
 

 Projekti Zavoda KSSENA 
 

Boštjan Krajnc 

Energetska agencija KSSENA 

 

 
Portorož, 19. oktober 2012 



Projekt MOVE 

Izvajanje:        Evropsko teritorialno sodelovanje CILJ 3:   

                       Slovenija –   Avstrija 

 

Začetek projekta: maj 2009 

 

Trajanje projekta: 36 mesecev + 6 mesecev 

 

Zaključek projekta: oktober 2012 

 

 

 

 
 

 
 

 



Projekt MOVE 

 Splošno o projektu: Projekt bazira na treh ciljih, ki bodo dolgoročno 
pripomogli k varovanju in trajnosti okolja: 

• učinkovita raba energije, 

• pospeševanje rabe in razvoja alternativnih virov energije, 

• energetska trajnost čezmejnega področja. 

 

 Ciljna publika: Projekt je namenjen vsem, ki lahko prispevajo k 
energetski učinkovitosti na celotnem upravičenem področju 
teritorialnega sodelovanja Slovenija - Avstrija: javne ustanove, 
izobraževalne institucije, industrija, proizvajalcem in ponudnikom 
najnovejših tehnologij. 

 

 Vrednost: Projekt je vreden 2.997.855 € 
 

 

 

 



Projekt MOVE 

• Projektni partnerji: 

• E-zavod / E-zavod 

• KSSENA 

• ENERESS 

• LEA Pomurje 

• Fakulteta za Gradbeništvo, Univerza v  Mariboru  

• Energiewirtschaft und allgemeine technische Angelegenheiten, 
Fachstelle Energie 

• Holzcluster Steiermark GmbH  

• TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH  

• Amt der Kärntner Landesregierung  

 

 

 
 

 



Projekt MOVE 

• Delovni sklopi: 

 WP1: Projektni management in kontrola kakovosti 

 WP2: Promocija in diseminacija 

 WP3: Regionalna energetska zasnova izrabe OVE 

 WP4: Razvoj skupnih izobraževalnih vsebin na URE in OVE 

 WP5: Energija in gradnja 

 WP6: Energetska učinkovitost v zgradbah 

 WP7: Izkoriščanje sončne energije 

 WP8: Čezmejno povezovanje podjetij iz sektorja URE in OVE 
 

 
 

 



Projekt MOVE 
Delovna področja: 

  

• Izdelava skupne regionalne energetske zasnove za čezmejno 

področje 

 

• analiza oskrbe in rabe energije; 

• izdelan čezmejni načrt za energetsko samozadostnost regij 

čezmejnega področja; 

 



Projekt MOVE 
Delovna področja: 

 • Razvoj skupnih izobraževalnih vsebin v okviru obnovljivih virov 

energije in energetske učinkovitosti 

 

• opredelitev potreb gospodarstva in nosilcev znanj; 

• razvit vsebinski osnutek modularnega izobraževanja za 

vzpostavitev skupnih  

• izobraževanj in usposabljanj; 

• vzpostavitev praktičnega programa za usposabljanje na področju 

OVE in URE 

• na podlagi nacionalnih potreb in potreb trga; 

• izvedenih 16 čezmejnih delavnic in 4 seminarjev namenjenih 

osveščanju ciljnih javnosti. 

 



Projekt MOVE 
Delovna področja: 

  

• Izvedba strokovnih predavanj, seminarjev in delavnic za 

usposabljanje na področju energije in energetsko varčne gradnje  

 

• izvedenih 8 modulov izobraževanja za arhitekte na 3 lokacijah; 

• 20 usposobljenih projektantov za izgradnjo nizkoenergetskih in 

pasivnih zgradb; 

• izdelane 3 dokumentacije za sanacijo obstoječih stavb ali 

novogradnje za javni sektor; 

• prenos znanja in primerov dobrih praks o energetsko učinkoviti 

gradnji z izvedbo kataloga dobrih praks in priročnika za 

projektiranje; 

 

 

 

 



Projekt MOVE 
Delovna področja: 

  

• Spodbujanje energetske učinkovitosti v zgradbah 

 

• izvedenih 280 energetskih analiz in 35 detajlnih analiz zgradb; 

• izvesti organizacijske ukrepe na podlagi benchmarking analize 

stavb;  

• pripraviti izhodišča za investicije v 8 zgradbah;  

 

 



Projekt MOVE 
Delovna področja: 

  

• Uporaba solarnih tehnologij 

 

• izvedenih 28 analiz potencialnih lokacij za postavitev sončnih 

elektrarn oz. sistemov solarne termije; 

• poskusna vpeljava novih tehnologij v projekte sončnih elektrarn s 

tremi demonstracijskimi centri; 

• odpraviti projektne in administrativne ovire za potencialne 

investitorje z izdelavo 28 poslovnih načrtov; 

• pripraviti katalog kot tržno zanimivo in promocijsko orodje za 

potencialne investitorje 

 

 



Projekt MOVE 
Delovna področja: 

  

• Vzpostavitev čezmejnega sodelovanja med podjetji na področju 

OVE in URE 

 

• spodbuditi akterje na čezmejnem področju v skupne poslovne 

priložnosti in prenos znanja na področju OVE in URE z organizacijo 

10 mednarodnih srečanj; 

• odpraviti informacijske ovire in vzpostaviti aktivno promocijo BAT 

tehnologij in ponudnikov opreme in storitev z vzpostavitvijo dveh 

skupnih projektov 

 

 

 



Projekt MOVE - ESUS 

• Izdelava projektne dokumentacije za postavitev MFE na 4 zgradbe (OŠ 

Šmartno pri SG, 2. OŠ Celje, OŠ Šalek in Glasbe Šola Velenje)  

• Izvedba 5 detajlnih energetskih pregledov (OŠ Šmartno pri SG, OŠ Lava 

in Vrtec T. Čečeve Enota Center – Celje, Vrtec Ciciban in OŠ Šentilj – 

Velenje)  

• Izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Lava v Celju  

• Izdelava investicijskega dokumenta (DIIP) za energetsko rekonstrukcijo 

OŠ Podgorje pri SG in Vrtec Ciciban  

• Izdelava analize stroškov in koristi za energetsko rekonstrukcijo OŠ 

Podgorje pri SG in Vrtec Ciciban  

• Postavitev Energetsko samozadostne ulične svetilke ESUS 

 



Projekt MOVE - ESUS 



Projekt MOVE - ESUS 

Finalisti natečaja Poslovne akademije časnika Finance naj projekt 

sonaravnega izkoriščanja obnovljivih virov energije  

http://www.finance-akademija.si/energetiki2012/index.php?go=601  

http://www.finance-akademija.si/energetiki2012/index.php?go=601
http://www.finance-akademija.si/energetiki2012/index.php?go=601
http://www.finance-akademija.si/energetiki2012/index.php?go=601


Projekt MESHARTILITY 

Izvajanje:        Intelligent Energy Europe (IEE) 

 

Začetek projekta: april 2012 

 

Trajanje projekta: 36 mesecev 

 

Zaključek projekta: april 2015 

 

 

 

 
 

 
 

 



 Splošno o projektu: 

 
Spodbujanje občin k pristopu h Konvenciji županov s katero se zavežejo, da bodo aktivno 
sodelovale pri uresničevanju zastavljenih energetskih in okoljskih zavez v okviru 
sprejetega Kjotskega sporazuma.  

 

 Partnerstvo 
 

V konzorcij projektnih partnerjev je vključenih 17 projektnih partnerjev iz 12 držav 
(Bolgarija, Grčija, Ciper, Nemčija, Estonija, Španija, Italija, Latvija, Malta, Poljska, 
Romunija in Slovenija) 

 

 

 

 

 

Projekt MESHARTILITY 



 

 Partnerstvo 

•  Save Energy Agency of Región de Murcia, Španija 

• Black Sea Energy Research Centre (BSERC), Bolgarija 

• Regional Development Agency Dubrovnik Nerteva county, Hrvaška 

• Society for sustainable development design, Hrvaška 

• Cyprus Energy Agency, Ciper 

• STRATAGEM Ltd, Ciper 

• Tartu Regional Energy Agency, Estonija 

• ICLEI European Secretariat GmbH, Nemčija 

• ENEL distribution, Italija 

• Italian Authentic Villages Association, Italija 

• Sogesca s.r.l., Italija 

• Ekodoma, Latvija 

• Local council's association (LCA), Malta 

• Association of Municipalities Polish Network "Energie Cités" (PNEC), Poljska 

• Energy Agency of Bucarest, Romunija 

• Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region, Slovenija 

• Energiaextremadura, Španija 

 

 

 

Projekt MESHARTILITY 



 Cilji projekta: 

 

 

• raziskava in odprava ovir pri pridobivanju energetskih podatkov,  

 

• spodbuditev občin za izdelavo SEAP in pridružitev h konvenciji županov, 

 

• izdelava SEAP, 

 

• spremljanje izvajanja ukrepov SEAP. 

 

 

 

Projekt MESHARTILITY 



Konvencija županov 



Vključitev MO Velenje h  

Konvenciji županov 

• Marec 2010: predstavitev akcijskega 

načrta županu 

• April 2010: predstavitev pobude 

Konvencije županov in akcijskega načrta 

mestnemu svetu 

• Maj 2010: podpis Konvencije županov v 

Bruslju 

• Junij 2011: potrditev dokumenta SEAP na 

mestnem svetu in oddaja 

• Julij 2012: potrditev SEAP-a s strani 

organa Evropske komisije  



Obveznosti v okviru Konvencije županov 

• Priprava poročila vsaki 2 leti o izvajanju ukrepov 

• Organizacija Energetskih dnevom: lokalni energetski dogodek na katerem 

se predstavijo primeri dobri praks, ukrepi URE in OVE, predstavijo podjetja, 

ki delujejo na področju URE in OVE,… (delavnice, ogledi, predavanja, 

konference,…) 

• Za občane, nosilce odločitev, podjetja, menedžerje, splošno in strokovno 

javnost,… 



Projekt Geo SEE 

• Program JV Evropa 

• Celotna vrednost projekta: 1.376.235 € 

• Stopnja financiranja: 85 % 

• 11 partnerjev iz 8 držav 

• Trajanje: 24 mesecev 

• Delež KSSENA: 264.000 € 



Projekt Geo SEE 



Projekt Geo SEE 
• Vsebina projekta 
Nizke in srednje temperaturne geotermalne vrtine so v Evropi zelo pogoste za pridobivanje 
toplotne energije. V okviru projekta bomo raziskali možnosti za pridobivanje električne energije iz 
tovrstnih virov. Izkoriščanje nizke entalpije lahko uporabimo tudi za pridelavo vodika. 

Z rezultati projekt želimo vplivati na izdelavo strateškega dokumenta za izkoriščanje nizko in 
srednje temperaturno geotermalno energijo ter posodobitev zakonodaje na tem področju. 
 

• Glavni cilji projekta: 
 Razviti metodologijo za analizo in podrobno ocenjevanje potenciala za proizvodnjo električne 

energije iz nizkotemperaturnih geotermalnih virov v kombinaciji z biomaso, bioplin, 
rekuperacijo in solarnih panelov v partnerskih državah  

 Identifikacija naprednih tehnologij za povezovanje z nizko entalpijo geotermalne vode in 
drugih oblik obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije ali za izvajanje 
ogrevanja / hlajenja. 

 Ocenite potencial geotermalne energije z nizko toplotno vrednostjo, da se poveča 
učinkovitost energetskih procesov, še posebej tistih, kjer so visoki stroški proizvodnje, kot  
npr.: uplinjanje biomase. 

 Analiza možnosti prodora tovrstnih procesov in dokazati, da so lahko nizko temperaturni 

geotermalni viri v kombinaciji z drugimi obnovljivimi viri nacionalni energetski vir. 

 Sestaviti niz smernic, ki bodo na vseh ravneh upravljanja, na evropski, nacionalni in lokalni 

ravni pokazali, kako se lahko pri nizkih temperaturah geotermalna tehnologija izkoristi za 

izboljšanje energetske učinkovitosti  

 Doseganje SLO in EU energetskih ciljev ter oceniti gospodarske in družbene koristi 



Tel.: +386 3 8961 520 

Fax.: +386 3 8961522 

info@kssena.velenje.eu 

www.kssena.si 

Hvala za pozornost 

 

 


