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1. NAMEN IN CILJI 

Cilj lokalnega energetskega koncepta je analiza energetskega stanja v občini ter postavitev 

primernih ukrepov za izboljšanje tega stanja.  

Na osnovi analize je možno predlagati bodoče koncepte energetske oskrbe na vseh področjih 

rabe energije. Poudarek je na možnosti uporabe lokalnih energetskih virov (kogeneracija, 

vodni viri, sončna energija, energija vetra, geotermalna energija,…), povečevanju gostote 

odjema na obstoječih lokalnih distribucijskih omrežjih (plinovodno omrežje in daljinsko 

ogrevanje) ter čim večji učinkovitosti rabe energije pri vseh skupinah porabnikov.  

LEK v svojem zaključku zajema akcijski načrt, terminski plan in vrednotenje izbranih 

ukrepov, kateri se izdela skupno s pomočjo akcijske skupine, župana, občinske uprave   in 

občinskega sveta.  Določitev nosilcev je nujni pogoj za izvedbo ukrepov in projektov iz 

akcijskega načrta. 

LEK je namenjen celovitemu osveščanju, informiranju in izobraževanju uporabnikov energije 

na področju učinkovite rabe energije (URE) in uporabe obnovljivih virov energije (OVE) ter 

pripravi učinkovitih rešitev pri uvajanju izbranih ukrepov. 

 

2. ANALIZA OBSTOJEČE RABE ENERGIJE 

2.1. Stanovanja 

V stanovanjih v občini Prebold prevladuje centralno ogrevanje za eno samo stavbo. 

Daljinskega ogrevanja je malo zaradi nizkega števila kotlovnic v občini, 8 % stanovanj ima 

etažno centralno ogrevanje. Glavni energent za ogrevanje stanovanj je kurilno olje, na drugem 

mestu pa je lesna biomasa. Za ogrevanje so stanovanja v letu 2010 porabila okrog 34,8 GWh 

primarne energije. Ocenjena poraba energije za ogrevanje na prebivalca v občini Prebold 

znaša 7.436 kWh/prebivalca, kar je več od slovenskega povprečja, ki znaša 3.827 

kWh/prebivalca. 

2.2.  Javne stavbe 

V analizo javnih stavb občine Prebold so bili zajeti štirje objekti. Energijska števila so bila za 

vse objekte in so prikazana na spodnjem grafikonu. Povprečna vrednost rabe energije za 

ogrevanje v vseh javnih stavbah v občini Prebold je 155 kWh/m
2
/leto. Manjšo vrednost od 

ciljne vrednosti  rabe energije za ogrevanje, ki znaša 80 kWh/m
2
/leto ne dosega nobena javna 

stavba. Malo nad ciljno vrednostjo je stavba osnovne šole Prebold. V letu 2010 so vse stavbe 

razen vrtca za ogrevanje kot energent uporabljale zemeljski plin. Z izgradnjo novega dela 

vrtca v letu 2011 je bil izveden tudi prehod na zemeljski plin  

 Poraba električne energije v leto 2011 je po podatkih Elektro Celje za javne stavbe skupaj 

znašala 2.877.430 kWh. 



LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE PREBOLD - POVZETEK 

 

 

Stran | 6 

 

Grafikon 1: Energijska števila javnih stavb na območju občine Prebold 

 
Vir: lastni izračun 

2.3. Industrija in storitve 

V občini Prebold je leta 2009 poslovalo 327 subjektov. Skupno je v njih zaposlenih 1.287 

oseb. Povprečno je zaposlenih 3,9 osebe na podjetje, kar je pod slovenskim povprečjem, ki 

znaša 5,3. Po podatkih Elektro Celja, ki je dobavitelj električne energije na področju občine 

Prebold, je bila količina porabljene energije v sektorju storitev in industrije v letu 2010 

13.414.187 kWh, kar je veliko več v primerjavi s porabljeno energijo v letu 2009, ki je 

znašala 10.419.187 kWh.  
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Tabela 1: Raba električne energije v podjetjih v občini Prebold (v kWh) 

SEKTOR 2009 2010 

Storitvene dejavnosti 1.619.146 1.606.586 

Industrija 8.800.041 11.808.309 

SKUPAJ 10.419.187 13.414.895 

Vir: Elektro Celje, d.d., 2011 

Podatke o porabi energentov za ogrevanje smo pridobili od distributerjev. Po podatkih 

podjetja Petrol je poraba ELKO v sektorju storitev in industrije znašala 200.778 l. 

Komercialni odjem zemeljskega plina se je v letu 2010 v primerjavi s prejšnjim letom povečal 

na 390.847 m
3
. 

2.4. Raba energije v prometu 

Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu je potrebno upoštevati dejstvo, da se zaradi 

narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja določene občine. 

Prav zaradi tega se ne zdi smiselno opredeljevati rabe energije v prometu po posamezni 

občini, saj bi izračuni vsebovali veliko napako. Zaradi tega je tudi nemogoče določiti 

oprijemljive energetske indikatorje, na podlagi katerih bi merili učinkovitost rabe energije v 

prometu znotraj občine.  

Na območju občine Prebold je 125 kilometrov cest, od tega 37,9 km lokalnih cest in 14,4 km 

regionalnih cest II reda. Največ je javnih poti v skupni dolžini 43,7 km. Dolžine posameznih 

odsekov in mreža sta vidni na spodnji tabeli ter sliki. 

2.5. Javna razsvetljava 

Poraba električne energije za potrebe javne razsvetljave je v letu 2010 po podatkih Elektro 

Celje znašala 210 MWh na leto. Povprečna poraba električne energije za javno razsvetljavo 

znaša 44,8 kWh/ prebivalca. 

V občini Prebold je bila v letu 2011 izvedena analiza stanja javne razsvetljave za potrebe 

javnega razpisa (Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave).  

V občini Prebold je za zamenjavo predvidenih 274 svetilk od skupno 402 svetilk. S tem 

ukrepom bo občina Prebold po predvidenem projektantskem izračunu prihranila dobrih 

122 MWh na leto. Občina bo po načrtovanem planu izvedla zamenjavo svetilk in dosegla 

prihranek okrog 50 % pri porabljeni električni energiji v  obdobju 2012 – 2013. Učinek 

zamenjave še preostalih neustreznih svetilk se bo pokazal pri nadaljnjem zmanjševanju porabe 

električne energije svetilk javne razsvetljave.  
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3. ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO 

V občini Prebold z distribucijskim omrežje upravlja Elektro Celje, d.d. Podatke o porabi 

električne energije smo pridobili od distributerja Elektro Celje, d.d.. 

3.1. Stanje elektro energetskega omrežja 

V občini Prebold je 42 transformatorskih postaj na 0,4 kV, 10 kV in 20 kV napetostni mreži. 

V občini poteka 36,962 km daljnovodov. 

Tabela 2: Število in nazivna moč transformatorskih postaj 

Nazivna moč transformatorske 
postaje 

Število 
transformatorskih 

postaj 

do vključno 100 kVA 12 

od 100 kVA do vključno 200 kVA 10 

od 200 kVA do vključno 300 kVA 8 

od 300 kVA do vključno 400 kVA 4 

od 600 kVA do vključno 700 kVA 7 

nad 700 kVA 1 
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, podatki zbirnega katastra gospodarske javne 

infrastrukture, lastni preračun 
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Slika 1: Obstoječe elektro distribucijsko omrežje 

 
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, podatki zbirnega 

katastra gospodarske javne infrastrukture, občina Prebold 

Kartograf: Matjaž Breznik 
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Podatek o količini proizvedene količine električne energije iz obnovljivih virov energije na 

področju občine Prebold ni razpoložljiv. Po podatkih spletnega portala ENGIS (2011) za 

občino Prebold velja: 

Tabela 3: Število elektrarn OVE na območju občine Prebold 

Naprava  Naslov Neto moč [kW] Tehnologija 

MFE OŠ Prebold Graščinska cesta 7 217 Sončna elektrarna 

MFE Dines Šešče Šešče 64 6 Sončna elektrarna 

SE2008 Latkova vas 59a 49 Sončna elektrarna 

MFE Bisol II Latkova vas 59a 216 Sončna elektrarna 
 Vir: EnGIS 

 

3.2. Večje kotlovnice 

V občini Prebold prevladuje lokalno ali centralno ogrevanje za posamezne objekte. Za analizo 

rabe energije so bili na upravnike kotlovnic naslovljeni vprašalniki o stanju objektov in rabi 

električne energije in energije za ogrevanje vendar do izdelave dokumenta nismo prejeli 

nobenega izpolnjenega vprašalnika o stanju in rabi energije v kotlovnicah. 
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3.3. Daljinsko ogrevanje 

Na območju občine Prebold ni zgrajenega sistema daljinskega ogrevanja. Obstoja nekaj večjih 

kotlovnic, ki oskrbujejo s toploto objekte, kljub temu pa ne moremo govoriti o sistemu 

daljinske oskrbe s toploto. 

 

3.4. Plinovodno omrežje 

V občini Prebold je zgrajeno plinovodno omrežje. S koncesijsko pogodbo distribucijo 

zemeljskega plina opravlja podjetje Mestni plinovodi d.o.o..  

Tabela 4: Poraba in število odjemalcev v občini Prebold 

ZEMELJSKI PLIN 2009 2010 

Vrsta porabnika 
Število 

odjemnih 
mest 

Letna 
poraba v 

m3 

Število 
odjemnih 

mest 

Letna 
poraba v 

m3 

Gospodinjski odjem 199 202.058 216 226.556 

Komercialni odjem (industrija in storitve) 23 358.573 28 390.847 

Javni objekti - po objektih (šola, vrtec, občina, 
knjižnica,..) 

7 76.994 7 73.872 

Skupaj 229 637.625 251 691.275 
Vir: Mestni plinovodi 

V zgornji tabeli lahko vidimo, da se število odjemalcev zemeljskega plina v občini Prebold 

povečuje. Število odjemalcev se je med leti 2009 in 2010 povečalo za dobrih 8 %. Prav tako 

se je povečala količina porabe zemeljskega plina, ki se je povečala za slabih 8 %.  

Število odjemalcev se je najbolj povečalo pri gospodinjskem odjemu kar lahko razlagamo s 

prehodom gospodinjstev iz uporabe ELKO kot energenta za ogrevanje na zemeljski plin, 

predvsem zaradi visokih cen energenta. Povečalo se je tudi število odjemalcev v sektorju 

industrije in storitev, medtem ko je število odjemalcev v javnih stavbah ostalo na enakem 

nivoju. 

 

4. ANALIZA EMISIJ 

Emisije so produkt, ki nastaja pri izgorevanju različnih energentov, ki najpogosteje izgorevajo 

v toplotnih motorjih, kotlih ter elektrarnah, kjer so prisotni različni viri goriv oziroma 

energentov. 

Na letni ravni tako stanovanja v občini Prebold po ocenah porabijo 35 GWh primarne energije 

iz različnih energentov, če ne upoštevamo »nedefiniranih« energentov in porabo električne 

energije pri individualnem ogrevanju stanovanj. Vsa skupna poraba energije pa je 65 GWh. 

Posledica porabe energentov so emisije, kot so CO2, SO2, NOx, CxHy, CO in prah.  
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Na spodnji tabeli prikazane vse emisije, ki so nastale kot posledica ogrevanja stanovanj, 

javnih stavb ter porabe v industriji. 

Tabela 5: Skupne emisije  

 CO2/kg/kWh SOx/kg/kWh NOx/kg/kWh CxHx/kg/kWh CO/kg/kWh prah/kg/kWh 

SKUPAJ 16.021.970 78.424 76.677 36.910 403.428 6.173 

NA PREBIVALCA 3.420 17 16 8 86 1 

vir: lastni izračun 

Vsi preračuni so informativni. Občina Prebold je tako proizvedla več kot 16.021 ton CO2, 403 

tone CO ter 78 ton SO2.  

Skupnim emisijam iz ogrevanja in tehnoloških procesov moramo dejansko prišteti še emisije, nastale 

zaradi porabljene električne energije. Raba električne energije namreč posredno močno onesnažuje 

ozračje, saj je velik delež električne energije v Sloveniji proizveden iz fosilnih goriv. Leta 2009 je bilo 

na primer v slovenskih termoelektrarnah proizvedene kar 38,2 % celotne v Sloveniji proizvedene 

električne energije v tem letu (Vir: Energetska bilanca RS 2009, Ministrstvo za gospodarstvo, julij 

2010). 

Na splošno so največji vir emisij, ki izhajajo iz ogrevanja ter porabe električne energije na 

prebivalca ravno individualna stanovanja, katerim pa sledita industrija in javne stavbe. V 

primerjavi s Slovenijo občina Prebold spada med manj onesnažena področja s SO2 in NO2. 

 

5. ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE 

Šibke  točke  so  področja  rabe  in  oskrbe  z  energijo,  kjer  so  na  osnovi  analize  

trenutnega  stanja  možna izboljšanja.  Pri  oblikovanju  možnih  izboljšav  moramo  poleg  

dobre  analize  stanja  poznati  tudi  stališča oziroma cilje, ki naj bi jih občina imela na 

področju rabe in oskrbe z energijo. Ti so naslednji:  

 večja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v občini,  

 spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v občini,  

 zmanjšanje rabe energentov fosilnega izvora,  

 zmanjšanje emisij,  

 sanacija potratnih stavb, ki so v upravljanju občine,  

 spodbujanje  izrabe  obnovljivih  virov  energije  v  okviru  večjih  (skupnih)  sistemov  

(npr:  v  okviru sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali bioplin, 

mikrosistemi itd.). 

V spodnji tabeli so predstavljene šibke točke po področjih. 
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Tabela 6: Šibke točke po področjih 

Področje Kazalniki 

Splošno 

 Na nivoju občine ni zadolžene odgovorne osebe (energetskega 

upravljavca), ki bi se načrtno ukvarjala z oskrbo in porabo 

energije, energetskega načrtovanja ter vodenja projektov URE in 

OVE. 

 Slab izkoristek obnovljivih virov energije. 

 Visok odstotek izrabe fosilnih goriv. 

Stanovanja in 

večstanovanjske 

stavbe 

 Parcialne prenove stavbnega pohištva. 

 Upravljavci stavb bi morali izdelati načrt energetske sanacije 

večstanovanjskih stavb za učinkovitejšo rabo energije. 

 Premajhna aktivnost upravljavcev in lastnikov stavb. 

 Slabšanje ekonomske in demografske slike stanovalcev 

(nezmožnost investiranja, sposobnost samostojnega bivanja in 

sanacije). 

 Star stanovanjski fond. 

 Spodbujanje priklopa na plinovodno omrežje. 

Javne stavbe 

 Normirana povprečna specifična raba energije (energijsko število) 

za ogrevanje javnih stavb v občini Prebold znaša 155 

kWh/m
2
/leto. 

 Noben objekt nima opravljenega energetskega pregleda. 

 Delno stara okna in nameščeni navadni ventili na ogrevalih. 

 Ničen delež OVE. 

 Vse javne stavbe kot energent uporabljajo fosilna goriva. 

 Nevarčne sijalke. 

 V objektih se ne vodi energetsko knjigovodstvo. 

 Pomanjkanje izolacije objektov. 

 Pri nekaterih stavbah nameščene salonitne kritine. 

Javna razsvetljava 

 Vse svetilke še niso skladne z Uredbo. 

 Možnost prihrankov pri porabi električne energije. 

 Možnost prihrankov pri vzdrževanju javne razsvetljave. 

 Ureditev in posodobitev katastra javne razsvetljave. 

Podjetja  Ni možno zavzeti stališča zaradi pomanjkljivosti podatkov. 

Daljinsko ogrevanje  Občina nima zgrajenega sistema za daljinsko ogrevanje 

Plinovodno omrežje 

 Višja cena energenta.  

 Nevarnost nezadostne gostote odjema. 

 Zanesljivost oskrbe. 
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6. ANALIZA POTENCIALOV URE 

6.1. Stanovanja 

Pri rabi energije v stanovanjih gre za specifičen primer, saj je skoraj vsakega potrebno 

obravnavati individualno, raba energije pa je odvisna od različnih dejavnikov. Povprečna 

specifična raba energije za ogrevanje je v veliki meri odvisna od leta izgradnje objekta in 

takrat veljavnih predpisov, ki določajo minimalne zahteve energetske učinkovitosti objektov. 

Iz analiz opravljenih energetskih pregledov, ki jih je v preteklosti finančno podpirala nekdanja 

Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, izhajajo ocene, da znaša v Sloveniji 

ekonomsko upravičen potencial prihrankov pri rabi energije za ogrevanje v stavbah nekje 

okrog 30 % (Vir: AURE - Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

Direktorata za energijo Ministrstva za gospodarstvo).  

 V dokumentu LEK navajamo nekaj investicijskih ukrepov, ki pomenijo povečanje 

učinkovitosti rabe energije v stavbah. Investicije imajo različne dobe vračanja. Posegi na 

ogrevalnem sistemu so običajno cenejši in se povrnejo v krajšem času, posegi na nivoju 

stavbe pa so dražji in zahtevajo tudi daljšo dobo vračanja. Za zanimive naložbe v energetsko 

obnovo stavb veljajo tiste z dobo vračanja, krajšo od 10 let. Na splošno velja, da z izvedbo teh 

ukrepov dosežemo do 30 % skupnih energijskih prihrankov v stavbi. 

V poglavju o rabi energije v občini Prebold smo ocenili, da znašajo letni stroški rabe energije 

za ogrevanje stanovanj, ki se ogrevajo preko skupne kurilne naprave za eno stavbo, etažno in 

lokalno, v občini Prebold okoli 1.388.789 EUR. Če torej s preprostimi instrumenti učinkovite 

rabe energije zmanjšamo rabo energije za 20 %, znaša to v primeru stanovanj v občini 

Prebold skupaj 277.758  EUR letnega prihranka. 

6.2. Javne stavbe 

Med pripravljanjem dokumenta so bili deloma izvedeni preliminarni energetski pregledi 

javnih objektov. S podatki zbranimi preko anketnih vprašalnikov javnih objektov so bile 

določene bistvene šibke točke v javnih objektih. Vsekakor je priporočljivo, da se občina 

odloči za izdelavo energetskih pregledov vseh objektov. Priporočamo, da občina s pomočjo 

izbranega energetskega upravljavca določi prioritetni načrt izvedbe energetskih pregledov 

posameznih stavb .  

Priporočamo, da izbrani energetski upravljavec bodisi na podlagi energetskih pregledov, 

priporočil iz LEK in preliminarnih ogledov stavb izdela podroben načrt sanacije javnih stavb. 

V večini teh stavb v občini Prebold obstaja energetski varčevalni potencial, saj bi lahko z 

različnimi ukrepi URE učinkovito znižali ciljno vrednost kazalnika specifične rabe energije za 

ogrevanje v stavbah. Stanje, kakršnega izraža izračunano energijsko število pri posameznem 

objektu, se je večinoma potrdilo tudi ob izvedbi preliminarnih energetskih pregledov 

objektov, saj je splošna značilnost objektov, ki imajo višje vrednosti predvsem slaba izolacija 

ovoja stavb in izolacija proti podstrešju. Že ob izvedbi teh dveh ukrepov so možni bistveni 

prihranki pri rabi energije. 
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6.3. Kotlovnice  

Pri kotlovnicah je potrebno preučiti možnosti postrojenja za soproizvodnjo toplote in 

električne energije in možnost prehoda na lesno biomaso ali priključitev na plinovodno 

omrežje. 

6.4. Industrija in storitve  

Občina lahko s promocijo in s pomočjo subvencij za energetske preglede spodbuja 

učinkovitejšo rabo energije v podjetjih in organizacijo energetskega upravljanja. V podjetjih, 

kjer še nimajo energetskega upravitelja, se lahko z energetskim pregledom organizira 

energetsko upravljanje in postavi prioritetne aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti 

v podjetju.  

6.5. Javna razsvetljava  

V občini Prebold je bila v letu 2011 izvedena analiza stanja javne razsvetljave, ki je pokazala, 

da je 348 nameščenih svetilk neskladnih z Uredbo. Z zamenjavo vseh neustreznih in 

energetsko potratnih svetilk z energetsko varčnimi in modernimi svetilkami bi lahko občina 

Prebold dosegla vsaj 50 % prihranek pri porabljeni električni energiji in bistvene prihranke pri 

vzdrževanju javne razsvetljave. Z izvedbo zamenjave neustreznih in potratnih svetilk se bo 

prispevalo k učinkovitejši rabi energije. 

 

7. POTENCIAL OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

7.1. Bioplin 

Bioplin se danes običajno proizvaja iz gnoja, gnojevke in ostalih organskih odpadkov. Lahko 

pa se proizvaja iz zelene biomase, pomešane z vodo in/ali gnojevko v fermentorju. V 

bioplinskih postrojih je mogoče energetsko izrabiti vse vrste biomase, od čiste gnojevke do 

povsem rastlinskega substrata. 

Za pridobivanje bioplina so pomembne predvsem pšenica, ječmen, obe vrsti koruze in 

sladkorna pesa. Zadnji popis kmetijstva iz leta 2010 za občino Prebold navaja podatke za žito 

in piro skupaj, za silažno koruzo in koruzo za zrnje, zato je ocena potencialnih ostankov za 

energetsko rabo zelo splošna in predvidoma podcenjena.  

Za pridobivanje bioplina v fermentorju se uporabljajo rastlinski ostanki in sicer slama žit, 

koruznica in ostanki sladkorne pese. Razpoložljivi rastlinski ostanki (50 % vseh) v občini 

Prebold po podatkih Statističnega urada RS in izračunih iz Kataloga kalkulacij za načrtovanje 

gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji skupaj znašajo približno 3.201,79 t/leto, od tega je 

največ silažne koruze, to je 2.063,93 t/leto in koruze za zrnje, to je 1.059,13 t/leto. Ostanki 

slame žit znašajo približno 22 ton na leto za pšenico in 37,5 ton na leto za ječmen. Uporabnih 

ostankov sladkorne pese je približno 19 ton na leto. 
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Iz podatkov popisa in pretvorbe v GVŽ sledi, da ima občina Prebold 1.402 GVŽ goveda in 

68,7 GVŽ prašičev, to pomeni, da bi ta stalež živine lahko proizvedel 1.925,7 m
3
 bioplina na 

dan oz. 685.531,4 m
3
 bioplina na leto. Številka je zelo groba ocena in splošni pokazatelj, saj 

ni mogoče računati z uporabo vsega gnoja, ki nastaja v občini. Za natančnejšo oceno 

potenciala proizvodnje bioplina iz gnojevke bi bilo potrebno natančneje popisati sedanje 

stanje v kmetijstvu občine Prebold.  

7.2. Lesna biomasa  

Gozdnatost občine znaša 62,5 % kar jo uvršča med nadpovprečno gozdnate slovenske občine. 

Po podatkih Gozdarskega inštituta površina gozdov v občini  Prebold obsega 2.546 ha celotne 

površine. Državnega gozda je 204 ha, zasebnega pa 2.338 ha kar pomeni visokih 92 % celotne 

površine. Celotna lesna zaloga je ocenjena na 631.774 m
3
, letni prirastek pa znaša 16.329 m

3
. 

Zaradi velike lesne zaloge iglavcev je možni letni posek ocenjen na 12.104 m
3 

in je realiziran 

34 %. Delež stanovanj ogrevanih z lesom je 32 %, na prebivalca pa v povprečju pride 0,5 ha 

gozda. Zaradi različni dejavnikov je 30,6 % gozda težje dostopnih oziroma manj odprtih.  

7.3. Sončna energija  

Povprečno letno obsevanje na horizontalno površino v Sloveniji znaša 1.250 kWh/m
2
. 

Desetletno merjeno povprečje (1993-2003) letnega globalnega obsevanja je med 1.053 in 

1.389 kWh/m
2
, pri čemer polovica Slovenije prejme med 1.153 in 1.261 kWh/m

2
. Povprečno 

obsevanje poljubne nesenčene lokacije v Sloveniji ne odstopa veliko od državnega povprečja. 

(PV portal, 2011). 

Podatki za občino Prebold so povzeti s spletne strani Agencije RS za okolje in so prikazani na 

spodnji karti. Temnejša oranžna barva pomeni višje število ur sonca in svetlejša rumenkasta 

pomeni nižje število ur. Za maksimalno izkoriščenost sončne energije je pomembno predvsem 

obsevanje poleti, ko imamo največ sonca in je potencial za pridobivanje energije največji. Na 

kartah lahko opazimo, da ima največ ur sonca poleti severno dolinsko območje občine. 
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Slika 2: Trajanje sončnega obsevanja poleti v občini Prebold 

 

 

Vir: Atlas okolja, 2011 

7.3.1. Obstoječe koriščenje sončne energije v občini Prebold 

Sončno energijo se lahko koristi za ogrevanje tople sanitarne vode in za dogrevanje prostorov.  

Po podatkih spletnega portala ENGIS je v občini Prebold trenutno 6 objektov, ki pri 

ogrevanju uporabljajo ploščate ali vakuumske solarne kolektorje. 

Sončna energija se v novejšem času uveljavlja tudi kot vir električne energije. Sončna 

elektrarna se sicer lahko postavi na vsako streho ne glede na obliko in vrsto kritine, vendar pa 

je postavitev potrebno prilagoditi zakonitostim, ki vplivajo na optimalno delovanje elektrarne. 

Bolj kot sevanje na horizontalno površino je za izrabo sončne energije na mikrolokacijah 

pomembna ekspozicija površja. Zaradi geografske lege Slovenije v severnih geografskih 

širinah so primernejša območja z usmerjenostjo proti jugu. Iz tega razloga se priporočajo 

strehe in površine, ki so obrnjene na jug in nimajo senčenj na sami površini ali v okolici, 

objekti pa niso statično vprašljivi. Površje Slovenije in tudi občine Prebold je zelo razgibano 

in bi zaradi izjemno pomembne mikrolokacije za postavitev posamezne elektrarne težko 

opredelili primernost v širšem kontekstu. Kot že rečeno so primernejša južna pobočja, vseeno 

pa je pri tem treba izvesti natančen ogled potencialnega objekta. V nekaterih primerih se 

lahko npr. v bližini nahaja drug objekt ali drevo, ki meče senco na streho potencialnega 

objekta polovico dneva in zato kljub ugodni lokaciji objekt ni primeren za sončno elektrarno. 
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Po podatkih spletnega portala ENGIS so bile v občini Prebold v letu 2011 postavljene štiri 

sončne elektrarne s skupno inštalirano močjo 488 kW. Največja izmed njih je elektrarna MFE 

– OŠ Prebold, ki je postavljena na osnovni šoli Prebold in ima nazivno moč 217 kW. Streha je 

oddana v najem za izgradnjo in upravljanje elektrarne podjetju Bisol. Bisol je lastnik tudi 

druge največje elektrarne v občini, to je z 216 kW inštalirane moči MFE Bisol II, ki je 

locirana na strehi sedeža podjetja. Ostali dve elektrarni sta v lasti drugih pravnih oseb.   

7.4. Geotermalna energija 

Območje občine Prebold spada v širše območje spodnje Savinjske doline, ki ga avtorji 

monografije Geotermalni viri severne in severovzhodne Slovenije (2007) uvrščajo med bolj 

obetavna glede potenciala geotermalne energije. Geotermalni potencial za občino Prebold še 

ni bil ocenjen, leta 2007 pa je bil izveden projekt Transthermal v okviru programa 

INTERREG IIIA Slovenija – Avstrija 2000-2006, v katerega je bilo vključeno tudi območje 

spodnje Savinjske doline. Na podlagi termalnega izvira pri Podlogu v Savinjski dolini je bila 

ocenjena globina vodonosnika na tem območju na 1500 – 2500 m in temperatura vode na 40 – 

80 °C. (Geotermalni viri…, 2007). Podlog v Savinjski dolini se nahaja v občini Žalec, ki meji 

na občino Prebold in zato lahko ocenjujemo, da je geotermalni potencial v občini Prebold 

pomembno visok. V širši okolici Savinjske doline se nahaja precej zdravilišč (Zreče, Rogaška 

Slatina, Laško, Dobrna, Topolšica, Snovik), kjer že uporabljajo geotermalno vodo. 

Langerholc (2008) navaja, da bi bila zaradi precej visoke ocenjene temperature vode v 

geotermalnem vodonosniku možna razširitev rabe za namene balneologije in plavalnih 

bazenov v dolini, npr. v Celju. Hkrati bi bilo možno sočasno ogrevanje prostorov v naseljih. 

Relativno visoko ocenjena temperatura omogoča t.i. kaskadno rabo vode z izkoriščanjem 

celotnega temperaturnega razpona vode, kamor bi lahko kot vmesni člen vključili tudi rabo v 

industrijske namene. Spodnja Savinjska dolina ima zelo velike možnosti za prihodnji 

sonaravni razvoj na področju energetike (ogrevanja), industrije in turizma (plavanje, 

balneologija) (Langerholc, 2008).  

Zaradi geografske lege občine Prebold v Savinjski dolini lahko sklepamo, da na območju 

občine obstaja relativno visok geotermalni potencial. Kljub temu pa je potencial na 

mikrolokacijah težko določljiv in za natančnejšo oceno vodonosnikov v občini Prebold 

priporočamo bolj natančne geološke študije. Za inštalacijo toplotnih črpalk za ogrevanje 

javnih stavb ali skupin objektov priporočamo izdelavo študije izvedljivosti pri ponudnikih in 

strokovnjakih za tovrstne tehnologije. 

7.5. Energija vetra 

Slovenija ima malo primernih območij za izkoriščanje vetra v energetske namene. Predvsem 

so to območja višjih izpostavljenih predelov in primorska regija. Na področju občine Mežica 

se meritve vetra zaenkrat še ne izvajajo. Najbližja avtomatska hidrometeorološka postaja z 

meritvami vetra se nahaja v Celju. Glede na meritve za leto 2010 v Celju ni primernega vetra 

za izkoriščanje vetrne energije, saj so vse vrednosti pod 5 m/s. 

V okviru priprave novega Nacionalnega energetskega programa za obdobje 2010 – 2030 in 

spremljajočega okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje je bila novembra 
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2010 pripravljen Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne 

energije v Sloveniji. Namen strokovne podlage je bil opredeliti potencialna območja za 

postavitev vetrnih elektrarn z močjo nad 10 MW na osnovi zadostne povprečne hitrosti vetra 

in varstvenih kriterijev, ki izhajajo iz omejitev na zavarovanih, ogroženih in drugih območjih, 

varovanimi s posebnim pravnim režimom. V občini Prebold se pojavlja del enega izmed 

štirinajstih opredeljenih območij, ki so primerni za postavitev vetrnih elektrarn. Območje 

zajema južni gričevnat del občine jugozahodno od naselja Marija Reka in je v študiji 

imenovano območje Knezdol-Mrzlica. 

Slika 3: Primerno območje za postavitev vetrnih elektrarn v občini Prebold 

 

vir: ENGIS, 2011 
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7.6. Vodna energija 

Na območju občine Prebold je po podatkih spletnega portala EnGIS ne deluje nobena mala 

HE.  

Z naravovarstvenega vidika je v Sloveniji gradnja malih hidroelektrarn na novih lokacijah 

skoraj nesprejemljiva, možnosti za njihovo gradnjo so na mestu starih, praviloma opuščenih 

obratov na vodni pogon. Dejansko možnost izkoriščanja vodotokov je potrebno preveriti 

glede na zakonska določila možnosti izrabe. 

Kljub temu, da je v Sloveniji še precej lokacij, kjer je možna gradnja MHE, pa lokacij, kjer 

gradnjo dopušča okoljska zaščita praktično ni več, oziroma so to lokacije, kjer je možno 

doseči le majhen padec, ki pa ne zagotavlja ekonomske upravičenosti investicije. 

 

8. CILJI ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA 

Posamezna lokalna skupnost si postavi cilje v skladu s svojim potencialom URE in izrabe 

OVE. Prav tako cilje oblikuje tako, da bo odpravila največje šibke točke na posameznih 

področjih. V nadaljevanju so podani možni cilji lokalne skupnosti, ki jih je potrebno izraziti 

kvantitativno: 

Stanovanja – ogrevanje: 

 povečanje izrabe obnovljivih virov za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, 

 zmanjšanje specifične rabe energije v stanovanjih z različnimi ukrepi učinkovite rabe 

energije, 

 prehod na obnovljive vire energije v kotlovnicah večstanovanjskih stavb. 

 

Javna razsvetljava: 

 zmanjšanje stroškov za javno razsvetljavo, 

 zamenjava obstoječih sijalk z varčnimi sijalkami ali sijalkami nižjih moči, 

 zamenjava neustreznih svetilk do konca leta 2016. 

 

Javne stavbe: 

 zmanjšanje stroškov za energijo, 

 priprava tople sanitarne vode s pomočjo toplotne črpalke ali drugih OVE, 

 povečanje izrabe obnovljivih virov. 

 

Večja podjetja: 

 zmanjšanje emisij, 

 zmanjšanje specifične rabe energije za ogrevanje in tehnološke procese. 

 

Oskrba energije iz kotlovnic: 

 zmanjšanje izgub, 
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 zmanjšanje porabe energije, 

 zmanjšanje emisij. 

 

Poraba električne energije – stanovanja: 

 zmanjšanje specifične porabe električne energije na gospodinjstvo, 

 zmanjšanje števila stanovanj, ki se ogrevajo z električno energijo. 

Promet: 

 povečanje uporabe javnega transporta, 

 povečanje rabe alternativnih virov v transportu. 

 

9.  NAVODILA ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA 

KONCEPTA 

Lokalni energetski koncept je po sprejetju na Občinskem svetu Občine Prebold zavezujoč 

dokument na področju rabe energije. To pomeni, da je občina dolžna izvajati ukrepe navedene 

v akcijskem načrtu, ter upoštevati napotke iz LEK-a pri razvoju energetske oskrbe občine. Ob 

tem mora lokalna skupnost po sprejetju LEK enkrat letno pripraviti poročilo o izvajanju 

ukrepov iz akcijskega načrta in ga posredovati ministrstvu, pristojnem za energijo 

(Ministrstvu za gospodarstvo, Direktorat za energijo). Rezultate izvajanja LEK ter posamezne 

zaključene projekte iz akcijskega načrta je potrebno javno promovirati, objaviti v lokalnih 

medijih ter izdelati informacijske brošure. Za sistematično in sprotno izvajanje ukrepov je 

potrebno spremljanje doseženih rezultatov, ter vzpostavitev stalne kontrole uspešnosti. 
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10. AKCIJSKI NAČRT 

Akcijski načrt lokalnega energetskega koncepta določa dejavnosti samoupravne lokalne 

skupnosti namenjene izvedbi lokalnega energetskega koncepta s časovnim in finančnim 

načrtom. V nadaljevanju predstavljamo akcijski načrt občine Prebold za obdobje 2012 - 2021. 

Za vsako aktivnost so navedeni nosilec ter odgovorne osebe za izvedbo aktivnosti, rok 

izvedbe, pričakovani rezultati aktivnosti, skupna vrednost izvedbe aktivnosti ter struktura 

financiranja, navedeni pa so tudi kazalniki za merjenje doseganja cilja, s katerim je 

posamezna aktivnost povezana. Leto 2011 je vključeno v akcijski načrt, ker je bil LEK sprejet 

na občinskem svetu konec leta 2011. 

UKREP 1: Izdelava energetskega koncepta občine Prebold 

Področje: AN3 – Učinkovito energetsko upravljanje 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold. 

Rok izvedbe: November 2011. 

Pričakovani dosežki: Sprejetje dokumenta LEK občine Prebold. 

Celotna vrednost projekta: 6.850 €. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Sprejet lokalni energetski koncept. 

 

 

UKREP 2: Imenovanje energetskega upravljavca 

Področje: AN3 – Učinkovito energetsko upravljanje 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold. 

Rok izvedbe: December 2012. 

Pričakovani dosežki: Imenovanje energetskega upravitelja. 

Celotna vrednost projekta: Odvisno od načina izbire in kadrovske strukture občinske uprave. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Da/Ne. 
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UKREP 3: Priprava načrta spremljanja LEK 

Področje: AN3 – Učinkovito energetsko upravljanje 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Energetski upravljavec. 

Rok izvedbe: januar 2013. 

Pričakovani dosežki: Sprejet podroben načrt izvajanja ukrepov za leti 2013 in 2014, na podlagi 

katerih se lahko pristopi k ustreznemu načrtovanju proračunskih sredstev za posamezne ukrepe ter 

k zagotavljanju ostalih virov financiranja. 

Celotna vrednost projekta: Stroški dela zajeti v stroških dela energetskega upravljavca. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Potrjen načrt ukrepov za leti 2013 in 2014. 

 

 

UKREP 4: Noveliranje in posodabljanje LEK in akcijskega načrta 

Področje: AN3 – Učinkovito energetsko upravljanje 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold, energetski upravljavec. 

Rok izvedbe: Kontinuirano posodabljanje in 2016 novelacija LEK. 

Pričakovani dosežki: Noveliran LEK občine Prebold, ki bo zajel analizo doseženih učinkov, analizo 

obstoječega stanja, načrt prihodnjih dopolnjenih aktivnosti. Zagotavljanje aktualnosti LEK in ukrepov 

glede na različna finančna sredstva, ki so na voljo v danem trenutku. 

Celotna vrednost projekta: Delno vključeno v stroške energetskega upravljavca, drugo odvisno od 

izvajalca novelacije. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Aktualnost LEK, izvedena novelacija. 
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UKREP 5: Vzpostavitev  in izvajanje energetskega knjigovodstva v občinskih javnih stavbah 

Področje: AN3 – Učinkovito energetsko upravljanje 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold. 

Rok izvedbe: Vzpostavitev 2013 in nato kontinuirano. 

Pričakovani dosežki: Vzpostavitev spremljanja osnovnih energetskih kazalnikov, spremljanje 

rezultatov URE in doseženih prihrankov. Cilj je energijski prihranek vsaj 10 % pri porabljeni energiji. 

Celotna vrednost projekta: Odvisno od odločitve o načinu spremljanja. Možnost vključitve v testni 

projekt ŠCV – MIC – energetsko knjigovodstvo. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Število javnih stavb z vzpostavljenim energetskim 

knjigovodstvom. 

 

 

UKREP 6: Poročanje o aktivnostih in doseženih rezultatih akcijskega načrta 

Področje: AN3 – Učinkovito energetsko upravljanje 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Energetski upravljavec. 

Rok izvedbe: Letno. 

Pričakovani dosežki: Izdelava poročila za potrebe občinske uprave in pristojnega ministrstva. 

Celotna vrednost projekta: Stroški dela zajeti v stroških dela energetskega upravljavca. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Redna poročila. 
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UKREP 7: Spremljanje možnih razpisov in priprava dokumentacije za izvedbo projektov in ukrepov 

Področje: AN3 – Učinkovito energetsko upravljanje 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Energetski upravljavec. 

Rok izvedbe: 2013 in nato kontinuirano. 

Pričakovani dosežki: Spremljanje aktualnih razpisov na področju URE in OVE v Sloveniji in EU ter 

prijavljanje občine na izbrane razpise. 

Celotna vrednost projekta: Stroški dela zajeti v stroških dela energetskega upravljavca.  

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Uspešne prijave na razpise ter višina pridobljenih sredstev. 

 

 

UKREP 8: Izdelava energetskega pregleda javne stavbe 

Področje: AN3 – Učinkovito energetsko upravljanje 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold, energetski upravljavec, zunanji izvajalec. 

Rok izvedbe: 2013 – 2015. 

Pričakovani dosežki: Izdelan energetski pregled bo osnova za načrtovanje proračunskih sredstev za 

energetsko sanacijo stavbe. 

Izbrani objekt: Zdravstveni dom Prebold. 

Celotna vrednost projekta: Ocenjeno cca. 3.000 – 5.000 € na stavbo.  

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Izdelan razširjen energetski pregled. 
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UKREP 9: Izdelava podrobnega dolgoročnega načrta sanacije javnih stavb 

Področje: AN2 – Izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2022 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold, energetski upravljavec. 

Rok izvedbe: 2013 - 2021 

Pričakovani dosežki: Izdelan vrstni red sanacije stavb, načrt sanacije in terminski plan. Izdelan načrt 

služi kot podlaga za načrtovanje potrebnih finančnih sredstev za izvedbo. Načrt naj predvideva tudi 

možnost oziroma zavezo za nadomeščanje fosilnih goriv z OVE. Pričakovano 20 % znižanje specifične 

rabe energije za ogrevanje in 5 % znižanje rabe električne energije. 

Celotna vrednost projekta: Stroški dela zajeti v stroških dela energetskega upravljavca.  

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Izdelan načrt sanacije javnih objektov. 

 

UKREP 10: Sanacija javnih stavb 

Področje: AN2 – Izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2022 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold. 

Rok izvedbe: 2012 – 2013. 

Izbrani objekti:  

 Vrtec Prebold: celovita prenova objekta, stroški prenove fasade, oken, strojnih instalacij ter 

strehe – 330.000 €. 

 Zdravstveni dom Prebold: prenova strehe, delna zamenjava oken in vrat, izolacija plošče 

proti neogrevanemu podstrešju – 23.800 €. 

 Osnovna šola Prebold: delna zamenjava oken – 17.000 €. 

 Občinska stavba: delna zamenjava oken – 3.000 €. 

Pričakovani dosežki: Energetska sanacija izbranih objektov, zmanjšanje rabe energije. 

Celotna vrednost projekta: 373.800 €. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Zmanjšanje rabe energije izbranih objektov. 
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UKREP 11: Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave 

Področje: AN2 – Izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2022 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold, zunanji izvajalec. 

Rok izvedbe: 2013 – 2016. 

Pričakovani dosežki: Prenova obstoječe javne razsvetljave po planu za zmanjšanje porabe električne 

energije ter doseganje določil iz Uredbe. 

Celotna vrednost projekta: 58.048 € za prvo fazo (javni razpis energetsko učinkovita prenova 

razsvetljave) + investicija za prenovo preostalih neustreznih svetilk do l. 2016. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Ustreznost svetilk glede na uredbo in zmanjšanje porabe 

električne energije ter stroškov vzdrževanja. 

 

 

UKREP 12: Posodobitev obstoječega katastra javne razsvetljave 

Področje: AN2 – Izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2022 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold, zunanji izvajalec. 

Rok izvedbe: 2013 oziroma po izvedeni prenovi javne razsvetljave v okviru javnega razpisa. 

Pričakovani dosežki: Posodobitev tehničnih karakteristik svetilk in dopolnitev katastra z novimi 

svetilkami. 

Celotna vrednost projekta: cca. 5 € / objekt. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Posodobljen kataster javne razsvetljave z vsemi 

informacijami o prenovljenih svetilkah. 
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UKREP 13: Postavitev sončne elektrarne na streho javnega objekta 

Področje: AN1 – 25 % delež OVE v rabi končne energije leta 2020 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold, vodstvo javne stavbe. 

Rok izvedbe: 2011. 

Pričakovani dosežki: Postavitev in zagon obratovanja sončne elektrarne. 

Izbrani objekt: Osnovna šola Prebold. 

Celotna vrednost projekta: Financiranje zagotovil zunanji investitor, občina je oddala streho v 

najem.  

Viri financiranja: Zunanji investitor. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Postavljena in delujoča sončna elektrarna. 

 

 

UKREP 14: Ukrep za zmanjšanje rabe energije in povečanje deleža OVE v javnih stavbah - 

namestitev sončnih kolektorjev na streho vrtca Prebold 

Področje: AN1 – 25 % delež OVE v rabi končne energije leta 2020  

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold, vodstvo javne stavbe. 

Rok izvedbe: 2012. 

Pričakovani dosežki: Namestitev sončnih kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode. 

Celotna vrednost projekta: 9.000 €. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Nameščeni kolektorji na strehi stavbe. 
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UKREP 15: Izvedba študije in predstavitev rezultatov zainteresiranim lastnikom stanovanj v 

večstanovanjskih stavbah o možnostih izvedbe sistema  daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v 

naselju Zelenica 

Področje: AN1 – 25 % delež OVE v rabi končne energije leta 2020 

Nosilec: Občina Prebold ali zasebni investitor. 

Odgovorni: Občina Prebold, zunanji izvajalec. 

Rok izvedbe: 2012. 

Pričakovani dosežki: Priprava študije izvedljivosti ogrevanja na lesno biomaso na katero bi se 

priključili večstanovanjski objekti v naselju Zelenica. 

Celotna vrednost projekta: 2.280 €. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Izvedena študija in predstavitev rezultatov. 

 

UKREP 16: Priprava dolgoročne promocijske kampanje spodbujanja in uvajanja učinkovite rabe 

energije v gospodinjstvih 

Področje: AN3 – Učinkovito energetsko upravljanje 

Nosilec: Občina Prebold. 

Odgovorni: Občina Prebold, energetski upravljavec, zunanji izvajalci. 

Rok izvedbe: 2012 – 2015. 

Pričakovani dosežki:  Povečanje ozaveščenosti občanov glede porabe energije, predstavitev LEK-a, 

izvedba projekta energetski dan občine Prebold, obveščanje občanov o možnostih financiranja 

ukrepov URE in OVE in ostale aktivnosti kot so: 

 Izobraževanje za zmanjšanje toplotnih izgub stavbe. 

 Uporaba obnovljivih virov energije. 

 Svetovanje pri načrtovanju sanacije. 

 Pomoč pri iskanju finančnih virov. 

Celotna vrednost projekta: 4.000 € za celotno obdobje. 

Viri financiranja: Občina Prebold. 

Kazalnik učinkovitosti izvajanja ukrepa: Izpeljan projekt Energetski dan občine Prebold, izdelava 

promocijskega in informativnega gradiva, novice glede URE in OVE na občinskih spletnih straneh… 
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10.1. Srednjeročne finančne obveznosti za občino 

 

Na osnovi akcijskega plana smo v spodnji tabeli podali finančni načrt projektov za obdobje 

2012-2021. Upoštevane so vrednosti za kontinuirane aktivnosti in posamezne projekte, ki se 

bodo izvajali v tem obdobju. Leto 2011 je vključeno v razpredelnico, ker je bil LEK sprejet na 

občinskem svetu konec leta 2011. 

Tabela 9: Srednjeročne finančne obveznosti občine 

Leto Finančne obveznosti občine 

2011 6.850 € 

2012* 56.080 € 

2013* 389.048 € 

2014 1.000 € 

2015 1.000 € 

2016 0 € 

2017 0 € 

2018 0 € 

2019 0 € 

2020 0 € 

2021 0 € 

 

Opomba: V finančni načrt projektov za obdobje 2012-2021 niso vključene investicije v 

posodobitev katastra javne razsvetljave, investicije za zamenjavo preostalih neustreznih 

svetilk in investicije v energetske preglede stavb (vrstni red in terminski plan javnih stavb za 

energetske preglede še ni določen), letnega stroška za energetsko knjigovodstvo ter letni 

strošek energetskega upravljavca. Omenjene finančne obveznosti se lahko opredelijo 

naknadno. 

* V letu 2012 so vključene investicije v zamenjavo oken na občinski stavbi ter OŠ Prebold ter 

ukrepi na zdravstvenem domu Prebold. 

* V letu 2013 je vključena celovita prenova vrtca Prebold 

 

 

  


