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 Uvod 

 Izhodišča 
 
Skladno z 29. členom  Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 
158/20 – ZURE) lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) kot program 
ravnanja z energijo v lokalni skupnosti. 
 
LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito 
rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov. 
 
Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih 
gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije 
ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. 
 
LEK vključuje posebne cilje in ukrepe za prihranek energije in za povečanje energetske učinkovitosti stavb v 
lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo 
dolgoročne strategije za spodbujanje naložb prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja 
in hlajenja. 
 
V lokalnem energetskem konceptu se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti skladni s 
pravnimi akti, ki urejajo področje energetike 1 ter cilji na področju kakovosti zraka.  
 
V letu 2020 sprejeti Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 
2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih evropske unije in te so: razogljičenje (emisije TGP 
in OVE), energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. 
Navedenim področjem sledimo tudi znotraj LEK Občine Ig. 
 
LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se s strateškimi zakonodajnimi zahtevami na 
ravni države spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni 
skupnosti. 
 
Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z upoštevanjem okoljskih kriterijev ter tehničnih 
karakteristik stavb, z odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. 
 
Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni svoje 
razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK. 
 
Skladno z desetim odstavkom 29. člena EZ-1 LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo 
prostorskih načrtov lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost je dolžna svoje prostorske načrte usklajevati z LEK, 
ki velja na njihovem območju. V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom, lokalna skupnost 
neskladnosti upošteva v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna 
skupnost v času sprejema LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega 
načrta, začne ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK. 
 
 
 
 
 

 
1 Zakonodajni predpisi, ki vplivajo na pripravo LEK-a so podani v poglavju Zakonodajne zahteve. 
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 Ozadje projekta 
 
Občina Ig ima izdelan in sprejet Lokalni energetski koncept Občine iz leta 2012, ki ga je izdelalo podjetje Eco 
Consulting d. o. o. Občinska uprava se je v letu 2020 odločila, da pristopi k izdelavi novega Lokalnega 
energetskega koncepta Občine Ig. 
 

 Metoda dela 
 
LEK je pripravljen skladno z določili Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega 
koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16) in Priročnikom za izdelavo lokalnega energetskega koncepta2. 
 
Vsebine LEK-a temeljijo tudi na pravnih in strateških podlagah, ki jih podajamo v naslednjem poglavju. 
 
Postopki in metode dela lokalnega energetskega koncepta lahko delimo v tri ključne stebre, in sicer:  

1. ANALITIČNI DEL,  
2. PROGRAMSKI DEL, 
3. VKLJUČEVANJE JAVNOSTI in SPREJEM LEK. 

 
 

 

 
2 Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, avgust 2016. 
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V sklopu priprave Analitičnega dela se je tako, izdelala analiza obstoječega stanja na področju energetske 
rabe in oskrbe z energijo, pregledale so se možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, ki povečujejo 
zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v občini ter potenciali učinkovite rabe energije.  
 
Pri tem smo izhajali iz naslednjih podatkovnih virov: 
- Obstoječe študije, programski dokumenti na področju URE in OVE, ki smo jih pridobili s strani občine ali 

pa drugih pristojnih organov na regijski ali nacionalni ravni. 
- Podatki pristojnih inštitucij (Elektro Ljubljana d. d., Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za 

okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Eko sklad, Občina Ig, itd.). 
- Energetsko knjigovodstvo za občinske javne stavbe. 
- Energetske izkaznice. 
- Anketiranje industrijskega, turističnega in storitvenega sektorja.  
 
Pri pregledu dokumentov je bila pozornost usmerjena v evidentiranje obstoječega stanja, beleženje 
verodostojnosti podatkov ter oceno možnosti za spremembo le-teh.  
 
Na osnovi analize, opredeljenih šibkih točk, zakonodajnih zahtev, predvidenih trendov in ocene možnosti na 
področju rabe in oskrbe so bili predlagani  v Programskem delu ukrepi z upoštevanjem čim večje učinkovitosti 
rabe energije, povečanju deleža OVE in izboljšanje kakovosti zraka. Pri pripravi načrta ukrepov oz. akcijskega 
načrta smo pri načrtovanju sistemov oskrbe na področju toplotne in električne energije izhajali iz prejetih 
razvojnih načrtov distributerjev ter Energetsko podnebnega atlasa Slovenije, Envirodual 2021. 
 
V procesu vključevanja javnosti smo identificirali in povabili k sodelovanju ključne deležnike s področja: 
prostorskega planiranja, varstva okolja, oskrbe z energijo (toplotna in električna), gospodarstva, turizma, 
prometa, pametnih mest in skupnosti, digitalizacije, izobraževanj, raziskav in inovacij, ranljivih skupin, javnih 
organizacij, prebivalcev in občinske uprave. 
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Oblikovala se je usmerjevalna skupina priprave Lokalnega energetskega koncepta Občine Ig, ki je je bila s  
strani župana tudi potrjena. 
 
Naloge usmerjevalne skupine so bile, da vodi izdelovalca LEK skozi celotni proces izdelave, aktivno spremlja 
izdelavo LEK v vseh fazah, usmerja izdelovalca pri pripravi predlogov projektov za akcijski načrt, mu nudi 
popolno podporo pri pridobivanju vseh potrebnih podatkov za izdelavo LEK, poda predloge za nove sestanke, 
ter je aktivno in v celotni sestavi udeležena na vseh sestankih/predstavitvah v času izdelave LEK. Njen cilj je 
kakovostno izdelan lokalni energetski koncept Občine Ig.  
 
Na podlagi identificiranih ključnih deležnikov se je oblikovala tudi razširjena skupina, kateri se je posredoval 
Lokalni energetski koncept v podrobnejši pregled in možnost podajanja pripomb in predlogov.  
 
Lokalni energetski koncept Občine Ig je bil javno razgrnjen v obdobju od 23. 8. 2021 do 30. 8. 2021 na spletni 
strani Občine Ig z možnostjo podajanja pripomb in predlogov vseh zainteresiranih organov, organizacij in 
posameznikov.  
 
Pripombe in predloge se je lahko podalo pisno na elektronski naslov izdelovalca lokalnega energetskega 
koncepta Občine Ig. 
 



                                                                                                   Lokalni energetski koncept Občine Ig    

Envirodual d. o. o.  Stran 16 od 85 
 

 Namen in cilji LEK Ig 

 Namen LEK Ig 
 

Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih 
gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije 
ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. 
 
V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti skladni s pravnimi akti, ki urejajo 
področje energetike 3 ter cilji na področju kakovosti zraka. LEK vključuje posebne cilje in ukrepe za prihranek 
energije in za povečanje energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter 
lokalne načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb prenove 
stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in hlajenja. 
 
LEK tako omogoča: 

• izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini, 

• pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo, 

• pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja, 

• oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja, 

• izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike, 

• spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja. 
 
Osnovni cilji izdelave in izvedbe LEK so: 

• učinkovita raba energije na vseh področjih, 

• povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energija, 
bioplin itd.), 

• zmanjšanje obremenitve okolja, 

• spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije, 

• uvajanje daljinskega ogrevanja, 

• zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije, 

• zmanjšanje rabe končne energije, 

• uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb, 

• uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe, 

• zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in v prometu, 

• uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja. 
 

 Cilji LEK Ig 
 
Znotraj LEK Občine Ig zasledujemo cilje, in  sicer zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo 
na trajnosten način za prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje za potrebne aktivnosti in 
investicije ter kakovostne energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.  
 
Lokalni energetski koncept s podrobnejšo analizo rabe energentov in energije po skupinah odjemalcev 
omogoča evidentiranje največjih problemov in šibkih točk oskrbe in rabe energije v občini.  
 
Cilje energetskega načrtovanja v občini je možno opredeliti na osnovi teh izsledkov in ob upoštevanju 
potencialov za izboljšanje učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih virov. 
 

 
3 Zakonodajni predpisi, ki vplivajo na pripravo LEK-a so podani v poglavju Zakonodajne zahteve. 
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Energetska učinkovitost, diverzifikacija energetskih virov, uvajanje obnovljivih virov energije, premagovanje 
energetske revščine, energetska pismenost in informiranje, strateška partnerstva ter razvoj in inovacije z 
namenom ustvarjanja novih zelenih delovnih mest so zatorej ključnega pomena pri dolgoročnem 
energetskem planiranju občine. 
 
Področja opredelitve ciljev LEK Ig so: 
Učinkovita raba energije. URE kot prednostno področje razvoja; rast in delovna mesta. Povečanje gostote in 
kapacitet polnilne infrastrukture za električne avtomobile, URE kot prednostno področje razvoja; rast in 
delovna mesta. Povečanje gostote in kapacitet polnilne infrastrukture za električne avtomobile, spodbijanje 
kolesarjenja (občina Ig je s sosednjimi občinami povezana z medobčinskimi in regionalnimi povezavami 
 
a.) Učinkovita raba energije: 

• URE kot prednostno področje razvoja; rast in delovna mesta. 
 
b.) Trajnostno načrtovanje mobilnosti in izboljšanje kakovosti zraka: 

• Povečanje gostote in kapacitet polnilne infrastrukture za električne avtomobile, 

• spodbijanje kolesarjenja (občina Ig je s sosednjimi občinami povezana z medobčinskimi in 
regionalnimi državnimi povezavami) 

• izvajanje meritev kakovosti zraka v občini Ig. 
 
c.) Obnovljivi viri energije: 

• Povečanje deleža obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije, 

• povečanje deleža energije iz obnovljivih virov pri oskrbi s toploto (plitva geotermalna energija, sončna 
energija) in v prometu. 

• Zmanjšanje emisij CO2 pod 2 tone na prebivalca. 
 
d.) Lokalna oskrba z energijo: 

• prehod na vire z nizkimi izpusti CO2 oz. brez izpustov CO2 (npr. zemeljski plin), 

• nova omrežja za oskrbo s toploto, 

• povečanje učinkovitosti sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub, 

• spodbujanje postavitve sončnih elektrarn za samooskrbo. 
 
 
Izvedbeni cilji   
 
Izvedbeni cilji so opredeljeni za posamezni ukrep, ki je opredeljen znotraj ANL LEK (glej KONČNI 
DOKUMENT). 
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 Analiza rabe energije in energentov po posameznih področjih in za 
občino kot celoto 

 Raba energije v stanovanjskem sektorju 
 
Raba energentov za ogrevanje v stanovanjskem sektorju na ravni občine se več ne spremlja oziroma ne vodi 
v državni statistiki (SURS).4 Pridobili so se podatki distributerja zemeljskega plina in drugih razpoložljivih 
podatkovnih baz. Podatki o rabi električne energije so se pridobili od distributerjev. 
 
V občini Ig je v stanovanjskem sektorju 244.141 m2 ogrevanih površin. Specifična poraba toplote v 
stanovanjskem sektorju znaša 179 kWh/m2 ogrevane stanovanjske površine. Delež obnovljivih virov energije 
za toploto v stanovanjskem sektorju znaša 46 %. 
 
Ocena rabe energije v stanovanjskem sektorju v letu 2020 se je pripravila s kombiniranim pristopom:  
- Za rabo električne energije in zemeljskega plina v gospodinjstvih so se pridobili podatki od distributerjev.  
- Pri oceni rabe ekstra lahkega kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina in lesne biomase se je uporabil 

kombiniran pristop (lastni preračun), ki temelji na podatkih SURS. 
 

Na podlagi izvedene ocene, je bila v letu 2020 v Občini Ig sledeča raba energije: 
 
Preglednica 1: Raba toplotne energije v stanovanjskem sektorju po vrsti energenta. 

vrsta energenta raba energije (MWh) 

lesna biomasa 20.517 

ZP 1.994 

ELKO 18.969 

UNP 2.230 

toplotna energija skupaj 43.710 

 

 
Grafikon 1: Poraba toplotne energije v stanovanjskem sektorju po vrsti energenta v %. 

 

 

 
4 Zadnji razpoložljiv podatek o rabi energentov za ogrevanje v stanovanjskem sektorju je iz leta 2002, ko je bil izveden Popis prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj – podatek o številu stanovanjih in površini stanovanj po viru ogrevanja. 
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Preglednica 2: Raba toplotne in električne energije v stanovanjskem sektorju. 
vrsta energenta raba energije (MWh) 

električna energija  14.401 

toplotna energija 43.710 

skupaj 58.111 

 

 
Grafikon 2: Poraba toplotne in električne energije v stanovanjskem sektorju v %. 

 

Ključne ugotovitve: 
- V stanovanjskih stavbah za ogrevanje prevladuje raba lesne biomase 46 %, sledi ELKO 43 %, UNP 5 % in 

ZP 4 %. 
- 75 % od celotne rabe energije predstavlja toplotna energija, 25 % pa električna energija. 
- Ocenjeni delež toplote iz OVE v stanovanjskem sektorju predstavlja 46 % od skupne rabe toplotne 

energije. 
- Raba toplote v stanovanjskem sektorju znaša v občini Ig 5,76 MWh/prebivalca (slovensko povprečje 4,2 

MWh/prebivalca), medtem ko raba električne energije znaša 1,9 MWh/prebivalca (slovensko povprečje 
1,6 MWh/prebivalca). 

- Povprečna specifična poraba toplote v stanovanjskih stavbah znaša 179 kWh/m2 ogrevane stanovanjske 
površine (slovensko povprečje znaša 152 kWh/m2). 

 Rabe energije v javnem sektorju 
 
V skupini javnega sektorja so zajete javne stave, ki so v lasti lokalne skupnosti, občinska javna razsvetljava in 
javne stavbe v državni lasti. 
 

 Javne stavbe v občinski lasti 
 
V okviru analize javnih stavb se je obravnavalo 8 javnih stavb, ki so v lasti lokalne skupnosti in ki so prikazane 
v preglednici v nadaljevanju. Skupna kondicionirana površina javnih stavb v občini Ig znaša 11.682 m2. Raba 
energentov se je analizirala na podlagi podatkov,  ki jih je posredovala občina. 
 
Glede na podatke energetskega je v obdobju 2018-2020 za ogrevanje občinskih javnih stavb prevladovala 
raba ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO), sledi raba zemeljskega plina (ZP). V občinskih javnih stavbah se 
skupaj letno porabi 1.185 MWh toplotne energije in 455 MWh električne energije. 
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Preglednica 3: Skupna letna raba energentov v javnih stavbah v lasti Občine Ig. 

energent Skupna letna poraba energentov [kWh] 

ekstra lahko kurilno olje (ELKO) 1.066.367 

zemeljski plin (ZP) 119.147 

toplotna energija skupaj 1.185.513 

električna energija 455.236,23 

SKUPAJ 1.640.750,22 
Vir: Občina Ig 
 

 
Grafikon 3: Deleži skupne letne rabe energentov za delovanje javnih stavb v Občini Ig. 

Vir: Občina Ig 
 

 

 
Grafikon 4: Deleži skupne letne rabe energentov za ogrevanje javnih stavbah v Občini Ig.  

Vir: energetsko knjigovodstvo E2 Manager, energetske izkaznice.
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Grafikon 5: Specifična poraba toplotne energije (kWh/m2) javnih stavb v Občini Ig. 

 

 
Grafikon 6: Specifična poraba električne energije (kWh/m2) javnih stavb v Občini Ig. 

 

 

 
Grafikon 7: Skupna specifična poraba energije (kWh/m2) v občinskih javnih stavbah v Občini Ig. 
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Ključne ugotovitve: 
- Skupna letna poraba toplotne energije v javnih stavbah v Ig je 1.186 MWh. 
- Skupna letna poraba električne energije v javnih stavbah v Občini Ig je 455 MWh. 
- Kot energent za ogrevanje se je v občinskih javnih stavbah v obdobju 2018-2020 porabilo največ ekstra 

lahkega kurilnega olja (90 %) kot vira toplotne energije, sledi mu zemeljski plin (ZP) – 10 % vira toplotne 
energije. Za ogrevanje v Vrtec Ig se uporablja toplotna črpalka, zato je raba energije za toploto vključena 
v porabi električne energije. 

- Povprečna specifična raba toplotne energije v občinskih javnih stavbah znaša  126 kWh/m2. 

 

 Javne stavbe v državni lasti 
 
Analiza rabe energije v javnih stavbah, ki so v lasti države, se je izvedla na podlagi izdelanih energetskih 
izkaznic, pridobljenih podatkov in ocen rabe energije. Na območju občine Ig se nahaja 5 javnih stavb v državni 
lasti. 
 
Obravnavane javne stavbe v državni lasti v Občini Ig: 
1. Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na grad 25, 1292 Ig; 
2. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprti oddelek Ig, Banija 97, 1292 Ig; 
3. Uprava RS za zaščito in reševanje, PE izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Zabrv 12, 1292 Ig; 
4. Raziskovalna postaja Barje, Zagorica 20, 1292 Ig; 
5. Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, Draga 1, 1292 Ig. 
 
Preglednica 4: Raba energije v javnih stavbah v državni lasti. 

stavba 
ogrevana 
površina 

[m2] 

energent za 
ogrevanje 

letna poraba 
energenta 

za ogrevanje 
[kWh] 

letna poraba 
električne 
energije 
[kWh] 

energijsko 
število 

dovedene 
energije 

[kWh/m2] 

energijsko 
število 

dovedene 
električne 
energije 

[kWh/m2] 

Zavod za prestajanje kazni 
zapora Ig 

3.200 UNP 586.494 173.146 183 54 

Zavod za prestajanje kazni 
zapora Ljubljana, Odprti 

oddelek Ig 
700 ELKO 73.256* ni podatka 105* ni podatka 

Uprava RS za zaščito in 
reševanje, PE 

izobraževalni center za 
zaščito in reševanje RS 

2.750 ZP 366.726 269.472 133 98 

Raziskovalna postaja Barje 2.089 ni podatka 100.440* ni podatka 48* ni podatka 

Center za usposabljanje, 
delo in varstvo Dolfke 

Boštjančič, Draga 
951 ELKO 147.400* ni podatka 155* ni podatka 

* Energetska izkaznica ni na voljo, zato je podana ocena rabe toplote. 

 

Ključne ugotovitve za državne javne stavbe: 
- Identificiranih je bilo 5 državnih javnih stavb na območju občine Ig. 
- V javnih stavbah v državni lasti znaša skupna poraba toplotne energije 953.220 kWh, skupna poraba 

električne energije pa 442.618. 

 

 Javna razsvetljava 
 
V občini je upravljavec javne razsvetljave Občina Ig, sedež upravljavca je na naslovu Govekarjeva cesta 6, 
1292 Ig. Podatke o porabi električne energije za potrebe javne razsvetljave v občini Ig distributer Elektro 
Ljubljana d. d. ne spremlja ločeno. Pod javno razsvetljavo so upoštevana merilna mesta, ki imajo v nazivu 
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merilnega mesta JR, kar pomeni, da je bilo približno toliko merilnih mest oz. toliko kWh porabljenih za javno 
razsvetljavo. 
 
Upravljavec vira svetlobe, pri katerem vsota električne moči svetilk presega 10 kW, ali 1 kW, če gre za 
razsvetljavo kulturnega spomenika, fasade ali objekta za oglaševanje, mora imeti izdelan načrt razsvetljave, 
iz katerega so razvidni osnovni podatki o viru svetlobe. Upravljavec mora načrt razsvetljave preveriti vsako 
peto leto po začetku obratovanja razsvetljave in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti. Ne glede na to mora 
upravljavec izdelati nov načrt razsvetljave, če razsvetljavo obnovi tako, da se poveča električna moč svetilk 
za več kot 15 % ali gre za zamenjavo več kot 30 % njenih svetilk. 
 
Zadnji načrt javne razsvetljave v občini Ig je bil izdelan decembra 2013. Na podlagi omenjenega načrta 
razsvetljave lahko razberemo, da je bil takrat del razsvetljave z energetskega vidika in vidika zakonskih zahtev 
neustrezen, zato je bil v načrtu podan tudi predlog sanacije. V obstoječem stanju je bilo takrat v občini skupno 
835 svetilk, od tega 471 svetilk ni bilo skladnih z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja. Skupno število odjemnih mest oz. prižigališč je bilo 45 (29 trifaznih in 16 enofaznih priključkov) 
(Sanacija – modernizacija sistema javne razsvetljave v Občini Ig, 2013). 
 
Glede na podatke Elektra Ljubljana d. d. je raba električne energije za javno razsvetljavo v občini Ig leta 2020 
znašala 406.646 kWh oziroma 53,39 kWh/prebivalca, kar ni v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), saj letna poraba 
elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 
razsvetljavo javnih površin v upravljanju občine, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem 
v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. 
 
Preglednica 5: Raba električne energije za javno razsvetljavo leta 2018, 2019 in 2020.  

raba v kWh  
2018 2019 2020 

[kWh/leto] – skupna 
raba 

430.660 402.306 406.646 

[kWh/preb./leto] – 
raba na prebivalca 

58,47 53,91 53,39 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 
 
 

Ključne ugotovitve: 
- Glede na podatke Elektra Ljubljana d. d. je raba električne energije za javno razsvetljavo v občini Ig leta 

2020 znašala 406.646 kWh oziroma 53,39 kWh/prebivalca, kar ni v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja. 

- Občina ima izdelan načrt javne razsvetljave iz leta 2013. Občina oziroma upravljavec vira svetlobe, pri 
katerem vsota električne moči svetilk presega 10 kW, mora vsakih 5 let preveriti in posodobiti načrt 
razsvetljave, kot to določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Če se 
razsvetljavo obnovi tako, da se poveča električna moč svetilk za več kot 15 % ali gre za zamenjavo več kot 
30 % svetilk, mora upravljavec izdelati nov načrt razsvetljave. 

 

 Raba energije v industriji in podjetniškem sektorju 
 
V letu 2020 je bilo v občini Ig registriranih 690 poslovnih subjektov, od tega 201 gospodarskih družb ter 371 
samostojnih podjetnikov. V občini Ig ni lociranih večjih poslovnih subjektov. 
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Preglednica 6: Poslovni subjekti v občini Ig. 

Vrsta družbe Število 

druge fizične osebe (opravljanje registrirane dejavnosti, ali s 
predpisom, ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti) 30 

društva 65 

gospodarske družbe 201 

nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava 18 

pravne osebe javnega prava 4 

samostojni podjetniki posamezniki 371 

zadruge 1 

skupaj 690 
Vir: AJPES, 2020. 

 
Po podatkih SURS je bilo leta 2019 (zadnji razpoložljiv podatek) v občini 648 podjetij. Skupni prihodek teh 
podjetij v občini je leta 2019 znašal 114.163.000 EUR. Podjetja na območju občine so v letu 2020 zaposlovala 
1.423 oseb, samozaposlenih je bilo 326. 
 
Preglednica 7: Poslovni kazalniki v občini Ig po letih. 

podatek 2016 2017 2018 2019 2020 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 3.028 3.119 3.198 3.335 3.286 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.607 1.645 1.694 1.761 1.750 

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.297 1.323 1.356 1.419 1.423 

Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 310 322 338 342 326 

Stopnja delovne aktivnosti (%) 63,0 64,9 66,3 68,5 - 

Število podjetij 601 622 629 648 - 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 98.291 111.946 123.582 114.163 - 
Vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal. 

 
Po podatkih SURS je povprečna mesečna bruto plača v Občini Ig naraščala v obravnavanem obdobju 2018-
2020, in sicer za 8,5 %. Ta trend je malo zaostaja v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo v Sloveniji v 
istem obravnavanem obdobju 2018-2020, na državnem nivoju je rast znašala 10,4 %. Glede na leto 2020, je 
povprečna mesečna bruto plača v Občini Ig (1.645,84 €) nižja za 11,3 % napram slovenski povprečni mesečni 
bruto plači (1.856,20 €). 
 
Preglednica 8: Povprečna bruto in neto plača v Občini Ig in Sloveniji 

Podatek 2018 2019 2020 

Povprečna mesečna bruto plača – Občina Ig (€) 1.516,55 1.592,24 1.645,84 

Povprečna mesečna bruto plača – Slovenija (€) 1.681,55 1.753,84 1.856,20 

Povprečna mesečna neto plača – Občina Ig (€) 1.005,11 1.046,23 1.089,25 

Povprečna mesečna neto plača – Slovenija (€) 1.092,74 1.133,50 1.208,65 
Vir: SURS. 

 
Statistični urad Republike Slovenije izvaja letno raziskavo o porabi energije, goriv in izbranih naftnih 
proizvodov, v katero so zajeti poslovni subjekti vseh pravnoorganizacijskih oblik, ki imajo 20 in več zaposlenih 
in so po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) registrirani v dejavnostih B (rudarstvo), C (predelovalne 
dejavnosti) in F (gradbeništvo).  
 
SURS je posredoval podatke rabe električne energije in goriv v obdobju 2017 – 2019, vendar so bili zaradi 
zaupnosti podatkov (Zakon o državni statistiki) podatki zakriti. Če gre za manjše občine, kjer ni veliko podjetij, 
ki porabljajo določen energent, ali eno podjetje predstavlja večinsko porabo, SURS podatkov ne sme razkriti. 
Podatki za leto 2020 pa bodo na voljo v prvi polovici oktobra 2021. 
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Po podatkih Elektro Ljubljana d. d. je bila leta 2020 skupna raba električne energije v poslovnem sektorju 
8.475 MWh, medtem ko je skupna raba zemeljskega plina v negospodinjskem sektorju glede na podatke 
Energetike Ljubljana d. o. o. znašala 4.818 MWh. 
 

 Poraba energije v podjetjih 
 
V nadaljevanju sledi prikaz poslovnih subjektov v občini, ki so bili izbrani glede na specifiko občine in šibko 
zastopanost industrije. Praviloma se izbere majhne, srednje in velike enote iz predelovalne dejavnosti (C), 
gradbeništva (F) in rudarstva (B) po SKD, lahko pa tudi ostale dejavnosti (npr. oskrba z el. energijo, plinom in 
paro - D, promet in skladiščenje – H, turizem - I), odvisno od specifike posamezne občine. V občini Ig nismo 
prepoznali večjih porabnikov energije zato so bila v analizo vključena tudi mikro podjetja s področij 
predelovalne dejavnosti in gradbeništva. 
 
Izbranim podjetjem je bil poslan elektronski anketni vprašalnik, v katerem nas je zanimalo nekaj osnovnih 
podatkov o podjetju ter podatek o rabi električne in toplotne energije v preteklem koledarskem letu. Podatki 
s strani posameznih podjetij, ki so odgovorili na anketni vprašalnik, se prikazujejo kot skupna raba električne 
in toplotne energije. 
 
Na območju občine Ig se nahaja le eno srednje veliko podjetje, in sicer KIG, d. d., Zagorica 18, 1292 Ig, ki 
deluje na področju dejavnosti predelovalne industrije po SKD. 
 
Preglednica 9: Podjetja s predelovalno dejavnostjo in dejavnostjo gradbeništva, katerim je bil poslan anketni vprašalnik 
o rabi energije. 

Naziv Naslov 
Poštna 

št. 
Kraj 

Velikost 
podjetja 

Oznaka dejavnosti 
po SKD 

KIG D.D. ZAGORICA 18 1292 Ig srednje C 

KIG KGA D.O.O. ZAGORICA 18 1292 Ig malo C 

INDATA, D.O.O. ZABRV 61 1292 Ig malo C 

KOŽAG, D.O.O. IŠKA VAS 46A 1292 Ig malo C 

S-TMM SISTEMI D.O.O. ZABRV 120 1292 Ig malo C 

TISE, D.O.O. KOT 4 1292 Ig malo C 

MONTOPREMA D.O.O. IŠKA VAS 22 1292 Ig mikro C 

SILON, D.O.O. ZABRV 61 1292 Ig mikro C 

PLAKUS D.O.O. ZABRV 49 1292 Ig mikro C 

MIZARSTVO ŽUPEC, D.O.O. IŠKA LOKA 54A 1292 Ig mikro C 

VILPROF D.O.O. IŠKA LOKA 61 1292 Ig mikro C 

MIKRON, D.O.O. BARJANSKA ULICA 44 1292 Ig mikro C 

JOLLY-S D.O.O. STAJE 8A 1292 Ig mikro C 

LATERNA D.O.O. BREST 29 1292 Ig mikro C 

PAHL, D.O.O. ZABRV 76 1292 Ig mikro C 

UNIDOR D.O.O. TOMIŠELJ 65 1292 Ig mikro C 

BALTIMORE D.O.O. DOBRAVICA 10 1292 Ig mikro C 

TAUBI-T.R., D.O.O. CESTA NA KUREŠČEK 52 1292 Ig mikro F 

MORT D.O.O. ŠKURHOVA ULICA 10 1292 Ig mikro F 

AQUAGRAD D.O.O. CESTA NA KUREŠČEK 42 1292 Ig mikro F 

MONTGAL D.O.O. BANIJA 64 1292 Ig mikro F 

GP-MAHNI D.O.O. ZABRV 4 1292 Ig mikro F 

SPIT D.O.O. KRAMARJEVA ULICA 23 1292 Ig mikro F 

GMVI D.O.O. BREST 57A 1292 Ig mikro F 

PANGRC D.O.O. POT V DRAGO 8 1292 Ig mikro F 

URŠIČ COMPANY D.O.O. IŠKA LOKA 69 1292 Ig mikro F 
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Naziv Naslov 
Poštna 

št. 
Kraj 

Velikost 
podjetja 

Oznaka dejavnosti 
po SKD 

GOEKO D.O.O. TOMIŠELJ 34C 1292 Ig mikro F 
Vir podatkov: Bisnode. 

 
S strani podjetij smo preko vprašalnikov pridobili podatke zgolj za dve podjetji s področja predelovalnih 
dejavnosti. Podjetja, ki so (vsaj delno) odgovorila na elektronski anketni vprašalnik so: 

• KOŽAG d.o.o. 

• MIZARSTVO ŽUPEC d.o.o. 
 
Skupna raba električne energije v letu 2020 tako v navedenih podjetjih, ki so nam posredovala podatke, znaša  
39,69 MWh. 
 

Ključne ugotovitve: 
- Podatki za rabo energije v industriji (raba električne energije in goriv) v obdobju 2017 – 2019 zaradi 

zaupnosti podatkov niso na voljo (so zakriti). Ker gre za manjšo občino, kjer ni veliko podjetij, ki porabljajo 
določen energent (ali pa eno podjetje predstavlja večinsko porabo), SURS podatkov ne sme razkrivati. 

- Glede na podatke porabe električne energije, posredovane s strani Elektro Ljubljana d. d., je leta 2020 
znašala pri poslovnem odjemu 8.475  MWh. 

- Po podatkih Energetike Ljubljana d. d. je skupna raba zemeljskega plina v negospodinjskem sektorju leta 
2020 znašala 4.818 MWh. 

 

 Raba energije v prometu 
 
V Občini Ig je bilo leta 2020 (zadnji razpoložljiv podatek na Ministrstvu za infrastrukturo) 129,2 km cest, od 
tega 30,4 km državnih cest in 98,8 km občinski cest. Gostota javnega cestnega omrežja v občini znaša 1,30 
km/km2. Konec leta 2019 (31. 12.) je bilo registriranih 6.767 motornih vozil, od tega 4.112 (72,1 %  vseh vozil) 
predstavljajo osebni avtomobili. 
 
Občina Ig ima ugodno prometno lego v prostoru, saj znotraj občine potekajo pomembnejše državne ceste in 
kolesarske poti. Prav tako ima tudi ugodno geografsko lego, saj je občina ena izmed tistih, ki sodijo med 
občine Ljubljanske urbane regije (LUR) v Osrednjeslovenski statistični regiji. Skozi občino poteka Regionalna  
cesta III. reda (R3) s številko ceste 642 (Vrhnika–Podpeč–Ig–Ljubljana (Peruzzijeva)) ter Regionalna cest III. 
reda (R3) s številko ceste 728 (Škofljica–Ig–po cesti 642–Gornji Ig–Rakitna). Ostalo so občinske ceste. 
 

Preglednica 10: Dolžine cest v Občini Ig v letu 2020. 

kategorija dolžina (m) 

JAVNE CESTE - SKUPAJ 129.238 

Državne ceste 30.428 

..avtoceste - AC / 

..hitre ceste (z deljenim cestiščem) - HC / 

..hitre ceste (brez deljenega cestišča) - H1HC / 

..glavne ceste I - G1 / 

..glavne ceste II - G2 / 

..regionalne ceste I - R1 / 

..regionalne ceste II - R2 / 

..regionalne ceste III - R3 30.428 

..regionalne turist. ceste - RT / 

Občinske ceste 98.810 

..lokalne ceste - LC 38.275 

..glavne mestne ceste - LG 0 
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kategorija dolžina (m) 

..zbirne mestne ceste - LZ 0 

..mestne (krajevne) ceste - LK 0 

..javne poti - JP 59.576 

..javne poti za kolesarje - KJ 959 
vir: Ministrstvo za infrastrukturo 

 
Preglednica 11: Cestna vozila konec leta 2019 (31. 12.) v Občini Ig. 

 število % 

Vozila - SKUPAJ 5.701 100,0% 

Motorna vozila 5.516 96,8% 

..kolesa z motorjem 181 3,2% 

..motorna kolesa 249 4,4% 

..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili 4.112 72,1% 

....osebni avtomobili 4.066 71,3% 

....specialni osebni avtomobili 46 0,8% 

..avtobusi 0 0,0% 

..tovorna motorna vozila 351 6,2% 

....tovornjaki 257 4,5% 

....delovna motorna vozila 40 0,7% 

....vlačilci 22 0,4% 

....specialni tovornjaki 32 0,6% 

..traktorji 623 10,9% 

Priklopna vozila 185 3,2% 

..tovorna priklopna vozila 101 1,8% 

....priklopniki 71 1,2% 

....polpriklopniki 30 0,5% 

..bivalni priklopniki 31 0,5% 

..traktorski priklopniki 53 0,9% 
zadnji podatki na voljo 
vir: SURS 

 
Preglednica 12: Prometne obremenitve v Občini Ig, v letu 2019. 

Kat. 
ceste 

Štev. ceste 
Štev. 

odseka 
Prometni odsek 

Stac. 
začetka 

Stac. 
konca 

Števno 
mesto 

Ime 
števnega 

mesta 

Vsa vozila 
(PLDP) 

R3 642 1360 
IG - LJ 

(PERUZZIJEVA) 0 7.413 383 
Ig 2 

7.360 

R3 728 1148 ŠKOFLJICA - IG 0 5.325 161 Ig 4.101 

Motorji 
Osebna 
vozila 

Avtobusi Lah. tov.  < 3,5t 
Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. tov. 
nad 7t 

Tov. s 
prik. 

Vlačilci 
Dnevni 
NOO 

45 6.698 35 451 38 49 7 37 76 

36 3.658 3 317 25 38 10 14 41 
PLDP - povprečni letni dnevni promet vseh motornih vozil. 
Vir: Štetje 2019, Direkcija RS za infrastrukturo (zadnji podatki na voljo). 
 

V občini Ig se poudarja trajnostni razvoj tudi na področju prometa. Občina bo s povečanjem trajnostne 
mobilnosti vedno bolj prijetne za življenje in delo prebivalcev. S poudarjanjem in ustvarjanjem pogojev 
trajnostne mobilnosti se veča kakovost bivanja prebivalcev in obiskovalcev v občini. 
 
Občina Ig sama nima sprejete Celostne prometne strategije (CPS) občine, ima pa sprejeto CPS v okviru 
Ljubljanske urbane regije iz leta 2018. CPS regije sledi novim pristopom načrtovanja prometa, katerega 
osnovne značilnosti so: 
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- Strateško in ciljno načrtovanje 
- Osrednja cilja sta dostopnost in kakovost bivanja. 
- Osredotočenost na človeka. 
- Stroškovno učinkovito načrtovanje. 
- Upravljanje prometnega povpraševanja. 
- Osredotočenost na učinkovite in postopno vpeljane izboljšave. 
- Interdisciplinarnost in vključevanje sektorjev za zdravje, okolje in prostor. 
- Strateško presojanje skladnosti projektnih možnosti in zastavljenih ciljev. 
 
Prav tako imajo v občini Ig sprejet Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig, 
ki ga je Občinski svet Občine Ig sprejel na 21. redni seji dne 4. 12. 2013 (Uradni list RS, št. 129/06). Ta odlok 
določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti. 
 

 Javni potniški promet 
 
Na območju Občine Ig se izvajata medkrajevni in mestni potniški promet, ki ga izvaja Javno podjetje 
Ljubljanski potniški promet d.o.o., Ljubljana (JP LPP). Na območju občine Ig potekajo linije 19 I, 40 in 42. Linija 
19 l ima 8, linija 40 ima 12 in linija 42 ima 21 postajališč v občini Ig. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet 
d.o.o., skupaj s podizvajalci, izvaja tudi prevoze šolskih otrok. 
 

Zaradi spodbujanja e-mobilnosti in uporabe osebnih vozil, ki manj obremenjujejo okolje, se na območju 
Slovenije postavlja vse več polnilnic za električne vozila. Po podatkih Elektro Ljubljana d. d. je na območju 
občine Ig ena javna električna polnilnica in se nahaja v naselju Ig.  

 

 Občinski vozni park 
 
V sklopu občinskega voznega parka so bila obravnavana vozila v lasti občine Ig, to so občinska vozila in vozila 
javnih zavodov v lasti občine: Osnovna šola Ig in Vrtec Ig. Obravnavanih je 5 vozil, od tega sta 2 vozili na 
bencinski pogon, tri pa na dizelski pogon. 
 
Skupna raba energije v občinskem voznem parku je razvidna iz naslednje preglednice. Leta 2018 se je za 
potrebe voznega parka občine in javnih zavodov v lasti občine porabilo skupaj 21,5 MWh bencina in 46,1 
MWh dizla. Leta 2019 se je porabilo skupaj 20,9 MWh bencina in 47,4 MWh dizla ter leta 2020 18,4 MWh 
bencina in 43,7 MWh dizla. Leta 2020 je bila skupna poraba tako bencina kot tudi dizla nekoliko zmanjšala, 
razloga pa je predvsem pojav Novega koronavirusa SARS-CoV-2. 
 
Preglednica 13: Skupna raba energije v občinskem voznem parku in voznem parku javnih zavodov v lasti občine Ig. 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 [l] [MWh] 

BENCIN 2.419,4 2.348,4 2.064,0 21,5 20,9 18,4 

DIZEL 4.560,5 4.697,5 4.322,2 46,1 47,4 43,7 
Vir: Občina Ig, lastni preračun. 
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Grafikon 8: Poraba bencina in dizla v občinskem voznem parku in voznem parku javnih zavodov v lasti občine Ig, v 

MWh. 

 
Preglednica 14: Podatki o posameznem vozilu v občinskem voznem parku in voznem parku javnih zavodov v lasti 
občine Ig. 

Znamka vozila 
Leto izdelave 

vozila 
Podatek o 
energentu 

št. km 
2018 

št. km 
2019 

št. km 
2020 

povp. poraba 
(l/100 km) 

uporabnik 

Renault Kangoo ekspres 1.6 16V 2013 bencin 9.312 8.720 6.350 12 Vrtec Ig 

Renault Kangoo 1.2 2017 bencin 14.000 14.000 14.000 9,3 OŠ Ig 

Volkswagen Transporter 2.0.TDI 2019 dizel 22.500 22.500 22.500 10 OŠ Ig 

Dacia Dokker 2015 dizel 7.100 5.400 4.700 5,5 občina Ig 

Dacia duster 4x4, 1.5 dCi 110 2016 dizel 32.000 35.842 30.228 6 Občina Ig 

Vir: Občina Ig. 

 

 Ocena emisij iz prometa na cestnih odsekih štetja prometnih obremenitev 
 
Preglednica 15: Ocena emisij iz prometa na cestnih odsekih štetja prometa (PLDP). 

Prometni odsek CO (t/leto) CO2 (t/leto) NOx (t/leto) PM (t/leto) nmHOS (t/leto) 

IG - LJ (PERUZZIJEVA) 46,2 3.489,9 8,8 0,5 3,2 

ŠKOFLJICA - IG 18,5 1.400,5 3,5 0,2 1,3 

SKUPAJ 64,7 4.899,4 12,3 0,7 4,4 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, lastni izračuni. 
 
V letu 2019 je bilo iz državnih cest v Občini Ig 64,7 t emisij CO, 4.899,4 t emisij toplogrednega plina CO2, 12,3 
t emisij NOx, 4,4 t emisij nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (nmHOS) in 0,7 t emisij delcev PM. 
 

Ključne ugotovitve: 
- Na območju občine deluje javni promet – Javni potniški promet, ki ga izvaja Javno podjetje Ljubljanski 

potniški promet d.o.o. (linije 19 I, 40 in 42). 
- Na območju občine poteka avtobusni promet, v občini se nahaja 41 avtobusnih postajališč. 
- Na območju občine je po podatkih Elektro Ljubljana d. d. postavljena ena javna polnilnica električnih vozil. 

- Vozila v lasti občine Ig, to so občinska vozila in vozila javnih zavodov v lasti občine (Osnovna šola Ig in 
Vrtec Ig). Obravnavanih je 5 vozil, od tega sta dve vozili na bencinski pogon, tri pa na dizelski pogon. V 
voznem parku se je leta 2020 porabilo 18,4 MWh bencina in 43,7 MWh dizla. Vozil na električni pogon 
ni. 
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- Na cestnih odsekih štetja prometa se je v letu 2019 proizvedlo 4.899,4 t emisij toplogrednega plina CO2 
ter 64,7 t emisij CO, 12,3 t emisij NOx, 0,7 t emisij delcev PM10 in 4,4 t emisij nmHOS. 

 

 Raba električne energije 
 
Na območju občine Ig je distributer električne energije Elektro Ljubljana d. d. V nadaljevanju je podana analiza 
rabe električne energije v občini. Podatki so bili s strani Elektra Ljubljana d. d. posredovani po tarifnih 
skupinah: gospodinjski odjem, poslovni odjem, javna razsvetljava. 
 
V naslednji preglednici je prikazana poraba električne energije po tarifnih skupinah pri distributerju Elektro 
Ljubljana d. d. Pregled podatkov pokaže, da se je poraba gospodinjskega odjema v letu 2020 povečala glede 
na leto 2019 in 2018. Poraba pri poslovnem odjemu je v obdobju od 2018 do 2019 vseskozi naraščala. Pri 
javni razsvetljavi je bil poraba najvišja v letu 2018. Gospodinjski odjem predstavlja največji delež porabe 
električne energije, in sicer 62 % v letu 2020. 
 
Preglednica 16: Poraba električne energije v občini Ig po tarifnih skupinah v obdobju 2018–2020. 

leto 
gospodinjski odjem 

[kWh] 
poslovni odjem 

[kWh] 
javna razsvetljava 

[kWh] 
skupaj [kWh] 

2018 13.484.471 7.879.974 430.660 21.795.105 

2019 13.426.704 7.964.613 402.306 21.793.623 

2020 14.401.010 8.475.982 406.646 23.283.638 
Vir: Elektro Ljubljana, d. d. 
 

 

 
Grafikon 9: Rabe električne energije (kWh) v občini Ig v obdobju 2018–2020 po odjemnih skupinah. 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 
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Raba električne energije v obravnavanem obdobju v tarifni skupini poslovnega odjema kaže na trend 
povečevanja rabe, in sicer za 1,1 % leta 2019 ter za 6,4 % leta 2020. Raba električne energije v gospodinjstvih, 
se je leta 2019 znižala za 0,4 %, leta 2020 pa se je napram prejšnjemu letu povečala za 7,3 %. V opazovanem 
obdobju se je skupna raba električne energije povečala, in sicer za 6,8 % v letu 2020 glede na leto 2018.  
 
Preglednica 17: Stopnje rasti rabe (%) električne energije po posameznih skupinah porabnikov in skupaj za območje 
Občine Ig in v Sloveniji, za obdobje 2018–2020. 

tarifne skupine 2019/2018 2020/2019 2020/2018 

gospodinjski odjem -0,4 7,3 6,8 

poslovni odjem 1,1 6,4 7,6 

javna razsvetljava -6,6 1,1 -5,6 

skupna raba 0,01 6,8 6,8 

Slovenija -3,0 -4,8 -8,3 

Vir: Elektro Ljubljana d. d., lastni izračun. 

 
Poraba električne energije na prebivalca je v Občini Ig v letu 2020 znašala 3.065,7 kWh. V Sloveniji je poraba 
električne energije v letu 2020 znašala 6.041,9 kWh na prebivalca (Si-stat podatkovni portal, SURS). Poraba 
električne energije v gospodinjstvih je na prebivalca v Občini Ig v letu 2019 znašala 1.772,0 kWh na prebivalca. 
V Sloveniji je raba električne energije v gospodinjstvih v letu 2019 znašala 1.632,6 kWh na prebivalca (Si-stat 
podatkovni portal, SURS).  
 

Ključne ugotovitve: 
- Na območju občine Ig je distributer električne energije Elektro Ljubljana d. d. 
- Podatki o rabi električne energije so na voljo za gospodinjstva, poslovni odjem in javna razsvetljava. 
- V obdobju 2018–2020 se je raba električne energije povečevala, pri gospodinjskem odjemu za 6,8 %, pri 

poslovnem odjemu pa za 7,6 %. 
- Pri rabi električne energije v letu 2020 prevladuje gospodinjski odjem (62 %), pri poslovnem odjemu se 

porabi 36 % od vse porabljene električne energije v občini, 2 % se porabi v javni razsvetljavi. 
- Raba električne energije, ki se porabi samo v gospodinjstvih, je v občini Ig v letu 2019 na prebivalca 

znašala 1.772 kWh, kar je 8,5 % več kot na nivoju Slovenije (1.632,6 kWh/prebivalca). 
- Skupna raba električne energije na prebivalca je v občini Ig v letu 2020 znašala 3.065,7 kWh, kar je 49,3 

% manj od slovenskega povprečja (6.041,9 kWh/prebivalca). 

 

 Skupna raba energije v občini 
 
Preglednica 18: Skupna povprečna raba energije v občini Ig za obdobje 2018 - 2020. 

 končna raba energije [MWh] 

 

električna 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

utekočinjen 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 

občinske javne stavbe* 455,0 1.066,0 119,0 0,0 0,0 - - 1.640 

javna razsvetljava 413,0 0,0 0,0 0,0 - - - 406 

stanovanjske stavbe 13.770,0 18.969,0 1.815,3 2.230,0 20.517 - - 58.111 

industrija** 7.652,0 0,0 4.470,7 0,0 - - - 13.294 

občinski vozni park* 0,0 0,0 0,0 0,0 - 46 20 66 

skupaj 22.290,0 20.035,0 6.405,0 2.230,0 20.517,0 46 20 71.543,0 

delež [%] 31,16 28,00 8,95 3,12 28,68 0,06 0,03 100,00 

*Količina porabe energentov v industriji se razlikuje od realnega stanja, saj v poročanje o porabi toplotne in električne 
energije SURS-u ne pristopijo vsa podjetja v občini. Zaradi varovanja zasebnosti za industrijo ni bilo na voljo podatkov o 
rabi ELKO, UNP, dizelskega goriva in lesne biomase. Podatki o rabi električne energije in zemeljskega plina so bili 
pridobljeni s strani Elektro Ljubljana d. d. in Energetike Ljubljana d.o.o. 
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Grafikon 10: Skupna raba energije v občini po odjemalcih. 

 

 
Grafikon 11: Skupna raba energije v občini po energentih. 
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Preglednica 19: Proizvedena energija iz obnovljivih virov v občini Ig. 

 elektrika toplota skupaj 

 sončna energija lesna biomasa geoterm. energija  

proizvedena energija 
[MWh] 

256 20.517 130 20.903 

delež [%] 1,22 98,15 0,62 100,00 

Viri podatkov: Elektro Ljubljana d. d., SURS, Eko sklad, Envirodual d. o. o. (lasten preračun). 

 

 
Grafikon 12: Struktura virov obnovljive energije, proizvedene na območju občine. 

 

 
Grafikon 13: Delež porabe fosilne in obnovljive energije v občini. 
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Ključne ugotovitve: 
- Skupna povprečna raba energije v občini Ig je v obdobju 2018 - 2020 znašala 71.543 MWh, od tega 

predstavlja raba električne energije 22.290,0 MWh (31,16 %), raba toplotne energije 49.187,0 MWh 
(68,75 %) ter raba energije za promet (občinski vozni park) 66 MWh (0,09 %). 

- V skupni rabi energije glede na porabnike prevladuje raba v stanovanjskem sektorju z 80,09 %, sledi raba 
v industriji in poslovnem sektorju s 16,94 %. Občinske javne stavbe v skupni porabi predstavljajo 2,29 %, 
javna razsvetljava 0,58 % in občinski vozni park 0,09 %.  

- V skupni rabi energije glede na vir prevladuje raba električne energije 31,16 %, sledi raba lesne biomase 
z 28,68 %, kurilnega olja z 28,00 %, zemeljskega plina z 8,25 %, utekočinjenega naftnega plina z 3,12 %, 
dizla z 0,06 %, bencina z 0,03 %  
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 Analiza oskrbe z energijo 

 Skupne kotlovnice 

Na območju Občine Ig so po podatkih Upravne enote Ljubljana naslednji upravniki večstanovanjskih stavb: 

• Želva, d.o.o., Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana, 

• Upradom, d.o.o., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, 

• SZ Tomačevo Jarše, Tomačevo 1, 10000 Ljubljana, 

• Tabor, d.o.o., Tabor 9, 1000 Ljubljana, 

• Aktiva upravljanje d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin. 
 
V občini Ig s skupno kotlovnico upravlja le podjetje Aktiva upravljanje d.o.o., in sicer se kotlovnica nahaja na 
naslovu Zagorica 3 in ogreva stavbe na naslovih Zagorica 3, 5, 7, 9, 11 in 13. Kot energent za ogrevanje se v 
kotlovnici uporablja ekstra lahko kurilno olje, skupna moč kotlov je okoli 825 kW, letna poraba znaša 
približno 50.000 do 60.000 litrov. Za kotlovnico je predvidena priključitev na zemeljski plin (priključek je že 
izveden).  
 

Ključne ugotovitve: 
- Na območju občine Ig deluje pet upravnikov večstanovanjskih objektov, od katerih ima Aktiva upravljanje 

d.o.o. v upravljanju eno skupno kotlovnico. 
- Letno se v kotlovnici porabi v povprečju približno 50.000 do 60.000 litrov kurilnega olja oz. proizvede 

približno 553.300 kWh toplote. 
- Za kotlovnico je predvidena priključitev na zemeljski plin (priključek je že izveden). 

 

 Daljinsko ogrevanje 
 
Na območju občine Ig ni vzpostavljenega sistema daljinskega ogrevanja. 
 

Ključne ugotovitve: 
- Na območju občine ni vzpostavljenega sistema daljinskega ogrevanja. 

 

 Oskrba z električno energijo5 
 

Območje Občine Ig organizacijsko pokriva distribucijsko podjetje Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 56, 
1000 Ljubljana. 
 

 Zanesljivost oskrbe 
 
Zagotavljanje kriterija N-1 na 110 kV napetostnem nivoju, možnost zagotavljanja dvostranskega napajanja na 
20 kV napetostnem nivoju, avtomatizacija SN omrežij, ozemljitev nevtralne točke SN omrežij in zagotavljanje 
višje zanesljivosti obratovanja s kabliranjem SN in NN omrežij. Vsi našteti ukrepi so medsebojno odvisni in z 
vsemi vplivamo na zanesljivost napajanja uporabnikov elektrodistribucijskega sistema. Zato pri načrtovanju 
razvoja omrežij upoštevamo njihove medsebojne učinke. Zanesljivost napajanja uporabnikov 
elektrodistribucijskega sistema je v podeželskih omrežjih zaradi nadzemnih SN vodov in manjše zazankanosti 
omrežja slabše kot v mestnih omrežjih, ki so pretežno kabelska in praviloma zazankana. Zastavljen cilj pri 

 
5 Vir: Elektro Ljubljana d. d. 
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načrtovanju elektrodistribucijskega sistema v Elektro Ljubljana je postopen dvig stopnje zazankanosti 
omrežja in kabliranje SN in NN omrežij. 
 
Zasledovanje stanja zanesljivosti oskrbe spremljamo s pomočjo dimenzije kakovosti oskrbe uporabnikov z 
električno energijo - neprekinjenost napajanja, ki se nanaša na število in trajanje prekinitev. V spodnji 
preglednici je prikazana statistika vseh dogodkov na območju Elektro Ljubljana glede na število in trajanje 
prekinitev. 
 
Preglednica 20: Statistika dogodkov za območje Elektro Ljubljana v letu 2019. 

Število dogodkov 

Nenačrtovani 1059 

Načrtovani 2524 

Skupaj 3583 

Število dolgotrajnih prekinitev (> 3 min) 

Nenačrtovane 1059 

Načrtovane 2281 

Skupaj 3340 

Trajanje dolgotrajnih prekinitev v urah (> 3 min) 

Nenačrtovane 2853 

Načrtovane 5220 

Skupaj 8073 

  

Število kratkotrajnih prekinitev (=< 3 min) Skupaj 1502 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 

V naslednji tabeli je prikazana statistika vseh prekinitev na napajalnem območju RTP Grosuplje, ki napaja 

območje Občine Ig. Dogodki so razporejeni na načrtovane dolgotrajne prekinitve (remonti, vzdrževanja), 

nenačrtovane dolgotrajne prekinitve (izpadi in izklopi zaradi okvar) ter kratkotrajne prekinitve. 

Preglednica 21: Število prekinitev na območju RTP Grosuplje v letih 2018 in 2019. 
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RTP 110/20 KV ČRNUČE 314 120 73 121 360 161 82 117 

Vir: Elektro Ljubljana d.d. 

 

V naslednji tabeli je prikazana statistika nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev na napajalnem območju RTP 

Grosuplje glede na vzrok nastanka (višja sila, tuji vzrok in lastni vzrok). 

 

Preglednica 22: Število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev na območju RTP Grosuplje v letih 2018 in 2019 po vzroku 
nastanka 
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RTP 110/20 KV ČRNUČE 73 24 1 48 82 7 26 49 
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 Proizvodnja električne energije 
 
V sledečih preglednicah sta prikazana število proizvodnih naprav in proizvodnja električne energije 
(proizvedene količine) na območju Občine Ig. Podatki o proizvodnji EE na območju občine so bili posredovani 
s strani Elektro Ljubljana d. d. 
 
Na območju občine električno energijo proizvajajo zgolj sončne elektrarne s skupno priključno močjo 502 kW 
leta 2020. Količina proizvedene EE se je v obdobju 2018–2020 povečala za 11,8 %. V letu 2020 je bilo na 
območju občine Ig porabljenih 23.283.638 kWh električne energije, proizvedlo pa se je 361.255 kWh 
električne energije, kar predstavlja zgolj 1,6 % skupne porabe. 
 
Preglednica 23: Proizvedena količina električne energije v občini Ig (proizvajalci). 

vrsta elektrarne in 
priključna moč in 
proizvodnja 

leto 2018 leto 2019 leto 2020 

Priključna 
moč (kW) 

Proizvedena 
količina EE 

(kWh) 

Priključna 
moč (kW) 

Proizvedena 
količina EE 

(kWh) 

Priključna 
moč (kW) 

Proizvedena 
količina EE 

(kWh) 

Sončne elektrarne 140 118.992 140 138.846 140 134.918 

SKUPAJ  
PROIZVAJALCI 

140 118.992 140 138.846 140 134.918 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 
 
Preglednica 24: Proizvedena količina električne energije v občini Ig (samooskrba) 

vrsta elektrarne in 
priključna moč in 
proizvodnja 

leto 2018 leto 2019 leto 2020 

Priključna 
moč (kW) 

Proizvedena 
količina EE 

(kWh) 

Priključna 
moč (kW) 

Proizvedena 
količina EE 

(kWh) 

Priključna 
moč (kW) 

Proizvedena 
količina EE 

(kWh) 

Sončne elektrarne 97 49.557 195 100.197 362 226.337 

SKUPAJ  
SAMOOSKRBA 

97 49.557 195 100.197 362 226.337 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 
 

 
Grafikon 14: Proizvedene količine električne energije po vrsti elektrarne [kWh/leto].  

Vir podatkov: Elektro Ljubljana d. d. 

 
V naslednji preglednici so prikazani podatki Agencije za energijo – iz registra deklaracij za proizvodne naprave, 
ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. V registru se 
vodijo podatki o proizvodnih napravah z veljavno deklaracijo in imetniki deklaracij. 
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Preglednica 25: Proizvodne naprave električne energije na območju občine Ig. 

Številka 
deklaracije 

Veljavnost 
deklaracije 

Naziv 
proizvodne 

naprave 

Naslov 
proizvodne 

naprave 

Nazivna 
električn

a moč 
(kW) 

Vir oz. 
tehnologija 

Proizvajalec 

312-
83/2016-

4/311 

17.3.2016 
do 

17.3.2021 

SE 
KAHRIMAN

OVIĆ 

Hrenova 10, 
1292 Ig 

10 
Sončna 

elektrarna 
Fizična oseba 

312-
1359/2017

-4/370 

23.10.2017 
do 

23.10.2022 

Mala sončna 
elektrarna 

Leguan 
Storitve 

MFE Kolar2 

Ljubljanska 
cesta 33, 
1292 Ig 

21,84 
Sončna 

elektrarna 

LEGUAN STORITVE, 
trgovina, proizvodnja in 

storitve, d.o.o., Pšata 78, 
1262 Dol pri Ljubljani 

312-
801/2020-

2/311 

2.12.2020 
do 

2.12.2025 

Mala 
fotonapetos

tna 
elektrarna 
Miraja - Ig 

Iška vas 86, 
1292 Ig 

12,5 
Sončna 

elektrarna 

MIRAJA, računalniško 
svetovanje, d.o.o., Iška vas 

86, 1292 Ig 

312-
787/2019-

2/311 

24.12.2019 
do 

24.12.2024 

Mala 
fotonapetos

tna 
elektrarna 

Gerbec 

Zabrv 105, 
1292 Ig 

4,44 
Sončna 

elektrarna 

INŽENIRING INŠTALACIJ 
BOŠTJAN GERBEC S.P., Zabrv 

105, 1292 Ig 

312-
258/2016-

2/311 

17.3.2016 
do 

17.3.2021 

Mikro 
fotonapetos

tna 
elektrarna 

Strle-Ig 

Iška  11, 
1292 Ig 

49,95 
Sončna 

elektrarna 

ŠTEFAN STRLE - NOSILEC 
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 

NA KMETIJI, Iška 11, 1292 Ig 

312-
8/2020-
2/311 

5.2.2020 do 
5.2.2025 

Mikro 
fotonapetos

tna 
elektrarna 
Petkovšek 
7,93kWp 

Čevljarska 
ulica 5, 1292 

Ig 
7,93 

Sončna 
elektrarna 

ENERTEC, storitve, raziskave 
in razvoj v energetiki, d.o.o., 

Ulica borcev 58, 2000 
Maribor 

312-
482/2017-

2/370 

24.5.2017 
do 

24.5.2022 
MFE Rarika 

Matena 13, 
1292 Ig 

31,2 
Sončna 

elektrarna 

RARIKA marketing,trgovina, 
servis, storitve d.o.o., 

Tržaška cesta 132, 1000 
Ljubljana 

Vir: Register deklaracija proizvodnih naprav, 2021. 

 

Ključne ugotovitve: 
- Zanesljivost napajanja uporabnikov elektrodistribucijskega sistema je v podeželskih omrežjih zaradi 

nadzemnih SN vodov in manjše zazankanosti omrežja slabše kot v mestnih omrežjih, ki so pretežno 
kabelska in praviloma zazankana. Zastavljen cilj pri načrtovanju elektrodistribucijskega sistema v Elektro 
Ljubljana je postopen dvig stopnje zazankanosti omrežja in kabliranje SN in NN omrežij. 

- Zaradi novih potreb po električni energiji ter povečanja zanesljivosti oskrbe z električno energijo je 
planirano ojačanje obstoječega SN omrežja z izgradnjo novih kablovodov od obstoječe RP 20 kV Škofljica 
do naselja Ig. 

- V letu 2020 je bilo na območju občine Ig proizvedenih 361.255 kWh električne energije (to je 1,6 % od 
vse porabljene električne energije v občini). 
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 Oskrba z zemeljskim plinom 
 
Operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina na osnovi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe oskrbe s plinom v Občini Ig (Uradni list RS, št. 78/2002, 93/2005) je Energetika Ljubljana d. o. o., 
Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. 
 
V spodnji preglednici je prikazana poraba zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja po podatkih podjetja 
Energetika Ljubljana d. o. o. Poraba zemeljskega plina je za obdobje 2018–2020, prikazana ločeno po letih.  
 
Preglednica 26: Raba zemeljskega plina v Občini Ig v obdobju 2018–2020, po letih. 

 [MWh/leto] 

 2018 2019 2020 

gospodinjski odjem 1.665 1.787 1.994 

negospodinjski odjem 4.273 4.678 4.818 

skupaj 5.938 6.465 6.812 
Vir podatkov: Energetika Ljubljana d. o. o. 

 
V obdobju 2018–2020 se je raba zemeljskega plina v Občini Ig povečala za 14,7 %. Najprej se je raba ZP v letu 

2019 povečala za 8,9 % glede na leto 2018, nato pa se je ponovno povečala v letu 2020 glede na leto 2019. 

 

 
Grafikon 15: Distribuirane količine zemeljskega plina v Občini Ig v obdobju 2018–2020.  

Vir podatkov: Energetika Ljubljana d. o. o. 

 
Na področju oskrbe občine Ig z zemeljskim plinom med drugim zasledujemo tudi naslednje cilje: 

• Objekti na območju plinifikacije naj se priključijo in za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin. 
Prioritetna je aktivacija neaktivnih priključkov z zamenjavo ogrevalne naprave s plinskim 
kondenzacijskim kotlom. V večjih objektih naj se, zaradi povečanja energetske učinkovitosti rabe 
primarne energije in samooskrbe z električno energijo, kotlovnici prigradi sistem za soproizvodnjo 
toplote in električne energije. 

 

• Plinovodno omrežje je mlado, zato je potrebno zasledovati cilj povečanja njegove izkoriščenosti 
(kriterij MWh/km) s priključevanjem dodatnih objektov, kar vpliva na izboljšanje kakovosti zraka in 
nižjo ceno uporabe plinovodnega omrežja za vse odjemalce. 
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• Načrtovano je povečanje deleža plinov obnovljivega in nefosilnega izvora (biometan, sintetični metan 
vključno z vodikom) v plinovodnem omrežju do 10 % do leta 2030. 

 

Ključne ugotovitve: 
- Oskrbo z zemeljskim plinom opravlja gospodarska javna služba Energetika Ljubljana d. o. o. 
- Poraba zemeljskega plina se je v obdobju 2018–2020 povečala za 14,7 %. 
- V večjih objektih naj se, zaradi povečanja energetske učinkovitosti rabe primarne energije in samooskrbe 

z električno energijo, kotlovnici prigradi sistem za soproizvodnjo toplote in električne energije. 
- Potrebno je zasledovati cilj povečanja izkoriščenosti (kriterij MWh/km) plinovodnega omrežja s 

priključevanjem dodatnih objektov, kar vpliva na izboljšanje kakovosti zraka in nižjo ceno uporabe 
plinovodnega omrežja za vse odjemalce. 

- Načrtovano je povečanje deleža plinov obnovljivega in nefosilnega izvora (biometan, sintetični metan 
vključno z vodikom) v plinovodnem omrežju do 10 % do leta 2030. 
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 Analiza emisij 

 
Analiza sedanjih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije, je osnova za ukrepe za zamenjavo fosilnih 
energentov za obnovljive vire ter za učinkovitejšo rabo energije. Sestavni del energetske politike je namreč 
tudi učinkovita raba energije (URE) in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem so 
pomembne direktive Evropske Unije, ki zapovedujejo povečanje deleža OVE v primarni energetski bilanci ter 
Kjotskega protokola o zmanjšanju emisij CO2. Tudi Slovenija se je zavezala, da bo dvignila delež OVE v primarni 
bilanci. Kjotski protokol je bil v Sloveniji sprejet z Zakonom o ratifikaciji Kyotskega protokola k Okvirni 
konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Ur. l. RS, št. 17/2002). Protokol zavezuje države 
pogodbenice k vrsti aktivnosti, katerih cilj je količinsko omejevanje in zniževanje emisij toplogrednih plinov. 
V okviru teh aktivnosti je med drugim predvideno tudi povečanje energetske učinkovitosti na ustreznih 
področjih gospodarstva v državi, raziskovanje, spodbujanje, razvoj in povečana uporaba novih in obnovljivih 
virov energije. Eden izmed najboljših nadomestilo za uporabo fosilnih goriv je lesna biomasa, med katero 
spadajo lesni ostanki v gozdovih, ostanki pri industrijski predelavi lesa in kemično neobdelan les. Pri 
zgorevanju lesa je količina v zrak sproščenega CO2 enaka kot pri gnitju in ga drevesa spet porabijo za svojo 
rast. Zaradi tega pravimo, da je lesna biomasa z vidika CO2 nevtralno gorivo. 
 
Zavedanje podnebnih sprememb ter degradacija okolja in življenjskega prostora bitij je privedlo do nove 
strategije, ki je bila konec leta 2019 sprejeta s strani Evropske komisije. Strategija » Evropski zeleni dogovor« 
se zavzema za učinkovito izkoriščanje virov in sodobno, konkurenčno gospodarstvo. V okviru Evropskega 
zelenega dogovora do leta 2050 ne bo več neto emisij toplogrednih plinov. Cilje Evropskega zelenega 
dogovora bomo dosegli tako, da bomo podnebne in okoljske izzive spremenili v priložnosti na vseh področjih 
politike in omogočili prehod, ki bo pravičen in vključujoč za vse. Evropski zeleni dogovor vsebuje akcijski načrt 
za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo, obnovo biotske raznovrstnosti ter 
zmanjšanje onesnaževanja. Za dosego tega cilja bo potrebno ukrepanje vseh sektorjev našega gospodarstva 
ter naložbe v okolju prijazne tehnologije, podpora industriji za inovacije, uvajanje čistejših, cenejših in bolj 
zdravih oblik zasebnega in javnega prevoza, dekarbonizacija energetskega sektorja, povečanje energetske 
učinkovitosti stavb in delo z mednarodnimi partnerji za izboljšanje globalnih okoljskih standardov. EU bo 
zagotovila finančno podporo in tehnično pomoč tistim, ki jih bo prehod na zeleno gospodarstvo najbolj 
prizadel. To bo zagotovila z mehanizmom za pravični prehod, ki bo v obdobju 2021–2027 v najbolj prizadetih 
regijah pomagal mobilizirati najmanj 100 milijard evrov. 
 
Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili standardne emisijske faktorje, ki se uporabljajo 
v Evropski Uniji in so običajni tudi v Sloveniji. Uporaba standardnih emisijskih faktorjev v skladu z načeli 
medvladnega odbora za podnebne spremembe, pri katerih se upoštevajo vse emisije CO2 nastale zaradi 
porabe energije na območju lokalnega organa, in sicer neposredno z zgorevanjem goriv v lokalni skupnosti 
ali posredno z zgorevanjem goriv zaradi uporabe električne energije in ogrevanja/hlajenja na njegovem 
območju. Ta pristop temelji, tako kot pri nacionalnih evidencah toplogrednih plinov pripravljenih na podlagi 
Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah in Kjotskega protokola, na vsebnosti ogljika v gorivu. Pri 
tem pristopu so emisije CO2, nastale z uporabo energije iz obnovljivih virov in emisije, nastale z uporabo 
zelene energije, za katero so bila izdana potrdila o izvodu, enake nič. Ker je CO2 najpomembnejši toplogredni 
plin, deleža emisij CH4 in N2O ni treba računati. Standardni emisijski faktorji, ki sledijo IPCC principom, 
temeljijo na vsebnosti ogljika v gorivu. Poenostavljeno, v nadaljevanju predstavljeni emisijski faktorji, 
predpostavljajo, da ves ogljik v gorivih tvori CO2. Dejansko pa manjši delež ogljika (običajno manj od 1 %) tvori 
tudi druge spojine, kot na primer ogljikov monoksid (CO) in večina tega ogljika oksidira v CO2 šele v atmosferi.  
 

Uporabili smo privzete emisijske faktorje naveden v Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije 
(Ur. l. RS, št. 67/15, 14/17) oziroma emisijske faktorje, navedene v priročniku za izdelavo SECAP. 
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Preglednica 27: Standardni emisijski faktorji za izračun emisij CO2 na podlagi porabe energije. 

energent/vir energije emisijski faktor [t/MWh] 

ekstra lahko kurilno olje 0,267 

zemeljski plin 0,202 

utekočinjen naftni plin 0,227 

lesna biomasa 0 

električna energija* 0,353 

rjavi premog 0,341 

lignit 0,364 

energija sonca 0 

energija vode 0 

aerotermalna energija 0 

geotermalna energija 0 

bencin 0,249 

dizel 0,267 

Vir: Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije - Priloga III: Emisijski faktorji za določanje manjšanja 
izpustov ogljikovega dioksida. 
* Emisijski faktor električne energije, Institut »Jožef Stefan«:  
https://ceu.ijs.si/izpusti-co2-tgp-na-enoto-elektricne-energije/ 
 
Preglednica 28: Emisije CO2 na območju občine Ig v obdobju 2018 - 2020. 

 emisije CO2 / emisije ekvivalentov CO2 [t/leto] 

 

električna 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

utekočinjen 
naftni plin 

dizel bencin skupaj 
delež 
[%] 

občinske javne stavbe 223,0 284,6 24,0 0,0 0,0 0,0 531,6 2,94 

javna razsvetljava 202,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,4 1,12 

stanovanjske stavbe 6.747,3 5.064,7 366,7 506,2 0,0 0,0 12.684,9 70,13 

poslovni sektor 3.749,5 0,0 903,1 0,0 0,0 0,0 4.652,6 25,72 

občinski vozni park 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 5,0 17,3 0,10 

skupaj 10.922,1 5.349,3 1.293,8 506,2 12,3 5,0 18.088,7 100,00 

delež [%] 60,38 29,57 7,15 2,80 0,07 0,03 100,00  

 
Na območju občine Ig v obravnavanih sektorjih skupaj letno nastane 18.088,7 ton emisij CO2 oz. 2,38 ton 
emisij CO2 na prebivalca. Pri izračunu je upoštevana raba električne (posredne emisije), raba toplotne 
energije in raba energije za javni promet znotraj občine (neposredne emisije), ne pa tudi osebni prevoz 
prebivalcev, potovanja in nakup izdelkov, s čimer posamezna oseba prav tako neposredno ali posredno 
povzroča emisije CO2. 
 
Glede na podatke Slovenske fundacije za trajnostni razvoj (Umanotera), znaša ravnotežna vrednost izpustov 
2 toni CO2/leto na osebo. Ob tej vrednosti bi glede na številčnost svetovne populacije Zemljina atmosfera še 
lahko vzdrževala ravnovesje ogljikovega dioksida (Umanotera, 2020). 
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Grafikon 16: Emisije CO2 po odjemalcih. 

 

 
Grafikon 17: Emisije CO2 po energentih. 
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Grafikon 18: Emisije CO2 glede na rabo električne in toplotne energije ter energije za promet (občinski vozni park). 

 

Poleg emisij CO2 so izračunane tudi emisije nekaterih drugih plinov in prahu, in sicer emisije SO2, NOX, CXHY, 
CO ter prahu oziroma delcev PM10. Emisijski faktorji za izračun navedenih onesnaževal so podani v naslednji 
preglednici. 
 
Preglednica 29: Standardni emisijski faktorji za izračun emisij drugih onesnaževal zraka. 

energent SO2 [t/MWh] NOX [t/MWh] CXHY [t/MWh] CO [t/MWh] prah [t/MWh] 

ekstra lahko kurilno olje 0,000432 0,000144 0,0000216 0,000162 0,000018 

utekočinjen naftni plin 0,0000108 0,00036 0,0000216 0,00018 0,0000036 

zemeljski plin 0,0 0,000108 0,0000216 0,000126 0,0 

lesna biomasa 0,0000396 0,000306 0,000306 0,00864 0,000126 

rjavi premog 0,0054 0,000612 0,003276 0,01836 0,001152 

bencin - 0,000736088 - 0,007141653 0,0000025295 

dizel - 0,001104859 - 0,000283887 0,0000937766 

električna energija 0,0029016 0,0025992 0,0011016 0,0064008 0,0001008 

Vir: Študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo energijskih in 
emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe“. 
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Preglednica 30: Emisije SO2 v obdobju 2018 - 2020. 

 emisije SO2 [t/leto] 

 

električna 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

utekočinjen 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 
delež 
[%] 

občinske javne stavbe 1,32 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 2,40 

javna razsvetljava 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,62 

stanovanjske stavbe 39,95 8,19 0,00 0,02 0,81 0,00 0,00 48,99 66,05 

poslovni sektor 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,20 29,94 

občinski vozni park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

skupaj 64,68 8,66 0,00 0,02 0,81 0,00 0,00 74,17 100,00 

delež [%] 87,20 11,67 0,00 0,03 1,10 0,00 0,00 100,00  

 
Preglednica 31: Emisije NOX v obdobju 2018 - 2020. 

 emisije NOX [t/leto] 

 

električna 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

utekočinjen 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 
delež 
[%] 

občinske javne stavbe 1,18 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,96 

javna razsvetljava 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 1,56 

stanovanjske stavbe 35,79 2,73 0,20 0,80 6,28 0,00 0,00 45,80 66,71 

poslovni sektor 19,89 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37 29,67 

občinski vozni park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,07 0,10 

skupaj 57,94 2,89 0,69 0,80 6,28 0,05 0,01 68,66 100,00 

delež [%] 84,38 4,20 1,01 1,17 9,14 0,07 0,02 100,00  

 
 
Preglednica 32: Emisije CXHY v obdobju 2018 - 2020. 

 emisije CXHY [t/leto] 

 

električna 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

utekočinjen 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 
delež 
[%] 

občinske javne stavbe 0,50 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 1,68 

javna razsvetljava 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 1,45 

stanovanjske stavbe 15,17 0,41 0,04 0,05 6,28 0,00 0,00 21,94 69,77 

poslovni sektor 8,43 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 8,53 27,11 

občinski vozni park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

skupaj 24,55 0,43 0,14 0,05 6,28 0,00 0,00 31,45 100,00 

delež [%] 78,07 1,38 0,44 0,15 19,96 0,00 0,00 100,00  

 
Preglednica 33: Emisije CO v obdobju 2018 - 2020. 

 emisije CO [t/leto] 

 

električna 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

utekočinjen 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 
delež 
[%] 

občinske javne stavbe 2,91 0,17 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,96 

javna razsvetljava 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 0,81 

stanovanjske stavbe 88,14 3,07 0,23 0,40 177,27 0,00 0,00 269,11 82,92 

poslovni sektor 48,98 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 49,54 15,26 

občinski vozni park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,16 0,05 
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 emisije CO [t/leto] 

 

električna 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

utekočinjen 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 
delež 
[%] 

skupaj 142,67 3,25 0,81 0,40 177,27 0,01 0,14 324,55 100,00 

delež [%] 43,96 1,00 0,25 0,12 54,62 0,00 0,04 100,00  

 
Preglednica 34: Emisije prahu v obdobju 2018 - 2020. 

 emisije prahu [t/leto] 

 

električna 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

utekočinjen 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 
delež 
[%] 

občinske javne stavbe 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 1,25 

javna razsvetljava 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,80 

stanovanjske stavbe 1,39 0,34 0,00 0,01 2,59 0,00 0,00 4,32 83,05 

poslovni sektor 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 14,82 

občinski vozni park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

skupaj 2,25 0,36 0,00 0,01 2,59 0,004 0,00 5,20 100,00 

delež [%] 43,17 6,93 0,00 0,15 49,67 0,08 0,00 100,00  

 
Preglednica 35: Skupne emisije obravnavanih onesnaževal v obdobju 2018 - 2020. 

 emisije [t/leto] 

 CO2 SO2 NOX CXHY CO prah 

občinske javne stavbe 531,6 1,8 1,3 0,5 3,1 0,1 

javna razsvetljava 202,4 1,2 1,1 0,5 2,6 0,0 

stanovanjske stavbe 12.684,9 49,0 45,8 21,9 269,1 4,3 

poslovni sektor 4.652,6 22,2 20,4 8,5 49,5 0,8 

občinski vozni park 17,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 

skupaj 18.088,7 74,2 68,7 31,5 324,6 5,2 

 
 

Ključne ugotovitve:  
- Na območju občine Ig je v obdobju 2018 - 2020 zaradi rabe energije v obravnavanih sektorjih skupaj letno 

nastalo 18.088,7 ton emisij CO2 oz. 2,38 ton emisij CO2 na prebivalca, kar je bistveno manj od slovenskega 
povprečja (ogljični odtis je v Sloveniji leta 2018 znašal 8,4 t/leto/prebivalca (Umanotera, 2020). 

- Glede na podatke Slovenske fundacije za trajnostni razvoj (Umanotera), znaša ravnotežna vrednost 
izpustov 2 toni CO2/leto na osebo (Umanotera, 2020). V občini Ig je ta vrednost presežena za 19 %. 

- Zaradi rabe energije v občini je leta 2019 nastalo tudi 74,2 ton emisij SO2, 68,7 ton emisij NOX, 31,5 ton 
emisij CXHY, 324,6 ton emisij ogljikovega monoksida ter 5,2 ton emisij prahu. 
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 Šibke točke oskrbe in rabe energije 

 
Šibke točke oskrbe in rabe energije so opredeljene na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije. Šibke 
točke so opredeljene s kazalniki odmikov trenutnega stanja od želenega oziroma pričakovanega stanja. 
 
Na območju občine so evidentirana varovana območja narave in enote kulturne dediščine, ki predstavljajo 
omejitve pri umeščanju dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov ter pri izkoriščanju različnih naravnih virov 
in uporabi različnih energetskih sistemov. 

 Stanovanjski sektor 
Preglednica 36: Šibke točke oskrbe in rabe energije – stanovanjski sektor. 

kazalniki trenutno stanje pričakovano stanje obrazložitev 

delež kurilnih naprav na 
ELKO (%) 

32 
 Zamenjava kurilnih naprav na ELKO z 

napravami na OVE ali na zemeljski 
plin kot čistejše fosilno gorivo. 

delež kurilnih naprav na 
lesno biomaso (%) 

56 
 

Povečanje števila novih, sodobnih  
kurilnih naprav na lesno biomaso na 
območjih, kjer trenutno prevladujejo 
individualna kurišča na fosilna goriva 
ter stare kurilne naprave na lesno 
biomaso. 

povprečna starost 
kurilnih naprav 

kurilne naprave 
na ELKO: 22 let 

 
kurilne naprave 

na lesno 
biomaso: 21 let 

 

Zamenjava kurilnih naprav, ki so 
starejše od 20 let z novimi, bolj 
učinkovitimi kurilnimi napravami, s 
čimer se zmanjša tudi negativen vpliv 
na okolje in zdravje prebivalcev. 

priključenost na omrežje 
zemeljskega plina 
(%) 

40  

Povečati delež aktivnih priključkov, ki 
imajo status neaktivni priključek. 
Zemeljski plin kot energent za 
ogrevanje naj uporabijo predvsem 
stavbe, ki se trenutno ogrevajo s 
kurilnim oljem. 

Delež rabe obnovljivih 
virov energije za toploto 
(%) 

46 

 
 
 
 

Zaradi zmanjšanja kurilnih naprav na 
fosilna goriva, se v prihodnosti 
pričakuje dvig deleža rabe obnovljivih 
virov energije. 

 Javni sektor 
Preglednica 37: Šibke točke oskrbe in rabe energije – javni sektor. 

kazalniki trenutno stanje pričakovano stanje obrazložitev 

povprečna specifična 
poraba električne in 
toplotne energije 
(energijsko število) 
(kWh/m2/a)  

162 kWh/m2   

Zmanjšanje letne porabe energije 
pod 100 kWh/m2 v javnih objektih. 
Trenutno ima 1 objekt od osmih 
letno porabo energije pod 100 
kWh/m2. 

Delež kurilnih naprav na 
ELKO (%) 

90 
 Zamenjava kurilnih naprav na ELKO z 

napravami na OVE ali na zemeljski 
plin kot čistejše fosilno gorivo. 

Delež rabe obnovljivih 
virov energije (%) 

4,20 
 Trenutno samo ena stavba izkorišča 

obnovljive vire energije (nameščena 
toplotna črpalka). S predvidenimi 
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kazalniki trenutno stanje pričakovano stanje obrazložitev 

energetskimi sanacijami, se bo delež 
rabe obnovljivih virov energije 
povečal. 

 Industrija in podjetniški sektor 
Preglednica 38: Šibke točke oskrbe in rabe energije – industrija. 

kazalniki trenutno stanje pričakovano stanje obrazložitev 

poraba energije (glede 
na podatke Elektro 
Ljubljana d.d. in 
Energetika Ljubljana 
d.o.o.) 

električna energija 
(7.652,0 MWh) 

 
 

zemeljski plin 
(4.470,7 MWh) 

 

Preučiti možnosti izrabe geotermalne 
energije in odpadne toplote iz 
proizvodnih procesov, postavitev 
sončnih elektrarn na strehe večjih 
industrijskih in poslovnih objektov. 
 
Predlagana je namestitev novih 
sistemov soproizvodnje toplote in 
elektrike (SPTE) v proizvodnih in 
poslovnih objektih. 

 Javna razsvetljava 
Preglednica 39: Šibke točke oskrbe in rabe energije – javna razsvetljava. 

kazalniki trenutno stanje pričakovano stanje obrazložitev 

specifična poraba 
električne energije na 
prebivalca na leto  
(kWh/prebivalca) 

55,26 
kWh/prebivalca 
(obdobje 2018 - 

2020) 

 

Skladno z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. L. RS, št. 
81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) je 
predpisana letna poraba elektrike 
vseh svetilk, ki so na območju 
posamezne občine vgrajene v 
razsvetljavo občinskih cest in 
razsvetljavo javnih površin, ki jih 
občina upravlja – 44,5 kWh na 
prebivalca. 

 Električna energija 
Preglednica 40: Šibke točke oskrbe in rabe energije – električna energija. 

kazalniki trenutno stanje pričakovano stanje obrazložitev 

končna poraba električne 
energije v gospodinjstvih 
na prebivalca 
(kWh/prebivalca) 

1.772 
 

Končna poraba električne energije v 
gospodinjstvih na prebivalca, 
Slovenija (2020): 1.632,6 
kWh/prebivalca (vir: SURS). Raba 
električne energije v gospodinjstvih 
na prebivalca je višja od slovenskega 
povprečja. Želeno je zmanjšanje 
porabe električne energije v 
gospodinjstvih na prebivalca. 
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 Potenciali OVE 
Preglednica 41: Šibke točke oskrbe in rabe energije – potenciali OVE. 

kazalniki trenutno stanje pričakovano stanje obrazložitev 

možna raba sončne 
energije glede na 
razpoložljivi potencial 
občinskih javnih stavb 

neizkoriščen 
potencial 

 

Možnost izkoriščanja sončne 
energije: 
ob namestitvi solarnih modulov z 
nazivno močjo 325 Wp bi lahko na 
vseh občinskih stavbah s primernim 
potencialom, ki ne sodijo pod 
varstveni režim kulturne dediščine, 
proizvedli 482 MWh/leto. 
 
Pričakuje se povečanje proizvodnje 
električne energije s sončnimi 
elektrarnami. 

možna raba sončne 
energije glede na 
razpoložljivi potencial 
vseh stavb v občini 

neizkoriščen 
potencial 

 

Možnost izkoriščanja sončne 
energije: 
ob namestitvi solarnih modulov z 
nazivno močjo 325 Wp bi lahko na 
vseh stavbah v občini s primernim 
potencialom, ki ne sodijo pod 
varstveni režim kulturne dediščine, 
proizvedli 28.962 MWh/leto. 
 
Pričakuje se povečanje proizvodnje 
električne energije s sončnimi 
elektrarnami. 

možnosti izrabe plitke 
geotermalne energije 

neizkoriščen 
potencial 

 

Na območju občine je na 54,9 % 
površine najbolj primerna vgradnja 
odprtih sistemov voda-voda, 
medtem ko je na 45,2 % ozemlja 
občine bolj primerna vgradnja 
zaprtih sistemov (geosond in 
vkopanih toplotnih izmenjevalcev). 
Temperatura tal v globini 100 m na 
območju občine znaša med 10 in 14 
°C. 
 
Pričakuje se povečanje števila 
geotermalnih toplotnih črpalk za 
izrabo plitke geotermalne energije. 

možnosti izrabe vetrne 
energije 

manjši 
neizkoriščen 

potencial 

 

V občini Ig obstaja teoretični 
potencial za izkoriščanje vetrne 
energije v višjih legah na zahodnem 
in južnem delu občine na 
nadmorskih višinah nad 900 m 
(predvsem na območju Krimskega 
hribovja). Tam povprečna hitrost 
vetra 50 m nad tlemi presega 4,5 
m/s, kar je ugodno za postavitev 
vetrnih turbin. 
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kazalniki trenutno stanje pričakovano stanje obrazložitev 

Za bolj natančno preučitev 
smotrnosti postavitve vetrne 
elektrarne se predlaga izvajanje 
meritev na potencialno 
najprimernejših območjih. 
Predlagana lokacija za poskusne 
meritve je televizijski in radijski 
oddajnik na Krimu. 

možnost izrabe vodne 
energije 

manjši  
neizkoriščen 

potencial 

 

Manjši hidroenergetski potencial za 
male hidroelektrarne (moči 5 do 50 
kW) predstavlja vodotok Iška, njegov 
potencial znaša slaba 2 MW nazivne 
moči ter približno 8.000 MWh letne 
proizvodnje energije. 

možnost izrabe lesne 
biomase 

velik, delno 
izkoriščen 
potencial 

 
možnost izrabe lesne biomase 

Glede na ocene Zavoda za 
gozdove Slovenije občina 
Ig sodi med bolj primerne 
občine za izrabo lesne 
biomase v energetske 
namene, delež gozda v 
občini je 57,9 %. 

 

 

Glede na ocene Zavoda za gozdove 
Slovenije občina Ig sodi med bolj 
primerne občine za izrabo lesne 
biomase v energetske namene, 
delež gozda v občini je 57,9 %. 



                                                                                                   Lokalni energetski koncept Občine Ig    

ENVIRODUAL d. o. o.                                                                                                                                                                         Stran | 51 

 

 Analiza potencialov obnovljivih virov energije 

 Potencial izrabe lesne biomase 
 

Pojem biomasa opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki jo lahko 
uporabimo kot vir energije. V to skupino uvrščamo: les in lesne ostanke (lesna biomasa), ostanke iz 
kmetijstva, nelesnate rastline uporabne za proizvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, 
sortirane odpadke iz gospodinjstev, odpadne gošče oz. usedline ter organsko frakcijo mestnih komunalnih 
odpadkov in odpadne vode živilske industrije. V tem pomenu sodi biomasa med obnovljive vire energije. V 
skupino lesne biomase uvrščamo: les iz gozdov, les iz površin v zaraščanju, les iz kmetijskih in urbanih površin, 
lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa in odslužen (neonesnažen) les. Obnovljivost vira, 
domačnost, razvoj tehnologij priprave in rabe ter cenovna konkurenčnost dviguje pomen lesa kot vira 
energije. Les je pomemben vir energije predvsem v podeželskih predelih Slovenije. Žal pa so glavne značilnosti 
trenutne rabe zastarele tehnologije priprave in rabe, slabi izkoristki kurilnih naprav, neustrezne emisijske 
vrednosti ter nekonkurenčne cene pridobljene energije (Zavod za gozdove Slovenije, 2021). 
 
Potencial lesne biomase je količina lesa, ki je na nekem območju trajno razpoložljiva v energetske namene. 
Pri tem moramo ločevati med teoretičnim in dejansko razpoložljivim potencialom. Teoretični potencial lesne 
biomase iz gozdov je vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko pridobimo iz gozdov. Teoretični potencial lesne 
biomase gozdov je tako najvišji dovoljen posek lesa. Dejanski razpoložljivi potencial je manjši od teoretičnega 
zaradi različnih dejavnikov: načel gospodarjenja z gozdovi, tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase 
(opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov in gozdarskih podjetji za pridobivanje lesne biomase), trga 
gozdnih lesnih proizvodov (razmerje med stroški pridobivanja in ceno lesne biomase oz. posameznih gozdnih 
lesnih sortimentov na trgu) in socio-ekonomskih razmer lastnikov gozdov - značilnosti posameznih socio-
ekonomskih kategorij lastnikov gozdov in iz tega izhajajoč odnos do gozda (Zavod za gozdove Slovenije, 2021). 
 
Glede na dejansko rabo tal v občini Ig 57,9 % površine pokriva gozd. Na podlagi tega lahko zaključimo, da 
občina ima teoretični potencial za izrabo lesne biomase iz gozdov v energetske namene. Dejansko 
razpoložljive količine lesne biomase iz gozdov pa omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Pri 
odločanju o spodbujanju rabe lesne biomase na lokalnem nivoju je pomembno poznavanje omejitev. 
 
Glede na zadnje podatke rabe tal (MKGP) znaša površina gozdov v občini Ig 5.722 ha, po podatkih Zavoda za 
gozdove Slovenije prevladuje zasebni gozd (74,9 %). 
 
Preglednica 42: Površina gozdov v občini Ig glede na lastništvo. 

površina skupaj 
(ha) 

zasebni gozd 
(ha) 

državni gozd 
(ha) 

5.405,0 4.048,3 1.356,7 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2004. 

 
V Sloveniji večji del proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov predstavlja hlodovina (cca. 40 %) in drug tehnični 
les (cca. 30 %), ki je namenjen mehanični in kemični predelavi, ostane v energetske namene cca. 30 % poseka. 
 
V naslednji preglednici je za občino Ig prikazana ocena potenciala za izrabo lesne biomase, ki so jo izdelali na 
Zavodu za gozdove Slovenije na podlagi njihovih podatkov ter podatkov Statističnega urada RS (podatki iz 
baze SWEIS iz let 2002, 2003 in 2004). Predstavljeni podatki so pripomoček za lažje odločanje. Rezultati niso 
namenjeni izdelavam študij izvedljivosti za posamezne biomasne objekte. S predstavitvijo posameznih 
pomembnih parametrov na nivoju občin ter izračunom strokovnih ocen so želeli prikazati kako raznolike so 
razmere v Sloveniji. Hkrati so želeli omogočiti posamezniku, da oceni kateri dejavniki (socialni, ekonomski ali 
okoljski) so v posamezni občini bolj kritični in kateri manj. Za osnovo so vzeli podatke o gozdovih in nekatere 
splošne podatke o občinah. Podatki o lesnopredelovalni industriji in količinah lesnih ostankov niso zajeti v 
analizo. Podatki v obliki rangov ne morejo biti podlaga za strokovne študije (Zavod za gozdove Slovenije, 
2021). 
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Preglednica 43: Ocena potenciala lesne biomase v občini Ig. 

površina gozdov 5.722 ha 

delež gozda 57,9 % 

površina gozda na prebivalca 0,75 ha/prebivalca 

delež zasebnega gozda 74,9 % 

največji možni posek 18.391 m3/leto 

realizacija največjega možnega poseka 8.636 m3 

delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov 4,3 % 

delež stanovanj ogrevanih z lesom 36 % 

demografski kazalci: 3 

socialno-ekonomski kazalci: 3 

gozdnogospodarski kazalci: 5 

sinteza kazalcev: 5 
Ocena 1 – občine so manj primerne za rabo lesne biomase, ocena 5 – občine so bolj primerne za rabo lesne biomase. 
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2004; MKGP, 2021. 

 
Pri oceni potenciala za izkoriščanje lesne biomase so na Zavodu za gozdove Slovenije upoštevali: 
- demografske kazalce: v to skupino so uvrstili delež zasebne gozdne posesti, površino gozda na prebivalca 

in delež stanovanj, kjer za ogrevanje uporabljajo les kot glavni oziroma edini vir energije; 
- socialno-ekonomske kazalce: v to skupino so uvrstili delež gozda, realizacijo najvišjega možnega poseka 

in ocenjen delež lesa primernega za energetsko rabo; 
- gozdnogospodarske kazalce: povprečna velikost gozdne posesti, delež težje dostopnih in manj odprtih 

gozdov ter delež mlajših razvojnih faz gozda. 
 

Ključne ugotovitve: 
- Glede na ocene Zavoda za gozdove Slovenije občina Ig sodi med bolj primerne občine za izrabo lesne 

biomase v energetske namene (ocena 5), delež gozda v občini je 57,9 %. 

 

 Potencial izrabe bioplina 
 
Bioplin se lahko pridobiva iz naslednjih virov:  
- odpadki v kmetijstvu: živalski iztrebki in kmetijski zeleni odpadki, 
- organski odpadki na odlagališčih komunalnih odpadkov, 
- biorazgradljivi odpadki na centralnih čistilnih napravah odpadne vode (odplake), 
- biorazgradljivi odpadki industrije, 
- odpadki kuhinj, restavracij in trgovin z živili. 
 
Glede na podatke iz Registra deklaracij za proizvodne naprave Agencije za energijo je v Sloveniji trenutno 27 
veljavnih deklaracij za  elektrarne na bioplin iz različnih virov (skupna moč znaša 16,9 MW), od tega je 19 
elektrarna na bioplin (14,9 MW), 6 elektrarn na plin iz čistilnih naprav (1,4 MW ) ter 2 elektrarni na 
odlagališčni plin (0,6 MW). 
 
 
Bioplin iz kmetijstva 
 
Kmetijstvo predstavlja glavni potencial bioplinske proizvodnje v Sloveniji. Majhno število bioplinskih naprav 
na slovenskih kmetijah lahko pojasnimo z naslednjimi razlogi: 

• nezainteresiranost za investicije v bioplinske naprave v preteklosti, v času cenejše energije iz fosilnih 
goriv, 

• mnoge majhne družinske kmetije v preteklosti niso imele možnosti investiranja v nove tehnologije zaradi 
pomanjkanja denarja, 

• pomanjkanje subvencij v preteklosti za bioplinske naprave na družinskih kmetijah, 
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• pomanjkanje ponudbe opreme in prenosa znanja v zvezi z bioplinskimi tehnologijami v preteklosti, 

• pomanjkanje zavedanja in informacij s strani kmetov, lokalnih oblasti in agroživilskih akterjev, 

• v primeru, da kmetija dobi subvencijo za postavitev bioplinske naprave, ne more prodajati elektrike po 
polni ceni za »zeleno elektriko«, zato kmetije niso zainteresirane za subvencije (Al-Mansour, 2006). 

 
Glavni cilj strategije za razvoj proizvodnje bioplina v Sloveniji je povečanje proizvodnje in energetske uporabe 
bioplina v sektorju kmetijstva. Glavni neizkoriščen potencial za proizvodnjo bioplina  je  na  malih  živinorejskih  
in poljedelskih kmetijah in podjetjih (Al-Mansour, 2006). 
 
Kriteriji za izbiro kmetij in kmetijskih podjetij: 

• večje živinorejske kmetije in kmetijska podjetja, ki: 
- redijo 30 ali več GVŽ govedi ali  
- 20 GVŽ ali več prašičev ali perutnine, 

• poljedelske kmetije in kmetijska gospodarstva, ki: 
- redijo manj kot 5 GVŽ in  
- obdelujejo 10 ali več ha njivskih površin (Jug, 2007). 

 
V nadaljevanju navajamo podatke o kmetijstvu v občini Ig na podlagi zadnjega popisa kmetijstva iz leta 2010, 
ki ga je izvedel Statistični urad RS.  
 
V nadaljevanju navajamo podatke o kmetijstvu v občini Ig na podlagi popisa kmetijskih gospodarstev v 
Sloveniji v letih 2000 in 2010. V občini je bilo po podatkih popisa kmetijstva leta 2010 306 kmetijskih 
gospodarstev. Delež družinskih kmetij z namenom pridelave za lastno porabo je znašal 54 %, medtem ko je 
bil delež družinskih kmetij za prodajo 46 %. Detajlni podatki so prikazani v sledečih preglednicah. Kmetijska 
gospodarstva so imela v letu 2010 skupaj 1.796 glav velike živine (GVŽ). V popisu sicer ni podatka o tem, 
koliko GVŽ je imela posamezna kmetija. Skupno je bilo leta 2010 v uporabi 2.817 ha kmetijskih zemljišč, nad 
10 ha kmetijskih zemljišč v uporabi je imelo 87 kmetijskih gospodarstev. Delež kmetijskih gospodarstev, ki 
vzrejajo živino, je bil v občini Ig 80,4 %. 
 
Preglednica 44: Splošni pregled kmetijskih gospodarstev v občini Ig. 

 

število 
kmetijskih 

gospodarstev 

kmetijska 
zemljišča v 

uporabi (ha) 

število glav 
velike živine 

(GVŽ) 

pretežni namen 
kmetijske 
pridelave 
družinskih 

kmetij: 
za lastno porabo 

pretežni namen 
kmetijske 
pridelave 
družinskih 

kmetij: 
za prodajo 

2000 339 2.576 2.079 - - 

2010 306 2.817 1.796 166 139 
Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000 in 2010. 
 
Preglednica 45: Kmetijska gospodarstva po glavnih tipih kmetovanja v občini Ig v letu 2010. 

tip kmetovanja število kmetijskih gospodarstev 

1 specializirani pridelovalec poljščin 79 

2 specializirani vrtnar - 

3 specializirani gojitelj trajnih nasadov - 

4 specializirani rejec pašne živine 190 

5 specializirani prašičerejci in perutninarji - 

6 mešana rastlinska pridelava - 

7 mešana živinoreja 10 

8 mešano rastlinska pridelava – živinoreja 18 

tip kmetovanja - skupaj 306 
Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000 in 2010. 
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Preglednica 46: Kmetijska gospodarstva, ki redijo živino v občini Ig in število glav velike živine v letu 2010. 

 število kmetijskih 
gospodarstev 

Število glav velike živine 
[GVŽ] 

govedo 193 1.587 

drobnica 16 33 

konji 32 150 

prašiči 30 15 

pašna živina - skupaj 212 1.770 

drugo 131 11 

skupaj 246 1.796 
Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000 in 2010. 
 
Preglednica 47: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi v občini Ig. 

velikostni razredi KZU 

2000 2010 

površina 
(ha) 

število 
kmetijskih 

gospodarstev 

površina 
(ha) 

število 
kmetijskih 

gospodarstev 

velikostni razred KZU - več kot 0 po pod 2 ha 36 33 41 41 

velikostni razred KZU - 2 do pod 5 ha 325 91 266 78 

velikostni razred KZU - 5 do pod 10 ha  1.006 136 724 100 

velikostni razred KZU - 10 ha ali več 1.209 79 1.787 87 

velikostni razred KZU - skupaj 2.576 339 2.817 306 
Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000 in 2010. 

 
Preglednica 48: Kmetijska gospodarstva po rabi vseh in kmetijskih zemljišč v uporabi v občini Ig leta 2010. 

raba zemljišč 
število kmetijskih 

gospodarstev 
Površina (ha) 

1. VSA ZEMLJIŠČA UPORABI 306 4.528 

1.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 306 2.968 

1.1.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI 306 2.817 

1.1.1.1. Njive 272 1.325 

1.1.1.1.01. Žita 204 451 

1.1.1.1.01.01. Pšenica in pira 60 63 

1.1.1.1.01.02. Ječmen 106 80 

1.1.1.1.01.05. Koruza za zrnje 149 214 

1.1.1.1.02. Krompir 165 16 

1.1.1.1.03. Industrijske rastline 6 - 

1.1.1.1.04. Krmne rastline 234 848 

1.1.1.1.04.04. Silažna koruza 74 215 

1.1.1.1.07.02. Zelenjadnice 118 5 

1.1.1.2. Trajni travniki in pašniki 274 1.485 

1.1.1.2.01. Travniki in pašniki: z enkratno rabo 52 223 

1.1.1.2.02. Travniki in pašniki: z dvakratno rabo 219 964 

1.1.1.2.03. Travniki in pašniki: s trikratno rabo 45 246 

1.1.1.2.04. Travniki in pašniki: s štiri in večkratno rabo 20 52 

1.1.1.3. Trajni nasadi 67 8 

1.1.1.3.P01_02 Sadovnjaki in oljčniki - skupaj 67 8 

1.1.1.3.03. Površina vinogradov - - 

1.2.1. GOZD 265 1.508 

1.2.2. NERODOVITNA ZEMLJIŠČA 306 52 
Skupni pašniki niso vključeni.  
Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000 in 2010. 
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Slika 1: Kmetijske površine na podlagi grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev (GERK) na območju občine Ig. 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 

Ključne ugotovitve: 
- V občini Ig je bilo leta 2010 skupno 306 kmetijskih gospodarstev, od tega jih je 80,4 % vzrejalo veliko 

živino. Kmetijska gospodarstva so imela skupaj 1.796 glav velike živine (GVŽ). 
- Skupno je bilo leta 2010 v uporabi 2.817 ha kmetijskih zemljišč, nad 10 ha kmetijskih zemljišč v uporabi 

je imelo 87 kmetijskih gospodarstev. 

 
Bioplin in energija iz odlagališč odpadkov 
 
Za storitev zbiranja in odvoza odpadkov v občini Ig skrbi JP VOKA SNAGA d. o. o. Družba je glede na Letno 
poročilo za leto 2019 zagotavljala izvajanje GJS zbiranja komunalnih odpadkov v 11 občinah, in sicer (poleg 
občine Ig) še v Mestni občini Ljubljana ter občinah Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 
Horjul, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Cerklje na Gorenjskem (Letno poročilo 2019, 2021). 
 
V letu 2019 je bilo v okviru dejavnosti zbiranja odpadkov skupaj zbranih in odpeljanih 148.169 ton odpadkov, 
od tega 90,8 % komunalnih odpadkov in 9,2 % nekomunalnih odpadkov. Glavni 31,3-odstotni delež med 
zbranimi komunalnimi odpadki predstavljajo mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev, ki se pred 
odlaganjem še mehansko obdelajo. Na področju ločenega zbiranja frakcij v zabojnikih (odpadni papir, steklo 
in mešana embalaža) na zbiralnicah in zbirnih mestih se je nadaljeval trend naraščanja mase zbranih tovrstnih 
odpadkov.  Največji delež v strukturi zbranih ločenih frakcij zavzema s 47,4 % embalaža, sledi ji papir s 34,1 
%, preostalih 18,5 % pa predstavlja steklo. V strukturi zbranih biološko razgradljivih odpadkov glavnino (99,9 
%) predstavljajo odpadki, zbrani v zabojnikih za biološke odpadke, preostali delež pa se nanaša na ostale 
biološko razgradljive odpadke (zeleni odrez, vejevje, listje, trava). V masi zbranih ostalih komunalnih 
odpadkov največji 77,2-odstotni delež predstavljajo mešani komunalni odpadki iz proizvodnje, obrti in 
storitvenih dejavnosti (SOSD), ostalo pa so še drugi odpadki iz POSD: kosovni odpadki (8,4 %), biorazgradljivi 
odpadki (6,9 %), odpadki odpeljani na začasno skladišče Curnovec (3,9 %), odpadki odpeljani k zunanjim 
prevzemnikom (3,3 %) in odpadki iz vrtov, parkov in pokopališč (0,3 %) (Letno poročilo 2019, 2021). 
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V letu 2019 je bilo poleg 148.169 ton zbranih odpadkov v okviru dejavnosti zbiranja odpadkov zbranih še 
3.117 ton odpadkov v okviru izvajanja dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest ter javnih zelenih površin, 
kar pomeni skupno 151.286 ton zbranih odpadkov. Od skupno zbranih odpadkov v letu 2019 je 13.641 ton 
nekomunalnih odpadkov. Največji 88,3-odstotni delež predstavljajo mešani gradbeni odpadki in ruševine ter 
azbest in izolirni material (Letno poročilo 2019, 2021). 
 
Preglednica 49: Komunalni odpadki, zbrani na območju občin, v katerih VOKA SNAGA zagotavljala izvajanje GJS zbiranja 
odpadkov, v letih 2018 in 2019. 

 2018 2019 

zbrani komunalni odpadki 134.203 134.528 

mešani komunalni odpadki 43.414 42.156 

ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže 37.054 37.541 

biološki odpadki 27.291 26.051 

kosovni odpadki 3.686 3.719 

komunalni odpadki iz zbirnih centrov 16.952 18.987 

nevarni gospodinjski odpadki 184 175 

ostali komunalni odpadki 5.622 5.899 

zbrani nekomunalni odpadki 11.665 13.641 

nekomunalni odpadki iz zbirnega centra Barje 11.019 12.938 

ostali nekomunalni odpadki 646 703 

skupaj zbrani odpadki 145.868 148.169 
Vir: VOKA SNAGA, Letno poročilo 2019. 

 
Glede na podatke Statističnega urada RS je bilo na območju občine Ig v letu 2019 z javnim odvozom zbranih 
1.953 ton komunalnih odpadkov, kar glede na skupne podatke VOKA SNAGA predstavlja 1,5 % vseh zbranih 
odpadkov v letu 2019. 
 
Preglednica 50: Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na območju občine Ig. 

 2017 2018 2019 

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.735 1.967 1.953 

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca) 236 264 258 
Vir: SURS, 2021. 

 
Na območju občine Ig ni odlagališča komunalnih odpadkov, se pa v občini nahaja začasni zbirni center Ig 
(Matena). Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za občane brezplačna, sprejemajo pa kosovne odpadke, 
pohištveni les, zeleni odrez, plastično embalažo, kovine in kovinsko embalažo, odpadno električno in 
elektronsko opremo, kartonsko embalažo, biološke odpadke, stiropor in ovojno folijo iz kmetijske dejavnosti. 
Odpadki iz zbirnega centra Ig se nadalje predajo v Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO 
Ljubljana), kjer se predelujejo ali odlagajo. 
 
V RCERO Ljubljana se s pomočjo fermentacije biorazgradljivih odpadkov že proizvaja bioplin. V sklopu 
mehansko-biološke obdelave v objektih RCERO Ljubljana se vsako leto pridobi približno 60.000 ton trdnega 
goriva iz odpadkov različne kurilne vrednosti, 35.000 ton digestata po anaerobni obdelavi težke frakcije 
mešanih komunalnih odpadkov, 6.000 ton lesa, 7.000 ton komposta po obdelavi ločeno zbranih organskih, 
biorazgradljivih odpadkov, 25.000 ton izločenih sekundarnih surovin, 17.000 MWh električne energije in 
36.000 MWh toplotne energije iz pridobljenega bioplina v procesu (RCERO, 2021). 
 

Ključne ugotovitve: 
- Na območju občine Ig ni odlagališča komunalnih odpadkov, kar pomeni slab potencial za izkoriščanje 

bioplina iz odlagališč odpadkov. Odpadki z območja občine se odlagajo in predelujejo v Regijskem centru 
za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO), kjer se iz biorazgradljivih odpadkov že proizvaja bioplin, ki se ga 
pretvori v električno energijo in toploto. 
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Bioplin iz čistilnih naprav odpadne vode 
 
Koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
v Občini Ig je podeljena podjetju Petrol d. d. V letu 2012 je bil koncesionar obvezen do izgradnje nove 
Centralne čistilne naprave Ig (CČN Ig), saj sta bili obstoječi čistilni napravi v naselju Ig in v naselju Matena že 
nekaj let premajhni za priključeno kanalizacijsko omrežje. Petrol d. d. je tako zgradil novo CČN Ig in nov 
povezovalni tlačni vod Matena – Ig, ki je pričel obratovati v novembru 2015. S tem je bilo ukinjeno 
obratovanje čistilne naprave v Mateni. Za izgradnjo CČN Ig, projektirane velikosti 5.000 populacijskih 
ekvivalentov (PE), je bila izbrana napredna tehnologija s pritrjeno biomaso na mobilnih plastičnih nosilcih, ki 
se prosto gibljejo v biološkem reaktorju, ki omogoča visok učinek čiščenja. Tako očiščene odpadna voda se 
izteka v vodotok Ižica v neposredni bližini. Nova CČN Ig je pričela poskusno obratovati v oktobru 2015. Na 
napravi poteka primarno, sekundarno in tudi terciarno čiščenje, naprava je opremljena tudi za sprejem blata 
(Nova čistilna naprava na Igu, 2021). Petrol tako zagotavlja tudi prevzem komunalne odpadne vode iz 
nepretočnih greznic ter blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) vsem uporabnikom, ki niso 
priključeni na javno kanalizacijo (Program izvajanja …, 2018). 
 
Na komunalni čistilni napravi Ig kot stranski produkt biološkega čiščenja komunalne odpadne vode nastaja 
odvečno blato, ki se v tekoči obliki (cca. 2 % suhe snovi) zbira v zalogovnikih za blato s prostornino cca. 2 × 90 
m3. Na lokaciji do leta 2017 ni bilo strojnega zgoščanja oz. dehidracije odvečnega blata, zato se je tekoče blato 
s cisternami odvažalo v obdelavo na centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik. V letu 2017 je bila na CČN 
Ig dograjena oprema za strojno zgoščanje odvečnega blata (vijačna stiskalnica), s čimer je omogočena 
dehidracija blata na sami lokaciji (Program izvajanja …, 2018). Odvečno blato se zbira v zalogovnikih blata (3 
bazeni, ki opravljajo funkcijo zgoščevanja blata, 1 bazen pa je zbirni in mešalni), kjer se doseže 2-3 % suhe 
snovi. Iz zbirnega zalogovnika se blato s pomočjo črpalke prečrpa v napravo za strojno zgoščanje blata - 
vijačno stiskalnico, kjer se doseže 16-20 % suhe snovi. Za boljše izločanje vode se blatu pred vijačno stiskalnico 
dozira (tekoči) flokulant. Tako obdelano in strojno zgoščeno blato se preko tračnega transporterja odlaga v 
za to določen in primeren zabojnik, ki je pokrit s cerado (Načrt gospodarjenja …, 2020). Petrol v okviru javne 
službe izvaja tudi obdelavo blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Dehidrirano odvečno blato se 
odpelje najcenejšemu ponudniku na nadaljnjo obdelavo. Izjemoma se neobdelano blato ali greznico odpelje 
na CČN Domžale-Kamnik. S strani Petrola ni načrtovane energetske izrabe blata na sami lokaciji KČN, saj so 
količine premajhne za ekonomsko upravičenost. 
 
Preglednica 51: Količine blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda ter količine sprejete greznice na območju občine Ig 
po letih. 

leto 2018 2019 2020 

količina blata [kg] 304.940 332.900 386.000 

Količina greznice (tekoče) [m3] 602 555 641 
Vir: Petrol d. d., 2021. 

 
Na CČN Domžale-Kamnik z zmogljivostjo 194.000 PE se iz odpadnega blata že pridobiva bioplin. Bioplin 
sestavlja mešanica okoli 65 % metana, 34 % ogljikovega dioksida in 1 % ostalih plinov. Proizvedeni bioplin se 
iz plinohrama preko plinovoda vodi v kolono z aktivnim ogljem, kjer se očisti nečistoč. Bioplin se nato porabi 
na bioplinskih motorjih za proizvodnjo okrog 3.000 MWh električne energije letno (nad 90 odstotkov lastnih 
potreb) in vse potrebne toplote za procese. Pri proizvodnji presežne količine električne energije se ta odda v 
omrežje, presežna količina bioplina pa se sežge na bakli (Centralna …, 2021). 
 

Ključne ugotovitve: 
- Na območju občine Ig deluje CČN Ig, kjer poteka primarno, sekundarno in tudi terciarno čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode. Na čistilni napravi se prevzema tudi komunalne odpadne vode 
iz nepretočnih greznic ter blato iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Na CČN Ig deluje naprava 
za strojno zgoščanje odvečnega blata. Leta 2020 na območju občine nastalo 386 ton blata iz čiščenja 
komunalnih odpadnih voda. 

- S strani Petrola ni načrtovane energetske izrabe blata na sami lokaciji KČN, saj so količine premajhne za 
ekonomsko upravičenost. 



                                                                                                   Lokalni energetski koncept Občine Ig    

ENVIRODUAL d. o. o.                                                                                                                                                                         Stran | 58 

 

- Dehidrirano odpadno blato (cca. 20 % suhe snovi) iz CČN Ig se odpelje najcenejšemu ponudniku na 
nadaljnjo obdelavo. Izjemoma se neobdelano blato ali greznico odpelje na CČN Domžale-Kamnik 
(zmogljivost 194.000 PE). Na CČN Domžale-Kamnik se iz odpadnega blata že pridobiva bioplin, iz katerega 
se proizvede letno okrog 3.000 MWh električne energije (večina se porabi za lastne potrebe čistilne 
naprave, viške pa se oddaja v omrežje) in vso potrebno toploto za procese. 

 

 Potencial izrabe sončne energije 
 
S pomočjo fotovoltaike in termosolarnih sistemov lahko učinkovito uporabimo sončno energijo za 
proizvodnjo električne energije, ogrevanje in hlajenje prostorov, pripravo tople sanitarne vode in za visoko 
temperaturne procese v industriji. Solarne tehnologije so pasivne ali aktivne glede na način zajema, pretvorbe 
in distribucije sončne energije. Aktivne solarne tehnike delujejo na principu fotovoltaike in kolektorjev, 
pasivne pa vključujejo usmerjenost stavb in izbiro najugodnejšega materiala. 
 
Na območju celotne Slovenije je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. Na letnem 
nivoju je razlika med najbolj osončeno Primorsko in najmanj osončenimi področji le 15 %. Povprečna letna 
vrednost za Slovenijo je okrog 1.250 kWh vpadle sončne energije na m2 horizontalne površine. Natančnejše 
vrednosti in geografsko porazdelitev prikazujejo naslednje slike. Energijo sončnega obsevanja izražamo v MJ 
na m2 ali v kWh na m2 (1 kWh = 3,6 MJ). Za izrabo potenciala energije sonca je pomemben predvsem globalni 
in kvaziglobalni sončni obsev (gostota sončne energije, vpadle v določenem času na horizontalno oziroma 
nagnjeno sprejemno površino). Globalno sončno obsevanje je vsota direktnega in difuznega sončnega 
obsevanja. Slovenija je precej gorata in hribovita, v pokrajini so bodisi bolj bodisi manj prisojne ali osojne 
lege. Zato je poleg globalnega obseva (torej obseva horizontalnih tal) pri nas precej pomemben tudi 
kvaziglobalni obsev različno nagnjenih tal. 
 
Glede na izračune Fakultete za matematiko in fiziko, znaša letno sočno obsevanje (horizontalno) na območju 
občine Ig v povprečju med 1.190 in 1.230 kWh/m2, oziroma približno 4.200 do 4.500 MJ/m2. Kvaziglobalni 
obsev je na severno usmerjenih pobočjih ter območjih, ki so osenčena zaradi reliefa, lahko precej manjši, 
medtem ko je na prisojnih pobočjih lahko večji od globalnega. 
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Slika 2: Letni globalni in kvaziglobalni obsev v Sloveniji. Vir: Sončna energija v Sloveniji, Jože Rakovec, Damijana 

Kastelec in Klemen Zakšek. 

 
Podatki dolgoletnih meritev kažejo, da je na območju občine Ig v pomladnem času med 530 in 550 ur, v 
poletnem času v povprečju od 750 do 800 ur, v jesenskem času med 330 in 440 ur ter v zimskem času med 
240 in 300 ur sončnega obsevanja. Letno povprečje trajanja sončnega obsevanja se giblje med 1.900 in 2.030 
ur. 
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Slika 3: Povprečno trajanje sončnega obsevanja (ure) v obdobju 1981 – 2010 v občini Ig.  

Vir podatkov: ARSO, kartografija: Envirodual d. o. o., Monolit d. o. o. 

 
Podrobnejša karta energije sončnega obsevanja za območje občine Ig je bila izdelana v GIS programskem 
okolju na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin v ločljivosti 100 m. Z modelom potencialnega 
prejetega sončnega obsevanja je bila izračunana letna energija sončnega obsevanja v kWh/m2. Ker na prejeto 
sončno energijo poleg dejavnikov, kot so površje in astronomski dejavniki, vplivajo tudi atmosferski dejavniki 
(predvsem oblačnost), je bil izračun potencialnega (teoretičnega) sončnega obsevanja umerjen na podlagi 
podatkov satelitskih meritev, ki so bili uporabljeni v projektu PVGIS (Photovoltaic Geographical Information 
System). Podatki sončnega obsevanja površja, pridobljeni s satelitskimi meritvami, so pripravljeni s strani 
organizacije CM SAF, ki deluje v sklopu Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov 
(EUMETSAT). 
 
S satelitskimi meritvami pridobljene vrednosti povprečnega letnega sončnega obsevanja ravnega površja za 
obdobje 1988 – 2017 se dobro ujemajo z meritvami Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) v obdobju 
2000 – 2016. Letna energija sončnega obsevanja je vsota dnevnih ali mesečnih vrednosti globalnega 
sončnega obsevanja na nekem območju. Na meteorološki postaji ARSO Ljubljana Bežigrad, ki je najbližje 
občini Ig, se opravljajo meritve globalnega sončnega obsevanja. Po podatkih ARSO znaša povprečna letna 
energija sončnega obsevanja v obdobju 2000 – 2016 v Ljubljani 1.237 kWh/m2. 
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Grafikon 19: Povprečna mesečna energija globalnega sončnega obsevanja na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad v 

obdobju 2000-2016. Vir podatkov: ARSO. 

 

 
Slika 4: Povprečna letna energija kvaziglobalnega sončnega obsevanja površja na območju občine Ig. 

Viri podatkov: CM SAF, GURS, ARSO; kartografija: Envirodual d. o. o. 
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 Ocena sedanje rabe sončne energije 
 
Ocena sedanje proizvodnje električne energije s sončnimi elektrarnami je izdelana na podlagi javno dostopnih 
podatkov o sončnih elektrarnah na območju občine Ig. Podatki zajemajo sončne elektrarne z deklaracijo za 
proizvodno napravo iz obnovljivih virov ter bazo podatkov nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, ki so 
bile izvedene v zadnjem desetletju. 
 
Na podlagi zgoraj navedenih virov podatkov je na območju občine Ig nameščenih najmanj 21 sončnih 
elektrarn s skupno nazivno močjo vsaj 270 kW. Po podatkih distributerja Elektro Ljubljana d. d. je bilo leta 
2020 na območju občine Ig s sončnimi elektrarnami skupno proizvedenih 361.255 kWh električne energije 
(proizvodnja in samooskrba), skupna priključna moč pa je znašala 502 kW. 
 
Glede na evidenco finančnih spodbud in kreditov Eko sklada, je v občini Ig nameščenih najmanj 27 sončnih 
kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode (od tega 9 ploščatih kolektorjev in 1 vakuumski – za ostale ni 
natančnega podatka). Skupna površina sončnih kolektorjev znaša najmanj 155,6 m2. 
 

 
Slika 5: Lokacije sončnih elektrarn in kolektorjev, sofinanciranih s strani Eko sklada, ter sončnih elektrarn z deklaracijo 

za proizvodne naprave na območju občine Ig.  
Vir: Eko sklad, Agencija za energijo, kartografija: Envirodual d. o. o., Monolit d. o. o. 
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Ključne ugotovitve: 
- Letni globalni obsev na območju občine je med 1.190 in 1.230 kWh/m2, občina kot celota na nivoju 

Slovenije spada med povprečno osončena območja, predvsem na neosenčenih in prisojnih legah v občini 
je velik potencial za izkoriščanje sončne energije. 

- Na območju občine Ig so že postavljene sončne elektrarne in nameščeni sončni kolektorji. 

 Potencial izrabe geotermalne energije 
 
Geotermalna energija je povsod dostopen obnovljiv vir energije, ki ga izkoriščamo z uporabo termalne vode 
ali z geotermalnimi toplotnimi črpalkami. Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v 
notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s 
hlajenjem vročih kamenin. Temperatura termalne vode pogojuje možnost uporabe geotermalne energije. 
Ločimo visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura vode nad 
150°C in jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je temperatura vode pod 150°C in jih izrabljamo 
neposredno za ogrevanje. 
 
Odvisno od globine vrtanja, obstajata dve glavni možnosti geotermalne energije: plitva in globoka 
geotermalna energija. Plitva geotermija je dejavnost, ki se ukvarja z izkoriščanjem zemljine toplote plitvo pod 
površjem. Meja med plitvo in globoko geotermijo ni natančno določena, vendar pa v dosedanji praksi v svetu 
velja meja nekje na globini 300 ali 400 metrov. V dosedanji praksi v Sloveniji globinska razmejitev še ni bila 
uporabljena, razen v primeru rudarskega zakona, kjer je za vrtine globlje od 300 metrov zahtevan rudarski 
projekt. Do globine 300 metrov se upošteva, da so tveganja pri tehnični izvedbi manjša in se ne zahteva 
rudarskega projekta. Do globine 300 m tudi ni potrebno pridobiti koncesije za rabo termalne vode. Plitka 
geotermija izkorišča toplotno energijo iz zgornjih plasti zemlje (do 400 metrov) in podtalnice ter je bolj 
dostopna večini uporabnikov. Ta energija nastaja pod vplivom toplote, ki jo oddaja sonce in dovoda toplotne 
energije iz notranjosti zemlje na površino. Primerna je za ogrevanje in hlajenje stavb ter za ogrevanje vode. 
V zgornjih zemeljskih plasteh, do globine približno 20 metrov ter odvisno od geoloških pogojev, do največ 40 
metrov, so temperature odvisne od sezonskih nihanj. Na globini okoli 20 metrov, prevlada ravnotežje med 
zunanjo in notranjo temperaturo Zemlje. Na tej globini podnebna nihanja niso več zaznavna, temperatura pa 
je konstantno nekje v višini povprečne letne temperature na tej lokaciji. V Sloveniji so temperature na globini 
10 – 20 m povprečno nekje med 8 – 12 °C, z globino pa se temperatura povečuje v povprečju za okoli 3 °C na 
vsakih 100 metrov globine in doseže temperaturo od 20 – 25 °C na globini 400 metrov. Toplota, ki izhaja iz 
tal pa je seveda odvisna tudi od lastnosti tal in kamnin. 
 
Zaprti sistemi 
 
Zaprti sistemi so sestavljeni iz polietilenskih cevi, ki se lahko vgradijo navpično do nekaj sto metrov globoko 
(v vrtine) ali vodoravno na globino od 1 - 1,5 m (zemeljski kolektorji). Poleg tega se lahko geotermalni sistemi 
vgradijo tudi v temelje stavb. Zaprti sistemi uporabljajo slanico (mešanico vode in hladilnega sredstva, kot je 
glikol ali etanol), ki stalno kroži v ceveh. Pod površino ta tekočina odvzame toploto iz tal in nato teče nazaj 
proti površju. Toplotni izmenjevalec prenese toploto iz slanice na toplotno črpalko in njeno hladilno tekočino. 
S pomočjo kompresorja se temperaturo hladilne tekočine v toplotni črpalki dvigne iz okrog od 10 °C na do 60 
°C. Po pretoku skozi toplotne izmenjevalce se slanica vrne pod površje in nov krog se začne. V poletnem 
obdobju je proces obraten. Iz stavb se toplota odvzema in prenaša pod površje. Tako hlajenje je mogoče 
izvesti na zelo ekonomičen način kot proces prostega hlajenja (GeoPLASMA-CE, 2021). 
 
Odprti sistemi 
 
Način delovanja odprtega sistema je podoben delovanju zaprtega sistema, razlika je le, da odprti sistem 
uporablja kot vir toplote neposredno podzemno vodo in ne potrebuje dodatne tekočine. Podzemna voda se 
črpa iz vrtine na površino, kjer prenese toploto preko toplotnih izmenjevalcev na toplotno črpalko. Nato se 
vodo ponika nazaj v vodonosne plasti (GeoPLASMA-CE, 2021). 
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Slika 6: Shematski prikaz delovanja zaprtega in odprtega sistema za izrabo plitve geotermalne energije. 

Vir: https://portal.geoplasma-ce.eu/ 
 

 Ocena potenciala geotermalne energije 
 
V Sloveniji je potencial za izrabo geotermalne energije velik, a je nesorazmerno porazdeljen po državi (Prestor 
in sod., 2019). Možnost izkoriščanja geotermalne energije je na območju Slovenije tako zaradi raznolike 
geološke sestave tal različna. Geotermalno najbogatejša in tudi najbolj raziskana so naslednja območja: 
Panonska nižina, Krško-Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina ter slovenska Istra. Na 
naslednji karti so prikazane pričakovane temperature na globini 1000 m. S karte lahko razberemo, da je 
največji naravni potencial v delu severovzhodne Štajerske ter v Pomurju. 
 

https://portal.geoplasma-ce.eu/
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Slika 7: Karta temperature (°C) v globini 1000 m. Vir: Geološki zavod Slovenije. 

 
Glede na zgornjo karto lahko zaključimo, da je območje občine Ig z vidika izrabe globoke geotermije ni ugodno 
oziroma je med manj ugodnimi območju v osrednji Sloveniji. Če se na območju občine Ig pomikamo od 
površja v globino, dosegajo temperature v globini 100 m med 10 in 14 °C, v globini 500 m od 15 do 21 °C, na 
globini 1000 m od 19 do 28 °C, na 2000 m pa med 30 in 54 °C. Na globini 5000 m pod površjem temperature 
dosegajo od 75 do 122 °C. 
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Slika 8: Temperatura v globini 100 m na območju občine Ig. 

Vir: Geološki zavod Slovenije, kartografija: Envirodual d. o. o., Monolit d.o.o. 

 
 

 
Slika 9: Temperatura v globini 1000 m na območju občine Ig. 

Vir: Geološki zavod Slovenije, kartografija: Envirodual d. o. o., Monolit d. o. o. 
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Podrobnejše ocene za možnost izrabe plitve geotermije na območju občine Ig v primeru postavitve 
geotermalnih toplotnih črpalk so podane na karti potenciala za geotermalne toplotne črpalke. Karta prikazuje 
območje občine, razdeljeno na različne kategorije glede na pogostost uporabe geotermalnih toplotnih črpalk 
(območja, kjer se najpogosteje vgrajuje sisteme voda-voda, območja, kjer so sistemi voda-voda pogosti, 
vendar ne prevladujejo kot najboljša izbira, sistemi zemlja-voda z navpičnimi toplotnimi izmenjevalci 
(geosonde), ter sistemi zemlja-voda z navpičnimi in vodoravnimi kolektorji, kjer so mogoči enostavni izkopi 
do globine 1,5 m) (Pestotnik in sod., 2019). 
 

 
Slika 10: Potencial za geotermalne toplotne črpalke na območju občine Ig. 

Vir: Geološki zavod Slovenije, kartografija: Envirodual d. o. o., Monolit d. o. o. 

 
Glede na zgornjo karto potenciala za geotermalne toplotne črpalke je razdelitev območij v občini Ig sledeča: 
 
- območja, kjer se najpogosteje namešča toplotne črpalke voda-voda: 1.205,03 ha (12,2 % površine 

občine), 
- območja, kje se pogosto namešča toplotne črpalke voda-voda: 4.213,46 ha (42,7 % površine občine), 
- območja, ki so najprimernejša za toplotne črpalke zemlja-voda z navpičnim sistemom: 2.556,58 ha (25,9 

% površine občine), 
- območja, kjer so najprimernejši sistemi zemlja-voda z navpičnimi ali vodoravnimi kolektorji: 1.904,57 ha 

(19,3 % občine). 
 
Skupno je na območju občine tako za 54,9 % površine najbolj primerna vgradnja odprtih sistemov voda-voda, 
medtem ko je na 45,2 % ozemlja občine bolj primerna vgradnja zaprtih sistemov (geosond in vkopanih 
toplotnih izmenjevalcev). 
 
Zaključimo lahko, da je na območju občine Ig glede na podatke Geološkega zavoda Slovenije slabši potencial 
za izrabo globoke geotermalne energije ter ugoden potencial plitke geotermalne energije. Potencial je torej 
ugoden predvsem za bolj razširjene in cenovno bolj dostopne možnosti izrabe plitve geotermalne energije, 
kot so odprti sistemi voda-voda in zaprti sistemi zemlja-voda. 
 



                                                                                                   Lokalni energetski koncept Občine Ig    

ENVIRODUAL d. o. o.                                                                                                                                                                         Stran | 68 

 

Ključne ugotovitve: 
- Na območju občine Ig obstaja predvsem potencial izrabe plitve geotermalne energije (toplotne črpalke 

voda-voda in zemlja-voda). Več kot polovica površine občine (54,9 %) je bolj primerna za izrabo plitve 
geotermalne energije s sistemi voda-voda. Temperature v globini 100 m dosegajo 14 °C, v globini 1000 
m pa 28 °C. 

- Po dostopnih podatkih izvedenih naložb, sofinanciranih s strani Eko sklada, je na območju občine 6 
toplotnih črpalk zemlja-voda. Glede na podatke vodnih dovoljenj za pridobivanje toplote je na območju 
občine ena geotermalna naprava s sistemom voda-voda. Skupna proizvodnja toplote vseh obstoječih 
geotermalnih toplotnih črpalk je ocenjena na 130,8 MWh/leto. 

 

 Potencial izrabe vetrne energije 
 
Veter je čist in obnovljiv vir energije, ki nastaja zaradi razlik v temperaturi in zračnem tlaku nad različnimi deli 
zemeljskega površja ali morja. Veter je lahko tako vertikalno kot horizontalno gibanje zraka. Vertikalno 
gibanje najpogosteje nastaja zaradi nestabilnega ozračja, ko se zrak pri tleh ogreje precej bolj kot zrak v višjih 
slojih, zaradi česar pride do vzgona. Kot posledica vertikalnega gibanja zračnih mas lahko nastanejo tudi 
horizontalna gibanja. Za izrabo vetrne energije je pomembno horizontalno gibanje zraka, ki najpogosteje 
nastane zaradi razlik v zračnem tlaku nad različnimi predeli Zemljinega površja. Zračne mase se pomikajo 
proti območjem nižjega zračnega tlaka, a se njihove poti zaradi učinka vrtenja Zemlje pri tem odklanjajo. 
 
Pomemben vpliv na pogostost pojavljanja in hitrost vetra ima tudi relief, ki veter bodisi okrepi ali pa njegovo 
hitrost zmanjšuje. Hitrost vetra praviloma narašča z višino nad tlemi, saj je višje vse manj trenja s podlago 
(tla, vegetacija, hribovje, grajeni objekti …).  Nad morjem lahko veter pri tleh dosega višje hitrosti, saj je trenje 
tam manjše kot nad kopnim. 
 
Poznavanje hitrosti vetra je bistveno pri oceni možnosti izkoriščanja energije vetra. Hitrost vetra se lahko 
hitro spreminja, zato se na osnovi stalnih meritev preuči frekvence hitrosti vetra, na podlagi katerih lahko 
izrišemo krivulje verjetnosti posameznih hitrosti. S pomočjo teh krivulj lahko dobro ocenimo lastnosti vetra 
na posamezni lokaciji (Energija vetra, 2021). Sila, s katero deluje veter na predmete, narašča s kvadratom 
hitrosti vetra. 
 
Vetrno energijo pridobivamo s pretvorbo kinetične energije zraka v mehansko oz. električno energijo. Za 
proizvodnjo električne energije najpogosteje uporabljamo vetrnice oz. vetrne turbine, pri čemer vetrnica 
poganja električni generator. Proizvodnja električne energije posamezne vetrne turbine je odvisna od 
pogostosti (stalnosti) ter od hitrosti vetra na nekem območju. Za vrtenje vetrne elektrarne je potrebna hitrost 
vetra najmanj 3 do 5 m/s, kar je odvisno predvsem od tipa vetrnice. Pomembno pri tem je, da je veter karseda 
stalen, ne prešibak in ne premočan, saj se pri hitrostih vetra nad 25 m/s večina vetrnih turbin ustavi, da ne 
pride do poškodb. Vetrne turbine so najbolj učinkovite pri hitrostih vetra med 15 in 25 m/s. Najprimernejša 
za postavitev vetrnih elektrarn so območja s povprečno hitrostjo vetra nad 6 m/s (Primc, 2010). 
 
Slovenija je v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami relativno slabo prevetrena, predvsem 
zaradi lege v zavetrju Alp. Na območju Zahodne in srednje Evrope najpogosteje pihajo vetrovi zahodnih smeri, 
ki so posledica zahodne zračne cirkulacije nad zmernimi geografskimi širinami. Zaradi vpliva Alp so zahodni 
oz. severozahodni vetrovi na območju Slovenije precej omejeni, z izjemo visokogorja. Veter na nekaterih 
območjih sicer lahko dosega visoke hitrosti, a je njihov pojav razmeroma redek, trajanje pa običajno kratko. 
Najbolj pogosta tipa vetrov na območju Slovenije sta jugozahodnik in burja oz. severovzhodnik v notranjosti. 
Najvišje hitrosti pri nas dosegajo burja na pobočjih dinarske pregrade in na Primorskem, severni fen na pod 
Karavankami in v Posočju ter jugozahodnik v Podravju ter v višjih legah (na grebenih) oz. jugo ob morju. Poleg 
značilnih in pogostih vetrov se predvsem poleti pojavlja tudi močan, viharen a prostorsko omejen veter iz 
različnih smeri kot posledica neviht (nevihtni piš), ki ni vezan na specifično območje. Zaradi razgibanosti 
reliefa so značilnosti vetra na posameznih mikrolokacijah po državi lahko precej različne. Z vidika potenciala 
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za postavitev večjih polj vetrnih elektrarn, so v Sloveniji pogoji najbolj ugodni v delih Primorske ter v višjih 
legah, predvsem na grebenih. 
 
Vetrne elektrarne imajo tako kot drugi obnovljivi viri energije prednosti in tudi nekaj slabosti. Prednosti 
vetrnih elektrarn so predvsem čista energija brez izpustov ogljikovega dioksida in onesnaževal,  brez nevarnih 
kemikalij in odpadkov ter tudi nizki stroški obratovanja. Slabosti so pogosto prenizke hitrosti vetra na 
območju Slovenije, hrup vetrnih turbin, spremenjena podoba pokrajine, kamor se vetrnice umeščajo ter 
nevarnost za ptice. 
 

 Ocena sedanje rabe vetrne energije 
 
Glede na podatke registra deklaracij za proizvodne naprave v občini Ig ni nobene vetrne elektrarne ali male 
vetrne elektrarne. 
 

 Potencial izrabe vetrne energije 
 
Za Slovenijo so za celotno državo na razpolago z modelom ocenjene vrednosti hitrosti vetra na višinah 10 in 
50 m, ki so primerne za oceno potenciala vetrnih elektrarn v državi. Hitrost vetra, ki določa možnost izrabe 
vetrne energije in tehnično opredeljuje vetrna območja, ki lahko v dejanskih razmerah izkazujejo ugodne 
razmere za izkoriščanje vetrne energije, je 4,5 m/s na višini 50 m. Kar pomeni, da so za izkoriščenje vetrne 
energije primerna območja s povprečno hitrostjo vetra nad 4,5 m/s na višini 50 m (Celovit pregled …, 2015). 
 
Modelske ocene hitrosti vetra ne zadostujejo za natančno oceno ekonomske upravičenosti posamičnih 
vetrnih elektrarn – pri presoji objektov je potrebno upoštevati dejanske hitrosti vetra na območju, kar pa 
pomeni izvedbo meritev. Če je v občini na podlagi modelskih ocen ugotovljen potencial za izrabo vetrne 
energije, so kot naslednji korak tako potrebne meritve vetra na izbranem območju, ki pokažejo dejanske 
hitrosti vetra ter njegovo stalnost. Šele na podlagi natančnejših meritev je mogoče oceniti smotrnost ter 
ekonomsko upravičenost postavitve vetrnih elektrarn. 
 

 
Slika 11: Vetrovno primerna območja – območja s povprečno hitrostjo vetra več kot 4,5 m/s 50 m nad tlemi v obdobju 
1994-2000 iz modela Aladin DADA. Vir: Celovit pregled potencialno ustreznih območjih za izkoriščanje vetrne energije 

- strokovna podlaga za NEP 2010-2030, Aquarius d. o. o., februar 2011. 
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Slika 12: Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi v obdobju 1994-2000 na območju občine Ig na podlagi modela 

Aladin DADA. Vir podatkov: ARSO, kartografija: Envirodual d. o. o., Monolit d. o. o. 

 
Povprečna hitrost vetra 10 metrih nad tlemi glede na ocene ARSO znaša na večini območja občine 1 – 2 m/s, 
le v višjih legah na zahodnem in južnem delu občine hitrost vetra presega 2,5 m/s. Uradne meritve vetra na 
meteoroloških postajah Agencije RS za okolje se na območju občine Ig ne izvajajo. 
 
Na naslednjih kartah so za območje občine Ig prikazane podrobnejše ocene povprečne letne hitrosti in 
gostote moči vetra na višini 50 m nad tlemi ter ocene faktorja zmogljivosti vetrnih turbin IEC razreda III, ki so 
bile izdelane v okviru projekta Global Wind Atlas. 
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Slika 13: Ocenjena povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi na območju občine Ig na podlagi podatkov 

Svetovnega vetrnega atlasa (Global Wind Atlas). Vir podatkov: Global Wind Atlas, kartografija: Envirodual d. o. o., 
Monolit d. o. o. 

 

Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi, ocenjena na podlagi modela Svetovnega vetrnega atlasa znaša na 
večini območja občine 3 – 4 m/s, le na zahodnem in jugozahodnem robu občine (v višjih legah) ocenjena 
hitrost vetra presega 4,5 m/s, na območju Krimskega hribovja celo 7 m/s. Največja ocenjena povprečna letna 
hitrost vetra 50 metrov nad tlemi na območju občine Ig dosega 9,4 m/s, medtem ko najnižja hitrost znaša 1,3 
m/s. Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi z upoštevanjem območja celotne občine je 4,1 m/s. 
 
Na območju občine Ig je 2.655,9 ha površine, kjer povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi presega 4,5 
m/s, kar predstavlja 26,9 % površine celotne občine. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je 26,9 % površine 
občine vsaj teoretično primerne za postavitev vetrnih elektrarn. Večina območja občine je tako za postavitev 
vetrnih elektrarn neprimerna (predvsem nižinski predeli in doline), potencial za izrabo vetrne energije je 
prisoten le v višjih legah, predvsem na območju Krimskega hribovja na nadmorski višini nad 900 m. Pri tem 
je treba upoštevati še številne omejitve, kot so varovana območja narave, teren in dostopnost, oddaljenost 
od naselij itd., ki zmanjšujejo nabor in obseg območij, ki so dejansko primerna za polja vetrnih turbin. Z vidika 
varovanja narave so območja, ki so v občini Ig prepoznana kot najbolj ugodna za izrabo vetrne energije, 
opredeljena kot območja Natura 2000 in ekološko pomembna območja (Krimsko hribovje – Menišija). 
Dejanska in namenska raba prostora sta tam večinoma gozd. 
 

Za bolj natančno preučitev smotrnosti postavitve vetrne elektrarne se predlaga izvajanje meritev na 
potencialno najprimernejših območjih. Šele na podlagi takšnih meritev bi se lahko nadalje odločali, ali in kje 
naj se postavi vetrne elektrarne. Najprimernejša lokacija za poskusne meritve bi bil televizijski in radijski 
oddajnik na Krimu. 
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Ključne ugotovitve: 
- Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi, ocenjena na podlagi modela Svetovnega vetrnega atlasa znaša 

na večini območja občine 3 – 4 m/s, le na zahodnem in jugozahodnem robu občine (v višjih legah) 
ocenjena hitrost vetra presega 4,5 m/s, na območju Krimskega hribovja celo 7 m/s. 

- Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi z upoštevanjem območja celotne občine je 4,1 m/s. 
- V občini je glede na podatke Svetovnega vetrnega atlasa 2.655,9 ha površine, kjer povprečna letna hitrost 

vetra 50 m nad tlemi presega 4,5 m/s, kar predstavlja 26,9 % površine celotne občine. 
- Največji potencial je prepoznan v višjih legah na zahodnem in južnem delu občine na nadmorskih višinah 

nad 900 m, predvsem na območju Krimskega hribovja. 
- V občini Ig trenutno ni postavljenih vetrnih elektrarn. 

 

 Potencial izrabe vodne energije 
 
Hidroenergetski potencial v Sloveniji je ocenjen na 9960 GWh, od tega največ prispevajo večje reke (Drava, 
Sava, Mura, Soča, Ljubljanica, Notranjska Reka), in sicer 8760 GWh, medtem ko ostale manjše reke in potoki, 
ki so primerni za male hidroelektrarne, prispevajo 1200 GWh (Vodna energija, 2021). 
 
V občini Ig je najdaljši vodotok Iška (16,5 km), sledita Ižica (6,5 km) in Draščica (4,2 km). Največji skupni padec 
(razlika v nadmorski višini najvišje in najnižje točke struge) ima na območju občine vodotok Iška, in sicer 143,8 
m. V naslednji preglednici so navedeni večji vodotoki v občini Ig, njihovi osnovni podatki ter dolžina in skupni 
padec znotraj občine. 
 
Preglednica 52: Večji vodotoki na območju občine Ig. 

ime vodotoka tip vodotoka 
     stalnost 
vodnega toka 

      širina 
   vodotoka 

     dolžina 
   vodotoka 
       [km] 

skupni padec 
 na območju 
  občine [m] 

Bršnek vodotok stalen 2 do 5 m 0,5 5,5 

Draščica vodotok stalen 2 do 5 m 4,2 51,1 

Dremavščica vodotok stalen 2 do 5 m 1,6 3 

Farjevec vodotok stalen 2 do 5 m 3,3 3,7 

Iška vodotok stalen 2 do 5 m 16,5 143,8 

Ižica vodotok stalen 10 do 20 m 6,5 7,2 

Kanal  
Peščenek 

kanal stalen 2 do 5 m 2,9 3,2 

Kanal Zaiška kanal stalen 2 do 5 m 1,1 2,5 

Podvin vodotok stalen 2 do 5 m 1,9 2 

Suhi potok vodotok stalen 2 do 5 m 1,3 94 

Zalarški 
graben 

vodotok stalen 2 do 5 m 0,7 0,3 

Želimeljščica vodotok stalen 2 do 5 m 3,2 9,3 

Zidarjev 
graben 

vodotok stalen 2 do 5 m 3,5 8,7 

Vir: DRSV, GURS. 
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Slika 14: Vodotoki na območju občine Ig. Vir: DRSV, GURS; kartografija: Envirodual d. o. o. 

 

Agencije RS za okolje izvaja opazovanja in meritve posameznih elementov vodnega kroga na vodomernih 
postajah za površinske vode (vodotoki, jezera, morje) ter za podzemne vode in izvire ter letno spremlja 
regionalno vodno bilanco in modelsko ocenjuje napajanje vodonosnikov oz. obnavljanja podzemnih vodnih 
virov. Na podlagi hidrometričnih meritev in meritev gladin določa pretoke rek, spremlja njihov režim in 
ugotavlja spremembe (ARSO, 2021). Na območju občine Ig deluje oziroma je delovalo 7 vodomernih postaj 
površinske vode, od teh danes delujejo tri postaje. 
 

Preglednica 53: Hidrološke postaje ARSO na območju občine Ig. 

ime 
postaje 

vodotok 
zaledje 

[km2] 

stacionaža 
[km] 

nadmorska 
višina 
[m] 

prvo leto 
meritev 

zadnje 
leto 

meritev 

aktivnost 
postaje 

Ig Ižica 18,9 9,6 287,6 1956 2018 delujoča 

Ig I Ižica 19,5 9,3 288,2 2001 2015 delujoča 

Iška Iška 66,5 11,1 335,7 1985 2001 nedelujoča 

Iška I Iška 66,5 11,1 336 1970 1984 nedelujoča 
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ime 
postaje 

vodotok 
zaledje 

[km2] 

stacionaža 
[km] 

nadmorska 
višina 
[m] 

prvo leto 
meritev 

zadnje 
leto 

meritev 

aktivnost 
postaje 

Iška Vas Iška 69,7 9,3 323,2 2001 2018 delujoča 

Iški 
Iška 59,5 13,3 356,2 1954 1969 nedelujoča 

Vintgar 

Tomišelj Iška 84,4 4 - - - nedelujoča 

Vir: ARSO. 
 
Preglednica 54: Podatki o pretokih na hidroloških postajah ARSO v občini Ig [m3/s]. 

ime 
postaje 

 

nQnk 

 

nQs 

 

sQnp 

 

sQs 

 

sQvp 

 

vQs 

 

vQvk 

Ig 0,360 1,37 0,580 1,83 12,0 2,57 17,0 

Ig I 0,202 0,877 0,388 1,58 14,2 2,40 24,5 

Iška 0,130 1,28 0,323 1,82 20,1 2,79 70,6 

Iška I 0,260 0,970 0,441 1,93 37,6 2,64 128 

Iška Vas 0,000 0,371 0,147 1,27 19,1 2,15 90,2 

Iški 
Vintgar 0,200 1,57 0,438 2,13 29,0 3,92 114 

Tomišelj - - - - - - - 

Vir: ARSO. 

 
nQnk = najmanjši mali pretok v obdobju - konica [m3/s] 
nQs = najmanjši srednji letni pretok v obdobju [m3/s] 
sQnp = srednji mali pretok v obdobju - dnevno povprečje [m3/s] 
sQs = srednji pretok v obdobju [m3/s] 
sQvp = srednji veliki pretok v obdobju - dnevno povprečje [m3/s] 
vQs = največji srednji letni pretok v obdobju [m3/s] 
vQvk = največji veliki pretok v obdobju - konica [m3/s] 

 
Glede na analizo podatkov predstavljata največji hidroenergetski potencial za male hidroelektrarne vodotok 
Iška, saj je največji vodotok v občini Ig in ima poleg največjega padca tudi največje izmerjene pretoke na 
vodomernih postajah. Vodotoki z večjimi padci, ki pritekajo s hribovitih predelov, kot je npr. vodotok Iška, 
imajo hudourniški značaj, zato je pri morebitnem načrtovanju malih hidroelektrarn treba upoštevati možnost 
velike spremenljivosti vodostaja in hitrega porasta pretokov. 
 

Na podlagi podatkov o padcih posameznih vodotokov na območju občine ter izmerjenih pretokih na 
hidroloških postajah ARSO je v naslednji preglednici podana groba ocena hidroenergetskega potenciala 
vodotoka Iška, ki je največji vodotok v občini ter za katerega so bili na voljo podatki o pretokih. Ocena je 
narejena za pretočne hidroelektrarne, kjer je instaliran pretok turbin enak srednjemu letnemu pretoku (sQs). 
Čas delovanja hidroelektrarn (v urah) pri instaliranem pretoku je bil izračunan na podlagi podatkov o nazivni 
moči ter instaliranem pretoku obstoječih hidroelektrarn po Sloveniji in znaša 4.117 ur, kar pomeni, da 
hidroelektrarna oz. hidroelektrarne obratujejo 47 % časa na leto s polno močjo. Dejanski parametri 
hidroelektrarn so odvisni še od mnogih drugih dejavnikov, kot so ekološke omejitve (dopuščanje ekološko 
sprejemljivega pretoka), števila in razporeditve hidroelektrarn na rečnih odsekih znotraj občine ter vrste 
hidroelektrarn (pretočne, akumulacijske). 
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Preglednica 55: Ocena hidroenergetskega potenciala vodotoka Iška na območju občine Ig. 

ime vodotoka dolžina [km] 
skupen  

padec [m] 
hidrološka 

postaja 

srednji 
pretok sQs 

[m3/s] 

ocenjena 
nazivna moč 

HE [kW] 

ocenjena 
letna 

proizvodnja 
[MWh] 

Iška 16,5 143,8 Iška 1,82 1.963 8.081 

Vir: ARSO, Envirodual d. o. o. 

 

Kljub hidroenergetskemu potencialu, ki ga predstavlja Iška, je potrebno poudariti, da se večji del vodotoka 
nahaja znotraj varovanih območij narave (zavarovana območja: Krajinski park Ljubljansko barje; Natura 2000: 
Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje; ekološko pomembna območja: Krimsko hribovje – Menišija, 
Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Ljubljansko barje; naravne vrednote: Iška z Zalo – 
soteska, Iška, Iški vršaj), kar predstavlja omejitve pri gradnji hidroenergetskih objektov. 
 

Glede na podatke vodnih dovoljenj za rabo vode, ki jih podeljuje Direkcija Republike Slovenije za vode na 
območju občine Ig ni izdanih vodnih dovoljenj za rabo vode za male hidroelektrarne, prav tako ni vpisanih 
hidroelektrarn v registru deklaracij za proizvodne naprave. 
 

Ključne ugotovitve: 
- Na območju občine Ig je najdaljši vodotok Iška (16,5 km), sledita Ižica (6,5 km) in Draščica (4,2 km). 

Največji skupni padec (razlika v nadmorski višini najvišje in najnižje točke struge) ima na območju občine 
vodotok Iška, in sicer 143,8 m. 

- Največji hidroenergetski potencial za male hidroelektrarne (moči 5 do 50 kW) prav tako predstavlja 
vodotok Iška, njegov hidroenergetski potencial znaša slaba 2 MW nazivne moči ter približno 8.000 MWh 
letne proizvodnje energije. 

- Večji del vodotoka Iška se nahaja znotraj varovanih območij narave. 
- Na območju občine Ig ni izdanih vodnih dovoljenj za rabo vode za male hidroelektrarne, prav tako ni 

vpisanih hidroelektrarn v registru deklaracij za proizvodne naprave. 
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 Terminski načrt in predvideni stroški ukrepov po letih (v EUR). 

 

PODROČJE UKREP 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ukrepi za občinske 
stavbe, 

opremo/zmogljivosti 

Izvajanje energetskega 
menedžmenta (EM) 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Izvajanje energetskega 
knjigovodstva v občinskih 
stavbah 

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Izdelava razširjenih 
energetskih pregledov 
javnih objektov 

Odvisno od velikosti objekta (1.500 do 8.000 EUR/stavbo) in števila pregledanih objektov. 

Letni preliminarni pregledi 
stavb s poudarkom na 
organizacijskih ukrepih 

800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 

Izdelava ali posodobitev 
energetskih izkaznic javnih 
stavb 

- - 250 - 1.500 - - - - - 

Izobraževanje v OŠ in 
zaposlenih v javni upravi 

- - - - - - - - - - 

Obveščanje javnosti o 
doseženih učinkih na 
področju URE in OVE 

- - - - - - - - - - 

Spremljanje razpisov in 
priprava vlog za 
subvencioniranje in izvedbo 
projektov in ukrepov 

- - - - - - - - - - 

Aktivnosti pridobivanja 
potencialnih investitorjev za  
financiranje ukrepov 

- - - - - - - - - - 
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PODROČJE UKREP 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Energetska sanacija izbranih 
javnih objektov 

Odvisno od velikosti objekta in potrebnih ukrepov ter števila saniranih objektov. 

Vzpostavitev vzorčnega 
sistema nadzora in 
upravljanja z energijo 

Odvisno od velikosti objekta in potrebnih ukrepov. 

Vzpostavljena partnerstva 
za izvajanje skupnih politik, 
programov, projektov 
opredeljenih na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni 

- - - - - - - - - - 

Namestitev sončne 
elektrarne na vsaj dve 
občinski javni stavbi 

- - - 60.000 - - - 32.000 - - 

Ukrepi za 
stanovanjske 
zgradbe 

Izvajanje letnega programa 
informativnih aktivnosti 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Preučitev primernih 
območij za vpeljavo skupnih 
sistemov na OVE 

10.000 

Energetska revščina - - - - - - - - - - 

Postavitev sončnih 
elektrarn za samooskrbo na 
stanovanjske stavbe 

- - - - - - - - - - 

Ogrevanje sanitarne vode s 
sončnimi kolektorji 

- - - - - - - - - - 

Prehod iz ELKO na druge 
vire ogrevanja 

- - - - - - - - - - 

Aktivna udeležba pri 
spodbujanju priključitve na 
plinovodno omrežje 
(neaktivni priključki) 

- - - - - - - - - - 
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PODROČJE UKREP 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ukrepi za javno 
razsvetljavo 

Izvajanje javne razsvetljave 
v občini z inovativnimi 
pristopi 

- - - - 20.000 do 50.000 

Izdelava ali posodobitev 
načrta javne razsvetljave 

- - - - - - - - - - 

Ukrepi za izboljšanje 
kakovosti zraka 

Zamenjava starejših kurilnih 
naprav na lesno biomaso 

- - - - - - - - - - 

Prehod na nov energent – 
skupna kotlovnica 

- - - - - - - - - - 

Meritve črnega ogljika - 10.000 - - - - - 

Ostali ukrepi 

Izgradnja in izboljšave 
elektroenergetskega 
omrežja 

- - - - - - - - - - 

Vzpostavitev novih rešitev v 
IKT in digitalizacije na 
področju energetike in 
trajnostnega razvoja 

Odvisno od projekta/projektov. 

Vzpostavitev podpornega 
okolja za trajnostno 
mobilnost/elektromobilnost 

- - 2.000 - - 2.000 - - 2.000 - 

Postavitev naprave za 
soproizvodnjo toplote in 
električne energije (SPTE) 

- - - - - - - - - - 
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PODROČJE UKREP 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Uvedbe sistemov za 
avtomatizacijo in nadzor 
stavb 

- - - - - - - - - - 

Vzpostavitev celostnega 
informacijskega 
energetsko/podnebnega 
atlasa (EPA) 

4.655 2.196 2.196 2.196 2.196 2.196 2.196 2.196 2.196 2.196 
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 Napotki za izvajanje 

Nosilci izvajanja LEK 
Pogoj za uspešno izvajanje LEK je določitev odgovornih oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov akcijskega plana. 
Za izvajanje LEK skrbi: 
- lokalna energetska agencija in/ali 
- občinski energetski upravljalec. 
 
Občinski energetski upravljavec pripravlja, spodbuja in v posameznih primerih tudi izvaja projekte opisane v 
akcijskem načrtu, nadzira njihovo izvajanje, pripravlja razpise, letno poroča o doseženih rezultatih ipd.. 
Občinski energetski upravljavec je ključni akter pri vseh projektih.  

 
Za izvajanje LEK se imenuje tudi akcijska skupina. 
 
Sestavo akcijske skupine se opredeli glede na strukturo zaposlenih v občinski upravi. Njena možna sestava je 
sledeča: 
- predstavnik vodstva občinske uprave,  
- predstavniki oddelkov (družbene dejavnosti, okolje in prostor …), 
- zunanji strokovni sodelavci. 
 
Naloge akcijske skupine: 
- po predlogu energetskega upravljavca presoja o predlogih projektov in nalog, ki se bodo izvajale v 

tekočem letu in soodloča o predlogih projektov, ki jih nato župan predlaga občinskemu svetu za uvrstitev 
v proračun občine za naslednje leto in v potrditev,  

- pregleduje in strateško presoja o posameznih letnih/večletnih nalogah iz AN s stališča vodstva občine, 
- ocenjuje finančno izvedljivost projektov,  
- presoja o tehničnih priložnostih z vidika trajnostnega razvoja in vrši koordinacijo med oddelki občine za 

projekte iz AN,  
- presoja letno poročilo o izvajanju LEK in AN, 
- predlaga dopolnitev ali spremembe LEK in AN. 

Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov  
Za vsak projekt je pred izvajanjem treba pregledati možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev prek različnih 
razpisov v Republiki Sloveniji, možnosti črpanja sredstev iz evropskih skladov, ugodnega kreditiranja (Eko 
sklad j.s.) ter ostalih potencialnih virov financiranja (ESCO model pogodbeništva, javno-zasebno partnerstvo, 
ipd).  
 

Sredstva iz EU skladov 
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je strateški izvedbeni 
dokument, ki bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020. 
V okviru četrtega tematskega cilja "trajnostna raba, proizvodnja energije in pametna omrežja" bodo podprte 
naslednje prednostne naložbe: 

- podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi vključno 
v javnih stavbah in stanovanjskem sektorju, 

- spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, 
- razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih, 
- spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s 

spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi. 
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V okviru tematskega cilja bo največ sredstev namenjeno spodbujanju naložb v energetsko sanacijo stavb, ki 
predstavlja velik potencial za zmanjšanje rabe energije. 
 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
Namen delovanja je opravljanje nalog po zakonu, ki ureja varstvo okolja, pri čemer upravlja s sredstvi, ki so 
mu dana s strani države. 
 
Glavni namen Eko sklada je spodbujati razvoj na področju varstva okolja. Je edina specializirana ustanova v 
Sloveniji, ki zagotavlja finančne podpore za okoljske projekte. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem 
preko kreditiranja iz namenskega premoženja in od leta 2008 preko nepovratnih finančnih spodbud. Bistveni 
prednosti kreditiranja v primerjavi s komercialnimi bankami sta v nižji obrestni meri in daljši dobi odplačila.  

 
Eko sklad izvaja naslednje finančne programe: 

- krediti za pravne osebe (občine in/ali javna podjetja, zasebna podjetja in ostali pravni subjekti) in 
samostojne podjetnike za naložbe v okoljsko infrastrukturo, okolju prijazne tehnologije in proizvode, 
energetsko učinkovitost, naložbe v energetske prihranke in uporabo obnovljivih virov energije; 

- krediti za občane (gospodinjstva) za zamenjavo naprav na fosilna goriva z napravami na obnovljive 
vire energije, naložbe v energetske prihranke, naložbe v zmanjšanje porabe vode, priklop na 
kanalizacijsko omrežje, majhne čistilne naprave, zamenjava azbestne kritine; 

- nepovratne finančne spodbude, namenjene občanom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih 
vozil ter za naložbe v stanovanjske stavbe (energetska učinkovitosti in obnovljivi viri energije); 

- nepovratne finančne spodbude, namenjene občinam in/ali javnim podjetjem, zasebnim podjetjem 
in ostalim pravnim subjektom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil in avtobusov za 
prevoz potnikov, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin; 

- nepovratne finančne spodbude občinam za gradnjo ali prenovo nizkoenergijskih in pasivnih stavb v 
lasti občin, namenjenih izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnice ipd.). 

 

Energetsko pogodbeništvo 
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. 
 
Javni partner išče partnerstvo pri zasebnih investitorjih predvsem v primerih, kadar: 

- nima razpoložljivih finančnih sredstvih za izvedbo investicije; 
- naložbe prinašajo finančne koristi, iz katerih se v dobi vračanja naložbe poplača zasebni partner – 

investitor; 
- se izvajajo specifične investicije, kjer mora imeti investitor izkušnje z investicijo in/ali kasneje z 

obratovanjem. 
 
V Sloveniji se energetsko pogodbeništvo opredeljuje kot pogodbeno znižanje stroškov za energijo, ki pa ni 
samo način financiranja, ampak je pogodbeni model, ki poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema 
tudi financiranje, vodenje in nadzor obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj pa tudi 
motiviranje porabnikov za učinkovito rabo energije. 
 
Pogodbeništvo je način pogodbenega znižanja stroškov za energijo, pri katerem izvajalec zagotovi vrsto 
potrebnih ukrepov za učinkovito rabo energije na naročnikovih objektih, naročnik pa se zaveže izvajalcu za te 
storitve plačati dogovorjeni znesek, pri čemer se morajo upoštevati morebitni penali za nedoseganje 
dogovorjenih rezultatov oziroma prihrankov. Osnova je pogodba, ki je za dogovorjeni čas sklenjena med 



                                                                                                   Lokalni energetski koncept Občine Ig    

ENVIRODUAL d. o. o.                                                                                                                                                                         Stran | 82 

 

lastnikom (ali upravljavcem) stavbe – naročnikom, in podjetjem za energetske storitve (poznano tudi kot 
ESCO – »Energy Service Company«) – izvajalcem. 
 
V Sloveniji in Evropi se pojavljajo različne pojavne oblike pogodbeništva, vse zaradi prilagoditve potreb 
naročnikov pri doseganju želenih učinkov. Najpogostejši pojavni obliki pa sta: 

- pogodbena oskrba z energijo (Energy Supply Contracting, Energy Delivery Contracting, 
Energieliefer Contracting), ki je namenjena investicijam v nove, nadomestne in dopolnilne naprave 
za oskrbo s toploto, električno energijo in/ali hladom; 

- pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (Energy Performance Contracting, Energiespar-
Contracting, Energieeinspar-Contracting), ki pomeni pogodbeno obveznost izkoriščanja 
razpoložljivih ekonomskih potencialov za varčevanje z energijo, vključno s financiranjem potrebnih 
ukrepov učinkovite rabe energije. 

 
Pri obeh pojavnih oblikah pogodbeništva so seveda možne variacije in odstopanja, saj je osnovni princip 
delovanja pogodbeništva prav izkoriščanje razpoložljivega potenciala prihrankov energije.  
 
Pogodbeno zagotavljanje energije je namenjeno racionalizaciji oskrbe z energijo, ki pride v poštev pri novih 
gradbenih projektih, kjer so potrebna vlaganja v nove naprave za oskrbo z energijo, kot tudi pri investicijah v 
zamenjavo že obstoječih, starih in neučinkovitih naprav. 
 
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov pa je usmerjeno v gospodarsko izkoriščanje potencialov za varčevanje 
z energijo z vidika njene rabe in stroškov. Težišče investicij, ki jih je potrebno izvesti, je pri tej obliki 
pogodbenega znižanja stroškov za energijo na področju racionalizacije potreb po energiji in ne na področju 
investicij v nove naprave ali na področju zamenjave starih naprav za oskrbo z energijo. Ob upoštevanju zahtev 
za učinkovitejše ravnanje z energijo ter upoštevanju zahtev za varstvo okolja in zaradi pogosto 
preobremenjenega državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, je pogodbeništvo primeren način, 
tako za dolgoročno zmanjšanje stroškov za energijo, kakor tudi za uresničitev zastavljenih ciljev na področju 
energetske učinkovitosti. 
 
Tveganje in odgovornost za zmanjšanje porabe in s tem stroškov za energijo se pri tem v celoti prenese na 
izvajalca. Vendar pa se pogodbe za zagotavljanje prihranka energije običajno sklepajo za daljša časovna 
obdobja, od 10 do 15 let, lahko tudi več. V času trajanja pogodbe je naročnik vezan na enega samega izvajalca, 
s čimer se zmanjšajo njegove možnosti za sklepanje drugih pogodb ter povečajo tveganja npr. zaradi stečaja 
zasebnega partnerja. Za uspešnost projekta je zaradi dolgoročnosti sklenjene pogodbe bistvenega pomena, 
da pogodbenika dobro sodelujeta in učinkovito rešujeta vse morebitne nastale težave. 
 
Prednosti modela so naslednje: 

- pogodbeništvo pogosto omogoči izvedbo investicij, do katerih drugače ne bi prišlo zaradi omejenih 
finančnih sredstev, saj izvajalec lahko na svoje stroške izvede projekt namesto naročnikov javnega 
sektorja, katerih možnosti za prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let so omejene. 

- s pogodbo je zagotovljeno zmanjšanje porabe energije zaradi povečanja energetske učinkovitosti. 
Izvajalec oceni, kolikšne prihranke je mogoče v posameznem primeru doseči in razvije primerno 
tehnično rešitev za njihovo doseganje. Višino prihranka stroškov za energijo izvajalec naročniku 
zagotavlja s pogodbo. Izvajalec s pogodbo dodatno zagotavlja tudi določen obseg in strukturo 
investicij ustrezne standarde kakovosti. 

- za naročnike iz javnega sektorja zmanjšanje stroškov za energijo obenem pomeni tudi zmanjšanje 
obremenitve proračuna, ki lahko nastopi že v času izvajanja glavne storitve projekta ali pa najkasneje 
po preteku veljavnosti pogodbe. 

- za razliko od tradicionalne izvedbe energetsko učinkovitih projektov prevzame izvajalec tehnično 
tveganje, ki je povezano z vgradnjo, načinom obratovanja in še posebej z zanesljivostjo naprav, ki jih 
vgradi in upravlja izvajalec, v celotnem času trajanja pogodbe. Operativni tveganji, kakršno sta 
tveganje uporabe stavbe, ki se navezuje na možno spremembo namembnosti stavbe in cenovno 
tveganje, ki je povezano z vplivom možne spremembe cen energije na pogodbeno dogovorjeno 
vrednost zmanjšanja stroškov za energijo, praviloma ostajata v domeni naročnika. 
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- izvajalec zagotavlja vse storitve, ki so potrebne za pripravo in celovito izvedbo projekta v objektih ali 
stavbah naročnika, vključno z dolgoročnim spremljanjem prihrankov projekta. 

- okolju in podnebju prijaznejše ravnanje z energijo. Z vgradnjo učinkovitejših naprav se zmanjša 
poraba energije in s tem emisije v okolje. Okoljske koristi se pri tovrstnih projektih v primerjavi s 
klasično izvedbo energetsko učinkovitih projektov tudi lažje spremlja in meri. 

Napotki za spremljanje izvajanja ukrepov 
Sistematska izvedba LEK zahteva spremljanje rezultatov in uspešnosti. Za spremljanje izvajanja ukrepov je 
zadolžen nosilec izvajanja LEK – občinski energetski upravljalec.  
 
Njegove naloge so naslednje: 

- analiza učinkov vsakega izvedenega ukrepa, 
- objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v sredstvih javnega obveščanja lokalne skupnosti, 
- enkrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju LEK in ga predstaviti mestnemu svetu in posredovati 

pristojnemu ministrstvu. 
 
Občinski energetski upravljalec enkrat letno poroča o izvajanju LEK pristojnemu ministrstvu (do 31. 3. za 
preteklo leto). Obrazci za poročanje so določeni s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega 
energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16), od leta 2017 je obvezno elektronsko poročanje. 



                                                                                                   Lokalni energetski koncept Občine Ig    

ENVIRODUAL d. o. o.                                                                                                                                                                         Stran | 84 

 

 Viri in literatura 

 
1. Agencija za energijo. URL: https://www.agen-rs.si/domov 
2. AJPES. URL: https://www.ajpes.si/ 
3. Al-Mansour, F., 2006. BIOGAS REGIONS, Regionalna strategija in akcijski plan za razvoj proizvodnje 

bioplina v Sloveniji. Draft-delovno poročilo, Ljubljana, Inštitut Jožef Štefan – Center za energetsko 
učinkovitost. URL: 
https://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/MEH/Biogas/STRATEGIJA_RAZVOJA_BIOPLINSKIH_NAPRA
V.pdf 

4. ARSO GIS, Ministrstvo za okolje in prostor. URL: 
http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page 

5. ARSO, arhiv podatkov. URL: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/ 
6. ARSO Narava. 2021. URL: https://www.arso.gov.si/narava/ (Citirano 23. 3. 2021). 
7. ARSO, podnebni scenariji RCP 4.5. 
8. Atlas okolja. URL: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
9. Celovit pregled potencialno ustreznih območjih za izkoriščanje vetrne energije, Aquarius d. o. o., 

avgust 2015. URL: https://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/strokovne_podlage_ve-
comb.pdf (Citirano 31. 3. 2021). 

10. Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. 2020. URL: https://www.ccn-
domzale.si/index.php/sl/ciscenje-odpadne-vode2/centralna-cistilna-naprava (Citirano 11. 3. 2021). 

11. Dejanska raba tal, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. URL: http://rkg.gov.si/GERK/ 
12. E-geodetski podatki, Geodetska uprava RS. 
13. Eko sklad j.s.,  
14. Energetika Ljubljana d.o.o. 
15. Elektro Ljubljana d. d.  
16. Energija vetra. 2020. URL: http://www2.arnes.si/~rmurko2/VETER.htm (Citirano 9. 4. 2021). 
17. EnGIS. 
18. Evidenca malih kurilnih naprav, Ministrstvo za okolje in prostor. 
19. GeoPLASMA-CE, 2021, URL: https://portal.geoplasma-ce.eu/ (citirano 9.4.2021). 
20. JP VOKA SNAGA d.o.o. 
21. Jug, D., 2007. Študija. Ocena potenciala izrabe bioplina v slovenskem prostoru. Gornja Radgona, 

IREET, Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, d. o. o. 
22. Kastelec, D., Rakovec, J., Zakšek, K., 2007, Sončna energija v Sloveniji. 
23. KOŽAG d.o.o. 
24. Lokalni energetski koncept občine Ig, 2012. 
25. Mizarstvo Župec d.o.o. 
26. Ministrstvo za kulturo, Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVRD), Register nepremične 

kulturne dediščine (Rkd). 
27. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
28. Načrt gospodarjenja z odpadki za obdobje 2018-2021. Komunalna čistilna naprava Ig. Petrol d. d. 

2020. URL: https://www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2020/pages/poslovne-
resitve/resitve/ciscenje-komunalnih-odpadnih-vod-jzp/nacrt-gospodarjenja-z-odpadki-za-obdobje-
2018-2021-ig.pdf (Citirano 11. 3. 2021). 

29. Nova čistilna naprava na Igu. MojaObčina.si. 2021. URL: 
https://www.mojaobcina.si/ig/novice/nova-cistilna-naprava-na-igu.html (Citirano 11. 3. 2021). 

30. Občina Ig. 
31. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Ig. 
32. Odlok o prostorskem redu občine Ig. 
33. Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Ig. 
34. Pestotnik, S., Prestor, J., Rajver, D., Svetina, J., Lapanje, A., Rman, N., 2019. Pregledna analiza 

potenciala plitve geotermalne energije za pripravo lokalnih energetskih konceptov (LEK-ov). V: 
Mineralne surovine v letu 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije. ISSN: 1854-3995. 

https://www.agen-rs.si/domov
https://www.ajpes.si/
https://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/MEH/Biogas/STRATEGIJA_RAZVOJA_BIOPLINSKIH_NAPRAV.pdf
https://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/MEH/Biogas/STRATEGIJA_RAZVOJA_BIOPLINSKIH_NAPRAV.pdf
http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/
https://www.arso.gov.si/narava/
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/strokovne_podlage_ve-comb.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/strokovne_podlage_ve-comb.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/strokovne_podlage_ve-comb.pdf
https://www.ccn-domzale.si/index.php/sl/ciscenje-odpadne-vode2/centralna-cistilna-naprava
https://www.ccn-domzale.si/index.php/sl/ciscenje-odpadne-vode2/centralna-cistilna-naprava
http://rkg.gov.si/GERK/
http://www2.arnes.si/~rmurko2/VETER.htm
https://portal.geoplasma-ce.eu/
https://www.mojaobcina.si/ig/novice/nova-cistilna-naprava-na-igu.html


                                                                                                   Lokalni energetski koncept Občine Ig    

ENVIRODUAL d. o. o.                                                                                                                                                                         Stran | 85 

 

35. Portal energetika, Ministrstvo za infrastrukturo. 
36. Portal prostor, Geodetska uprava RS. 
37. Program izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2018-2021 v občini 

Ig. Petrol d. d. 2018. URL: 
https://www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2018/pages/poslovne-
resitve/resitve/ciscenje-komunalnih-odpadnih-vod-jzp/program-izvajanja-javne-sluzbe-ciscenja-
komunalne-odpadne-vode-v-obcini-ig.pdf (Citirano 11. 3. 2021). 

38. Prometne obremenitve, Direkcija RS za infrastrukturo. 
39. RCERO. 2020. URL: http://www.rcero-ljubljana.eu/ (Citirano 11. 3. 2021). 
40. Register nepremičnin, Geodetska uprava RS. 
41. Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal. URL: http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp 
42. Študija Joanneum Research Graz »Emissionsfaktoren und energeietechische Parameter fur die 

Erstellung von Energie und Emisionsbilanzen im Bereich Raumwarmeversorgung«. 
43. Umanotera, 2020. Izračunaj svoj ogljični odtis. URL: https://www.umanotera.org/izracunaj-svoj-

ogljicni-odtis/ (Citirano 24. 11. 2021). 
44. Vodna energija, Wikipedija, 2020. URL: https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodna_energija (Citirano 9. 4. 

2021). 
45. Zavod za gozdove Slovenije. 

 

https://www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2018/pages/poslovne-resitve/resitve/ciscenje-komunalnih-odpadnih-vod-jzp/program-izvajanja-javne-sluzbe-ciscenja-komunalne-odpadne-vode-v-obcini-ig.pdf
https://www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2018/pages/poslovne-resitve/resitve/ciscenje-komunalnih-odpadnih-vod-jzp/program-izvajanja-javne-sluzbe-ciscenja-komunalne-odpadne-vode-v-obcini-ig.pdf
https://www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2018/pages/poslovne-resitve/resitve/ciscenje-komunalnih-odpadnih-vod-jzp/program-izvajanja-javne-sluzbe-ciscenja-komunalne-odpadne-vode-v-obcini-ig.pdf
http://www.rcero-ljubljana.eu/
http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp
https://www.umanotera.org/izracunaj-svoj-ogljicni-odtis/
https://www.umanotera.org/izracunaj-svoj-ogljicni-odtis/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodna_energija

