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Celovita podpora in aktivnosti LEA 

Pomurje pri energetskem razvoju  



Kje smo… 

 

 

  



Kdo smo… 

•  Območje Pomurja 

•  IEE projekt – mednarodni konzorcij 

•  Marec 2005 – prva EA v Sloveniji 

•  Lokalno, regionalno, nacionalno in 

mednarodno sodelovanje 

•  27 občin Pomurja 

•  Konzorcij energetskih agencij Slovenije 

 

 

  



Projekti in koncept 

• Iskanje potreb - inventarizacija  

• Prepričevanje lokalnih oblasti (župani, 
uprava, občinski svet) – 2005 EZO / LEK 

• Sedanje stanje – vse občine Pomurja 

• Baza potreb – baza projektnih idej 

• Realizacija aktivnosti in rezultati za 
različne sektorje: 
– Občine: projektna dokumentacija, svetovanje,.. 

– Podjetja: prenos izkušenj, kontakti, svetovanje 

– Gospodinjstva: aplikacija za izračune, svetovanje  

 

  

 

 

  



Projekt SEAP Plus 

• Sodeluje 11 evropskih držav 

• Program Inteligentna energija Evrope 

• Konvencija županov  

• Kvantitativni in kvalitativni učinki 

• “boljši” SEAP-i, sodelovanje lokalnih 
akterjev 

• Regionalni partnerji neposreden prenos in 
izmenjavo znanja 

• 12 slovenskih občin KŽ in 1 SEAP 

 

 

 

  

 

 

  



                            Projekt SCORE  
 

• Program MED 

• 1. junija 2010 do 31. december 2012 

• vrednost projekta je 1.666.637,00 € 

• prenos izkušenj – primer / skupina 

• nadgradnja  

• uporaba 

EUROPEAN UNION 

PROJECT CO-FINANCED 

BY THE EUROPEAN REGIONAL 

DEVELOPMENT FUND 





Celovita energetska podpora 

LEA Pomurje 



NASLOV:     MOVE towards Energy Sustainability 

 

PROGRAM:   Evropsko teritorialno sodelovanje SI-AT, ESRR 

TRAJANJE:    01.05.2009 – 30.04.2012 (podaljšano do 1.11.2012) 

VREDNOST PROJEKTA:  2.997.855,90 € 

VODILNI PARTNER:    E-zavod 

 

PROJEKTNI  PARTNERJI:  KSSENA 

    LEA Pomurje 

    ENERESS 

    Fakulteta za Gradbeništvo, Univerza v Mariboru 

    Land Steiermark, FA17A - Fachstelle Energie 

    Holzcluster Steiermark GmbH 

    TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH 

    Amt der Kärntner Landesregierung 

 

  

 

 

 

 
 

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA 



Evropsko teritorialno sodelovanje 

Programsko območje 

Cilj 3 SI-AT 

 

Vse regije na slovenski 

strani meje. 



Osnovni cilji projekta: 

Čezmejni projekt MOVE zasleduje tri 

pomembne cilje varovanja okolja:  
 

– razvoj in uporabo alternativnih virov 

(obnovljivih) energije; 
 

– učinkovito rabo energije; 
 

– ter energetsko trajnost, ki jo zagotavlja 

doseganje prvih dveh ciljev. 

 

 

 



Rezultati: 

Regionalna energetska zasnova izrabe OVE 
 

Razvoj skupnih izobraževalnih vsebin na URE in OVE 
– praktična izobraževanja splošne in strokovne javnosti,  

– 16 praktičnih delavnic, 4 seminarji,  

– skupni izobraževalni program (visokošolski) s področja URE in OVE 
 

Energija in gradnja 
– 8 izobraževalnih modulov (tematika trajnostna gradnja, validacija) 

– 24 delavnic za strokovnjake (praktične izkušnje z čezmejnega področja),  

– 3 tehnične dokumentacije (za sanacijo oz. novogradnjo javnih stavb), 

– priročnik za projektiranje nizko energetskih ali pasivnih zgradb  

  

 
 

 

 



Rezultati: 

Energetska učinkovitost v javnih zgradbah 

– 280 preliminarnih energetskih pregledov, 

– 35 razširjenih energetskih pregledov, 

– 8 investicijskih in tehničnih dokumentacij  
 

Izkoriščanje sončne energije 

– analiza lokacij in identifikacija 28 potencialnih lokacij (javne stavbe) in 28 

poslovnih načrtov za solarno/termalne oz. PV sisteme, 

– katalog za investitorje, 

– 3 centri za demonstracijo PV tehnologij 
 

Čezmejno povezovanje podjetij iz sektorja URE in OVE 

– 10 sestankov podjetij z obeh strani meje 

– 3 skupne ekskurzije 

– 2 skupna projekta podjetij 

  

 

 

 

Pripravljena projektna dokumentacija za prijavo na razpis 

Projektna dokumentacija za PV – realizacija investicij 

Gussing – Martjanci 

DOLB 



Povprečje: 186 kWh/m²  

Energetska slika: 
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Delovni sklop (aktivnost 6): 

WP8 Čezmejno povezovanje podjetij iz sektorja 

URE in OVE (LEB) 

 

A6: Priprava 2 skupnih projektov za podjetja  



Delovni sklop (aktivnost 6): 

KRONOLOGIJA SODELOVANJA MED PODJETJEM IZ SLO IN AT 

 

30.5.2011 – prvi pogovori o ideji izvedbe skupnega projekta med LEAP in TOB  

31.5.2011 – iskanje podjetja v pomurski regiji in idej, primernega po potrebah za izvedbo 

skupnega projekta 

16.6.2011 – zbiranje idej ter pogovori s podjetji v pomurski regiji o njihovih potrebah/problemih 

24.6.2011 – zbiranje idej ter pogovori s podjetji v pomurski regiji o njihovih potrebah/problemih 

28.6.2011 – dogovor s podjetjem Veščina d.o.o. o sodelovanju na projektu MOVE, na skupnem 

projektu v sklopu WP8/A61. 

2.8.2011 –   pregled gradiva, potreb, razpisov za potrebe izvedbe vzpostavitve sistema 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso med LEAP in Veščine d.o.o. ter prenos 

gradiva in informacij do partnerja TOB za namen iskanja primernega sopartnerja 

14.9.2011 – dogovori s TOB o potrebah ter iskanje primernega partnerje na avstrijski strani 

26.9.2011 – priprava podlage ter pomoč podjetju Veščini d.o.o. za izvedbo sestanka s AT 

partnerjem z izkušnjami pri vzpostavitvi sistema DOLB 



Delovni sklop (aktivnost 6): 

28.9.2011 – sestanek v Güssing-u ( Veščina d.o.o. – Güssing Energy Technologies 

GmbH., Research institute for renewable energy 



Delovni sklop (aktivnost 6): 

Okt-Dec 2012 – Pomoč in podpora s strani avstrijskega partnerja za izdelavo finančnega 

načrta za potrebe izvedbe vzpostavitve sistema daljinskega ogrevanja na 

lesno biomaso (DOLB) ter priprava in prijava projekta na razpis Javni 

razpis za sofinanciranje DOLB (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)  



Delovni sklop (aktivnost 6): 

26. april 2012 – ODLOČBA O PRAVICI DO SREDSTEV s strani Ministrstva za kmetijstvo 

in okolje v višini 136.306,11 EUR 



Delovni sklop (aktivnost 6): 

Julij 2012 – Izvedba nabave in montaže peči ter potrebne dodatne opreme za namen 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Martjancih 



WP8 – A6 “Organisation of common projects for companies” 

Europäisches Zentrum für 

Erneuerbare 

Energie Güssing GmbH  

Europastraße 1, A-7540 Güssing 

  

Rezultat čezmejnega sodelovanja: 



HVALA ZA POZORNOST! 

 
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA POMURJE 

Martjanci 36 

9221 Martjanci 

Tel.: (02) 538-13-54 

Splet: www.lea-pomurje.si 

E-pošta: lea.pomurje@lea-pomurje.si 

http://www.lea-pomurje.si/
http://www.lea-pomurje.si/
http://www.lea-pomurje.si/

