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Letos je slavil 
Šentrupert
Na letošnji natečaj En.občina 012 se je prijavilo 12 
slovenskih občin. Absolutna zmagovalka natečaja in 
hkrati zmagovalka v kategoriji majhnih občin je bila 
občina Šentrupert.    26, 27

Milje 44, 4212 Visoko, www.vigred-elektro.si
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»Da bi izboljšali stanje na 
področju URE in OVE v naši 
državi, smo pred tremi leti 
pripravili natečaj En.občina 
z namenom spodbuditi obči-
ne k intenzivnejšemu izvaja-
nju projektov URE in OVE. 
Natečaj je pomoč in spod-
buda slovenskim občinam, 
da preverijo stanje v svojem 
okolju in okrepijo izvajanje 
projektov na področju obno-
vljivih virov energije oziro-
ma učinkovite rabe energije. 
Natečaj je tako odličen ka-
zalec, kako dejavno se po-
samezne občine ukvarjajo 
z učinkovito rabo energije 
in uvajanjem ter uporabo 
obnovljivih virov energije. 
Pri marsikateri naši občini 
je že videti napredek pri iz-
vajanju energetske politike, 
saj se zavedajo, da je prav od 
njih odvisno, kako hitro se bo 
popravila energetska slika na 
državni, posledično pa tudi 
na evropski ravni,« je dejala 
Mateja Kegel iz Energetike.
NET.

Letošnja zmagovalka je 
občina Šentrupert

Za letošnjo nagrado v na-
tečaju En.občina so se lahko 
potegovale vse slovenske 
občine razen tistih, ki so v 
minulih dveh letih že pre-
jele priznanje za energetsko 
najučinkovitejšo občino. Na 
natečaj se že nagrajene ob-
čine lahko znova prijavijo 
po preteku dveh let. »S tem 
smo želeli dati priložnost tu-
di tistim občinam, ki se sicer 
težko odločijo za prijavo na 
take natečaje,« je povedala 
sogovornica. 

Vse večji poudarek na skrbi 
za racionalnejšo rabo energije
Čedalje več občin stopa na pot učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih vi-
rov energije, pri marsikateri je že videti napredek pri izvajanju energetske politike
Zgodb, kako priti do 
rezultatov, je mnogo, 
vsaka občina ima svojo. 
Na Energetiki.NET, 
osrednjem informativnem 
stičišču energetike za 
Slovenijo in jugovzhodno 
Evropo, so se odločili, 
da projekte in ukrepe 
slovenskih občin na 
področju URE in OVE 
postavijo v ospredje in 
nagradijo.

Energetsko najbolj učin-
kovite občine v kategoriji 
majhnih, srednje velikih in 
mestnih občin so letos raz-
glasili v Avditoriju Portorož, 
kraju lanske zmagovalke na-
tečaja, občine Piran. Abso-
lutna zmagovalka natečaja 
En.občina 012 je občina 
Šentrupert, ki si je naziv 
prislužila z inovativnimi in 
ambicioznimi načrti ter de-
javnostmi, ki v razvoj občine 
odlično vključujejo kulturno 
dediščino, predvsem pa celo-
stno pristopajo k trajnostne-
mu razvoju. 

Širitev poslovnih 
priložnosti

Poleg občine Šentru-
pert, ki je zmagala tudi v 
kategoriji majhnih občin z 
do pet tisoč prebivalci, je 
bila zmagovalka v katego-
riji srednje velikih občin 
primorska občina Tolmin, 
medtem ko je zmaga v ka-
tegoriji mestnih občin pri-
padla mestni občini Kranj. 
Komisija je podelila tudi 
posebno nagrado za primer 
dobre prakse v energetski 
učinkovitosti, ki jo je pre-
jela občina Vransko. 

»Sicer pa so vse občine, 
ki so bile nagrajene, de-
javne na številnih podro-
čjih. Projekti, s katerimi 
se poleg zagotavljanja va-
rovanja okolja izboljšuje 
tudi življenjski standard 
občanov, prinašajo tudi 
nove poslovne priložnosti, 
ki jih ponujata učinkovita 
raba energije in uvajanje 
obnovljivih virov energije. 
V sodelovanju z različnimi 

partnerji tako v občinah iz-
vajajo projekte na področju 
energetske učinkovitosti 
stavb, dejavne pa so še na 
področju prometa, spodbu-
janja uvajanja novih teh-
nologij in rabe obnovljivih 
virov energije,« je povedala 
predstavnica organizatorja 
natečaja En.občina.

Natečaj povezuje občine
N a  E n e r g et i k i . N ET 

ob vsakoletnem natečaju 
En.občina vedno znova ugo-
tavljajo, da ta konkretno pri-
pomore k spodbujanju, in-
formiranju in ozaveščanju 
lokalnih skupnosti o pomenu 
učinkovite rabe energije za 
doseganje skupnih nacio-
nalnih in evropskih ciljev 
na področju zmanjševanja 
rabe energije. 

»Skozi projekt predstavlja-
mo dobre prakse slovenskih 
občin in jim omogočamo, da 
se povežejo, da so slišane, 
predvsem pa si lahko izme-
njujejo izkušnje. S tem je 
naše poslanstvo izpolnjeno, 
motivacija pa se ob številnih 
predstavljenih dobrih pra-
ksah iz leta v leto krepi,« je ob 
izteku letošnjega natečaja de-
jala vodja natečaja En.občina 
012 Mateja Kegel. Poudarila 
je, da občine, ki so že prejele 
nagrado za energetsko najbolj 
učinkovite, svoje energetske 
projekte še nadgrajujejo, kar 
natečaju zagotovo daje doda-
tno vrednost«. Tako namreč 
tudi v praksi vidimo, da ob-
čine ne zaspijo na lovorikah, 
temveč jim je nagrada moti-
vacija in jim da zagon za na-
daljnje delo.«

��� Absolutna zmagovalka natečaja in zmagovalka v kategoriji majhnih občin  za leto 2012 je bila 
občina Šentrupert. »Projekti, ki jih je občina že izvedla in jih še načrtuje, so odlični, veliko je bilo 
narejeno v obdobju ocenjevanja v letih 2010 in 2011. Občinski projekti so inovativni in ambiciozni 
ter realno dosegljivi, v razvoj občine odlično vključujejo tudi kulturno dediščino in celostno pristo-
pajo k trajnostnemu razvoju,« je zapisala komisija v obrazložitvi nagrade.

Dvanajst prijavljenih občin
�� Na letošnji natečaj En.občina 012 se je prijavilo dvanajst 

slovenskih občin: Brda, Domžale, Kranj, Ljutomer, Preddvor, 
Puconci, Razkrižje, Šentrupert, Tolmin, Trzin, Vransko, Zagorje 
ob Savi.
�� Sistem ocenjevanja komisije, sestavljene iz uveljavljenih 

strokovnjakov, ki delujejo na področju učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov energije, je bil enakovredno ocenjevanje opi-
sa energetskih dejavnosti, ki so jih ob prijavi na natečaj poslale 
občine. Zmagala je občina, ki je prejela najvišje število točk.

natečaj en.občina 012

��� V kategoriji srednje velike občine je zmagala občina Tolmin. »Projekti v občini so zastavljeni 
strokovno, predvsem pa so primerni za izvedbo in odgovarjajo na potrebe občine po zmanjša-
nju porabe energije ter doseganju nacionalnih in evropskih zahtev. Projekti v občini prispevajo 
k izboljšanju okolja, vključujejo lokalno gospodarstvo in dvigujejo življenjski standard. Občina je 
dejavna tudi pri povezovanju z drugimi občinami,« je bilo poudarjeno v obrazložitvi ocenjevanja 
komisije En.občina 012.

��� V kategoriji mestne občine je zmagala občina Kranj. V občini so dobro pripravili projekta pre-
nove javne razsvetljave in občinske stavbe. Prenova javne razsvetljave je bila učinkovita, opravili 
so dobro analizo dosedanje rabe in korektno ocenili prihodnjo rabo. Občina ima tudi zelo dobro 
analizo vodooskrbnih sistemov. V okviru akcijskega načrta so se lotili urejanja prometa, spodbu-
jajo trajnostne rešitve, kot je vzpostavitev in uporaba kolesarskih stez. Konkretno se povezujejo 
in delujejo na vseh področjih. Vključujejo so v konvencijo županov, prav tako je Kranj prvi primer 
energetskega pogodbeništva občine v Sloveniji.
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[ intervJu]  Dr. Iztok Kovačič in Marko Kos o tem, kako je Šentrupert premagal konkurenco

Energetsko učinkovito občino oblikuje 
tudi ozaveščenost njenih prebivalcev
O tem, kako postati 
energetsko najučinko-
vitejša občina, smo se 
pogovarjali z dr. Iztokom 
Kovačičem, višjim 
svetovalcem za okolje in 
prostor, in energetskim 
menedžerjem Markom 
Kosom, ki sta občino 
Šentrupert pomagala 
pripeljati do tega laska-
vega naslova.

Zakaj menite, da je letos 
na natečaju zmagala prav 
občina Šentrupert?
Kovačič: Energetsko najbolj 
učinkovita slovenska občina ni-
smo postali po naključju. Gre za 
plod večletnega dela in uspešne 
izvedbe zastavljenih projektov, 
ki jih iz leta v leto nadgrajujemo. 
Že kmalu po ustanovitvi občine 
v letu 2007 smo namreč sprejeli 
lokalni energetski koncept, ki 
ga uspešno udejanjamo tudi s 
pomočjo našega energetskega 
menedžerja.

Kako pravzaprav postati 
energetsko učinkovita 
občina?
Kovačič: Energetsko učinko-
vita občina mora imeti vizijo, 
ki jo mora nato tudi dosledno 
izvajati. Poudaril bi, da je za 
preoblikovanje v energetsko 
učinkovito občino izredno 
pomembno izvajati tudi iz-
obraževanje in ozaveščanje 
prebivalcev občine o predno-
stih učinkovite rabe energije 
(URE) in izrabe obnovljivih 
virov energije (OVE).

Kako poteka informira-
nje in izobraževanje obča-
nov o učinkoviti rabi 
energije?
Kos: Občane informiramo v 
lokalnem glasilu in na spletni 
strani. Poleg tega organiziramo 
raznovrstna tematska preda-
vanja. Prav pred kratkim smo 
poslušali predavanje o podneb-
nem varstvu in ukrepih učin-
kovitega ravnanja z energijo, 
na katerem je sodelovala tudi 
priznana klimatologinja dr. 
Lučka Kajfež Bogataj.

Kakšen je odziv na take 
vrste ozaveščanja?
Kos: Zelo pozitiven. To doka-
zuje nedavno objavljena anketa 
o uporabi alternativnih virov 
energije na našem območju. 
Vsekakor pa je praktična po-
trditev večje energetske ozave-
ščenosti Šentruperčanov to, da 
se jih veliko odloča za zamenja-
vo oziroma spremembo načina 
ogrevanja. Večina se jih po no-
vem ogreva na lesno biomaso, 
kar je zelo primerno glede na 
to, da imamo veliko gozda.

Kaj bi navedli kot ener-
getsko najbolj varčen pro-
jekt v vaši občini?
Kovačič: Med že uresničeni-
mi projekti bi omenil ener-
getsko sanacijo osnovne šole 

in gradnjo nizkoenergijskega 
vrtca z energijskim številom 
30 kilovatnih ur na kvadratni 
meter. Vrtec in šola se daljin-
sko ogrevata na lesno biomaso 
(DOLB), samo menjava ener-
genta pa je izpuste ogljikove-
ga dioksida zmanjšala za 131 
ton na leto. Enako ogrevanje 
načrtujemo tudi pri projektu 
zagotavljanja varčnejše to-
plotne oskrbe Zavoda za pre-
stajanje kazni zapora Dob. Na 
zemljišču nekdanje vojašnice 
na Puščavi načrtujemo razvoj 
lesnopredelovalnega centra z 
biomasnim logističnim cen-
trom, s katerim se bodo lahko 
napajali celotna dolina Mirne 
in zapori na Dobu. V pripravi 
je tudi projekt postavitve prve 
vetrne elektrarne v naši občini.

Kako ste uredili ogreva-
nje javnih objektov in jav-
no razsvetljavo? 
Kos: Šola in vrtec se že ogrevata 
z DOLB, preostali objekti se bo-
do priključili, ko bo postavljena 
nova kotlovnica, ki bo namešče-
na v sklopu medgeneracijskega 
centra Šentrupert. Prenova jav-
ne razsvetljave oziroma name-
stitev energetsko varčnih svetil 
bo izpeljana v letu dni.

Kakšen je nadaljnji na-
črt prenove javnih stavb v 
občini?
Kos: Pomembno je, da za vse 
javne objekte skrbno vodimo 
energetsko knjigovodstvo, 
ki zajema porabo energije za 
ogrevanje in porabo električ-
ne energije. Zbrani podatki 
in njihova analiza so podlaga 
oziroma pomoč pri ustvarja-
nju prioritetne liste, po kateri z 
izbranimi učinkovitimi ukrepi 
poteka energetska sanacija. V 
prvi vrsti ta vključuje zame-
njavo toplotnega ovoja stavb 
in stavbnega pohištva, torej 
oken in  vrat. V drugi fazi pa 

bomo zamenjali še energent 
oziroma kurilne naprave.

Naštejte pomembnejše 
dejavnosti, ki so v tem letu 
izboljšale energetsko sliko 
občine, in povejte, kakšni 
so načrti za prihodnje leto.
Kovačič: V prejšnjem letu smo 
poskrbeli za zamenjavo oken 
in vrat stavb v lasti občine. Za 
potrebe občinskih uslužbencev 
oziroma njihovih ogledov na 
terenu smo kupili električne 
skuterje. V prihodnjem letu 
imamo v načrtu postavitev 
čistilne naprave Dob ter, kot 
rečeno, zagotavljanje elektrike 
in toplotne oskrbe z biomaso v 
zaporih na Dobu. 

Kje se da pri energiji naj-
bolj prihraniti?
Kos: Največje možnosti za pri-
hranke so v energiji za ogreva-
nje. Predvsem so tu mišljena 
manjša gospodinjstva, največji 
prihranek pa bo zagotovo v za-
porih na Dobu.

Tudi obrtniki so verjetno 
večji porabniki energije?
Kos: Velika večina se jih pri 
ogrevanju svojih poslovnih 
prostorov odloča za lesne se-
kance. Vsem je v interesu, da se 
ogrevajo z lokalnim energen-
tom, saj je s tem veriga lokalnih 
obrtnikov povezana. 

Bi si pri uvajanju ener-
getske varčnosti želeli več 
pomoči države?
Kovačič: Morda bi si več pomoči 
želeli pri sprejemanju prostor-
skih aktov, ki so vsaj v našem 
primeru eden ključnih pogojev, 
ko gre za izvedbo naložb v ener-
getsko učinkovite projekte.
Kos: Država ima načeloma že 
dokaj dobro organizirane poti 
za sofinanciranje učinkovite 
rabe energije. 

Ste uspešni pri prido-
bivanju evropskih sred-
stev za energ etsko 
prenovo?
Kovačič: Glede na to, da smo 

bili v zadnjem letu uspešni 
pri treh evropskih projektih 
v skupni vrednosti skoraj 
900 tisoč evrov, menimo, 
da smo precej uspešni. 

uu Pri 
pridobivanju 
evropskih 
sredstev za 
energetsko 
prenovo smo 
precej uspešni. 
Pred kratkim smo 
pridobili sredstva 
za prenovo javne 
razsvetljave.
  � Tako pravita dr. Iztok Ko-

vačič (desno), višji svetovalec 
za okolje in prostor, in ener-
getski menedžer Marko Kos, 
ki sta bistveno pripomogla k 
temu, da je Šentrupert zma-
gal na letošnjem natečaju za 
energetsko najbolj učinkovito 
občino.

ODGOVORNI DO OKOLJA!

ENERGETSKO NAJBOLJ 
UČINKOVITA OBČINA LETA 2012

Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, tel.: 00386 7 34 34 600, splet: www.sentrupert.si

Kos: Lahko se pohvali-
mo, da smo ravno v za-
dnjem mesecu pridobili 
sredstva za prenovo javne 
razsvetljave.
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[ inTErVJU]  Mag. Tomaž Fatur, predsednik letošnje komisije natečaja En.občina 012

Napredek letos prijavljenih 
projektov je zelo očiten
Letošnji komisiji natečaja 
En.občina 012 je predse-
doval mag. Tomaž Fatur, 
direktor za strategijo in 
razvoj v podjetju Solvera 
Lynx, ki se ukvarja s 
programsko opremo za 
učinkovito rabo energije. 
Faturjevo prepričanje 
je, da mora imeti občina 
najprej urejeno spremlja-
nje porabe energije, da 
lahko nato na podlagi 
podatkov načrtuje njeno 
racionalizacijo, ukrepa in 
tudi spremlja napredek.

V komisiji ste že od pr-
vega natečaja En.občina, 
torej tretjič zapored. Lah-
ko ocenite razlike med pri-
javami v prejšnjih letih in 
letos?
Letošnje vloge so bile vsebin-
sko že nekaj širše kot prejšnja 
leta. Značilnost prijav v minu-
lih letih je bilo poudarjanje po-
sameznih projektov, večinoma 
je šlo za energetske sanacije 
javnih stavb, kot so vrtci in 
šole. Letošnje prijave so se 
že bolj razširile tudi na druga 
področja, so že bolj celostne. 
Tako denimo obravnavajo 
še dejavnosti za izboljšanje 
energetske učinkovitosti v 
prometu, javni razsvetljavi, 
izkoriščanju raznovrstnih 
energentov, kot so biomasa, 
sonce in voda. 

Čemu pripisujete ta 
napredek?
V vsej državi je zaznati napre-
dek v usmerjenosti v ener-
getske projekte. Ministrstva 
objavljajo številne razpise v 
okviru kohezijskih skladov, tu-
di energetska podjetja so izko-
ristila te poslovne priložnosti 
in objavljajo svoje razpise, ki 
se nanašajo na učinkovitejšo 
rabo energije. Veliko so pripo-
mogle tudi lokalne energet-
ske agencije, ki ozaveščajo 
in spodbujajo ter občinam 
svetujejo in pomagajo pri pri-
javah na razpise oziroma pri 
pridobivanju sredstev. Nekaj 
se torej dogaja, v takem oko-
lju pa je laže delovati v smeri 
projektov za večjo energetsko 
učinkovitost. 

Pa se do tega denarja iz 
raznovrstnih skladov lah-
ko pride? Ne nazadnje so 
želje verjetno kar številne, 

saj evropske direktive za-
povedujejo zmanjšanje 
energetske potratnosti.
Konkurenčna prednost je vse-
kakor v dobro in strokovno pri-
pravljenem projektu energet-
ske sanacije. V njem mora biti 
jasno prikazano, da bo projekt 
prinašal prihranke. Potem na-
čeloma ne sme biti težav.

Dejali ste, da prijave vse-
binsko napredujejo in da 
je dejavnost za izboljšanje 
energetske učinkovitosti 
v občinah kar živahna. 
Imamo več kot 200 občin, 
pa se na natečaj kljub temu 
vsa ta leta prijavlja le pe-
ščica, prvo leto 14, lani 
deset, letos 12.
Ena od slabosti velikega šte-
vila občin je, da te nimajo 
primernih struktur osebja, ki 
bi se ukvarjalo s posamezni-
mi problemi med mnogimi. 
Zaradi pomanjkanja ljudi se 
morajo zaposleni na občinah 
ukvarjati z vrsto zadev, za 
katere niti ne morejo imeti 
vseh znanj. Manjša je občina, 
manjša je možnost, da bi bil 
kdo strokovnjak tudi za ener-
getiko. Zato gredo energetski 
projekti tam bolj počasi ozi-
roma se izvajajo bolj stihij-
sko. Take občine se gotovo 
ne bodo prijavile na natečaj, 
saj se ne počutijo konkurenč-
ne. Že iz prijave na natečaj 
lahko vidiš, kako strokoven 
kader se z zadevo ukvarja in 

ali imajo kaj pokazati ali pa 
so napisali prijavo le zato, ker 
so to zaradi takšnih ali dru-
gačnih razlogov pač morali 
narediti. Nekatere prijave so 
tako nepopolne ali pa je pri-
javljenih le nekaj projektov, 
saj zaposleni na občini nimajo 
časa za pripravo prikaza vseh 
projektov v okviru energetske 
dejavnosti občine. 

Imate kakšen predlog, 
kako bi se to dalo 
izboljšati?
Žal je ena od slovenskih sla-
bosti nesodelovanje in nepo-
vezovanje. Majhne občine bi 
denimo lahko naredile skupen 
razpis za energetsko sanacijo 
javnih stavb. A kot vemo, nam 
povezovanje ni v krvi, še poseb-
no ne, če so župani sosednjih 
občin iz različnih strank. Ena 
od rešitev bi bila, da se ener-
getske dejavnosti obravnavajo 
v okviru regije, saj nima smisla, 
da dela občina s tisoč prebivalci 
svoj lokalni energetski koncept. 
Da je ta realen, mora pregledno 
zajemati neko širšo infrastruk-
turo, migracije, obravnavati 
prometne tokove in vprašanja, 
kako pride energija v občino. Za 
majhne občine je nujno potreb-
na višja raven obravnave, torej 
obravnava širše regije. A če se 
spomnite, regije pri nas pač 

niso zaživele. Ni bilo politične 
volje. Energetsko varčevanje in 
politični interesi večkrat niso 
v sozvočju, čeprav strokovna 
vprašanja ne bi smela biti stvar 
odločanja po politični volji. Za 
take projekte, pa tudi za prijavo 
na natečaj, kot je En.občina, je 
predvsem potreben interes in 
močna volja nekoga, verjetno 
kar župana, ki postavi stvari na 
svoje mesto.

Kakšna je sploh vloga 
takšnega natečaja, kot je 
En.občina, pri izboljšanju 
energetske slike države?
Natečaj je odličen način, da 
občine spodbudiš, da na enem 
mestu zberejo podatke o svo-
jih energetskih dejavnostih 
in vidijo, kje so. Občine bi si 
morale postaviti merljive ci-
lje, saj če jih ni, jih ne moreš 
dosegati. Energetski projekti 
pri nas so lahko počasni, če že 
ne zamujajo, ker pri nas glede 
njihovega izvajanja pač ni nad-
zorstvenih sankcij.

Na kaj gledate pri oce-
n j ev a n j u  n a t e č a j n e 
prijave?
Iz prijave se hitro vidi, ali imajo 
v občini pripravljenost in ekipo, 
ki razmišlja o energetiki. Pri 
pregledu uresničenih in načr-
tovanih projektov občina takoj 

dobi pozitivno točko, ko vidim, 
da se pri njih res dogaja neka 
premišljena lokalna energetska 
zgodba.

Imate kako mnenje o 
tem, zakaj se Ljubljana, ki 
je največja mestna občina 
in prestolnica, ni nikoli 
prijavila na natečaj?
Ljubljana je primer, ki kaže, 
kako je lahko umestitev ener-
getike v svoj sistem v veliki 
občini težava. Obnova ener-
getike je težko samostojna 
služba, saj ima velika mestna 
občina veliko razdrobljenih 
raznovrstnih problemov, ki 
jih rešujejo v veliko oddelkih. 
Kako reševati obnovo šol in 
zdravstvenih domov, ko sta 
to dva oddelka v občini? Ka-
ko načrtovati recimo obnovo 
javnih stavb, ko so ene v ob-
činski lasti, druge v državni? 
Stroški se načrtujejo na ra-
znih koncih oziroma oddel-
kih. V tako veliki občini bi bil 
potreben močan koordinator, 
da bi morda lahko spremljal 
dejavnosti vseh oddelkov in 
jih na enem mestu združil v 
celosten koncept energetske 
varčevalne sheme. Se pa v 
Ljubljani na posameznih rav-
neh nesporno dogajajo dobri 
projekti za večjo energetsko 
varčnost.

So bili med letošnjimi 
energetskimi projekti na 
natečaju tudi takšni, ki so 
zelo izstopali od že ome-
njenih klasičnih energet-
skih sanacij?
Všeč so mi inovativni projekti, 
kjer se vidi, da so morali o njih 
bolj razmišljati. Moje simpatije 
je tako vzbudil projekt v Gori-
ških brdih, kjer so ponudili mo-
žnost izposoje koles na elek- 
trični pogon. Električni pogon 
je mišljen predvsem kot pomoč 
pri premagovanju vzponov v 
gričevnatih Brdih. Pozornost 
mi je vzbudil tudi projekt zdru-
ževanja zasebnikov za skupno 
ogrevanje več kmetij. Ker gre 
za infrastrukturni projekt, je 
bil deležen občinske finančne 
podpore. Taki projekti so mo-
žni samo v manjših občinah, 
v velikih to ni mogoče. Pri-
jetni so tudi projekti, kjer se 
vidi, da so realno zastavljeni. 
Spet pri drugih pa je jasno, da 
so načrtovani preširoko, brez 
prave premišljene podlage za 
izvedbo in da je njihova izve-
dljivost zelo vprašljiva. A pri 
vseh dobrih prijavah je bila ena 
skupna značilnost: pri njih se 
je videlo, da v občini obstaja 
oseba, ki ji gre za te projekte 
in jih poriva naprej.

Kakšne so težnje v ener-
getskih naložbah in kje 
smo v primerjavi z 
Evropo? 
Energetska sanacija stavb je 
trend preteklosti in priho-
dnosti energetskih naložb. 
Z zahodom smo primerljivi 
tako po znanju kot pri dejav-
nostih, so pa oni usmerjeni 
bolj v razmišljanje o celostnih 
projektih. Pri tem imajo ne-
kajletno prednost. Prednost 
pa imajo tudi zato, ker se zna-
jo in želijo povezovati v sku-
pne projekte. Več poudarka 
dajejo rešitvam v prometu. V 
Evropi je čutiti tudi več uskla-
jenosti med dejavnostmi dr-
žave in občin pri posameznih 
energetskih temah, pri nas 
pa niti ne.

Ko smo že pri državi, ali 
vlada občine dovolj spod-
buja k varčnejši uporabi 
energije?
Mišljenje, da mora država 
poskrbeti za vse, je napač-
no. Vlada je uredila nekatere 
stvari, tako da se občine lahko 
odzovejo in delajo v smeri ve-
čje energetske učinkovitosti. 
Energetska sanacija, kljub 
nekaterim pomanjkljivostim 
predpisov, ni ključno vezana 
na državo. Uspešnega izbolj-
ševanja energetske učinko-
vitosti se ne da predpisati z 
zakoni. Izgovor, da se nekaj 
ne da narediti zaradi države, 
je zmotno.

uu natečaj je 
odličen način, 
da občine 
spodbudiš, 
da na enem 
mestu zberejo 
podatke o svojih 
energetskih 
dejavnostih in 
vidijo, kje so.
  � Tako pravi mag. Tomaž 

Fatur, direktor za strategijo in 
razvoj v podjetju Solvera Lynx, 
ki je letos predsedoval komi-
siji natečaja En.občina 012.
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Lokalna energetska agencija Gorenjske, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Za energetsko učinkovito in 
nizkoogljično Gorenjsko

Vaš partner pri upravljanju z energijo.

Energetska prenova 
občinske stavbe: 
Vgrajeni sta bili nova 
plinska kotlovnica 
moči 750 kilovatov 
in fotonapetostna 
elektrarna moči 49 
kilovatov, posodobljeni 
so bili sistemi 
hlajenja, ogrevanja in 
prezračevanja, vgrajen 
je bil centralni nadzorni 
sistem. 

Zelena energija na 
podružnični osnovni 
šoli v Besnici: Vgrajeni 
sta bili kotlovnica na 
lesno biomaso moči 203 
kilovate in fotonapetostna 
elektrarna moči 41 
kilovatov. 
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Varčevanje z energijo 
v Mestni občini Kranj
Varčevanje z energijo Varčevanje z energijo 

Pokriti  olimpijski bazen v Kranju: Vgradili bodo 
toplotno črpalko moči 250 kilovatov, izvedli delno 
izolacijo ovoja stavbe ter namesti li sončne kolektorje 
v skupni  površini 120 kvadratnih metrov in ponjavo, 
ki bo preprečevala izgubo toplote.

»Trenutno načrtovani ukrepi 
so usmerjeni predvsem v ener-
getsko sanacijo občinske stavbe, 
postavitev sončnih elektrarn in 
javno razsvetljavo. Pri slednji 
pogrešamo le vključenost LED-
-tehnologije. V občini projekte 
terminsko in finančno dobro na-
črtujejo, izjema so projekti traj-
nostnih rešitev v prometu in in-
frastrukturne ureditve, kjer smo 
v prijavi na natečaj pogrešali ne-
kaj več informacij. V akcijskem 
načrtu se je občina lotila ene 
težjih nalog, ureditve prometa 
v okviru zmožnosti, pospešeno 
vzpostavljajo kolesarske steze 
in spodbujajo njihovo uporabo. 
Sicer imajo vsi občinski projek-
ti izreden vpliv na izboljšanje 
okolja, učinkovito vplivajo na 
zmanjšanje izpustov ogljikove-
ga dioksida, pa tudi pomembno 
optimizirajo izkoriščanje pitne 
vode,« je bilo mnenje komisi-
je, ki je na natečaju En.občina 
012 v kategoriji mestnih občin 
nagradila prizadevanja ekipe 
mestne občine Kranj za boljšo 
energetsko sliko kraja.

Ob sanaciji streh še 
sončne elektrarne

»Zadovoljen sem, da je komi-
sija prepoznala, da so naši ukrepi 
za zmanjšanje porabe energije 
konkretni in kakovostni. Pri-
znanje potrjuje, da so naša pri-
zadevanja za prihranke v energiji 
in uvajanje novih tehnologij na 
področju rabe energije pravilna 
in usmerjena dolgoročno,« se je 
nagrade veselil župan Mohor Bo-
gataj in nanizal nekaj projektov, s 
katerimi so si jo prislužili. »Sredi 
oktobra smo v občinski stavbi 
vzpostavili nov sistem ogrevanja 
in hlajenja s centralnim nadzor-
nim sistemom, s čimer pričaku-
jemo boljši nadzor nad porabo 
energentov. Na vseh občinskih 
stavbah in stavbah krajevnih 
skupnostih smo opravili ogled 
objektov in ocenili možnosti za 
postavitev sončnih elektrarn. 
Vseh stavb v lasti občine je 24, 
za 16 objektov smo ugotovili, da 
imajo primerne strehe za posta-
vitev sončne elektrarne, osem 
objektov je pogojno primernih 
zaradi varstva kulturne dedišči-
ne ali drugih vzrokov, preostali 
objekti imajo strehe neprimerne 
zaradi orientacije in tehničnih 
ovir. Naslednji korak je razpis, s 
katerim bomo poiskali investi-
torje, ki bi na primerne objekte 
postavili sončne elektrarne in pri 
tem poskrbeli tudi za izolacijo 
podstrešij, predvsem na osnov-
nih šolah.«

V Kranju z energijo 
ravnajo varčno
Pri projektih za varčevanje z energijo dajejo velik 
poudarek analizam njene rabe
V mestni občini Kranj 
so analize rabe energije 
opravili za občinsko 
stavbo, javno razsvetlja-
vo, vodooskrbne sisteme, 
naredili pa so že tudi 
študijo možnega izkori-
ščanja sončne energije.

Dobri rezultati javno-
zasebnega partnerstva 

Kot primer dobre prakse 
pri energetskem varčevanju 
je kranjski župan omenil tudi 
obnovo kotlovnice Planina. 
»Gre za javno-zasebno par-
tnerstvo, kjer so udeleženi 
stanovalci soseske Planina, 
civilna pobuda in podjetje 
Domplan. Soproizvodnja 
električne energije v kotlov-
nici Planina bo v primerjavi s 
klasično proizvodnjo v termo-
elektrarni zmanjšala izpuste 
ogljikovega dioksida kar za 12 
tisoč ton na leto. Stanovalci 
pa bodo vse do leta 2021 
skupaj prejeli 11 nadomestil 
v obliki znižanih stroškov za 
ogrevanje.«

Cenejša svetloba in voda
Na območju kranjske obči-

ne pospešeno poteka tudi po-
sodabljanje javne razsvetljave, 
skupaj bodo zamenjali 1.496 
svetilk. Župan poudarja, da 
bodo s tem porabo električne 
energije pri javni razsvetljavi 
zmanjšali za več kot 20 od-
stotkov. Letošnja naložba v 
obnovo javne razsvetljave je 
vredna 530 tisoč evrov, od tega 
je državne subvencije za 210 
tisoč evrov.

V občini v sodelovanju s 
Komunalo Kranj in izvajal-
cem Eltec Petrol uvajajo teh-
nično-ekonomsko optimiza-
cijo obratovanja vodovodnega 
sistema. Kranjska občina je 
prva, ki vzpostavlja napreden 

sistem upravljanja vodovo-
dnega omrežja ter tako postaja 
zgled in postavlja standard na 
tem področju. »Vzpostaviti 
želimo sistem, ki bo omogo-
čil, da bodo izgube vode padle 
pod 30 odstotkov. Naš cilj je 
tudi, da strošek dobave pitne 
vode ostane na isti ravni ali se 
celo zniža. Vrednost projekta 
je 2,5 milijona evrov. Računa-
mo, da bomo z zmanjšanjem 
izgub vode prihranili za stroške 
naložbe,« je povedal kranjski 
župan. Med načrti za optimi-
zacijo porabe energije v občini 
je omenil še nov ogrevalni sis-
tem s toplotnimi črpalkami in 
sončnimi kolektorji, ki ga bo-
do namestili na priljubljenem 
kranjskem bazenu.

��� »Zadovoljen sem, da je komisija prepoznala, da so naši ukrepi za zmanjšanje porabe energije 
konkretni in kakovostni,« je dejal župan Kranja Mohor Bogataj (desno), ki je prejel priznanje za 
energetsko najbolj učinkovito občino v kategoriji mestnih občin.
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»Naše delo ni zgolj izvaja-
nje dejavnosti za zmanjšanje 
energetske porabe, ampak tudi 
priprava predlogov projektov 
za razpise, ki jih ministrstva 
objavljajo za izboljševanje 
energetske učinkovitosti ob-
činskih stavb, javne razsvetlja-
ve in uvajanje obnovljivih virov 
v občinah. Velik poudarek pa 
dajemo tudi izobraževanju in 
promociji že izpeljanih ukrepov 
v občinah, saj menimo, da se s 
predstavljanjem dobrih praks 
širi ozaveščenost uporabnikov 
energije. Tako smo med drugim 
minuli mesec pod pokrovitelj-
stvom župana mestne občine 
Kranj Mohorja Bogataja pri-
redili celodnevni dogodek Dan 

Soodgovorni 
za energetsko 
učinkovite 
gorenjske občine
V Lokalni energetski 
agenciji Gorenjske 
(LEAG) se zavedajo 
problematike, s katero 
se ukvarjajo občine 
pri izvajanju akcijskih 
načrtov iz lokalnih 
energetskih konceptov 
(LEK). Za te dejavnosti v 
okviru agencije skrbijo 
trije energetski mene-
džerji, ki sodelujejo tudi z 
zunanjimi strokovnjaki s 
specializiranimi znanji.

učinkovite rabe in obnovljivih 
virov na Gorenjskem,« poudarja 
mag. Anton Pogačnik, direktor 
Lokalne energetske agencije 
Gorenjske. Da je LEAG uspešna 
v svojem delovanju, dokazuje 
tudi to, da je občina Kranj letos 
dobila priznanje kot najboljša 
energetsko učinkovita mestna 
občina v Sloveniji.

Pripravljene ukrepe je 
treba sistematično izvajati

Sicer pa v LEAG pri dejavno-
stih za racionalnejšo energetsko 
porabo na Gorenjskem poudar-
jajo, da morajo občine sistema-
tično izvajati ukrepe iz svojih 
energetskih akcijskih načrtov, 
ki jih je večina že pripravila. 
Projekte je treba pripravljati, 
nato pa tudi izvajati s pomočjo 
energetskega menedžmenta, ki 
ga uspešno izvaja tudi LEAG. 
Uporabljati je treba obnovljive 
vire, kot so les, sonce in vodni 
viri, ki jih je na Gorenjskem v 
izobilju, torej zamenjati fosilne 
goriva za obnovljive vire. »To 
so ključne smernice za bolj 
učinkovito rabo energije in 
čim večjo samooskrbo občin 
na Gorenjskem,« še poudarja 
direktor Lokalne energetske 
agencije Gorenjske.

��� Lokalna energetska agencija Gorenjske je prejšnji mesec 
pod pokroviteljstvom župana mestne občine Kranj Mohorja 
Bogataja priredila celodnevni dogodek Dan učinkovite rabe in 
obnovljivih virov na Gorenjskem.
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Na fotografiji: 
v sredini Robert 

Reich, veleposlanik 
Švice v Sloveniji,  

levo od njega Uroš 
Brežan, župan Občine 
Tolmin, za njima stoji 
Rajko Leban, direktor 
družbe  Golea d.o.o..

Kotlovnica v 
Knjižnici Cirila 
Kosmača

Prevzem priznanja Energetska občina 012 
– energetsko najbolj učinkovita občina v 
kategoriji srednjih občin.

Otvoritev Kotlovnice 
v Knjižnici Cirila 

Kosmača v Tolminu. 

Brežan, župan Občine 
Tolmin, za njima stoji 
Rajko Leban, direktor 
družbe  Golea d.o.o..
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V občini Puconci se kljub gospodarski krizi zavzeto 
pripravljajo na sanacijo izobraževalnih objektov, ki 
jih uporablja osnovna šola Puconci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šole in vrtci v Puconcih 
bodo energetsko učinkoviti

S projektom, s katerim želijo čim 
bolj uvesti obnovljive vire energije 
(OVE) in izboljšati učinkovito rabo 
energije (URE), se bodo prijavili 
na javni razpis »Sofinanciranje 
operacij za energetsko sanacijo 
stavb v lasti lokalnih skupnosti«, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 
71/2012. 

Če bodo s projektom z naslovom 
Osnovne šole in vrtci občine 
Puconci na razpisu uspešni in 
bodo pridobili 100 odstotkov ne-
povratnih evropskih sredstev, se 
obeta dober milijon evrov vredna 
naložba, v kateri bodo obnovili 
pet objektov, osrednjo OŠ Pu-
conci, podružnični OŠ Mačkovci 
in Bodonci z vrtcema ter vrtca v 
Brezovcih in Puconcih. V okviru 
obnove objektov nameravajo po-
leg obnove fasade, zamenjave 
oken in radiatorjev omogočiti 
tudi prehod s klasičnih energen-
tov (kurilno olje) na obnovljive 
vire, kot je lesna biomasa, na 
dveh lokacijah pa bodo vključili 
pridobivanje toplote s toplotno 
črpalko voda–voda, s čimer se 
bodo znižali stroški energije (za 
40 do 50 odstotkov), prav tako 
se bo zmanjšal izpust toplogre-
dnih plinov.

Občina Puconci je po sprejetju 
Lokalnega energetskega koncep-
ta leta 2007 že začela izvajati 
nekatere ukrepe na področju 
OVE in URE, kot so zamenjava 
oken v izobraževalnih objektih, 
energetsko učinkovita prenova 

javne razsvetljave (namestitev 
varčnih in okolju prijaznih sve-
tilk), prav tako k učinkoviti rabi 
usmerjajo svoje občane. 

Občina se v svoji lokalni skupno-
sti lahko pohvali s petimi sončni-
mi elektrarnami, kjer proizvedejo 
več elektrike, kot je porabi vse 
naselje Puconci, bioplinarno v 
naselju Šalamenci, kjer proizve-
dejo 250 kilovatov elektrike in 
305 kilovatov toplotne energije, 
ter podjetjem BIOMASA JAKOŠA, 
ki se ukvarja s sodobnimi ogre-
valnimi sistemi na lesne pelete, 
sekance in polena, z izgoreva-
njem goriv na biomasni osnovi 
in tudi s proizvodnjo, uspešno 
pa posluje tako v Slovenji kot v  
sosednjih državah.

Cilj občine Puconci je, da na po-
dročju energetske učinkovitosti 
z uporabo novih tehnologij čim 
bolj sledi pasivni energetski ravni 
in da doseže boljše ekonomsko, 
socialno in ekološko izhodišče za 
obratovanje javnih stavb, kar pa 
je odvisno tudi od možnosti pri-
dobivanja nepovratnih sredstev 
iz državnih in evropskih virov ter 
občinskega proračuna.

Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, tel.: 02 545 91 00, 02 545 15 48,  
e.pošta: obcina.puconci@puconci.si

Skladno s cilji na podro-
čju učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov ener-
gije, predstavljenimi v ob-
činskih in državnih aktih, 
zdaj deluje sedem sloven-
skih lokalnih energetskih 
agencij ter pomaga lokalnim 
dejavnikom pri načrtovanju 
zmanjšanja uporabe kon-
vencionalnih virov energije 
in optimiziranju učinkovite 
rabe energije. Dejavnosti so 
usmerjene tudi v ozavešča-
nje in izobraževanje o odgo-
vornem ravnanju z energijo 
in okoljem oziroma uporab-
nike navajajo na prehod s 
fosilnih goriv na obnovljive 
vire energije, kot so bioma-
sa, bioplin, geotermalna, so-
larna in hidroenergija. 

Učinkovit partner za racionalnejšo rabo energije
Lokalne energetske agencije med drugim uporabnike navajajo na prehod s fosilnih goriv na obnovljive vire energije
»Misli globalno, deluj 
lokalno!« je bila 
osnovna misel programa 
Inteligentna energija 
za Evropo, s katerim 
so leta 2006 hoteli 
spodbuditi lokalne in 
regionalne oblasti k 
ustanovitvi lokalnih in 
regionalnih energetskih 
agencij. Namen njihovega 
delovanja je ozaveščanje 
javnosti o energetskih 
vprašanjih, učinkoviti rabi 
energije (URE) in uporabi 
obnovljivih virov energije 
(OVE).

Elektrika iz protihrupne 
ograje

Kljub pomanjkanju sred-
stev zaradi dolgotrajne fi-
nančno-ekonomske krize 
naše lokalne agencije delujejo 
v smeri ciljev, zastavljenih v 
akcijskem načrtu EU, to je 
zmanjšanje porabe energije 
za 20 odstotkov do leta 2020.

Na Primorskem teče 
projekt Obnovljivi viri v 
primorskih občinah, ki je 
sofinanciran iz sredstev 
Švicarskega prispevka 
(Swiss Contribution). Raj-
ko Leban, direktor lokalne 
energetske agencije Golea, 
je dejal, da je to največji 
projekt na področju obno-
vljivih virov v tem delu Slo-
venije, v njem pa sodelujejo 
občine Šempeter - Vrtojba, 
Cerkno, Brda, Tolmin, Ko-
per, Pivka, Ilirska Bistrica 
in Piran ter Triglavski naro-
dni park. Vrednost projekta 
je 3,4 milijona evrov, v kate-
rih je zajeta tudi že delujoča 
sončna elektrarna na proti-
hrupni ograji hitre ceste A2 
na odseku Bazara–Vrtojba. 
»Do leta 2014 bomo dotra-
jane kotle na kurilno olje 
zamenjali s kotli na lesno 
biomaso, in sicer v 24 objek-
tih, od šol, vrtcev, knjižnic 
do športnih in večnamen-
skih dvoran. Izvedli bomo 
tudi izobraževalne progra-

»Začeli smo z manjšim 
lastnim investicijskim vlož-
kom v eni od vasi v naši občini. 
Odločili smo se, da bomo v ob-
činskem proračunu ohranjali 
enak znesek za plačilo elek-
trične energije, s prihranki, ki 
jih dosegamo na tak način, pa 
prenovo nadaljujemo. V prvih 
treh letih nam je uspelo za-
menjati 247 svetilk od 1.123, 
kolikor jih imamo skupaj v na-
ši občini, ter prihraniti že 52 
tisoč kilovatnih ur električne 
energije. Z letošnjo zamenja-
vo svetilk bomo prihranili na-
daljnjih 15 odstotkov energije 
oziroma glede na leto 2009 
kar 103 tisoč kilovatnih ur. Ko 
bo sanacija končana, predvi-
doma čez dve leti, bo skupni 
prihranek znašal že dobrih 30 
odstotkov. Letna poraba po 
celotni rekonstrukciji bo 528 
megavatnih ur oziroma 43,6 
kilovatne ure na prebivalca, 
izpusti ogljikovega dioksida pa 
bodo zmanjšani za 174 ton,« je 
povedal župan občine Tolmin 
Uroš Brežan.

Evropski denar za 
prenovo razsvetljave v 
mestu Tolmin

S prihranki bo občina sani-
rala skoraj celotno javno raz-
svetljavo, izjema bo le mesto 
Tolmin. V občini so namreč kot 
partner projekta javne razsve-

V Tolminu s prihranki 
kupujejo nove svetilke
Ko so se leta 2009 lotili zamenjave ulične razsvetljave, 
je bilo 70 odstotkov svetilk starih že več kot 20 let
V občini Tolmin so 
leta 2009 za javno 
razsvetljavo porabili 701 
megavatno uro električne 
energije, kar je pomenilo 
57,5 kilovatne ure na 
prebivalca. Letos bo 
poraba energije za ta 
namen 103 megavatne 
ure manjša.

tljave prihodnosti Futurelights 
pridobili evropska sredstva v 
sklopu Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Itali-
ja, iz katerih bo sofinancirana 
obnova javne razsvetljave v 
Tolminu, kjer bodo zamenjali 
370 svetilk od skupno 558. Iz 
evropskega sklada bodo pri-
dobili 85 odstotkov potrebnih 
sredstev, iz proračuna Republi-
ke Slovenije 10, iz lastnih virov 
pa bodo zagotovili preostalih 
pet odstotkov. Občina Tolmin 
je tako s projektom Futureli-
ghts pridobila 147 tisoč evrov 
sredstev za prenovo javne 
razsvetljave.

Tolminci si želijo povezav
Županove besede o pre-

mišljenih in učinkovitih de-
javnostih energetske prenove 
občine potrjuje tudi obrazlo-
žitev podelitve priznanja v 
natečaju En.občina 012 za 
energetsko najbolj učinkovi-
to občino v kategoriji srednje 
velikih občin, kjer je zapisa-
no: »Analiza rabe energije je 
realno izdelana, projekti vse-
binsko, finančno in časovno 
sledijo zastavljenih ciljem. 
Med projekti za povečanje 
energetske varčnosti občine 
Tomin so tudi daljinsko ogre-
vanje na biomaso (DOLB) 

na Logu in Podbrdu, obno-
vljene javne stavbe uprav-
ne enote in zdravstvenega 
doma Tolmin ter Most na 
Soči, OŠ Šentviška gora, KS 
Tolmin in občinska stavba, 
medtem ko imajo preosta-
li javni objekti zamenjano 
stavbno pohištvo. V načrtih 
so omenjeni tudi nadaljnja 
širitev DOLB, energetska 
rekonstrukcija knjižnice, 
sončna elektrarna na strehi 
osnovne šole in šolskega cen-
tra Tolmin. Akcijski načrti za 
projekte, ki prihajajo, so zelo 
dobro pripravljeni. V občini 
tudi zelo dobro sodelujejo z 
lokalno energetsko agencijo 
Golea, povezujejo se z lokal-
nimi obrtniki in občinami v 
Sloveniji in tujini. Imajo 
energetskega menedžerja, 
sodelujejo v številnih medna-
rodnih projektih ter se finan-
cirajo iz evropskih sredstev. 
Spremljajo ogljični odtis po 
posameznih sektorjih, vodijo 
energetsko knjigovodstvo v 
večjih objektih. Občina Tol-
min je aktivna tudi v povezo-
vanju z drugimi občinami.«

Složna ekipa
Zanimalo nas je, kaj moraš 

imeti oziroma narediti, da te 
komisija natečaja med drugi-
mi prijavljenci prepozna kot 
naprednejšega. Župan Uroš 
Brežan poudarja, da je treba 
pripraviti in sprejeti realen 
lokalni energetski koncept, 
imeti dobrega energetskega 
menedžerja, ki so ga našli v 
lokalni energetski agenciji 
Golea, zaupanja vredne par-
tnerje in predvsem zagnane 
sodelavce, ki pomagajo pri is-
kanju virov za uresničevanje 
projektov in so jih na koncu 
sposobni tudi uresničiti.

V Tolminu, kjer so pravkar 
končali projekt uvedbe ogre-
vanja na biomaso v Knjižnici 
Cirila Kosmača, sofinanciran 
s pomočjo Švicarskega pri-
spevka, v prihodnjih mesecih 
ne nameravajo počivati na 
lovorikah. »Pripravljamo in-
vesticijsko dokumentacijo, ki 
bo podlaga za izbiro lokaci-
je za DOLB v mestu Tolmin. 
Smo prva občina v Sloveniji, 
ki uvaja sistem celostnega 
spremljanja rabe energije v 
javnih stavbah. Veliko lahko 
še naredimo za ozaveščenost 
in spremembo naših navad. 
Glede virov energije vidim 
možnosti v lesu in hidroe-
nergiji, to so viri, ki so v na-
ši občini na dosegu roke. Z 
gozdovi je namreč pokritih 
kar dobrih 75 odstotkov ob-
činskega ozemlja. Po doslej 
pripravljenih ocenah lahko 
z največjim dovoljenim po-
sekom na našem območju z 
lesom zagotovimo skoraj 300 
tisoč megavatnih ur energije 
na leto,« nam je še povedal 
tolminski župan.

��� »Smo prva občina v Sloveniji, ki uvaja sistem celostnega 
spremljanja rabe energije v javnih stavbah. Glede virov energije 
vidim možnosti v lesu in hidroenergiji, to so viri, ki so v naši ob-
čini na dosegu roke,« pravi župan občine Tolmin Uroš Brežan, 
ki je prejel priznanje za energetsko najbolj učinkovito občino v 
kategoriji srednje velikih občin.
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Na Gozdarske inštitutu Slovenije  želimo v okviru mednarodnega projekta PROFORMBIOMED 
promovirati učinkovito rabo kakovostnih lesnih goriv. Kakovost lesnih goriv ter njihovo skladnost z 

Evropskimi standardi lahko preverimo v sodobno opremljenem laboratoriju.

Učinkovit partner za racionalnejšo rabo energije
Lokalne energetske agencije med drugim uporabnike navajajo na prehod s fosilnih goriv na obnovljive vire energije

��� Boštjan Krajnc, direktor Energetske agencije KSSENA, je 
na letošnjem srečanju energetsko dejavnih občin med drugim 
predstavil tudi energetsko samozadostno cestno svetilko 
ESUS, ki je z njihovo pomočjo nastala v slovenskem podjetju. 
Sestavljena je iz tankoplastnega fotonapetostnega modula na 
drogu in vetrnice na vrhu. Tako hkrati izkorišča sončno in vetrno 
energijo.

me z aktivnostnimi krožki, 
tako imenovane tehnične 
dneve pa bomo pripravili na 
31 primorskih šolah,« je na 
konferenci En.občina 012 
povedal direktor agencije 
Golea.

Otroci se bodo greli 
racionalneje

»V naši občini smo letos 
obnovili energetski sistem 
vrtca Krško. Projekt je bil 
vreden dva milijona evrov, 
občina je financirala dobro 
četrtino, preostala sredstva 
smo pridobili iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
Zaradi dotrajanosti in ener-
getske potratnosti bomo do 
leta 2014 celostno prenovili 
tudi OŠ Jurija Dalmatina,« 
je o delu lokalne energetske 
agencije LEAD, ki pokriva 
območje Dolenjske, Posav-
ja in Bele krajine, povedal 
njen direktor Janko Uršič. 
Posebej je tudi želel pou-
dariti uspešno kogenera-
cijo v osnovni šoli Adama 
Bohoriča v Brestanici, kjer 
bodo odslej za ogrevanje 
šole in bazena Brestanica 
uporabljali soproizvodnjo 
toplote in električne ener-
gije iz istega vira. Doslej so 
imeli dva ločena kotla za 
ogrevanje. Izračuni kažejo, 
da bo prihranek približno 
50-odstoten.

Energija iz več obnovljivih 
virov

Boštjan Krajnc, direktor 
energetske agencije KSSE-
NA, je na letošnjem srečanju 
energetsko dejavnih občin, 
ki so se prijavile na natečaj 
En.občina 012, med drugim 
predstavil tudi energetsko 
samozadostno svetilko 
ESUS, ki je z njihovo po-
močjo nastala v slovenskem 
podjetju. Cestna svetilka je 
sestavljena iz tankoplastne-
ga fotonapetostnega modula 
na drogu in vetrnice na vr-
hu. Takšna svetilka omogoča 
kombinirano izkoriščanje 
vetrne in sončne energije 
hkrati. 

Sicer pa je direktor Ener-
getske agencije KSSENA 
opisal še en zanimiv projekt, 
ki je nastal v okviru progra-
ma Inteligentna energija za 
Evropo. Imenuje se Geo SEE 
in ga bodo začeli izvajati de-
cembra letos, v njem pa bodo 
analizirali in dali smernice 
za izkoriščanje geotermal-
nih vrtin v kombinaciji z 
drugimi obnovljivimi viri 
energije, recimo biomase 
ali bioplina, za proizvodnjo 
tako toplotne kot tudi elek-
trične energije.

Pomembno povezovanje
V Pomurju želijo dol-

goročno povečati delež 

energije za ogrevanje, pri-
dobljene iz biomase, saj je 
gozdnatost tu okoli 30-od-
stotna. V zadnjem času v tej 
slovenski regiji zaznavamo 
silovit tehnološki razvoj bi-
oplinskih naprav, ki omogo-
čajo učinkovito razgradnjo 
različnih sosubstratov v bi-
oplin ter njihovo pretvor-
bo v za okolico neškodljivo 
električno, toplotno in po-
gonsko energijo. V Pomurju 
imajo tudi velike možnosti 
za izkoriščanje termalnih 
virov za industrijsko rabo 
in ogrevanje. Možnosti za 
izkoriščanje vodne energije 
pa jih usmerjajo h gradnji 
mikrohidroelektrarn. Da 
bi hitreje prešli na višjo 
raven učinkovitega izko-
riščanja energije, je treba 
delovati povezano, menijo v 
Lokalni energetski agenciji 
Pomurje (LEA Pomurje). S 
tem namenom sodelujejo 
tudi v programu evropske-
ga čezmejnega sodelovanja 
pri pripravi skupnih ener-
getskih projektov, v našem 
primeru med Slovenijo in 
Avstrijo. Med raznovrstni-
mi dejavnostmi, namenje-
nimi promociji in pospeše-
vanju uporabe obnovljivih 
virov in učinkovite rabe 
energije, so v LEA Pomur-
je oblikovali tudi skupino 
ENIDO. »Pri energetskih 

adaptacijah smo ugotovili, 
da primanjkuje informacij 
o izvajalcih, ki bi bili ustre-
zno usposobljeni za izvedbo 
teh del. Gre za izmenjavo 
informacij o dogajanju, 
razpisih, dogodkih in po-
nudbi na področju energe-
tike. Vse, ki želijo prejemati 
informacije, vključimo v 
bazo brezplačno in brez 
kakršnihkoli obveznosti,« 
vabi direktor LEA Pomurje 
Boštjan Vogrinčič.

Mednarodni projekt
V LEA Spodnje Podravje 

Ptuj med drugimi nalogami 
lokalne energetske agencije 
izvajajo tudi projekte, po-
vezane s prenosom dobrih 
praks in tehnologij med 
evropskimi regijami. Sku-
paj s 17 partnerji iz šestih 
sredozemskih držav sode-
lujejo v triletnem projektu 
PROFORBIOMED, ki se 
ukvarja s trajnostno proi-
zvodnjo in energetsko izrabo 
lesne biomase. Naloga so-
delujočih je vzpostaviti dva 
biomasna grozda (od gozda 
do energije), v katerih bo-
do povezani lastniki gozdov, 
kmeti, gozdna gospodarstva, 
proizvajalci lesnih sekancev, 
občine, proizvajalci in doba-
vitelji opreme, financerji in 
nosilci koncesij proizvodnje 
in distribucije toplote.

»Na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije se že vrsto let ukvar-
jamo z raziskovalnim in stro-
kovnim delom na področju 
pridobivanja, predelave in rabe 
lesa v energetske namene. Naša 
dolgoletna želja je bila postati 
primer dobre prakse uporabe 
lesa kot energenta v mestnem 
okolju. Leta 2010 nam je uspelo 
uresničiti naše načrte in pre-
šli smo na ogrevanje z lesnimi 
sekanci,« je povedala dr. Nike 
Krajnc, ki se na GIS med drugim 
ukvarja tudi s proučevanjem ra-
be lesa v energetske namene.

Promocija obnovljivih 
virov energije

Kot je pojasnila sogovorni-
ca, so želeli na GIS s posodobi-
tvijo sistema ogrevanja in za-
menjavo energenta prispevati 
k promociji obnovljivih virov 
energije in zmanjševanju iz-
pustov toplogrednih plinov. 
Poleg okoljskih usmeritev pri 
uvajanju lesnih sekancev kot 
vira energije jih je vodila tudi 

Praktične izkušnje pri rabi lesnih sekancev
Gozdarski inštitut 
Slovenije (GIS) je ob 
posodobitvi svojega 
ogrevalnega sistema 
prešel na ogrevanje z 
lesnimi sekanci. Tako 
bodo prihranili pri 
stroških ogrevanja, hkrati 
pa so nazorno pokazali, 
kako je mogoče les kot 
energent uporabljati tudi 
v mestnem okolju.

stavitev omogoča nemoteno 
dostavo sekancev s prikolico 
s potisnim razkladanjem ali 
prekucno prikolico.

Uredili tudi biomasni 
laboratorij

Dr. Nike Krajnc je povedala, 
da se bo poraba lesnih sekan-
cev na kurilno sezono gibala 
med 450 in 600 nasutimi ku-
bičnimi metri in bo odvisna od 
zimskih temperatur ter kako-
vosti lesnih sekancev. Slednjo 
spremljajo v biomasnem labo-
ratoriju, ki so ga uredili prav 
ob menjavi sistema ogrevanja. 
Opremili so ga s sodobno opre-
mo za analizo kakovosti lesnih 
goriv. S skrbnim spremljanjem 
evropske zakonodaje na tem 
področju in ustreznimi napra-
vami so omogočene ključne 
analize kakovosti lesnih goriv v 
skladu z veljavnimi standardi. 
V laboratoriju lahko kontroli-

��� V Gozdarskem inštitutu Slovenije so ob prehodu na ogre-
vanje z lesnimi sekanci uredili biomasni laboratorij, v katerem 
opravljajo analizo kakovosti lesnih goriv.

želja po zniževanju stroškov 
ogrevanja. Stavba inštituta 
je bila namreč zgrajena med 
letoma 1948 in 1956 in se je do 
leta 1995 ogrevala na premog, 
kasneje pa na kurilno olje. 

Kotel z najsodobnejšo 
tehnologijo

V kotlovnico je izvajalec 
del namestil kotel na lesne 
sekance Fröling TM 220 
nazivne moči 220 kilova-
tov. Kotel omogoča kurje-
nje lesnih sekancev z večjo 
vsebnostjo vode. Odlikuje ga 
najsodobnejša tehnologija, ki 
zagotavlja odlično izgoreva-
nje in uravnavanje doziranja 
kisika v optimalnih količinah. 
Za večji izkoristek kotla je po-
skrbljeno z dodatnima hra-
nilnikoma toplote skupne 
prostornine 4.500 litrov. 

Proizvodnja toplote le v 
kurilni sezoni

Proizvodnja toplote je na-
menjena izključno za ogre-
vanje in je torej omejena na 
kurilno sezono. Sekanci so 
shranjeni v posebej prilagoje-
nem zalogovniku za sekance, 
ki je v celoti vkopan v tla pod 
parkiriščem in tako ne kvari 
videza okolice v neposredni 
bližini krajinskega parka Ti-
voli, Rožnik in Šišenski hrib, 
ki je bil zavarovan leta 1984. 
Tudi sama stavba, kjer domu-
je GIS, je pod spomeniškim 
varstvom, kar je bil dodaten 
razlog, da so umestitvi za-
logovnika namenili poseb-
no pozornost. Zalogovnik, 
katerega bruto prostornina 
je 139 kubičnih metrov, je 
s kotlovnico povezan prek 
podajalnega polža. Taka po-

Najdražji je bil zalogovnik
�� Gozdarski inštitut Slovenije je naložba v obnovo kotlovnice in 

gradnjo zunanjega zalogovnika za lesne sekance stala 157 tisoč 
evrov. Največji delež stroškov je zahtevala postavitev zunanjega 
zalogovnika za sekance (41 odstotkov), sledijo kotel (22 odstot-
kov) ter obnova kotlovnice in napeljav (20 odstotkov). Ob mon-
taži kotla so vgradili tudi napravo za stalno spremljanje izpustov 
dimnih plinov (MRU), ki omogoča spremljanje izpustov dimnih 
plinov v odvisnosti od kakovosti dostavljenih sekancev.

o nALoŽbi

Javnosti na voljo na spletu
�� Podatki iz kontinuiranega spremljanja izpustov dimnih pli-

nov in analize kakovosti dostavljenih lesnih sekancev bodo v 
naslednji kurilni sezoni dostopni na domači strani Gozdarskega 
inštituta Slovenije (www.gozdis.si). S tem želijo okoliške pre-
bivalce in druge zainteresirane obveščati o delovanju kotla in 
vplivih na okolje.

 PoDAtki

rajo naslednje lastnosti lesnih 
goriv: vsebnost vode, velikost 
lesnih sekancev po posame-

znih frakcijah, gostoto nasu-
tja in mehansko obstojnost 
peletov.
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Slovenske občine brez 
večjih mest ali pomemb-
nejše industrije porabijo 
razmeroma malo energije 
glede na večja mesta, vendar 
je njihov delež zaradi velike-
ga števila teh občin na ravni 
države občutno večji. 

Naraščanje cen energen-
tov pa je počasi vse občine 
začelo siliti k varčni rabi 
energije pa tudi drugih virov, 
kot je denimo voda. Izvaja se 
vrsta lokalnih projektov, v ka-
terih poskušajo v prvi vrsti 
analizirati in urediti trenutno 
stanje. To pa z namenom, da 
bodo občine lahko v nasle-
dnjem koraku izvedle potreb-
ne optimizacije in sistemske 
prilagoditve. 

Začne se pri interesu 
posameznika

Energetska učinkovitost 
katerekoli skupnosti se začne 
pri energetski učinkovitosti po-
sameznika, sistema in njegovih 
gradnikov. Koncept pametnih 
mest oziroma pametnih naselij 
ter pametnih infrastruktur vse-
kakor daje pomemben okvir, a 
brez zavedanja posameznika 
o neposrednih učinkih, ki vo-
dijo v prihranke na osebnem 
računu ali javnem računu 
občine, težko zaživi. Obstaja 
nič koliko primerov zgrešenih 
praks, kjer je uvajanje tehno-
logij pametnih mest doživelo 
polom predvsem zaradi neiz-

Pametna naselja 
so učinkovita
Pametna naselja in pametna infrastruktura 
so pogoj za energetsko učinkovitost občin

Ko nam naselje samo 
predlaga najboljše rešitve 
in najboljše poti, ko 
razume naše potrebe 
in želje ter se ustrezno 
odzove, lahko govorimo 
o pametnem naselju. 
Do njega pridemo v treh 
korakih, prvi pogoj pa je 
zavedanje prebivalcev o 
prednostih, ki jih prinaša, 
ter njegovih konkretnih 
učinkih.

raženega osnovnega interesa 
posameznika. 

Vendar tehnologija je po-
membna. Brez tehnologije se 
poraba ne da meriti, napovedati 
in optimizirati. Brez tehnologi-
je se kompleksna infrastruktu-
ra ne da voditi. Brez tehnologije 
ni sinergičnih učinkov in brez 
tehnologije ni pametnih naselij. 

Ne le sistem, temveč 
organizem

Pametno naselje je več 
kot le sistem. Je organizem, 
ki je podprt z najsodobnejšimi 
tehnologijami pametnih gra-
dnikov in umetne inteligence, 
organizem, ki je človeku, na-
ravi in tehnologiji prijazen. Je 
organizem, ki spodbuja ino-
vativnost, nove poslovne in 
družbene odgovore, ter orga-
nizem, ki gradi simbiozo med 
človekom, družbo, naravo in 
tehnologijo. Tako naselje prek 
multisenzorskih mrež razume 
kompleksne procese v naselju, 
s pomočjo tehnologij umetne 
inteligence optimizira porabo 
virov, se prilagaja posame-
zniku in predvsem skrbi za 
vzdržnost z minimiziranjem 
škodljivih vplivov na okolje. 

Pobude se rojevajo
V Sloveniji je kar nekaj po-

bud in projektov, ki že uvajajo 
posamezne podsisteme pa-
metnih naselij, od trajnostne 
mobilnosti do pametne javne 
razsvetljave. Izkazalo se je, da 
so najbolj perspektivni tisti, 
ki problem razumejo celo-
stno. Tak primer je uvajanje 
infrastrukture pametne javne 
razsvetljave v občine. Korak za 
korakom, z obvladljivimi pro-
jekti, ki takoj prinašajo učinke 
ter tako odločevalcem in obča-
nom neposredno demonstri-
rajo pomen pametnih naselij.  

Na eni strani so pametne 
svetilke, ki niso več samo 
avtomati, na drugi celosten 
pregled nad infrastrukturo, 
porabo in napovedmi pora-
be, na tretji strani pa dodatna 
senzorika, ki omogoča vrsto 

novih storitev, od nadzora 
onesnaženja, nadzora prome-
ta do varnosti v naseljih. Pri 
vsem tem pa je bistven način, 
kako te možnosti približamo 
uporabniku. 

Do inteligence v treh 
korakih

Prvi korak je posamezniku 
omogočiti celosten prikaz ta-
kojšnjih učinkov, ki so nastali 
zaradi njegovega delovanja, 
kot denimo privarčevana 
energija, privarčevana pitna 
voda, povečana količina ško-
dljivih izpustov iz avtomobila 
zaradi neustreznih pnevma-
tik in podobno.

Ko je zavedanje vzposta-
vljeno, je drugi korak omo-
gočiti neposredno interak-
cijo posameznika s sistemi 
pametnega naselja, kot so 
načrtovanje poti, vzpostavi-
tev lastnih scenarijev bivanja, 
razvoj in trženje nove storitve 
na informacijski platformi 
pametnega naselja in drugo. 
Tretji korak pride na vrsto 
takrat, ko se začne pametno 
naselje vesti inteligentno. Ko 
nam okolje samo predlaga 
najboljše rešitve in najboljše 
poti, ko razume naše potrebe 
in želje ter se ustrezno odzove. 

Ta scenarij ni nekaj oddalje-
nega, je že tukaj. Tehnologija to 
omogoča, koncepti pametnih 
naselij to predvidevajo, veliko 
podjetij že razvija izdelke in 
storitve za pametna naselja. 
Edina ovira smo mi, ljudje, na-
še dojemanje prednosti, ki jih 
prinašajo tehnologije, naš ma-
čehovski odnos do narave in 
skupnega dobrega in naš večni 
strah pred spremembami in 
odprtim sodelovanjem. 

Prvi korak k razvoju pame-
tnih naselij v Sloveniji smo v 
družbi Envigence v sodelova-
nju s Hello Saturnus napravili 
v občini Miren-Kostanjevica, 
kjer smo vzpostavili koncept 
pametnega naselja, ki po opi-
sanih načelih uspešno deluje. 
Zdaj se oziramo po drugih slo-
venskih naseljih.

��� Prebivalci pametnega naselja bivajo bolj kakovostno in ceneje.

Simon Mokorel, izvršni direktor 
družbe Envigence
simon.mokorel@envigence.com

Hella Saturnus Slovenija d.o.o., 
Letališka cesta 17, 1000  Ljubljana
Tel.: 01 520 33 33
info@saturnus.hella.com
www.hella-saturnus.si

ENVIGENCE d.o.o.
Velika pot 15a, 
SI-5250 Solkan

info@envigence.com
www.envigence.com

visok energetski učinek

modularnost

upravljanje na daljavo

zavedanje okolja

samoučeča

e-rešitve

pripravljena za pametno mesto

S povezovanjem pametnih 
naprav v samoučeče omrežje,  

ki je sposobno učenja, pomnjenja 
in sklepanja, vzpostavljamo mesto, 

ki ni samo pametno, temveč 
mesto, ki dogajanja razume.

Nova svetilka javne 
razsvetljave, rezultat skupnega 

razvoja podjetij Hella in Envigence, 
predstavlja osnovni element 

omrežja.

“Nikoli se ne smemo zanašati na stare inovacije.  
Biti moramo korak pred tekmeci.”

Christof Droste, generalni direktor Hella Saturnus Slovenija,  
The Slovenia Times, december 2011

“Naša rešitev, Envigence operacijski sistem ENVI-OS Pat.Pend.,  
je naslednja stopnja od računalništva v oblaku, gre za t. i. reasoning, 

optimizacije s pomočjo umetne inteligence.” 
Dr. Michael Witbrock, direktor tehnologij Envigence d.o.o., Ljubljana Forum 2011
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