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1 UVOD IN NAMEN 

 

V letu 2011 je bil izdelan dokument Lokalni energetski koncept občine Selnica ob 

Dravi, v katerem je bila analizirana poraba in stroški energije / energentov, vseh 

porabnikov na področju občine. Prav tako so bili analizirani drugi dejavniki, ki vplivajo 

na učinkovito rabo energije v občini in z njo povezanim ugodjem bivanja občanov. 

Zastavljeni cilji in ukrepi za dosego le-teh, so sledili nacionalnim energetskim ciljem. 

 

V obdobju 2011-2016 so se bistveno spremenili dejavniki, ki so vplivali na izvajanje 

posameznih začrtanih aktivnosti v akcijskem načrtu LEK-a, kot npr. sprememba 

podporne sheme za področje fotovoltaike, večje investicije v občini (kanalizacijsko 

omrežje, novogradnje…), ki so vplivale na višino sredstev za vlaganje v energetske 

projekte. Vseeno so se začrtane aktivnosti izvedle v največji možni meri. 

 

V skladu z EZ-1 in metodologiji za izdelavo lokalnih energetskih konceptov je občina, 

po pet letnem obdobju izvajanja LEK-a, pristopila k novelaciji akcijskega načrta. 
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2 POVZETEK AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA 

ENERGETSKEGA KONCEPTA 

 

2.1 Aktivnosti v letu 2012 

 

1 Vzpostavitev energetskega menedžmenta na ravni občine 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
Župan, direktorica občinske 
uprave, ostali sodelavci 

rok 
izvedbe: 

po 
sprejetju 
LEK-a 

pričakovani 
rezultati 

Občina mora vzpostaviti energetski menedžment na ravni občine. Oseba oz. skupina, 
ki bo prevzela vodenje energetskega menedžmenta mora biti strokovno usposobljena 
na področju energetike in vodenja posameznih projektov. Energetski menedžment je 
odgovoren za izvajanje projektov po začrtanem akcijskem načrtu in analiziranju ter 
ocenjevanju izvedenih projektov. Energetski menedžment je zadolžen tudi za 
poročanje pristojnem ministrstvu. Energetski menedžment se lahko vzpostavi znotraj 
občinske uprave ali pa celotni energetski menedžment prepusti zunanjim 
strokovnjakom. 

vrednost 
projekta: 

2.500 € na leto 
financiranje s 
strani občine: 

100%  
ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: 

• Vzpostavljen energetski management. 

• Število izvedenih projektov. 

• Količina prihranjenih kWh. 

 
 

2 
Priprava smernic za način oskrbe s toplotno energijo v občini Selnica ob Dravi za uporabo pri 
pripravi zazidalnih načrtov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski menedžment, višji 
svetovalec za okolje in 
prostor 

rok 
izvedbe: 

februar 
2012 

pričakovani 
rezultati 

Večji del emisij CO2 se proizvaja zaradi porabe energentov/energije za ogrevanje. 

Zato je ključnega pomena, da občina postavi okvire za novogradnje s katerimi določa 

uporabo energentov, ki so prijaznejši za okolje. Hkrati pa mora spodbujati zamenjavo 

obstoječih ogrevalnih sistemov oz. energentov z okoljsko prijaznejšim oz. z 

obnovljivimi viri energije. 

Občina lahko pripravi smernice v obliki odloka o načinu ogrevanja v občini Selnica ob 
Dravi, ali pa v obliki pravilnika. Dokument je potrebno upoštevati pri izdelavi zazidalnih 
načrtov. Dokument se mora nanašati na veljavno zakonodajo v katerih so začrtane 
smernice na področju oskrbe na nacionalnem nivoju (energetski zakon, pravilnik o 
učinkoviti rabi energije…). 
Splošne smernice za vzpostavitev okoljsko prijaznega ogrevanja: 
1. Ogrevanje iz skupnih kotlovnic: občina mora spodbujati ogrevanje objektov iz 

skupnih kotlovnic saj je, v primerjavi z individualnimi kurišči, vzpostavljen večji 

nadzor nad kuriščem in posledično učinkovitejšo izrabo energenta ter okoljsko 

sprejemljivejšo toplotno oskrbo. 

2. Priključitev na mestni plinovod: občina mora spodbujati priključitev 

gospodinjstev ter ostalih porabnikov na plinovodno omrežje. Prednost uporabe 

plina je postopno izključevanje ELKO kot energenta za ogrevanje, zmanjšanje 

emisij ter zanesljiva dobava. 

3. Uporaba obnovljivih virov: občina mora spodbujati uporabo obnovljivih virov 

energije za centralno ogrevanje ali pripravo tople vode, ali kakršnokoli drugo vrsto 

uporabo energije. 
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Pričakuje se povečana uporaba plinovoda, zmanjšanje uporabe kurilnega okolja, 

zmanjšanje emisij CO2 ter povečanje uporabe obnovljivih virov. 

vrednost 
projekta: 

odvisno od 
zunanjega 

izvajalca/lastni 
stroški 

financiranje s 
strani občine: 

odvisno od 
zunanjega 

izvajalca/lastni 
stroški 

ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: • Pripravljene smernice oz. odlok za energetsko oskrbo. 

 

3 
Priprava in predstavitev študije o potencialnih priklopih SE na omrežje in težave s priklopom le-
teh na mrežo 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment  
rok 
izvedbe: 

maj-avg 
2011 

pričakovani 
rezultati 

Trenutne prenosne moči omrežja električne energije omejujejo postavitev sončnih 
elektrarn (SE) na posameznih odjemnih mestih. Občina, kot stimulator proizvodenj 
električne energije iz OVE, mora pomagati zagotoviti vso potrebno energetsko 
infrastrukturo za izgradnjo SE. 
 
Občina mora izdelati študijo o potencialnih lokacijah in močeh za postavitev sončnih 
elektrarn. Hkrati mora pozvati podjetja in občane, ki se ukvarjajo ali bi se želeli ukvarjati 
s proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn in imajo težave s priklopom le-
teh na NN omrežje zaradi premajhnih prenosnih zmogljivostih. 

vrednost 
projekta: 

/ 
financiranje s 
strani občine: 

/ 
ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: 
• Načrt razvoja električnega omrežja usklajen s potrebami podjetij in ostalih 

uporabnikov za postavitve sončnih elektrarn 

 
4 Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih stavbah 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski menedžment, 
vodstvo javnih ustanov 

rok 
izvedbe: 

apr - sep 
2011 

pričakovani 
rezultati 

Preliminarni energetski pregledi so pokazali v katerih javnih stavbah je potrebno izvesti 
razširjene energetske preglede. Namen razširjenih energetskih pregledov je določiti in 
ovrednotiti realne potenciale za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah.  
 
Rezultati takšnih pregledov so:  

• predlogi organizacijskih in investicijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, 

• izdelava akcijskega načrta za vsako posamezno zgradbo,  

• finančna opredelitev predlaganih ukrepov, povračilne dobe predlaganih investicij  

• predlogi možnosti sofinanciranj ter pogodbenega znižanja energije. 
 
Predlagane stavbe za izvedbo razširjenega energetskega pregleda: Občina Selnica 
ob Dravi, OŠ Selnica ob Dravi, Vrtec Selnica ob Dravi 

vrednost 
projekta: 

3.000 – 4.000  
€ / objekt 

financiranje s 
strani občine: 

100% / odvisno 
od trenutnega 
razpisa MOP-a 

ostali viri 
financiranja: 

MOP 

kazalniki: • Izvedeni trije razširjeni energetski pregledi. 
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5 Analiza potenciala sončnega obsevanja na javnih stavbah in podjetjih v občini Selnica ob Dravi 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avg - 
nov 

2011 

pričakovani 
rezultati 

Sistemi za izkoriščanje sončne energije se lahko vgradijo na strehe hiš, šol, podjetij 
itd.. S tem se prihrani pri rabi osnovnega energenta in posledično emisij TGP. Pri tem 
se za vsak objekt posebej določijo parametri sistema in se tako prilagodijo specifičnim 
razmeram. Obstajajo tudi možnosti »oddaje« primernih površin vlagateljem za 
postavitev fotovoltaičnih elektrarn za proizvodnjo električne energije. 
 
V občini so na voljo velike površine (strehe javnih objektov in podjetij), na katerih bi 
lahko bile postavljene sončne elektrarne. Za spodbujanje potencialnih investitorjev in 
uporabnikov za odločitev v izgradnjo fotovoltaične elektrarne mora občina v prvi vrsti 
oceniti potencial na javnih stavbah. Študije izvedljivosti se bodo lahko uporabile tudi 
za postavitev solarnega sistema za pripravo tople vode. Ostale primerne površine 
lahko občina odda potencialnim investitorjem. 

vrednost 
projekta: 

8.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: • Izdelana analiza potenciala sončnega obsevanja na javnih stavbah in podjetjih 

 
 

2.2 Aktivnosti v letu 2013 

 

6 Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih stavbah 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski menedžment, 
vodstvo javnih ustanov 

rok 
izvedbe: 

jan - apr 
2013 

pričakovani 
rezultati 

Preliminarni energetski pregledi so pokazali v katerih javnih stavbah je potrebno izvesti 
razširjene energetske preglede. Namen razširjenih energetskih pregledov je določiti in 
ovrednotiti realne potenciale za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah.  
 
Rezultati takšnih pregledov so:  

• predlogi organizacijskih in investicijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, 

• izdelava akcijskega načrta za vsako posamezno zgradbo,  

• finančna opredelitev predlaganih ukrepov, povračilne dobe predlaganih investicij  

• predlogi možnosti sofinanciranj ter pogodbenega znižanja energije. 
 
Predlagane stavbe za izvedbo razširjenega energetskega pregleda: OŠ Gradišče na 
Kozjaku, OŠ Sv. Duh na Ostrem Vrhu, KD Sv. Duh na Ostrem Vrhu 

vrednost 
projekta: 

3.000 – 4.000  
€ / objekt 

financiranje s 
strani občine: 

100% 
ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: • Izvedeni štirje razširjeni energetski pregledi. 
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7 Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

apr-sep 
2012 

pričakovani 
rezultati 

Občina lahko pomaga lastnikom velikih površin (strehe, nefunkcionalna zemljišča) pri 
iskanju potencialnih investitorjem. Občina bo preko javnega razpisa izbrala investitorja 
za postavitev sončne elektrarne na izbrani javni površini ter mu pomagala pri izvedbi 
projekta s sofinanciranjem investicijske in projektne dokumentacije. 
 
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki po postopoma pripeljala do 
investicije v sončno elektrarno. S tem se bo spodbudila gradnja sončnih elektrarn in 
tudi razpoložljive površine za postavitve le-teh se bodo povečale. 

vrednost 
projekta: 

1.000 – 3.000 € 
(odvisno od 

velikosti 
sistema) 

financiranje s 
strani občine: 

50 % (500 – 
1.500 €) 

ostali viri 
financiranja: 

50 % (500 – 
1.500 €) - 
investitor 

kazalniki: • Investicijska in projektna dokumentacija za postavitev sončne elektrarne 

 
8 Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avg-dec 
2012 

pričakovani 
rezultati 

Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov 
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne 
energije v posameznih stavbah. 
 
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji 
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo. 

vrednost 
projekta: 

10.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

Potencialni 
razpisi 

kazalniki: 
• Izvedeni investicijski ukrepi 

• Prihranjena količina energije. 

 

2.3 Aktivnosti v letu 2014 

 

9 Postavitev solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

julij 2014 

pričakovani 
rezultati 

Občina bo, glede na izdelane preliminarne in razširjene energetske preglede javnih 
stavb, izdelala solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode na 1/3 javnih stavb, ki 
so primerne za izkoriščanje potenciala. Javne objekte bo določil energetski menedžer 
na podlagi pripravljene dokumentacije preliminarnih in razširjenih energetskih 
pregledov.  
 
Implementacija solarnih sistemov bo imela pozitiven osveščevalni učinek na občane. 

vrednost 
projekta: 

5.000 –  
10.000 € 

(odvisno od 
velikosti 
sistema) 

financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

Potencialni 
razpisi 

kazalniki: • Implementiran solarni sistem v javni ustanovi 
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10 Postavitev svetilk s fotovoltaičnim napajanjem 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avgust 
2014 

pričakovani 
rezultati 

Eden izmed ukrepov na javni razsvetljavi, ki ima tako okoljske kot osveščevalne 
prednosti, so fotovoltaične svetilke. Le-te ne uporabljajo energije iz omrežja, temveč 
jo za svoje potrebe same proizvajajo. Svetilke lahko obratujejo same praktično brez 
vzdrževalnih stroškov. Takšne svetilke imajo pozitivne učinke v smislu promocije 
fotovoltaike, kot vira električne energije. 
 
Občina Selnica ob Dravi bo za promocijo fotovoltaike ter energetsko učinkovite 
razsvetljave postavila 5 fotovoltaičnih svetilk na predelih občine oz. lokacijah ki niso 
elektrificirane. Lokacija bo opredeljena v strategiji razvoja javne razsvetljave. 

vrednost 
projekta: 

17.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
odvisno od 
nacionalnih 
razpisov, 
donatorjev 

ostali viri 
financiranja: 

razpisi, 
donatorji 

kazalniki: • 5 postavljenih fotovoltaičnih svetilk 

 
11 Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avg-dec 
2014 

pričakovani 
rezultati 

Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov 
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne 
energije v posameznih stavbah. 
 
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji 
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo. 

vrednost 
projekta: 

10.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

Potencialni 
razpisi 

kazalniki: 
• Izvedeni investicijski ukrepi 

• Prihranjena količina energije. 
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2.4 Aktivnosti v letu 2015 

 
12 Postavitev solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

julij 2015 

pričakovani 
rezultati 

Občina bo, glede na izdelane preliminarne in razširjene energetske preglede javnih 
stavb, izdelala solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode na 2/3 javnih stavb, ki 
so primerne za izkoriščanje potenciala. Javne objekte bo določil energetski menedžer 
na podlagi pripravljene dokumentacije preliminarnih in razširjenih energetskih 
pregledov.  
 
Implementacija solarnih sistemov bo imela pozitiven osveščevalni učinek na občane. 

vrednost 
projekta: 

5.000 –  
10.000 € 

(odvisno od 
velikosti 
sistema) 

financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 
razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: • Implementiran solarni sistem v javni ustanovi. 

 
 

13 Izdelava analize potenciala izrabe bioplina in priprava idejnega projekta 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

mar - jul 
2015 

pričakovani 
rezultati 

Uporaba bioplina prinaša občini ali posameznim območjem v občini večjo energetsko 
neodvisnost in stabilnost tako na področju preskrbe z električno energijo kot tudi na 
področju ogrevanja. Hkrati pomeni za podjetje ali kmetijo nove dejavnosti kot je na 
primer prodaja električne energije. Predelava živalskih ostankov v druge namene 
rešuje tudi problem onesnaževanja podtalnice preko gnojenja z živinskimi gnojili. 
 
Možna proizvodnja bioplina na kmetijah v občini Selnica ob Dravi je 1.435.000 m3, s 
katerim lahko dobimo cca. 6.650 MWh primarne energije. Za določitev potenciala  
glede na lokacijo (naselje) je potrebno izdelati analizo potenciala za izbrano naselje, 
kjer bo opredeljen potencial ter zainteresirane kmetije. Pripraviti je potrebno idejni 
projekt izrabe bioplina z investicijsko dokumentacijo 

vrednost 
projekta: 

10.000 
financiranje s 
strani občine: 

60% 
ostali viri 
financiranja: 

40 % 
potencialni 
investitorji 

kazalniki: • Izdelana analiza potenciala izrabe in idejni projekt 

 
  



 stran 8 

 

   

 
14 Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

apr-sep 
2015 

pričakovani 
rezultati 

Občina lahko pomaga lastnikom velikih površin (strehe, nefunkcionalna zemljišča) pri 
iskanju potencialnih investitorjem. Občina bo preko javnega razpisa izbrala investitorja 
za postavitev sončne elektrarne na izbrani javni površini ter mu pomagala pri izvedbi 
projekta s sofinanciranjem investicijske in projektne dokumentacije. 
 
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki po postopoma pripeljala do 
investicije v sončno elektrarno. S tem se bo spodbudila gradnja sončnih elektrarn in 
tudi razpoložljive površine za postavitve le-teh se bodo povečale. 

vrednost 
projekta: 

1.000 – 3.000 € 
(odvisno od 

velikosti 
sistema) 

financiranje s 
strani občine: 

50 % (500 – 
1.500 €) 

ostali viri 
financiranja: 

50 % (500 – 
1.500 €) - 
investitor 

kazalniki: • Investicijska in projektna dokumentacija za postavitev sončne elektrarne 

 
 

15 Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avg-dec 
2015 

pričakovani 
rezultati 

Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov 
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne 
energije v posameznih stavbah. 
 
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji 
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo. 

vrednost 
projekta: 

10.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

Potencialni 
razpisi 

kazalniki: 
• Izvedeni investicijski ukrepi 

• Prihranjena količina energije. 
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2.5 Aktivnosti v letu 2016 

 

16 Priprava analize hidro potenciala v občini Selnica ob Dravi 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

marec 
2016 

pričakovani 
rezultati 

V občini Selnica ob Dravi so vodotoki primerni za izkoriščanje hidro energije. Prvi 
pogoj, ki se mora izpolniti je da se predhodno zagotovi natančnejša analiza zahtev 
MOP-a po doseganju biološkega minimuma. 
 
Najboljši način spodbujanja potencialnih investitorjev za izgradnjo MHE je priprava 
študije o izkoriščanju hidro potenciala, kjer bodo ocenjeni potenciali vseh vodotokov v 
občini. Prav tako bo opredeljena tudi okvirna moč in mikro lokacije za postavitev MHE. 

vrednost 
projekta: 

odvisno od 
zunanjega 
izvajalca in 

obsega študije 

financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 
investitorji 

ostali viri 
financiranja: 

potencialni 
investitorji 

kazalniki: • Izdelana analiza hidro potenciala v občini Selnica ob Dravi 

 
 

17 Postavitev solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

julij  
2016 

pričakovani 
rezultati 

Občina bo, glede na izdelane preliminarne in razširjene energetske preglede javnih 
stavb, izdelala solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode na 3/3 javnih stavb, ki 
so primerne za izkoriščanje potenciala. Javne objekte bo določil energetski menedžer 
na podlagi pripravljene dokumentacije preliminarnih in razširjenih energetskih 
pregledov.  
 
Implementacija solarnih sistemov bo imela pozitiven osveščevalni učinek na občane. 

vrednost 
projekta: 

5.000 –  
10.000 € 

(odvisno od 
velikosti 
sistema) 

financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 
razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: • Implementiran solarni sistem v javni ustanovi 

 
 

18 Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

apr - sep 
2016 

pričakovani 
rezultati 

Občina mora do leta 2016 postopa zamenjati svetilke, ki niso v skladu z Uredbo o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Do 31.12.2016 mora biti 100% 
vseh svetilk v občini zamenjani v skladu z Uredbo. V občini je zaradi zamenjave v letu 
2009 in 2010 v skladu z Uredbo 78%. Zato bo v letu 2015 predvidena zamenjava 11% 
vseh svetilk – skupaj 89%. Zamenjave morajo biti izvede v skladu s strategijo razvoja 
javne razsvetljave in akcijskim načrtom, ki med drugim opredeljuje tudi tehnične 
lastnosti in energetsko učinkovitost svetilk. 
 
Ob izvedbi se pričakuje najmanj 1% padec rabe energije, stroškov ter zmanjšanje 
emisij CO2. Prav tako se bo zmanjšal negativen vpliv bleščanja svetilk ter izboljšala 
varnost v cestnem prometu. 

vrednost 
projekta: 

11.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% 
ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: • 89% razsvetljave v skladu z Uredbo in energetsko učinkovita. 
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19 Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avg-dec 
2016 

pričakovani 
rezultati 

Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov 
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne 
energije v posameznih stavbah. 
 
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji 
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo. 

vrednost 
projekta: 

10.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

Potencialni 
razpisi 

kazalniki: 
• Izvedeni investicijski ukrepi 

• Prihranjena količina energije. 

 
 

2.6 Aktivnosti v letu 2017 

 

20 Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

apr-sep 
2017 

pričakovani 
rezultati 

Občina lahko pomaga lastnikom velikih površin (strehe, nefunkcionalna zemljišča) pri 
iskanju potencialnih investitorjem. Občina bo preko javnega razpisa izbrala investitorja 
za postavitev sončne elektrarne na izbrani javni površini ter mu pomagala pri izvedbi 
projekta s sofinanciranjem investicijske in projektne dokumentacije. 
 
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki po postopoma pripeljala do 
investicije v sončno elektrarno. S tem se bo spodbudila gradnja sončnih elektrarn in 
tudi razpoložljive površine za postavitve le-teh se bodo povečale. 

vrednost 
projekta: 

1.000 – 3.000 € 
(odvisno od 

velikosti 
sistema) 

financiranje s 
strani občine: 

50 % (500 – 
1.500 €) 

ostali viri 
financiranja: 

50 % (500 – 
1.500 €) - 
investitor 

kazalniki: • Investicijska in projektna dokumentacija za postavitev sončne elektrarne 

 
21 Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avg-dec 
2017 

pričakovani 
rezultati 

Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov 
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne 
energije v posameznih stavbah. 
 
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji 
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo. 

vrednost 
projekta: 

10.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

Potencialni 
razpisi 

kazalniki: 
• Izvedeni investicijski ukrepi 

• Prihranjena količina energije. 
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2.7 Aktivnosti v letu 2018 

 

22 Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avg-dec 
2018 

pričakovani 
rezultati 

Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov 
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne 
energije v posameznih stavbah. 
 
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji 
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo. 

vrednost 
projekta: 

10.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

Potencialni 
razpisi 

kazalniki: 
• Izvedeni investicijski ukrepi 

• Prihranjena količina energije. 
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2.8 Aktivnosti v letu 2019 

 

23 Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

apr-sep 
2019 

pričakovani 
rezultati 

Občina lahko pomaga lastnikom velikih površin (strehe, nefunkcionalna zemljišča) pri 
iskanju potencialnih investitorjem. Občina bo preko javnega razpisa izbrala investitorja 
za postavitev sončne elektrarne na izbrani javni površini ter mu pomagala pri izvedbi 
projekta s sofinanciranjem investicijske in projektne dokumentacije. 
 
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki po postopoma pripeljala do 
investicije v sončno elektrarno. S tem se bo spodbudila gradnja sončnih elektrarn in 
tudi razpoložljive površine za postavitve le-teh se bodo povečale. 

vrednost 
projekta: 

1.000 – 3.000 € 
(odvisno od 

velikosti 
sistema) 

financiranje s 
strani občine: 

50 % (500 – 
1.500 €) 

ostali viri 
financiranja: 

50 % (500 – 
1.500 €) - 
investitor 

kazalniki: • Investicijska in projektna dokumentacija za postavitev sončne elektrarne 

 
24 Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avg-dec 
2019 

pričakovani 
rezultati 

Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov 
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne 
energije v posameznih stavbah. 
 
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji 
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo. 

vrednost 
projekta: 

10.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

Potencialni 
razpisi 

kazalniki: 
• Izvedeni investicijski ukrepi 

• Prihranjena količina energije. 
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2.9 Aktivnosti v letu 2020 

 

25 Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avg-dec 
2020 

pričakovani 
rezultati 

Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov 
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne 
energije v posameznih stavbah. 
 
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji 
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo. 

vrednost 
projekta: 

10.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

Potencialni 
razpisi 

kazalniki: 
• Izvedeni investicijski ukrepi 

• Prihranjena količina energije. 
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2.10 Aktivnosti v letu 2021 

 

26 Priprava investicijske in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

apr-sep 
2021 

pričakovani 
rezultati 

Občina lahko pomaga lastnikom velikih površin (strehe, nefunkcionalna zemljišča) pri 
iskanju potencialnih investitorjem. Občina bo preko javnega razpisa izbrala investitorja 
za postavitev sončne elektrarne na izbrani javni površini ter mu pomagala pri izvedbi 
projekta s sofinanciranjem investicijske in projektne dokumentacije. 
 
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki po postopoma pripeljala do 
investicije v sončno elektrarno. S tem se bo spodbudila gradnja sončnih elektrarn in 
tudi razpoložljive površine za postavitve le-teh se bodo povečale. 

vrednost 
projekta: 

1.000 – 3.000 € 
(odvisno od 

velikosti 
sistema) 

financiranje s 
strani občine: 

50 % (500 – 
1.500 €) 

ostali viri 
financiranja: 

50 % (500 – 
1.500 €) - 
investitor 

kazalniki: • Investicijska in projektna dokumentacija za postavitev sončne elektrarne 

 
27 Izvedba investicijskih ukrepov v javnih stavbah na podlagi izvedenih energetskih pregledov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

avg-dec 
2021 

pričakovani 
rezultati 

Opravljeni razširjeni energetski pregledi so osnova za izvajanje investicijskih ukrepov 
v javnih objektih. Le-ti bodo pokazali, kje so največje izgube toplotne in električne 
energije v posameznih stavbah. 
 
Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji 
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo. 

vrednost 
projekta: 

10.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
potencialni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

Potencialni 
razpisi 

kazalniki: 
• Izvedeni investicijski ukrepi 

• Prihranjena količina energije. 
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2.11 Kontinuirane aktivnosti 

 

28 Izobraževalni dogodki v okviru energetskega menedžmenta 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe
: 

kontinuirano 
– začetek 

2012 

pričakovani 
rezultati 

Vzpostavljen energetski menedžment v posameznih stavbah še ni dovolj za doseganje 
maksimalnih učinkov implementiranih ukrepov. Zelo pomembno je, da zaposleni in 
uporabniki javnih stavb izvajajo ukrepe, katere vzpostavi energetski menedžer. Še 
posebej je pomembno izvajanje ukrepov v izobraževalnih ustanovah, kjer se varčna 
raba preslika na otroke. 
Energetski menedžment mora skupaj z javni ustanovami pripraviti izobraževalne 
dogodke in gradivo za različne ciljne skupine (uslužbenci, hišniki, dijaki, učenci...). 
Poseben poudarek je na izobraževanju mlajših ciljnih skupin. Vzpostaviti je potreben 
kontinuiran sistem izobraževanja. 
Pričakovano je 10% znižanje rabe energije v posameznih stavbah (ob uvedbi 
celovitega energetskega upravljanja – osveščevalne akcije + energetsko 
knjigovodstvo). Posledično se bodo znižali stroški in tudi emisije CO2. 

vrednost 
projekta: 

2.000 € na leto 
financiranje s 
strani občine: 

100% 
ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: • Najmanj 2 izobraževalna dogodka na leto. 

 
29 Izobraževalni seminarji in osveščevalni materiali 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski 
menedžment 

rok 
izvedbe: 

kontinuirano 
– začetek 

2012 

pričakovani 
rezultati 

Potrebno je pripraviti brošure, s katerimi občanom na poljudni način spodbudimo 
razmišljanje o URE in OVE. Ukrep je smiselno predstaviti tudi ponudnikom tovrstnih 
izdelkov (kotlov, solarnih kolektorjev..) in jih povabiti k sodelovanju. 
 
Pripraviti je potrebno konference, predavanja in delavnice na temo URE in OVE za 
občane, predstavnike podjetij... Predvsem je potrebno predstaviti finančne prednosti 
investiranja v URE in OVE ter tudi predstaviti možnosti financiranja iz drugih virov kot 
so npr. okoljski krediti, subvencije… 
 
Ciljne skupine: 

• občani, 

• javni uslužbenci, 

• podjetniki 

• … 
 
Energetski menedžment mora pripraviti dolgoročni program izobraževalnih 
seminarjev. Potrebno se je povezati z lokalno energetsko agencijo ali drugo 
strokovno inštitucijo. 
 
Pričakovan rezultat je povečano zanimanje za ukrepe URE in OVE ter posledično 
zmanjšanje rabe energije, stroškov in emisij CO2. Le-to pa je odvisno od kvalitete 
izvedbe aktivnosti. 

vrednost 
projekta: 

3.000 € na leto 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
podjetja s 

področja URE 
in OVE 

ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: • Najmanj 2 seminarja na leto in 1 brošura na temo URE in OVE na leto. 
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30 Letne finančne spodbude za občane 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

kontinuirano 
– začetek 

2012 

pričakovani 
rezultati 

Za doseganje največjih spodbud ukrepov URE in OVE za občane bo občina namenila 
vsako leto določen znesek, katerega bo preko javnega razpisa podelila občanov, ki 
bodo implementirali ukrepe URE in OVE v svojih stavbah. Energetski menedžer bo 
vsako leto določil vsebino razpisa in višino sofinanciranja s strani občine. Občina bo 
sofinancirala naslednje ukrepe: 

• kotel na biomaso, 

• zamenjava navadnih radijatorskih ventilov s termostatskimi ventili, 

• solarni sistem za pripravo tople vode, 

• izdelava fotovoltaične sistema, 

• … 
 
Občani bodo s spodbudami neposredno stimulirani za URE in OVE, kar bo posledično 
prineslo pozitivne učinke v obliki zmanjšanja rabe energije ter povečano zanimanje za 
OVE. 

vrednost 
projekta: 

10.000 € na 
leto 

financiranje s 
strani občine: 

100% 
ostali viri 
financiranja: 

lastniki oz. 
investitorji 

kazalniki: 
• Podelitev 20 neposrednih spodbud za implementacijo ukrepov URE in OVE na 

leto. 

 
31 Energetsko svetovanje 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

kontinuirano 
– začetek 

2012 

pričakovani 
rezultati 

Internet in informacijske tehnologije so v zadnjem času vedno bolj aktualne in prodirajo 
tudi na področje energetike v obliki svetovanja. Smiselno je da občina vzpostavi 
energetsko svetovanje za občane v obliki energetskega portala, kjer bodo aktualne 
informacije iz sveta energetike in tudi aplikacija, preko katere bodo lahko občani 
pošiljali vprašanja in pregledovali odgovore glede konkretnih težav s katerimi se 
srečujejo občani na področju URE in OVE.  
 
Način energetskega svetovanja bo vzpostavil energetski menedžment. 

vrednost 
projekta: 

2.000 € na leto 
financiranje s 
strani občine: 

100% / 
nacionalni 

razpisi 

ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: • Najmanj 50 individualnih svetovanj na leto. 
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32 Izvedba mini energetskih sejmov 

nosilec: 
Občina Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: energetski menedžment 
rok 
izvedbe: 

kontinuirano 
– začetek 

2012 

pričakovani 
rezultati 

Mini energetski sejem ponudi občanom vizualni prikaz sodobnih naprav (kotlov, 
solarnih kolektorjev…) in osebni stik z različnimi ponudniki tovrstne opreme.  
 
Mini sejem je potrebno pripraviti v sodelovanju s ponudniki izdelkov na področju URE 
in OVE. Sejem je potrebno pripraviti na takšen način, da bodo občani videli na 
praktičnih primerih, kako implementirati posamezne ukrepe in na kakšen način 
delujejo. 
 
Energetski menedžer mora pripraviti program mini sejmov ter vzpostaviti kontakte s 
podjetji, ki bi želeli predstaviti svoje izdelke. Sejmi so lahko izvedeni tudi v posameznih 
zaselkih ter na takšen način, da bodo dosegli čim širše ciljne skupine. 
 

vrednost 
projekta: 

1.500 € na leto 
financiranje s 
strani občine: 

0% 
ostali viri 
financiranja: 

100% 
podjetja, ki 

bodo 
predstavljali 
tehnologije 

kazalniki: • Najmanj 1 mini sejem na leto. 
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3 POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2011 

– 2016 

 

Aktivnosti predpisane v Lokalnem energetskem konceptu so se izvajale v skladu z 

proračunskimi možnostmi. Potek aktivnosti se je sprotno prilagajal. Izvajale so se 

aktivnosti, ki so sovpadale z ostalimi planiranimi projekti. 

 

3.1 Leto 2011 

 

V letu 2011 se je vzpostavil energetski management ter energetsko knjigovodstvo, 

kar je bila osnova za izvajanje kakršnihkoli projektov na področju energetike. 

Energetski management ter energetsko knjigovodstvo se kontinuiran in aktivno izvaja 

vsako leto. Aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu energetskega managementa: 

• Priprava letnega delovnega načrta za izvajanje energetskega managementa. 

• Pregled in posodobitev akcijskega načrta iz LEK-a. 

• Spremljanje in nadzor izvajanja LEK v skladu z akcijskim načrtom in 

zakonodajo.  

• Priprava letnega poročila o izvajanju LEK za občinsko upravo in pristojno 

ministrstvo.  

• Predstavitev poročila o izvajanju LEK-a 

• Tehnična pomoč in svetovanje predstavnikom občinske uprave pri 

zakonodajnih obveznostih, tehničnih specifikacijah pri pripravi javnih naročil, 

strateških odločitvah… - tehnična pomoč obsega hitre preglede 

dokumentacije. 

• Informiranje in svetovanje predstavnikom občinske uprave o možnostih prijave 

specifičnih projektov na evropske programe in pridobitve nepovratnih 

sredstev.  

 

V Domu krajanov Gradišče na Kozjaku so se zamenjala dotrajana okna in vrata z 

energetsko varčnejšimi. 

 

Druge načrtovane aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev in nezainteresiranosti 

zunanjih akterjev niso izvajale. 

 

Sredstva za področje javnih stavb so se porabila za nujno potrebne obnove vrtca in 

OŠ Selnica ob Dravi. 

 

Organizirane šolske prevoze, ki se izvajajo že vrsto let se lahko šteje med ukrepe za 

zmanjševanje vplivov TGP. 
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3.2 Leto 2012 

 

V letu 2012 se je kontinuirano izvajalo energetsko knjigovodstvo ter energetski 

management.  

 

Postavilo se je 10 svetilk s fotovoltaičnim napajanjem. 

  

Načrtovana aktivnost (projektna dokumentacija za postavitve sončnih elektrarn) se ni 

izvedla zaradi nezainteresiranosti zunanjih akterjev. 

 

Energetski pregledi javnih objektov se niso izvedli zaradi pomanjkanja sredstev. 

Sredstva za področje javnih stavb so se porabila za nujno potrebne obnove vrtca in 

OŠ Selnica ob Dravi. 

 

3.3 Leto 2013 

 

V letu 2013 se je kontinuirano izvajalo energetsko knjigovodstvo ter energetski 

management. Dodatno se je omogočilo občanom energetsko svetovanje v stilu 

Ensvet svetovanja. Izdelala se je novelacija preliminarnih energetskih pregledov in 

izdelalo poročilo Analiza – javne stavbe (izdelalo podjetje Adesco, 2013), kjer so se 

začrtali nadaljnji ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

 

Občina je namenila sredstva za izvedbo projekta Sadjarska učna pot za kolesarje in 

pohodnike ''Jabolčna pot ''. Jabolčna pot v dolžini 4,5 kom od naselja Fala do centra 

Selnice v smislu trajnostne mobilnosti ter zmanjševanja škodljivih emisij v prometu 

omogoča občanom uporabo varne poti za vožnjo s kolesom namesto z avtom ali 

avtobusom do trgovine, šole, zdravnika, lekarne, pošte itd.  

 

Načrtovana aktivnost (projektna dokumentacija za postavitve sončnih elektrarn) se ni 

izvedla zaradi nezainteresiranosti zunanjih akterjev. 

 

Preučile so se možnosti koriščenja nepovratnih sredstev za prenovo občinske stavbe 

vendar je bilo s strani spomeniškega varstva negativno mnenje glede prenove 

fasade. 

 

Solarni kolektorji za pripravo tople sanitarne vode na javnih objektih se niso izvedli 

zaradi pomanjkanja sredstev. Sredstva za področje javnih stavb so se porabila za 

energetsko prenovo fasade na podružnični Osnovni šoli Sv. Duh na Ostrem Vrhu. 

 

3.4 Leto 2014 

 

V letu 2014 se je kontinuirano izvajalo energetsko knjigovodstvo ter energetski 

management. Občanom se je omogočilo energetsko svetovanje v stilu Ensvet 
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svetovanja. Občina je delno izkoristila nepovratna sredstva ter izvedla aktivnosti iz 

preteklih let in sicer: Izvedba razširjenih energetskih pregledov na objektih: 

• KD Gradišče 

• Občinska stavba 

• OŠ Selnica ob Dravi 

 

Izdelale so se energetske izkaznice javnih objektov. 

 

Obnovila se je kotlovnica v OŠ Selnica ob Dravi s plinskimi kotli ter dodana 

kogeneracijska enota. 

 

Načrtovana aktivnost (projektna dokumentacija za postavitve sončnih elektrarn) se ni 

izvedla zaradi nezainteresiranosti zunanjih akterjev ter slabe podporne sheme. 

 

Analiza potenciala izkoriščanja bioplina ni bila izvedena zaradi nezainteresiranosti 

zunanjih akterjev. 

 

Ostala sredstva so se porabila za nujna investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu, OŠ 

Selnica ob Dravi, OŠ Gradišče na Kozjaku ter občinski stavbi. 

 

3.5 Leto 2015 

 

V letu 2015 se je kontinuirano izvajalo energetsko knjigovodstvo ter energetski 

management. Občanom se je omogočilo energetsko svetovanje v stilu Ensvet 

svetovanja.  

 

Načrtovana aktivnost (projektna dokumentacija za postavitve sončnih elektrarn) se ni 

izvedla zaradi nezainteresiranosti zunanjih akterjev ter slabe podporne sheme. 

 

Analiza potenciala izkoriščanja hidroenergije ni bila izvedena zaradi 

nezainteresiranosti zunanjih akterjev. 

 

Občina je pristopila k projektu izboljšanja javnega potniškega prometa ter posledično 

zmanjšanja izpusta emisij v prometu s subvencioniranjem JPP. S strani podjetja 

ARRIVA se je na pobudo občin Selnica ob Dravi, Ruše ter Lovrenc na Pohorju 

izdelala analiza, kjer se vidi konstanto povečevanje povprečnega števila potnikov v 

občini Selnica ob Dravi, kar pozitivno učinkuje na zmanjšanje emisij v prometu. 

 

Ostala sredstva so se porabila za nujna investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu, delno 

izolacijo stavbe OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Gradišče na Kozjaku ter obnovo strehe v 

Domu krajanov Gradišče na Kozjaku. 
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4 VLOŽENA SREDSTVA V OBDOBJU 2011 – 2016 
 

V naslednji tabeli so prikazana investicijska sredstva, ki so se vlagala v 

obravnavanem obdobju na področju energetske učinkovitosti, investicijskega 

vzdrževanja ter urejanja problematike prometa v občini. 
 

leto aktivnosti lastna sredstva drugi viri 

2011 

Energetski management in energetsko 
knjigovodstvo 

4.740,00 €    

Zamenjava stavbnega pohištva na javnem 
objektu Dom Krajanov Gradišče na Kozjaku 

4.998,31€  

2012 

Energetski management in energetsko 
knjigovodstvo 

4.740,00 €  
  

Postavitev fotovoltaičnih svetilk 10.000,00 €  

2013 

Energetski management in energetsko 
knjigovodstvo 

4.440,00 €    

Izdelava Preliminarnih energetskih pregledov 
vseh javnih objektov Občine Selnica ob Dravi 

Izdelava preliminarne analize za prijavo Občinske 
stavbe na razpis energetske sanacije. 

Energetsko svetovanje 

Sadjarska učna pot za kolesarje in pohodnike 
''Jabolčna pot '' 

10.000,00 €  35.000,00 €  

Energetska obnova fasade OŠ Sv. Duh 24.879,00 €    

2014 

Energetski management in energetsko 
knjigovodstvo 4.440,00 €    
Energetsko svetovanje 

Izdelava razširjenih energetskih pregledov 9.000,00 €  2.437,50 €  

Izdelava energetskih izkaznic javnih objektov 2.379,00 €  

Obnova kotlovnice OŠ Selnica ob Dravi   183.000,00 €  

Investicijsko vzdrževalna dela vrtci 14.000,00 €  

  
Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Selnica ob Dravi 
- dimnik na podružnici Gradišče 

900,00 €  

Ureditev kletnih prostorov, hidroizolacija kleti, 
ureditev prizidka in stopnišča 

233.499,00 €  

2015 

Energetski management in energetsko 
knjigovodstvo 4.440,00 €  

  

Energetsko svetovanje 

Subvencioniranje javnih prevozov 3.940,00 €  

Energetska obnova razsvetljave (10 svetilk) 4.900,00 €  

Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Selnica ob Dravi 
– delna izvedba izolacije 

15.033,00 €  

Obnova Doma krajanov Gradišče na Kozjaku 4.028,77 €  7.468,76 € 

  360.357,08 €  227.906,26 €  
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Povzetek investiranih sredstev po letih: 

 

leto lastna sredstva drugi viri  
2011          9.738,31 €                      -   €   
2012        14.740,00 €                      -   €   
2013        39.319,00 €         35.000,00 €   
2014      264.218,00 €       185.437,50 €   
2015        32.341,77 €           7.468,76 €   

Skupaj      360.357,08 €       227.906,26 €       588.263,34 €  

 

V letu 2015 se je zaključila gradnja energetsko učinkovite stavbe Hrama kulture, ki je 

ogrevan preko toplotnih črpalk ter v višku sezone (po potrebi) s sistemom daljinskega 

ogrevanja in OŠ Selnica ob Dravi. Vrednost investicije je bila cca. 3.800.000 € od 

tega je občina zagotovila okoli 2.000.000 €. 

 

  



 stran 23 

 

   

5 OSNOVE ZA PRIPRAVO NOVELACIJE AKCIJSKEGA 

NAČRTA 

 

Novelacija akcijskega načrta se je izvedla na podlagi noveliranih podatkov 

obstoječega stanja v tistih delih, ki so se bistveno spremenili. 

 

5.1 Javne stavbe 

 

Za potrebe novelacije akcijskega načrta se je pripravila analiza obstoječega stanja 

javnih objektov ter identifikacija potencialov učinkovite rabe energije. 

 

V obravnavi so bili naslednji objekti: 

 

javni objekti 

Občina Selnica ob Dravi; Slovenski trg 4 

O.Š. Selnica ob Dravi; Mariborska cesta 30 

O.Š. Gradišče na Kozjaku; Gradišče na Kozjaku 35 

O.Š. Slemen; Spodnji Slemen 94a 

O.Š. Sv. Duh na Ostrem Vrhu; Sv. Duh na Ostrem Vrhu 53 

Vrtec Selnica ob Dravi; Mariborska cesta 30 

Kulturni dom Gradišče na Kozjaku; Gradišče na Kozjaku 39a 

Hram kulture Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26 

 

 

 
Graf 1: Raba toplote in elektrike vseh javnih objektov v obdobju 2013-20161 

 

  

                                                           
1 Pri vseh javnih objektih manjkajo podatki za december 2016. 
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5.1.1 Šibke točke 

 

Šibke točke posameznih javnih objektov  

 

Tabela 1: Šibke točke posameznih javnih objektov 

Javni 

objekt 

Spremembe 

glede na stanje 

v LEK-u 

Izgube toplotne  

energije 

Izgube 

električne 

energije 

Izgube 

sanitarne  

vode 

Občina 

Selnica ob 

Dravi 

• V letu 2012 

zamenjava 

kotla (peleti), 

ELKO le za 

dogrevanje 

• Hidroizolacija 

kleti 

• polovica objekta nima 

izoliranega ostrešja 

• stara okna in vrata 

/ / 

O.Š. 

Selnica ob 

Dravi 

• ni sprememb • zunanji zid in ostrešje 

nista izolirana (delno se 

je izvedla izolacija v 

2015) 

• telovadnica je potrebna 

celovite obnove.  

• na radiatorjih so 

nameščeni navadni 

ventili brez regulacije 

• kotlovnica je bila 

obnovljena 2014 

• ogrevanje 

sanitarne 

vode v 

poletnih 

mesecih z 

elek. 

energijo 

• Stara 

neučinkovita 

razsvetljava 

• v toaletnih 

prostorih so 

nameščeni 

navadni 

brezstopenjski 

kotlički 

O.Š. 

Gradišče 

na 

Kozjaku 

• Zamenjano 

stavbno 

pohištvo 

• Zamenjana 

fasada 

• strop proti 

neogrevanemu 

podstrešju ni izoliran 

• vlaga v kletnih prostorih 

• Ogrevanje z ELKO, star 

ogrevalni sistem 

• stara 

neučinkovita 

razsvetljava 

• v toaletnih 

prostorih so 

nameščeni 

navadni 

brezstopenjski 

kotlički 

O.Š. Sv. 

duh na 

Ostrem 

Vrhu 

• stavba je 

obnovljena 

(izolacija zidu, 

menjava oken, 

vrat, izolacija 

podstrešja) 

• Ogrevanje z ELKO,star 

kotel 

• Večina ventilov na 

ogrevalih je navadnih 

brez regulacije 

• stara 

neučinkovita 

razsvetljava 

• v toaletnih 

prostorih so 

nameščeni 

navadni 

brezstopenjski 

kotlički 

O.Š. Sleme 

• ni sprememb – 

stavba ni v 

uporabi 

• zunanji zid in ostrešje 

nista izolirana 

• stara lesena okna 

(uničena) 

• stara kritina (uničena) 

• stara toplotna inštalacija 

• v svetilkah 

so 

nameščene 

navadne 

žarnice 

/ 

Vrtec – 

Selnica ob 

Dravi  

• na vseh 

ogrevalih so 

nameščeni 

termostatski 

ventili 

• zunanji zid in ostrešje 

nista izolirana 

• ogrevanje 

sanitarne 

vode v 

poletnih 

mesecih z 

električno 

energijo 

• v toaletnih 

prostorih so 

nameščeni 

navadni 

brezstopenjski 

kotlički 
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Javni 

objekt 

Spremembe 

glede na stanje 

v LEK-u 

Izgube toplotne  

energije 

Izgube 

električne 

energije 

Izgube 

sanitarne  

vode 

• nova 

razsvetljava v 

igralnicah 

Kulturni 

dom 

Gradišče 

na 

Kozjaku 

• Zamenjava 

oken 

• Zamenjava vrat 

• Zamenjava 

ostrešja 

• Notranja 

sanacija 

objekta 

• Stara toplotna izolacija 

fasade 

• na radiatorjih so 

nameščeni navadni 

ventili brez regulacije 

• ogrevanje 

sanitarne 

vode v 

poletnih 

mesecih z 

elek. 

energijo 

/ 

Kulturni 

dom Sv. 

Duh na 

Ostrem 

Vrhu 

• ogrevanje na 

biomaso – 

polena 

• nova 

razsvetljava 

• Sanacija 

ostrešja 

• Ureditev 

notranjih 

prostorov 

• zunanji zid ni izoliran 

• stara lesena okna in 

vrata  

• na radiatorjih so 

nameščeni navadni 

ventili brez regulacije 

/ / 
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5.2 Oskrba z energijo in energenti 

 

5.2.1 Plinovod 

 

Iz dopisa prejetega s strani Plinarne Maribor ODS/AG-9790/2016 z dnem 15.11.2016 

je razvidno, da so stroški izgradnje distribucijskega sistema nesorazmerno visoki v 

primerjavi s pričakovanim odjemom zemeljskega plina. Posledično Plinarna Maribor, 

kot izvajalec gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema 

zemeljskega plina, zaradi ekonomske neupravičenosti ne bo gradil omrežja. 

Detajlnejša obrazložitev je v priloženem dopisu. 

 

5.2.2 Oskrba z energijo in energenti 

 
V občini ni centralnih sistemov za oskrbo z energijo ali energentov. Gospodinjstva, 
podjetja in javni sektor se ogrevajo preko lastnih kurilnih naprav. S strani Ministrstva 
za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Sektorja za podnebne spremembe smo 
prejeli bazo podatkov o kurilnih napravah v občini, ki jo je izdelala dimnikarska služba 
pristojna za preglede v občini. 
 
V občini je zabeleženih 1.266 kurilnih naprav. Glavni energenti so: 

• naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži), 

• lahko kurilno olje – ELKO, 

• zemeljski plin. 
 

Kot energenta sta najbolj zastopana naravni les in ELKO. 
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Starost kurilnih naprav je različna prevladujejo predvsem starejše naprave. 
 

 
 
Glede na zgornji graf ugotavljamo, da je ca. 15% kurilnih naprav kupljenih po letu 1995. Za 
59% kurilnih naprav ni podatka o letnici izdelavi. Predvidevamo da le-teh ni bilo mogoče 
ugotoviti zaradi večje starosti kurilne naprave. Zato lahko večino naprav, od 745-ih, uvrstimo 
v kurilne naprave kupljene pred letom 1995. V publikaciji, »Zgorevanje lesa v malih kurilnih 
napravah«, Jože Kaplar je navedeno na podlagi preizkušanj kurilnih naprav na biomaso s 
strani BLT Wieselburg – Francsico Josephinum, da so kurilne naprave približno od leta 1995 
dosegale sprejemljive vrednosti CO (pod 1000 mg/m3) in visoke izkoristke (nad 85%). Mejne 
vrednosti so določene v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (UL 
RS, št. 24/2013). 
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6 IZBIRA IN DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA 

NAČRTOVANJA V OBČINI 

6.1 Nacionalni energetski cilji 

 

Lokalne skupnosti morajo v svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in 

obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim 

energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije. 

 

Cilji energetske politike v Sloveniji za obdobje 2010 do 2030, ki so med seboj 

enakovredni, so zagotavljanje:  

• zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami;  

• okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam;  

• konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter razpoložljive in dostopne energije 

oz. energetskih storitev;  

• socialne kohezivnosti.  

 

V skladu z veljavnim Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih 

energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/2009) mora lokalna skupnost z 

aktivnostmi, ki izhajajo iz sprejetega lokalnega energetskega koncepta, minimalno 

dosegati najmanj cilje iz: 

• Nacionalnega energetskega programa2, 

• Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 

2016 (AN‐URE), 

• nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije proizvedene iz 

obnovljivih virov energije, 

• nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije proizvedene v 

soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter 

• opredelitve ciljev in predvidenih ukrepov v posamezni lokalni skupnosti. 

 

  

                                                           
2 Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije za obdobje do leta 

2030: aktivno ravnanje z energijo (10. junij 2011) 
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V nadaljevanju so zapisani cilji posameznih projektov: 

 
Tabela 2: Povzetek ciljev energetske politike na ravni Republike Slovenije 

Dokument Cilji 

Nacionalni 
energetski 
program3  

Operativni cilji NEP do leta 2030 glede na leto 2008 so:  

• 20% izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27% izboljšanje 
do leta 2030;  

• 25% delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije do 
leta 2020 in 30% delež do leta 2030;  

• 9,5% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) iz zgorevanja goriv4 do 
leta 2020 in 18% zmanjšanje do leta 2030;  

• zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29% do leta 2020 in za 46%do leta 
2030;  

• zagotoviti 100% delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in 
obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018;  

• zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven ne več kot 45 % do leta 2030 in 
diverzifikacija virov oskrbe z energijo na enaki ali boljši ravni od sedanje; 

• nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo 
diverzifikacijo virov energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo 
integracijo s sosednjimi energetskimi trgi.  
 

AN‐URE  
2008 ‐2016 

Do leta 2016 doseči 9% prihranek končne energije z izvedbo instrumentov, ki 
obsegajo ukrepe za učinkovito rabo energije in energetske storitve5. 
 
V skladu z Direktivo mora pri prizadevanjih za dosego tega cilja javni sektor 
služiti kot zgled, pri čemer mora prevzeti izvedbo enega ali več ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, s poudarkom na gospodarskih ukrepih, ki 
zagotavljajo najvišje prihranke energije v najkrajšem obdobju. 
 

Cilji 
slovenske 
energetske 
politike za 
OVE  
 
AN-OVE 2010-
2020) 

1. Zagotoviti 25% delež OVE v končni rabi energije in 10 % OVE v prometu do 
leta 2020, po trenutnih predvidevanjih pomeni podvojitev proizvodnje 
energije iz OVE glede izhodiščno leto 2005. 

2. Ustaviti rast porabe električne energije. 
3. Uveljaviti URE in OVE kot prioritete gospodarskega razvoja. 
4. Dolgoročno povečevati delež OVE v končni rabi energije do leta 2030 in 

nadalje. 
 
 

Druge 
zahteve 
(cilji), ki 
izhajajo iz 
nacionalne 
zakonodaje 
 

Energetski zakon (EZ‐1): 
1. (324 člen) Sistem upravljanja z energijo Osebe javnega sektorja vzpostavijo 

sistem upravljanja z energijo. 
2. (332 člen) Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo Pri 

graditvi nove stavbe in večji prenovi stavbe ali njenega posameznega dela, 
ki po predpisih o graditvi objektov pomeni rekonstrukcijo, je treba izdelati 
študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljnjem 
besedilu: študija), pri čemer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in 

                                                           
3 Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije za obdobje do leta 

2030: aktivno ravnanje z energijo (10. junij 2011) 
4 V cilju zmanjšanja emisij TGP so vključene vse emisije iz zgorevanja goriv, tako iz virov, ki so predmet 

sprejetih mednarodnih obveznosti Slovenije (Kjotski protokol in Odločba 406/2009/ES) in iz virov, ki 
emisije zmanjšujejo v okviru evropske sheme za trgovanje z emisijami (Direktiva 2009/29/ES). 
Naveden cilj zmanjšanja se nanaša na ukrepe znotraj Slovenije. 
5 V skladu z Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter o 

razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS. 
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ekonomska izvedljivost teh sistemov. Za alternativne štejejo naslednji 
sistemi: 

o decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije; 
o soproizvodnja z visokim izkoristkom; 
o daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo; 
o toplotne črpalke. 

3. (1 odstavek 336. člena) Obveznost namestitve energetske izkaznice V stavbah 
s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi 
javnega sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico 
namestiti na vidno mesto. 

4. (1. odstavek 337 člena) Pregled klimatskih sistemov Lastnik stavbe ali dela 
stavbe, v katerem je vgrajen klimatski sistem z nazivno izhodno močjo nad 
12 kW, mora zagotoviti redne preglede klimatskih sistemov. 
 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) 
1. Cilji s področja energetske učinkovitosti stavb. 
2. Cilji s področja uporabe OVE v stavbah. 

 
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
1. Delež svetlobnega toka uporabljenih svetilk, ki seva navzgor, je enak 0%. 
2. Zgornja meja porabe električne energije za javno razsvetljavo je 44,5 kWh 

na prebivalca občine. 
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6.2 Cilji občine 

 

Cilji občine so zasnovani z namenom zanesljive in konkurenčne oskrbe in rabe 

energije s poudarkom na rabi obnovljivih virov energije.  

 

Vsi cilji predstavljajo del nacionalnih energetskih ciljev v skladu z rezultati: 

• opravljene analize stanja rabe energije pri posameznih skupinah porabnikov, 

• opravljene analize stanja oskrbe z energijo, 

• analize potenciala lokalno dostopnih obnovljivih virov energije ter 

• ugotovljenih potencialih učinkovitejše rabe energije  
 

 

Nacionalni cilji so nastavljeni do dveh mejnih let in sicer 2020 ter 2030. Glede na to, 

da je LEK dokument z akcijskim načrtom za obdobje 5-let smo tudi cilje zastavili do 

konca leta 2021. 

 

Cilji Področje ukrepanja Opis cilja 

Cilj 1  URE 
Zmanjšanje skupne porabe energije v javnih stavbah za 20%, 
do leta 2020 in 22% do 2021 . 

Cilj 2  URE 
Zmanjšanje skupne porabe energije v gospodinjstvih za 20%, 

do leta 2020 in 22% do 2021 . 

Cilj 3  URE 
Zmanjšanje skupne porabe energije v industriji za 20%, do 

leta 2020 in 22% do 2021. 

Cilj 4  OVE 
Zagotoviti 55% deleža6 obnovljivih virov energije v končni rabi 

energije do leta 2021. 

Cilj 5  URE Zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo  

Cilj 6  EMISIJE 
Zmanjšanje izpustov emisij za 9,5% do 2020 in 10% do leta 

2021. 

Cilj 8 PROMET 
Zagotoviti 3% delež obnovljivih virov energije v prometu in 

zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v prometu do leta 2021. 

Cilj 9 
LOKALNA OSKRBA Z 

ENERGIJO 
Povečanje izrabe lokalnih obnovljivih virov energije. 

 

  

                                                           
6 Nacionalni cilj (25%) je že dosežen, postavljeni cilj je cca. 5% povečanje OVE glede na trenutno 

stanje. 
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7 NABOR IN ANALIZA MOŽNIH UKREPOV 

7.1 Nabor ukrepov s kazalniki 

 

1. URE V JAVNIH STAVBAH 

CILJ 1: Zmanjšanje skupne porabe ener. v javnih stavbah za 20%, do leta 2020, 22% do 2021 

CILJ 6: Zmanjšanje izpustov emisij za 9,5% do 2020 in 10% do leta 2021. 

Projekti / aktivnosti 

A.1:  Izvajanje energetskega menedžmenta  

A.2:  
Novelacija ali/in izvedba razširjenih energetskih pregledov v občinskih javnih 

stavbah 

A.3: Uvedba in izvajanje organizacijskih ukrepov URE v javnih stavbah 
A.4: Energetska sanacija javnih stavb 
A.5: Avtomatsko spremljanje rabe energije 

 

Kazalniki 

A.1: • Vzpostavljen energetski menedžment 

A.2: • Izdelani pregledi in število ukrepov URE in OVE za vse javne stavbe. 

A.3: • Zmanjšanje porabe energije v kWh. 

A.4: 
• Število saniranih javnih stavb 

• Zmanjšanje porabe energije v kWh/m2. 

A.5.: • Število objektov z avtomatskim spremljanjem rabe energije 

 
 

2. URE V GOSPODINJSTVIH 

CILJ 2: Zmanjšanje skupne porabe ener. v gospodinjstvih za 20%, do leta 2020 in 22% do 2021 . 

CILJ 6: Zmanjšanje izpustov emisij za 9,5% do 2020 in 10% do leta 2021. 

Projekti / aktivnosti 

A.1:  
Pomoč občanom pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev ter kreditov eko-

sklada 

A.2: 
Spodbujanje vgradnje novih kurilnih naprav za izkoriščanje lesne biomase in drugih 

goriv v individualnih stanovanjskih objektih 

A.3: Organizacija osveščevalnih dogodkov 

 

Kazalniki 

A.1: • Višina pridobljenih nepovratnih finančnih sredstev ter kreditov eko-sklada 

A.2: • Število novih kurilnih naprav 

A.3 • Izvedeno število osveščevalnih dogodkov 
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3. URE V INDUSTRIJI 

CILJ 3: Zmanjšanje skupne porabe energije v industriji za 20%, do leta 2020 in 22% do 2021. 

CILJ 6: Zmanjšanje izpustov emisij za 9,5% do 2020 in 10% do leta 2021. 

Projekti / aktivnosti 

A.1: Spodbujanje URE in OVE v podjetjih in industriji 

 

Kazalniki 

A.1: • Število izvedenih projektov URE in OVE v podjetjih in industriji 

 
 

4. PROIZVODNJA ENERGIJE IZ OVE 

CILJ 4: Zagotoviti 50% deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2021. 

CILJ 6: Zmanjšanje izpustov emisij za 9,5% do 2020 in 10% do leta 2021. 

CILJ 9: Povečanje izrabe lokalnih obnovljivih virov energije. 

Projekti / aktivnosti 

A.1:  Izdelava analize potenciala izrabe obnovljivih virov energije v občini 

A.2: Postavitev sončnih kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode v javnih stavbah 
A.3: Fotovoltaične elektrarne 

 

Kazalniki 

A.1: • Izdelana analiza potenciala izrabe obnovljivih virov energije v občini 

A.2: • Količina prihranjene energije zaradi ogrevanja vode z OVE. 

A.3: • Število izdelanih fotovoltaičnih elektrarn 

 

5. JAVNA RAZSVETLJAVA 

CILJ 5: Zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo do 20%, do 31.12.2016 

CILJ 6: Zmanjšanje izpustov emisij za 9,5% do 2020 in 10% do leta 2021. 

Projekti / aktivnosti 

A.1: Vzpostavitev sistema upravljanja in vzdrževanja. 

 

Kazalniki 

A.1: • Vzpostavljen sistem upravljanja in vzdrževanja 

 

6. PROMET 

CILJ 7: Zagotoviti 3% delež OVE v prometu in zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v prometu 

do leta 2021. 

CILJ 6: Zmanjšanje izpustov emisij za 9,5% do 2020 in 10% do leta 2021. 

Projekti / aktivnosti 

A.1: Subvencioniranje javnih prevozov 

A.2 Dravska kolesarska pot 

 

Kazalniki 

A.1: • Število podeljenih subvencij 

A.2: • Dolžina izdelane kolesarske poti 
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8 AKCIJSKI NAČRT 
 

V akcijskem načrtu so ukrepi in aktivnosti razporejene v smiselnem zaporedju v letih 

2016 - 2025, glede na prioritete izvajanja posameznih aktivnosti. Določen del 

aktivnosti je razporejen med kontinuirane aktivnosti, ki se izvajajo vsako letno. 

Terminska opredelitev aktivnosti je okvirna in se lahko prilagaja ostalim občinskim 

aktivnostim ter razpoložljivim sredstvom občine. Vse cene oziroma vrednosti 

posameznih ukrepov vsebujejo DDV. 

8.1 Ukrepi / aktivnosti 

 

UKREP 1 
A.1 

Izvajanje energetskega menedžmenta 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
Župan, 
vodstva javnih 
stavb 

rok 
izvedbe: 

 
kontinuirano 

opis 
aktivnosti: 

Občina Selnica ob Dravi že vrsto let izvaja energetski management. 

Izvajanje je smiselno nadgraditi skupaj s posameznimi akterji različnih 

interesnih skupin (javne stavbe, podjetja zainteresirana javnost). 

 

Naloge energetskega menedžerja so: 

• vodenje in koordinacija aktivnosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta 

LEK-a, 

• vzpostavitev in vodenje energetskega knjigovodstva za javne 

objekte v občini, 

• spremljanje, analiziranje in primerjanje doseganje učinkovitosti 

energetskih ukrepov, 

• pomoč pri izbiri zunanjih izvajalcev za izvedbo določenih aktivnosti 

iz akcijskega načrta, 

• nadzor in sodelovanje z zunanjim izvajalcem v imenu občine, 

• vključevanje lokalnih skupnosti v EU projekte in implementacija 

aktivnosti na območju občine, ki izhajajo iz nepovratnih sredstev, 

• identifikacija potreb posamezne občine, razvoj ideje v projekt, 

priprava in prijava projekta na ustrezen nacionalni in evropski 

razpis, 

• organizacija in izvedba seminarjev, konferenc, usposabljanj in 

ostalih informativnih javnih dogodkov v sodelovanju z občino, 

• pomoč pri izvedbi zelenih javnih naročilih, itd. 

pričakovani 
rezultati: 

V vsaki stavbi mora biti izbrana oseba, ki skrbi za ažurnost in pravilnost 

spremljanja zahtevanih podatkov energetskega knjigovodstva. 

Vzpostavljen mora biti energetski management v okviru občine ali kot 

zunanji izvajalec. 

vrednost 
projekta: 

do 6.000 €/leto  
financiranje 
s strani 
občine: 

100% 
ostali viri 
financiranja: 

0% 

kazalniki: 
• Vzpostavljen energetski menedžment. 

• Količina prihranjenih kWh. 
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UKREP 1 
A.2 

Novelacija ali/in izvedba razširjenih energetskih pregledov v 
občinskih javnih stavbah 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 

energetski 
menedžer, 
vodstva javnih 
ustanov 

rok 
izvedbe: 

april- 
december 

2018 

opis 
aktivnosti: 

 

Razširjeni energetski pregled je osnova za program učinkovite rabe 

energije v stavbah in ustanovah, saj vsebuje predloge možnih ukrepov z 

določenimi prioritetami, ki nudijo vodstvu podjetja ali ustanove napotke za 

organizacijske spremembe in kvalitetne investicijske odločitve.  

Pregled vsebuje natančne izračune energijskih  potreb in natančno 

analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije: 

• Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo; določitev 

energijskega števila ogrevanja, toplotnih izgub objekta, analiza 

priprave tople sanitarne vode, analiza rabe energije obstoječega 

stanja, izdelava izkaza toplotnih karakteristik objekta za ogrevanje in 

prezračevanje vključno z izdelavo elaborata gradbene fizike.  

• Obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije; določitev 

investicijskih in organizacijskih ukrepov učinkovite rabe energije, 

• Analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije; izračun prihrankov 

in stroškov investicije, stroškov za energijo (toplotno in električno), 

določitev prioritete ukrepov. 

 

Razširjeni energetski pregledi potekajo po naslednjem vrstnem 

redu: 

1 Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo po 

objektih 

   a) pregled energetske oskrbe objektov  

   b) popis porabnikov  

   c) izvedba predpisanih meritev  

2 Obdelava in analiza podatkov 

   a) gradbena fizika  

   b) toplotna energija 

   c) sanitarna voda 

   d) električna energija 

   e) razsvetljava 

3 Določitev možnih ukrepov za URE 

   a) organizacijski ukrepi 

   b) tehnično-investicijski ukrepi 

   c) analiza izbranih ukrepov in prioritet 

4 Dokončni izbor izbranih ukrepov 

   a) izračuni prihrankov 

   b) izračuni investicij in ekonomske upravičenosti 

   c) določitev prednostne liste ukrepov URE 

   d) izdelava osnutkov idejnih projektov rešitev 
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5 Poročilo o energetskem pregledu objektov 

   a) vmesno poročilo 

   b) končno poročilo energetskega pregleda 

   c) izdelava povzetka za poslovno odločanje 

6 Predstavitev ugotovitev energetskih pregledov naročniku 

 

Vsebina izdelave razširjenega energetskega pregleda: 

1. Energetska analitika za dve leti 

2. Elaborat gradbene fizike 

3. Elaborat strojnih instalacij  

4. Elaborat električnih instalacij  

5. Ekonomsko-finančni elaborat  

6. Tehnično poročilo termografskega posnetka ovoja objekta  

7. Tehnično poročilo merjenja mikroklime notranjih prostorov  

8. Tehnično poročilo merjenja porabe in kvalitete električne energije  

9. Končno poročila energetskega pregleda 

10. Predstavitev rezultatov energetskega pregleda naročniku  

11. Potni stroški, ostalo 

pričakovani 
rezultati: 

Preliminarni energetski pregledi so pokazali v katerih občinskih javnih 
stavbah je potrebno izvesti razširjene energetske preglede.  
 
Rezultati detajlnih energetskih pregledov so:  

• predlogi organizacijskih in investicijskih ukrepov za zmanjšanje rabe 
energije, 

• izdelava akcijskega načrta za vsako posamezno zgradbo,  

• finančna opredelitev predlaganih ukrepov, povračilne dobe 
predlaganih investicij  

• predlogi možnosti sofinanciranj ter pogodbenega znižanja energije. 
 
Terminski plan za izvedbo EP mora pripraviti energetski menedžer. 

• Vrtec – Selnica ob Dravi  
 
Ostali javni objekti imajo že izdelane energetske preglede ali pa so že 
energetsko obnovljeni.  

vrednost 
projekta: 

4.000 – 
7.000 €/ 
objekt 

financiranje 
s strani 
občine: 

od 50% do 
100%  

odvisno od 
razpisa 

ostali viri 
financiranja: 

od 0% do 
50%  

odvisno od 
razpisa 

kazalniki: • Število izvedenih energetskih pregledov. 
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UKREP 1 
A.3 

Uvedba organizacijskih ukrepov URE v javnih stavbah 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 

energetski 
menedžer, 
vodstva javnih 
ustanov 

rok 
izvedbe: 

Kontinuirano, 
prvič 2018  

opis 
aktivnosti: 

Vsaka organizacija potrebuje nekakšne smernice za učinkovito rabo 

energije oz. kader, ki bo skrbel za nadzor nad porabo energije, 

posodabljanje opreme ipd. Na takšen način je moč najhitreje doseči 

zmanjšanje porabe energije. 

Zmanjšanje porabe lahko dosežemo z organizacijskimi, vzdrževalnimi in 

tehničnimi ukrepi. Organizacijski ukrepi, čeprav ne prihranijo toliko energije, 

niso zanemarljivi, ker lahko ob pravilnem izvajanju zagotovijo prihranek tudi 

do 10% ali v določenih primerih celo več. Prednost le teh so nizki stroški. 

Najpomembnejši osnovni organizacijski ukrepi, so naslednji: 

• Sprotno spremljanje in merjenje porabe vseh energentov. Za ta 

dela je potrebno določiti tehnično usposobljenega delavca (energetski 

menedžer), ki bi z vso odgovornostjo izvajal monitoring in nadzor nad 

porabljeno energijo, s tem pa posredno izvajal energetsko upravljanje 

objekta. Ob koncu leta energetski menedžer pripravi za direktorja 

poročilo o porabi in stroških energije za preteklo leto ter izdela okvirni 

načrt rabe energije. Poda morebitne organizacijske in tehnično-

investicijske ukrepe za prihodnje leto, s katerimi bi zmanjšali rabo 

energije. 

• Časovno usklajevanje aktivnosti, s katerim preprečimo konično 

obremenjevanje objekta s porabo električne energije (npr. kuhinja, 

pralnica). Več aktivnosti je priporočljivo prestaviti tudi na sobote (npr. 

pralnica), ko velja nižja tarifa električne energije. V ta namen bi bilo 

potrebno instalirati ustrezni nadzorni sistem za regulacijo električne 

konične moči, ki bi bil v končni fazi povezan z aplikacijo spletnega 

energetskega knjigovodstva. 

• Operativni pregledi stavbe, ki zajemajo: 

• preglede delovanja naprav,  

• optimizacijo nastavitev ogrevalnih sistemov,  

• sistemov za pripravo tople vode,  

• električnih naprav, 

• redno vzdrževanje zgradbe ter naprav (tesnjenje oken in vrat, 

zamenjava svetilnih teles, manjša popravila naprav ipd…).  

• Uvajanje pravilnega naravnega prezračevanja, ko večkrat za kratek 

čas (5 minut) intenzivno prezračimo prostor.  

• Izobraževanje in motiviranje osebja ter osveščanje oskrbovancev, 

v ustanovah bi bilo smiselno, da se za nadzor nad rabo energije in 

stroški vzpostavi delovna skupina, v kateri sodeluje uprava, 

vzdrževalci objekta ter kotlovnice in finančno računovodska služba, ki 

spremlja stroške v zvezi z porabljeno energijo. Gre za dodatne naloge, 
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ki jih bodo opravljali obstoječi zaposleni in zato ni predvideno, da bi 

zaradi tega nastali dodatni stroški, razen v primeru nakupa 

računalniškega programa za energetsko knjigovodstvo. 

 

Zaposleno strokovno osebje, uprava in osebje pomožnih dejavnosti ima 

velik vpliv na porabo energije.  

Vplivajo lahko predvsem na naslednjo porabo energije in s tem 

povezane stroške: 

• razsvetljava; ugašanje luči v praznih prostorih, 

• ustrezna temperatura prostorov; ugotoviti je potrebno, kakšna 

temperatura je za posamezne prostore najustreznejša, 

• zapiranje vrat in oken; okna in vrata se odpirajo samo toliko, da 

se prostori prezračijo, ne pa da se s tem uravnava temperatura 

prostorov, 

• varčevanje z vodo, 

• varčna uporaba strojev in naprav, ki so porabniki energije; 

možnosti varčne uporabe so pri tistih strojih, ki delujejo samo 

določen čas; poskrbeti je potrebno, da so vključeni samo toliko 

časa kot je potrebno, možno je varčevati tudi na ta način, da se 

vključijo oz. uporabljajo takrat, ko so stroški najnižji. 

pričakovani 
rezultati: 

 
V drugi polovici tekočega leta je potrebno izvesti izobraževanje in 

motiviranje zaposlenih v vseh javnih objetih v obliki seminarja, 

delavnice  o URE. 

 
Vplivajo lahko predvsem na naslednjo porabo energije in s tem povezane 

stroške: 

• razsvetljava; ugašanje luči v praznih prostorih, 

• ustrezna temperatura prostorov; ugotoviti je potrebno, kakšna 

temperatura je za posamezne prostore najustreznejša, 

• zapiranje vrat in oken; okna in vrata se odpirajo samo toliko, da se 

prostori prezračijo, ne pa da se s tem uravnava temperatura prostorov, 

• varčevanje z vodo, 

• varčna uporaba strojev in naprav, ki so porabniki energije; možnosti 

varčne uporabe so pri tistih strojih, ki delujejo samo določen čas; 

poskrbeti je potrebno, da so vključeni samo toliko časa kot je potrebno, 

možno je varčevati tudi na ta način, da se vključijo oz. uporabljajo 

takrat, ko so stroški najnižji. 

 

vrednost 
projekta: 

1000 € / 
izobraževanje 

financiranje 
s strani 
občine: 

100% / 
odvisno od 
trenutnega 
razpisa  

ostali viri 
financiranja: 

odvisno od 
trenutnega 

razpisa 

kazalniki: • Izvedeno število izobraževanj 
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UKREP 1 
A.4 

Energetska sanacija javnih stavb 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski 
menedžer, 
občinska uprava 

rok 
izvedbe: 

2017 - 2021 

opis 
aktivnosti: 

Na podlagi podrobne analize obstoječega stanja se v Razširjenem 

energetskem pregledu, predlaga celovit nabor možnih investicijskih 

ukrepov, ki bi izboljšali energetsko stanje zgradbe in so zanjo primerni. 

Vsak predlagan ukrep je finančno ovrednoten ter ekonomsko analiziran. S 

primerjavo vseh potencialnih in upravičenih ukrepov se izbere optimalno 

tehnično in ekonomsko rešitev za zgradbo in porabnike.  

Odvisno od trenutnih razpisov nepovratnih sredstev (katere javne stavbe 

so upravičene), pretekle porabe energije in stroškov za energijo, se 

izdelajo projekti za izvedbo sanacij stavb. 

pričakovani 
rezultati: 

Občina bo na podlagi energetskih pregledov izbrala ukrepe, ki imajo največji 
energetski učinek (največji prihranek) in najkrajšo povračilno dobo.  
 
Izdelala se bo prioritetna lista stavb potrebnih obnove, za obdobje 
naslednjih 5 let. Za stavbe, ki jih je potrebno sanirati najprej, se lahko 
izdelajo projekti za izvedbo (PZI), saj bo ob razpisu nepovratnih sredstev, 
precej lažje uspešno črpati le-te. 
 
Pričakovani rezultati so zmanjšanje porabe energije/energentov in 
posledično stroškov. 

vrednost 
projekta: 

20.000 € 
/ leto 

financiranje 
s strani 
občine: 

odvisno 
od 

trenutnega 
razpisa 

ostali viri 
financiranja: 

odvisno od 
trenutnega 

razpisa 

kazalniki: 
• Izvedeni investicijski ukrepi na javnih stavbah 

• Prihranjena količina energije. 
 
 
  



 stran 40 

 

   

UKREP 1 
A.5 

Avtomatsko spremljanje rabe energije v javnih stavbah 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski 
menedžer, 
občinska uprava 

rok 
izvedbe: 

2018 - 2021 

opis 
aktivnosti: 

Nadgradnja sistema za energetsko knjigovodstvo je sistem za samodejno 

spremljanje rabe energije. Te sisteme je smiselno uporabiti predvsem pri 

večjih javnih stavbah, kjer lahko z hitrim ukrepanjem zmanjšujemo rabo 

energije. V sistem samodejnega spremljanja je smiselno vključiti: 

• spremljanje rabe energentov, 

• spremljanje električne energije, 

• spremljanje vode, 

• spremljanje temperatur po karakterističnih prostorih. 

pričakovani 
rezultati: 

S pomočjo sistema za samodejno spremljanje rabe energije bodo lahko 
upravljavci in vzdrževalci stavb v realnem času nadzirali rabo energije ter 
ustrezno ukrepali. Posledično se bo raba energije zmanjšala. 

vrednost 
projekta: 

do 4.000 
€ na 

sistem 

financiranje 
s strani 
občine: 

100% 
ostali viri 
financiranja: 

0% 

kazalniki: 
• Izvedeni sistemi spremljanja rabe energije. 

• Prihranjena količina energije. 
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UKREP 2 
A.1 

Pomoč občanom pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev ter 
kreditov Eko-sklada  

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski 
menedžer; 

rok 
izvedbe: 

Kontinuirano  

opis 
aktivnosti: 

 

Občina mora z osveščanjem in izobraževanjem spodbudi porabnike, da 

začnejo razmišljati o učinkoviti rabi energije in investicijah v učinkovito rabo 

energije. Pomoč se lahko vzpostavi v okviru obstoječega ENSVET 

svetovanja za občane. 

 

Viri financiranja za zainteresirane občane so ugodni krediti ali nepovratne 

finančne spodbude za nove naložbe rabe URE kot je EKO sklad, Slovenski 

okoljski javni sklad, ki vsako leto spodbuja večjo energetsko učinkovitost v 

zgradbah. 

 

Občane je potrebno preko medijev seznaniti z ugodnostmi oziroma 

možnostmi financiranja zamenjave malih kurilnih naprav. 

 

Prav tako je potrebno promovirati uradne ure energetskega svetovanja 

občanom, kjer občan lahko pridobil konkretne oziroma detajlne informacije. 

 

pričakovani 
rezultati: 

 

Pričakovan rezultat je koriščenje razpisanih ugodnosti in posledično 

menjava starih kurilnih naprav z novimi. 

 

vrednost 
projekta: 

1.000 € / 
leto 

financiranje 
s strani 
občine: 

50% 
ostali viri 
financiranja: 

50%  

kazalniki: 
• Višina pridobljenih nepovratnih sredstev 

• Višina pridobljenih ugodnih kreditov  
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UKREP 2 
A.2 

Spodbujanje vgradnje novih kotlov za izkoriščanje lesne biomase v 
individualnih stanovanjskih objektih  

nosilec: 

Občina 
Selnica 
ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski 
menedžment 

rok 
izvedbe: 

Kontinuirano, 
prvič 2018  

opis 
aktivnosti: 

Obnovljivost vira, domačnost, razvoj tehnologij priprave in rabe ter cenovna 

konkurenčnost dviguje pomen lesa kot vira energije. Vgradnja specialnega 

kotla na lesno biomaso ima velik učinek na osveščanje zaposlenih in 

uporabnikov v javnih zgradbah, zmanjša se raba energije in tudi odvisnost 

od fosilnih goriv.  Od sodobnih kotlov na lesno biomaso zahtevamo udobje, 

ekonomičnost, dolgo življenjsko dobo, čim manj vzdrževanja in minimalne 

emisije škodljivih snovi v okolje. Za energijsko učinkovitost (večji izkoristki, 

manjša poraba goriva) so zato prvi pogoj ustrezni ogrevalni kotli ne glede 

na vrsto lesa (mehek ali trd les) in obliko goriva (polena, sekanci, peleti). 

Sodobna regulacija, samodejno polnjenje in vžig goriva, kotle na les uvršča 

ob bok kotlom na fosilna goriva. Emisije škodljivih snovi so se zmanjšale na 

nekaj odstotkov izvornih vrednosti. izkoristki sodobnih kotlov na lesno 

biomaso se gibljejo od 85 do 95 %. Izkoristki  kondenzacijskih kotlov  

znašajo 103 %. 

 

Sodobni kotli na lesno biomaso se v primerjavi s klasičnimi kotli precej 

razlikujejo. Les kot klasično gorivo je zamenjala lesna biomasa, k kateri 

prištevamo polena, sekance in pelete. Vlažnost lesa je pomembna ker 

vpliva na kurilno vrednost in kakovost zgorevanja. Kurilna vrednost goriva, 

ki ga uporabljamo v sodobnih kotlih je višja če kurimo suh les. Več kot je 

vlage v lesu, več energije uporabimo za njeno izhlapevanje. Vsakih 10 % 

vlage zmanjša kurilno vrednost lesa za 12 %. Les sušimo naravno in 

umetno. Če les sušimo v zračnih in pokritih skladiščih je vlažnost do 20 %. 

Umetno sušimo les v sušilnicah in vsebuje od 6 do 15 % vlage. Največjo 

vlažnost ima gozdno suh les (20 do 40 %) približno 4 mesece po poseku. 

Na kurilno vrednost poleg vlage vpliva tudi vrsta lesa in njegova kvaliteta. 

Za ogrevanje uporabljamo les listavcev, ki ima večjo gostoto in počasneje 

izgoreva. Če gorivo ni kakovostno, lahko pride do motenj pri zgorevanju in 

posledično do kondenzacije vlage v kotlu ali dimniku. Življenjska doba 

kurilne naprave se bistveno zmanjša.  

 

Glede na obliko goriva ločimo kotle na polena, sekance in pelete. Pri izbiri 

kotla moramo razen oblike goriva upoštevati : 

• toplotne izgube zgradbe (da lahko izberemo optimalno toplotno moč 

kotla), 

• lasten gozd ali nakup goriva, 

• kakovost goriva in razpoložljivi prostor za deponijo goriva, 

• vračilni rok investicije z upoštevanjem subvencije države (pri 

čemer je pogoj, da kurilna naprava zadosti pogojem za pridobitev 

subvencije). 

pričakovani 
rezultati: 
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Občina mora spodbujati gospodinjstva k zamenjavi kotlov na ELKO kakor 
tudi starih kotlov na drva. Prednost uporabe biomase je postopno 
izključevanje ELKO kot energenta za ogrevanje. 
 
Občanom je potrebno na poljudni način spodbuditi razmišljanje o 
smiselnosti zamenjave kotla v obliki brošure, kjer se predstavi tehnologijo, 
investicijo, varnost, torej vse prednosti, ki jih prinaša tovrstno ogrevanje.  
 

vrednost 
projekta: 

1.000 € / 
leto 

financiranje 
s strani 
občine: 

100% 
ostali viri 
financiranja: 

/ 

kazalniki: • Število izvedenih projektov za promocijo ogrevanja z lesno biomaso 
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UKREP 2 
A.3 

Organizacija osveščevalnih dogodkov  

nosilec: 

Občina 
Selnica 
ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski 
menedžment 

rok 
izvedbe: 

Kontinuirano, 
prvič 2018  

opis 
aktivnosti: 

Osveščevalni dogodki se nanašajo na raznovrstne aktivnosti v okviru 
energetskega managementa. 
 
Informacijski materiali: 
Potrebno je pripraviti brošure ali članke v okviru občinskega glasila s 
katerimi občanom na poljudni način spodbudimo razmišljanje o URE in 
OVE. Ukrep je smiselno predstaviti tudi ponudnikom tovrstnih izdelkov 
(kotlov, solarnih kolektorjev..) in jih povabiti k sodelovanju. 
 
Konference, seminarji: 
Pripraviti je potrebno konference, predavanja in delavnice na temo URE in 
OVE za občane, predstavnike podjetij... Predvsem je potrebno predstaviti 
finančne prednosti investiranja v URE in OVE ter tudi predstaviti možnosti 
financiranja iz drugih virov kot so npr. okoljski krediti, subvencije… 
 
Ciljne skupine: 

• občani, 

• javni uslužbenci, 

• podjetniki 

• … 
 
Lokalni energetski sejmi: 
Mini energetski sejem ponudi občanom vizualni prikaz sodobnih naprav 
(kotlov, solarnih kolektorjev…) in osebni stik z različnimi ponudniki tovrstne 
opreme.  
 
Mini sejem je potrebno pripraviti v sodelovanju s ponudniki izdelkov na 
področju URE in OVE. Sejem je potrebno pripraviti na takšen način, da 
bodo občani videli na praktičnih primerih, kako implementirati posamezne 
ukrepe in na kakšen način delujejo. 
 
Energetski menedžer mora pripraviti program mini sejmov ter vzpostaviti 
kontakte s podjetji, ki bi želeli predstaviti svoje izdelke. Sejmi so lahko 
izvedeni tudi v posameznih zaselkih ter na takšen način, da bodo dosegli 
čim širše ciljne skupine. 
 

Ogledi primerov dobrih praks, sejmov: 

Organizacija vodenih ogledov primerov dobrih praks v drugih občinah in 

ogledi energetskih sejmov 

 

pričakovani 
rezultati: 

Pričakovan rezultat je povečano zanimanje za ukrepe URE in OVE ter 

posledično zmanjšanje rabe energije, stroškov in emisij CO2. Le-to pa je 

odvisno od kvalitete izvedbe aktivnosti. 

vrednost 
projekta: 

5.000 € / 
leto 

financiranje 
s strani 
občine: 

50% 
ostali viri 
financiranja: 

50% 

kazalniki: • Število izvedenih projektov 
 



 stran 45 

 

   

 

UKREP 3 
A.1 

Spodbujanje energetskega menedžmenta in energetskega 
knjigovodstva v industriji 

nosilec: 
Občina 
Selnica 
ob Dravi 

odgovorni: 
energetski 
menedžer 

rok 
izvedbe: 

Vsako drugo leto; 
prvič 2019 

opis 
aktivnosti: 

 

Spodbujanje in uvajanja URE in OVE v gospodarstvu lahko predstavlja 

pomemben prispevek k zmanjševanju porabe energije v občini. To je še 

posebej pomembno, ker so gospodarski subjekti veliki porabniki energije in 

ker se, zaradi večjega interesa, večina obstoječih projektov za spodbujanje 

in uvajanje URE in OVE nanaša na gospodinjstva. Namen projekta je 

spodbujanje URE in OVE v gospodarstvu s pomočjo mehkih vsebin 

(svetovanja, izobraževanja in nasploh komuniciranja) in načrtnega uvajanja 

URE in OVE. 

 

AKTIVNOSTI 

 

1. Analiza stanja energetske porabe in uporabe URE in OVE v 

gospodarstvu 

Načrt spodbujanja in uvajanja URE in OVE v gospodarstvu je možno 

oblikovati le na osnovi  kakovostno izvedene analize stanja energetske 

porabe in uporabe URE in OVE v gospodarstvu. 

 

Analiza stanja bo zajemala naslednje segmente: 

• Evidentiranje obstoječih gospodarskih subjektov. 

• Analiza podatkov o skupni porabi posameznih virov energije v 

gospodarstvu ter 

podatkov o porabi energije po posameznih gospodarskih panogah. 

• Analiza podatkov o načrtovanih gospodarskih subjektih (gospodarska 

cona) in 

predvidenih dodatnih potrebah po virih energije. 

• Analiza podatkov o obstoječih ukrepih in tehnikah URE v gospodarstvu 

ter prihrankih 

energije, ki iz tega izhajajo. 

• Zaključki analize stanja s povzetkom ugotovljenih pomanjkljivosti 

oziroma priložnosti za 

izboljšavo stanja. 

 

2. Analiza možnosti uporabe URE in OVE v gospodarstvu glede na 

lokalne značilnosti 

Predstavljeni bodo sistemi, ki omogočajo učinkovito in ekonomično rabo 

virov energije ter priporočene vrste OVE, glede na lokalne značilnosti in 

možnosti. Poseben poudarek bo namenjen analizi povrnitve investicij. 

 

3. Predlog ukrepov in aktivnosti za spodbujanje in uvajanje URE in 

OVE 
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V sklopu načrta bo, glede na ugotovljeno obstoječe stanje glede porabe 

virov energije in uporabe OVE in ukrepov za URE v gospodarstvu, 

predstavljen program ukrepov in aktivnosti za spodbujanje in uvajanje URE 

in OVE. 

 

4. Izobraževanje gospodarskih subjektov o URE in OVE 

V sklopu izobraževanj o URE in OVE bodo predstavljene rešitve za 

učinkovito rabo energije v gospodarstvu. Izobraževanja bodo usmerjena v 

sanacijo proizvodnih in poslovnih stavb. Pomemben poudarek bo tudi na 

predstavitvi lokalno najbolj zanimivih obnovljivih virov energije kot so 

sončne celice, toplotne črpalke in biomasa. V sklopu izobraževanja bodo 

predstavljene možnosti sofinanciranja naložb in drugih spodbud na 

področju URE in OVE. 

 

Izvedene bodo dve vrsti izobraževanj: 

1. splošna informativna in motivacijska izobraževanja (izvedba enega 

predavanja), 

2. ciljna izobraževanja glede na interesente (glede na vrsto dejavnosti in 

velikost subjektov). 

 

Tovrstna izobraževanja bodo vključevala pregled in predstavitev bolj 

specifičnih ukrepov in tehnik URE in možnih OVE, ki so primerni za 

določeno gospodarsko panogo ali skupini panog. Pred izvajanjem 

izobraževanj se bo izdelala zgibanka, ki bo poslana vsem gospodarskim 

subjektom v občini. V zgibanki bodo predstavljene vsebine izobraževanj. 

Zgibanki bo priloženo vabilo ter terminski plan izobraževanj. V okviru 

izobraževanja bo organiziran ogled primerov dobrih praks, kjer si bo možno 

ogledati tako rešitve za URE, kot tudi sistemov ogrevanja na obnovljive vire 

energije. Pri izobraževanjih naj se vodi lista prisotnih s pomočjo katere se 

oblikuje ožja skupina ljudi na katere bo usmerjeno svetovanje pri 

načrtovanju URE in OVE. 

 

5. Svetovanje pri načrtovanju uporabe URE in OVE 

Svetovanje naj bo usmerjeno v konkretne poslovne subjekte, za katere naj 

se določi najboljše rešitve ter načine za izkoriščanje obnovljivih virov 

energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti. Ukrepi naj temeljijo na 

spodbujanju uporabe novih kotlov, sanaciji stavb in spodbujanju rabe 

biomase, toplotnih črpalk in sončnih celic. 

 

6. Pomoč pri iskanju finančnih virov 

Gospodarskim subjektom, ki so zainteresirani za investicije v izboljšavo 

energetske učinkovitosti stavb, proizvodnih procesov ter ogrevalnih 

sistemov, naj se nudi pomoč pri iskanju možnosti sofinanciranja ter pomoč 

pri izpolnjevanju dokumentacije. 

 

pričakovani 
rezultati: 
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Potrebno je spodbujanje URE in OVE v gospodarstvu s pomočjo mehkih 

vsebin (svetovanja, izobraževanja in nasploh komuniciranja) in načrtnega 

uvajanja URE in OVE. 

 

Pričakovani rezultati na podlagi izvedenih aktivnosti projekta so: 

• Zmanjšana poraba končne energije. 

• Povečan delež uporabe obnovljivih virov energije. 

 

vrednost 
projekta: 

do 2000 € 
/projekt 

(odvisno od 
projekta) 

financiranje s 
strani občine: 

do 100% 
ostali viri 
financiranja: 

do 50% 
odvisno od 

razpisa 

kazalniki: • Število izvedenih projektov 
 
 

UKREP 4  
A.1 

Izdelava analize potenciala izrabe obnovljivih virov energije v občini 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski 
menedžer 

rok 
izvedbe: 

2020 

opis 
aktivnosti: 

 
Zaradi raznolikosti občine je smiselno pristopiti k izdelavi analize potenciala 
izkoriščanja obnovljivih virov energije. 
 
Namen izdelave tovrstne študije je analizirati posamezne lokacije (naselja) 
in predvideti optimalne tehnološke rešitve (kot npr. biomasa, TČ zrak-voda, 
TČ geotermalna…). S tem se bo občanom in podjetjem pomagalo pri 
odločitvi kateri vir energije je za njihovo lokacijo najbolj primeren. 
 

pričakovani 
rezultati: 

 
Pričakovan rezultat je izdelana dokumentacija, ki bo postopoma pripeljala 
do investicije v naprave za ogrevanje z izkoriščanjem obnovljivih virov 
energije. S tem se bo spodbudila izraba OVE na področju občine. 
 

vrednost 
projekta: 

6.000 € 
financiranje 
s strani 
občine: 

50 % - 
odvisno od 

razpisa. 

ostali viri 
financiranja: 

50 % - odvisno 
od razpisa. 

kazalniki: • Izdelana analiza potenciala izrabe obnovljivih virov energije v občini. 
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UKREP 4 
A.2 

Postavitev sončnih kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode v 
javnih stavbah 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 

energetski 
menedžer, 
vodstva javnih 
ustanov 

rok 
izvedbe: 

Maj-Sep 
 2020 

opis 
aktivnosti: 

 

Solarni sistemi pretvarjajo sončno energijo v uporabno toploto. V solarnih 

kolektorjih se mešanica vode in glikola (t.j. prenosnik toplote) segrevata 

in krožita po ceveh med solarnimi kolektorji in solarnim zalogovnikom v 

katerem se topla voda potem shranjuje. 

 

Na solarnem zalogovniku je elektronski krmilnik, ki vedno spremlja 

temperaturo v solarnih korektorjih in solarnem zalogovniku. V kolikor je 

temperatura v kolektorjih večja kot v zalogovniku, krmilnik zažene črpalko 

in že pridobivamo koristno toploto iz sončne energije. Ko se temperaturno 

razmerje obrne se črpalka izključi. 

 

S takim sistemom pridobimo od 60% do 90% toplote, ki jo porabimo za 

vsakdanje potrebe, kot so prhanje, kuhanje, pranje perila ali posode in to 

brez emisij v okolje. 

Prednost takega sistema pa je tudi v tem, da lahko za najmanj 6 mesecev 

izključimo peč za ogrevanje sanitarne vode in s tem prihranimo 

vsakoletno nekaj 100 € za energent ogrevanja. S tem pa posledično 

zmanjšamo tudi izpust CO2 

 

Kljub temu da priprava tople sanitarne vode ne predstavlja večje porabe 

energije v stavbah, je za namen dolgoročnega zmanjšanja rabe energije 

smiselna vgradnja sistemov za izkoriščanje solarnih sistemov v javnih 

stavbah v občini, še posebej tistih, kjer se sedaj vodo ogreva  v lokalnih 

električnih grelnikih. 

 

pričakovani 
rezultati: 

 
Občina bo, glede na izdelane preliminarne in razširjene energetske 
preglede javnih stavb, izdelala solarni sistem za pripravo tople sanitarne 
vode na javnih stavbah kjer se za ogrevanje vode uporabljajo lokalni 
električni grelniki, v kolikor je sistem ekonomsko upravičen in opredeljen kot 
upravičen strošek v razpisih za energetsko sanacijo javnih stavb. 
 
Implementacija solarnih sistemov bo imela tudi pozitiven osveščevalni 
učinek na občane. 
 

vrednost 
projekta: 

5.000 –  
10.000 € 

(odvisno od 
velikosti 
sistema) 

financiranje 
s strani 
občine: 

od 0% do 
50%  

odvisno 
od 

razpisa 

ostali viri 
financiranja: 

od 50% -100%  
odvisno od 

razpisa 

kazalniki: • Implementiran solarni sistem v javni ustanovi 
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UKREP 4 
A.3 

Postavitev fotovoltaičnih elektrarn 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 

energetski 
menedžer, 
vodstva javnih 
ustanov 

rok 
izvedbe: 

kontinuirano 

opis 
aktivnosti: 

Uredba o samooskrbi omogoča gospodinjskim in malim poslovnim 
odjemalcem (MPO) samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov 
energije (OVE) na podlagi neto merjenja. To pomeni, da bodo lastniki 
naprav za samooskrbo imeli obračunano porabo električne energije ob 
zaključku koledarskega leta na način, da se bo upoštevala razlika med 
dovedeno in odvedeno električno energijo. Postavitev in priklop naprave za 
samooskrbo na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe je prvenstveno 
namenjena pokrivanju potreb gospodinjstva/MPO po električni energiji na 
letnem nivoju in ne proizvajanje viškov energije oziroma prodaja 
proizvedene električne energije. V primeru, da bo dovedena energija večja 
od odvedene (kar pomeni, da gospodinjstvo/MPO ne pokriva vseh svojih 
potreb), bo lastnik naprave kupil manjko/razliko energije. V primeru, da bo 
oddane več energije kot pa prejete (poraba gospodinjstva/MPO je manjša 
od količine proizvedene električne energije), pa se višek podari dobavitelju 
električne energije (trgovcu). Ker ne bo prodaje električne energije tudi ni 
potrebe po registraciji fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti, saj v primeru 
samooskrbe ne gre za opravljanje pridobitne dejavnosti. 
 
Občina lahko izvedbe promocijske aktivnosti za občane za spodbudo 
aktivnosti, ki vodijo k samooskrbi. 

pričakovani 
rezultati: 

 
Povečano zanimanje za samooskrbo z OVE. 
 

vrednost 
projekta: 

V okviru 
ostalih 

osveščevalnih 
dogodkov 

financiranje 
s strani 
občine: 

100% 
ostali viri 
financiranja: 

0% 

kazalniki: • Število implementiranih sistemov 
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UKREP 5 
A.1 

Vzpostavitev sistema upravljanja in vzdrževanja JR 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
Župan,  
občinska uprava 

rok 
izvedbe: 

kontinuirano 

opis 
aktivnosti: 

 

V občini je posodobljena javna razsvetljava. Vzpostaviti je potrebno digitalni 

kataster in sistem za spremljane rabe energije, stroškov ter vzdrževalnih 

procesov. 

 

pričakovani 
rezultati 

 
Celovit nadzor nad infrastrukturo javne razsvetljave ter optimizirani stroški 

vzdrževanja javne razsvetljave. 

 

vrednost 
projekta: 

1.000 €/leto  
financiranje 
s strani 
občine: 

100% 
ostali viri 
financiranja: 

0 

kazalniki: • Vzpostavljen sistem za upravljanje javne razsvetljave 
 
 

UKREP 6  
A.1 

Subvencioniranje javnih prevozov 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski 
menedžer 

rok 
izvedbe: 

kontinuirano 

opis 
aktivnosti: 

 
Občina je pristopila k projektu izboljšanja javnega potniškega prometa ter 

posledično zmanjšanja izpusta emisij v prometu s subvencioniranjem JPP. 

S strani podjetja ARRIVA se je na pobudo občin Selnica ob Dravi, Ruše ter 

Lovrenc na Pohorju izdelala analiza, kjer se vidi konstanto povečevanje 

povprečnega števila potnikov v občini Selnica ob Dravi, kar pozitivno 

učinkuje na zmanjšanje emisij v prometu. 

 

pričakovani 
rezultati 

Zmanjšana uporaba avtomobilov.  

vrednost 
projekta: 

10.000 € 
financiranje s 
strani občine: 

100% 
ostali viri 
financiranja: 

0 

kazalniki: • Število javnih prevozov. 
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UKREP 6  
A.2 

Dravska kolesarska pot 

nosilec: 
Občina 
Selnica ob 
Dravi 

odgovorni: 
energetski 
menedžer 

rok 
izvedbe: 

2017 

opis 
aktivnosti: 

Dravski kolesarska pot, ki je umeščena v prostor med Dravogradom in 
Središčem ob Dravi je projekt 18 občin, ki so podpisale pogodbo o 
partnerstvu na tem projektu v letu 2016. Dravska kolesarska pot bo vstopila 
v območje selniške občine preko elektrarne Fala, speljana bo po Jabolčni 
poti z nadaljevanjem mimo hladilnice proti ruškemu mostu, kjer se naveže 
na traso, ki pelje skozi ruško občino. Dravska kolesarska pot bo omogočila 
varno pot za rekreativce in občane, ki bodo lahko s kolesi ali peš opravili 
pot do upravne enote, zdravnika itd.  
 

pričakovani 
rezultati 

 

vrednost 
projekta: 

30.000€ 
financiranje s 
strani občine: 

15% 
ostali viri 
financiranja: 

LAS-85% 

kazalniki: • Dolžina izdelane kolesarske poti. 
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8.2 Terminski načrt 
 

Tabela 3: Terminski načrt 

Oznaka 

Ukrep Aktivnost 

2017 2018 2019 2020 2021 

š
t.

 u
k
re

p
a

 

a
k
ti

v
n

o
s
t 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 
Izvajanje energetskega 
menedžmenta 

                                        

1 2 

Novelacija ali/in izvedba 
razširjenih energetskih 
pregledov v občinskih javnih 
stavbah 

                                        

1 3 
Uvedba organizacijskih 
ukrepov URE v javnih 
stavbah 

                                        

1 4 
Energetska sanacija javnih 
stavb 

                                        

1 5 
Avtomatsko spremljanje 
rabe energije v javnih 
stavbah 

                                        

2 1 

Pomoč občanom pri 
pridobivanju nepovratnih 
finančnih sredstev ter 
kreditov Eko-sklada  

                                        

2 2 

Spodbujanje vgradnje novih 
kotlov za izkoriščanje lesne 
biomase v individualnih 
stanovanjskih objektih  

                                        

2 3 
Organizacija osveščevalnih 
dogodkov  

                                        

3 1 

Spodbujanje energetskega 
menedžmenta in 
energetskega knjigovodstva 
v industriji 

                                        

4 1 
Izdelava analize potenciala 
izrabe obnovljivih virov 
energije v občini 

                                        

4 2 

Postavitev sončnih 
kolektorjev za pripravo tople 
sanitarne vode v javnih 
stavbah 

                                        

4 3 
Postavitev fotovoltaičnih 
elektrarn 

                                        

5 1 
Vzpostavitev sistema 
upravljanja in vzdrževanja 
JR 

                                        

6 1 
Subvencioniranje javnih 
prevozov 

                                        

6 2 Dravska kolesarska pot                                         
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8.3 Finančni načrt 

 

V finančnem načrtu so vrednosti posameznih aktivnosti predvidene glede na trenutne 

cene storitev in materialov na trgu. Aktivnostim v akcijskem načrtu točnega stroška ni 

mogoče predvideti, saj je odvisen od velikega števila nepredvidljivih dejavnikov. Prav 

tako je financiranje iz ostalih virov (razpisi, ugodni krediti,…) težko predvideti zato je 

tovrstna delitev narejena v skladu s trenutno prakso in izkustvenim predvidevanjem.  

 
Tabela 4: Finančni načrt 

leto 
skupaj vrednost 

projekta (€) 
Strošek občine  

(€) 
Ostali viri (€) 

2017 68.000,00 42.000,00 26.000,00 

2018 54.000,00 47.000,00 7.000,00 

2019 51.000,00 46.500,00 4.500,00 

2020 65.000,00 53.500,00 11.500,00 

2021 51.000,00 46.500,00 4.500,00 

Skupaj 289.000,00 235.500,00 53.500,00 

 

 

  



 stran 54 

 

   

9 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA 

ENERGETSKEGA KONCEPTA 

9.1 Nosilci izvedbe energetskega koncepta 

 

Energetski koncept občine je dokument, ki dolgoročno ureja problematiko oskrbe in 

rabe energije ter s svojimi aktivnostmi vodi občino k izboljšanju energetskega stanja, 

povečanju rabe obnovljivih virov, zmanjšanju emisij TGP ter izboljšanju bivalnega 

okolja za občane. Vse to pa je v celoti odvisno od izvajanja energetskega koncepta. 

Občina se je, z izdelavo in sprejetjem lokalnega energetskega koncepta na 

občinskem svetu, zavezala k izvajanju le-tega. Zato je ključnega pomena, kako bo 

sestavljena ekipa, ki bo kvalitetno izvajala vse aktivnosti, ki so opredeljene v LEK-u. 

 

Zaradi obsežnosti aktivnosti je potrebno vzpostaviti energetski menedžment s takšno 

sestavo, ki bo kos vsem zahtevnim nalogam. Ker se aktivnosti neposredno 

navezujejo na občino je najbolj smiselno, da delo »občinskega« energetskega 

menedžerja prevzame nekdo izmed zaposlenih v občinski upravi. Energetski 

menedžer si pa seveda mora vzpostaviti primerno ekipo (tudi v okviru občinske 

uprave), ki bo pomagala pri izvedbi posameznih aktivnosti. Za vse aktivnosti, ki so 

tehnično bolj zahtevne, pa energetski menedžer priskrbi ustrezno strokovno pomoč 

zunanjega izvajalca ali lokalne energetske agencije (v primeru če deluje na lokalnem 

področju).  

 

Energetski menedžer mora skrbeti za poročanje odgovornim osebam (županu in 

občinskemu svetu) o napredku pri izvajanju aktivnosti ter tudi določene aktivnosti z 

njimi usklajevati. Prav tako mora energetski menedžer skrbeti za kontinuirano 

poročanje pristojnemu ministrstvu v skladu s Pravilnikom o metodologiji in 

obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov. 

 

9.2 Viri financiranja projektov 

 

Izvajanje vseh aktivnosti lahko za občinski proračun predstavlja dodatno 

obremenitev, saj vse aktivnosti ne prinašajo neposrednih učinkov pri zmanjšanju 

stroškov, kot npr. zmanjšanje rabe energije v javnih ustanovah. Zato mora energetski 

menedžment iskati dodatne vire financiranja za izpeljevanje posameznih aktivnosti. 

V nadaljevanju je opisanih nekaj virov financiranja, ki se jih lahko poslužuje občina 

oz. jih lahko predlaga potencialnim investitorjem. 
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9.2.1 Financiranje ukrepov s pomočjo okoljskih kreditov 

 

Določene aktivnosti se lahko financirajo s pomočjo okoljskih kreditov, ki so namenjeni 

prav financiranju ukrepov URE in OVE. Občine se lahko poslužujejo financiranja s 

krediti le da je pri tem potrebno upoštevati zakonodajo, ki opredeljuje zadolževanje 

posamezne občine. Hkrati pa lahko občina svetuje občanom in podjetjem, da 

izrabljajo sredstva oz. kredite ekološkega sklada. 

 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je največja finančna ustanova, namenjena 

spodbujanju okoljskih naložb v Republiki Sloveniji. Osnovna dejavnost Sklada je 

ugodno kreditiranje različnih naložb varstva okolja po obrestnih merah, nižjih od 

tržnih.  

Za delovanje sklada je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. 

Dejavnosti sklada so zlasti:  

• kreditiranje naložb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero,  

• izdajanje garancij in drugih oblik poroštev za naložbe varstva okolja,  

• finančno, ekonomsko in tehnično svetovanje in  

• naloge, ki se nanašajo na izvajanje politike varstva okolja.  

 

Na skladu dodeljujejo kredite za okoljske investicije na podlagi javnih razpisov: 

 

• v programu kreditiranja okoljskih naložb občanov in 

• v programu kreditiranja okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 

posameznikov. 

 

Podatki o tekočih razpisih so na spletni strani 

http://www.ekosklad.si/html/kdo/main.html 

 

9.2.2 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije  

 

Občina se za izvedbo finančno zahtevnejših aktivnosti poslužuje pogodbenega 

zagotavljanja prihrankov energije. Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je 

mogoče izvajati za veliko ukrepov URE, kot je npr. zamenjava ogrevalnega sistema, 

zamenjava notranje razsvetljave, posodobitev javne razsvetljave, izgradnja  

DOLB-a, ipd..  

 

Storitve izvajalca obsegajo običajno, poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav, 

vodenja in nadzora obratovanja, servisiranja in vzdrževanja, tudi financiranje 

izvedenih ukrepov, izvajalcu pa se vložena sredstva povrnejo z udeležbo v doseženih 

prihrankih stroškov za energijo. 

 

http://www.ekosklad.si/html/dejavnosti/index.html#1
http://www.ekosklad.si/html/dejavnosti/index.html#3
http://www.ekosklad.si/html/dejavnosti/index.html#3
http://www.ekosklad.si/html/kdo/main.html
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Temelj pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem je obsežna pogodba, 

ki opredeljuje pogodbena načela, kot so: 

• doba trajanja pogodbe,  

• določitev osnove stroškov za energijo,  

• določitev prihranka stroškov za energijo, ki ga zagotavlja izvajalec, in  

• porazdelitev prihranka, ki lahko v celoti pripade izvajalcu ali pa si ga ta v 

določenem razmerju razdeli z naročnikom. 

 

9.2.3 Nepovratna sredstva 

 

Določen del sredstev lahko občina pridobi iz nacionalnih in evropskih razpisov. Pri 

tem je smiselno določene aktivnosti združevati v celostne projekte. Razpisi 

omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev tudi do višine 100% celotne vrednosti 

posameznega projekta. Najbolj smiselno je vključevati v projekte osveščevalne 

vsebine oz. tudi investicije v kolikor bodo razpisi dopuščali to možnost. Energetski 

menedžment se lahko za pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije obrne tudi na 

razna podjetja oz. organizacije, ki se ukvarjajo s pripravo razpisov. 

 

9.2.4 Tuji investitorji 

 

Določene aktivnosti, ki so predvidene v lokalnem energetskem konceptu, so 

namenjene tudi pomoči pri izvedbi kasnejših investicij (npr. priprava študije za 

postavitev DOLB-a). V teh primerih je smiselno, da energetski menedžment poskuša 

pridobiti sredstva investitorjev, ki bodo kasneje tudi koristniki posameznih rezultatov 

aktivnosti. 

 

9.3 Način spremljanja izvajanja ukrepov 

 

Uspešno izvajanje energetskega koncepta lahko zagotovimo v prvi vrsti z dosledno 

in kvalitetno izvedbo vseh ukrepov in pa s kontinuiranim spremljanjem učinkom pred 

in po izvedbi posamezne aktivnosti. Energetski menedžer mora skrbeti za 

ocenjevanje ukrepov, saj lahko le s tem oceni učinkovitost le-tega, ga sprotno 

prilagaja in s tem zagotovi doseganje ciljev. Energetski menedžer mora, odvisno od 

posameznega ukrepa, pripraviti indikatorje, ki bodo služili kot ocenjevalno orodje 

uspešnosti ukrepa (npr. zmanjšanje rabe energije, stroškov in emisij TGP, število 

obiskovalcev na seminarjih…). 

Spremljanje ukrepov se lahko vrši na več načinov. Energetski menedžer lahko za 

vsak ukrep zahteva kontinuirana poročila o uspešnosti izvedbe in pozitivne učinke na 
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občane, okolje, itd.. Za poročanje je zadolžen izvajalec ukrepa. Drugi način pa je, da 

energetski menedžer sam spremlja učinke glede na zastavljene indikatorje. Drugi 

način je sicer časovno bolj obremenjujoč za energetskega menedžerja, vendar ima 

pozitivne učinke v smislu objektivnega ocenjevanja ukrepov. Ne glede na odločitev, 

kakšen način spremljanja se bo vzpostavil v občini, je pomembno da se vsi podatki 

zbirajo na enem mestu, v vzpostavljeni ekipi energetskega menedžmenta. 

Za kvalitetno spremljane izvedenih ukrepov je potrebno vzpostaviti informacijsko 

podporo, ki bo omogočala energetskemu menedžerju celovit nadzor nad rabo 

energije v javnih stavbah ter analiziranje vhodnih podatkov. Hkrati mora omogočati 

samodejno spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov. Zelo pomembno je, da javne 

ustanove in druge inštitucije aktivno sodelujejo v sistemu energetskega upravljanja. 

S tem dosežemo večjo osveščenost v dotični stavbi ter na drugi strani olajšamo delo 

energetskemu menedžerju, saj v stavbah sami spremljajo in vpisujejo rabo energije 

ter izvedene ukrepe v skupni informacijski sistem. Kvalitetno vzpostavljen 

informacijski sistem zagotavlja zmanjšanje rabe energije, stroškov ter emisij TGP. 

Podatki iz informacijskega sistema služijo energetskemu menedžerju za poročanje 

vodstvu občine ter pristojnim ministrstvom. 

 

 

 




