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Kaj in kako lahko lokalne skupnosti naredijo 

pri obnovi stavb, 

primer občine Tolmin
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Predstavitev občine Tolmin



OSNOVNI PODATKI Občina Tolmin Slovenija 

Število prebivalcev (julij 
2013) 

11.570 2.059.114

Površina 382 km² 20.273 km² 

Gostota prebivalcev na km²
(julij 2013) 

30,3 101,6 

Povprečna bruto 
plača/zaposlenega v EUR 

(november 2013) 

1504,50 1617,19

Stopnja brezposelnosti 
(november 2013) 

10,2 12,5 
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Trend gibanja nočitev v občini Tolmin



Odločitev za trajnostni razvoj

• Premagovanje težav, iskanje izzivov in 
inovativnosti

• Odločitev za trajnostno naravnanost prek 
spodbujanja energetske učinkovitosti, rabe 
lokalnih materialov in trajnostne mobilnosti 

• Učinkovitost pobud lokalnega nivoja v 
primerjavi z nacionalne smernicami



Nagrade Občini Tolmin

• Certifikat Zlati kamen za 2013/2014

• priznanje za energetsko najbolj učinkovito 
občino v kategoriji srednje velikih občin v letu 
2012



Koncept trajnosti

občina

posameznikdržava



Dokumenti in programi

• Regionalni razvojni program

• Občinski prostorski načrt

• Razvojni program občine 

• Nizkoogljična strategija

• SEAP (Sustainable energy action plan)



Regionalni razvojni program

• Goriška statistična (razvojna) regija (13 občin)
• Obdobje programiranja 2007-2013 in sedaj 2014-

2020
• Priložnost za zagon lokalnega gospodarstva 

vidimo v izrabi energetskega potenciala ter 
učinkovite rabe energije v javnih in zasebnih 
stavbah. Prednostni izziv za Goriško razvojno 
regijo predstavlja oživitev lesnopredelovalne 
industrije. Bogastvo naših gozdov nam daje več 
kot dovolj kvalitetne surovinske osnove za 
izkoriščanje lesne biomase.



Občinski prostorski načrt

Dejstva
• Občina Tolmin leži na prehodu alpskih, predalpskih, kraških 

in primorskih krajin.
• Razvoj poselitve v občini Tolmin v zadnjem obdobju 

opredeljujeta zlasti urbana koncentracija v osrednjem delu 
občine.

Cilji:
• Spodbujanje potresno varne in energetsko varčne gradnje 

ter energetska sanacija zgradb, pri čemer je poseben 
poudarek na sanaciji javnih zgradb. 

• Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije.



Razvojni program občine 

• Perspektiva 2014-2020

• Podpora vzpostavljanju verige dodane 
vrednosti lesa

• Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

• Energetska sanacija javnih objektov

• Sanacija javne razsvetljave



Nizkoogljična strategija

• Občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija

• Pristop od spodaj navzgor

• Seznam sektorskih ukrepov



SEAP

• Konvencija županov

• Nadgradnja Lokalnih energetskih konceptov 
(LEK)

• Podpisniki Konvencije se zavezujejo, da bodo 
izpolnili in presegli cilj Evropske unije 20 % 
zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020.

• 19 slovenskih občin





Projekti

• Futurelights

• ISO TO

• Bimobis

• EnergyVillab

• Alpstar

• Švicarski prispevek

• Enerbuild

• AlpBC

• CABEE

• CEC5



• V letih 2013 in 2014 bo v sklopu projekta v 
celoti preurejena javna razsvetljava v Tolminu 
– zamenjanih bo vseh 370 svetilk v mestu.

• Investicija 100.000 EUR



ISO-TO

• Projekt obsega posodobitev, sistematizacijo in 
okrepitev sistemov za upravljanje z odpadnimi 
vodami v občini Tolmin.

• 3. faza rekonstrukcije čistilne naprave v 
Tolminu

• Investicija 800.000 EUR



• Izgradnja čezmejnega kolesarskega kroga

• Povezovanje ponudnikov ob trasi

• Trajnostna mobilnost

• Navezava na druge kolesarske smeri





• DOLB (Bovec, Kobarid, Tolmin)

• Energetski pregledi

• Nizkoogljična strategija

• Veriga dodane vrednosti lesa



• Zamenjava kotlov za ogrevanje in 15-letna 
dobava toplote v knjižnici Cirila Kosmača 
Tolmin

• Zamenjava notranje 

razsvetljave



• Skladnost pasivnih hiš in lokalne stavbne 
tipologije



• Coniranje energetskih potencialov na 
regionalnem nivoju

• Tradicionalni gradbeni materiali in njihova 
ponudba

• Mreženje investitorjev, projektantov in 
ponudnikov



• 30 energetskih izkaznic za javne stavbe v lasti 
občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Idrija

• 100 odstotna pokritost



Obnova javnih stavb - CEC5

• Stavba „SDK“ Tolmin

• Športna dvorana OŠ Most na Soči



Stavba „SDK“ Tolmin



Stavba „SDK“ Tolmin

• Zgrajena v zgodnjih 70-ih

• Originalno stavbno pohištvo

• Veliko toplotnih mostov

• Sanacija toplotnih mostov

• Izolacija ovoja

• Priklop na DOLB

• Raba naravnih oz. lokalnih materialov



Športna dvorana OŠ Most na Soči

• Velike toplotne izgube

• Zahtevna dostopnost za izvedbo

• Del šolskega objekta

• Izolacija ovoja in sanacija toplotnih mostov

• Spuščen strop, naravni materiali

• Obnova prezračevalnega sistema



Športna dvorana OŠ Most na Soči



Zaključki…kako naprej?

• Športna dvorana kot dober primer za druge 
občine

• Energetska sanacija je samo del trajnostne 
verige

• Ambicioznost odločevalcev

• Vloga države?



Hvala za pozornost!

miro.kristan@prc.si

jana.podgornik@prc.si
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