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1 Namen in cilji projekta 
Namen projekta je izboljšanje energetskega stanja v občini in oblikovanje trajnostnega razvoja oskrbe z 
energijo v občini za naslednjih 10 let. 

Strateški cilji projekta: 

 široko sprejet Lokalni energetski koncept za območje Občine Radenci, 

 izboljšano sodelovanje in povezovanje na področju energetske oskrbe na območju občine 
Radenci, 

 učinkovit načrt ukrepov, ki bo zagotavljal dosego ciljev na področju URE in OVE in določitev 
odgovornosti za njegovo izvedbo, 

 merljivi kazalci za spremljanje doseganja dolgoročnih ciljev in realizacije ukrepov,  

 aktivna širša javnost, usmerjena v URE in OVE. 

Specifični cilji projekte: 

 vzpostavitev energetskega knjigovodstva v vseh stavbah, 

 dvig energetske učinkovitosti v javnih stavbah, 

 energetska sanacija javnih stavb in spodbujanje energetske sanacije stanovanjskih in ostalih stavb, 

 uvedba kogeneracije v čim več objektov, 

 sistem fotovoltaike na vseh objektih v občinski lasti, kjer so pogoji ustrezni, 

 obvezno priključevanje objektov na omrežje zemeljskega plina, 

 dolgoročno spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije, 

 spodbujanje gospodinjstev pri uvajanju energetsko varčnih načinov ogrevanja (URE) in možnosti 
koriščenja obnovljivih virov energije (OVE), 

 zagotavljanje energijske učinkovitosti pri prostorskem načrtovanju. 

Specifični cilji so podrobneje opredeljeni v drugem delu poročila, kjer so v okviru načrta ukrepov podani 
časovna dinamika, nosilec ukrepa, aktivnost občine in doba vračanja za posamezen specifičen cilj oz. 
ukrep za doseganje ciljev. 

2 Analiza obstoječega stanja  

2.1 Stanovanjski odjem  
Prevladujoč vir ogrevanja stanovanj v občini Radenci je ekstra lahko kurilno olje  (ELKO), s katerim se 
ogreva  52 % stanovanj, sledi raba lesa in lesnih ostankov, s katerimi se ogreva 38% stanovanj. Povprečni 
prebivalec občine Radenci je v letu 2002  porabil okrog 5.288 kWh energenta za ogrevanje oz.  3 % več kot 
povprečni prebivalec Slovenije. 

2.1.1 Večstanovanjske stavbe 

Na podlagi statističnih podatkov za leto 2002 se v občini s kotlovnicami ogreva 129 oz. 6,2 % stanovanj, 
kar ustreza 4,3 % stanovanjskih površin občine. Preko skupnih kotlovnic se ogrevajo le nekateri 
večstanovanjski objekti v naselju Radenci. Za ogrevanje se v večini večstanovanjskih objektov uporablja 
ELKO, le ena kotlovnica za ogrevanje uporablja zemeljski plin.  

2.2 Javne stavbe 
Normirana povprečna specifična raba energije (energetsko število) za ogrevanje osnovnih šol in vrtcev v 
občini Radenci znaša 89,01 kWh/m

2
/leto. Nobena izmed obravnavanih šol in vrtcev ne presega alarmne 

vrednosti 200 kWh/m
2
. Večina šol in vrtcev za katere smo pridobili podatke presega priporočeno vrednost. 

Najbližje priporočeni vrednosti so pri OŠ Kapela. Dijaški dom Srednje šole za gostinstvo in turizem je eden 
izmed najbolj energetsko potratnih objektov v občini Radenci. Objekt je v slabem stanju, neizoliran in 
potreben temeljite obnove. Gre za objekt, ki ni v lasti občine.  

Izračunana povprečna specifična raba energije za ogrevanje drugih javnih objektov (brez šol in vrtcev)  v 
občini za leto 2010 znaša 143 kWh/m

2
/a ogrevane površine. Zlasti Zdravstvena postaja Radenci krepko 

presega povprečno alarmno vrednost energijskega števila. 
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Grafikon 1: Specifična raba energije za ogrevanje v osnovnih šolah in vrtcih v občini Radenci 

 
Vir: Preliminarni pregled objektov, podatki izpolnjenih vprašalnikov 2011/2012 

 
Grafikon 2: Specifična raba energije za ogrevanje v drugih javnih stavbah v občini Radenci 

 
 
Vir: Preliminarni pregled objektov, podatki izpolnjenih vprašalnikov 2011/2012 
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2.3 Raba električne energije 
Skupna poraba električne energije v občini je v letu 2010 po podatkih podjetja Elektro Maribor d.d. znašala 
26.695.615 kWh in je bila po posameznih skupinah porabnikov porazdeljena takole: 

 32 % gospodinjstva, 

 66 % poslovni odjem, 

 2 % javna razsvetljava. 

Po podatkih, ki pa smo jih prejeli je bila povprečna raba električne energije v občini Radenci 1.606 kWh na 
gospodinjstvo, kar je 2,3 % nad slovenskim povprečjem.  

2.4 Javna razsvetljava v občini 
V občini Radenci javno razsvetljavo upravlja in vzdržuje družba EP - Elektro in gradbene storitve d.o.o., 
Šratovci. Javna razsvetljava je urejena v največjih naseljih, in sicer Radenci, Rihtarovci, Turjanci, Hrastje 
Mota, Šratovci, Boračeva, Janžev Vrh, Kapelski Vrh in Paričjak. 

V razsvetljavo javnih cest in javnih površin je vgrajenih 710 svetilk, ki pa vsa ne ustrezajo zahtevam iz 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l.RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). V skladu 
z uredbo je neustreznih kar več kot polovica oz. 362 svetilk, 258 svetilk je le pogojno ustreznih. Preostalih 
90 svetilk ustreza zahtevam uredbe. 

Na podlagi podatkov podjetja EP - Elektro in gradbene storitve d.o.o., Šratovci je skupna poraba električne 
energije za javno razsvetljavo, to je razsvetljavo občinskih cest in javnih površin na območju občine leta 
2008 znašala 524.224 kWh oz. 100,70 kWh / prebivalca občine. Podatek se nekoliko razlikuje od podatkov 
distributerja električne energije, po katerih je znašal kazalec leta 2010 93,83 kWh / prebivalca občine. 
Poraba električne energije je tako visoko nad ciljno vrednostjo 44,5 kWh / prebivalca. 

2.5 Raba energije vseh porabnikov občini 
Preglednica 1: Skupna raba energije za ogrevanje in javno razsvetljavo v občini Radenci za leto 2010 

 
les ELKO elektrika 

zemeljski 
plin 

UNP drugo skupaj 

STANOVANJA (preračun po podatkih REN 2010 in podatki Elektro Maribor d.d.)* 

kWh/leto 84.145 114.656 6.209 5.781 1.606 128.541 340.938 

% 24,68 33,63 1,82 1,70 0,47 37,70   

PODJETJA** (podatki 2010; iz anket) 

kWh/leto     14.436.746 2.184.506     16.621.252 

%     86,86 13,14       

JAVNE STAVBE (podatki 2010; podatki iz anket) 

kWh/leto   381.560 953.822 1.596.596     2.931.978 

%   13,01 32,53 54,45       

Javna razsvetljava (podatki 2010, podatki Elektro Maribor d.d.) 

kWh/leto     494.497       494.497 

%               

Skupna okvirna poraba *** 

KWh/leto 84.145 496.216 15.891.274 3.786.883 1.606 128.541 20.388.665 

% 0,41 2,43 77,94 18,57 0,01 0,63   

Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002; Ren 2010; 
Elektro Maribor d.d. 
* dejanska poraba zate energente ni poznana; prikazane so informativne ocene porabe glede na trende v primerjavi s podatki iz 
Popisa 2002; ni znano koliko premoga se porabi za ogrevanje stanovanj 
** delni podatki – podatki se nanašajo le na izbrana podjetja, ki so izpolnila vprašalnik in na izračun na podlagi trendov 
*** izračunana je skupna okvirna raba, ker so nekatere podatki pomanjkljivi in ni možno podati dejanske skupne porabe 

 
Skupna raba energije v občini Radenci je ocenjena, saj zaradi nekaterih manjkajočih podatkov ni možno 
podati natančnih številk glede porabe energentov. Zato je bila poraba zagotovo večja od navedene.  
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3 Analiza oskrbe z energijo 

3.1 Oskrba s toploto 
Večji del objektov v občini (med njimi tudi večstanovanjske stavbe) se ogreva na tekoča goriva (ELKO).  

Občina nima daljinskega ogrevanja. 

Čez območje občine poteka prenosno omrežje zemeljskega plina, katerega sistemski operater (SOPO) je 
družba Plinovodi d.o.o. Na prenosno plinovodno omrežje se navezuje distribucijsko plinovodno omrežje, 
preko katerega sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO), to je podjetje Mestni plinovodi d.o.o., 
omogoča distribucijo zemeljskega plina končnim porabnikom. Konec leta 2011 je bilo izdelanih 380 
priključkov, od katerih je aktivnih le nekaj več kot polovica, oz. 196 priključkov. Iz navedenega izhaja, da je 
v občini Radenci glede na obstoječe stanje s tehničnega vidika na voljo še 420 priključnih mest. 

Distributer električne energije na območju občine je Elektro Maribor d.d.. Oskrbovanje z električno energijo 
občine poteka preko 20 kV srednjenapetostnega omrežja in 47 napajalnih transformatorskih postaj 20/0,4 
kV, ki se napajajo iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Radenci preko šestih 20 kV 
izvodov. RTP 110/20 kV Radenci je vzankana v t.i. 110 kV prekmursko zanko. Po območju občine trenutno 
poteka 37 km nadzemnega in 16 km podzemnega srednjenapetostnega omrežja. Povprečna starost 
srednjenapetostnega omrežja znaša 29 let, nizkonapetostnega omrežja pa 31 let. 

4 Analiza emisij 
 
Preglednica 2: Emisije posameznih škodljivih snovi, ki so v občini Radenci nastale v letu 2010 kot 
posledica porabe posameznih goriv pri stanovanjih (Vir: Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti., Napaka! 
Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti., Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.) 

Vrsta goriva 
Primarna 

energija* v 
kWh 

CO2  

(kg/a) 
SO2 (kg/a) NOx (kg/a) 

CxHy 

(kg/a) 
CO (kg/a) Prah (kg/a) 

PREMOG 1.023.318 357.340 5.526 626 3.352 18.788 1.179 

LES 11.333.431 0 449 3.468 3.468 97.920 1.428 

ELKO 18.516.334 4.932.712 7.999 2.666 400 3.000 333 

Z. PLIN 998.324 204.855 0 108 22 126 0 

UNP 203.670 40.327 2 73 4 37 1 

Skupaj** 32.075.079 5.535.233 13.976 6.942 7.246 119.870 2.941 

ELEKTRIČNA 
ENERGIJA*** 

637.070 318.576 1.849 1.656 702 4.078 64 

Skupaj 32.712.149 5.853.809 15.824 8.598 7.948 123.948 3.005 

* 1TJ=277.780 kWh         
** Skupaj - vsota ne vključuje energije pridobljene iz drugih virov in električne energije    
*** Skupaj z električno energijo - vsota ne vključuje energije pridobljene iz drugih virov 

 
V primerjavi s slovenskim povprečjem gospodinjstva v občini z ogrevanjem povzročijo nadpovprečne 
količine emisij CO2 in CO zaradi prevladovanja uporabe energentov fosilnega izvora (kurilno olje, UNP). 

5 Šibke točke oskrbe in rabe energije  
 
Preglednica 3: Šibke točke po posameznih področjih 

Področje Kazalniki 

Stanovanja - 
ogrevanje 

 Specifična raba električne energije na prebivalca in glede na površino se povečuje. 
Na kvadratni meter stanovanjske površine se je v povprečju povišala za 2 % letno v 
obdobju 2002 – 2010.  Poraba električne energije na prebivalca se je v letu 2008 
znašala 1.649 kWh/leto, v letu 2010 pa 1.606 kWh/leto. 

 Specifična raba energije za ogrevanje stanovanj je bila v letu 2002 133 kWh/m
2
, v 

letu 2010 pa 137 kWh/m
2
. V specifični rabi energije za ogrevanje so upoštevani vsi 

energenti, ne samo elektrika. 

 Po posodobitvi predpisov s področja URE (2008) je bilo zgrajenih 7 % stanovanj. Po 
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Področje Kazalniki 

podatkih naj bi bilo po letu 2001 prenovljenih 5 % stanovanj. Koliko jih je dejansko 
obnovljeno skladno s predpisi na področju URE pa ni znano. 

 Velik je delež ELKO v rabi končne energije. Kar 51 % gospodinjstev v občini 
uporablja za ogrevanje ELKO, sledi les  (37,8 %).  Delež gospodinjstev, ki se 
ogrevajo na ELKO se še vedno povečuje, kljub temu, da je možnost izkoriščanja 
plinovodnega omrežja in OVE. 

 V občini Radenci je po podatkih distributerja zemeljskega plina izvedenih 380 
plinovodnih priključkov, aktiviranih pa le 196 (slabih 52 %). 

 Obravnavane skupne kotlovnice se ogrevajo preko ELKO, razen ene, ki se ogreva 
na zemeljski plin. Skupne kotlovnice na ELKO predstavljajo tudi potencialno 
nevarnost za onesnaževanje podtalnice.   

 Zanemarljiv delež ostalih obnovljivih virov energije. 

 V občini Radenci naj bi se po podatkih SURS 2,8 % električne energije porabilo za 
ogrevanje. 

Javna 
razsvetljava 

 Na podlagi zadnjih razpoložljivih pridobljenih podatkov podjetja EP - Elektro in 
gradbene storitve d.o.o., Šratovci je izračunana skupna poraba električne energije 
za javno razsvetljavo, to je razsvetljavo občinskih cest in javnih površin na območju 
občine Radenci leta 2008 znašala 524.224 kWh oz. 100,70 kWh / prebivalca 
občine. Podatek se nekoliko razlikuje od podatkov distributerja električne energije, 
po katerih je znašal kazalec leta 2008 103,72 kWh / prebivalca občine, leta 2009 
91,88 kWh / prebivalca občine in leta 2010 93,83 kWh / prebivalca občine. 
Navedeni kazalec kaže, da je poraba električne energije v občini visoko nad ciljno 
vrednostjo 44,5 kWh / prebivalca, saj jo presega za več kot 1 x. 

 Večina svetilk ne ustreza zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaženja okolja, glede omejevanja svetlobnega sevanja navzgor.  

Javne stavbe 

 Splošne šibke točke v javnih stavbah v občini Radenci so naslednje: 
o slaba izolacija ovoja zgradbe, 
o slaba izolacija kotlovnic, 
o podstrešje ni izolirano, 
o okna/vrata so potrebna zamenjave, 
o v nobeni javni stavbi ne pripravljajo sanitarne tople vode s pomočjo sončne 

energije. 

 Povprečna specifična raba energije za ogrevanje v javnih objektih v občini je 105 
kWh/m

2
a. Le 20% javnih stavb (glede na ogrevano površino) ustreza splošnim 

kriterijem učinkovite rabe energije (80 kWh/m
2
a). Samo ena stavba ustrezale 

sodobnim kriterijem energijske učinkovitosti (40 kWh/m
2
a). 

 Povprečna specifična raba električne energije, v javnih objektih v občini je 31 
kWh/m

2
a (še sprejemljiva bi bila raba do 20 kWh/m

2
a). Le 3 objekti imajo specifično 

rabo električne energije v okviru sprejemljive vrednosti. 

 Ni enotnega spremljanja rabe energije (energetskega knjigovodstva). 

 Ni kronoloških podatkov o rabi energije in že uveljavljenih ukrepih URE. 

 Majhen delež OVE – iz razpoložljivih podatkov ni razvidna uporaba OVE v končni 
rabi energije. 

 Velik delež zemeljskega plina v rabi energije za ogrevanje – delež zemeljskega 
plina za ogrevanje javnih stavb je 81 % in 19 % ELKO. 

Večja podjetja 

 Majhen delež rabe OVE. 

 Majhen delež soproizvodnje - s soproizvodnjo električne in toplotne energije. 

 Odsotnost celovitega energetskega upravljanja. 

Oskrba s toploto 
iz kotlovnic 

 slab nadzor nad lokalnimi kotlovnicami in sorazmerno veliko število skupnih 
kotlovnic, ki za ogrevanje uporabljajo ekstra lahko kurilno olje in imajo možnost na  
zemeljski plin, 

Električna 
energija - 

gospodinjstva 

 velika poraba električne energije za ogrevanje sanitarne vode. 

Promet  favoriziran osebni motoriziran cestni promet - večina prometnih tokov predstavljajo 
osebna motorna vozila (več kot 70 %); 

 Splošni trend povečevanja rabe energije v prometu, saj se število vozil stalno 
povečuje, uvajanje vozil, ki uporabljajo alternativne vire pa je zelo počasno. 

 Trend povečevanja emisij toplogrednih plinov in hrupa zaradi prometa. 
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Področje Kazalniki 

 Dojemanje avtomobila kot statusni simbol in slaba okoljska osveščenost. 

Daljinsko 
ogrevanje 

 Občina nima zgrajenega sistema daljinskega ogrevanja  

Plinovod  velik delež neaktivnih priključkov v plinovodnem omrežju 

 

6 Potencial obnovljivih virov energije (OVE) 

6.1 Lesna biomasa 
Občina Radenci ima po podatkih Zavoda za Gozdove Slovenije (podatki iz baze SWEIS) 825 ha gozdov, 
kar predstavlja 24,2 % površine občine. 84,1 % delež gozdov je v zasebni lasti. Gozdna posest, manjša od 
5 ha, nudi lastnikom le občasen donos, večja od 25 ha pa jim že prinaša trajne donose. Manj odprtih in 
težko dostopnih gozdov v občini ni. Po podatkih je največji možen letni posek 3.061 m

3
 lesa/leto. 

Realizacija največjega možnega poseka je 2.052 m
3
.  

Na Zavodu za gozdove RS so oblikovali skupen rang, ki ima 5 stopenj primernosti. Rang 1 so dobile 
občine, ki so na podlagi omenjenih kazalcev manj primerne za rabo lesne biomase, v rang 5 pa so uvrstili 
občine, ki so bolj primerne. Občina Radenci ima rang primernosti 2 (demografski kazalci: 2,  socialno-
ekonomski kazalci: 2 in gozdnogospodarski kazalci: 4). 

6.2 Bioplin 
Po popisu kmetijskih gospodarstev junija 2000, ki ga je izvajal Statistični urad RS je bilo na območju občine 
Radenci 328 družinskih kmetij, ki imajo skupno v uporabi 1.947,87 ha zemljišč. Po podatkih je bilo v letu 
2006 v občini Radenci s sladkorno peso zasejanih 295,65 ha kmetijskih površin. Po podatkih povzetih po 
Popisu kmetijstev 2000 je v občini 328 kmetijskih gospodarstev, od tega je 25 kmetij usmerjenih v 
poljedelstvo, 73 kmetij je usmerjenih v mešano živinorejo, 59 v mešano rastlinsko predelavo in živinorejo, 
56 v mešano rastlinsko pridelavo, 77 kmetij ima trajne nasade, 15 kmetij redi prašiče in perutnino, 19 
pašno živino, le 3 pa so usmerjene v vrtnarstvo. V obdobju 11 let od zadnjega popisa se je stanje na 
področju verjetno precej spremenilo, zato je potrebno preveriti kakšne so dejanske možnosti izkoriščanja 
tega potenciala. 

Odpadke iz občine Radenci organizirano odvažajo na odlagališče v Puconcih in Gornji Radgoni. Na čistilni 
napravi v Radencih se bioplin ne pridobiva. 

6.3 Sončna energija 
Sončna energija se že izkorišča na 3 objektih kjer so nameščeni fotovoltaični sistemi. Potrebno je narediti 
podrobnejše študije katere javne stavbe so primerne za koriščenje sončne energije. Koriščenje te energije 
je potencial, ki ga je potrebno izkoristiti. 

Ljudje so v povprečju splošno slabo obveščeni o možnostih izkoriščanja sončne energije, zato predlagamo, 
da občina aktivneje pristopi k promoviranju o možnostih izrabe sončne energije in informiranju občanov o 
subvencijah, ki jih za te namene namenja država. 

6.4 Geotermalna energija 
 
Občina leži na območju, kjer se eden največjih odkritih potencialov za izkoriščanje geotermalne energije v 
Sloveniji, to je v tako imenovanem Panonskem bazenu. V Pomurju je namreč že veliko število vrtin, s 
katerimi so zajeli termalno vodo. Problem se koriščenja geotermalne energije se kaže v velikih investicijskih 
sredstvih. 

6.5 Vodna energija 
Reka Mura je neizkoriščen hidroenergetski potencial severovzhodne Slovenije, čeprav ima zelo dobre 
hidrološke danosti - za Dravo najugodnejše v Sloveniji. Možnost energetske izrabe Mure je postala pri nas 
aktualna, potem ko je bila reka Drava bolj ali manj izkoriščena. 

Na Muri obratuje vrsta hidroelektrarn, a reka je energetsko izrabljena le na območju Avstrije. Zadnja 
hidroelektrarna Spielfeld je zgrajena tik pred odsekom, v katerem postane struga  Mure državna meja med 
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Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo (Vir: Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). Predvidena je 
izgradnja verige večjih hidroelektrarn. Male hidroelektrarne niso predvidene. 

6.6 Vetrna energija 
 
Nimamo podatkov o tem, da bi bile na območju občine opravljene meritve jakosti vetra. Tako ne moremo 
ugotavljati smotrnosti izkoriščanja vetrne energije, saj je običajno večji potencial na grebenih,  

6.7 Vodna energija 
Reka Mura je neizkoriščen hidroenergetski potencial severovzhodne Slovenije, čeprav ima zelo dobre 
hidrološke danosti - za Dravo najugodnejše v Sloveniji. Možnost energetske izrabe Mure je postala pri nas 
aktualna, potem ko je bila reka Drava bolj ali manj izkoriščena. 

Na Muri obratuje vrsta hidroelektrarn, a reka je energetsko izrabljena le na območju Avstrije. Zadnja 
hidroelektrarna Spielfeld je zgrajena tik pred odsekom, v katerem postane struga  Mure državna meja med 

Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo (Vir: Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). Predvidena je 
izgradnja verige večjih hidroelektrarn. Male hidroelektrarne niso predvidene. 

6.8 Komunalni odpadki 
Odpadki nastali v občini se odlagajo na regijskem centru za ravnanje z odpadki v Puconcih. 

7 Predlogi ukrepov  

7.1 Ukrepi na področju oskrbe z energijo 

7.1.1 Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje njene 
kakovosti v okviru predpisov in standardov 

 Izvedba posodobitev omrežja naj poteka v skladu s planom posodobitev distributerja/upravljavca 
električnega omrežja. 

7.1.2 Povečanje učinkovitosti distribucijskih sistemov 

 Nadomestitev dotrajanih kotlov na ELKO s kotlom na OVE. 

 Namestitev termostatskih ventilov in delilnikov toplote v stanovanjske blokih. 

 V primeru, da se zgradi DOLB Radenci, naj se animira podjetja in občane k priključevanju. 

 Koriščenje obstoječega plinovodnega omrežja. 

7.1.3 Povečanje učinkovitosti večjih kotlovnic 

 Ob zamenjavi kotla v skupni kurilnici za ogrevanje stanovanj naj se vpelje lesno biomaso namesto 
ELKO. 

7.2 Ukrepi na področju učinkovite rabe energije (URE) 

7.2.1 Stanovanja 

 Informiranje občanov o možnostih izkoriščanja, sofinanciranja in kreditiranja projektov OVE in URE 
z objavljanjem člankov v občinskih sredstvih javnega obveščanja o prej omenjenih tematikah 
(internetna stran občine, občinsko glasilo). 

 Organizacija delavnic o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev s področja URE in OVE. 

 Preučitev možnosti za postavitev daljinskega ogrevanja v strnjenem delu naselja Radenci in 
mikrosistemov daljinskega ogrevanja v manjših strnjenih naseljih. 

Preglednica 4: Ukrepi učinkovite rabe energije 
 NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO V STANOVANJIH 

OGREVANJE 

- dobra toplotna izoliranost stavbe 
- natančna regulacija temperature v prostorih (ena stopinja nižja temperatura v 

prostoru pomeni 5 % prihranek energije) 
- vgradnja termostatskih ventilov 
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 NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO V STANOVANJIH 

- primerna razporeditev grelnih teles 
- odstranitev ovir pred ogrevali (npr. zavese preko radiatorja preprečujejo boljše 

oddajanje toplote) 
- izločitev zraka iz ogreval (lahko prihranimo 15 % energije) 
- kakovostna vrata in okna 
- dodatna zatesnitev oken 
- uporaba obnovljivih virov energije 
- pravilno prezračevanje: zapremo ventil na radiatorju in nekaj minut na stežaj 

odpremo okno; po potrebi večkrat na dan, namesto dolgotrajnega prezračevanja 
skozi priprto okno 

- prekinitev ogrevanja oz. nočno znižanje temperature ogrevne vode (prihranimo 
okrog 10 % energije) 

- električne grelne naprave naj bodo čim manj v uporabi 

ELEKTRIČNA 
ENERGIJA 

- primerna razporeditev luči za razsvetljavo 
- uporaba varčnih žarnic, kjer so luči pogosto prižgane 
- v čim večji meri izkoriščati dnevno svetlobo 
- ugašanje luči, ko ni nikogar v prostoru 
- izklapljanje aparatov, ko niso v uporabi 
- ob nakupu električnih aparatov se odločite za nakup energetsko varčnih 

gospodinjskih aparatov (aparati v energijskem razredu A porabijo za približno 
polovico manj energije kot naprave iz razreda D in do 75 % manj kot naprave iz 
razreda G) 

- perite perilo pri nižji temperaturi (če perete perilo pri 40°C namesto pri 60°C, boste 
pri tem porabili za tretjino manj električne energije) 

- redno odmrzujte hladilnike in zamrzovalnike 
- vrat hladilnika ne puščajte odprtih dlje, kot je potrebno, da vanj oz. iz njega vzamete 

hrano 
- kadar kuhate, imejte posodo pokrito s pokrovko, da zmanjšate kondenzacijo ter 

porabo električne energije ali uporabite ekonom lonec, ki porabi manj energije 
- uporaba zunanjih senčil (poleti preprečevanje vdora toplote v stavbo, pozimi za 

zmanjšanje toplotnih izgub skozi okna) 
- redno vzdrževanje klimatskih naprav 

VODA 

- na termostatu bojlerja nastavite temperaturo na največ 60°C 
- kopanje: pri prhanju porabimo trikrat manj vode in s tem energije kot pri kopanju v 

kadi 
- med umivanjem naj teče voda le takrat, ko jo dejansko potrebujemo (ne pa ves čas, 

kajti z vodo odteka tudi energija; tako tista, ki je bila potrebna za transport in 
pripravo vode do uporabnika, kot energija, potrebna za segretje vode na želeno 
temperaturo) 

- redno vzdrževanje pip (pipa iz katere kaplja, potroši 25 litrov vode na dan) 
- vgradnja varčnih WC-kotličkov, ki imajo dve stopnji splakovanja 
- vgradnja števcev za posamezno stanovanje v večstanovanjskih stavbah 
- nakup sodobnih pralnih in pomivalnih strojev, ki imajo manjšo porabo elektrike in 

vode 

7.2.2 Javni objekti 

Na podlagi izvedenih preliminarnih energetskih pregledov javnih stavb v občini smo pripravili sklop ukrepov 
za učinkovito rabo energije v posameznih javnih zgradbah. Predlagani ukrepi so razporejeni z 
energetskega stališča od bolj do manj pomembnih.  
 
Preglednica 5: Predlogi ukrepov v javnih stavbah občine Radenci 

Objekt 

Specifična raba 
energije - samo za 

ogrevanje (kWh/m
2
/a) 

t.i. energetsko število 

PREDLAGANI UKREPI 

Osnovna šola Radenci 69 1. Celotna izolacija starega dela šole, 
2. Namestitev termostatskih ventilov kjer jih ni, 
3. Zmanjšanje števila bojlarjev, 
4. Menjava peči za ogrevanje 
5. Ureditev sanitarij 
6. Prenova vodovodne napeljave 
7. Priprava sanitarne tople vode v kombinaciji s sončnimi 

prejemniki (kolektorji) 
8. Vgradnja senzorjev za vklop/izklop luči v sanitarijah 
9. Vgradnja varčnih pip in varčnih kotličkov 

OŠ Radenci - 
telovadnica 

110 

Vrtec Radenci, enota 98 Načrtuje se novogradnja vrtca, zato ne podajamo ukrepov. 
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Objekt 

Specifična raba 
energije - samo za 

ogrevanje (kWh/m
2
/a) 

t.i. energetsko število 

PREDLAGANI UKREPI 

»Radenski mehurčki«, 
Radenci 

Vrtec Radenci, enota 
»Vrtec na hribčku«, 
Janžev vrh 

101 

1. Vgradnja termostatskih ventilov 
2. Priprava sanitarne tople vode v kombinaciji s sončnimi 

prejemniki (kolektorji) 
3. Vgradnja senzorjev za vklop/izklop luči v sanitarijah 
4. Vgradnja varčnih pip in varčnih kotličkov 

Vrtec Radenci, enota 
»Grozdek«, Kapela* 

57 

1. Priprava sanitarne tople vode v kombinaciji s sončnimi 
prejemniki (kolektorji) 

2. Vgradnja senzorjev za vklop/izklop luči v sanitarijah 
3. Vgradnja varčnih pip in varčnih kotličkov 
4. Uporaba varčnih kompaktnih sijalk, kjer le te še niso 

zamenjane 

Osnovna šola Kapela, 
Kapela 

82 

Objekt je star 46 let. Leta 2000 je bila izvedena delna 
prenova fasade, strehe in oken. 
1. Zamenjava še preostalih neustreznih oken 
2. Ureditev prezračevanja, ki sedaj ne deluje, čeprav je 

prezračevalni sistem zgrajen 
3. Obnova vodovodnega sistema v jedilnici in kuhinji 
4. Priprava sanitarne tople vode v kombinaciji s sončnimi 

prejemniki (kolektorji) 
5. Vgradnja senzorjev za vklop/izklop luči v sanitarijah 
6. Vgradnja varčnih pip in varčnih kotličkov 
7. Uporaba varčnih kompaktnih sijalk, kjer le te še niso 

zamenjane 

Srednja šola za 
gostinstvo in turizem, 
Radenci 

101 

1. Izolacija strehe 
2. Izolacija fasade 
3. Vgradnja termostatskih ventilov 
Objekt ni v lasti občine. 

Dijaški dom Srednje šole 
za gostinstvo in turizem, 
Radenci 

144 

Gre za objekt, ki je betonski, brez izolacije 
1. Celotna energetska sanacija objekta 
2. Zamenjava kritine in izolacija strehe 
3. Vgradnja termostatskih ventilov 
Objekt ni v lasti občine. 

Zdravstvena postaja 
Radenci, Radenci* 

216 

1. Izolacija strehe 
2. Priprava sanitarne tople vode v kombinaciji s sončnimi 

prejemniki (kolektorji) 
3. Vgradnja senzorjev za vklop/izklop luči v sanitarijah 
4. Vgradnja varčnih pip in varčnih kotličkov 
5. Uporaba varčnih kompaktnih sijalk, kjer le te še niso 

zamenjane 

Dom starejših občanov, 
Radenci  

69 

Objekt je bil zgrajen 2008. V domu načrtujejo prehod na 
ogrevanje z obnovljivimi viri energije (kogeneracija). Glede 
na to da gre za novogradnjo se objekt nahaja v dobrem 
stanju. 

Občinska stavba, 
Radenci 

144 

1. Izolacija strehe 
2. Vgradnja termostatskih ventilov 
3. Vgradnja senzorjev za vklop/izklop luči v sanitarijah 
4. Vgradnja varčnih pip in varčnih kotličkov 
5. Uporaba varčnih kompaktnih sijalk, kjer le te še niso 

zamenjane 

7.2.3 Industrija in prodajni ter storitveni sektor 

 Organizacije v gospodarstvu naj vzpostavijo sistematično vodenje energetskega knjigovodstva, kar 
pomeni določene energijske in ekonomične prihranke. 

 Glede na velikost občine in podjetij v občini je smiselno imeti v občini enega energetskega 
managerja, ki bi skrbel za energetsko politiko vseh podjetij. 

 Seznaniti podjetja z možnostmi za pridobitev nepovratnih sredstev za financiranje študij 
izvedljivosti in investicij na področju URE in OVE in spodbujati podjetja za izrabo OVE. 

 S študijo preučiti možnost izvedbe kogeneracije v podjetjih in zdravilišču. 
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7.2.4 Javna razsvetljava 

Prilagoditi oziroma zamenjati je treba neustrezno razsvetljavo do 31. decembra 2016. 
 

7.3 Ukrepi na področju obnovljivih virov energije (OVE) 

7.3.1 Lesna biomasa 

Trajno energetsko rabo potencialov lesne biomase v občini Radenci bi dosegli s spodbujanjem projektov 
daljinskega in individualnega ogrevanja z lesno biomaso, kar je tudi skladno s cilji Resolucije o 
Nacionalnem energetskem programu. Možno je pridobiti nepovratna sredstva, ki jih razpisuje Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije (URL naslov: http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=obcine). 

Predlagane aktivnosti izkoriščanja lesne biomase: 

 vgradnja skupne kotlovnice na lesno biomaso kjer je to smiselno (študija izvedljivosti), 

 izvedba manjših mikrosistemov daljinskega ogrevanja na manjših strnjenih območjih, kjer se ogrevajo 
na ELKO in so kotli starejši od 15 let. Te kotle bo potrebno postopoma zamenjati. Tu je smiselno 
porabnike preusmeriti na uporabo obnovljivih virov energije npr. DOLB v kombinaciji s toplotnimi 
črpalkami. 

Zaradi neizkoriščenosti potencialov lesne biomase predlagamo, da občina izdela program za spodbujanje 
privatnih lastnikov za aktivnejše gospodarjenje z gozdovi. 

7.3.2 Izraba bioplina 

Ekonomika bioplinskih sistemov je upravičena nekje pri obsegu hlevskih ostankov 130 GVŽ (kar ustreza 
130 glavam govedi, 1.130 glavam prašičev ali 43.300 piščancem), kar pomeni, da bi bilo za ekonomično 
izkoriščanje bioplina potrebno združevanje hlevskih ostankov več večjih kmetij. Govorimo o zbiranju 
presežnih hlevskih ostankov na skupnem zbirnem mestu, običajno na eni od večjih kmetij, na lokaciji, ki je 
za tako dejavnost primerna. 

Potrebno je preveriti ali je možna izraba bioplina v kombinaciji različnih substratov npr. v kombinaciji z 
rastlinskim odpadom. Ekonomsko in izvedbeno upravičenost bo pokazala študija izvedljivosti. 

7.3.3 Izraba sončne energije 

V občini so postavljene tri zasebne sončne elektrarne. Ljudje so v povprečju splošno slabo obveščeni o 
možnostih izkoriščanja sončne energije, zato predlagamo, da občina aktivneje pristopi k promoviranju o 
možnostih izrabe sončne energije in informiranju občanov o subvencijah, ki jih za te namene namenja 
država. 

7.3.4 Izraba vetrne energije 

Večji potencial izrabe vetrne energije na območju občine Radenci ni ugotovljen.  

7.3.5 Izraba vodne energije 

Vodni potencial obstaja na reki Muri.  

7.3.6 Izraba geotermalne energije 

Iskanje in izkoriščanje geotermalnih virov predstavlja kompleksen projekt, kjer je potrebna predhodna 
natančna ocena geoloških pogojev, temperature, količine in kakovost termalne vode. Projekti zajema 
termalne vode so tehnološko in ekonomsko zelo tvegani, tveganje pa se zmanjšuje čim boljše so geološke 
raziskave terena. Stroški vrtanja z globino naraščajo in predstavljajo znaten del naložbe. 

Potencial je v občini težko določljiv (potencial v smislu izkoriščanja toplih vrelcev). Natančno oceno bi bilo 
ob želji občine mogoče pridobiti s teoretičnimi študijami, ki bi določile mikrolokacije za raziskovalne vrtine 
(pilotni projekt) na osnovi katerih se pridobi točne podatke o geotermalnem potencialu na določenem 
območju.  

7.4 Ukrepi na področju prometa 
Splošni ukrepi na področju prometa so: 

http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=obcine
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 izgradnja in označevanje kolesarskih stez; 

 izboljšanje varnosti pešpoti in dostopov do javnih objektov ter javnega prevoza; 

 lokalni izobraževalni programi o trajnostni mobilnosti; 

 spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev; 

 spodbujanje uporabe alternativnih goriv; 

 popularizacija javnega prometa. 

7.5 Ukrepi na področju osveščanja, izobraževanja, informiranja 
Eden od investicijsko manj zahtevnih ukrepov, ki ima lahko velik učinek na ravnanje z energijo med občani, 
je program osveščanja, izobraževanja in informiranja. Projekt informiranja javnosti naj bo zastavljen v 
sodelovanju z Energetsko svetovalno pisarno tako, da bo dosegel prav vse skupine porabnikov energije v 
občini. »Ciljna publika« tega programa so vsi, ki so na kakršenkoli način povezani z rabo energije – 
gospodinjstva, podjetniki, otroci v vrtcih in šolah, ravnatelji šol in vrtcev, občinski uslužbenci. 
 
V nadaljevanju navajamo nekaj možnih aktivnosti, in sicer: 
 V nadaljevanju navajamo nekaj možnih aktivnosti, in sicer: 

 organizacija delavnic, okroglih miz, predstavitev na temo URE in OVE za širšo javnost, organizacija 
seminarjev za ravnatelje šol in vrtcev na temo URE, 

 organizacija ogledov primerov dobrih praks na terenu, 

 redno objavljanje člankov na temo OVE in URE v občinskih sredstvih javnega obveščanja, 

 redno poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih v medijih, ki so dostopni čim večjemu številu 
občanov, 

 organizacija seminarjev na temo URE za predstavnike večjih podjetij, 

 izdelava informativnih brošur na temo OVE in URE. 

Podjetnikom je potrebno prenesti informacije o pomenu URE, vodstvenemu kadru največjih podjetij v občini 
pa tudi informacije o soproizvodnji toplote in električne energije.  Ravnatelji šol in vrtcev morajo biti 
obveščeni o enostavnih neinvesticijskih ukrepih, ki prinašajo prihranke pri rabi energije. Prav tako jih je 
potrebno spodbuditi k organizaciji krožkov za otroke na temo OVE in URE. 

Lastniki etažnih stanovanj morajo prejeti informacije o prednostih ogrevanja iz skupnih centralnih kotlovnic. 
Poleg tega jim je potrebno prenesti informacije o možnih prihrankih, ki izhajajo iz namestitve delilnikov 
stroškov porabljene energije, ki odčitavajo dejansko porabljeno energijo na posameznem ogrevalu. 

Na področju OVE naj bo poudarek na osveščanju o možnostih izrabe lesne biomase in sončne energije. 

Po sprejetju LEK na občinskem svetu je ključnega pomena, da se ta tudi dejansko začne izvajati. Zato bo 
morala občina poskrbeti za energetsko upravljanje, kar je bilo že podrobneje opredeljeno v predhodnih 
poglavjih. Tudi v primeru, ko občina za energetsko upravljanje pooblasti zunanjo osebo ali institucijo, je 
pomembno, da tudi sama ostane v kontaktu z aktualnimi temami na področjih OVE in URE. Zato je 
pomembno, da se skupina zaposlenih na občini redno udeležuje aktualnih seminarjev in delavnic na to 
temo. 

8 Akcijski načrt  

Predvidene vrednosti ukrepov so okvirne. Pred pričetkom izvajanja ukrepa je potrebno 
izbrati najugodnejšega ponudnika in preveriti možnosti financiranja iz različnih virov. 

UKREP 
TERMINSKI 

PLAN 
STROŠKI V € 

ENERGETSKI 
UČINKI 

spremembe v 
rabi končne 

energije v letu 
2022 glede na 
leto 2009/2010  

EMISIJSKI 
UČINKI 

spremembe 
emisije CO2 

glede na 
leto 

2009/2010 

AN1: 25 % delež OVE v rabi končne energije leta 2020 (EU – podnebno energetski paket)  

STAVBE (STANOVANSKE, JAVNE, POSLOVNE) 

UKREP 1: Postavitev solarnih sistemov na 
vseh novogradnjah 
 

 Nosilec: Občina Radenci (za javne objekte), 
zasebni investitorji (zasebni stanovanjski in 
poslovni objekti, proizvodni objekti).  

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: 

2012–2020 

Vrednost:  
34 € /m

2
 

stanovanja 
 
Delež financiranja 
občine: občina v 
celoti za objekte v 

3 GWh/a - 600 t/a 
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Radenci (za javne objekte), zasebni 
investitorji (zasebni stanovanjski in poslovni 
objekti, proizvodni objekti). 
 

 Pričakovani dosežki: 
- povečanje deleža OVE, 
- zmanjšanje emisij, 
- zmanjšanje rabe fosilnih goriv, 
- povečanje energetske 

samozadostnosti. 

 Opis projekta: 
Za vse novogradnje se predvidi oz. preveri 
možnost postavitve sončnih kolektorjev. 
Pripravi se program s priporočili, kjer se 
spodbuja namestitev sistemov za 
koriščenje sončne energije.  
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(PURES 2011) opredeljuje minimalni delež 
obnovljivih virov energije pri oskrbi stavb s 
končno energijo. Navaja tudi, da je 
energijska učinkovitost enostanovanjskih 
stavb dokazana tudi z vgradnjo solarnega 
ogrevalnega sistema s površino 
sprejemnikov sončne energije vsaj 6 m

2
. 

V letu 2009 smo v Sloveniji vgradili solarne 
ogrevalne sisteme s površino sprejemnikov 
sončne energije 11 m

2
/1000 prebivalcev. 

To nas uvršča med vodilne evropske 
države na tem področju a hkrati močno 
zaostajamo za sosednjo Avstrijo (40 
m

2
/1000 prebivalcev). 

S sodobnimi solarnimi ogrevalnimi sistemi 
proizvedemo med 500 in 600 kWh toplote z 
1 m

2
 sprejemnikov sončne energije letno za 

pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje 
stavb. Ob višini investicije 500–700 
EUR/m

2
 površine sprejemnikov sončne 

energije. Ekonomičnost solarnih ogrevalnih 
sistemov je večja pri velikih sistemih, ki jih 
lahko uporabimo tudi za solarno hlajenje 
stavb. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala 
učinkovitost izvajanja dejavnosti: 

- število novogradenj s sončnimi 
kolektorji, 

- površina vgrajenih sprejemnikov 
sončne energije. 

občinski lasti; 
možnost javno 
zasebnega 
partnerstva. 
 
Drugi viri 
financiranja: 
investitorji za 
zasebni sektor; 
sredstva 
pridobljena na 
razpisih. 
 

UKREP 2: Postavitev sončnih kolektorjev na 
obstoječih javnih stavbah 
 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: 
energetski upravljavec. 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
Izdelajo se študije izvedljivosti za javne 
stavbe in na podlagi le-teh se določi 
primerne objekte in vrednosti investicij. 
Določi se tudi vrstni red javnih objektov od 
najprimernejšega do manj primernega. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala 
učinkovitost izvajanja dejavnosti: 

- število javnih objektov s sončnimi 
kolektorji, 

- površina vgrajenih sprejemnikov 
sončne energije. 

2012–2020 

Vrednost: 250.000 
€ 
(za okrog 8 javnih 
objektov) 
 
Delež financiranja 
občine: občina v 
celoti za objekte v 
občinski lasti; 
možnost javno 
zasebnega 
partnerstva. 
 
Drugi viri 
financiranja: 
sredstva 
pridobljena na 
razpisih. 

2,4 GWh/a - 480 t/a 

UKREP 3: Postavitev fotovoltaičnih elektrarn 2012–2020 Vrednost: okrog 0,3 GWh/a (EE) - 1.000 t/a 
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na obstoječih javnih stavbah 
 

 Nosilec: ponudniki fotovoltaičnih sistemov. 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: 
energetski upravljavec. 
 

 Opis projekta: 
Izdelajo naj se študije izvedljivosti za javne 
stavbe in se na podlagi le-teh določi vrstni 
red, na katere javne objekte se bodo 
namestile fotovoltaične elektrarne. Preverijo 
se naj možnosti borze streh in se pridobi 
partnerja za investicije (javno-zasebno 
partnerstvo). 
Pri tem je potrebno upoštevati tudi 
negativen vpliv fotovoltaičnih elektrarn. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala 
učinkovitost izvajanja dejavnosti: 

- število javnih stavb s 
fotovoltaičnimi elektrarnami, 

- GWh električne energije prodane v 
omrežje, 

- površina vgrajenih sprejemnikov 
sončne energije. 

130.000 € za en 
objekt 
(površina strehe 
večjo od 250 m

2
). 

 
Delež financiranja 
občine: občina 
uredi ustrezno 
dokumentacijo; 
ponudnik 
fotovoltaičnih 
sistemov izvede 
celotno investicijo 
 
Drugi viri 
financiranja: 
sredstva 
pridobljena na 
razpisih. 

UKREP 4: Vgradnja toplotnih črpalk za 
ogrevanje stavb na območjih oskrbovanih z 
ELKO 
  

 Nosilec: Občina Radenci (za javne stavbe 
in stavbe v lasti občine), zasebni investitorji. 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: 
energetski upravljavec (za javne stavbe in 
stavbe v lasti občine), zasebni investitorji. 
 

 Pričakovani dosežki: 
- povečanje deleža OVE, 
- zmanjšanje emisij, 
- zmanjšanje rabe fosilnih goriv, 
- povečanje energetske 

samozadostnosti. 
 

 Opis projekta: 
Z vgradnjo toplotnih črpalk se bo sedanja 
raba toplote zmanjšala za 45 kWh/a (EE za 
pogon toplotnih črpalk je odšteta).  
Med ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 in 
trdnih delcev lahko uvrščamo tudi 
zamenjavo generatorjev toplote na ELKO s 
toplotnimi črpalkami. Dobra toplotna zaščita 
stavb in sodobne tehnologije omogočajo 
nizkotemperaturno ogrevanje s posledično 
visokim grelnim številom (COP > 4; v 
nizkoenergijskih stavbah mora biti COP > 
5). Višje grelno število zagotovimo s 
prenosom toplote s podtalnice in 
zemeljskimi prenosniki toplote. Toplotne 
črpalke v poletnem času lahko uporabimo 
za segrevanje tople sanitarne vode in 
hlajenje stavb. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala 
učinkovitost izvajanja dejavnosti: 

- število vgrajenih toplotnih črpalk. 

2012–2020 

Vrednost: 2.000 
€/objekt 
 
Delež financiranja 
občine: v celoti za 
javne stavbe. 
 
Drugi viri 
financiranja: 
zasebni 
investitorji; 
sredstva 
pridobljena na 
razpisih. 

2 GWh/a 500 t/a 

UKREPI na državni ravni, ki vplivajo na cilje 
občine Radenci (akcijski načrt za OVE 2010–
2020): 

– Zakonodaja v zvezi s povečanje deleža 

2011–2020 / Posredni učinek 
Posredni 
učinek 
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OVE v stavbah 
– Razvoj in delovanje 

elektroenergetskega sistema 
– Vključitev bioplina v omrežje 

zemeljskega plina 
– Razvoj infrastrukture za daljinsko 

ogrevanje in hlajenje 
– Podpora električni energiji proizvedeni 

iz OVE 
– Fiksne tarife za dobavo električne 

energije 
– Programi spodbujanja uporabe sončnih 

kolektorjev v gospodinjstvih 
– Program spodbujanja kotlov na lesno 

biomaso v gospodinjstvih 
– Program sofinanciranja izgradnje 

sistemov daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso in geotermalno energijo 

– Program sofinanciranja vgradnje 
kotlovskih naprav na lesno biomaso 

– Program sofinanciranja ozaveščevalnim 
promocijskih in izobraževalnih projektov 

– Program Energetsko svetovanje – 
EnSvet 

– Posebni ukrepi za spodbujanje uporabe 
energije iz biomase 

INDUSTRIJA 

UKREP 5: Vgradnja fotovoltaičnih in solarnih 
sistemov ter hladilnih sistemov v industriji  
 

 Nosilec: zasebni investitorji 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: zasebni 
investitorji, občina. 

 Opis projekta: 
Pripravi naj se projekt za uporaba vsaj 10 
% uporabnih strešnih površin na 
industrijskih oz. proizvodnih objektih za 
koriščenje sončne energije. Občina lahko 
preko izobraževanj oz. ozaveščanja 
predlaga in predstavi možnosti, ki bi jih 
lahko izkoristila industrija v občini. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala 
učinkovitost izvajanja dejavnosti: 
– število industrijskih objektov z vgrajenimi 
fotovoltaičnimi in solarnimi sistemi. 

2012–2020 

Vrednost: odvisna 
od investitorjev in 
lastnikov podjetij. 
 
Drugi viri 
financiranja: 
sredstva 
pridobljena na 
razpisih. 

/ / 

PROMET 

UKREP 6: Brezplačno parkiranje za vozila, ki 
uporabljajo samo alternativna goriva (E85, 
elektrika, zemeljski plin) 
 

 Nosilec: občina 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: občina 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
Vzpostavitev oz. rezervacija parkirnih mest 
namenjenih vozilom na alternativna goriva. 
V kolikor je možno, naj se ta parkirišča 
umestijo v neposredno bližino 
črpališč/polnilcev za električne avtomobile. 
Predlagamo, da se taka parkirišča umestijo 
na območja, kjer je velik dnevni pretok 
osebnih vozil. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala 
učinkovitost izvajanja dejavnosti: 
– število brezplačnih parkirnih mest za 
vozila na alternativna goriva. 

2014–2022 

Vrednost:  / 
 
Delež financiranja 
občine: preskrbi 
prostor in uredi 
parkirišče 
 
Drugi viri 
financiranja: / 

Posredni učinek 
Posredni 
učinek 
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UKREPI na državni ravni, ki vplivajo na cilje 
občine Radenci (akcijski načrt za OVE 2010-
2020): 

- Zakon o trošarinah – oprostitev za 
biogoriva 

- Zakon o davku na davku na motorna vozila 
– glede na izpuste CO2 

- Operativni program Razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture 2007 – 2013 

- Uredba o izvedbi neposrednih plačil v 
kmetijstvu – spodbujanje pridelave poljščin 
za proizvodnjo biogoriva 

2011–2020 / Posredni učinek 
Posredni 
učinek 

OSKRBA 

UKREP 7: Povečanje rabe obnovljivih virov 
energije (OVE) v javnih objektih 
 

 Nosilec: občina 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: 
energetski upravljavec, zasebniki, podjetja. 
 

 Pričakovani dosežki: 
– povečanje rabe OVE, 
– posredno zmanjšanje emisij CO2 

(nevtralne emisije), 
– zmanjšanje energetske odvisnosti. 

 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala 
učinkovitost izvajanja dejavnosti: 

– količina proizvedene energije iz 
OVE. 

2012–2022 

Vrednost: 200.000 
€ 
 
Delež financiranja 
občine: v celoti. 
 
Drugi viri 
financiranja:  
Javno-zasebno 
partnerstvo in 
sredstva 
pridobljena na 
razpisih. 

2 GWh/a 500 t/a 

SKUPAJ 9,7 GWh/a - 3.080 t/a 

AN2: 20% izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2022 (EU – podnebno energetski paket) 

STAVBE (STANOVANSKE, JAVNE, POSLOVNE) 

UKREP 1: Energetska sanacija javnih stavb v 
upravljanju občine (20 % specifične rabe energije za 
ogrevanje in 10 % zmanjšanje rabe električne energije) 
 

 Nosilec: Občina Radenci za javne objekte v lasti 
občine. 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: energetski 
upravljavec. 
 

 Opis projekta: 
Ukrepe učinkovite rabe energije razdelimo v ukrepe 
energetske sanacije ovoja, kot so na primer: povečana 
zrakotesnost, toplotna zaščita ovoja, vgradnja oken z 
niţjo toplotno prehodnostjo in nižjo energijsko 
prehodnostjo ter mehansko uravnavanimi zunanjimi 
senčili; zamenjava generatorjev toplote s 
kondenzacijskimi generatorji ali toplotnimi črpalkami z 
visokim COP, ločevanje generatorjev toplote za 
ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, uvajanje 
hlapilnega hlajenja, vgradnja hladilnih naprav s 
kompresorjem s spremenljivo hitrostjo ali absorpcijskih 
hladilnih naprav, vgradnja klimatizacijskih naprav s 
spremenljivim pretokom, nadgradnja hladilnih stolpov 
za izkoriščanje energije hladilne vode, vgradnja 
centralnih nadzornih sistemov. Pri zamenjavi sistemov 
stavbnih inštalacij je potrebno ponovno preverjanje 
vgrajenih moči naprav, saj so stare praviloma 
predimenizonirane. Razvodno omrežje je potrebno 
ustrezno toplotno izolirati. Glede na visoko rabo 
energije za razsvetljavo je poleg energijsko učinkovitih 
svetil potrebno vgraditi tudi ustrezno regulacijo 
delovanja, ki omogoča učinkovito naravno osvetlitev in 
delovanje električne razsvetljave ob prisotnosti 
uporabnikov. 
 

2012–
2022 

Vrednost:  
Sanacija šol in 
vrtcev: 150.000 
€/leto; 
Druge javne stavbe 
100.000 €/leto. 
 
V letu 2012 je 
predvidena 
investicija v 
izgradnjo 
nizkoenergetskega 
vrtca v Radencih 
(vrednost investicije 
2.777.000 €). Za leto 
2012 je za obnove 
javnih stavb 
rezerviranih 54.000 
€. 
 
Delež financiranja 
občine: v celoti oz. s 
sredstvi 
pridobljenimi na 
razpisih. 
 
Drugi viri 
financiranja: 
sredstva pridobljena 
na razpisih. 
 

- 1 GWh/a - 307 t/a 
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 Pričakovani rezultati: 
- povečanje energetske učinkovitosti, 
- zmanjšanje emisij, 
- zmanjšanje rabe fosilnih goriv. 

 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

-  raba toplote za ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode, 

-  raba električne energije, 
-  število izvedenih temeljitih energetskih 

pregledov, 
-  število izdelanih Energetskih izkaznic stavb. 

UKREP 2: Energetska sanacija stanovanjskih stavb 
(zmanjšanje specifični rabe toplote za ogrevanje) 
 

 Nosilec: zasebni investitorji 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: zasebni investitorji. 
 

 Opis projekta: 
Občina Radenci pripravi program zmanjševanja 
specifične rabe toplote za ogrevanje iz 133 kWh/m

2
/a 

na 110 Wh/m
2
/a v obdobju do leta 2020. Na primerih 

dobre prakse URE in pilotnih projektih v občini se 
lastnike stanovanjskih stavb pouči o možnostih in 
učinkih izvedenih ukrepov URE.  
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- zmanjšanje specifične rabe toplote za 
ogrevanje, 

- število energetsko saniranih objektov. 

2012–
2022 

Vrednost: odvisna 
od vložka zasebnih 
investitorjev. 
 
Delež financiranja 
občine:  
Subvencije občine. 
 
 
Drugi viri 
financiranja: 
Sredstva EKO 
sklada 

- 50 GWh/a 
- 19.800 

t/a 

UKREP 3: Vgradnja toplotnih črpalk na območjih 
oskrbovanih z ELKO – raba energije po energetski 
sanaciji se zmanjša za 55 kWh/a 
 

 Nosilec: zasebni investitorji 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: zasebni investitorji. 
 

 Vloga občine: izobraževanja in delavnice 
 

 Pričakovani dosežki: 
- zmanjšanje porabe ELKO, 
- povečanje rabe električne energije zaradi 

delovanja toplotne črpalke. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število vgrajenih toplotnih črpalk. 

2012–
2022 

Vrednost: odvisna 
od vložka zasebnih 
investitorjev 
(ena toplotna 
črpalka stane okrog 
2.000 €). 
 
Delež financiranja 
občine: 
Subvencije občine. 
 
 
Drugi viri 
financiranja: 
Sredstva EKO 
sklada 

- 5 GWh/a 
(TE) 
+ 2 GWh/a 
(EE) 

- 1.000 
t/a 

JAVNA RAZSVETLJAVA 

UKREP 4: Zamenjava neustreznih svetil (glede na 
Uredbo) z novimi energetsko učinkovitimi svetili 
 

 Nosilec: Občina Radenci, upravljavec javne 
razsvetljave. 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: upravljavec javne 
razsvetljave. 
 

 Pričakovani dosežki: 
- zmanjšanje porabe električne energije za 

javno razsvetljavo, 
- zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število zamenjanih svetilk javne razsvetljave 
skladno z Uredbo. 

2012–
2016 

Vrednost: 
204.362 € 
 
Drugi viri 
financiranja: 
upravljavec 
javne 
razsvetljave. 

- 0,5 
GWh/a 

- 250 t/a 

UKREP 5: Krmiljenje vklopa in izkopa svetil v sklopu 2012– Vrednost: 50.000 - 0,3 - 120 t/a 



Lokalni energetski koncept Občine Radenci – povzetek končnega poročila 

18 

 

javne razsvetljave 
 

 Nosilec: Občina Radenci, upravljavec javne 
razsvetljave. 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: upravljavec javne 
razsvetljave. 
 

 Pričakovani dosežki: 
- zmanjšanje porabe električne energije za 

javno razsvetljavo. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število svetilk javne razsvetljave s krmiljenim 
vklopom/izklopom, 

- poraba električne energija za JR/prebivalca. 

2020 € 
 
 
Drugi viri 
financiranja: 
upravljavec 
javne 
razsvetljave. 

GWh/a 

INDUSTRIJA 

UKREP 6: Spodbujanje energetske in okoljske 
učinkovitosti v podjetjih 
 

 Nosilec: Občina Radenci in podjetja. 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: energetski 
upravljavec in podjetja. 
 

 Pričakovani dosežki: 
- promocija učinkovitosti ravnanja z odpadki in 

energijo v podjetjih, 
- podpora pri uvajanju standarda EMAS, 
- portal za objavo okoljskih poročil podjetij. 

 

 Opis projekta: 
Občina pripravi program promocije in ozaveščanje za 
podjetja. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število podjetij, ki je pristopilo k projektu, 
- število podjetij, ki je dejansko pričelo z 

izvajanjem ukrepov, 
- rezultati izvedenih ukrepov. 

2012–
2020 

/ 
 

Posredni 
učinek 

Posredni 
učinek 

PROMET 

UKREP 7: Namestitev polnilcev za električne 
avtomobile 
 

 Nosilec: distributerji električne energije 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: Občina Radenci, 
distributerji električne energije. 
 

 Pričakovani dosežki: 
- 10 % električnih vozil do leta 2020, 
- povečanje energetske učinkovitosti, 
- zmanjšanje emisij v zrak na območju občine 

Radenci, 
- zmanjšanje hrupa v občini Radenci. 

 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število električnih vozil, 
- raba električne energije za električna vozila, 
- hrup in emisije ob prometnicah. 

2012–
2022 

Vrednost: 
100.000 € 
 
Delež 
financiranja 
občine: Zagotovi 
ustrezno 
zemljišče. 
 
Drugi viri 
financiranja: 
distributerji 
električne 
energije. 

- 30 GWh/a 
(TE) 
+ 10 

GWh/a 
(EE) 

- 1.500 t/a 

UKREP 8: Namestitev polnilcev stisnjenega 
zemeljskega plina (CNG) za osebna motorna vozila 
 

 Nosilec: dobavitelj CNG  
Oseba, odgovorna za usklajevanje: Občina Radenci, 
dobavitelj CNG . 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 

2012–
2022 

Vrednost: 
100.000 € 
 
Delež 
financiranja 
občine: 
Zagotovi 
ustrezno 

- 2 GWh/a - 650 t/a 
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- posodobitev 5 % vozil na zemeljski plin do 
leta 2020, 

- povečanje energetske učinkovitosti, 
- zmanjšanje emisij v zrak na območju občine 

Radenci, 
- zmanjšanje hrupa v občini Radenci. 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 
– število vozil na CNG, 
– raba CNG za vozila, 
– hrup in emisije ob prometnicah. 

zemljišče. 
 
Drugi viri 
financiranja: 
zasebni 
investitorji. 

OSKRBA 

UKREP 9: Razširitev omrežja zemeljskega plina in 
spodbujanje povečanja izkoriščanja kapacitet 
energetske infrastrukture 
 

 Nosilec: Občina Radenci, upravljavec plinovodnega 
omrežja, zasebniki. 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: Občina Radenci, 
upravljavec plinovodnega omrežja, zasebniki. 
 

 Pričakovani dosežki: 
- zmanjšanje porabe energije, 
- zmanjšanje CO2 emisij, 
- zmanjšanje prašnih delcev PM10, PM2,5, 

SO2, NOx, benzena, 
- preprečitev možnih izlitij ELKO in 

onesnaženje podtalnice, 
- ukinitev cestnega transporta goriva, 
- večja izkoriščenost plinovodnega omrežja in s 

tem nižji specifični stroški uporabe omrežja. 
 

 Opis projekta: 
Plinovodno omrežje omogoča še veliko dodatnih 
priključitev stavb brez dodatnih investicij v omrežje. 
Zaradi tega je smiselno čim bolj to omrežje izkoristiti. 
Rezultat tega bo, da se bodo specifični stroški 
obratovanja z omrežjem znižali, kar ima za posledico 
nižjo ceno oskrbe vseh odjemalcev, ki so priključeni na 
plinovodni sistem. 
Zamenjava zastarelih kotlov z novejšimi kotli na 
zemeljski plin in oziroma priklop na daljinsko ogrevanje 
ima vrsto pozitivnih učinkov. Po drugi strani pa je to 
eden izmed ukrepov, ki zahteva najnižje stroške 
vlaganja glede na učinek investicije. V prvi vrsti je to 
ukrep, ki zmanjšuje porabo energijo. Dejstvo je, da so 
obstoječe naprave tehnološko zastarele z nizkimi 
stopnjami izkoristka primarne energije. Z zamenjavo 
zastarelih kotlov je možno poraba energijo zmanjšati 
od 25 do 35 %. 
 
Občina Radenci poda predlog na pristojno 
ministrstvo za sprejem ustreznega predpisa, ki bo 
lastnike objektov zavezal k priključitvi na sistem 
oskrbe z zemeljskim plinom glede na starost 
obstoječih kurilnih naprav in rok, v katerem je 
treba izvesti prehod kurjenja iz ELKO na omenjena 
oskrbovalna sistema. Skladno s 3 odstavkom 17. 
člena Energetskega zakona za investitorja oziroma 
lastnika, ki izbere kot vir oskrbe z energijo, ki 
presega dve tretjini potreb, obnovljive vire 
energije, ne velja obveznost priklopa objekta na 
distribucijsko omrežje daljinskega ogrevanja 
oziroma na distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina ali utekočinjenega naftnega plina. 

 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število individualnih stavb, ki se je priključilo 

2012–
2022 

Vrednost: 
200.000 € 
 
Delež 
financiranja 
občine: 
Skrbi za 
ozaveščanje in 
obveščanje 
prebivalcev. 
 
Drugi viri 
financiranja: 
Javno-zasebno 
partnerstvo in 
sredstva 
pridobljena na 
razpisih 

- 1 GWh/a - 500 t/a 
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na sistem oskrbe z zemeljskim plinom. 

UKREP 10: Priključitev javnih objektov, ki se ogrevajo 
na ELKO na sistem oskrbe z zemeljskim plinom, kjer je 
to možno 
 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: energetski 
upravljavec, vodstvo javnega objekta. 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
- obvezna je izdelava študije izvedljivosti 

tehnične in ekonomske izvedljivosti SPTE 
(5MW), 

- javni objekti in šole se ogrevajo na ELKO in 
imajo možnost priklopa na plinovodno 
omrežje, 

- z zamenjavo kotla in energenta za ogrevanje 
se bodo zmanjšale emisije v zrak in izboljšal 
se bo izkoristek, kotli starejši od 15 let so zelo 
potratni in energetsko neučinkoviti. 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število zamenjanih sistemom ogrevanja, 
- prihranki pri porabi energentov. 

2012–
2022 

Vrednost: 
250.000 € 
 
Delež 
financiranja 
občine: 
v celoti. 
 
Drugi viri 
financiranja: 
pridobljena 
sredstva na 
razpisih. 

- 1,5 
GWh/a 

- 700 t/a 

UKREP 11: Za stavbe s tlorisno površino več kot 1.000 
m

2
 in se nahajajo na oskrbovanem območju 

zemeljskega plina se predpiše izdelava študije 
izvedljivosti SPTE 
 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: energetski 
upravljavec, zasebniki. 
 

 Opis projekta: 
Preučijo se možnosti izvedbe SPT. Izdelajo se študije 
izvedljivosti in poišče možne vire financiranja. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število objektov z SPTE. 
 

2012–
2022 

Vrednost: / 
 
Delež 
financiranja 
občine: / 
 
Drugi viri 
financiranja: / 
 Posredni 

učinki 
Posredni 

učinki 

UKREP 12: Priključitev skupnih kotlovnic za 
večstanovanjske stavbe na sistem oskrbe z zemeljskim 
plinom 
 

 Nosilec: Občina Radenci, upravljavci večstanovanjskih 
objektov. 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: upravljavci 
večstanovanjskih objektov, lastniki. 
 

 Pričakovani dosežki: 
- obvezna je izdelava študije izvedljivosti 

tehnične in ekonomske izvedljivosti SPTE, 
- sanacija kotlovnice s povezanimi 

investicijami, 
- 5 kotlovnic uporablja ELKO. 

 

 Opis projekta 
Zamenjava zastarelih kotlov z novejšimi kotli na 
zemeljski plin, napravami za soproizvodnjo ima vrsto 
pozitivnih učinkov. Po drugi strani pa je to eden izmed 
ukrepov, ki zahteva najnižje stroške vlaganja glede na 
učinek investicije. V prvi vrsti je to ukrep, ki zmanjšuje 
porabo energijo. Dejstvo je, da so obstoječe naprave 
tehnološko zastarele z nizkimi stopnjami izkoristka 
primarne energije. 
Ukrep zajema tudi izdelava študije izvedljivosti SPTE, 
kar lahko še dodatno izboljša izkoristek primarne 

2012–
2022 

Vrednost: 
400.000 € 
 
Delež 
financiranja 
občine:  
spodbujanje v 
obliki subvencij, 
nagrad. 
 
Drugi viri 
financiranja: 
lastniki in 
upravljavci 
večstanovanjskih 
objektov. 

- 1 GWh/a 
(TE) 
+ 1,5 

GWh/a 
(EE) 

- 700 t/a 
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energije. Z zamenjavo zastarelih kotlov je možno 
poraba energijo zmanjšati od 25 do 35 % (brez lokalne 
SPTE). 

 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število kotlovnic z zamenjanim sistemom 
ogrevanja, 

- število stanovanj, ki se ogreva preko 
zamenjane kotlovnice, 

- prihranki pri porabi energentov. 

UKREP 13: Spodbujanje porabnikov za koriščenje 
geotermalne energije 
 

Nosilec: Občina Radenci, zasebni investitorji 
 
Odgovorni: občinski energetski upravljavec, lastniki 
zemljišč in objektov 
 
Pričakovani dosežki:  
Izdelajo naj se študije izvedljivosti in se razišče teren kjer 
naj bi bila investicija tudi ekonomsko upravičena.  
 
Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost izvajanja 
dejavnosti:  

- število vrtin v občini,  
- število študij izvedljivosti za izvedbo 

koriščenja geotermalne energije, 
- število prisotnih na posamezni delavnici 

povezanih z izrabo geotermalne energije. 

2012 - 
2022 

Vrednost: okrog 
10.000 € za eno 
geosondo 
(globina 125 m z 
vsemi stroški,  
projekt in 
rudarsko 
dovoljenje) 
 
Delež 
financiranja 
občine: študije 
izvedljivosti 
 
Drugi viri 
financiranja: 
možnost črpanja 
sredstev iz 
raznih skladov 

Posredni 
učinki 

Posredni 
učinki 

SKUPAJ 

- 72,3 
GWh/a 
+ 13,5 
GWh/a 

- 25.527 
t/a 

AN3: Učinkovito energetsko načrtovanje 

STAVBE (STANOVANSKE, JAVNE, POSLOVNE) 

UKREP 1: Imenovanje energetskega upravljavca 
 

 Nosilec: župan, usmerjevalna skupina za LEK 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: kadrovska služba 
občine. 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
Sistematičen začetek izvajanja programov. Občina za 
izvajanje storitve energetskega upravljanja izbere 
zunanjega izvajalca. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti:  

- Sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem in 
pričetek izvajanja delovnih nalog, uspešno 
izvedeni projekti. 

2012 

Vrednost: 
200.000 € 
(10.000 €/leto)  
 
Drugi viri 
financiranja: / 
 

Posredni 
učinki 

Posredni 
učinki 

UKREP 2: Spodbujanje ukrepov URE in OVE v vseh 
segmentih energetske rabe 
 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: energetski 
upravljavec v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. 
 

 Opis projekta: 
Pripravi se program delavnic in okroglih miz, preko 
katerih se bo občane informiralo o URE in možnostih 
izraba OVE. Program se naj izvaja za vse populacije, 
od otrok v vrtcu do starejših.  
 
Cilji zmanjševanja rabe energije in povečevanje deleža 
obnovljivih virov energije so opredeljeni v dokumentih 
EU in SLO. Za Slovenijo sta bila izdelana ločena 

2012–
2022 

Vrednost: 
200.000 € 
(okrog 20.000 
€/leto) 
 
Delež 
financiranja 
občine: v celoti 
 
Drugi viri 
financiranja: 
morebitna 
zainteresirana 
podjetja; 
sredstva 
pridobljena na 

Posredni 
učinki 

Posredni 
učinki 
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akcijska načrta, ki opredeljujeta ločene cilje za 
segmente široke rabe, industrije in segment prometa. 
Občina Radenci ima omejen vpliv na neposredno 
uresničevanje teh ukrepov, ki so omejeni na javne 
stavbe v upravljanju občine in razvoj prometa, ki pa ne 
vključuje tranzita. Vendar lahko občina posredno s 
predpisi in ukrepi vpliva na uresničevanje ciljev URE in 
OVE. Primeri takih ukrepov so določitev prioritetnih 
energentov, časovnica za zamenjavo kurilnih naprav, 
odloki, ki usmerjajo k večje izkoriščenosti daljinskega 
ogrevalnega sistema. Posredno lahko občina Radenci 
vpliva na uvajanje ukrepov URE in OVE s 
promocijskimi akcijami in razpisi za promocijo primerov 
dobrih praks. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- specifična raba energije, 
- delež OVE v energetski oskrbi, 
- emisije in imisije onesnaževal. 

razpisih 
 

UKREP 3: Vpeljava razširjenih energetskih pregledov v 
vseh občinskih javnih stavbah 
 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: energetski 
upravljavec, vodstvo javnih stavb. 
 

 Pričakovani dosežki: 
– ugotavljanje pomanjkljivosti objekta, 
– konkretni programi energetskih sanacij objektov.  

 

 Opis projekta: 
Razširjeni energetski pregledi javnih objektov 
omogočajo odkrivanje pomanjkljivosti objekta, možnost 
uvedbe konkretnejših ukrepov za URE. Razširjeni 
energetski pregledi objektov pokažejo, kaj vse je 
potrebno na objektu postoriti, da bo le-ta energetsko 
učinkovitejši. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število javnih stavb z izvedenim razširjenim 
energetskim pregledom. 

2012–
2022 

Vrednost: 
100.000 € 
(okrog 
10.000€/leto) 
 
 
Delež 
financiranja 
občine: celoten 
znesek. 
 
 
 

Posredni 
učinki 

Posredni 
učinki 

UKREP 4: Vpeljava energetskega knjigovodstva v vseh 
občinskih javnih stavbah 
 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: energetski 
upravljavec, vodstvo javnih stavb. 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
Nenehen nadzor, spremljanje in ovrednotenje rabe 
energije v javnih stavbah in hitro odpravljanje napak. 
Energetsko knjigovodstvo omogoča primerjavo rabe 
energije med posameznimi stavbami, saj vsi podatki 
zbirajo in obdelujejo na enem mestu in so ažurno 
posodobljeni. Z uvedbo energetskega knjigovodstva 
vse v posameznih stavbah lažje določajo ustrezne 
investicije za zmanjšanje rabe energije. Energetski 
upravljavec je zadolžen za vzpostavitev komunikacije 
med predstavniki javnih stavb in izvajalcem 
energetskega knjigovodstva. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število javnih stavb, ki imajo vzpostavljeno 
energetsko knjigovodstvo. 

2012–
2022 

Vrednost: 
100.000 € 
(cca 10.000 
€/leto) 
 
 
Delež 
financiranja 
občine: celoten 
znesek. 
 
 Posredni 

učinki 
Posredni 

učinki 

UKREP 5: Vzpostavitev partnerstva z deležniki na 2012– Vrednost:  cca Posredni Posredni 
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področju energetike 
 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: energetski 
upravljavec. 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
- skupne študije in projekti oskrbe z OVE, 
- skupne študije in projekti ukrepov URE, 
- vključevanje javnih podjetij v pilotne projekte 

izrabe OVE. 
Povezana nevladne organizacije, javna in zasebna 
podjetja za izvajanje projektov, pridobivanja sredstev iz 
različnih razpisov. Večji in učinkovitejši projekti. 

 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število skupnih študij in izvedenih projektov,  
- št. podjetij vključenih v pilotne projekte. 

2022 30.000 €/leto učinki učinki 

UKREP 6: Zelena javna naročila in nakup izdelkov z 
okoljskim certifikatom v občini Radenci  
 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje:  
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
Ključni cilj akcijskega načrta za zelena javna naročila je 
zmanjšati vpliv javnega sektorja na okolje s pomočjo 
vključevanja okoljskih meril v javno naročanje, in sicer 
v razpisne pogoje, merila, tehnične specifikacije in 
pogodbe. Pri doseganju ciljev bo uporabljen postopen 
pristop, ki bo upošteval ozaveščenost zavezancev za 
javno naročanje in razvitost trga z okoljsko manj 
obremenjujočimi izdelki in storitvami na slovenskem 
trgu.  
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število izpeljanih zelenih javnih naročil, 
- znesek namenjen zelenim javnim naročilom. 

2012–
2022 

Vrednost: se 
že izvaja 
(Uredba o 
zelenih javnih 
naročilih je bila 
sprejeta v letu 
2008). 

Posredni 
učinki 

Posredni 
učinki 

UKREP 7: Priprava smernic o zahtevah učinkov 
energetske sanacije pri obnovi obstoječih stavb 
(znižana zahteva o uporabni površini stavb, ki morajo 
zadostiti zahteve Pravilnika o energetski učinkovitosti 
stavb – manj od 1.000 m

2
) 

 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: energetski 
upravljavec. 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
Na podlagi razširjenih energetskih pregledov stav bo 
energetski upravljavec pripravil smernice in akcijski 
načrt za energetsko sanacijo javnih stavb. 

 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število energetsko saniranih javnih stavb v 
občini po podanih smernicah. 

2012–
2022 

Vrednost: 
7.000 €/leto 
 
Delež 
financiranja 
občine: v celoti 
 
Drugi viri 
financiranja: / 
 Posredni 

učinki 
Posredni 

učinki 

UKREP 8: Priprava letnih planov in poročil o 
aktivnostih javnih podjetij v občini Radenci na področju 
URE in OVE 
 

 Nosilec: občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: javna podjetja, 
občina. 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 

2012–
2022 

/ 
 

Posredni 
učinki 

Posredni 
učinki 
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Javna podjetja v občini bodo letno poročala o izvedenih 
aktivnostih in rezultatih. Pripravile bodo letni plan 
izvajanja dejavnosti, terminski in finančni okvir ter 
možnosti financiranja iz drugih virov (javno-zasebno 
partnerstvo) 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število izvedenih aktivnosti, 
- rezultati aktivnosti, 
- terminska in finančna realizacija. 

UKREP 9: Zagotavljanje energijske učinkovitosti pri 
prostorskem načrtovanju 
 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: Oddelek za okolje 
in prostor. 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
Občina v svojih aktih: 
- usmerja prostorski razvoj v zgoščevanje in obnovo 

obstoječih poselitvenih območij in ne v širjenje 
novih območij, 

- v postopku priprave prostorskih aktov je obvezna 
priprava strokovne podlage za oceno vpliva na 
energetsko in emisijsko bilanco občine, 

- obvezno zagotavljanje dostopa do javnega 
potniškega prometa pri izdelavi prostorskih aktov, 

- omejitve pri načrtovanju parkirnih mest za osebna 
motorna vozila na območjih večje zgostitve 
prebivalcev, 

- zagotavljanje pogojev uporabe vozil na 
alternativna pogonska goriva. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število izkoriščenih plinovodnih priključkov, 
- število novih širitev območij izven obstoječih, 
- število strokovnih podlag, 
- število avtobusnih postajališč in novih 

kolesarskih stez, 
- število novih parkirnih mest. 

2012–
2022 

/ 
 

Posredni 
učinki 

Posredni 
učinki 

UKREP 10: Priznanja dobrim praksam 
 

 Nosilec: Občina Radenci 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: energetski 
upravljavec. 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
Pripravi se kriterij za podeljevanje priznanj za izvedbo 
vzorčnih primerov oz. primerov dobre prakse. Priznanja 
naj se letno podelijo za področja URE in OVE. 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- število podeljenih priznanj, 
- število izvedenih projektov, ki se obravnavajo 

kot primeri dobre prakse. 

2012–
2022 

/ 
 

Posredni 
učinki 

Posredni 
učinki 

UKREP 11: Priprava dolgoročne promocijske kampanje 
 

 Nosilec: Občina Radenci, upravljavci večstanovanjskih 
stavb, energetska svetovalna pisarna. 

 Oseba, odgovorna za usklajevanje: upravljavci 
večstanovanjskih stavb, energetska svetovalna 
pisarna. 
 

 Pričakovani dosežki (opis projekta): 
Kampanja naj obsega:  

2012–
2022 

Vrednost: 
50.000 € 
(okrog 5.000 
€/leto) 
 
Delež 
financiranja 
občine: v celoti 
 
Drugi viri 

Posredni 
učinki 

Posredni 
učinki 
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- povzetek LEK s predstavitvijo ciljev in 
ukrepov, 

- dan energije – dogodki, 
- obveščanje občanov o možnostih financiranje 

ukrepov URE in OVE, 
- brošure o stroških investicije v času 

življenjskega cikla posameznih energetskih 
ureditev (na UE, kjer se ureja dokumentacija 
za GD), 

- osveščanje za zmanjšanje količine nastalih 
odpadkov, 

- spodbujanje sprotnega spremljanja 
temperature in rabe energije v stanovanjih 
(merilne naprave). 
 

 Kazalnik, s katerim se bo spremljala učinkovitost 
izvajanja dejavnosti: 

- št. udeležencev na dogodkih, 
- količina zbranih komunalnih odpadkov po 

ločenih frakcijah, 
- rezultati posameznega projekta iz promocijske 

kampanje. 

financiranja: / 
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9 Okvirni terminski načrt izvajanja projektov 
V akcijskem načrtu so aktivnosti razdeljene po letih od 2012 do 2022. 

Terminski načrt predstavlja okvirno časovno razporeditev izvajanja projektov; prikazuje predlagani plan izvajanja projektov oziroma sklope projektov, razporejene v 
času. Seveda si občina lahko projekte razporedi drugače in s tem prilagodi svojim ostalim aktivnostim. Dejanski potek izvajanja programa je velikokrat odvisen tudi 
od proračunskih možnosti občine in v skladu z razpoložljivimi sredstvi subvencioniranja posameznih postavk. 

Preglednica 6: Predlog terminskega načrta izvajanja projektov 

 Projekt 
Leto: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

Kvartal: 1 2 3 4 1 2 3 4         

1 
Izvedba razpisa in sklenitev pogodbe z občinskim energetskim 
upravljavcem 

               
 

2 
Vpeljava razširjenih energetskih pregledov v vseh občinskih javnih 
stavbah 

               
 

3 Vpeljava energetskega knjigovodstva v vseh javnih stavbah                 

4 Spodbujanje ukrepov URE in OVE v vseh segmentih rabe                 

5 Vzpostavitev partnerstva z deležniki na področju energetike                 

6 Priprava dolgoročne promocijske kampanje                 

7 
Zamenjava neustreznih svetil (glede na Uredbo) z novimi energetsko 
učinkovitimi svetili 

               
 

8 Krmiljenje vklopa in izkopa svetil v sklopu javne razsvetljave                 

9 
Priključitev skupnih kotlovnic za večstanovanjske stavbe na sistem 
oskrbe z zemeljskim plinom 

               
 

10 Povečanje rabe obnovljivih virov energije (OVE) v javnih objektih                 

11 
Razširitev omrežja zemeljskega plina in spodbujanje povečanja 
izkoriščanja kapacitet energetske infrastrukture 

               
 

12 
Priključitev javnih objektov, ki se ogrevajo na ELKO na sistem oskrbe z 
zemeljskim plinom, kjer je to možno 

               
 

13 
Za stavbe s tlorisno površino več kot 1.000 m

2
 in se nahajajo na 

oskrbovanem območju zemeljskega plina se predpiše izdelava študije 
izvedljivosti SPTE 

               
 

14 Spodbujanje energetske in okoljske učinkovitosti v podjetjih                 

15 
Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju občine (20 % specifične 
rabe energije za ogrevanje in 10 % zmanjšanje rabe električne 
energije) 

               
 

16 
Energetska sanacija stanovanjskih stavb (zmanjšanje specifični rabe 
toplote za ogrevanje) 

               
 

17 
Vgradnja toplotnih črpalk na območjih oskrbovanih z ELKO – raba 
energije po energetski sanaciji se zmanjša za 55 kWh/a 

               
 

18 Namestitev polnilcev za električne avtomobile                 

19 
Namestitev polnilcev stisnjenega zemeljskega plina (CNG) za osebna 
motorna vozila 
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 Projekt 
Leto: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

Kvartal: 1 2 3 4 1 2 3 4         

20 Postavitev solarnih sistemov na vseh novogradnjah                 

21 Postavitev sončnih kolektorjev na obstoječih javnih stavbah                  

22 Postavitev fotovoltaičnih elektrarn na obstoječih javnih stavbah                 

23 
Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb na območjih oskrbovanih 
z ELKO 

               
 

24 
Vgradnja fotovoltaičnih in solarnih sistemov ter hladilnih sistemov v 
industriji 

               
 

25 Spodbujanje porabnikov za koriščenje geotermalne energije                 

26 
Zelena javna naročila in nakup izdelkov z okoljskim certifikatom v 
občini Radenci 

               
 

27 

Priprava smernic o zahtevah učinkov energetske sanacije pri obnovi 
obstoječih stavb (znižana zahteva o uporabni površini stavb, ki morajo 
zadostiti zahteve Pravilnika o energetski učinkovitosti stavb – manj od 
1.000 m2) 

               

 

28 
Priprava letnih planov in poročil o aktivnostih javnih podjetij v občini 
Radenci na področju URE in OVE 

               
 

29 Zagotavljanje energijske učinkovitosti pri prostorskem načrtovanju                 

30 Priznanja dobrim praksam                 

31 
Brezplačno parkiranje za vozila, ki uporabljajo samo alternativna goriva 
(E85, elektrika, zemeljski plin) 
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10 Finančni okvir predlaganih projektov 
V nadaljevanju podajamo predlog strukture financiranja posameznih projektov. 
 
Preglednica 7: Finančni načrt predlaganih projektov 

 
Predlog ukrepa 

Zaokrožena povprečna letna vrednost glede na čas trajanja (€) 

Občina Drugi viri 

1 
Izvedba razpisa in sklenitev pogodbe z 
občinskim energetskim upravljavcem 

200.000 € 
(okrog 20.000€/leto) 

Lahko prevzame delo 
energetskega upravljhalca 
tudi Lokalne energetska 

agencija, ki pokriva 
področje občine. 

2 
Vpeljava razširjenih energetskih 
pregledov v vseh občinskih javnih 
stavbah 

100.000 € 
(okrog 10.000€/leto) 

/ 

3 
Vpeljava energetskega knjigovodstva v 
vseh javnih stavbah 

100.000 € 
(okrog 10.000€/leto) 

/ 

4 
Spodbujanje ukrepov URE in OVE v 
vseh segmentih rabe 

200.000 € 
(okrog 20.000€/leto) 

Zainteresirana podjetja; 
sredstva pridobljena na 

razpisih. 

5 
Vzpostavitev partnerstva z deležniki na 
področju energetike 

cca 30.000 €/leto Zainteresirana podjetja. 

6 
Priprava dolgoročne promocijske 
kampanje 

50.000 € 
(okrog 5.000 €/leto) 

Sodelovanje z energetskim 
upravljavcem in LEA 

7 
Zamenjava neustreznih svetil (glede na 
Uredbo) z novimi energetsko 
učinkovitimi svetili 

204.362 € 
(za leto 2012) 

Upravljavec javne 
razsvetljave. 

8 
Krmiljenje vklopa in izkopa svetil v 
sklopu javne razsvetljave 

50.000 € 
Upravljavec javne 

razsvetljave. 

9 
Priključitev skupnih kotlovnic za 
večstanovanjske stavbe na sistem 
oskrbe z zemeljskim plinom 

Spodbujanje v obliki subvencij, 
nagrad. 

Lastniki in upravljavci 
večstanovanjskih objektov. 

10 
Povečanje rabe obnovljivih virov 
energije (OVE) v javnih objektih 

V celoti za javne stavbe. 
Javno-zasebno partnerstvo 
in sredstva pridobljena na 

razpisih. 

11 
Razširitev omrežja zemeljskega plina in 
spodbujanje povečanja izkoriščanja 
kapacitet energetske infrastrukture 

Skrbi za ozaveščanje in obveščanje 
prebivalcev. 

Javno-zasebno partnerstvo 
in sredstva pridobljena na 

razpisih. 

12 
Priključitev javnih objektov, ki se 
ogrevajo na ELKO na sistem oskrbe z 
zemeljskim plinom, kjer je to možno 

250.000 € 
Sredstva pridobljena na 

razpisih. 

13 

Za stavbe s tlorisno površino več kot 
1.000 m

2
 in se nahajajo na 

oskrbovanem območju zemeljskega 
plina se predpiše izdelava študije 
izvedljivosti SPTE 

/ / 

14 
Spodbujanje energetske in okoljske 
učinkovitosti v podjetjih 

/ / 

15 

Energetska sanacija javnih stavb v 
upravljanju občine (20 % specifične rabe 
energije za ogrevanje in 10 % 
zmanjšanje rabe električne energije) 

V letu 2012 je predvidena investicija v 
izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v 

Radencih (vrednost investicije 
2.777.000 €). Za leto 2012 je za 
obnove javnih stavb rezerviranih 

54.000 €. 

Sredstva pridobljena na 
razpisih. 

16 
Energetska sanacija stanovanjskih stavb 
(zmanjšanje specifični rabe toplote za 
ogrevanje) 

Lahko v obliki subvencije. Sredstva EKO sklada. 

17 

Vgradnja toplotnih črpalk na območjih 
oskrbovanih z ELKO – raba energije po 
energetski sanaciji se zmanjša za 55 
kWh/a 

V celoti za javne stavbe. 
Zasebni investitorji; 

sredstva pridobljena na 
razpisih. 

18 
Namestitev polnilcev za električne 
avtomobile 

Zagotovi ustrezno zemljišče. 
Distributerji električne 

energije. 

19 
Namestitev polnilcev stisnjenega 
zemeljskega plina (CNG) za osebna 
motorna vozila 

Zagotovi ustrezno zemljišče. 
Distributerji električne 

energije. 
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Predlog ukrepa 

Zaokrožena povprečna letna vrednost glede na čas trajanja (€) 

Občina Drugi viri 

20 
Postavitev solarnih sistemov na vseh 
novogradnjah 

Občina v celoti za objekte v občinski 
lasti; možnost javno zasebnega 

partnerstva. 

Investitorji za zasebni 
sektor; sredstva pridobljena 

na razpisih. 

21 
Postavitev sončnih kolektorjev na 
obstoječih javnih stavbah  

Občina v celoti za objekte v občinski 
lasti; možnost javno zasebnega 

partnerstva. 

Sredstva pridobljena na 
razpisih. 

22 
Postavitev fotovoltaičnih elektrarn na 
obstoječih javnih stavbah 

Občina uredi ustrezno dokumentacijo; 
ponudnik fotovoltaičnih sistemov 

izvede celotno investicijo. 

Sredstva pridobljena na 
razpisih. 

23 
Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje 
stavb na območjih oskrbovanih z ELKO 

V celoti za javne stavbe 
Zasebni investitorji; 

sredstva pridobljena na 
razpisih. 

24 
Vgradnja fotovoltaičnih in solarnih 
sistemov ter hladilnih sistemov v 
industriji 

/ 
Sredstva pridobljena na 

razpisih. 

25 
Spodbujanje porabnikov za koriščenje 
geotermalne energije 

Študije izvedljivosti. 
Možnost črpanja sredstev iz 

raznih skladov. 

26 
Zelena javna naročila in nakup izdelkov 
z okoljskim certifikatom v občini Radenci 

Se izvajajo po zakonu že od leta 2008. 

27 

Priprava smernic o zahtevah učinkov 
energetske sanacije pri obnovi 
obstoječih stavb (znižana zahteva o 
uporabni površini stavb, ki morajo 
zadostiti zahteve Pravilnika o energetski 
učinkovitosti stavb – manj od 1.000 m2) 

7.000 €/leto  

28 
Priprava letnih planov in poročil o 
aktivnostih javnih podjetij v občini 
Radenci na področju URE in OVE 

/ / 

29 
Zagotavljanje energijske učinkovitosti pri 
prostorskem načrtovanju 

/ / 

30 Priznanja dobrim praksam / / 

31 
Brezplačno parkiranje za vozila, ki 
uporabljajo samo alternativna goriva 
(E85, elektrika, zemeljski plin) 

/ / 

*znesek se zmanjša ob pridobitvi sredstev iz drugih virov (npr. razpisov, investitorjev) 
** sredstva  se razdelijo glede na odobrena sredstva EKO sklada 

 

Predvidene vrednosti ukrepov so okvirne. Pred pričetkom izvajanja ukrepa je potrebno 
izbrati najugodnejšega ponudnika in preveriti možnosti financiranja iz različnih virov. 

 


