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• 17.000 prebivalcev (43. mesto)
• 147 km2 površine (43. mesto)
• 13 krajevnih skupnosti, 78 naselij
• 1.1 koeficient razvitosti (59. mesto)
• Črpanje EU sredstev 2015-2017: 6,77 milijona EUR (15. mesto)
• Zadolženost občine na prebivalstva pod 200 EUR (povprečen dolg v SLO 

nad 400 EUR)
• Stopnja brezposelnosti Ieta 2019 7,4 % (povprečje države 8,6%)
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mejna vrednost Trbovlje Zagorje Hrastnik
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Trbovlje Zagorje Hrastnik mejna vrednost

Odlok o načrtu za kakovost zraka na 
območju Zasavja (Ur. List RS, št.: 
73/2017 z dne 18.12.2017)
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Ukrepi za izboljšanje zraka:
1. Plinifikacija (1993)
2. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (1992, 2003, 2017)
3. Energetska sanacija javnih objektov (2/3 površine javnih objektov je energetsko 

obnovljenih)
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Ukrepi za izboljšanje zraka
4. Energetska sanacija javnih objektov (CONCERTO)
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Ukrepi za izboljšanje zraka
5. Nadzor porabe energije:
• Energetsko knjigovodstvo z zajemom e-računov
• Energetsko upravljanje CNS



Ukrepi za izboljšanje zraka
6. Demonstracije tehnologij



Ukrepi za izboljšanje zraka
7. Druge aktivnosti, ki so se oz. se izvajajo:

• Prepoved kurjenja na prostem v strnjenih naseljih
• 35.000 EUR letno namenimo preko javnega razpisa društvom za izvedbo ekoloških 

projektov
• Dan trajnostne energetike v Zagorju
• Namenjamo subvencije za zamenjavo načina ogrevanja 
• Pred začetkom kurilne sezone vsa gospodinjstva prejmejo navodila o pravilnem 

kurjenju
• Brezplačno energetsko svetovanje – Društvo trajnostne energetike Zagorje
• Energetsko svetovanje ENSVET-Eko sklad
• Redno obveščanje na spletni strani občine, v lokalnih medijih (aktualni razpisi, 

preseganje mejnih vrednosti,….)
• Brezplačen avtobusni prevoz za upokojence in druge ranljive skupine
• Menjava kurišč v občinskih stanovanjih, kjer so socialno ogroženi najemniki (Eko

sklad)
• Obveščanje občanov o stanju kvalitete zraka na javnih portalih 
• Izvajanje projekta REACH  
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1. Izvedba sistema za izposojo električnih koles
2. Gradnja kolesarske steze Zagorje-Orehovica
3. Energetska sanacija javnih objektov
4. Širitev mreže merilnih mest kvalitete zraka
5. Širitev in vključitev SPTE v sistem daljinskega ogrevanja 
6. Večja uporaba javnega prometa (ureditev avtobusnih postaj, urejanje 

mirujočega prometa,…)
7. Spodbujanje elektro mobilnosti 
8. Promocija pešačenja in realizacija manjših investicij - spodbujanje pešačenja in 

drugih oblik trajnostne mobilnosti

Izzivi za prihodnost
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Konflikt med željo po izboljšanju kvalitete 
zraka in problemom energetske revščine?
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Dve tretjini vseh izpustov delcev PM10 v Sloveniji je posledica kurjenja 
lesa v kurilnih napravah gospodinjstev.

V zadnjih petih letih je bilo dopustno število preseganj dnevne mejne 
vrednosti za delce PM10 preseženo na skoraj vseh stalnih merilnih mestih 
v urbanem okolju. 


