
  



Osebna izkaznica občine Krško 

• Površina: 286 km2, 

• 25.886 prebivalcev, 

•     po številu prebivalcev na 11. mestu med  

    slovenskimi občinami… 



 

 
Občina Krško  

in varčna raba energije 



„Energetska občina“ 

 

• Proizvodnja: NEK, HE na spodnji Savi, TEB.  

• Znanje: Numip, Elmont, Q techna, Sipro. 

• Izobraževanje: Fakulteta za energetiko. 

• Prodaja: GEN energija.  

• Izzivi: varčna raba in okolju prijazne  

rešitve.  

 



Področja učinkovite rabe energije 

• Javne stavbe (občinske stavbe, šole, zdravstveni 

dom…), 

• javna razsvetljava, 

• javni promet, 

• trajnostne rešitve v prometu (kolesarske steze …), 

• stanovanja,  

• energetska izraba odpadkov, 

• osveščanje, izobraževanje, informiranje, usposabljanje.  
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Energetska obnova javnih 

stavb 



 

    Vrtec Krško 

    zmanjšanje porabe energije  

    za 30%, povečanje deleža 

    OVE na 10%, znižanje emisij CO2 za 30% 

 

 

    OŠ in novogradnja vrtca  

    na Raki  

    zmanjšanje porabe energije  

    za 30%, povečanje deleža  

   OVE na 10%, znižanje emisij 

   CO2 za 30% 

 



   Mladinski center Krško  

   zmanjšanje porabe energije  

   za 30%, povečanje deleža 

  OVE na 10%, znižanje emisij  

  CO2 za 30% 

 

 

 

 

  Večnamenski dom Brestanica 

  zmanjšanje porabe energije za  

  30%, povečanje deleža OVE  

  na 10%, znižanje emisij CO2 za 30% 

 



   Kotlovnica na lesno biomaso 

   OŠ Podbočje 

   zmanjšanje porabe energije  

   za 20%, povečanje deleža OVE  

   na 100%,  

   znižanje emisij CO2 za 100% 

 

 

  Kotlovnica za soproizvodnjo električne energije in 

  toplote  - kogeneracija SPTE na OŠ Brestanica in 

  povezava toplovoda za ogrevanje ŠRC Brestanica 

  bazen  

  zmanjšanje porabe energije za 20%, povečanje deleža OVE na 

  20%, znižanje emisij CO2 za 30% 

 



  Izgradnja sončnih elektrarn:  

   ZD krško, Glasbena šola Krško,  

   Športna dvorana pri OŠ Jurija Dalmatina Krško,  

   OŠ Leskovec pri Krškem,  

   Dom XIV. Divizije Senovo, OŠ in telovadnica Raka, 

   OŠ in telovadnica Podbočje, Telovadnica pri OŠ 

   Adama Bohoriča Brestanica, Vrtec Krško enota Kekec. 

 

 



Postavitev solarnih sistemov za pripravo STV          

Na objektih: Mladinski center Krško, OŠ raka, Vrtec 

Ciciban, Vrtec Kekec; povečanje deleža OVE na 100%,  

znižanje emisij CO2 za 100%. Skupna instalirana moč 

137 kW 

 



 

Prenova javne razsvetljave 



Izboljšanje sistema javne razsvetljave 

• Zmanjšanje porabe električne energije in prihranek, 

• boljša osvetljenost ulic zaradi usmerjene svetlobe, 

• zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja… 



Učinki prenove v zadnjih dveh letih 

 

• zamenjano 41% neustreznih in potratnih  

svetilk,  

• trenutno skladnih z uredbo 56% svetilk, 

• vgradnja svetilk z visokim izkoristkom  

LED tehnologije, 

• zamenjanih 1787 svetilk, 

• strošek električen energije se je zmanjšal za 50%. 

 

Vrednost doseženega povečanja URE in OVE v primerjavi 

S prejšnjim obdobjem: zmanjšanje izpustov toplogrednih 

plinov CO2 81 ton CO2/leto. 
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Javni prevoz 



 

 

S subvencioniranjem javnega prevoza za vse občane je opazen 

trend povečanja uporabe javnega prevoza  

 

Cilji:  

• spodbujanje uporabe javnih prevozov, 

•  zmanjšanje uporabe osebnih vozil in posledično zmanjšanje 

       izpusta CO2 v ozračje, 

•  izboljšana kvaliteta življenja. 
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Kolesarske steze 



Pospešena gradnja kolesarske 

infrastrukture 

• 27 km novih kolesarskih stez, 

• v izgradnji več kolesarskih stez na relaciji Krško – Brežice. 

 

Namen: 

Razvoj trajnostne mobilnosti v mestu. 
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Stanovanja 



• Energetska sanacija večstanovanjskih stavb v občini na 

objektih: Cankarjeva 1, Krško; Delavska ulica 5, Senovo 

CPB 31, Brestanica; zmanjšanje porabe URE za 35%. 

 

• Vgradnja delilnikov rabe toplote v stanovanja:  

• 8164 delilnikov toplote.  

 Mersko po Mwh se je zmanjšala  poraba za 7% (vremenski 

vplivi).  

       Računski prihranki pri vgradnji delilnikov in posledično dvig 

URE stanovalcev se zmanjša poraba za cca 15-20%. 

 

 Cilji:  - zmanjšanje porabe energije za 20 %, 

  - povečanje deleža obnovljivih virov energije na 20 % in 

  - znižanje emisij CO2 za 20 %. 
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Energetska izraba odpadkov 



Primer 

Vrednost doseženega povečanja URE in OVE v primerjavi s  

prejšnjim obdobjem (tudi 2012 v primerjavi z 2011): 

Z zbrano lesno biomaso v letu 2012, ki jo lahko uporabimo za  

pridobivanje toplote lahko nadomestimo 409.000 litrov kurilnega  

olja, kar posledično pomeni zmanjšanje izpustov toplogrednih  

plinov 1.290 ton/CO2 na leto. 

 

 

 

Cilji:  

Iz plavja in odpadnega lesa iz komunalnega odpada pridobiti les 

ter ga pripraviti za možnost izrabe kot energent za pridobivanje  

toplote in s tem zmanjšati izpuste CO2 
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Osveščanje, izobraževanje 



Aktivnosti 

• Dnevi odprtih vrat že delujočih sistemov na lesno biomaso, sončnih 

elektrarn, 

• na voljo za informiranje občanov o prednostih posameznega sistema, 

informacijah investicij in kontaktih izvajalcev, 

• promocijske brošure s ciljem osveščanja občanov o učinkoviti rabi 

energije in obnovljivih virih energije, 

• seminarji, delavnice na temo URE in OVE.  
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Aktivnosti 

• Leto 2012 – podpis Konvencije županov (cilj: zmanjšanje 

emisij CO2 za najmanj 20% do leta 2020),  

 

• Leto 2013 -  sprejem Akcijskega načrt za trajnostno rabo 

energije v občini Krško (SEAP), ki vsebuje popis osnovnih 

emisij in opis, kako se bodo cilji dosegali. 

 

• Opravljeni so bili izračuni, da do leta 2020 zmanjšamo izpuste 

CO2 za 26%. 
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Načrtovani projekti 

  



• Energetska sanacija OŠ Jurij Dalmatin Krško, 

• energetska sanacija OŠ Brestanica in izgradnja novega vrtca,  

• energetska sanacija vrtca Leskovec, 

• energetska sanacija športne dvorane in bazena Leskovec, 

• rekonstrukcija kotlovnic na zemeljski plin:  

– poslovni objekt, kotlarna za stanovanjsko naselje, 

• rekonstrukcija kotlovnic na lesno biomaso: 

– OŠ Koprivnica, 

– OŠ Jurij Dalmatin, 

– Grad Rajhenburg. 

 

 

 
 Graf: Energijska števila ogrevanja v osnovnih šolah in upravnih stavbah – ciljne, povprečne in alarmne vrednosti. Rumeno je pozicija OŠ Podbočje.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Pravilne usmeritve in vztrajno delo  

za trajne prihranke v prihodnosti“ 

 
 

mag. Miran Stanko, župan 

www.krsko.si 

Hvala za pozornost 


