkovitejšimi in ekološko
sprejemljivejšimi svetilkami

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost

3
Zamenjava sijalk oz. svetilk z veliko močjo (200-500 W)

Zavod Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško / Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region / Koroška 37a / SI – 3320 Velenje / Slovenija
Uradni vestnik Mestne
občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

22. junij 2011

Trajnostni energetski akcijski načrt MO Velenje

Zadolžitev za izvedbo:

● Mestna Občina Velenje
● Energetska agencija KSSENA
● Zunanji izvajalci

Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

2010-2012

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:
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Skupno za 382 svetil znaša:
201.240 €
Skupno: 203 MWh/a

113 t/a
● Mestna Občina Velenje
● ESCO
● Energetska agencija KSSENA

Opis / komentar:

Predvidena je zamenjava obstoječih energetsko neučinkovitih
svetilnih teles moči 400W in 250W z energetsko učinkovitejšimi.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:

4
Zamenjava sijalk oz. svetilk s srednjo močjo (100-199 W)
● Mestna Občina Velenje
● Energetska agencija KSSENA
● Zunanji izvajalci

Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

2013-2014

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

Skupno za 1.156 svetil:
569.908 €
Skupno: 225 MWh/a

125 t/a
● Mestna Občina Velenje
● ESCO
● Energetska agencija KSSENA

Opis / komentar:

Predvidena je zamenjava obstoječih energetsko neučinkovitih
svetilnih teles moči 150W in 125W z energetsko učinkovitejšimi.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:

5
Zamenjava sijalk oz. svetilk z malo močjo (1-99 W)
● Mestna Občina Velenje
● Energetska agencija KSSENA
● Zunanji izvajalci

Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)

2015-2016
Skupno za 1344 svetil:
338.576 €

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško / Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region / Koroška 37a / SIUradni
– 3320 vestnik
Velenje / Mestne
Slovenija občine Velenje
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Ocena prihrankov:
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- na enoto/a
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(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:
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Skupno: 115 MWh/a

64 t/a
● Mestna Občina Velenje
● ESCO
● Energetska agencija KSSENA

Opis / komentar:

Predvidena je zamenjava obstoječih energetsko neučinkovitih
svetilnih teles moči 70W, 58, 36 in 23W z energetsko
učinkovitejšimi.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:

6
Uvedba regulacije svetlobnih teles
● Mestna Občina Velenje
● Energetska agencija KSSENA
● Zunanji izvajalci

Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

2012-2020
Za vso razsvetljavo(2679 svetil) znaša investicija:
211.416 €
Skupno:
388 MWh/a

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

216 t/a

Opis / komentar:

Predvidena uvedba regulacije na vseh 72 odjemnih mestih.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost

7
Uvedba samozadostnih uličnih svetil(z možnostjo priključitve na
omrežje)
● Mestna Občina Velenje
● Energetska agencija KSSENA
● Zunanji izvajalci

Zadolžitev za izvedbo:

Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

● Mestna Občina Velenje
● ESCO
● Energetska agencija KSSENA

2010-2020
250.000 €
0,40 MWh/a

Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
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Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

0,20 t/a

Opis / komentar:

Uvajanje samozadostnih uličnih svetil se bo izvajalo na dva
načina. Postavitev samozadostnih svetilk na področjih kjer ni
urejene infrastrukture in je možnost koriščenja OVE. Nadaljnji
korak pa je uvedba svetilk z možnostjo proizvodnje električne
energije iz OVE ter njihovo priključitev v energetsko omrežje z
namenom distribucije električne energije. Te svetilke bi se
uvajale predvsem v urbanih naseljih z urejeno infrastrukturo.

● Mestna Občina Velenje
● ESCO
● Energetska agencija KSSENA
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7.4 Ukrepi na področju javnega prometa
Ukrepi za zmanjšanje emisij CO2 v prometu so razdeljeni na 5 področij:
 Zakonodajni ukrepi;
 Izobraževalni, osveščevalni in promocijski ukrepi;
 Vozila v lasti MO Velenje;
 Osebna in komercialna vozila in
 Javni prevoz.
Zakonodajni ukrepi vključujemo zakonske obveze, ki so povezane z uvajanjem
biogoriv, izboljšanje prometne infrastrukture in regulacije prometa. Uredba o
pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil
(Ur. L. št 103/2007 in 92/2010) določa, da mora biti delež letne količine biogoriv,
dane na trg v Republiki Sloveniji za pogon motornih vozil, v letu 2012 enak najmanj
6,0 %, do leta 2015 pa enak najmanj 7,5% celotne letne količine goriva, danega na
trg za pogon motornih vozil. V letu 2007 je ta delež znašal 2,0 %.

7.4.1 Zakonodajni ukrepi
Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:
Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

1
7,5 % delež biogoriv v skupni porabi goriva v prometu na
področju MO Velenje do leta 2020
● Vlada Republike Slovenije
2012 - 2020
Ni investicijskih stroškov
546.273,6 litrov/leto

981,1 t/a
/

Opis / komentar:

Strategija Republike Slovenije na področju biogoriv ureja Uredba
o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za
pogon motornih vozil (Ur. L. št 103/2007 in 92/2010) določa, da
mora biti delež letne količine biogoriv, dane na trg v Republiki
Sloveniji za pogon motornih vozil do leta 2015 najmanj 7,5 %.
Skupna poraba goriv v sektorju prometa je v referenčnem letu
znašala 6.823.684,9 l bencina in 459.962,8 l dizla.

Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost

2
Omejitev parkiranja v središču mesta

Zadolžitev za izvedbo:
Začetek / konec izvajanja
(leto)

● MO Velenje
2012 - 2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep

Ni investicijskih stroškov

Uradni vestnik Mestne
Velenje
Zavod občine
Energetska
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(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a

Bencin 341.184,2 litrov na leto
Dizel
22.998,2 litrov na leto
Skupaj 364.182,4 litrov na leto (5 %)

Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

Bencin 616,5 t/a
Dizel 37,5 t/a
Skupaj 654 t/a
/

Opis / komentar:

MO Velenje je v preteklosti uvedla t.i. omejitve parkiranja v modri
coni. Mestno središče je tako postalo okolju bolj prijazno, mnogo
občanov pa je poiskalo tudi alternativo pri vožnji na delovno
mesto.
Na podlagi podatkov o zasedenosti parkirnih mest in na podlagi
lastnih izračunov, ocenjujemo, da je posledično poraba goriv in
emisij CO2 zmanjšala za 5 %.

7.4.2 Izobraževalni, osveščevalni in promocijski ukrepi
Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost

3
Izobraževalni, osveščevalni in promocijski ukrepi

Zadolžitev za izvedbo:

 MO Velenje;
 Energetska agencija KSSENA;
 Izobraževalne ustanove (šole, vrtci, …);
 Mestne avto šole;
 Visoka šola za varstvo okolja in Fakulteta za energetiko.
2012 - 2020

Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena proizvedene energije iz
OVE na ukrep
(MWh/a)
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

12.000 € na leto, skupaj 108.000 €

Opis / komentar:

Izobraževalni, osveščevalni in promocijski ukrepi zajemajo:
 Promocijo car – sharing: model za večjo intenzivnost uporabe
vozil (več oseb hkrati v vozilu);
 Izobraževanje in vadba okolju prijaznega načina vožnje (avto
šole);
 Promocija alternativnih goriv in vozil;
 Organizacija delavnic in seminarjev za splošno in strokovno
javnost za uporabo alternativ v prometu (električna vozila,
zemeljski plin, hibridna goriva, …);

Bencin 341.184,2 litrov na leto
Dizel
22.998,2 litrov na leto
Skupaj 364.182,4 litrov na leto (5 %)

Bencin 616,5 t/a
Dizel 37,5 t/a
Skupaj 654 t/a
 Proračun MO Velenje;
 Različni nacionalni in EU projekti
 Program IEE

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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 Promocija kolesarjenja in pešpoti;
 Kontinuirane aktivnosti v okviru Tedna mobilnosti (Mobility
Week)

7.4.3 Vozila v lasti MO Velenje
Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:

4
Izboljšanje voznega parka v lasti MO Velenje
 MO Velenje

Začetek / konec izvajanja
(leto)

2011 – kontinuirana dejavnost

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

10.000 € na leto, skupaj 90.000 €

Opis / komentar:

MO Velenje je imela v letu 2003 relativno star vozni park. Na
podlagi podatkov o emisijah CO2 lahko MO Velenje prihrani 5 %
emisij CO2, če se preko javnih zelenih naročil zaveže k
kupovanju avtomobilov s specifičnim izpustom emisij CO2 pod
120 g/100 km. Dodatne prihranke lahko dosežemo z uvajanjem
električnih in hibridnih vozil. Skupna ocena možnih prihrankov
znaša 25 %.

Bencin 3.581,5 litrov na leto
Dizel
1.557,5 litrov na leto
Skupaj 5.139 litrov na leto
Bencin 0,9 t/a
Dizel
0,38 t/a
Skupaj 1,28 t/a
 Proračun MO Velenje
 Kredit Eko sklad

7.4.4 Osebna in komercialna vozila
Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost

5
Spodbujanje t.i. car-sharing za povečanje izkoriščenosti vozil

Zadolžitev za izvedbo:

 MO Velenje;
 Energetska agencija KSSENA;
 Izobraževalne ustanove (osnovne in srednje šole, …);
 Visoka šola za varstvo okolja in Fakulteta za energetiko.
2011 – 2020

Začetek / konec izvajanja
(leto)
Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

Za določitev tega stroška je potrebno najprej narediti podrobno
študijo izvedljivosti, ki mora upoštevati investicijske stroške
gradnje parkirišča, vzpostavitev car-sharing in promocijo
Bencin 341.184,2 litrov na leto
Dizel
22.998,2 litrov na leto
Skupaj 364.182,4 litrov na leto (5 %)
Bencin 616,5 t/a
Dizel
37,5 t/a
Skupaj 654 t/a
 Proračun MO Velenje
 IEE program
 Bančni krediti

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Več kot 800 mest po svetu že uporablja sistem car – sharing oz.
delitev avtomobil, kjer je v uporabi več 300.000 vozil. Na podlagi
teh izkušenj se ocenjuje, da je možni prihranek emisij CO2 do 5
%. Za uvedbo sistema car – sharing je potrebna aktivna
promocija sistema kot enostavna, dostopna in birokratsko
nezahtevna aktivnost. Ob tem je potrebno posebej poudariti, da
bi sistem car-sharing v prvi vrsti namenjen prebivalcem, ki se
vozijo v oddaljena kraje na delo (Celje, Ljubljana, Maribor, …).

7.4.5 Javni prevoz
Številka ukrepa
Ukrep / aktivnost
Zadolžitev za izvedbo:

6
Brezplačni mestni prevoz - Lokalc
 MO Velenje;

Začetek / konec izvajanja
(leto)

2011 – 2020

Ocena stroškov na aktivnost /
ukrep
(€)
Ocena prihrankov:
- v MWh/a
- na enoto/a
Ocena zmanjšanja emisij na
ukrep
(t CO2/a)
Finančni viri za izvajanje:

500.000 € na leto; 4.500.000 € do leta 2020

Opis / komentar:

MO Velenje že od leta 2008 izvaja projekt Lokalc in tako
omogoča brezplačni mestni prevoz svojim prebivalcem. V letu
209 je Zavod KSSENA v sodelovanju z MO Velenje izvedel
anketo o uporabi »Lokalca« med prebivalci s katero je bilo
ocenjeno, da znaša letni prihranek zaradi uvedbe »Lokalca«
okoli 2,500 t CO2 .

2.500 t/a
 Proračun MO Velenje
 Oglaševanje na avtobusih
 Lokalna podjetja

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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8.942

Skupaj zmanjšanje emisij - električna energija

4
9
10
11
12

Št. ukrepa

3.856
8.328

7.579
287

Zmanjšanje CO2
emisij [t/a]
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Optimizacija sistema daljinskega ogrevanja
Zamenjava stavbnega pohištva, ogrevalne regulacije in izboljšanje stavbnega ovoja na j. zgradbah
Vzpodbujanje nizkoenergijske in pasivne obnove oz. gradnje za javne objekte
Izobraževalni dogodki, osveščanje in informiranje na temo URE in OVE za stanovanja
Namestitev delilnikov rabe toplote v stanovanja

Ukrep / aktivnost

Tabela 25: Zmanjšanje emisij CO2 z ukrepi na področju toplotne energije (javni objekti in stanovanja)

223

Izgradnja mikro SE na zasebnih zgradbah (~4kWp/a)

17

93
557
27
848
1.628
678
283
2.646
1.959

Izobraževalni dogodki, osveščanje in informiranje na temo URE in OVE v javnih zgradbah
Izgradnja SE na javnih zgradbah / območjih (100kWp/a)
Vgradnja sistemov za izkoriščanje termalne sončne energije za javne objekte (5x)
Koriščenje sistema absorbcijskega daljinskega hlajenja
Optimizacija razsvetljave v javnih zgradbah
Zamenjava električnih aparatov v javnih zgradbah z energetsko učinkovitejšimi
Posodobitev strojne in regulacijske tehnike v kotlovnicah javnih objektov
Zamenjava energetsko neučinkovitih gospodinjskih aparatov
Zamenjava razsvetljave v stanovanjih z varčnejšimi tehnikami

Ukrep / aktivnost

1
2
3
5
6
7
8
13
15

Št. ukrepa

Zmanjšanje CO2 emisij [t/a]

8.1 Projekcija zmanjšanja emisij CO2 v javnih zgradbah in stanovanjih

OCENA ZMANJŠANJA EMISIJ CO2 DO LETA 2020

Tabela 24: Zmanjšanje emisij CO2 z ukrepi na področju električne energije (javni objekti in stanovanja)

8
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Vzpodbujanje nizkoenergijske in pasivne obnove oz. gradnje za individualne zgradbe
Skupaj zmanjšanje emisij - toplotna energija

18

8.942
22.450
31.392

Električna energija

Toplotna energija

SKUPAJ

22.450

2.313

87
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Zmanjšanje CO2 emisij[t/a]

Področje ukrepanja

Tabela 26: Zmanjšanje emisij CO2 z ukrepi na področju električne in toplotne energije (javni objekti in stanovanja)

16

Vgradnja sistemov za izkoriščanje termalne sončne energije - samostojne hiše
Zamenjava stavbnega pohištva, izboljšanje stavbnega ovoja, ogrevalne regulacije in kurilnih naprav v individualnih
stanovanjih

45
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8.2 Projekcija zmanjšanja emisij CO2 v javni razsvetljavi
Projekcija emisij CO2 v javni razsvetljavi se je izvedla na podlagi razpoložljivih
podatkov iz izhodiščnega leta 2003. Podatki o svetilkah, skupni inštalirani moči
svetilk ter rabi energije so povzeti po dokumentu »Novelacija energetske zasnove
Mestne Občine Velenje«, ki je bil izdelan v letu 2004, na podlagi pridobljenih
podatkov in izvedenih analiz v letu 2003. Projekcija emisij se je izvedla v dveh delih.
Najprej se je izvedla projekcija emisij glede na trenutni razvoj javne razsvetljave brez
upoštevanja ukrepov. Upoštevano je, da se vsako leto priključi na novo 50 svetilk
povprečne moči 133 W. Povprečna moč je določena iz skupne inštalirane moči v letu
2003.
Tabela 27: Raba EE in emisij CO2 brez ukrepov

Javna razsvetljava
Raba električne energije

Raba EE
v letu
Povečanje rabe
2003
EE do leta 2020
MWh
MWh
1.694,5

Skupna raba
EE v letu
2020
MWh

426,3

Emisije CO2
brez ukrepov
t CO2

2.120,8

1.181,3

Drugi del projekcije emisij CO2 iz sektorja javne razsvetljave upošteva predvidene
ukrepe na področju zmanjšane rabe energije ter posledično tudi zmanjšanje emisij
CO2. Ukrepi so prikazani v spodnji tabeli.
Tabela 28: Ukrepi ter ocenjene vrednosti zmanjšanja rabe EE in emisij CO2
Ocena
prihranka
EE
MWh/a

Potencial
zmanjšanja
emisij
t CO2/a

1 Zamenjava energetsko potratnih sijalk z energetsko varčnimi
Zamenjava neustreznih svetilk z ekološko in energetsko
2 sprejemljivejšimi

226,3

126,0

226,3

126,0

3 Zamenjava sijalk oz. svetilk z veliko močjo (200-500 W)

203,1

113,1

4 Zamenjava sijalk oz. svetilk s srednjo močjo (100-199 W)

224,7

125,2

63,8

35,5

388,3

216,3

0,4

0,2

1.332,9

742,4

Ukrep Opis

5 Zamenjava sijalk oz. svetilk z malo močjo (1-99 W)
6 Uvedba regulacije svetlobnih teles
Uvedba samozadostnih uličnih svetil(z možnostjo priključitve na
7 omrežje)
SKUPAJ

Skupni potencial zmanjšanja emisij CO2 v javni razsvetljavi do leta 2020 bi glede na
ustrezno izvajanje predvidenih ukrepov znašal 742,4 t CO2.
Tabela 29: Potencial zmanjšanja rabe EE in emisij CO2 do leta 2020

Potencial
Potencial brez ukrepov
Potencial z izvedenimi
ukrepi

Raba EE
v letu
2003
MWh

Raba EE
v letu
Sprememb
2020
a raba EE
MWh
%

Emisije
CO2 v letu
2003
t CO2

Emisije
CO2 v letu
2020
t CO2

Sprememb
a emisij
%

1.694,5

2.120,8

25,2

943,8

1.181,3

25,2

1.694,5

787,9

-53,5

943,8

438,9

-53,5

Zavodobčine
Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško / Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region / Koroška 37a / SI – 3320 Velenje / Slovenija
Uradni vestnik Mestne
Velenje
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Iz tabele je razvidno, da bi pri povprečnem letnem povečanju priključne moči svetilk
za 6,7 kW, lahko z upoštevanjem vseh ukrepov rabo električne energije in s tem
emisije CO2 v javni razsvetljavi zmanjšali za več kot polovico.

8.3 Projekcija zmanjšanja emisij CO2 v prometu
Projekcija emisij CO2 se je izvedla na podlagi podatkov pridobljenih na terenu s strani
ustreznih služb, statističnih registrov in podatkov MO Velenje.
Tabela 30: Stanje porabe in emisij v prometu v referenčnem letu 2003
Poraba goriva in delež emisij v
prometu MO Velenje
Vrsta goriva
Javni prevoz
dizel
Vozila v lasti MO Velenje
bencin
dizel
Taksi službe
dizel
Osebna in komercialna vozila
bencin
dizel
SKUPAJ

Emisije CO2 v
Poraba goriva v l tonah
133.800,0
111,5
3.581,4
8,1
1.557,5
2,7
34.621,0
81,5
6.820.103,4
12.322,7
289.984,3
554,4
7.283.647,7

13.080,8

Tabela 31: Projekcija zmanjševanja emisij CO2 v prometu do leta 2020
PROMET V MO
VELENJE
7,5 % delež biogoriv
Omejitev parkiranja
Izobraževalni,
osveščevalni in
promocijski ukrepi
Izboljšanje voznega
parka v lasti MO
Velenje
car-sharing
Lokalc
SKUPAJ

Potencial
Zmanjšanje rabe zmanjšanja emisij
energije
CO2 v tonah
546.273,60
981,1
364.182,40
654,0

364.182,40

654,0

5.139
364.182,40

1,3
654,0
2.500,0
5.444,4

Iz prejšnje tabele je razvidno, da bomo lahko največ prihrankov emisij CO2 v prometu
ustvarili na podlagi uvajanja okolju prijaznih goriv ter spodbujanja uporabe
alternativnih vozil. Le – to bomo dosegli z močnimi osveščevalnimi in izobraževalnimi
kampanjami, ki jih bomo (so) financirali s strani MO Velenje in drugih nacionalnih ali
evropskih projektov.
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MEHANIZMI FINANCIRANJA IZVEDBE UKREPOV IN
AKTIVNOSTI

9.1

Pregled možnih načinov financiranja

Financiranje ukrepov učinkovite rabe energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije
in zmanjšanja emisij CO2 je možno na več načinov. Slovenija, kot članica Evropske
unije, lahko sodeluje na številnih razpisih za nepovratna evropska sredstva, MO
Velenje lahko prav tako sodeluje na mnogih evropskih in nacionalnih razpisih za
nepovratna sredstva. Za koriščenje teh sredstev je potrebno sodelovanje mnogih
teles tako znotraj občinske uprave kot tudi širše. Zelo pomembno vlogo pri tem bosta
odigrali Projektna skupina, ki deluje v okviru občinske uprave in Zavod Energetska
agencija za Savinjsko,
Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA). Obe organizaciji imata že precej izkušenj s
pridobivanjem in izvajanjem nacionalnih i evropskih projektov na področju URE in
OVE. V naslednji tabeli so zbrani možni načini financiranja za MO Velenje.
Tabela 32: Pregled možnih načinov financiranja ukrepov in aktivnosti Akcijskega načrta
Vir financiranja

Vrsta

Proračun MO Velenje
Javno – zasebno
partnerstvo
ESCO model (Energy
Service COmpany)
IPA 2 Programi
(Čezmejno
sodelovanje: SI -HR)

Lastna sredstva
Lastna sredstva/
zasebni kapital
Lastna sredstva/
zasebni kapital
Nepovratna
sredstva/lastna
sredstva

Cilj 3 (Si – AT,
Transnacionalni
programi: JV Evropa,
Centralna Evropa,
Mediteran, Alpe,…)
Inteligentna Energija
Evrope (CIP, IEE)

Nepovratna
sredstva/lastna
sredstva

7. okvirni program (FP
7)
Kohezijski sklad –
program trajnostna
raba energije
ELENA

9.2

Nepovratna
sredstva/lastna
sredstva
Nepovratna
sredstva/lastna
sredstva
Nepovratna
sredstva/lastna
sredstva
Nepovratna in
povratna sredstva

Najvišji možni
znesek
-

Delež MOV v
skupnih
stroških
100 %

Leto, v katerem
so sredstva na
voljo
2011 - 2020

-

-

-

-

-

2011 - 2020

300.000 € na
posamezni
projekt (na
partnerja)

85 %

2011 - 2013

300.000 € na
posamezni
projekt (na
partnerja)

85 %

2011 - 2013

2,5 mio € na
posamezni
projekt

75 %

2011 - 2013

32,4 mlrd € skupno

75 %

2011 - 2013

160 mio €

do 85 %

2011 - 2013

100

2011 naprej

15 – 50 mio €

Proračun MO Velenje

Glavni finančni instrument MO Velenje je proračun MO Velenje, ki je v letu 2011
znašal 42 mio €, enak znesek pa je predviden tudi za leto 2012. V proračunu za leto
2012 je namenjenih 94.000,00 € za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije, oskrbi z energijo (daljinsko ogrevanje) je namenjenih
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1.000.000 €, za vzdrževanje javnih zgradb (vrtcev in šol) pa je namenjenih nekaj več
kot 750.000 €.
Tabela 33: Znesek za ukrepe URE in OVE v proračunu MO Velenje za leto 2012
Ukrep

Namen

Spodbujanje
ukrepov učinkovite
rabe energije in
obnovljivih virov
energije

50.000 €

0,119%

Projekt GUTS, drugo

44.000 €

0,105%

1.000.000 €

2,381%

490.000 €

1,167%

100.000 €

0,238%

208.000 €

0,495%

430.800 €

1,026%

20.000 €

0,048%

Javna razsvetljava

Vrtci

Izgradnja
nizkoenergijskega
vrtca vrtiljak I

Vrtci

Vzdrževanje

Osnovne šole

Vzdrževanje

Glasbena šola

Vzdrževanje

SKUPAJ

Delež v
proračunu

Zavod KSSENA

Tekoče in
investicijsko
vzdrževanje
Energije,
novogradnje,
rekonstrukcija

Oskrba s toplotno
energijo

znesek

2.342.800 €

Kreditna sposobnost lokalnih skupnosti je omejena, to velja tudi izdajo poroštev
javnim zavodom ali drugim organizacijam pod okriljem MO Velenje.
Na razpisu programa Inteligentne Energije Evrope sodeluje MO Velenje v projektu
GPP SURE, katerega namen je spodbujanje zelenih javnih naročil v mestni upravi in
povezanih javnih zavodih. MO Velenje kandidira za nepovratna sredstva v projektu
skupaj z Energetsko agencijo KSSENA.

9.3

Javno – zasebno partnerstvo

Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne
projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter
je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in
upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem
povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se
zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma
drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje
zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma
ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem
interesu. (vir: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Ur. L. 127/2006).
Javno-zasebno partnerstvo (JZP) je koncept, ki vključuje javni in zasebni sektor z
namenom gradnje infrastrukture ali opravljanja storitev. Namen sodelovanja je
omogočiti obojestransko korist tako za privatni kot tudi za javni sektor, ter optimizirati
delo š čimer se javne storitve in infrastruktura zagotavljata na ekonomsko najbolj
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učinkovit način. (vir: http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/cepeljnik3038.pdf). Glavna
prednost takšne oblike financiranja je, da se s tem ne povečuje javni dolg občine.
Glavni riziko nosi zasebni partner, oprema po postane last občine po zaključku
trajanja JZP.

9.4

ESCO

Kratic ESCO dobesedno pomeni Energy Service COmpany in pomeni, da podjetje
vloži v ukrepe učinkovite rabe energije in si investicijo povrne preko prihrankov
energije. Lastnik javne zgradbe še naprej plačuje enak znesek za porabljeno energijo
(lahko tudi že takoj manj, odvisno o medsebojnega dogovora), po preteku
pogodbenega razmerja pa celotna oprema ostane v lasti lastnika javne zgradbe. V
praksi poznamo na splošno dve obliki izvajanja ESCO storitev:
 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (Energy performance
contracting) in
 Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo (Energy delivery contracting).
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (Energy performance
contracting) je oblika sodobnega pristopa k znižanju rabe energije oziroma k
znižanju stroškov za energijo. Storitev je pomemben instrument promocije
investiranja v ukrepe učinkovite rabe energije v objektih. Zajema nacrtovanje in
izvedbo ukrepov za zmanjšano rabo energije, vgradnjo novih naprav ter nadaljnji
nadzor in upravljanje, vzdrževanje in odpravo motenj ter izvedbo drugih aktivnosti,
potrebnih za doseganje zastavljenega cilja. Naročniku omogoča znižanje stroškov za
energijo ter kvalitetne energetske storitve brez udeležbe lastnih sredstev. Storitve se
poplačajo v določeni pogodbeni dobi iz ustvarjenih prihrankov.
Podobno je Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo (Energy delivery
contracting) storitev, ki zagotavlja lastnikom objektov možnost za prenovo naprav za
oskrbo z energijo. Zajema načrtovanje in izvedbo investicije v nove, nadomestne ali
dopolnilne naprave za oskrbo z energijo ter v pogodbeni dobi njihovo upravljanje,
vzdrževanje in odpravljanje okvar, ter vse stroške dobave energije. Stroški navedenih
storitev se poplačajo z vnaprej dogovorjeno ceno energije v določeni pogodbeni dobi.

9.5

Nacionalni razpisi

Na področju nacionalnih razpisov pričakujemo največ razpisov iz naslova
Kohezijskega sklada, program Trajnostna raba energije, v katerem je namenjenih
160 mio € za energetsko učinkovito sanacijo zgradb, zmanjšanja rabe električne
energije in izkoriščanja obnovljivih virov energije. V letu 2011 pričakujemo razpis za
Energetsko učinkovito rekonstrukcijo javne razsvetljave, v teku pa sta razpisa za
sofinanciranje sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.
EKO SKLAD
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je pravni naslednik Ekološkega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada (Sklad), še prej Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada, in je največja finančna ustanova, namenjena
spodbujanju okoljskih naložb v Republiki Sloveniji.
Osnovna dejavnost Sklada je ugodno kreditiranje različnih naložb varstva okolja po
obrestnih merah, nižjih od tržnih. Eko Sklad spodbuja razvoj na področju varstva
okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami
pomoči. Sklad spodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva
okolja in z okoljsko politiko Evropske unije.
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EU razpisi
9.6.1 IPA SLO – HR

Instrument predpristopne pomoči (IPA) je pravni in finančni instrument Evropske
unije, ki je nadomestil vrsto programov in finančnih instrumentov Skupnosti,
namenjenih predpristopni pomoči državam kandidatkam ali potencialnim
kandidatkam.
IPA zajema pet področij:
1) pomoč pri prehodu in krepitvi institucij;
2) čezmejno sodelovanje (z državami članicami EU in drugimi državami, ki
izpolnjujejo pogoje IPA);
3) regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarski razvoj);
4) človeški viri (krepitev človeškega kapitala in boj proti izključenosti);
5) razvoj podeželja.
Države upravičenke se delijo na dve kategoriji:
 države kandidatke za pristop (Hrvaška, Turčija in Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija) so upravičene do sredstev na vseh petih področjih IPA;
 morebitne države kandidatke zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in
Hercegovina, Črna gora in Srbija, vključno s Kosovom) so upravičene samo
do sredstev na prvih dveh področjih.
IPA tako pripravlja države kandidatke na upravljanje evropskih skladov, ki zajemajo
ista področja: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski sklad, Evropski
socialni sklad (ESS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).
IPA se uporablja za države kandidatke in potencialne države kandidatke ter države
članice, ki sodelujejo v čezmejnih programih s temi državami. Ta nov instrument
omogoča sodelujočim državam na zunanjih mejah EU, da vzpostavijo skupen
program, za katerega veljajo natančno določena pravila, s čimer so ustvarjeni
osnovni pogoji za razvoj pravih čezmejnih projektov.
Čezmejnemu sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško je
namenjen Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.
(vir: http://www.si-hr.eu/program_sl/category/ipa/ )

9.6.2 Evropsko teritorialno sodelovanje
Glavni cilj kohezijske politike Evropske unije je povečanje ekonomske in socialne
kohezije držav članic z namenom spodbujanja skladnega, uravnoteženega in
trajnostnega razvoja Skupnosti ob hkratnem zmanjševanju gospodarskih, socialnih in
teritorialnih neskladij. Evropska komisija je v svojih smernicah za teritorialno
sodelovanje v finančni perspektivi 2007-2013 izpostavila teritorialno kohezijo, ki ima
skupaj z ekonomsko in socialno kohezijo pomembno vlogo pri doseganju ciljev
Lizbonske in Göthenburške strategije.
Nova kohezijska politika kot svoj tretji cilj opredeljuje Evropsko teritorialno
sodelovanje (ETS), ki je usmerjeno v krepitev čezmejnega, transnacionalnega in
med-regionalnega
sodelovanja.
Na evropski ravni je za Evropsko teritorialno sodelovanje (cilj 3) skupno namenjenih
2,52 % vseh kohezijskih sredstev oziroma 7,75 milijarde evrov. Od tega je največ, in
sicer 73,86 % sredstev oz. 5.576 milijarde evrov iz cilja Evropskega teritorialnega
sodelovanja namenjenih čezmejnemu sodelovanju, 20,95 % oz. 1.582 milijarde evrov
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transnacionalnemu sodelovanju ter 5,19 % oz. 392 milijonov evrov medregionalnemu sodelovanju.
Glede na središčno geopolitično lego Slovenije in glede na dejstvo, da večina
slovenskega prebivalstva živi v obmejnem območju, bo Evropsko teritorialno
sodelovanje (cilj 3) tudi v tem programskem obdobju eden ključnih instrumentov za
spodbujanje razvoja obmejnih regij in s tem celotne Slovenije.
Cilj Evropsko teritorialno sodelovanje za programsko obdobje 2007-2013 preko
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) svojo pomoč osredotoča na tri
glavna področja sodelovanja:
 razvoj čezmejnih gospodarskih, socialnih in okoljskih dejavnosti s pomočjo
skupnih strategij za trajnostni teritorialni razvoj;
 krepitev transnacionalnega sodelovanja s pomočjo dejavnosti na področju
prednostnih nalog Skupnosti in spodbujanje integriranega teritorialnega
razvoja;
 povečanje učinkovitosti regionalnih politik s spodbujanjem medregionalnega
sodelovanja z izmenjavo izkušenj na ustreznem teritorialnem nivoju.
V okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja je čezmejnemu sodelovanju med
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo namenjen Operativni program
Slovenija–Avstrija 2007-2013.
(vir: http://www.si-at.eu/program_sl/category/etc/)

9.6.3 Transnacionalno sodelovanje - Cilj 3
Z začetkom novega obdobja strukturnih skladov postajajo aktivnosti pobude
skupnosti INTERREG del glavnih strukturnih politik Unije. Vsebinsko področje
sodelovanja se je razširilo, transnacionalno sodelovanje na področju prostorskega
razvoja
pa
s
tem
vstopa
v
nov
širši
okvir.
Finančna podpora ukrepom in projektom EU v okviru strukturnih skladov je
prvenstveno namenjena doseganju ciljev Skupnosti, še posebej ciljev Lizbonske
strategije za rast in zaposlovanje ter ciljev Gothenburške strategije za trajnostni
razvoj. Za doseganje teh ciljev je potreben celovit pristop na področju prostorskega
razvoja z upoštevanjem in vključitvijo ciljev različnih sektorskih politik v aktivnosti in
ukrepe programov, kakor tudi projektov.
Programi transnacionalnega teritorialnega sodelovanja podpirajo aktivnosti
sodelovanja, ki zagotavljajo dostop do znanj in celovitost pristopa k reševanju
razvojnih problemov ter na ta način čim bolj trajnostno ter učinkovito rabo socialnih,
gospodarskih in prostorskih razvojnih potencialov.
Štiri tematske prioritete programov transnacionalnega teritorialnega sodelovanja so:
 Inovacije;
 okolje in preprečevanje tveganj;
 povezljivost in mobilnost;
 urbani in regionalni razvoj.
Slovenija je upravičena do sodelovanja v štirih programih transnacionalnega
teritorialnega sodelovanja: Območje Alp, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in
Mediteran. To omogoča slovenskim partnerjem raznolike možnosti sodelovanja v
projektnih partnerstvih, katera bodo geografsko pokrivala izredno veliko območje
Evrope. Več o posameznih programskih območjih, ciljih in prioritetah sodelovanja
lahko preberete na straneh namenjenih posameznim programov.
(vir: http://www.cilj3.mop.gov.si/index.php?id=1&lang=sl )
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9.6.4 Program Inteligentna Energija Evrope
Program Inteligentna Energija Evropa (IEE) je netehnološki program Evropske unije
na področju energetike, ki se osredotoča na odpravo netehničnih ovir, ustvarjanje
tržnih priložnosti in osveščanje na področju energetike. Program Inteligentna energija
za Evropo podpira naslednja področja:
 SAVE (večja učinkovitost in racionalna raba energije – gradbeništvo,
industrija)
 ALTENER (novi in obnovljivi viri energije – elektrika in ogrevanje)
 STEER (energija v transportu; obnovljivi viri (biogoriva) in energetska
učinkovitost)
 COOPENER je namenjen pobudam za uporabo obnovljivih virov energije in
večji energetski učinkovitosti v deželah v razvoju (Afrika, Azija, Latinska
Amerika in Pacifik).
IEE načeloma podpira projekte, ki:
 izboljšujejo politike in zakonodajo ter implementirajo politiko v praksi
 istočasno pospešujejo nadzor nad porabo energije in uporabo obnovljivih virov
energije
 vključujejo partnerje oz. akterje iz javnega in zasebnega sektorja iz različnih
držav s ciljem pospešiti rast trga za učinkovite in obnovljive vire energije
 diseminirajo informacije, izobražujejo ciljne skupine, dvigujejo osveščenost,
itd.
IEE ne podpira raziskav in razvoja (za to je 7. okvirni program) in ne vlaganj v
infrastrukturo, temveč projekte, ki zmanjšujejo ne-tehnološke ovire za implementacijo
energetske politike. Prav tako program ne podpira posameznih organizacij oz.
projektov na lokalni ali regionalni ravni.
Splošno program podpira projekte na petih področjih:
 obnovljivi viri energije - promocija novih in obnovljivih virov energije za
proizvodnjo električne energije in toplote iz obnovljivih virov energije, biogoriva
in manjše aplikacije;
 transport - pobude, ki se nanašajo na energetsko učinkovitejši transport;
 integrirane iniciative - uvajanje finančnih spodbud na področju energetike,
monitoring in evalvacija, energetsko izobraževanje, oblikovanje trajnostnih
energetskih skupnosti;
 energetska učinkovitost - projekti, usmerjeni v izboljšanje energetske
učinkovitosti stavb in racionalne rabe energije v industriji, razvoj storitev in
proizvodov za izboljšanje energetske učinkovitosti;
 države v razvoju - spodbujanje uporabe in razvoja obnovljivih energetskih
virov v državah v razvoju (Sub-saharska Afrika, Latinska Amerika, Azija).
(vir: www.een.si )

9.6.5 European Local Energy Assistance (ELENA)
ELENA je namenjena tehnični pomoči v sodelovanju z Evropsko komisijo in
Evropsko investicijsko banko. Glavni vir financiranja je v okviru programa IEE in je
namenjeno občinam in regijam pri razvoju projektov URE in OVE ter spodbujanju
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investicij. Ključni kriterij pri izbiri projektov je njihov vpliv na zmanjšanje emisij CO2 na
področju energetsko učinkovitih sistemov gretja in hlajenja, investicije v čisti javni
prevoz, sonaravno gradnjo, ipd.

10 ZAKONODAJNI OKVIRJI
10.1 Zakoni na področju Republike Slovenije
Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) /EZ-UPB2 /(Ur.l. RS, št.
27/2007)
 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l. RS, št. 41/2004)
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o okolju: ZVO-1A (Ur.l. RS, št.
20/2006); ZVO-1B (Ur.l. RS, št. 70/2008); ZVO-1C (Ur.l. RS, št. 108/2009)
 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) (Ur.l. RS,
št. 39/2006)
 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, št. 110/2002)
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Ur.l. RS, št. 127/2006)
 Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje
Save (uradno prečiščeno besedilo) /ZPKEPS-UPB1/; Ur.l. RS, št. 20/2004
 Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (uradno
prečiščeno besedilo) /ZSFR-UPB1/; Ur.l. RS, št. 47/2003
(vir: www.mg.gov.si )


10.2 Podzakonski akti
10.2.1







Akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010-2020 (AN OVE); julij 2010
Resolucija o Nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ (Ur.l. RS, št.
57/2004)
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016
/AN-URE/
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 /OPTGP/
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013 /OP-ROPI
Sektorska politika Energetika, januar 2011

10.2.2


STRATEŠKI NACIONALNI RAZVOJNI DOKUMENTI

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Uredba o energetski infrastrukturi (Ur.l. RS, št. 62/2003, 88/2003)

10.2.3
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Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje
zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne
energije (Ur.l. RS, št. 8/2009)
 Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe uporabo
domačih virov primarne energije z električno energijo (Ur.l. RS, št. 82/2009,
113/2009)
 Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z
električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije (Ur.l. RS, št.
19/2009, 49/2010)


10.2.4

NOVA PODPORNA SHEMA ZA PROIZVODNJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE IN SPTE

 Pravila za delovanje Centra za podpore (Ur.l. RS, št. 86/2009)
 Napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s
soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2010
(AGEN-E RS, november 2009)
 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
(Ur.l. RS, št. 37/2009, 53/2009, 68/2009, 76/2009, 17/2010, 94/2010,
43/2011); NPB - Neuradno prečiščeno besedilo
 Metodologija določanja referenčnih stroškov električne energije proizvedene iz
obnovljivih virov energije, (Sklep MG - št. 360-81/2009-1)
 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in
električne energije z visokim izkoristkom (Ur.l. RS, št. 37/2009, 53/2009,
68/2009, 76/2009, 17/2010,81/2010); NPB - Neuradno prečiščeno besedilo
 Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju
izkoristka pretvorbe energije biomase (Ur.l. RS, št. 37/2009)
 Metodologija določanja referenčnih stroškov soproizvodnje z visokim
izkoristkom (Sklep MG - št. 360-82/2009-1)
 Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in
iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 2/2009, 49/2010)

10.2.5







UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN ENERGETSKE
STORITVE

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in
drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 07/2010)
Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov
za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 06/2010)
Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (Ur.l RS, št. 04/2010)
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur.l. RS,
št. 114/2009)
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in
drugih stavbah z več odjemalci (Ur.l. RS, št. 52/2005)
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in
drugih stavbah z več posameznimi deli
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 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008; 47/2009)
 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS,
št. 77/2009)
 Pravilnik o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Ur.
l. RS, št. 104/2001)
 Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo (Ur.l. RS, št. 19/2008)
 Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih
sistemov za oskrbo stavb z energijo (Uradni list RS, št. 35/2008)
 Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih
sistemov za oskrbo stavb z energijo (Ur.l. RS, št. 35/2008)
 Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje
energetskih naprav (Ur.l. RS, št. 41/2009)

10.2.6


Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja (Ur.l. RS, št. 5/2007)

10.2.7


ENERGETSKO DOVOLJENJE

DRŽAVNI PROSTOSKI NAČRTI ZA ENERGETSKE
OBJEKTE

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor ZUPUDPP (Ur.l. RS, št. 80/2010, 106/2010-popr.)

10.2.8

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPTI

Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
(Ur.l. RS, št. 74/2009)
 Priročnik za izdelavo lokalnega energetskega koncepta, december 2009


10.2.9

ELEKTRIČNA ENERGIJA

 Pravila za delovanje trga z električno energijo (Ur.l. RS, št. 30/2001, 118/2003)
 Navodilo o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenergetskega
omrežja/SONPO (Ur.l. RS, št. 49/2007)

10.2.10

ZEMELJSKI PLIN

Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Ur.l. RS, št.
08/2007)
 Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur.l. RS, št. 95/2007)


10.2.11

DALJINSKO OGREVANJE
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Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur.l. RS, št. 38/2008)

10.2.12

REGULATOR TRGA

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Ur.l. RS,
št. 63/2004, 95/2004)
 Uredba o izdaji potrdil o izvoru električne energije (Ur.l. RS, št. 121/05)
 Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje
energetske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 21/2001, 31/2001, 66/2005); NPB Neuradno prečiščeno besedilo + priloga)
(vir: www.mg.gov.si )


10.3 POMEMBNEJŠI VELJAVNI PRAVNI AKTI EU NA
PODROČJU ENERGETIKE
10.3.1



UREDBA (ES) št. 714/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne
13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave
električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003
DIREKTIVA 2009/72/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13.
julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o
razveljavitvi Direktive 2003/54/ES

10.3.2





ZEMELJSKI PLIN

UREDBA (EU) št. 994/2010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne
20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o
razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES
UREDBA (ES) št. 715/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne
13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 ter Popravek

10.3.3


ELEKTRIČNA ENERGIJA

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23.
aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in
poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES
DIREKTIVA 2001/77/EE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27.
septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih
virov energije na notranjem trgu z električno energijo
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22. junij 2011

SOPROIZVODNJA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE
ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM

DIREKTIVA 2004/8/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11.
februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote,
na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS

10.3.5


58

UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN ENERGETSKE
STORITVE

DIREKTIVA 2006/32/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5.
aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter
o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS
DIREKTIVA 2005/32/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 6.
julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta
92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega Parlamenta in
Sveta
DIREKTIVA 96/57/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 3.
septembra 1996 o zahtevah po energetski učinkovitosti za gospodinjske
električne hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije
DIREKTIVA 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19.
maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev)
DIREKTIVA 2002/91/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16.
decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb
DIREKTIVA 2010/30/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19.
maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z
energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku: Delegirane
Uredbe

10.3.6

SPLOŠNO

UREDBA (ES) št. 713/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne
13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev
 DIREKTIVA SVETA 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju
okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije
 DIREKTIVA 2003/87/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13.
oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES


(vir: www.mg.gov.si )

11 SLEDENJE IN KONTORLA IZVEDBE AKCIJSKEGA
NAČRTA
Kontinuirano sledenje, nadzor nad izvedenimi ukrepi in aktivnostmi ter poročanje o
rezultatih je zelo pomemben del procesa priprave in izvedbe Akcijskega načrta. Vsi
podpisniki Konvencije županov imajo obveznost, da vsaki dve leti pripravijo in oddajo
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Evropski komisiji Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta (Poročilo) v katerem so
podrobno opisani vsi izvedeni ukrepi in aktivnosti ter doseženi rezultati. Prav tako je
potrebno vzdrževati Kontrolno stanje emisij CO 2 (ang. MEI – Monitoring Emission
Inventory). Primerjava Referenčnega stanja emisij za leto 2003 in Kontrolnega stanja
za leto 2012/13 bo že jasno pokazala kakšno je bilo stvarno zmanjšanje emisij CO 2 v
MO Velenje.
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12 ZAKLJUČEK
Z izdelavo Trajnostne energetskega akcijskega načrta in potrditvijo le-tega na seji
mestnega sveta je MO Velenje izpolnila prvi pogoj Evropske komisije v izvajalskem
pogledu. S tem je MO Velenje postala prvo mesto v Sloveniji, ki je izdelalo in oddalo
Akcijski načrt oz TEAN. MO Velenje bila v preteklosti večkrat nagrajen za izvedena
aktivnosti na področju URE in OVE, zato je ta Akcijski načrt le smernica za nadaljnji
in sonaravni energetski razvoj v občini.
Osnovni cilj Akcijskega načrt identificirat in izvesti konkretne ukrepe in aktivnosti za
zmanjšanje emisij CO2 za 23,1% do leta 2020 glede na referenčno leto 2003.
Metodologija izdelave Akcijskega načrta je v skladu z smernicami Evropske komisije,
izdelal pa ga je Zavod Energetska agencija za Savinjsko, šaleško in Koroško (Zavod
KSSENA) v sodelovanju z MO Velenje.
Na podlagi priporočil Evropske komisije so v Akcijskem načrtu neposredno zajeti
sektorji zgradbe, javna razsvetljava in promet, za katere so bile narejene podrobne
energetske analize in referenčno stanje emisij CO 2.
Skupna raba energije je v letu 2003 znašala 463.155,7 MWh, od tega 400.302,2
MWh na področju zgradb, 1.694,5 MWh za javno razsvetljavo in 61.159,01 MWh v
prometu. Največ emisij CO2 prispeva sektor zgradb 91%, sledi promet 8%, medtem
ko ima javna razsvetljava zelo majhen delež, manj kot 1%. Celotna investicijska
vrednost ukrepov znaša 33.323.626 €. Od tega ima sektor zgradb največji delež,
blizu 27 milijonov € (81 %), sledi promet z dobrimi 4,6 milijoni € (14 %) in javna
razsvetljava z 1,6 milijona € (5 %).
Akcijski načrt je usmerjen predvsem v 4 glavna področja:
 Ukrepi in aktivnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije;
 Ukrepi in aktivnosti za zmanjšanje emisij CO2 v sektorju zgradb;
 Ukrepi in aktivnosti za zmanjšanje emisij CO2 v sektorju prometa in
 Ukrepi in aktivnosti za zmanjšanje emisij CO2 v sektorju javne razsvetljave.
Za vse ukrepe in aktivnosti je predviden terminski načrt (začetek in konec),
predlagani so odgovorni nosilci izvedbe, ocenjeni so stroški, določeni so prihranki
energije in emisij CO2, ocenjeni so pripadajoči stroški. Za vsak ukrep je predviden
tudi način oz. možnost financiranja za uspešno realizacijo le-tega.
Zelo pomembno je, da se v MO Velenje v vse javne zgradbe in tudi na področju
javne razsvetljave uvede monitoring rabe energije, ki omogoča vpogled in nadzor
nad oskrbo in rabo energije. Z monitoringom rabe energije bo omogočeno nenehno
spremljanje emisij CO2 v skladu z Akcijskim načrtom.
Pričujoči Akcijski načrt predstavlja le izhodišče za doseganje končnega cilja v sklopu
pobude Evropske komisije za zmanjšanje emisij za 20 % do leta 2020. Akcijski načrt
z vsemi ukrepi je nenehno razvijajoč se dokument, ki se mora redno posodabljati,
prilagajati trenutnim tržnim razmeram, nacionalnim in evropskim smernicam na
področju URE in OVE, pa tudi novim predlogom in pobudam s strani občinske
uprave, strokovnih organizaciji ter splošne in strokovne javnosti.
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URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
Izdajatelj: Mestna občina Velenje / Naklada 120 izvodov / Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje / Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5%

