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MO Velenje 

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski 

višini 396 m. Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki.  

Središče občine je mesto Velenje (peto 

največje mesto v Sloveniji), ki je izrazito 

industrijsko središče (Gorenje, 

Premogovnik Velenje, Vegrad, Esotech, 

…) in prerašča v regionalni savinjsko-

šaleški center z razvito trgovino in ostalimi 

upravnimi, izobraževalnimi  ter drugimi 

dejavnostmi. Velenje ima status mestne 

občine. 

 



Tabela 1: Deleži ogrevanja: 

MO Velenje Skupaj 

Raba toplotne energije  438.000 MWh  

Ekvivalent porabe topl. energije   931 l ELKO/osebo v letu 

Deleži ogrevanja stanovanj (2005):  

Les  12,9 %  

ELKO  7,9 %  

daljinsko ogrevanje 74,0 %  

Ostalo (UNP, elektrika, drugo) 5,2 %  

Glavni načini ogrevanja v MO Velenje   

• Stanovanja predstavljajo 56,8 % rabe končne energije 

• Industrija predstavlja 30,2 % rabe končne energije  



Daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini   
Sistem daljinskega ogrevanja (DO) Šaleške doline predstavlja drugi največji 

sistem DO v Sloveniji. Zajema mesto Velenje in Šoštanj, ter Podkraj, Pesje, 

Lokovico in Topolšico.  

Glavni dobavitelj toplotne energije v Mestni občini Velenje je Termoelektrarna 

Šoštanj, distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje v MO Velenje pa izvaja 

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.  

 

 
KARAKTERISTIKE: 
- 256 MW priključne moči pri porabnikih, 

- 144 km omrežja, 

- preko 400 toplotnih postaj 

- temperaturni režimi: 140/70 °C, 30/70 °C,  

                                  10/70 °C, 90/70 °C 



Kako reševati  

energetske probleme? 

• učinkovita raba energije 

• izkoriščanje obnovljivih virov 

energije 

• energetski menedžment 



Kako pristopiti k reševanju 

energetskih problemev? 

Najpomembnejša sta 

dva področja: 

• učinkovita raba 

energije in  

• izkoriščanje 

obnovljivih virov 

energije 



Energetski menedžment v  

MO Velenje 

• 2004: Izdelava Novelacije energetske zasnove MO Velenje in sprejetje v 
mestnem svetu v začetku leta 2005; 

• 2006: Določitev energetskega menedžerja za MO Velenje – Ustanovitev 
lokalne energetske agencije: Zavoda KSSENA; 

• 2007 – 2012: Aktivno izvajanje in ažurno posodabljanje akcijskega načrta 
zmanjšanja rabe energije in implementacije obnovljivih virov energije – 
program energetskega menedžmenta: 

- Operativni načrt: Strategija razvoja javne razsvetljave v MO Velenje; 

- Izvajanje energetskih analiz: energetski pregledi, uvajanje energetskega 
knjigovodstva v več kot 35 javnih zgradb v MO Velenje, izdelava poročil in 
analiz o stanju in rabi ter stroških za energijo; 

- Priprava akcijskih načrtov za zmanjšanje rabe energije in stroškov zanje; 

- Vodenje procesov realizacije in financiranja OVE in URE. 

 



Energetska agencija KSSENA  

• Ustanovljena v letu 2006 v okviru 
projekta Intelligent Energy Europe (IEE). 

• Ustanovitelji: Mestna občina Velenje, 
Mestna občina Celje, Mestna občina 
Slovenj Gradec in Komunalno podjetje 
Velenje.  

• Število zaposlenih: 6. 

Aktivnosti in cilji: 

• Zmanjšanje rabe energije in stroškov v javnih zgradbah, 

• zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,  

• razvoj in izvajanje inovativnih produktov in storitev, 

• uvajanje pilotnih in demonstracijskih projektov, 

• pridobivanje nepovratnih sredstev, 

• spodbujanje kapitala v investicijske naložbe, 

• dvig energetske ozaveščenost pri strokovni in splošni javnosti itd. 



Konvencija županov 

… je prva iniciativa Evropske komisije, ki 

spodbuja občinsko upravo in prebivalce k 

prevzemu pobude v boju proti globalnemu 

segrevanju. 

… je prostovoljna zaveza občin za doseganje in 

preseganje ciljev EU na področju zmanjšanja CO2 

emisij s povečanjem energijske učinkovitosti in 

rabe OVE. 

… je odprta za vse občine, ne glede na velikost in 

njihov napredek pri izvajanju energetske oz. 

podnebne politike. 



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 s strani Evropske 

Komisije  



Energetske strategije 

Primerjava 3 občin z različnimi energetskimi 
strategijami 



Analiza rabe energije v  

MO Velenje v ref. letu 2003 

Zgradbe 

Raba 
električne 
energije 
(MWh) 

Emisije  
(t CO2) 

Raba 
toplotne 
energije 
(MWh) 

Emisije 
CO2 

(t CO2) 

Skupaj 
raba 

energije 
(MWh) 

Skupaj 
emisije 

(t CO2) 

Javne zgradbe 24.360,3 13.568,7 30.426,0 9.432,1 54.786,3 23.000,7 

Stanovanjske zgradbe 70.354,9 39.187,7 248.759,0 77.115,3 319.113,9 116.303,0 

Ostala.nestanovanjska raba  
  

26.402,0 8.184,6 26.402,0 8.184,6 

ZGRADBE 94.715,2 52.756,4 305.587,0 94.732,0 400.302,2 147.488,3 

PROMET 61.159,0 13.081,0 
  

61.159,0 13.081,0 

JAVNA RAZSVETLJAVA 1.694,5 943,8 0,0 
 

1.694,5 943,8 

SKUPAJ VSI SEKTORJI 157.568,7 66.781,2 305.587,0 94.732,0 463.155,7 161.513,1 

 * raba el. energije je navedena skupaj za javne zgradbe in ostalo nestanovanjsko rabo 
   



Cilj Akcijskega načrta: 
zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020 



Glavni ukrepi v sektorju: 
promet in javna razsvetljava 

UKREP SEKTOR
PRIHRANKI 

[MWh/a]

ZMANJŠANJE 

[t CO2]

VREDNOST 

[€]

Zamenjava energetsko potratnih sijalk z varčnimi Javna razsvetljava 996 554 1.196.724

Uvedba regulacije svetlobnih teles Javna razsvetljava 388 216 211.416

7,5 % delež biogoriv v skupni porabi goriva v prometu na področju MO Velenje do leta 2020Javni promet 4.917 981 0

Omejitev parkiranja v središču mesta Javni promet 3.278 654 0

Izobraževalni, osveščevalni in promocijski ukrepi Javni promet 3.278 654 108.000

12.856,6 3.059 1.516.140



Glavni ukrepi v sektorju: 
javne zgradbe in ostali uporabniki 

UKREP SEKTOR
PRIHRANKI 

[MWh/a]

ZMANJŠANJE 

[t CO2]

VREDNOST 

[€]

Izobraževalni dogodki, osveščanje in informiranje

na temo URE in OVE v javnih zgradbah
Javne zgra. in ostali upor. 300 93 4.000

Optimizacija sistema daljinskega ogrevanja Javne zgra. in ostali upor. 24.447 7.579 1.000.000

Optimizacija razsvetljave v javnih zgradbah Javne zgra. in ostali upor. 2.923 1.628 500.000

Zamenjava električnih aparatov v javnih zgradbah 

z energetsko učinkovitejšimi
Javne zgra. in ostali upor. 1.218 678 500.000

Izobraževalni dogodki, osveščanje in informiranje na temo 

URE in OVE za stanovanja
Javne zgra. in ostali upor. 12.438 3.856 2.000.000

Namestitev delilnikov rabe toplote v stanovanjih Javne zgra. in ostali upor. 29.851 8.328 1.000.000

Zamenjava energetsko neučinkovitih gospodinjskih aparatov Javne zgra. in ostali upor. 4.752 2.646 11.697.000

Zamenjava stavbnega pohištva, izboljšanje stavbnega ovoja, 

ogrevalne regulacije in kurilnih naprav v individualnih stanovanjih
Javne zgra. in ostali upor. 7.463 2.313 2.500.000

83.392 27.121 19.201.000



Energetski pregledi v MO Velenje 

- Izvedenih 56 energetskih pregledov javnih zgradb (KSSENA) 

- En. pregledi so bili izdelani v okviru projekta Future Public Energy in v 
okviru zagotavljanja energetskega menedžmenta v lokalnih skupnostih 
(Projekt Ustanovitev KSSENA) 

- Izvedba energetskih pregledov je usklajena z veljavno metodologijo, ki 
zajema: 

- Zajemanje podatkov (raba energije, stroški za energijo, pregled objekta, 
termovizijski pregled objekta, …) 

- Analiza podatkov 

- Analiza ukrepov za učinkovito rabo energije 

- Povzetek za poslovno odločanje 

- Izdelava akcijskega načrta za ukrepe URE 

in OVE 



ENERGETSKI ZAKON 
 

Za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 

500 m2, ki so v uporabi državnih organov, 

samoupravnih lokalnih skupnosti ipd., morajo 

upravljavci stavb voditi energetsko knjigovodstvo, ki 

zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene 

energije. 

 

 

KAJ JE ENERGETSKO 

KNJIGOVODSTVO? 

 SISTEMATIČNI PRISTOP  PRI  

PRIDOBIVANJU IN 

OBDELOVANJU PODATKOV 
 

 VODENJE EVIDENCE O 

PORABI VSEH VRST 

ENERGENTOV IN VODE 
 

 VODENJE  EVIDENCE 

STROŠKOV  O PORABI 

ENERGENTOV IN VODE 
 

 PRIDOBIVANJE IN VODENJE 

EVIDENCE O OSTALIH 

SORODNIH PODATKIH 
 

  MOŽNOST OBDELAVE 

PODATKOV ZA RAZLIČNE 

ENERGETSKE IN FINANČNE 

NAMENE 

ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO 



Primeri dobrih praks 

• Energetska sanacija objekta POŠ Škale, 

• Nizkoenergijski vrtec Vrtiljak I – enota Encibenci, 

• MFE na strehi MO Velenje, 

• MFE na OŠ Livada, 

• MFE na OŠ Gustava Šiliha, 

• Projekt  demo center „Energijsko samozadostna ulična svetila‘‘ – 

ESUS, 

• PV svetilke, 

• Energetska sanacija objekta Vila Bianca, 

• Energetska sanacija objekta PC Rudarski dom, 

• Lokalc 

• EU projekti (BICY, GUTS, M2RES, TAB...) 

 



Energetska sanacija objekta  

POŠ Škale 
- Predhodno stanje objekta 

- Predhodni sistem ogrevanja: ELKO 

- Dotrajan in zastarel kotel 

- Energijsko število objekta: >200kWh/m2 (za leto 2007)  

- Energetsko potraten objekt 

 

- Rekonstrukcija ogrevalnega sistema 

- Izvedba kogeneracijskega sistema 

- 2x (5,5kWe in 12,5kWt) 

- Dodaten plinski kotel moči 50 kW (upoštevana  

 menjava stavbnega pohištva) 

 

- Rekonstrukcija stavbnega pohištva 

- Zamenjava oken 

- Zamenjava vrat 

- Zamenjava senčil 
 

 

 



Lokalc 

Brezplačen javni prevoz ima neposreden vpliv na manjše obremenjevanje 

okolja z izpušnimi plini in hrupom. Ob predpostavki, da se v povprečju z 

''Lokalcem'' vozi mesečno 25.000 uporabnikov in da bi jih najmanj 9.300 za 

vožnjo do cilja uporabilo lasten osebni avtomobil ali taksi, znaša potencialni 

prihranek emisij CO2 najmanj 169 ton CO2 na mesec; oz. na letni ravni 2.034 

ton  emisij CO2. (Vir: Anketa Lokalc, ki sta jo leta 2009 izvedli MO Velenje in Zavod KSSENA med uporabniki 

na avtobusu in med lokalnim prebivalstvom). 

 



• 2008: V sodelovanju med MO Velenje, Komunalnim podjetjem Velenje – 

poslovna enota Energetika in Inštitutom za daljinsko energetiko je bil 

postavljen prvi sistem daljinskega hlajenja v Sloveniji. 

• Projektivna moč hlajenja je 970 kW 

• sistem je zasnovan v treh fazah – predvidoma bo zaključen do leta 2012 

• Prednosti sistema: 

– Ugodnost hlajenja 

– Koriščenje odvečne toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj 

– Manjša raba energije za hlajenje za 16 % (glede na individualne enote) 

Daljinsko hlajenje v  

MO Velenje  

 

Legenda 
 

                 TRASA OPUŠČENE KINETE 
                 NOVA TRASA 

TPP 324 

MO VELENJE 



Nizkoenergijski vrtec: 

Vrtiljak I – enota Encibenci 
 

- Investicija:        825.000 € 

- Evropski sklad za regionalni razvoj:     526.780 € (64 %) 

- Lastna sredstva MO Velenje:           298.220 € (36 %) 

Objekt - dozidek je bil predviden kot nizkoenergetski objekt z uporabo obnovljivih virov energije; 

uporabljeno je: talno gretje, za pripravo tople sanitarne vode sistem sončnih kolektorjev, stavbno 

pohištvo (okna in vrata) morajo ustrezati navedenim tehničnim predpisom pravilnika PURES, toplotna 

prehodnost posameznih konstrukcij po standardih. Ravna streha bo imela »zeleno« streho (uporaba 

padavinske vode). Vir: Vrtec Velenje 

 



MFE na strehi MO Velenje 
Podatki: 

• Moč: 17,4 kWp 

• Predvidena letna proizvodnja električne energije: 17,4 MWh 

• Predvidena letna proizvodnja v EUR: 6.600 € 

• Predvidena specifična letna proizvodnja električne energije:  

 1.000 kWh/ kWp 

• Izbrani izvajalec: BISOL, d.o.o. 

• Zaključek del: Julij 2010 

• Priključitev na el. omrežje: Oktober 2010 
 



MFE na OŠ Livada 

Podatki: 

• Moč: 49,68 kWp 

• Predvidena letna proizvodnja električne 
energije: 50 MWh 

• Predvidena letna proizvodnja v EUR: 
19.000 € 

• Predvidena specifična letna 
proizvodnja električne energije:  

 1.000 kWh/ kWp 

• Izbrani izvajalec: ANTIM, d.o.o. 

• Zaključek del: December 2010 

• Priključitev na el. omrežje: December 
2010 



MFE na Gustava Šiliha 
Podatki: 

• Moč: 46,00 kWp 

• Predvidena letna proizvodnja 
električne energije: 46 MWh 

• Predvidena letna proizvodnja v 
EUR: 18.000 € 

• Predvidena specifična letna 
proizvodnja električne energije:  

 1.000 kWh/ kWp 

• Izbrani izvajalec: ANTIM, d.o.o. 

• Zaključek del: December2010 

• Priključitev na el. omrežje: 
December 2010 

 



Javna razsvetljava: 
PROJEKT  DEMO CENTER „ENERGIJSKO  

SAMOZADOSTNA ULIČNA SVETILA‘‘ - ESUS 

Projekt izvedbe energijsko samozadostnih uličnih svetil temelji na 

kombiniranem principu izkoriščanja obnovljivih virov energije. Za delovanje 

uličnega svetila izkoriščamo vetrno in sončno energijo. Energijsko 

samozadostno ulično svetilo je poleg tega tema diplomskega dela, ki je tudi 

patentirana. Št. patentne prijave.: P-201100055.  

 

 

Prostorska umestitev ulične razsvetljave na lokaciji ob 

Velenjskim jezerom 

Primer energijsko samozadostnega  uličnega  svetila  

z  napravami za zajemanje energije vetra ter sonca. 



Tehnična specifikacija  

glavnih elemetov 

FOTOVOLTAIČNI PANEL: 

 • velika zmogljivost pri visokih temperaturah in nizki osvetlitvi 

• 5 letna garancija na panel 

• Nazivna moč panela 136 W 

• Dimenzije panela 5.49 m x 0.39 m x 0.004 m 

 

LED SVETILKA Z VGRAJENIM ENOSMERNIM 

NAPAJALNIM DELOM: 

Svetlobni izvor 30 LED 

Svetlobni tok 2700 lm 

Barva temperature 4200 K 

Skupna priključna moč 35 W 

Življenska doba 
min. 60.000 hours / up to 100.000 

hours 

Zaščitna stopnja IP66 and IK08 

Priključna napetost 100 – 250 V 

Masa svetilke 3,8 kg 

Dimenzije 430 mm x 310 mm x 60mm 

VERTIKALNI VETRNI GENERATOR: 

• premer rotorja vetrnice je 1.25 m 

• višina rotorja vetrnice je 1.1 m 

• masa vetrnice je 25.5 kg 

 

Prednosti vertikalnega vetrnega generatorja: 

 

• neodvisen od smeri vetra in boljše delovanje ob vrtinčastih 

vetrovih 

• brezkrtačni PGM motor z izjemno majhnim zagonskim 

momentom 

• zagon že ob nizkih hitrostih vetra 

• tiho delovanje 



Javna razsvetljava: 

PV svetilke 

Cesta na jezero: 

• Osvetlitev pločnika, kjer je napajanje urejeno s pomočjo 

fotovoltaičnih panelov 

• Dolžina trase: 450 m 

• Število svetilk: 13 

• Svetilka: LED LSL 30 

• Višina stebra h = 7 m 

• Akumulatorska baterija: 2x40 Ah 

• Fotovoltaični panel: 85 Wp 

• Razsmernik moči: 75 W 



Energetska sanacija  

Vila Bianca 



Osnova za rekonstrukcijo: dotrajanost stavbnega pohištva in objekta kot celote 

- 1. faza (2007-2009): izdelava projektne, tehnične in investicijske dokumentacije za celoten 
projekt), sanacija in gradbena rekonstrukcija celotnega objekta (sanacija in rekonstrukcija objekta, 
obnovitev strehe in fasade, ureditev zunanjega dvigala z njegovo nabavo in montažo), ureditev 
pomožnih prostorov, dokončna ureditev prostorov v pritličju in prvem nadstropju objekta,  

- 2. faza (2008-2010): Pridobitev finančnih sredstev za izvedbo druge faze projekta, ki se je izvajala 
v obdobju 2008–2010 in znotraj katere so se zaključila dela pri urejanju drugega nadstropja in 
mansarde ter zunanjosti ureditve objekta (dokončna zunanja ureditev). Po izvedbi druge faze je 
bilo dano v uporabo še dodatnih 457 m2 površin. 
 

- Investicija:        2.135.493 € 

- Evropski sklad za regionalni razvoj:      1.213.499 € (56,8%) 

- Lastna sredstva MO Velenje:         921.994€ (43,2%) 

 

Energetska sanacija objekta Vila Bianca 



Energetska sanacija  

objekta PC Rudarski dom 



Osnova za rekonstrukcijo: sprememba namembnosti objekta 

 

- Zajema adaptacijo proizvodne hale v prostor, namenjen inkubiranim 
podjetjem s srednje zahtevnimi tehnološkimi proizvodnimi dejavnostmi, ki 
bo predstavljala javno infrastrukturo. 

- Pridobljenih 2.500 m2 poslovnih in proizvodnih prostorov 

- Trajanje projekta: 2007 -2010 
 

- Investicija:        2.117.514 € 

- Evropski sklad za regionalni razvoj:     1.603.355 € (75%) 

- Lastna sredstva MO Velenje:       514.159 € (25%) 

 

Energetska sanacija  

objekta PC Rudarski dom 



 

 

• projekt M2RES 

• iskanje potencialov za izrabljanje OVE  

• na degradiranih območjih, projekt traja  

• do 2014, sofinanciranje JV Evropa 

 

• GUTS (Green Urban Transport Systems), 

 iskanje najboljših rešitev za javni prevoz,  

sofinanciranje iz programa Centralna Evropa,  

projekt zaključi v 2013 

 

 

EU PROJEKTI- OVE in URE 



• USE-REUSE, vzpostavitev centra ponovne  uporabe 

 

 

• Projekt TAB 

Ozaveščanje občanov, kako ravnati ob  

prekoračitvah mejnih vrednosti industrijskih  

polutantov, sofinanciranje Centralna Evropa do 2014 

 

Rezultati: 

-  sistem za spremljanje onesnaženosti okolja  

- navodila za ukrepanje za čim manjše zdravstvene  

posledice in spremljanje rizičnih skupin in učinkov  

onesnaženega zraka na te skupine 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI MOV EU PROJEKTI- OVE in URE 



 

PROJEKT BICY- CITIES AND REGIONS OF BICYCLES 
Cilj: 
spodbujanje trajnostne oblike mobilnosti  
v urbanih območjih – kolesarjenje z namenom  
zmanjševanja okoljskih obremenitev iz prometa 
 
 

Rezultati: 
- Pregled stanja v Velenju (SWOT analiza) 
- lokalna kolesarska politika ter koncept izposoje javnih koles 
- implementiran inovativni mestni kolesarski sistem – 7 točk za 
izposojo koles ter 32 koles  
- promocijski material  
 

2. Varovanje okolja 

EU PROJEKTI- OVE in URE 



SISTEM BICY 
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Več informacij: spela.seliga@velenje.si  

mailto:spela.seliga@velenje.si


Projekti Zavoda KSSENA 

Meshartility (IEE) Cyber Display (IEE) RegCEP (IEE) 

EnergyCity (Central Europe) Euronet 50/50 (IEE) Prometheus (IEE) 

MOVE (SI-AT) 



Projekt EnergyCity 
Predstavitev projekta 

Oktober 2012 
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O projektu 
 Krovni program: v okviru programa Central Europe (CE); 

 

 Izvajanje (trajanje): 36 mesecev (marec 2010 → september 2013); 
 

 Vrednost: 2.490.500 € 
 

 Partnerstvo: 10 partnerjev iz 6 držav (HU, IT, DE, AT, CZ, SI) 

• LP: Budapest University of Technology and Economics  

• PP 2: Veneto Energy Consortium - CEV 

• PP 3: City of Ludwigsburg 

• PP 4: Municipality of Bologna, Environment and Urban Green Department 

• PP 5: Prague 11 Metropolitan District  

• PP 6: Department of Structure, Transport, Water, Territory and Survey Engineering 

(DISTART) - Alma Mater Studiorum University of Bologna 

• PP 7: CERE - Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and 

Environment 

• PP 8: National institute of Oceanography and experimental Geophysic - OGS 

• PP 9: City of Munich, Department of Health and Environment 

• PP 10: Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska Region (KSSENA) 
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Splošno o projektu: 
Osredotoča se na problematiko pomanjkanja  oz. pridobivanja celovitih 
in ažuriranih standardiziranih podatkov o okolju v katerem živimo; 
Ter na informacijske sisteme za merjenje, nadzorovanje, ter 
vizualizacijo zmanjšanja rabe energije in CO2 emisij predvsem v mestnih 
območjih; 
 

Ciljna publika:  
V prvi vrsti je projekt namenjen lokalnim oblastem in okoljskim 
načrtovalcem, kot  orodje za pomoč pri načrtovanju celovite energetske 
sanacije območij,  
kot tudi splošni javnosti, za informiranje občanov preko javno dostopnih 
preko portalov; 

 

Končni rezultat projekta:  
Glavni cilj projekta je razvoj in implementacija spletnega podpornega 
sistema za sprejemanje odločitev na podlagi več kriterijev imenovanega 
tudi SDSS-orodje za načrtovanje zmanjšanja rabe energije in s tem 

povezanimi izpusti CO2 v posameznih regijah; 
 

O projektu 
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Območje laserskega skeniranja 

Območje laserskega skeniranje je bilo omejeno na površino 20 km2 

Izbira testnega območja med mestoma Šoštanj in Velenje 

Zajeto: 

Dva mestna jedra 

TEŠ6 

Industrijska cona 

Trij jezera 

Reka Paka 
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Letalo opremljeno s termovizijsko kamero in načrtovana pot 



Primerjava ortofoto posnetka s posnetkom termične kamere 

(letalski posnetek) 

45 
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Primer laserskega posnetka 

Velenje 



Prikaz integracije termičnih slik v Google Earth 

(Šoštanj TEŠ 6) 

47 



Površinske meritve 

48 



Združevanje podatkov za DSS 
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Mapa A 

Primarni podatki o 

 tipologiji zgradb in pozicije 

Mapa B 

Termovizijski posnetki 

 iz letalskih preletov 

Mapa C 

Osnovna mapa  

energijskih izgub in CO2 emisij 



Več podatkov o projektu 

http://www.kssena.si 

http://www.energycity2013.eu 

http://www.energycity2013.eu/webgis.php 

 Username:  energycity 

 Password:  energycity 
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http://www.kssena.si/
http://www.energycity2013.eu/webgis.php


Projekt MOVE 
Izvajanje: Evropsko teritorialno sodelovanje CILJ 3: Slovenija –   Avstrija 

Začetek projekta: maj 2009 

Trajanje projekta: 36 mesecev 

 

Projekt MOVE je nastal kot posledica potrebe po čezmejnem sodelovanju 

Avstrije in Slovenije na področju energetike in 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. 

 

 
 

 
 

 



Projekt MOVE in MO Slovenj Gradec 

V okviru projekta MOVE je bila za MO Celje izdelana naslednja dokumentacija: 

• Detajlni energetski pregled OŠ Podgorje in Šmartno pri SG, Končno poročilo, 

• Analiza gradbene fizike OŠ Lava, 

• Predlog organizacijskih in investicijskih ukrepov za OŠ Podgorje in Šmartno 
pri SG z akcijskim planom izvedbe, 

• Analiza gradbene fizike OŠ Podgorje in Šmartno pri SG , 

• Objekt OŠ Podgorje in Šmartno pri SG analiza postavitve PV elektrarne, 
Poslovni načrt.  



Projekt MOVE in MO Celje 
Projektna in tehnična dokumentacija za energetsko učinkovito 

rekonstrukcijo OŠ Lava Celje 

 

 



  

 Projekt: GeoSEE – Innovative uses of low-temperature geothermal 
resources in South East Europe 

 Program: Cilj 3 - Jugovzhodna Evropa 
 Partnerji: 16 partnerjev→ iz Bolgarije, Madžarske, Romunije, Italije, 

Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Srbije.  
 Trajanje projekta: december 2012 – december 2014 
 Vodilni partner na projektu: Zavod KSSENA 
 Vrednost  projekta: 2.045.625,00€  
 Delež Zavoda KSSENA: 252.550,00€ (85% financiranje) 
 Osnovni namen: raziskati možnosti uporabe kombinacije dveh 

obnovljivih virov za posredno proizvodnjo električne in toplotne 
energije.  

 

 

ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO 



Projekt Euronet 50/50 max 

 Program: Intelligent Energy – Europe (IEE) 

 Trajanje: 3 leta (18. april 2013 – 17. april 2016) 

 Budget: 1.590.479 € 

 Partnerji: 16 partnerjev iz 13-ih držav  

 Cilji: Vpeljava 50/50 metodologije v 500 izobraževalnih središč in 48 ostalih 
javnih zgradb, vzpostavitev evropske mreže šol, katerim skupni cilj je 
prihranek energije in boj proti energetskim spremembam.  

 



Projekt Euronet 50/50 max – nagrada EUSEW 

 V okviru Evropskega tedna trajnostne energije 2013 (European Energy 
Sustainable Week 2013), ki je potekal konec junija v Bruslju, je projekt 
Euronet 50/50, prejel 1. nagrado v kategoriji Izobraževanje (Learning).   



Nagrade 
2010:  

Bruselj: Nagrada za najboljšo kampanjo promocije in 

osveščanje na področju URE in OVE (v okviru projekta 

MOVE) 

Maribor: Velenje Energetsko najbolj učinkovita mestna 

občina v Sloveniji En.občina 10 (Energetika.net) 

2011 

Ljubljana: Velenje Energetsko najbolj učinkovita mestna 

občina v Sloveniji En.občina 11 (Energetika.net) 

2012 

Finalisti natečaja portala Finance – naj projekt OVE 

 



 

Hvala za pozornost! 

 

 

 

 
Povzela: Špela Šeliga 

Univ. dipl. ekologinja 

 Služba za razvojne projekte in gospodarstvo, MOV 


