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Osebna izkaznica občine Krško 

• Površina: 286 km2, 

• 26.050 prebivalcev, 

•     po številu prebivalcev na 11. mestu med  

    slovenskimi občinami… 



„Energetska občina“ 

 

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

• Prodaja: GEN energija.  

• Vlaganje v znanje: LEAD, Fakulteta za   

      energetiko, RUDAR,  podjetja kot Numip,  

 Sipro, NEK, TEB,  

• Izzivi: varčna raba in okolju prijazne  

rešitve.  

 



Občina Krško energetsko najbolj 

učinkovita občina v Sloveniji 

Izmed 212 slovenskih občin  in 14. 

prijavljenimi občinami je Občina Krško 

prejela priznanje natečaja En.občina 2010 

za energetsko najbolj učinkovito občino v 

Sloveniji, v letu 2013 pa prvo mesto med 

srednje velikimi občinami, 2014 

nagrajenka mednarodnega natečaja      

100 % RES 



Predhodni ukrepi 

1. 2006 sprejet energetski koncept 

2. 2006 energetski pregled “objekta” javne razsvetljave 

3. 2007 uresničen projekt Fakultete za energetiko 

4. 2007 ustanovljena Lokalna energetska agencija za 

Dolenjsko in Belo krajino 

5. 2008 energetski pregled vseh javnih objektov 

6. 2009 novelacija energetskega koncepta Občine 

Krško, energetski Menedžer Občine 

 

 



Predhodni ukrepi 

7.   Leto 2012 – podpis Konvencije županov (cilj: 

 zmanjšanje emisij CO2 za najmanj 20% do 

 leta 2020),  

8.  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. 

9.  Opravljeni so bili izračuni, da do leta 2020 

 zmanjšamo izpuste CO2 za 26%. 
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Uresničeni projekti 

1. javne stavbe  

2. javna razsvetljava 

3. stanovanja 

4. podjetja – industrija in storitve 

5. energetska izraba odpadkov 

6. trajnostne rešitve v prometu 

7. daljinsko ogrevanje 

8. osveščanje, izobraževanje, informiranje 



1. Javne stavbe 

 

      - Nova športna dvorana 

      OŠ Jurij Dalmatin, ustreza 

      vsem merilom URE. Raba 

      energije manj kot 100 kWh/m2  

 

 

    - Energetska obnova  

      Osnovne šole in  

      novogradnja vrtca na Raki  

      in s tem zmanjšanje rabe  

      energije za 25%. 

 

 



1. Javne stavbe 

  - Prenova vrtca Leskovec,  

    pričakovani prihranki v višini  

    25 %. 

 

 

  - Energetska obnova in  

    dogradnja prizidka  

    OŠ Leskovec, pričakuje se  

    prihranke v višini 25%.  

    Plan postavitve sončne  

    elektrarne moči 200 kW v  

    letu 2011.  

 



1. Javne stavbe 

  

 - Prenova vrtca Krško 

   Prihranek energije 20 % 

 
 

 

  - Prenova vrtca Pravljica. Celovita prenova, z 

    menjavo  stavbnega pohištva, sanacijo toplotne 

    izolacije, 

    strešne kritine 



1. Javne stavbe 

 - Prenova vrtca Krško – 

   DE Kekec  

    

  

 - Prenova Bazena Brestanica 

   Sončni kolektorji s 60 kW  

   moči in dogrevanje vode  

   na plin, nova izolirana “školjka”  

   bazena 

 - Energetsko knjigovodstvo, od 2007 se zbirajo 

   podatki o porabi energentov in el.energije v javnih 

   objektih. Cilj 10 % znižanje porabe energije. 

Izdane energetske izkaznice v vseh javnih objektih 



 

2 Prenova javne razsvetljave 



Učinki prenove v zadnjih dveh letih 

 

• Zamenjanih več kot 41 % neustreznih in potratnih  

svetilk,  

• trenutno skladnih z uredbo 60 % svetilk, 

• vgradnja svetilk z visokim izkoristkom  

LED tehnologije, 

• zamenjanih čez 2200 od 4600 svetilk, 

• strošek električen energije se je že  zmanjšal za 42 %. 

 

Vrednost doseženega povečanja URE in OVE v primerjavi 

s prejšnjim obdobjem: zmanjšanje izpustov toplogrednih 

plinov CO2 81 ton CO2/leto. 
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3. Stanovanja 

- Zamenjava energenta 

  iz kurilnega olja v plin v 20. 

  kotlovnicah. Čistejši vir  

  energije (prihranek izpustov  

  CO2 – 40 %) in energetski  

  prihranek 5%. 
 

 

- Sončni kolektorji, subvencioniranje nakupa 20.  

  sončnih kolektorjev letno  
 

 

- Dodatna izolacija, menjava strešnih oken 

  subvencioniranje 20 investitorjev letno 

  

  
 

  



4. Podjetja, industrija, storitve 

 - Projekt izgradnje sončne elektrarne na objektu  

   Termoelektrarne Brestanica, z močjo 504 kW 

   in prihrankom 250 ton CO2 letno 

    

 
 

 

  

 
 

 

 

 

- Projekt izgradnje sončne elektrarne na objektu  

  sanitarne deponije Sp. Stari Grad z močjo 750 kW  

  in prihrankom 375 ton CO2 letno  

 



4. Podjetja, industrija, storitve 

 - Optimalna raba OVE za ogrevanje in hlajenje 

    poslovne stavbe Kostak d.d. 

    Pri ogrevanju starega objekta je bila specifična 

    poraba energije starega objekta 151kWh/m2, 

    pri novem objektu z URE in OVE pa je 30kWh/m2. 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 



5. Energetska izraba odpadkov 

 - Izraba odpadne lesne biomase za ogrevanje  

    objekta na zbirnem centru Sp. Stari Grad. 

    Objekt na zbirnem centru se je ogreval na el.  

    energijo – 15.800 kwh/leto, s projektom OVE se 

    doseže izraba odpadne lesne biomase in s tem 

    zmanjšanje porabe el. energije in izpusta emisij  

    CO2 za 7,9 ton/leto. 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 



6. Trajnostne rešitve v prometu 

 - Polnilnice za električna vozila. Pričakuje se 

    postavitev po ene polnilnice za električna vozila  

    na leto do leta 2015 (skupno pet v občini).  

 - Zeleni avto-predelava vozila z dizelskim  

    gorivom na čisto rastlinsko olje. V okviru projekta 

    postavljena črpalka za sveže rastlinsko olje in  

    predelano prvo vozilo 

 - Subvencioniranje javnega prevoza. Povečevanje 

    uporabe javnega prometa za 10 %, do leta 2015 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



7. Daljinsko ogrevanje 

 - 20 kotlovnic ogreva 104.731 m2 ogrevalnih  

    površin, poraba v sezoni 2009/2010 je znašala 

    1.591.916,00 m3 plina in 6.559,00 l kurilnega olja. 

    Po uvedbi obračunavanja toplotne energije po  

    uporabi se predvideva 15 % znižanje porabe 

    energenta. 

  

 
 

 

 

 

 



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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• 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 %. 

 

 

21 



 

8 Osveščanje, izobraževanje 



Aktivnosti 

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

elektrarn, 

• Agencija LEAD 

• 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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Projekti v teku 

    - Energetska sanacija OŠ Adama Bohoriča Brestanica 

  - Energetska sanacija OŠ Jurij Dalmatin Krško 

  - Energetska sanacija OŠ Leskovec (telovadnica) 

  - Energetska sanacija in obnova Kulturnega doma Krško 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



Načrtovani projekti  

 

  - Zamenjava ogrevanja ELKO za LB v OŠ Koprivnica 

  - Izgradnja novega vrtca Brestanica 

  - Energetska sanacija in obnova vrtca Senovo 

  - Energetska sanacija športne dvorane in kulturnega doma 

na Senovem 

  - Izgradnja centra za lesno biomaso (regionalni projekt) 

   

 

 

  

 
 

 

 

 

 



Občina Krško energetsko najbolj 

učinkovita občina.  

Za občane, okolje, prihodnost! 

Hvala za pozornost 


