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MO Velenje 

Mestna občina Velenje leţi v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski 

višini 396 m. Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki.  

Središče občine je mesto Velenje (peto največje mesto v Sloveniji), ki je izrazito 

industrijsko središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, Vegrad, Esotech, …) in 

prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in ostalimi 

upravnimi, izobraţevalnimi  ter drugimi dejavnostmi. Velenje ima status mestne 

občine. (Vir: MO Velenje) 

 

(Slika: MO Velenje) 



Tabela 1: Deleţi ogrevanja: 

MO Velenje Skupaj 

Raba toplotne energije  438.000 MWh  

Ekvivalent porabe topl. energije   931 l ELKO/osebo v letu 

Deleţi ogrevanja stanovanj (2005):  

Les  12,9 %  

ELKO  7,9 %  

daljinsko ogrevanje 74,0 %  

Ostalo (UNP, elektrika, drugo) 5,2 %  

Glavni načini ogrevanja v MO Velenje   
• Stanovanja predstavljajo 56,8 % rabe končne energije 

• Industrija predstavlja 30,2 % rabe končne energije (v daljinski 

vročevodni sistem DOT so vključene tudi tovarne (Gorenje, Veplas, 

Vemont,...), ki uporabljajo toploto iz sistema za tehnološke procese. 

 

(Vir: KP Velenje) 



Daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini   
Sistem daljinskega ogrevanja (DO) Šaleške doline predstavlja drugi največji sistem DO 

v Sloveniji. Zajema mesto Velenje in Šoštanj, ter Podkraj, Pesje, Lokovico in Topolšico.  

Glavni dobavitelj toplotne energije v Mestni občini Velenje je Termoelektrarna Šoštanj, 

distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje v MO Velenje pa izvaja Komunalno podjetje 

Velenje, d.o.o.  

 
KARAKTERISTIKE: 

- 273 MW priključne  

moči pri porabnikih, 

- 144 km omreţja, 

- preko 400 toplotnih postaj 

- temperaturni reţimi:  

140/70 °C, 30/70 °C,  

 10/70 °C, 90/70 °C 

(Vir: KP Velenje) 



Zakaj energetski menedţment? 

Nenadzorovana raba energije povzroča negativne učinke 

na okolje in na gospodarstvo 

     GOSPODARSTVO

EKONOMSKA 

PREOBREMENJENOST

POSLEDICE KLIMATSKIH 

SPREMEMB

VPLIVI NA OKOLJE 



Kako reševati energetske probleme 

• učinkovita raba energije in  

• izkoriščanje obnovljivih 

virov energije 

• energetski menadţment 



Energetski menedţment v  

MO Velenje 

• 2004: Izdelava Novelacije energetske zasnove MO Velenje in sprejetje v 
mestnem svetu v začetku leta 2005; 

• 2006: Določitev energetskega menedţerja za MO Velenje – Ustanovitev 
lokalne energetske agencije: Zavoda KSSENA; 

• 2007 – 2011: Aktivno izvajanje in aţurno posodabljanje akcijskega načrta 
zmanjšanja rabe energije in implementacije obnovljivih virov energije – 
program energetskega menedţmenta: 

- Operativni načrt: Strategija razvoja javne razsvetljave v MO Velenje; 

- Izvajanje energetskih analiz: energetski pregledi, uvajanje energetskega 
knjigovodstva v več kot 35 javnih zgradb v MO Velenje, izdelava poročil in 
analiz o stanju in rabi ter stroških za energijo; 

- Priprava akcijskih načrtov za zmanjšanje rabe energije in stroškov zanje; 

- Vodenje procesov realizacije in financiranja OVE in URE. 

 

(Vir: MO Velenje) 



Energetska agencija KSSENA  

– Osnovni podatki 
• Ustanovljena v letu 2006 v okviru projekta 

Intelligent Energy Europe (IEE) 

• Ustanovitelji: Mestna občina Velenje 
(MOV), Mestna občina Celje (MOC), 
Mestna občina Slovenj Gradec (MOSG) 
in Komunalno podjetje Velenje (KPV) 

• Število zaposlenih: 6 

Aktivnosti in cilji: 

– Zmanjšanje rabe energije in stroškov v javnih zgradbah 

– Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov  

– Razvoj in izvajanje inovativnih produktov in storitev 

– Uvajanje pilotnih in demonstracijskih projektov 

– Pridobivanje nepovratnih sredstev 

– Spodbujanje kapitala v investicijske naloţbe 

– Dvig energetske ozaveščenost pri strokovni in splošni javnosti 



Glavna področja izvajanje 

energetskega menedţmenta 

KSSENA

ENERGETSKI 

MENEDŢMENT 

ZA LOKALNE 

SKUPNOSTI

INFORMIRANJE, 

IZOBRAŢEVANJE, 

OSVEŠČANJE

SODELOVANJE NA 

NACIONALNIH IN EU 

PROGRAMIH ZA 

PRIDOBIVANJE 

NEPOVRATNIH 

SREDSTEV

PROJEKTNO 

DELO V 

LOKALNEM IN 

EVROPSKEM 

PROSTORU



Energetski pregledi v MO Velenje 

- Izvedenih 56 energetskih pregledov javnih zgradb (KSSENA) 

- En. pregledi so bili izdelani v okviru projekta Future Public Energy in v 
okviru zagotavljanja energetskega menedţmenta v lokalnih skupnostih 
(Projekt Ustanovitev KSSENA) 

- Izvedba energetskih pregledov je usklajena z veljavno metodologijo, ki 
zajema: 

- Zajemanje podatkov (raba energije, stroški za energijo, pregled objekta, 
termovizijski pregled objekta, …) 

- Analiza podatkov 

- Analiza ukrepov za učinkovito rabo energije 

- Povzetek za poslovno odločanje 

- Izdelava akcijskega načrta za ukrepe URE 

in OVE 



ENERGETSKI ZAKON 
 

Za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 

500 m2, ki so v uporabi drţavnih organov, 

samoupravnih lokalnih skupnosti ipd., morajo 

upravljavci stavb voditi energetsko knjigovodstvo, ki 

zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene 

energije. 

 

 

KAJ JE ENERGETSKO 

KNJIGOVODSTVO? 

 SISTEMATIČNI PRISTOP  PRI  

PRIDOBIVANJU IN 

OBDELOVANJU PODATKOV 
 

 VODENJE EVIDENCE O 

PORABI VSEH VRST 

ENERGENTOV IN VODE 
 

 VODENJE  EVIDENCE 

STROŠKOV  O PORABI 

ENERGENTOV IN VODE 
 

 PRIDOBIVANJE IN VODENJE 

EVIDENCE O OSTALIH 

SORODNIH PODATKIH 
 

  MOŢNOST OBDELAVE 

PODATKOV ZA RAZLIČNE 

ENERGETSKE IN FINANČNE 

NAMENE 

ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO 



Energetska sanacija objekta Vila 

Bianca 

(Vir: MO Velenje) 



- Osnova za rekonstrukcijo: dotrajanost stavbnega pohištva in objekta kot 
celote 

- 1. faza (2007-2009): izdelava projektne, tehnične in investicijske dokumentacije za 
celoten projekt), sanacija in gradbena rekonstrukcija celotnega objekta (sanacija in 
rekonstrukcija objekta, obnovitev strehe in fasade, ureditev zunanjega dvigala z 
njegovo nabavo in montaţo), ureditev pomoţnih prostorov, dokončna ureditev 
prostorov v pritličju in prvem nadstropju objekta,  

- 2. faza (2008-2010): Pridobitev finančnih sredstev za izvedbo druge faze projekta, 
ki se izvaja v obdobju 2008–2010 in znotraj katere se bodo zaključila dela pri urejanju 
drugega nadstropja in mansarde ter zunanjosti ureditve objekta (dokončna zunanja 
ureditev). Po izvedbi druge faze bo dano v uporabo še dodatnih 457 m2 površin. 
 

- Investicija:        2.135.493 € 

- Evropski sklad za regionalni razvoj:      1.213.499 € (56,8%) 

- Lastna sredstva MO Velenje:         921.994€ (43,2%) 

 

Energetska sanacija objekta Vila 

Bianca 



Energetska sanacija objekta PC 

Rudarski dom 

(Vir: MO Velenje) 



- Osnova za rekonstrukcijo: sprememba namembnosti objekta 

- Zajema adaptacijo proizvodne hale v prostor, namenjen inkubiranim 
podjetjem s srednje zahtevnimi tehnološkimi proizvodnimi dejavnostmi, ki 
bo predstavljala javno infrastrukturo. 

- Pridobljenih 2.500 m2 poslovnih in proizvodnih prostorov 

- Trajanje projekta: 2007 -2010 
 

- Investicija:        2.117.514 € 

- Evropski sklad za regionalni razvoj:     1.603.355 € (75%) 

- Lastna sredstva MO Velenje:       514.159 € (25%) 

 

Energetska sanacija objekta PC 

Rudarski dom 

(Vir: MO Velenje) 



Energetska sanacija objekta  

POŠ Škale 

- Predhodno stanje objekta 
- Predhodni sistem ogrevanja: ELKO 

- Dotrajan in zastarel kotel 

- Energijsko število objekta: >200kWh/m2 (za leto 2007)  

- Energetsko potraten objekt 

 

- Rekonstrukcija ogrevalnega sistema 
- Izvedba kogeneracijskega sistema 

- 2x (5,5kWe in 12,5kWt) 

- Dodaten plinski kotel moči 50 kW (upoštevana  

 menjava stavbnega pohištva) 

 

- Rekonstrukcija stavbnega pohištva 
- Zamenjava oken 

- Zamenjava vrat 

- Zamenjava senčil 

 

 

 



Nizkoenergijski vrtec – Vrtiljak I – enota 

Encibenci 
 

- Investicija:        825.000 € 

- Evropski sklad za regionalni razvoj:     526.780 € (64 %) 

- Lastna sredstva MO Velenje:           298.220 € (36 %) 

Objekt - dozidek je bil predviden kot nizkoenergetski objekt z uporabo obnovljivih virov energije; 

uporabljeno je: talno gretje, za pripravo tople sanitarne vode sistem sončnih kolektorjev, stavbno 

pohištvo (okna in vrata) morajo ustrezati navedenim tehničnim predpisom pravilnika PURES, toplotna 

prehodnost posameznih konstrukcij po standardih. Ravna streha bo imela »zeleno« streho (uporaba 

padavinske vode). Vir: Vrtec Velenje 

 



MFE na strehi MO Velenje 
Podatki: 

• Moč: 17,4 kWp 

• Predvidena letna proizvodnja električne energije: 17,4 MWh 

• Predvidena letna proizvodnja v EUR: 6.600 € 

• Predvidena specifična letna proizvodnja električne energije:  

 1.000 kWh/ kWp 

• Izbrani izvajalec: BISOL, d.o.o. 

• Zaključek del: Julij 2010 

• Priključitev na el. omreţje: Oktober 2010 

 

Strojnica

56 sq m

Zidak

1 sq m

Zidak

1 sq m

Zidak

1 sq m

zidaki

1 sq m

2
7

0
0

0
,0

0

14800,00 (Vir: MO Velenje) 



MFE na OŠ Livada 

Podatki: 

• Moč: 49,68 kWp 

• Predvidena letna proizvodnja električne 
energije: 50 MWh 

• Predvidena letna proizvodnja v EUR: 
19.000 € 

• Predvidena specifična letna proizvodnja 
električne energije:  

 1.000 kWh/ kWp 

• Izbrani izvajalec: ANTIM, d.o.o. 

• Zaključek del: December 2010 

• Priključitev na el. omreţje: December 
2010 



MFE na Gustava Šiliha 
Podatki: 

• Moč: 46,00 kWp 

• Predvidena letna proizvodnja 
električne energije: 46 MWh 

• Predvidena letna proizvodnja v 
EUR: 18.000 € 

• Predvidena specifična letna 
proizvodnja električne energije:  

 1.000 kWh/ kWp 

• Izbrani izvajalec: ANTIM, d.o.o. 

• Zaključek del: December2010 

• Priključitev na el. omreţje: 
December 2010 

 



Lokalc 

Brezplačen javni prevoz ima neposreden vpliv na manjše obremenjevanje 

okolja z izpušnimi plini in hrupom. Ob predpostavki, da se v povprečju z 

''Lokalcem'' vozi mesečno 25.000 uporabnikov in da bi jih najmanj 9.300 za 

voţnjo do cilja uporabilo lasten osebni avtomobil ali taksi, znaša potencialni 

prihranek emisij CO2 najmanj 169 ton CO2 na mesec; oz. na letni ravni 2.034 

ton  emisij CO2. (Vir: Anketa Lokalc, ki sta jo leta 2009 izvedli MO Velenje in Zavod KSSENA med uporabniki 

na avtobusu in med lokalnim prebivalstvom). 

 

(Slika: MO Velenje) 



• 2008: V sodelovanju med MO Velenje, Komunalnim podjetjem Velenje – 

poslovna enota Energetika in Inštitutom za daljinsko energetiko je bil 

postavljen prvi sistem daljinskega hlajenja v Sloveniji. 

• Projektivna moč hlajenja je 970 kW 

• sistem je zasnovan v treh fazah – predvidoma bo zaključen do leta 2012 

• Prednosti sistema: 

– Ugodnost hlajenja 

– Koriščenje odvečne toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj 

– Manjša raba energije za hlajenje za 16 % (glede na individualne enote) 
(Vir: Kp Velenje; Slike: KP Velenje) 

Daljinsko hlajenje v  

MO Velenje  

 

Legenda 
 

                 TRASA OPUŠČENE KINETE 
                 NOVA TRASA 

TPP 324 

MO VELENJE 



• Poslovni objekti na sistemu daljinskega hlajenja v MO Velenje 

 (Vir: KP Velenje, Slike: KP Velenje) 

•   Oznaka objekta: Poslovni objekt Površina prostora 

                [m2] 

Potrebna moč hlajenja 

             [kW] 

HO 1-1. FAZA Objekt  MO 

Velenje 

3.933 150 

HO 1-2. FAZA Upravna enota 

Velenje 

3.080 118 

HO 1-2. FAZA Galerija Velenje 960 37 

HO 1-2. FAZA Kulturni dom 

Velenje 

2.756 106 

HO 1-2. FAZA Restavracija DK 1.568 60 

HO 1-2. FAZA Sodišče Velenje 3.498 135 

HO 1-2. FAZA Nova autobusna 

postaja 

2.000 78 

HO 1-2. FAZA Rdeča dvorana 3.600 200* 

HO 1-2. FAZA Steklena direkcija 

PV 

1.500 59 

HO 1-2. FAZA kopališče, bazeni 650 25 

Skupaj ADH-GO 

Velenje: 

  23.495 967 



Javna razsvetljava: 
PROJEKT  DEMO CENTER „ENERGIJSKO SAMOZADOSTNA ULIČNA 

SVETILA‘‘ - ESUS 

Projekt izvedbe energijsko samozadostnih uličnih svetil temelji na kombiniranem principu izkoriščanja 

obnovljivih virov energije. Za delovanje uličnega svetila izkoriščamo vetrno in sončno energijo. 

Energijsko samozadostno ulično svetilo je poleg tega tema diplomskega dela, ki je tudi patentirana. Št. 

patentne prijave.: P-201100055.  

 

 

Prostorska umestitev ulične razsvetljave na lokaciji ob 

Velenjskim jezerom 

Fizični zgled energijsko samozadostnega  uličnega  

svetila  z  napravami za zajemanje energije vetra ter 

sonca. 



TEHNIČNI OPIS SVETILKE 

 

Upoštevana je I. vetrna cona, kategorija terena 1 in osnovna hitrost vetra 20 m/s.  

 

Zasnova  

 

• sončni panel  

• svetilka   

• vetrni generator   

 

Steber je zasnovan kot jeklena cevna konstrukcija iz polnih okroglih jeklenih profilov.  

Višina stebra je 7,8 m, na katerega je pritrjen vertikalni vetrni generator do skupne 

višine 8,86 m.  

 

Steber je po višini razdeljen na tri različne dimenzije cevi in sicer: 

•spodnji del Ø 273/0,32,  

•srednji del pri namestitvi solarnih panelov Ø 219/0,32 

•zgornji del Ø 114,3/0,32.  

 



TEHNIČNA SPECIFIKACIJA GLAVNIH 

ELEMETOV 

 

 
FOTOVOLTAIČNI PANEL: 

 • velika zmogljivost pri visokih temperaturah in nizki osvetlitvi 

• 5 letna garancija na panel 

• Nazivna moč panela 136 W 

• Dimenzije panela 5.49 m x 0.39 m x 0.004 m 

 

LED SVETILKA Z VGRAJENIM ENOSMERNIM 

NAPAJALNIM DELOM: 

Svetlobni izvor 30 LED 

Svetlobni tok 2700 lm 

Barva temperature 4200 K 

Skupna priključna moč 35 W 

Ţivljenska doba 
min. 60.000 hours / up to 100.000 

hours 

Zaščitna stopnja IP66 and IK08 

Priključna napetost 100 – 250 V 

Masa svetilke 3,8 kg 

Dimenzije 430 mm x 310 mm x 60mm 

VERTIKALNI VETRNI GENERATOR: 

• premer rotorja vetrnice je 1.25 m 

• višina rotorja vetrnice je 1.1 m 

• masa vetrnice je 25.5 kg 

 

Prednosti vertikalnega vetrnega generatorja: 

 

• neodvisen od smeri vetra in boljše delovanje ob vrtinčastih 

vetrovih 

• brezkrtačni PGM motor z izjemno majhnim zagonskim 

momentom 

• zagon ţe ob nizkih hitrostih vetra 

• tiho delovanje 



Javna razsvetljava: 

PV svetilke 

Cesta na jezero: 

• Osvetlitev pločnika, kjer je napajanje urejeno s pomočjo fotovoltaičnih 

panelov 

• Dolţina trase: 450 m 

• Število svetilk: 13 

• Svetilka: LED LSL 30 

• Višina stebra h = 7 m 

• Akumulatorska baterija: 2x40 Ah 

• Fotovoltaični panel: 85 Wp 

• Razsmernik moči: 75 W 



Vključitev MO Velenje k 

Konvenciji ţupanov 
• Marec 2010: predstavitev akcijskega načrta 

ţupanu 

• April 2010: predstavitev pobude 

Konvencije ţupanov in akcijskega načrta 

mestnemu svetu 

• Maj 2010: podpis Konvencije ţupanov v 

Bruslju 

• Junij 2011: potrditev SEAP na mestnem 

svetu in oddaja  



Analiza rabe energije v MO Velenje v referenčnem 

letu 2003 

Zgradbe 

Raba 
električne 
energije 
(MWh) 

Emisije  
(t CO2) 

Raba 
toplotne 
energije 
(MWh) 

Emisije 
CO2 

(t CO2) 

Skupaj 
raba 

energije 
(MWh) 

Skupaj 
emisije 

(t CO2) 

Javne zgradbe 24.360,3 13.568,7 30.426,0 9.432,1 54.786,3 23.000,7 

Stanovanjske zgradbe 70.354,9 39.187,7 248.759,0 77.115,3 319.113,9 116.303,0 

Ostala.nestanovanjska raba  
  

26.402,0 8.184,6 26.402,0 8.184,6 

ZGRADBE 94.715,2 52.756,4 305.587,0 94.732,0 400.302,2 147.488,3 

PROMET 61.159,0 13.081,0 
  

61.159,0 13.081,0 

JAVNA RAZSVETLJAVA 1.694,5 943,8 0,0 
 

1.694,5 943,8 

SKUPAJ VSI SEKTORJI 157.568,7 66.781,2 305.587,0 94.732,0 463.155,7 161.513,1 

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



Cilj Akcijskega načrta za zmanjšanje emisij CO2 do 

leta 2020 

 

 
Prihranki do leta 

2020 

Raba 
energije v 
letu 2003 
(MWh) 

Emisije v 
letu 2003  
( t CO2) 

Zmanjšanje 
rabe energije 
do leta 2020  

(MWh) 

Zmanjšanje 
emisij do leta 

2020  
( t CO2) 

Zmanjšanje 
emisij v  

(%) 

Deleţ v 
celotnih 
emisijah 

(%) 

ZGRADBE 400.302,2 147.488,3 91.101,6 31.392,0 21,3 19,4 

PROMET 61.159,0 13.081,0 58.957,3 5.444,4 41,6 3,4 

JAVNA 
RAZSVETLJAVA 

1.694,5 943,8 906,6 505,0 53,5 0,3 

SKUPAJ 463.155,7 161.513,1 150.965,5 37.341,4 
 

23,1 

 



Glavni ukrepi v sektorju Prometa in Javne 

razsvetljave 

UKREP SEKTOR
PRIHRANKI 

[MWh/a]

ZMANJŠANJE 

[t CO2]

VREDNOST 

[€]

Zamenjava energetsko potratnih sijalk z varčnimi Javna razsvetljava 996 554 1.196.724

Uvedba regulacije svetlobnih teles Javna razsvetljava 388 216 211.416

7,5 % deleţ biogoriv v skupni porabi goriva v prometu na področju MO Velenje do leta 2020Javni promet 4.917 981 0

Omejitev parkiranja v središču mesta Javni promet 3.278 654 0

Izobraţevalni, osveščevalni in promocijski ukrepi Javni promet 3.278 654 108.000

12.856,6 3.059 1.516.140



Glavni ukrepi v sektorju Javnih zgradb in 

ostalih uporabnikov 

UKREP SEKTOR
PRIHRANKI 

[MWh/a]

ZMANJŠANJE 

[t CO2]

VREDNOST 

[€]

Izobraţevalni dogodki, osveščanje in informiranje

na temo URE in OVE v javnih zgradbah
Javne zgra. in ostali upor. 300 93 4.000

Optimizacija sistema daljinskega ogrevanja Javne zgra. in ostali upor. 24.447 7.579 1.000.000

Optimizacija razsvetljave v javnih zgradbah Javne zgra. in ostali upor. 2.923 1.628 500.000

Zamenjava električnih aparatov v javnih zgradbah 

z energetsko učinkovitejšimi
Javne zgra. in ostali upor. 1.218 678 500.000

Izobraţevalni dogodki, osveščanje in informiranje na temo 

URE in OVE za stanovanja
Javne zgra. in ostali upor. 12.438 3.856 2.000.000

Namestitev delilnikov rabe toplote v stanovanjih Javne zgra. in ostali upor. 29.851 8.328 1.000.000

Zamenjava energetsko neučinkovitih gospodinjskih aparatov Javne zgra. in ostali upor. 4.752 2.646 11.697.000

Zamenjava stavbnega pohištva, izboljšanje stavbnega ovoja, 

ogrevalne regulacije in kurilnih naprav v individualnih stanovanjih
Javne zgra. in ostali upor. 7.463 2.313 2.500.000

83.392 27.121 19.201.000



Projekti: 
 

 Cyber Display (IEE)  

  gregor.podvratnik@kssena.velenje.eu 

 RegCEP  (IEE)  

 gregor.tepez@kssena.velenje.eu 

 EnergyCity (CE)  

 gregor.tepez@kssena.velenje.eu 

 EuroNET 50/50 (IEE)  

 lidija.stvarnik@kssena.velenje.eu 

 MOVE  (SI-AT ) 

 saso.mozgan@kssena.velenje.eu 

 Prometheus (IEE)  

 saso.mozgan@kssena.velenje.eu 
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Projekt: „EnergyCity” 
 Splošno o projektu: Projekt »EnergyCity« se osredotoča: 

• kot prvič, na problematiko pomanjkanja  oz. pridobivanja celovitih in 
aţuriranih standardiziranih podatkov o okolju v katerem ţivimo; 

• drugič na informacijske sisteme za merjenje, nadzorovanje, ter 
vizualizacijo zmanjšanja rabe energije in CO2 emisij predvsem v 
mestnih območjih; 

 Ciljna publika: namenjen je predvsem lokalnim oblastem in 
okoljskim načrtovalcem; 

 Končni rezultat projekta: Glavni cilj projekta »EnergyCity« je razvoj 
in implementacija spletnega podpornega sistema za sprejemanje 
odločitev na podlagi več kriterijev imenovanega tudi SDSS-orodje za 
načrtovanje zmanjšanja rabe energije in s tem povezanimi izpusti 
CO2 v posameznih regijah; 

 Krovni program: v okviru programa Central Europe (CE); 

 Izvajanje (trajanje): 36 mesecev (marec 2010 → marec 2013). 

 Vrednost: 2.490.500 € 

 

 

 



Aktivnosti na projektu 

 Izvedene aktivnosti: 

• Pregled kartografskih podatkov Slovenije; 

• Seznam permanentnih GPS postaj v Sloveniji in regiji; 

• Določitev območja preleta (20 km2); 

• Seznam zgradb z izvedeno (zemeljsko)termografijo; 

• Pridobivanje dovoljenj za prelet območja na višini 500m; 

• Prelet območij z lasersko kamero za termovizijo v nočnem času 
(december 2010 ali januar 2011); 

• Prelet območij z lasersko kamero za hipersferično skeniranje 
ozračja v dnevnem času (april 2011); 

 Nadaljnje aktivnosti: 

• Analiza rezultatov-primerjava “zračnih” in “zemeljskih” podatkov; 

• Priprava nabora podatkov za izdelavo SDSS; 

• Izdelava in implementacija SDSS. 

 

 



Primeri iz projekta 

http://www.energycity2013.eu 



Tel.: +386 3 8961 520 

Fax.: +386 3 8961522 

info@kssena.velenje.eu 

www.kssena.si 

Hvala za pozornost 
 

bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu 


