
Zdravo lokalno gospodarstvo in javni 

sektor kot gonilo energetskega razvoja  
dr. Vlasta KRMELJ, univ.dipl.inž.  

direktorica Energap in Evropski energetski manager  

Maribor, 21. junij 2011 1 



Energetska agencija za Podravje 

 Ustanovljena 2006, regionalna za območje 

zgornjega Podravja (200.000 prebivalcev) 

 URE, OVE 

 Energetski manager v regiji 

 Center znanja, idej in projektov 

 Sodelovanje v EU sofinanciranih projektih 
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Javni sektor – zasebni sektor 

 togost – fleksibilnost 

 stagniranje – napredek 

 zaviranje – promotor 

 nepotreben – nujen 

 teorija – praksa  

 časovna neomejenost – delovanje na trgu 
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ENERGAP 
 Pripraviti pogoje za uspešno izvajanje 

projektov 

 Mreženje institucij, organizacij, sektorjev, 
ljudi 

 Interno komuniciranje, promocija 

 Dvig znanja in kvalitete 

 Dvig konkurenčnosti  

 Partnersko povezovanje zunaj meja 
Slovenije 
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URE v stavbah 

 Dinamična energetska izkaznica in 

eksperimentalni razvoj na področju IKT 
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 Aktualni podatki emisij CO2 

 Akcijski načrti sanacij 

 Popolna dokumentacija za zelena javna naročila 

 Javno zasebno partnerstvo, odgovornost 

partnerjev 

 Monitoring 

 



OVE v regiji 

 Energetske bilance 

 Iskanje potencialov 

 Širjenje znanja  

 Evropska primerljivost 
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 Pilotni projekti – uporaba solarne energije 

v proizvodnih procesih, uporaba odpadne 

toplote v sistemu daljinskega ogrevanja, 

kogeneracije, priprava pogojev za 

investicije (FV, toplotne črpalke, lesna 

biomasa) 
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Bioplinarne – „slovenska nafta“ 

 Bioplinarna v lokalnem okolju in 

povezanost z dobavitelji surovin 

 Povezanost z infrastrukturo zemeljskega 

plina 

 Raziskave in razvoj v smeri povezanosti z 

vodikom 
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Trajnostna mobilnost  

 Strateške podlage in usmeritve 

 Aktivno sodelovanje z ministrstvi 

 Iniciator uporabe CNG v Sloveniji 

 Eksperimentalno vozilo, polnilna postaja 
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 Javni potniški promet – mestni avtobusi  

 Hitra polnilna postaja v Mariboru 

 Možnost izobraževanja v tujini 
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Podravje – vzorčna regija za 

električno mobilnost 

 Povezava ključnih akterjev v regiji: 
znanost,  proizvajalci, dobavitelji, 
uporabniki, IKT, lokalna skupnost, 

 Celovit poslovni model za dolgoročni 
razvoj 

 Več kot le nakup in prodaja opreme 

 Eksperimentalni razvoj in                  
povezava s pametnimi omrežji 
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Gospodarski razvoj 

 Aktivno sodelovanje z zbornicami,  

združenji in podjetji (izobraževanja, 

sejmi, skupno nastopanje, obiski tujih 

partnerjev) 

 Uvajanje energetskega upravljanja in 

poslovne odličnosti (standardi,, 

energetski pregledi, priprava 

investicijskih načrtov) 
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 Javna podjetja kot vzor – Pilotni projekt 

CO2 odtisa za Maribor 

 Vključitev ostalih podjetij v mestu 

 Promocija, marketing 
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Energetsko učinkovit uporabnik 

 Ključnega pomena za URE in OVE so 

uporabniki 

 Specifičnost javnega sektorja kot 

uporabnika, večstanovanjske stavbe, 

individualni porabniki 

 Prilagajanje storitvenih dejavnosti, „zeleni“ 

marketing 

 Prilagajanje proizvodnih procesov, nove 

tehnologije 
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Energetsko učinkovit ponudnik  

 Dobavitelji energije 

 Dobavitelji energetskih in drugih storitev 

 Pomen skupnih javnih naročil 

 Odgovornost za kvaliteto  

16 



Cilji delovanja 

 Nepristranskost 

 Dvig kvalitete 

 Globalne informacije in znanje 

 Povezanost z evropskimi partnerji, 

predvsem  agencijami v EU (Berlin, Linz, 

Graz, Madrid, Dublin, Stockholm, Zagreb,  

Praga, Frankfurt, Evropska komisija, EIB, … 

 Prenos znanja in izkušenj 
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Aktivnosti v 2012 

 Priprava pogojev za energetsko 

učinkovitost v sektorju športnih 

dejavnosti in turizma 

 Učilnica v naravi na področju energetsko 

učinkovite javne razsvetljave  - 

demonstracijska območja 

 Zaveza županov in demonstracijski 

projekti v Mariboru in regiji 
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In naprej:  

 Okolje in podnebne spremembe so 

priložnost za gospodarski razvoj in nova 

delovna mesta 

 Energetika je in ostaja gonilna panoga 
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 Finančni vidik 
projektov je 
najpomembnejši, 
vendar je za 
dolgoročno rast in 
uspešnost potrebno 
kompleksno finančno 
upravljanje z 
upoštevanjem smernic 
trajnostnega razvoja in 
nenehnega dviga znanja 
in kvalitete.     



Hvala za 

pozornost! 

 

21 


