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NAGOVOR DIREKTORICE
Planet Zemlja obstaja že več milijard let. Človek predstavlja le nekaj sekund njenega življenja.
Pa vendar s svojimi dejanji posegamo v delovanje planeta bolj kot se tega zavedamo. Posledice
se kažejo že več let: ekstremne vremenske razmere, suše, neurja, vetrovi, izginjanje živalskih in
rastlinskih vrst, širjenje puščav, izginjanje arktičnega ledu, in še bi lahko naštevali. Z načinom
življenja, poudarjanjem in povečevanjem neracionalne potrošnje izrabljamo naravne vire,
onesnažujemo vitalne dele ozračja in vodovja ter proizvajamo milijonske količine odpadkov.
Smo v času netrajnostnega gospodarskega razvoja, tako z vidika narave kot ljudi. Vrednota
spoštovanja je izginila. Pomanjkanje naravnih virov, izginjanje tropskih gozdov, vedno očitnejše
podnebne spremembe silijo človeštvo v spremembo razmišljanja in delovanja. Skrajni čas je za
prehod v čistejšo, »zeleno« ekonomijo. Predvsem učinkovita raba energije in izraba obnovljivih virov
energije sta začetek prehoda v post-ogljično družbo. Zelene tehnologije poleg varovanja planeta
omogočajo tudi številna nova delovna mesta, možnosti za raziskave in razvoj ter dvigovanje
standardov našega življenja. Gospodarjenje z energijo v Mariboru izkazuje dobre rezultate v
javnem sektorju. Žal tega ne moremo reči za gospodarski sektor, kjer želja po novih informacijah,
znanju in razvoju na tem področju kljub gospodarski krizi, ali pa morda ravno zaradi tega, upada.
Prihodnost in pozitivna gospodarska rast ne čakata. Zato ne prelagajmo dela in odgovornosti na
druge, ampak aktivno skočimo na valove razvoja. Kajti čas je kot veter: pravilno izkoriščen nas
pripelje na vsak cilj (L.J. Seiwert).

Vlasta Krmelj
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GOSPODARJENJE Z ENERGIJO
V MESTNI OBČINI MARIBOR
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1. ENERGIJA
Energija je osnovna fizikalna količina, ki meri sposobnost sistema, da opravlja delo. Po zakonu
o ohranitvi energije se skupna energija sistema spremeni natanko za prejeto ali oddano delo ali
toploto. Energije torej ne moremo ustvariti ali uničiti - če se je denimo na račun oddanega dela
zmanjšala skupna energija opazovanega sistema, se je za natanko toliko na račun prejetega
dela povečala energija njegove okolice.

Energija je osnovni del našega vesolja. Osnova vsake oblike življenja, vsakega rojstva in vsake
spremembe je energija. Vse v naravi je odvisno od energije. Energija je sila ali moč. Vsako
nihanje pomeni prisotnost energije. Uporabljamo jo za delo. Energija razsvetljuje naša mesta.
Poganja naše avtomobile, vlake, letala in rakete. Energija ogreva naš dom, z njeno pomočjo
kuhamo, predvajamo glasbo in filme. Energija poganja stroje v tovarni in traktorje na kmetijah.
Energija sonca nam daje podnevi svetlobo in toploto. Pomaga rastlinam rasti. Energija, ki je
shranjena v rastlinah, daje energijo živalim. Te živali pa dajo energijo njihovim plenilcem.
Energija omogoča življenje ljudem na našem planetu.

2. PODNEBNE SPREMEMBE
Toplogredni plini ali plini tople grede so plini, ki povzročajo učinek tople grede v Zemljinem ozračju.
Toplogredni plin je plin v atmosferi, ki Sončevemu kratkovalovnemu sevanju večinoma dopušča
vstop v ozračje, vendar vpije del izhajajočega dolgovalovnega sevanja in tako segreva zrak. Zmerna
količina toplogrednih plinov v ozračju je dobrodejna, saj bi bila brez njih temperatura na površju
le okoli -18 ˚C, namesto sedanjih +15 ˚C povprečne temperature. Če se v ozračje izpušča preveč
toplogrednih plinov, se povprečna temperatura planeta postopoma viša in pojavljajo se podnebne
spremembe. Od začetka industrijske revolucije se je zaradi kurjenja fosilnih goriv koncentracija
ogljikovega dioksida povišala iz 280 na 390 ppm (parts per million - delcev na milijon). Najpogostejši
toplogredni plini so vodna para, ogljikov dioksid, metan, dušikov oksid in ozon. (www.wikipedia.org).
Spremembe na nivoju globalnega segrevanja se bodo v prihodnjih desetletjih odražale predvsem
v spremembah v našem okolju, vendar bo to povzročilo številne spremembe tudi na ekonomskem
in socialnem področju.
Dolga in vodilna mednarodna prizadevanja EU v boju s podnebnimi spremembami sledijo prizadevanjem,
da bi svet prevzel aktivnosti za ustavitev globalnega segrevanja, ki lahko doseže nepredvidene razsežnosti
in s tem ogroža naše življenje na Zemlji.
Leta 1997 podpisan Kyotski Protokol predstavlja prvi pomembnejši korak k omejevanju toplogrednih
plinov. Njegova veljavnost se v letu 2012 izteka, zato ga bo moral nadomestiti veliko bolj ambiciozen
mednarodni dogovor, ki bo vključeval vse glavne akterje na svetovnem nivoju.
V letu 2007 je EU že sprejela zavezujoče cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % do
leta 2020. Zaradi novih znanstvenih spoznanj in dokazov, si nadalje prizadeva doseči zmanjšanje v
višini 30 %, skupaj s prizadevanji ostalih držav, da prizadevno pripomorejo k novemu globalnopodnebnemu dogovoru.
Sorazmerno z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov, se mora tako Evropa kot tudi
preostali del sveta prilagoditi trenutnim in bodočim podnebnim spremembam, ki jih v EU že
doživljamo.

Naj naštejemo nekatera dejstva:
1. Podnebne spremembe se dogajajo sedaj
Zemlja se postopoma segreva. 12 od 13 najtoplejših let beležimo v obdobju od leta 1995
dalje. Številni strokovnjaki se strinjajo, da je glavnina toplogrednih plinov rezultat človekovih
aktivnosti, zlasti kot rezultat izgorevanja fosilnih goriv – premoga, nafte, plina in uničevanja
gozdov. Toplogredni plini povzročajo nenaravno prejemanje in oddajanje sončne toplote v atmosfero
in povzročajo podobne pogoje, kot jih ustvarjamo v steklenjakih ali toplih gredah na področju
vrtnarstva. Posledice takšnega delovanja se kažejo v pogostih ekstremnih spremembah vremena,
dvigovanju morske gladine zaradi taljenja ledenih gmot na območju polarnega ledu. V daljšem
obdobju predstavljajo tovrstne spremembe ne le resno grožnjo našemu gospodarstvu in okolju,
iz katerega izhajamo, temveč tudi grožnjo milijonom prebivalcev tega planeta: ljudem, živalskim
in rastlinskim vrstam, ki jim grozi izumrtje. EU je odgovorna za približno 14 % vseh izpustov
toplogrednih plinov. Več kot 80 % emisij povzroča proizvodnja in koriščenje energije ter opravljanje
transporta.
2. Potrebni so nujni posegi
Obstajajo znanstveno dokazana dejstva, da se bo tveganje nepopravljivosti in verjetnost katastrofalnih
vremenskih sprememb, kot so neustavljivo taljenje polarnega ledu ali arktične tundre, znatno
povečalo, v kolikor bo globalno segrevanje doseglo mejo 2 0C ali več pred-industrijske temperature
(primerljivo približno 1,2 0C glede na sedanji nivo). Po informacijah Mednarodnega panela za
podnebne spremembe (IPCC) je do leta 2005 globalna temperatura znašala 0,76 0C nad
pred-industrijskim nivojem. IPCC predvideva nadaljnje globalno segrevanje od 1,8 0C do 4 0C v
tem stoletju. V primeru, da nam izpustov toplogrednih plinov ne bo uspelo zmanjšati, predvideva
dvig povprečne globalne temperature tudi do 6,4 0C. Kaj to pomeni za razmere na Zemlji znanstveniki
še izračunavajo in modelirajo. Družbeni položaj EU v mednarodni skupnosti mora narekovati
odločne in nujne korake, da se izognemo doseganju nivoja 2 0C. To je tako tehnično izvedljivo
kot ekonomsko dopustno, saj bi trenutno ocenjeni stroški znašali cca 1 % svetovnega BDP. To pa
je bistveno manj kot če bi se tempo onesnaževanja nadaljeval in bi morali za reševanje posledic
podnebnih spremembe nameniti med 5 in 20 % BDP, kar je ekonomsko primerljivo posledicam
svetovnih vojn v 20. stoletju.
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3. Kyotski protokol je prvi korak
Dva mednarodna dogovora že obravnavata podnebne spremembe: Okvirna konvencija Združenih
narodov o podnebnih spremembah (1992, UNFCCC) in leta 1997podpisan Kyotski protokol. Oba
izhajata iz dejstva, da bodo industrijske države morale prevzeti vodstvo v boju proti podnebnim
spremembam, ker so odgovorne za povečanje izpustov za čas od industrijske revolucije dalje in
razpolagajo z večjimi finančnimi viri. Omenjena konvencija je bila ratificirana v 191 državah in
predstavlja okvir za mednarodno sodelovanje na tem področju. Kyotski protokol je prvi korak na
poti k zmanjševanju trenda rasti emisij toplogrednih plinov. Protokol postavlja obvezujoče cilje za
37 industrijskih držav in predvideva povprečno 5 % znižanje. 15 starejših članic EU si je zadalo
zmanjšanje emisij za 8 % do leta 2012. Večina članic, ki so pristopile v obdobju od 2004 do
2007, pa si je zadalo cilj zmanjšanja emisij v višini od 6 do 8 %.
4. Na poti novega globalnega dogovora
Za preprečitev preseganja kritične ravni emisij in dviga temperature na Zemlji, bo po letu 2012,
ko poteče Kyotski sporazum, potrebna veliko širše zastavljena akcija. Pogajanja o aktivnostih
mednarodne skupnosti za obdobje po letu 2012 so bila sklenjena v Kopenhagnu leta 2009. EU
želi, da bi bil dogovor globalen, vsestranski in izvedljiv. Za zajezitev globalnega segrevanja na
nivoju nižjem od 2 0C, bi morali doseči zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na polovico do
2050. Razvite države si morajo prizadevati za izgradnjo in prehod v nizko-ogljično gospodarstvo
in družbo. EU predpostavlja zmanjšanje emisij za 30 % do leta 2020, glede na raven iz leta
1990. S tem v zvezi se postavlja zahteva po zmanjšanju emisij tako na Kitajskem kot v Indiji. V
skladu z novim globalnim dogovorom bodo razvijajoče se države potrebovale znatno finančno
in tehnično pomoč s strani razvitejših. Novi mednarodni dogovor mora vključevati učinkovita
prizadevanja za upočasnitev in kasneje zaustavitev izsekavanja tropskega pragozda, kajti to
prispeva skoraj 20 % povečanih emisij na globalni ravni.
5. EU prevzema vodilno vlogo zoper globalne spremembe
EU je že dolgo aktivna v prizadevanju, da postane energetsko visoko učinkovita družba. Že v
letu 2007 si je zadala visoke cilje, ki jih želi doseči do leta 2020. Pripravila je tudi že številna
orodja za dosego le-teh. Paket zakonodajnih ukrepov bi naj zmanjšal toplogredne pline za 20 %,
hkrati zagotovil, da se poraba obnovljivih virov povečana na 20 % in da se izboljša energetska
učinkovitosti za 20 %. Del tega sistema je tudi trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ( EU
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trading scheme, EU ETS), ki je bilo predstavljeno leta 2005. Deluje po dveh principih, količinskem
in trgovskem, kar pomeni, da je določena zgornja meja toplogrednih plinov, ki so izpuščeni iz
tovarniških oziroma proizvodno-energetskih in ostalih instalacijskih sistemov. Znotraj tega limita
podjetja z emisijami tudi trgujejo. Prenovljen sistem bo od leta 2013 naprej pomembno prispeval
k doseganju zastavljenih ciljev do leta 2020.
6. Kljub zmanjševanju emisij se moramo prilagoditi že nastalim podnebnim spremembam
Kljub temu, da bo svet zmanjšal emisije toplogrednih plinov, bodo neobhodno potrebne tudi prilagoditve.
Prilagoditve vključujejo ravnanja za zmanjšanje oziroma preprečitev škode, ki bi lahko bila povzročena.
Zgodnje aktivnosti vodijo k prihranitvi stroškov v prihodnje. Primeri prilagoditev vključujejo tudi razvoj
poljedelskih kultur, ki se bodo lahko prilagajale suši, ali okrepitev obalne zaščite pred dvigovanjem
morske gladine. Najrevnejše in razvijajoče se države so še posebno ranljive, zato jim EU nudi finančno
in drugo pomoč pri prilagajanju (EC, Climate changes, april 2009).
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3. KAKO ZMANJŠATI IZPUSTE TOPLOGREDNIH PLINOV?
Z znanjem, zavedanjem in spreminjanjem naših navad. Zlahka bi lahko varčevali pri vožnji z
avtomobili, pri porabi elektrike: lahko bi spremenili svoje prehranske navade in kupovali toliko,
kot potrebujemo. Pešačenje in kolesarjenje staneta mnogo manj kot gorivo za avto, pa še veliko
bolj zdrava sta. Če znižamo temperaturo v stanovanjih za eno stopinjo, zmanjšamo stroške za
energijo in veliko bolje se počutimo.

Učinek tople grede
Površino Zemlje
ogreva sonce, toplota
pa se ponovno oddaja
nazaj v vesolje

Nekaj energije
se odbije nazaj v
vesolje

Energija sonca
prehaja skozi
atmosfero

Slika 1: Učinek tople grede (Vir: EK)
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Toplogredni
plini v atmosferi
zadržijo de
toplote

V Sloveniji je, po podatkih Agencije RS za okolje, promet leta 2009 proizvedel 27,4 % izpustov
toplogrednih plinov. Večji delež je imela le energetika. Največji del teh prometnih izpustov, kar 99 %,
je ustvaril cestni promet.
Nekatera slovenska mesta so že začela delovati v smeri zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov:
•
•
•
•
•
•

v Mariboru so uredili oziroma prenovili 7,1 kilometra kolesarskih stez;
v Ljubljani so zagnali samopostrežni sistem izposoje koles Bicikelj;
v Murski Soboti Mestna uprava uporablja službena kolesa za poti po mestu;
v Velenju so postavili steber za polnjenje električnih vozil;
v Novi Gorici so uvedli mednarodno progo javnega avtobusnega prevoza od Nove Gorice do Gorice;
v Trbovlju uvajajo mesečne vozovnice za uporabo javnih prevoznih sredstev za določene skupine
prebivalcev.

Evropska komisija si je v okviru strategije »Promet 2050« zadala cilj 60 % zmanjšanja izpustov
toplogrednih plinov. Da bi preprečili najhujše posledice globalnega segrevanja in s tem omejili
višanje temperature, se morajo izpusti toplogrednih plinov stabilizirati najkasneje v osmih letih, to
je do leta 2020. Do sredine stoletja pa se morajo izpusti v primerjavi z letom 2000 znižati za med
50 in 85 %. Po mnenju klimatologov bi lahko uporaba okolju prijaznih tehnologij svetovno gospodarsko
rast celo nekoliko pospešila. Imamo vso tehnologijo, ki jo potrebujemo za zajezitev težave, menijo
strokovnjaki.
Trenutni napori so usmerjeni v to, da se temperatura ne bi povečala za več kot dve stopinji, a tudi tako
majhno povišanje bi lahko za dve milijardi ljudi pomenilo pomanjkanje pitne vode do leta 2050, med
20 in 30 % rastlinskih in živalskih vrst bi grozilo izumrtje.
Pravočasno uvajanje biogoriv, obnovljivih virov energije, večja energetska učinkovitost in ostali podobni
koraki lahko ublažijo svetovno katastrofo. Znižanje izpustov je možno, če se svet odpove gorivom kot sta
nafta in premog, poskrbi za večjo energetsko učinkovitost in znatno zmanjša krčenje gozdov.
Izpuste toplogrednih plinov je treba čim bolj zmanjšati, saj so znanstveniki ugotovili, da se jih je v ozračju
nabralo največ v zadnjih 650.000 letih. Zato se naše podnebje spreminja, in to vsak dan bolj očitno.
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• Izvajali smo projekt varčevanje z energijo v javnem sektorju in sledili izpolnitvi cilja, da bomo v
skladu z zakonodajo v javnih stavbah vsako leto prihranili tri odstotke energije.
• Obdelovali in analizirali smo podatke o rabi energije v stavbah v okviru daljinskega energetskega
upravljanja (DEM).
• Nadaljevali smo s pripravljanjem energetskih izkaznic za javne objekte.
• Izvajali in analizirali smo naloge za dosego ciljev lokalnega energetskega koncepta Mestne občine
Maribor. Zbirali in obdelovali smo podatke za energetsko bilanco mesta in pripravo energetske karte.
• Sodelovali smo pri izvedbi energetske sanacije na nekaterih javnih objektih (posodobitev treh
kotlovnic, zamenjava oken).
• Vzpostavili smo sistem pogodbenega zagotavljanja dobave toplote v javne stavbe, ki temelji na
vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva in financiranja iz prihrankov, ki nastanejo zaradi znižanja
stroškov ogrevanja.
• Na področju izobraževanja in informiranja smo pripravili veliko delavnic, okroglih miz, posvetov in konferenc.
• Aktivno smo delovali na področju vzpostavljanja sistema zelenih javnih naročil, predvsem v segmentu
znižanja izpustov ogljikovega dioksida (CO2).
• Sodelovali smo pri uvajanju vsebin trajnostnega razvoja in izkustvenega izobraževanja v šolski
učni program.
• Svetovali smo in pripravljali smernice za energetsko učinkovito gradnjo za javni in zasebni sektor.
• Sodelujemo pri slovenskih in številnih mednarodnih projektih na področju učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije.
• Z občinami v Podravju sodelujemo na področju gospodarjenja z energijo.
• Uspešno smo zaključili tri evropske projekte sofinancirane s strani Evropske komisije: projekt So-pro,
projekt Minus 3 % in projekt Benefit. Pridobljena sredstva presegajo 300.000 EUR.
• V mesecu septembru 2011 smo v okviru zaključka projekta Minus 3 % uspešno organizirali mednarodno konferenco o financiranju učinkovite rabe energije v javnem sektorju. Konference se je
udeležilo 120 ljudi.
• V mesecu aprilu 2011 je župan Mestne občine Maribor podpisal pristopno izjavo h Konvenciji
županov. S tem se je Maribor v mesecu novembru 2011 uradno pridružil 3000 evropskim mestom, ki
bodo sledila obvezam iz Konvencije županov po zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za najmanj
20 odstotkov do leta 2020.
• Pripravili smo prvi javni razpis za postavitev fotovoltaičnih modulov na strehe treh javnih objektov.
• Delo agencije in mesta smo predstavljali na konferencah v Sloveniji in tujini.
• Sodelovali smo s podjetji, institucijami in posamezniki v regiji, Sloveniji in EU z namenom izmenjave
izkušenj, pridobivanja novih znanj in projektov.
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5. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE V MESTNI OBČINI MARIBOR
DEMOGRAFSKI PODATKI OBČINE MARIBOR
Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) sodi med večje slovenske občine po številu
prebivalcev. Naselje Maribor leži ob reki Dravi in je središče občine ter upravno, gospodarsko
in kulturno središče širše podravske regije. V mestu je vrsta institucij nacionalnega pomena.
Tukaj imajo sedež številne regionalno in nacionalno pomembne institucije. Meri 148 km2. Na
dan 1. 7. 2011 je imela občina 111.170 prebivalcev (Statistični urad RS). Občina Maribor ima 33
naselij. Maribor je univerzitetno in regionalno središče Podravske ter vzhodne kohezijske regije.
Ostale zanimive podatke o MOM lahko najdete v Tabeli 1, v kateri so podane tudi primerjave s
podatki celotne Slovenije.
Tabela 1: Statistični podatki mesta Maribor in Slovenije v letu 2009 (Vir: Statistični urad RS)

Podatki za leto 2009
Površina km2
Število prebivalcev

Mestna občina Maribor

Slovenija

148

20.273

112.642

2.042.335

Število moških

54.955

1.011.767

Število žensk

57.687

1.030.568

Naravni prirast

-174

3.106

Skupni prirast

277

14.614

42

863

Število vrtcev v občini
Število otrok v vrtcih

3.820

71.124

Število učencev v osnovnih šolah

7.281

160.252

Število dijakov (po prebivališču)

4.205

85.030

Število študentov (po prebivališču)

5.672

114.873

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)

43.175

858.171

Število zaposlenih oseb

60.492

767.373

Število samozaposlenih oseb

3.785

90.798

Število registriranih brezposelnih oseb

6.487

86.354

1.402,31

1.438,96

909,07

930

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)
Število podjetij
Prihodek podjetij (1.000 EUR)

9.715

160.931

5.149.012

83.060.213

Število stanovanj, stanovanjski sklad

52.473

838.252

Število osebnih avtomobilov

52.778

1.058.858

Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)

57.759

825.747

Območje Mestne občine Maribor je razdeljeno na 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti.
Mestne četrti in krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava. V pravnem prometu nastopajo
v okviru nalog, ki so določene s statutom MOM.
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PODNEBJE V MARIBORU
Podnebje v Mariboru in v celotni regiji ima močne subpanonske značilnosti. Normalna povprečna
letna temperatura zraka je 9,4 °C. Občutnega nihanja letnih povprečnih temperatur ni. Najnižja
mesečna povprečna temperatura je v januarju - 1,3 °C, najvišja pa v juliju 19,7 °C Zime so precej
mrzle, pomladi zgodnje, poletja vroča, jeseni pa tople. Na ugodnost klime kaže tudi večstoletna
vinogradniška tradicija. Povprečje letnih padavin je 1050 mm; največ jih je v maju, juniju in juliju.
Jesenski meseci so razmeroma suhi. Mariborsko podnebje odlikujejo sončni dnevi; na leto jih je v
povprečju kar 266. Megle v Mariboru ni veliko; ob naraščanju vlažnosti in oblačnosti se pojavlja
novembra in decembra. Čez Maribor pihajo predvsem severozahodnik, jugovzhodnik, sever in jug.
Ponoči piha večinoma severozahodnik iz Dravske doline, podnevi pa vanjo jugovzhodnik. Vetrovi
zanašajo nad mesto čisti planinski in poljanski zrak, tako da bistrijo ozračje nad njim.
Vremenske značilnosti za leto 2011
Leto 2011 je bilo v Sloveniji v pretežnem delu ozemlja za 1,5 do 2 °C toplejše od dolgoletnega povprečja.
Tako velik odklon povprečne letne temperature opazno presega običajno spremenljivost in leto 2011
se uvršča med nekaj najtoplejših doslej. Glede na običajne razmere je bilo sončnega vremena povsod
več kot običajno vsaj za desetino dolgoletnega povprečja. V Mariboru z okolico, v osrednji Sloveniji in
zahodno ter južno od nje je presežek znašal vsaj petino dolgoletnega povprečja.
Največ padavin je bilo na severozahodu države, kjer so zabeležili nad 1200 mm. V pretežnem delu
vzhodne polovice države in na jugu je padlo med 600 in 900 mm. Podatki so preliminarni. Padavin je
bilo povsod manj kot običajno.
Med 80 in 90 % dolgoletnega povprečja so dosegli v Ratečah, na Koroškem in severovzhodu države.
Goriška, Kras in Obala ter Notranjska so zabeležili od 60 do 70 % običajnih letnih padavin. Podatki za
Slovenijo so prikazani na Sliki 2.
Med izrazitejše vremenske dogodke v Sloveniji se uvršča močna burja v začetku marca, ki je
povzročala škodo na Primorskem. V prvi tretjini aprila smo beležili izjemno visoko temperaturo,
ponekod je bil presežen celo aprilski rekord. Močna neurja s točo so Slovenijo zajela 11. julija.
Najizrazitejši vročinski val letošnjega poletja se je začel 18. avgusta, prava vročina pa se je po vsej
državi dokaj neobičajno začela 22. avgusta in popustila šele 27. oz. 28. avgusta. V tem obdobju še
nikoli nismo imeli tako vročega vremena, saj je temperatura marsikje presegla 35 °C. September je
bil večinoma rekordno topel, v začetku meseca je temperatura presegla 30 °C. Pojavljala so se tudi
neurja s točo, nalivi in močnimi sunki vetra. Niz izjemnih temperatur je dopolnil zelo topel začetek
oktobra. Močna ohladitev nas je zajela 7. oktobra in ponekod je sneženje seglo celo do višine okoli
500 m. Še močnejši je bil prodor hladnega zraka 20. oktobra, ko je snežilo tudi po nižinah, v gorah je
bilo snega za oktober neobičajno veliko. November je bil rekordno suh, v visokogorju tudi rekordno
topel. Na Sliki 3 je prikazano nihanje višine snežne odeje v letih med 1952 in 2008.
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Slika 2: Padavine leta 2011 v primerjavi s povprečjem obdobja 1961-1990 (Vir: Arso Bilten Naše okolje 2011-2012)
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Slika 3: Višina snežne odeje v zimskem obdobju od 1951 do 2008
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6. STRATEŠKA PODROČJA DELOVANJA
6.1 KONVENCIJA ŽUPANOV IN ZMANJŠANJE IZPUSTOV CO2 V MESTNI
OBČINI MARIBOR
Mesto Maribor se je konec novembra 2011 uradno, na svečani slovesnosti v dvorani Evropskega
parlamenta, pridružilo 3.499 evropskim mestom, ki bodo sledila obvezam iz Konvencije županov po
zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za najmanj 20 % do leta 2020. S podpisom se je mesto
zavezalo, da bo izdelalo »Akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj«, ki bo dopolnil Lokalni energetski
koncept in določil ukrepe in potrebne aktivnosti za dosego končnega cilja.
Lokalne oblasti imajo ključno vlogo pri zmanjševanju učinkov podnebnih sprememb. Mesta so
namreč odgovorna za več kot polovico proizvedenih emisij toplogrednih plinov. V mestih, kjer se
porabi do 80 % energije, živi in dela 80 % prebivalstva. Lokalne oblasti lahko pogosto bolje kot
nacionalne vlade nadzorujejo zadeve mesta. Poleg tega se lahko z izzivi spopadajo celovito ter
prispevajo k lažjemu razreševanju navzkrižij med javnim in zasebnim interesom in k vključevanju
trajnostne energije v splošne lokalne razvojne cilje. Lokalne oblasti morajo zato prevzeti vodilno
vlogo pri izvajanju trajnostnih energetskih politik.
Konvencija županov je dogovor sodelujočih mest, s katerim se mesta zavezujejo, da bodo z izboljšanjem
energetske učinkovitosti in s proizvodnjo ter rabo čistejše energije presegla cilje energetske politike
Evropske unije pri zmanjševanju emisij CO2. Mesta se hkrati zavezujejo, da bodo za izvajanje nalog
namenile zadostne človeške vire, da bodo civilno družbo na svojih geografskih območjih spodbujala
k sodelovanju pri izvajanju akcijskega načrta, vključno z organiziranjem lokalnih energetskih dni, in se
bodo medsebojno povezovala z drugimi mesti. Prav zaradi pristopa MOM h Konvenciji županov smo
v Energap že v letu 2010 pričeli z zbiranjem informacij glede podpisa te Konvencije in v letu 2011
pričeli s pripravo »Akcijskega načrta za trajnostni energetski razvoj mesta«.
Članstvo v Konvenciji županov pomeni jasno izraženo zavezo za zmanjševanje izpusta toplogrednih
plinov, omogoča pa tudi celo vrsto možnosti za izmenjavo izkušenj na področju URE ter uvajanja OVE.
Glavne značilnosti Konvencije županov:
•
•
•
•
•
•
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Konvencija županov je javna zaveza k zmanjševanju izpustov CO2,
ustvarja in povečuje intenzivnost zmanjševanja emisij CO2 v lastnem okolju,
gradi na spodbujanju in zgledih drugih pionirjev pri zmanjševanju izpustov CO2,
z drugimi občinami deli strokovna znanja razvita v lastnem okolju,
promovira lastno okolje,
sodelujoče občine na lastni spletni strani konvencije objavljajo svoje dosežke.

V EU je h Konvenciji županov pristopilo že 3.499 občin, v Sloveniji pa šest. Celotni projekt priprave,
informacije in podporo pri podpisu Konvencije županov je vodila in urejala Energap. Agencija je s
strani Mestnega sveta imenovana za koordinatorja izvajanja aktivnosti v Mariboru. Celotni projekt je
bil predstavljen Mestnemu svetu MOM meseca marca 2011. Župan MOM je na podlagi soglasnega
sklepa MS podpisal pristopni obrazec h Konvenciji županov.
				
				
Obveznosti podpisnikov konvencije županov so:
•
•
•
•

priprava osnovne evidence emisij toplogrednih plinov v mestu,
v enem letu po navedenem datumu predložiti akcijski načrt za trajnostno oskrbo z energijo,
doseči oziroma preseči cilje EU glede 20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020,
v sodelovanju z EK kot pobudnikom iniciative promovirati lastne aktivnosti ob udeležbi vseh
zainteresiranih akterjev, kar bo omogočilo državljanom izkoristiti prednosti in priložnosti, ki jih
ponuja bolj učinkovita uporaba energije,
• v sodelovanju z Evropsko komisijo organizirati »dneve energije«,
• širiti informacije o Konvenciji županov, spodbujati druge občine k sodelovanju in
• sodelovati pri dogodkih kot so letne konference županov in tematske delavnice.
S podpisom Konvencije županov se torej lokalne oblasti zavezujejo, da bodo v enem letu od podpisa
pripravile in oddale »Akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj«. K temu se je zavezala tudi MOM. Ker
se obveza konvenciji nanaša na celotno geografsko območje občine, mora ta načrt vsebovati ukrepe
tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Akcijski načrt bo usmerjen predvsem na področje zgradb, prometa,
javne razsvetljave in izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Slika 4: Udeleženci v Evropskem Parlamentu ob svečanem podpisu zaveze h Konvenciji županov (Vir: CoM)
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6.2 GOSPODARJENJE Z ENERGIJO V JAVNIH STAVBAH MESTNE OBČINE
MARIBOR
Energap je bila s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Maribor v januarju leta 2009 imenovana za
energetskega upravljavca (menedžerja) Mestne občine Maribor. Glavni nalogi Energap sta spremljanje in
koordiniranje izvajanja aktivnosti v okviru Lokalnega energetskega koncepta (LEK). V tem konceptu je
zastavljenih deset obsežnih dolgoročnih ciljev, katerih izvajanje koordinira.
Energap je sodelovala pri pripravi akcijskh načrtov za njegovo izvajanje. V skladu z akcijskim
načrtom je Energap vzpostavila centralno energetsko upravljanje z energijo javnih stavbah kot
prvi primer dobre prakse v Sloveniji na področju učinkovite rabe energije. Sistem za daljinsko
energetsko upravljanje zajema daljinsko vodeno energetsko knjigovodstvo (vodenje rabe energije
preko interneta) in daljinsko upravljanje v več stavbah. To pomeni, da se v centru zbirajo in
analizirajo podatki o rabi energije ter se hkrati nadzirajo izvedeni ukrepi. Primerjati je mogoče
med stroški in rabo v različnih stavbah. S spremljanjem rabe energije se spremljajo tudi emisije
CO2. S pomočjo tega sistema so se v letih 2009, 2010 in 2011 zmanjšali stroški za rabo energije,
izvedene so bile nekatere potrebne sanacije in izboljšale so se bivalne razmere v posameznih javnih
stavbah. Nadzor nad rabo energije omogoči tudi lažje iskanje dodatnih finančnih sredstev za
potrebno (energetsko) obnovo stavb s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. V ta sistem želi
Energap vključiti vse javne stavbe v Mariboru.
V oktobru 2009 je pričel veljati Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetske izkaznice
stavbe (Ur.l. 77/2009) in v njem je opredeljeno, da morajo imeti vse javne stavbe energetske izkaznice
nameščene na vidnem mestu v stavbi. Definirane so stavbe javne uprave, za izobraževanje in
znanstveno-raziskovalno delo, za zdravstvo ter za kulturo in razvedrilo. Energetska izkaznica je
dokument, ki podaja kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od razredov rabe
energije. Razredi energetske učinkovitosti v Sloveniji so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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razred A1: od 0 do 10 kWh/m2a
razred A2: od 10 do 15 kWh/m2a
razred B1: od 15 do 25 kWh/m2a
razred B2: od 25 do 35 kWh/m2a
razred C: od 35 do 60 kWh/m2a
razred D: od 60 do 105 kWh/m2a
razred E: od 105 do 150 kWh/m2a
razred F: od 150 do 210 kWh/m2a
razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a

Razreda A in B se pripisujeta pasivnim oz. skoraj nič-energijskim stavbam. Nizko-energijske hiše
se gibljejo v mejah od 15 do 35 kWh/m 2a. Raba energije se meri v kWh na kvadratni meter
ogrevane površine na leto.
Namenjena je tudi občinam, ki z dokazilom o dobrih energetskih kazalcih njihovih investicij izkazujejo
skrb za trajnostno graditev in svoj odnos do varovanja okolja. Za pripravo energetskih izkaznic bo s
strani države pooblaščena tudi Energetska agencija za Podravje in izdaja izkaznic se bo pričela v letu
2012.

6.2.1 Dolgoročni cilji Mestne občine Maribor na področju energetike
Ena izmed glavnih aktivnosti Energap v letu 2011 je bila izvajanje in koordiniranje Energetskega
koncepta MOM ter izpolnjevanje ciljev, ki so v njem zapisani.
Cilji Lokalnega energetskega koncepta MOM so v skladu s cilji Nacionalnega energetskega programa.
Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo,
konkurenčnost oskrbe z energijo in varovanje okolja. Obdobje veljavnosti energetskega koncepta za
MOM je 2009-2018.
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CILJI
1. Zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah Mestne občine Maribor
V Energap smo v letu 2011 še vedno težili k izpolnitvi prvega cilja, ki je zapisan v LEK-u. To je
povečati energetsko učinkovitost v vseh občinskih javnih stavbah. Še naprej smo uvajali energetsko
knjigovodstvo v javne stavbe v lasti MOM, ki ga še niso imele, in sodelovali pri izvedbi potrebnih
investicijskih ukrepih in sanacijah za zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah.
V nadaljevanju so natančneje obdelani podatki za šole, vrtce in upravne stavbe MOM, za katere
se raba energije financira direktno iz proračuna.
Slika 5 prikazuje skupno porabo električne energije in energije za ogrevanje ter emisij CO2 v letu
2011. Rezultati kažejo, da se je poraba električne energije znižala za 13,02 % in poraba energije
za ogrevanje za 19,3 %. Emisije CO2 zaradi rabe energije so se zmanjšale za 13,6 % in so znašale v
letu 2011 5.610 ton, kar je razvidno iz Slike 6.

Skupna poraba energije za vrtce, šole in upravne stavbe MOM po letih (v MWh)
(MWh)
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Toplotna energija
Električna energija
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Slika 5: Skupna poraba energije za vrtce, šole in upravne stavbe MOM
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Emisije CO₂ v vrtcih, šolah in upravnih stavbah MOM (v tonah)
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Slika 6: Emisije CO2 zaradi rabe energije v šolah, vrtcih in upravnih stavbah MOM

Energetska učinkovitost stavb se indikatorsko predstavlja v obliki specifične porabe energije na enoto
površine ali porabe energije glede na število uporabnikov stavbe v enem letu. Tako pripravljeni indikatorji
izkazujejo fizične lastnosti stavbe (izolacijo, stanje stavbnega pohištva) in ravnanje uporabnikov z energijo.
V skladu z energetsko izkaznico so stavbe glede na specifično porabo energije na enoto površine (m2) tudi
razdeljene v energetske razrede, od razreda A do razreda G, pri čemer razred A pomeni najmanj potratno
stavbo oziroma energetsko učinkovito (pasivno oziroma nizko energijsko stavbo) s specifično porabo
energije do 25 kWh/m2 na leto in razred G potratno stavbo s porabo do 300 kWh/m2. V koliko te podatke
pretvorimo v porabo kurilnega olja, to pomeni, da varčna stavba porabi le 2,5 L kurilnega olja na m2
ogrevalne površine na leto, potratna pa do 30 L. Tudi pri razmerju stroškov lahko ugotovimo, da je strošek
za ogrevanje v varčni stavbi lahko do 15 krat nižji kot v potratnih stavbah.
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Slika 8: Specifične porabe toplotne energije v vrtcih v letih 2009, 2010 in 2011
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Slika 7: Specifična poraba toplotne energije v šolah v letih 2009, 2010 in 2011
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Povprečne specifične porabe toplotne energije
2009

(kWh/m²)

2010

2011

180,00
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160,00
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146,35
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40,00
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0,00
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Slika 9: Primerjava povprečnih specifičnih porab toplotne energije v šolah in vrtcih

Iz Slik 7, 8 in 9 je razvidno, da specifične porabe toplotne energije v šolah in vrtcih padajo in so
bile v letu 2011 glede na leto 2010 nižje za 9,53 % v šolah in za 8,01 % v vrtcih. Vrtci imajo
zaradi karakteristik gradnje (predvsem montažna gradnja 70-tih let prejšnjega stoletja) nekoliko
višjo povprečno porabo kot šole. Ciljna vrednost za šole in vrtce, ki jo želimo doseči do leta 2020,
je 80 kWh/m2 na leto, kar je zadovoljiva poraba za stare stavbe, ki niso celovito obnovljene.
Zmanjšanje porabe energije lahko pripišemo večji ozaveščenosti uporabnikov in nekaterim ukrepom
za izboljšanje energetske učinkovitosti objektov. Tako so bile za te namene v letu 2011 izvedene
investicije ali investicijska vzdrževanja, ki so prikazana v Tabeli 2.
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Tabela 2: Seznam investicij ali investicijskega vzdrževanja, ki prispeva k povečani energetski učinkovitosti javnih objektov v MOM.

DEL STAVBE
STREHE

OBJEKT

VRSTA POSEGA

OŠ bratov Polančičev

obnova ravne strehe veznega trakta

OŠ Slave Klavore

obnova dvokapne strehe nad učilniškim traktom

STAVBNO POHIŠTVO OŠ Maksa Durjave
OŠ Janka Padežnika

zamenjava oken v učilniškem traktu 1. triade
dokončanje obnove stavbnega pohištva (zamenjava
zunanjih vhodnih vrat na stavbi ob Iztokovi ulici)

OŠ Tabor I

zamenjava oken na vzhodni fasadi učilniškega trakta

Upravna stavba Vita Kraigherja 8

zamenjava oken

MČ Ivan Cankar na objektu Dom

zamenjava nekaterih oken

krajanov Krčevini Šubičevi 11
FASADE

OŠ Franceta Prešerna-podružnica

obnova severne fasade

Razvanje
KOTLOVNICE

Zveza prijateljev mladine

obnova toplotne podpostaje (lokacija toplotne
podpostaje v kletni etaži sosednjega objekta,
Cankarjeva 5, Maribor

Vrtec Jožice Flander

obnova kotlovnice, prehod na daljinsko ogrevanje

Andragoški zavod

obnova kotlovnice, prehod na zemeljski plin

OŠ Toneta Čufarja

obnova kotlovnice, prehod na zemeljski plin

KS in vrtec Malečnik

zamenjava kotla in prehod na energent UNP

Javno-zasebno partnerstvo
Pogodbeno zagotavljanje oskrbe s toplotno energijo je način financiranja, ki postaja tako v tujini
kot tudi v Sloveniji pomembna oblika zagotavljanja kapitala za financiranje investicijskih projektov.
Problematike financiranja investicijskih projektov se v Mestni občini Maribor vse bolj zavedamo, saj
je finančnih sredstev za izvedbo podobnih investicij znotraj občinskega proračuna vedno premalo.
Financiranje družbenih dejavnosti je posebej izpostavljeno, saj deluje na tem področju zelo veliko
število javnih zavodov. To še posebej velja za področje vzgoje in izobraževanja, kjer se poleg investicij
iz proračuna krijejo tudi stroški vzdrževanja in rabe energije. Zavedati se je potrebno dejstva, da so
energetske naprave v večini primerov že zelo iztrošene in potrebne zamenjave, kajti investicije so bile
v zadnjih letih usmerjene predvsem v razširitev šolskih prostorov za potrebe prehoda v devetletko in
povečanja kapacitet v vrtcih. Energetske sanacije objektov zahtevajo zelo visoka finančna vlaganja, saj
so objekti stari in dotrajani.
Pogodbeno znižanje stroškov za energijo predstavlja storitev, ki združuje celoten paket storitev, od
načrtovanja do upravljanja. Paket storitev zajema poleg dobave in vgradnje energetsko učinkovite
opreme tudi svetovanje, načrtovanje, vzdrževanje, dobavo energije ter upravljanje.
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Ključne prednosti pogodbenega znižanja stroškov za energijo so:
•
•
•
•
•

hitrejša implementacija investicij v rabo in oskrbo z energijo;
prenos tehničnega tveganja na zunanjega izvajalca;
vgradnja kakovostnejše opreme;
znižanje vzdrževalnih stroškov;
možnost doseganja večjih prihrankov pri rabi in stroških za energijo.

Hkrati sistem omogoča:
•
•
•
•
•
•

lastnikom, ki nimajo lastnih sredstev, edino možnost za obnovo energetskih naprav,
povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo,
zmanjšanje njene rabe,
znižanje stroškov,
izboljšanje bivalnih pogojev in
zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje.

Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo je primerno za investicije v nove ali nadomestne naprave za
oskrbo z energijo. Cilj izvajalca je, da na osnovi svojih izkušenj in znanj izbere sistem, ki mu zagotavlja nizko
ceno energije ter ga stroškovno učinkovito tudi izvede. Te storitve se poplačajo v določeni pogodbeni dobi
iz ustvarjenih prihrankov. Vložena sredstva se izvajalcu vračajo skozi ceno za dobavljeno toploto, ki je
navadno sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Slika 10 prikazuje opisan sistem financiranja.

Slika 10: Prikaz znižanja stroškov za energijo po energetski sanaciji, kjer se prihranek zaradi znižanja rabe energije nameni
za povračilo investicije
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Obveznosti izvajalca v okviru izvedbe projekta so:
•
•
•
•

zagotovitev prihranka energije in vzdrževanje,
vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja energije – meritve,
zagotoviti dostop do podatkov v sistemu,
po koncu obračunskega obdobja izdelati obračun.

Obveznosti naročnika v okviru izvedbe projekta so vezane predvsem na sodelovanje z izvajalcem:
• da se ne spreminjajo nastavitve in instalacije, ki jih je na napravah z energetsko funkcijo izvedel izvajalec,
• da se izvajalca pisno obvesti o vsaki spremembi predpostavk uporabe stavb najkasneje dva meseca
pred izvedbo,
• da so instalacije izvajalca shranjene v zaprtih prostorih in da tretje osebe, ki jih izvajalec ni pooblastil,
nimajo dostopa do takih naprav,
• zagotovitev dostopa do objekta pogodbe kadarkoli.
Prednosti izvedbe pogodbenega zagotavljanja oskrbe s toplotno energijo v primerjavi z investicijo
izvedeno s strani naročnika – Mestne občine Maribor:
•
•
•
•
•
•
•
•

optimalno načrtovanjem in izbira energetske opreme,
pravilno vgradnjo energetske opreme,
vzdrževanje energetske opreme,
nadzor oz. spremljanje učinkov,
stalno optimiranje rabe energije,
celovita rešitev in izvedba projekta “na ključ”,
prevzem tveganja (odvisnost plačila glede na učinke),
vložena sredstva v zamenjavo ali posodobitev opreme, naprav ali instalacij, ter vzdrževanje
in nadzor delovanja amortizira iz ustvarjenih prihrankov,
• zagotavlja višino ustvarjenih prihrankov skozi celotno dobo trajanja pogodbe.
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2. Nadomeščanje fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije v javnih stavbah
Mestne občine Maribor
V letu 2011 smo koordinirali izvedbo sanacije treh kotlovnic. Dve sta se priključili na plinovodno
omrežje in ena na toplovod. V okviru priprave strokovnih gradiv za vzpostavitev sistema pogodbenega
zagotavljanja toplote je bila izdelana tudi energetsko okoljska študija.
Cilji projekta energetskih sanacij so:
• zagotovitev energetske sanacije sistemov za oskrbo s toploto,
• stroški zagotavljanja oskrbe s toploto se krijejo iz prihrankov, ki se dosežejo z energetsko
sanacijo,
• izboljša se energetska učinkovitost kotlovnic, zmanjša se poraba energije in zmanjšajo se stroški za
rabo energije,
• izboljšajo se delovni in bivanjski pogoji za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle,
zaposlene),
• zmanjšajo se emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem se zmanjšujejo negativni vplivi
na okolje v mestu in se blažijo podnebne spremembe,
• zmanjšajo se emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka v mestu,
• izboljša se upravljanje in vzdrževanje ogrevalnih sistemov na način, da se izboljša izvajanje ob znižanih
vloženih sredstvih,
• z zamenjavo energenta (iz olja na zemeljski plin) se povečuje možnost uporabe bioplina za
ogrevanje.

Ocena rabe energije za ogrevanje in emisij ogljikovega dioksida zaradi rabe energije
Energetske sanacije po sistemu javno zasebnega partnerstva so se zaključile decembra 2011.
Zato bo celovita energetska revizija pripravljena ob koncu kurilne sezone v aprilu 2012. Vendar
prvi podatki in analize že kažejo, da bo prihranek energije in denarja sledil predvidevanjem.
Slika 11 prikazuje primerjavo rabe energije v zimskem mesecu po sanaciji in normalizirano
porabo energije pred sanacijo. Obdelava porab energije pred sanacijo je potrebna, ker so objekti
uporabljali kurilno olje in vodenje porab olja se vrši preko prejetih računov za kurilno olje, ki
niso izstavljeni mesečno.

29

CILJI
Normalizirana primerjava stroškov porabe energije v zimskem mesecu
(EUR)
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Slika 11: Prikaz že realiziranega prihranka energije v prvem mesecu obratovanja po energetski sanaciji kotlovnic v okviru
javno zasebnega partnerstva.

V skladu z energetsko okoljsko študijo, ki je bila narejena v okviru postopka izvedbe javno zasebnega
partnerstva, predvidevamo letne prihranke energije v višini 1000 MWh, kar ustreza ca 90.000
litrom kurilnega olja. S tem bomo v občini prihranili letno 230 t CO2 in 60.000 EUR (glede na
veljavne cene v letu 2011).
V skladu z Lokalnim energetskim konceptom je na področju rabe energentov v mestu prioriteta
priključitev na toplovodno in plinovodno omrežje. V tem trenutku s tem ne zagotavljamo rabo
obnovljivih virov energije. Sta pa obe omrežji velik potencial v kolikor bomo v regiji pričeli
proizvajati bioplin in izkoriščati energijo pridobljeno iz odpadkov. Potencial za izrabo bioplina
in energije iz odpadkov je v Podravju zelo velik. S tem bo zagotovljena tudi neodvisnost od
uvoza fosilnih goriv. Na Sliki 12 je prikazano razmerje med različnimi viri za ogrevanje v šolah,
vrtcih in upravnih stavbah MOM. Slika 13 prikazuje kako se z leti zmanjšuje raba kurilnega olja.
Iz Slike 13 je razvidno, da se poraba ELKO v stavbah Mestne občine Maribor postopoma zmanjšuje.
To je direkten rezultat prenov kotlovnic, prehodov na druge energente in nižanja porabe energije
v stavbah.
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Deleži energentov za ogrevanje vrtcev, šol in upravne stavbe MOM
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Slika 12: Vrsta in delež energentov za ogrevanje šol, vrtcev in upravnih stavb MOM v letu 2011
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Slika 13: Poraba kurilnega olja v šolah, vrtcih in upravnih stavbah MOM v letih 2008, 2009, 2010, in 2011
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Razvoj plinskih kogeneracij v Mariboru
Kogeneracija ali so proizvodnja toplotne in električne energije (SPTE) je sočasno pretvarjanje
energije goriva (zemeljskega plina, lesne biomase) v toplotno in električno energijo. Kot pri
proizvodnji električne energije, tudi pri SPTE električni generator poganja mehanska energija
vrtečih se delov motorjev oziroma turbin. Pri pretvorbi notranje energije zemeljskega plina ali
lesne biomase v mehansko energijo se sprosti velika količina toplote.
Ključna značilnost SPTE je, da lahko to toploto koristno uporabimo za ogrevanje prostorov ali vode.
Kogeneracija omogoča:
• velike prihranke primarne energije in
• zmanjšanje stroškov energetske oskrbe za 20 do 30 odstotkov.
Pri odločitvi o lokaciji postavitve kogeneracije je najpomembnejše to, da energija nastaja tam, kjer se
uporablja, in zato ni izgub pri prenosu in distribuciji energije. Kogeneracije na zemeljski plin ali lesno
biomaso so energetsko učinkovite in okolju prijazne. Celotni izkoristek so proizvodnih sistemov je
med 80 in 90 odstotki. Zmanjšajo se tudi emisije CO2 v ozračje.
V prihodnosti se lahko zemeljski plin brez sprememb v tehnologiji zamenja z bioplinom, kot lokalnim
virom energije. Ker gre v tem primeru za izkoriščanje metana, je vpliv na zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov še veliko večji.
Na območju mesta Maribor je v letu 2011 delovalo 11 plinskih kogeneracij.

Primer dobre prakse – namestitev plinske kogeneracije v Zavodu za zdravstveno varstvo
Maribor
V okviru uvajanja energetsko učinkovitih sistemov ogrevanja za javne stavbe je bil v letu 2011
izveden projekt na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, ki je prikazan kot primer dobre prakse.
Delo na projektu se je pričelo leta 2010 z iskanjem primernih rešitev. Po začetnih aktivnostih in po
pripravi projektne dokumentacije se je investicija izvedla v letu 2011.
Nov kogeneracijski sistem je zamenjal staro kurilnico, ki je imela dva 30 let stara oljna kotla z močjo
2x580 kW. Po sanaciji sta bila nameščena dva nova plinska kotla, z močjo 2x350 kW, kogeneracijska
enota s 50 kW električne moči in 77 kW grelne moči ter moderno daljinsko vodeno regulacijo.
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Slika14: Kogeneracijski sistem na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, ki je pričel obratovati v letu 2011

Del investicije je bil financiran v okviru javno-zasebnega partnerstva. Predvidevamo, da bo nov
sistem prihranil 300 MWh energije letno, kar ustreza ca 30.000 L kurilnega olja, in privarčeval
približno 78 t CO2 letno.

Nova uredba o zelenem javnem naročanju
V Uradnem list RS, št. 102/2011, z dne 13. 12. 2011, je bila objavljena Uredba o zelenem javnem
naročanju. Za zeleno javno naročanje šteje naročanje, pri katerem naročnik po Zakonu o javnem
naročanju naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami
in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in enake ali boljše funkcionalnosti.
Uredba o zelenem javnem naročanju tako omogoča oddajo javnega naročila tudi nekoliko dražjemu
ponudniku, če bo njegov izdelek oziroma storitev do okolja bolj prijazen. Z uredbo se želi zmanjšati
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negativne vplive javnega sektorja na okolje in zagotoviti gospodarnejšo rabo javnih sredstev, hkrati
pa spodbuditi razvoj na tem področju in biti zgled državljanom in gospodarstvu.
Namen te uredbe je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj
obremenjujočega blaga, storitev in gradenj in dajanje zgleda zasebnemu sektorju ter potrošnikom.
Uredba določa pogoje za 11 skupin predmetov javnega naročanja. Med drugim predpisuje obvezno
naročanje vsaj 5 % ekoloških živil (vključno z živili iz preusmerjanja v ekološko kmetijstvo) in s tem
jamči za dodaten trg za ekološka živila.
Ta uredba določa okoljske zahteve za naslednjih 11 skupin predmetov javnega naročanja:
• električna energija,
• živila, pijače, kmetijski pridelki za prehrano in gostinske storitve,
• pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi,
• elektronska pisarniška oprema,
• avdio in video oprema,
• hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalnimi stroji in klimatske naprave,
• stavbe,
• pohištvo,
• čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
• osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza,
• pnevmatike.
Z zelenim javnim naročanjem se zagotavlja zmanjšanje negativnih vplivov javnega sektorja na okolje,
spodbuja razvoj tega segmenta trga in inovacije na tem področju (to pomeni, da bodo javni naročniki
odslej kupovali več okoljsko sprejemljivejših izdelkov in nove zelene tehnologije), daje zgled gospodarskemu sektorju in državljanom, s spodbujanjem uporabe metodologije za oceno stroškov v celotnem
življenjskem obdobju pa se zagotavlja gospodarnejša raba javnih sredstev. Uredba določa minimalne
temeljne okoljske zahteve, priporočila za doseganje višjih okoljskih standardov, način vključevanja
okolijskih zahtev v postopke javnega naročanja in način dokazovanja, da ponudnik oziroma blago,
storitev ali gradnja izpolnjujejo okoljske zahteve. Naročniki jih lahko vključijo v opis predmeta javnega
naročila, tehnične zahteve, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, merilo za izbor najugodnejše
ponudbe in pogodbena določila. S takšnim naročanjem bo javni sektor naročal izdelke in storitve, ki
porabijo minimalno količino energije, uporabljajo obnovljive vire energije in proizvedejo minimalno
količino ogljikovega dioksida.
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Mestna občina Maribor je v letu 2010 izvedla zeleno javno naročilo pri naročilu novega sistema
ogrevanja za vrtec Otona Župančiča, enoto Mehurčki na Teznu. Sistem obratuje že dve kurilni
sezoni in pregled rabe energije in stroškov dokazuje, da je bila odločitev pravilna in racionalna.
Na Sliki 14 so prikazani podatki o znižanju obratovalnih stroškov za ogrevanje vrtca. Uporabniki
so tudi povedali, da je vrtec po sanaciji enakomerneje ogrevan in da je toplotno ugodje večje.
Pri primerjavi stroškov, na Sliki 14, opazimo, da so se stroški znižali za 50 %. Z modro so
označeni stroški kurilnega olja pred sanacijo, z rdečo so označeni stroški, ki bi jih imeli, če bi še
vedno uporabljali kurilno olje, in z zeleno so označeni stroški, ki jih ima vrtec pri uporabi lesnih
peletov. Naveden primer nam dokazuje, da je pri javnih naročilih izredno pomemben kriterij
izbire ta, ki upošteva stroške v času obratovanja naprave. Izkušnje namreč kažejo, da je začetna
investicija običajno le 15 %, medtem ko stroški v času obratovanja znašajo kar 85 % celotnih
stroškov v življenjski dobi naprave.

Stroški goriva
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Slika 14: Primerjava stroškov za kurilno olje (pred sanacijo) in lesne pelete (po sanaciji)
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3. Ureditev področja energetike v Mestni občini Maribor 2011
Energetska bilanca omogoča vpogled v energetsko stanje celotne občine. S poznavanjem energetske
bilance mesta imamo možnost, da izboljšamo energetsko učinkovitost okolja in s tem zmanjšamo
porabo fosilnih goriv in obenem povečamo rabo obnovljivih virov energije na dolgoročno učinkovit
način. V okviru nje skušamo na območju MOM oblikovati osnovno bazo podatkov o proizvodnji in
porabi vseh vrst energije.
V letu 2011 smo pripravljali zbirko podatkov za vzpostavitev baze emisij v Mestni občini Maribor.
Sodelovali smo s številnimi akterji na tem področju. Za pomoč smo tako kot v letu 2010 prosili
nekatera podjetja v mestu, katerih dejavnost se navezuje na porabo energije. S pomočjo teh in še
drugih podatkov smo pripravili strokovne podlage, ki bodo služile tudi za novelacijo energetske
karte Maribora v letu 2012.
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Razmerje med proizvedeno in porabljeno električno energijo v MOM (v kWh)
Proizvodnja 2011

Poraba 2011

332.433.647

584.546.457

Vir: Elektro Maribor, Dravske elektrarne Maribor, Energetika Maribor

Slika 15: Razmerje med proizvedeno in porabljeno električno energijo v MOM v letu 2011
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Slika 15 prikazuje razmerje med proizvedeno in porabljeno električno energijo v MOM. Razvidno je,
da mesto Maribor porabi 1,74 krat več električne energije kot je proizvede.
Tabela 3 prikazuje različne vire za proizvodnjo električne energije v letu 2010 in 2011. Proizvodnja
električne energije se je v letu 2011 zmanjšala za 10,8 %. Višja je bila poraba električne energije,
in sicer za 0,97 %. V Mariboru 77 % vse proizvedene električne energije pridobimo iz obnovljivih
virov energije. Kot je razvidno iz Slike 16 predstavlja vodna energije 76 % v bilanci virov za proizvodnjo
električne energije, 1 % predstavlja sonce.
Tabela 3: Proizvodni viri in proizvodnja električne energije (v kWh) za območje MOM v letih 2010 in 2011

Proizvodni vir

2010 (v kWh)

2011 (v kWh)

8.068.368

8.949.864

65.321.939

68.723.789

336.294

3.268.856

Vodna energija

298.778.471

251.491.138

Skupaj

372.505.072

332.433.647

Kogeneracija mineralno olje
Kogeneracija plin
Sončna energija

Proizvodnja električne enegije glede na vir v letu 2011
kogeneracija mineralno olje

kogeneracija plin

sončna energija

vodna energija

3%

21%

1%

75%

Vir: Elektro Maribor, Dravske elektrarne Maribor, Energetika Maribor

Slika 16: Proizvodnja električne energije v MOM v deležih glede na vir energije

37

CILJI
Iz Tabele 4 je razvidno, da ima Maribor v bilanci električne energije 43,58 % porabljene električne
energije proizvedene iz obnovljivih virov energije. V letu 2010 je bil ta delež 51,67 %. Obnovljivi
viri so poleg vodne energije še sončna energija in kogeneracijske enote. Kot je razvidno iz Slike 17,
je velika večina proizvodnje električne energije temelječa na energetskem potencialu reke Drave.
Naslednji največji vir je zemeljski plin, ki pa ni lokalnega izvora. Ostali viri energije so manjšega
pomena.
Tabela 5 prikazuje vrste porabnikov električne energije v občini in količine porabljene energije.
Skupine končnih odjemalcev so definirane v skladu z 9. členom Splošnih pogojev za dobavo
in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije. Gospodinjski
odjemalci so fizične osebe, ki električno energijo uporabljajo v gospodinjske namene. Med
ostale odjemalce sodijo storitvene, proizvodne in druge dejavnosti. V letu 2011 je gospodinjski
odjem predstavljal 38,2 %, javna razsvetljava 2,2 % in ostali odjem 59,6 % vse porabljene
električne energije v mestu.

Primerjava proizvodnje po vrsti energenta

(kWh)

Primerjava proizvodnje po vrsti energenta

(kWh)
350.000.000
350.000.000
300.000.000
300.000.000
250.000.000
250.000.000
200.000.000
200.000.000
150.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
0
0

kogeneracija mineralno olje

kogeneracija plin

sončna energija

vodna energija

kogeneracija mineralno olje

kogeneracija plin

sončna energija

vodna energija

Proizvodni vir območje MOM leto 2010

Proizvodni vir območje MOM leto 2011

Proizvodni vir območje MOM leto 2010

Proizvodni vir območje MOM leto 2011

Vir: Elektro Maribor, Dravske elektrarne Maribor, Energetika Maribor
Vir: Elektro Maribor, Dravske elektrarne Maribor, Energetika Maribor

Slika 17: Primerjava količin proizvedene električne energije glede na primarni vir energije v letih 2010 in 2011
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Tabela 4: Razmerje med proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in porabo v MOM v 2010 in 2011 ter
emisije CO2 zaradi rabe električne energije

2010

2011
Emisije CO₂ v tonah v kWh

v kWh

Emisije CO₂ v tonah

Poraba

578.876.307

386.110

584.546.457

389.892

Proizvodnja obnovljivi viri

299.114.765

199.509

254.759.994

169.925

Delež obnovljivih virov v %

43,58

51,67

Tabela 5: Poraba električne energije in emisije CO2 zaradi rabe električne energije v MOM v 2010 in 2011

Odjemalec

2011

2010
kWh

Javna razsvetljava

Emisije CO₂ v tonah

Emisije CO₂ v tonah kWh
10.651.577

7.104

10.760.064

7.177

Gospodinjski odjem 123

184.837.158

123.286

184.560.966

123.101

Odjem na SN

208.861.324

139.310

236.274.683

157.594

Ostali odjem brez merjenja

53.219.548

35.497

51.638.675

34.597

Ostali odjem z merjenjem

102.698.383

68.807

101.312.069

67.575

ZEMELJSKI PLIN
DOBAVA ZP v letu 2011

(m3)
6.000.000

Leto 2011
Leto 2010

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Vir: Plinarna Maribor

Slika 18: Poraba zemeljskega plina v Mariboru v polmesečnih intervalih
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Slika 18 prikazuje gibanje porabe zemeljskega plina v MOM po polmesečnih intervalih. V Tabeli 6
so prikazane količine zemeljskega plina v letih 2010 in 2011 ter emisije zaradi zgorevanja plina.
Tabela 6: Poraba zemeljskega plina v Mariboru v 2010 in 2011 in emisije CO2 zaradi rabe zemeljskega plina

Poraba v m³

Porabljena energija v GWh

Emisije CO₂ v tonah

2010

56.524.366

554

152.614

2011

53.159.392

521

143.529

Plinovodno omrežje Mestne občine Maribor, ki ga ima v upravljanju Plinarna Maribor, je eden
glavnih virov oskrbe mesta z energijo. Skupna dolžina tega plinovodnega omrežja na področju
MOM znaša 207,87 km. Iz skupne porabe plina iz Tabele 6 je razvidno, da se je le- ta v letu 2011
glede na leto 2010 znižala za 6 %. V letu 2011 smo porabili 521 GWh energije iz zemeljskega
plina. Ker se število priključkov ne zmanjšuje lahko sklepamo, da so porabniki bolj energetsko
učinkoviti. Del zmanjšane porabe pa je posledica zmanjšanje ekonomske aktivnosti gospodarskega
sektorja zaradi ekonomske krize.

DALJINSKO OGREVANJE
Tabela 7 prikazuje podatke o porabljeni toploti iz sistema daljinskega ogrevanja v letih 2008,
2009, 2010 in 2011.
Tabela 7: Podatki o porabljeni toploti v sistemu daljinskega ogrevanja za ogrevanje stanovanj (vir: Energetika Maribor)

Število stanovanj

Ogrevalna površina (m²)

Specifična poraba
toplote (kWh/m²)

2008

10.822

567.718

-

2009

11.014

584.716

-

2010

11.014

584.560

134

2011

11.608

614.532

113

Tabela 8: Podatki o sistemu daljinskega ogrevanja (vir: Energetika Maribor)

Leto
Enota

2010

2011

Gospodinjski odjem

MWh

78.754

69.309

Ostali odjem

MWh

33.945

35.945

Toplota skupaj

MWh

112.699

105.254

Letna povprečna izguba v vročevodnem omrežju

%

7

9

Srednja celoletna dnevna temperatura

°C

11

11

Srednja dnevna temperatura ogrevalnih dni

°C

6

4
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Tabeli 7 in 8 kažeta, da poraba toplote iz sistema daljinskega ogrevanja upada. V sektorju
stanovanj je zaradi energetskih sanacij in namestitve sistemov za obračunavanje porabe toplote
glede na dejansko porabo zaznati upad porabe toplote.
ANALIZA STANJA KURIŠČ V MOM

Slika 19: Porazdelitev kurišč v MOM glede na vrsto goriva v letu 2010

Slika 19 prikazuje porazdelitev kurišč v MOM glede na vrsto goriva in lokacijo. Podatki so
pridobljeni na podlagi podatkov, ki jih spremljajo dimnikarji. Podatke je obdelal Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor v okviru projekta PMinter. Iz Slike 19 je razvidno, da v središču
mesta prevladuje plin in deloma kurilno olje, v okolici pa je veliko kurišč na trdo gorivo. Na
Sliki 20 je prikazano število posameznih kurišč.
41

CILJI
Število posameznih kurišč glede na vrsto goriva v MOM v letu 2010
587; 2%

4.146; 16%

11.835; 47%

8.711; 35%

Vir: Pm inter

trdno

tekoče

plinasto

elektrika

kombinirano

Slika 20: Število posameznih malih kurišč glede na vrsto goriva v MOM v letu 2010 (vir: PMinter, ZZV Mb)

Kot je razvidno iz Slike 20, je številčno prevladujoči tip goriva plin, ki predstavlja 47 % delež. Sledi
kurilno olje s 34 % deležem in trdo gorivo (les, premog) s 16 %. Električni sistemi in kombinacije
predstavljajo manjši delež v shemi virov ogrevanja. Za izračun emisij CO2 smo predpostavili, da
kurišča na trdo gorivo uporabljajo lesno biomaso in so glede emisij CO2 neutralna in da povprečno
malo kurišče, ki uporablja tekoče gorivo, porabi približno 2.000 L kurilnega olja letno. To pomeni,
da vsa kurišča skupaj porabijo 17.422.000 L kurilnega olja. Na podlagi tega smo določili emisije
CO2, ki so znašale v letu 2010 45.297 ton. Emisije zaradi uporabe zemeljskega plina in električne
energije so že zajete v bilanci za posamezen energetnt.
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PORABA KURILNEGA OLJA V VELIKIH KOTLOVNICAH
V pripravi podatkov za energetsko bilanco je zelo težko pridobiti podatke o rabi kurilnega
olja. Tako so kurilnice, ki rabijo zemeljski plin ali daljinsko toploto zajete v podatkih, ki jih
dobimo od dobaviteljev. Podatke o prodaji oziroma nakupu kurilnega olja za velike kotlovnice
smo pridobili s pomočjo vprašalnikov. Zato je tudi zanesljivost teh podatkov manjša. Pridobili
smo podatke za 30 velikih kotlovnic, katerih skupna ogrevalna površina je 227.662 m2. V letu
2011 so porabile 3.462.893 L kurilnega olja in proizvedle 9.003 t CO2.

Celotna bilanca končne rabe energije v Mariboru v 2011
V Tabeli 9 je prikazana preračunana poraba energije v mestu glede na vir. Podatki za plin in
električno energijo so merjeni, del podatkov za kurilno olje je merjenih, del je preračunanih
glede na povprečne porabe v gospodinjstvu. Prav tako so ocenjeni podatki za porabo energije
iz trdih goriv (lesna biomasa in premog). Nekateri zbrani podatki niso povsem natančni, vendar
so dokaj dobra slika stanja rabe energije in emisij CO2 v mestu. V prihodnjih letih bomo sistem
pridobivanja podatkov nadgrajevali in izboljšali tudi njihovo natančnost.
Tabela 9: Končna raba energije v mestu Maribor in emisije CO2 zaradi rabe energije

Končna raba energije
V prometu
V lokalnem avtobusnem prometu

v GWh

Delež v %

1.149

42,89

Proizveden CO2 v t
298.869

12

0,45

3.077

Električne energije

585

21,84

389.892

Zemeljski plin

521

19,45

143.529

Daljinsko ogrevanje

114

4,26

309.762

Kur. olje - mala kurišča

181

6,76

62.365

34

1,27

6.939

Kur. olje - velika kurišča
Trda goriva
SKUPAJ

83

3,10

2.679

100,00

1.214.433

Iz Tabele 9 je razvidno, da Maribor porabi 2.679 GWh energije in proizvede 1.2 mio ton CO2. Največ
energije porabimo v prometu, kar 43 %, sledi delež električne energije, 22 % in še vedno porabimo
več kot 8 % kurilnega olja.
Glede na podatke Energetske bilance Slovenije za leto 2011 je predvidena poraba v Sloveniji 59.166
GWh. Pri primerjavi porabe na prebivalca je v Sloveniji to 28,7 MWh, v Mariboru pa 23,8 MWh. Deleži
posameznih segmentov končne rabe energije so primerljivi s podatki za Slovenijo. V Mariboru smo
tako v letu 2011 proizvedli 10,75 t CO2 na občana.
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4. Povečanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije v
sektorju stanovanj
Energap pokriva pretežno javni sektor in ga bo tudi v prihodnje, saj le-ta predstavlja enega
izmed najbolj neučinkovitih porabnikov energije. Odgovornost za zmanjšanje energije v zasebnih
stanovanjih in poslovnih stavbah, ki so v zasebni lasti, morajo sprejeti lastniki sami, občina oziroma
v njenem imenu energetska agencija jih lahko le informira, izobražuje in usmerja. Veliko nepovratnih
finančnih sredstev je na voljo na nivoju države, preko Ekološkega sklada RS, zato je trenutna
potreba po ustanovitvi takšnega sklada na lokalnem nivoju manjša.
V letu 2011 smo v Energap nadaljevali v smeri informiranja in izobraževanja gospodinjstev o učinkoviti
rabi energije in o rabi obnovljivih virov energije. Občanom smo nudili tudi pomoč pri svetovanju v
zvezi z javnima razpisoma za pridobitev kreditov in nepovratnih sredstev za investicije v učinkovito
rabo energije in obnovljive vire energije s strani Eko sklada.
Ekološki sklad nam je, na podlagi vloge za pridobitev podatkov o številu izvedenih vgradnjah toplotnih
črpalk, kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso in vgradnjah solarnih ogrevalnih sistemov
v gospodinjstvih na področju mesta Maribor v letih 2009, 2010 in 2011, ki smo jim jo poslali v mesecu
februarju 2012, posredoval delno popolne podatke.
Podatki za MOM se nanašajo samo na realizirane naložbe (za katere je bila dodeljena subvencija) na
podlagi vlog, ki so jih na Ekološki sklad poslala gospodinjstva. Subvencije za vgradnjo toplotnih črpalk
vseh vrst so se pričele dodeljevati šele v letu 2010. Pred tem so bile predmet subvencij le nekatere
vrste (voda-voda in zemlja-voda, pod pogojem celovite obnove stanovanjske hiše). Vloge za nepovratna
sredstva v letu 2011 je Ekološki sklad uspel do sedaj le delno obdelati, zato so ti podatki nepopolni.
Tabela 10: Število izvedenih naložb na podlagi izplačanih nepovratnih sredstev Eko sklada v letih 2009, 2010 in 2011 v MOM

Opis naložbe v gospodinjstvih

V letu 2009

V letu 2010

V letu 2011

Kotel na lesno biomaso – peleti

1

1

8

Kotel na lesno biomaso – polena

4

1

3

Vgradnja ploščatih sprejemnikov sončne energije

42

16

25

Vgradnja vakuumskih sprejemnikov sončne energije

28

8

11

Vgradnja toplotne črpalke (sistem voda-voda)

/

1

3

Vgradnja toplotne črpalke (sistem zemlja-voda)

/

5

11

Vgradnja toplotne črpalke (sistem zrak-voda>3,6)

/

1

10

Vgradnja toplotne črpalke (sistem zrak-voda - razred 1)

/

/

12

Vgradnja toplotne črpalke (sistem zrak-voda-sanitarna voda)

/

/

27
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Podatki v Tabeli 10 kažejo, da občani Maribora vsako leto bolj aktivno črpajo nepovratna finančna
sredstva s strani Ekološkega sklada RS. V kolikor povzamemo, da povprečno gospodinjstvo porabi
za ogrevanje 2.000 L kurilnega olja, lahko iz podatkov v Tabeli 10 izračunamo, da so aktivnosti v
gospodinjstvih v Mariboru prispevale k zmanjšanju porabe kurilnega olja za okoli 150.000 L kurilnega
olja in za okoli 385 ton zmanjšale emisije CO2 v mestu.
Tabela 11: Število izvedenih naložb na podlagi odobrenih kreditov Eko sklada v letu 2009 2010 v MOM

Število gospodinjstev v

Število gospodinjstev v

Opis naložbe - kreditiranja

MOM v letu 2009

MOM v letu 2010

Kotlovnica na biomaso

2

/

Sprejemniki sončne energije

4

2

Toplotne črpalke

9

2

V letu 2011 po podatkih, ki nam jih je poslal Eko sklad RS ni bil najet noben kredit za te namen.
V Energap smo v letu 2011 nudili tudi brezplačna energetska svetovanja za občane osebno ali po
telefonu. Občani so želeli nasvete in informacije o:
• energetsko varčni gradnji ali obnovi stanovanjskih objektov,
• obnovi ogrevalnih sistemov,
• možnostih sofinanciranja in pridobitve kreditov za izvajanje ukrepov na področju OVE in URE,
• investicijah v toplotne črpalke,
• vgradnjah oziroma o menjavi stavbnega pohištva,
• vgradnjah kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
• vgradnjah solarnih ogrevanih sistemih,
• nakupih varčne bele tehnike itd.
Pri svetovanjih za občane sodelujemo z energetskimi svetovalci, ki delujejo v okviru nacionalne
mreže ENSVET, ki jo financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Svetovanja potekajo
v prostorih svetovalne pisarne na Grajski ulici 7, kjer lahko občani dobijo brezplačna svetovanja in
informacije.
V letu 2011 je bilo opravljenih preko 300 telefonskih svetovanj s strani Energap in 110 svetovanj pri
energetskih svetovalcih.
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BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE
SVETOVANJE, INFORMIRANJE in NAROČANJE PO TELEFONU
vsak delavnik med 8.00 in 15.00 uro
na telefonski številki (02) 234 23 63

V letu 2011 je pričel veljati tudi Pravilnik o delitvi stroškov v večstanovanjskih stavbah, ki zavezuje
stanovalce, da namestijo individualne merilnike porabljene toplote. Tako je bilo veliko svetovanj
usmerjenih tudi v segment nabave in montaže merilnikov. Cilj tega je, da se posameznik prične
zavedati dejstva, da je sam odgovoren za porabljeno energijo in da plačuje toliko energije kot je
porabi. Po prvih ocenah, odzivih in meritvah ugotavljamo, da je namestitev učinkovito potekala
in da večina stanovalcev sedaj bolj varčuje in s tem so znižani tudi stroški. Naključni ogled
stavb v hladnem februarskem jutru je tudi pokazal, da je večina oken zaprtih. Trenutno stanje
je v primerjavi s tistim, ki smo ga opazili pred leti, ko je bilo večina oken v dopoldanskem času
odprtih na »V«, boljše. Dejstvo je, da so se stanovanja pred leti hladila in zračila nepravilno,
ker so se stroški porazdelili med vse stanovalce enako. Veliko stanovalcev je skupaj z merilniki
namestilo tudi regulacijske ventile, ki omogočajo optimalno nastavitev delovanja in ogrevanja.
Slika 21 kaže specifično porabo toplote v odvisnosti od števila stopinjskih dni v eni izmed
večstanovanjskih stavb, ki je priključena na daljinsko ogrevanje. Število stopinjskih dni odraža
kako hladno je bilo leto, večje število stopinjskih dni pomeni bolj hladno leto. V tej stavbi so leta
2010 namestili naprave za individualno merjenje porabljene toplote po stanovanjih in konec leta
2011 so dodatno izolirali stavbo. Iz grafa na Sliki 21 lahko razberemo, da je namestitev merilnikov
toplote in posledično plačevanje porabljene toplote glede na dejansko rabo vplivalo na to, da je
stavba porabila manj toplote (1,6 %), ne glede na to, da je bilo leto 2010 precej bolj hladno kot
2009, glede na stopinjske dni za kar 11,5 %. Še večje znižanje rabe energije (15,5 %) je zaznati
v letu 2011, ko so dodatno izolirali stavbo. Polovica znižanja je posledica toplejše zime. Primer je
izpostavljen kot primer večje energetske učinkovitosti zaradi namestitve delilnikov rabe energije
in obnove fasade.
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Slika 21: Primer specifične porabe toplotne energije v večstanovanjski stavbi

PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH V LETIH 2010 IN 2011
Kot kažejo podatki v Tabeli 12, je v letu 2011 zaznati rahel upad rabe električne energije,
in sicer za 276,19 MWh, oziroma 0,149 %. V letu 2011 je bila v Mariboru povprečna poraba
električne energije pri gospodinjstvih 1.638 kWh na prebivalca. Vsak občan Maribora je zaradi
rabe električne energije v gospodinjstvih proizvedel 1.092 kg CO2.
Tabela 12: Poraba električne energije in emisije CO2 zaradi rabe električne energije v gospodinjstvih v MOM v 2010 in 2011

Odjemalec

kWh
Gospodinjski odjem 123

2011

2010
184.837.158

Emisije CO₂ v tonah kWh
123.286

184.560.966

Emisije CO₂ v tonah
123.101
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5. Učinkovita raba in obnovljivi viri energije v podjetjih
V program dela Energetske agencije za Podravje so bila tudi v letu 2011 vključena zasebna
podjetja v proizvodnem sektorju. Sodelovali smo z gospodarskimi in obrtnimi zbornicami ter
združenji. Izvajali smo izobraževalne delavnice in pilotne projekte. Podjetjem smo skušali, glede
na dobro vzpostavljene mednarodne stike, zagotoviti kakovostne in kvalitetne informacije o stanju
na področju energije v primerjalnih dejavnostih v drugih državah EU in po svetu.
Še naprej smo izvajali naloge in aktivnosti iz projekta SO-PRO (Sončna procesna toplota v industrijskih
procesih), ki se je zaključil avgusta 2011. Solarno procesno toploto lahko uporabimo v različnih procesih,
kot so pranje in čiščenje, ogrevanje industrijskih bazenov, sušenje ali predgretje vode. Namen projekta
je bilo tudi informiranje in izobraževanje ključnih ciljnih skupin za povečanje trga in uporabe solarnega
ogrevanja v proizvodnji in razvoj novih storitev na področju solarnega pogodbenega sodelovanja.
V okviru projekta SO-PRO so bili izvedeni trije pilotni projekti solarnega termalnega sistema na
področju industrijske in obrtne dejavnosti. Prvi primer je bil izveden v podjetju Soven d.o.o. v Selnici
ob Dravi. Podjetje se ukvarja s predelavo naravne ovčje volne in proizvodnjo volnenih izdelkov. V letu
2011 so na proizvodne obrate namestili sončne sprejemnike. Rezultati že kažejo, da je bila odločitev
tako z vidika varovanja okolja kot tudi prihranka denarja pravilna. Druga dva primera sta bila izvedena
v podjetju Perutnina Ptuj Agro d.o.o. na dveh lokacijah. Podjetje se ukvarja z proizvodnjo krmil za
živali. Tudi tukaj so vgradili sončne sprejemnike v letu 2011 in so prav tako zadovoljni z rezultati, ki so
jih do sedaj dosegli. V obeh podjetjih se bosta spremljali poraba in prihranek energije tudi v bodoče.

Slika 22: Podjetje Soven d.o.o. in prikaz nameščenih sončnih sprejemnikov
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V okviru projekta Benefit je Energap v letu 2011 delovala na področju Cone Tezno v Mariboru. V
mesecu marcu 2011 je bila s strani Energap dokončana shema možnih poti v Cono Tezno, z namenom
povečanja uporabe mestnega avtobusnega prometa za potovanja v in iz Cone Tezno. Na tej shemi so
zbrane informacije, ki potniku povedo, kako najlažje in najhitreje prispeti v Cono Tezno iz različnih
koncev mesta Maribor in bližnjih krajev z uporabo avtobusa ali vlaka. Informacije obsegajo vstopne
postaje, številko vstopnega avtobusa oz. linije, prestopna avtobusna postajališča, število prestopov
in čas trajanja posamezne vožnje. Informativna shema je bila nameščena v nove prostore Zavoda za
invalidsko in pokojninsko zavarovanje (ZPIZ), ki jo dnevno obišče veliko število ljudi, in v upravne
prostore Zavoda Cona Tezno.

Slika 23: Shema možnih poti v Cono Tezno

V sodelovanju s ZPIZ smo za zaposlene pripravili mobilnostne načrte, jim predstavili njegovo vsebino
in jim dali navodila glede pravilne uporabe le-tega. Z mobilnostnimi načrti so bili udeleženci zelo
zadovoljni in presenečeni nad podatki glede tega koliko emisij CO2 proizvedejo sedaj in koliko manj
jih bodo, če bodo uporabljali javni potniški promet. Z njimi smo se tudi dogovorili, da bodo mobilnostne
načrte preizkusili in nam kasneje posredovali svoja mnenja o njihovi uporabi (ali so načrti pravilni,
natančni, uporabni, ….). V mesecu juliju 2011 smo za vse uporabnike (zaposlene v ZPIZ-u ) mobilnostnih
načrtov izvedli nagradno žrebanje. Podati so nam morali svoja mnenja o uporabi teh načrtov in s
kupljenimi vozovnicami za mestni avtobus dokazati, da so ta mobilnostni načrt resnično uporabljali.
Vsi nagrajenci so ob zaključku prejeli vrednostni bon.
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Slika 24: Izročitev mobilnostnih načrtov zaposlenim na ZPIZ-u

Ob zaključku evropskega projekta BENEFIT smo v Coni Tezno organizirali foto natečaj na območju Cone
Tezno. Ker je v Coni Tezno veliko podjetij in veliko zaposlenih, je tam zelo gost promet, to je še posebej
opazno, ko delavci prihajajo na delovno mesto in odhajajo domov. Ker bi želeli Cono Tezno urediti
trajnostno v smislu mobilnosti, smo se odločili, da jih pozovemo, da v fotografski objektiv ujamejo čim bolj
izvirne primere trajnostne mobilnosti v Coni Tezno. Dobili smo veliko zanimivih fotografij, na katerih lahko
vidimo, da se trajnostna mobilnost v Coni Tezno delno že izvaja (uporaba kolesa, čakanje na avtobus,...).
V mesecu oktobru in novembru 2011 je Energap s podjetjem Viessmann d.o.o. sodelovala na štirih
izobraževanjih po Sloveniji. Izobraževanja so potekala v Mariboru, v Lipici pri Sežani, v Novem mestu in
v Dobrni. Del izobraževanj je potekal na temo »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba - priložnost za
razvoj«, kjer je bil predstavljen Nacionalni akcijski načrt za OVE in vključevanje industrije, financiranje
izvedbe projektov po sistemu pogodbenega financiranja in predstavljeni so bili primeri dobrih praks pri
uporabi solarne toplote v industrijskih procesih. Drugi del je bil namenjen izobraževanju projektantov
in projektiranju sistemov za uporabo obnovljivih virov energije.

Slika 25: Delavnica v hotelu Draš: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba - priložnost za razvoj«
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6. Povečanje ozaveščenosti na področjih učinkovite rabe energije in možnosti
izrabe obnovljivih virov za vse porabnike energije v Mestni občini Maribor
Varčevanje z energijo je nedvomno najhitrejši in najbolj učinkovit način reševanja problematike
podnebnih sprememb in trajnostne rabe energije. Smotrna raba energije se začne z osveščanjem,
da energija ni sama po sebi dana v neomejenih količinah. Zato je osveščanje in izobraževanje
ljudi tako zelo pomembno. Če želimo zagotoviti prihodnost svojim otrokom in vnukom, se moramo
obnašati okolju prijazno in se truditi, da zmanjšamo naše negativne vplive na naravo.
Energetska agencija je v letu 2011 aktivno delovala na področju informiranja in ozaveščanja
občanov in širše javnosti. Pozornost smo namenili različnim skupinam ljudi, ki so na kakršenkoli
način povezani z rabo energije v Mestni občini Maribor in njegovi okolici. Vse leto smo pripravljali
različne delavnice, seminarje, okrogle mize, krožke, strokovne posvete, oglede dobrih praks na
terenu itd. Za občane in širšo javnost smo pripravili tudi informativne zloženke.

Aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja, ki smo jih izvedli v letu 2011
Javna predstavitev okolju prijaznega avtobusa v Mariboru
V mesecu februarju 2011 je Energap sodelovala na novinarski konferenci na Trgu svobode v Mariboru,
kjer je bil predstavljen avtobus, ki vozi na stisnjen zemeljski plin – metan. Glavna prednost takšnega
vozila je v tem, da ga je mogoče brez sprememb polniti tudi z bioplinom. S tem so zelo zmanjšane
emisije CO2, prašnih delcev pa skoraj ni. Prebivalci Maribora in okolice so se lahko vozili s tem
avtobusom še naslednjih deset dni. Avtobus je vozil predvsem na liniji številka 6.

Slika 26: Novinarska konferenca na Trgu svobode v Mariboru
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Izvedba naravoslovnega dne na OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru in dneva energije
na OŠ Slovenska Bistrica
Energap je v mesecu marcu 2011 ob Svetovnem dnevu voda, pripravila dve delavnici na osnovnih šolah. Za
učence smo pripravili zelo zanimiv in poučen program. Del je potekal v obliki predavanja, drugi del v obliki
praktičnih delavnic in tretji del so bili dejanski ogledi na terenu. Glede na število učencev so bili le-ti razdeljeni
v dve ali štiri skupine. Dejavnosti so bile naslednje: predavanje o podnebnih spremembah, učinkoviti rabi
energije in obnovljivih virih energije, ogled hidroelektrarne Fala, ogled mobilne razstave o obnovljivih virih
energije na šolskem dvorišču, izdelovanje vetrnice in preizkušanje njenega delovanja, spoznavanje principa
delovanja termografske kamere, reševanje kvizov na temo ekologije, izračunavanje emisij CO2 itd.

Slika 27: Delavnice na OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru in na OŠ Slovenska Bistrica

Maribor prvi z javno dostopnimi energetskimi izkaznicami
V avli sedeža občinske uprave Maribor je bila v mesecu aprilu 2011 novinarska konferenca, ki jo je
skupaj z Mestno občino Maribor organizirala Energap. Na novinarski konferenci je bila predstavljena
t.i. energetska izkaznica – monitor. Na njej so zbrani podatki o rabi energije in o emisijah CO2 v javnih
stavbah, ki so v lasti mariborske občine, in so pridobljeni v okviru centralnega energetskega upravljanja
javnih stavb. Monitor je nameščen v avli MOM in na ogled vsem obiskovalcem in občanom. Trenutno je
na monitorju prikazanih 74 stavb s podatki.

Slika 28: Novinarska konferenca in predstavitev t.i. energetske izkaznice - monitorja
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Strokovna ekskurzija - ogled mesta »SOLAR CITY« v Avstriji
V mesecu maju 2011 je Energap organizirala strokovno ekskurzijo v mesto Linz v Avstrijo. Udeleženci
so si lahko ogledali »Solarno mesto«, ki predstavlja sodobno večstanovanjsko socialno gradnjo v
predmestnem prostoru. Je prvo avstrijsko mesto, ki je bilo med leti 2001 in 2005 v celoti zgrajeno po
načelih nizko energijske gradnje. V novo nastali soseski, kjer je inštaliranih 3.500 m2 sončnih toplotnih
sprejemnikov, živi več kot 3.000 ljudi. V soseski se je načrtno oblikovala vsa potrebna infrastruktura,
šola, vrtec, zdravstvene storitve, trgovine, knjižnice itd., ki je stanovalcem dostopna peš. Ogledali so si
tudi kotlovnico na lesno biomaso v kraju Kremsmünster, ki je bila financirana po sistemu pogodbenega
zagotavljanja toplote, in polnilno postajo za električna vozila v Linzu.

Slika 29: Ogled mesta »SOLAR CITY« v Avstriji

Delavnica z naslovom »Energetski koncepti - izvajanje in financiranje ter sodelovanje v Zavezi županov«
Konec meseca junija 2011 je Evropska komisija, v okviru programa Managenergy, v sodelovanju z Energap,
v hotelu Draš v Mariboru, organizirala učno delavnico na temo energetske učinkovitosti v občinah.
V okviru inciative »Covenant of Mayors« - »Zaveza županov« Evropska unija omogoča občinam, da
pripravijo dobre strateške načrte, kako ravnati z energijo na lokalnem nivoju. Občine – podpisnice te
iniciative, imajo tudi večje možnosti pridobitve finančnih sredstev s strani Evropske unije.

Slika 30: Učna delavnica »Energetski koncepti - izvajanje in financiranje ter sodelovanje v Zavezi županov«
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Trajnostna mobilnost na OŠ Prežihovega Voranca in na OŠ Janka Padežnika Maribor
MOM je v sodelovanju z Energap, z namenom izboljšanja sedanjih potovalnih vzorcev in doseganja
zdravju in okolju primernejšega načina potovanja osnovnošolcev, pripravila brošuro z naslovom »Šolski
mobilnostni načrt«. V ta namen so v mesecu juniju 2011 na obeh OŠ potekale 14 dnevne akcije za
spoznavanje in povečanje trajnostne mobilnosti šolskih otrok, učiteljev in staršev.

Slika 31: Akcije na OŠ Prežihovega Voranca in na OŠ Janka Padežnika Maribor v okviru trajnostne mobilnosti

Mednarodna konferenca »Financiranje učinkovite rabe energije v javnem sektorju«
Ob zaključku triletnega evropskega projekta Minus 3 % je Energap v mesecu septembru 2011 organizirala
mednarodno konferenco. Na konferenci so projektni partnerji iz 6 evropskih držav predstavili vzorčne
primere učinkovite rabe energije v javnem sektorju. Zanimivo je bilo slišati, kako lahko občina prihrani
3 % energije letno, kakšne so praktične izkušnje energetske učinkovitosti v Sloveniji in v drugih državah
(Avstriji, Slovaški, Irski, Veliki Britaniji, Španiji, Hrvaški in Madžarski) ter na kakšen način lahko finančni
sektor (banke, zasebni investitorji) pripomorejo k uresničevanju ukrepov učinkovite rabe energije. Na
konferenco je bil povabljen tudi Evropski komisar Janez Potočnik, ki se konference osebno ni udeležil,
je pa udeležence preko spletnih povezav pozdravil in jim zaželel uspešno delo. Energap in Maribor pa
pohvalil za aktivno delo na področju trajnostne energije. Konference so se udeležili tudi predstavniki
Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za promet in Eko sklada RS.

Slika 32: Mednarodna konferenca v hotelu Habakuk ob zaključku evropskega projekta Minus 3 %
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Evropski teden mobilnosti »Potujmo drugače«
Tudi v letu 2011 je Energap sodelovala na tradicionalnih prireditvah, ki potekajo v Mariboru v okviru
Evropskega tedna mobilnosti. »Potujmo drugače« je bila osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti in
je poudarjala alternativne načine mobilnosti in pogona vozil z namenom, da se zmanjša naša odvisnost od
nafte. Teden mobilnosti je potekal med 16. in 22. septembrom. Prireditve so se dogajale na Trgu svobode
v Mariboru. Mimoidočim občanom smo posredovali informacije in izobraževalno gradivo s področja
mobilnosti, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Zanimivost so bile tudi ankete
»Trajnostni avtobusni promet v mestu Maribor«, na katere so nam odgovarjali mimoidoči. Vsebina anket
se je nanašala na uporabo mestnega avtobusnega prometa, na njegovo izboljšanje (linije, postajališča)
in glede pavšalnega mesečnega plačevanja za avtobusne vozovnice za vso družino. Glede odgovorov
smo bili po analizi zelo presenečeni in zadovoljni, saj je bilo skoraj 90 % odgovorov mimoidočih
pozitivnih in podpirajo aktivnosti občine na področju mestnega avtobusnega prometa.

Slika 33: Aktivnosti v okviru tedna mobilnosti v Mariboru 2011

Delavnica »Učinkovita raba energije v javnem sektorju in trajnostna mobilnost«
Konec meseca septembra 2011 je Energap v prostorih Mestne občine Maribor za zaposlene v javnem
sektorju pripravila delavnico, na kateri smo govorili predvsem o energetski učinkovitosti pri obnovah,
novogradnjah in pri investicijskem vzdrževanju, o javnih naročilih in predstavili področje trajnostne
mobilnosti. Udeleženci so izvedeli zakaj in na kakšen način je treba varčevati, zakaj je energetski
menedžment potreben v javnem sektorju, kako poiskati finančno pomoč za investicije, kako izvajati
zelena javna naročila, kako nabaviti energetsko učinkovita vozila in zakaj. Kot zanimivost je bil po
zaključku delavnice predstavljen tudi električni skuter.
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Slika 34: Delavnica »Učinkovita raba energije v javnem sektorju in trajnostna mobilnost« ter predstavitev električnega skuterja

Projektni izobraževalni seminar in okrogla miza na temo »Obnovljivi viri energije in učinkovita
raba – priložnost za razvoj«
Energap je v sodelovanju s podjetjem Viessmann d.o.o. v mesecu oktobru 2011, v konferenčni dvorani
hotela Draš v Mariboru, organizirala izobraževalni seminar in okroglo mizo v okviru zaključka evropskega
projekta SO-PRO. Govorili smo o Nacionalnem akcijskem načrtu za obnovljive vire energije in o vključevanju
industrije; o financiranju projektov po sistemu pogodbenega financiranja; predstavili primer dobre prakse
uporabe solarne toplote v industrijskem procesu – podjetja Soven d.o.o. in poslušali predstavitve podjetja
Viessmann o že izvedenih primerih solarnih sistemov v industriji.
Seminar En. Management 011 »Prenos znanja in izkušenj na področju obnovljivih virov energije«
V mesecu novembru 2011 je v Ljubljani potekal seminar En. Management 011 v znamenju energetskih
izzivov. Na tem seminarju je sodelovala tudi Energap, ki je pripravila in vodila tretji sklop tega
seminarja. Predstavljen je bil projekt RETS (prenos znanja in izkušenj na področju uvajanja obnovljivih
virov energije (OVE). Predavatelji so spregovorili o realnih možnostih uvedbe in rabe OVE v podjetniškem
sektorju, industriji in v javnem sektorju, o financiranju na področju OVE, o zelenih javnih naročilih, o
javno-zasebnem partnerstvu in o inovacijah na področju OVE.

Slika 35: Seminar pod naslovom »Prenos znanja in izkušenj na področju obnovljivih virov energije«
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Slika 37: Utrinek iz delavnice “Zagotavljanje energetske učinkovitosti, neodvisnosti in trajnosti”
29. novembra 2011 je v Bruslju potekala slovesnost ob uradnem podpisu Konvencije županov. Svečanega
podpisa Konvencije županov evropskih mest se je udeležil tudi mag. Tomaž Kancler, podžupan Mestne
občine Maribor. Ob podpisu so bili prisotni predsednik Evropskega parlamenta, gospod Jerzy Buzek,
predsednica Komiteja regij, gospa Mercedes Bresso in Evropski komisar za regionalno politiko, gospod
Johannes Hahn. Maribor se je tako pridružil več kot 3.369 evropskim mestom, ki bodo sledile obvezam
iz konvencije po zmanjšanju emisij CO2 za 20 % do leta 2020. Slovesnost je potekala v Evropskem
parlamentu.

Slika 36: Uradni slovesni podpis CoM v Bruslju (Vir: CoM)

Delavnica zagotavljanje energetske učinkovitosti, neodvisnosti in trajnosti
V mesecu decembru 2011 smo organizirali delavnico pod naslovom “Zagotavljanje energetske
učinkovitosti, neodvisnosti in trajnosti”. Delavnica je potekala v prostorih Mestne občine Maribor in
je bila namenjena uporabnikom javnih objektov v MOM. Govorili smo o energetski učinkovitosti pri
obnovah in novogradnjah ter pri investicijskem vzdrževanju, o javnih naročilih in hkrati predstavili kaj
je bilo v letu 2011 izvedenega in skupaj z udeleženci skušali poiskati projekte za leto 2012.

Slika 37: Utrinek iz delavnice “Zagotavljanje energetske učinkovitosti, neodvisnosti in trajnosti”
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7. Zmanjšanje porabe električne energije v Mestni občini Maribor
V mesecu juliju 2011 je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo javni razpis za sofinanciranje
operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. Predmet
javnega razpisa je bil dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite
prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. Finančne spodbude so namenjene občinam
za naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in
regulatorjev ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko
vzdrževalne posege in rekonstrukcije obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje
energetske učinkovitosti sijalk in svetilk. Na ta javni razpis se je prijavila tudi MOM s projektom
pod naslovom »Učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Maribor«.
Javna razsvetljava na območju MOM je deloma urejena, del razsvetljave pa je v dokaj slabem stanju.
V občini najdemo svetilke in oporišča stara tudi več kot 30 let. Zaradi dotrajanosti in neustreznosti po
uredbi o svetlobnem onesnaževanju ter energetske potratnosti večine vgrajenih svetilk je potrebna
zamenjava svetilk z novimi, varčnimi. Sistem javne razsvetljave ne vsebuje centralnih nadzornih sistemov
preko katerih bi lahko uravnavali in merili porabo električne energije. Raba električne energije se
spremlja preko električnih števcev, ki so nameščeni v omaricah odjemnih mest. Večina odjemnih mest
je na lokacijah transformatorskih postaj, kjer ima dostop le vzdrževalec elektroenergetskega omrežja.
Podatki o porabi električne energije se evidentirajo na občini preko mesečnih računov za električno
energijo.
Javna razsvetljava v številkah v Mestni občini Maribor:
Tabela 13: Poraba električne energije za javno razsvetljavo in emisije CO2 zaradi rabe električne energije

Javna razsvetljava

Poraba električne energije v kWh

Emisije CO2 v tonah

Leto 2007

10.250.161

6.837

Leto 2010

11.008.849

7.343

Leto 2011

10.760.064

7.177

V Tabeli 13 je prikazana raba električne energije za javno razsvetljavo v Mariboru. Razvidno je, da
se je raba v letu 2011 znižala za 2,25 %, emisije CO2 so se znižale za 469 t.
V letu 2010 je Nigrad posodobil kataster svetilk javne razsvetljave. Kataster zajema:
• število svetilk: 14.279
• število sijalk: 14.840
• število natrijevih sijalk: 6.823
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

število živosrebrovih sijalk: 7.260
število LED-svetilk: 78
število metalhalogenih sijalk: 82
število fluoroscentnih sijalk: 460
število varčnih žarnic: 67
število navadnih žarnic: 34
število odjemnih mest javne razsvetljave: 339
število kovinskih oporišč: 8.330
število lesenih oporišč s svetilko: 3.645
druga oporišča svetilk: 1.156

V rekonstrukcijo javne razsvetljave bodo tako vključena odjemna mesta iz različnih področij MOM.
Število zajetih ulic je 130, izbrali pa so tiste, ki bodo prinesle največji prihranek pri električni energiji.
Število na novo nameščenih svetilk bo 2.853 kosov. Predlagane so svetilke LED tehnologije (teh je
2.323 kosov) in svetilke z Natrijevo sijalko, ki bodo zamenjane z eno stopnjo moči nižje kot je obstoječa.
Izvedena energetska in okoljska sanacija javne razsvetljave mora:
•
•
•
•

biti primerna in ustrezne kakovosti (aluminijska izvedba luči),
zagotavljati redno obratovanje,
med obratovanjem zagotavljati projektirane svetlobno-tehnične in električne parametre,
omogočati vklop in izklop glede na razpoložljivo dnevno svetlobo in glede na vnaprej določen
urnik, na nivoju odjemnega mesta oz. krmilne omarice,
• omogočati obratovanje z zmanjšanim svetlobnim tokov v nočnem času glede na vnaprej
določen urnik, na nivoju svetilke,
• biti izdelana tako, da omogoča vzpostavitev sistema za daljinsko odčitavanje porabe električne
energije,
• imeti urejena napajalna mesta v skladu z zahtevami distributerja električne energije.
V Tabeli 14 so prikazani predvideni prihranki po sanaciji. Prihranili bomo tudi 942 kg CO2 letno.
Tabela 14: Kakšni bodo prihranki glede na izvedeno investicijo v Mestni občini Maribor / Vir: Gradivo Mestne občine Maribor

Prihranek pri stroških elektrike (EUR/leto)
Prihranek pri stroških vzdrževanja (EUR/leto)
Prihranek elektrike (MWh/leto)
Št. zamenjanih svetilk

177.943,77
62.766,00
1.412,25
2.853

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v letu 2011 porabljenih 84.525 EUR.
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Za redno vzdrževanje javne razsvetljave je bilo porabljenih pa 663.678 EUR. Skupaj je bilo v letu
2011 zamenjanih 4.724 sijalk. V Tabeli 15 je prikazano število in moč zamenjanih svetilk.
Tabela 15: Število in moč zamenjanih sijalk v letu 2011

Na novo postavljene svetilke ter zamenjave
VZDRŽEVANJE:
Svetilka CX100 150 W Na

4

Svetilka CX200 250 W Na

3

Svetilka ST50 2x18 W

1

Svetilka ST50 2x36 W

1

Svetilka ST50 70W Na

11

Svetilka ST100 150 W Na (redukcijska)

5

Svetilka SQ200 250 W Na

1

Svetilka Monsun 2x36 W

2

Svetilka Monsun 2x58 W

1

Svetilka Monsun 1x58 W

4

Svetilka LED LSL 30 W (brez regulacije)

7

Svetilka LED LSL 30 W (z 50 % regulacije)

9

Svetilka UKPO 125 W VTF

9

Svetilka MIDI LED 150 W (zvezna regulacija)

12

NOVOGRADNJE:
Svetilka NERI- LED 30 W

KNEZA KOCLJA I in II.

5

Svetilka SQ100 150 W MH

KNEZA KOCLJA I in II.

10

Svetilka SQ100 150 W Na (redukcijska)

KNEZA KOCLJA I in II.

13

Svetilka ST50 2x36 W

KNEZA KOCLJA I in II.

3

Svetilka LED Levelite (cestna signalizacija)

KNEZA KOCLJA I in II.

24

Svetilka LED INSYP (osvetlitev stebričkov)

KNEZA KOCLJA I in II.

22

Talni reflektor OLODUM 70 W MH

KNEZA KOCLJA I in II.

10

Svetilka LED LSL 30 W

TRUBARJEVA

7

Svetilka LED LSL 60 W (z 50 % regulacije)

TAVČARJEVA

4

Svetilka CX100 100 W Na (redukcijska)

PROLETARSKIH BRIGAD

1

Svetilka CX200 250 W Na (redukcijska)

PROLETARSKIH BRIGAD

12

Svetilka CX100 150 W Na (redukcija)

RONDO DOGOŠE

Svetilka LED LSL30 W

NAD ELEKTRARNO

Svetilka viseča LED “Oblak” 280 W

TRG LEONA ŠTUKLJA

18

Svetilka LED Trstika 6x2 W

TRG LEONA ŠTUKLJA

75

Svetilka LED Trstika 12x2 W

TRG LEONA ŠTUKLJA

35

Svetilka LED Franko 16x1 W

TRG LEONA ŠTUKLJA

12

Svetilka LED talna Frion 3x1 W

TRG LEONA ŠTUKLJA

54
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Regulacija se izvaja na tistih mestih, kjer je na voljo dodaten vodnik za regulacijski impulz. To velja v
večjem delu za stebre, ki imajo zemeljsko napajanje. Ne velja pa za zračne vode na lesnih drogovih.
Osvetlitev vozišča na objektu Titov most v Mariboru – trajnostna rekonstrukcija
V MOM se je leta 2011 na objektu Titov most v Mariboru izvedla rekonstrukcija osvetlitve vozišča,
kolesarskih stez in pločnikov. Glavni cilj rekonstrukcije je bil zamenjati zastarelo neučinkovito
razsvetljavo z novo, z namenom zagotavljanja boljših svetlobno tehničnih rezultatov, maksimalne
energetske učinkovitosti ter da bo okolju in ljudem prijazna v vseh pogledih. Pri rekonstrukciji
so bile uporabljene svetilke Streetlight 10 midi LED. Na izbranem odseku so bile izvedene tudi
meritve osvetlitve pred in po rekonstrukciji. Doseženi so bili bistveno višji nivoji in večja
enakomernost osvetlitve.
Na Titovem mostu so bile pred rekonstrukcijo svetilke tipa:
CT (2x1510W)
300 W
					

12

3.600 W
3.600 W

Na Titovem mostu so po rekonstrukciji svetilke tipa:
MIDI LED
		
150 W
					

12

Razlika pred in po rekonstrukciji:
Ob več kot vsaj 2,5-kratnem povišanju nivojev osvetlitve
in zagotavljanju vrhunske enakomernosti svetlosti, in
s tem povišanja varnosti, je priključna moč glede na
stanje pred rekonstrukcijo znižana za kar 65 %. Na 12
svetilkah je bila znižana poraba energije za 7,8 MWh v
enem letu. S tem so se tudi znižale emisije CO2 ( vir: Siteco,
Titov most, 2011)

1.800 W
1.800 W

Staro
11,9 MWh

Prihranek:
65 %

Novo
4,12 MWh
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Slika 39: Titov most v Mariboru čez dan in ponoči
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8. Proizvodnja zelene električne energije
V letu 2011 smo končali strokovne podlage za pripravo javnega razpisa za namestite sončnih
elektrarn na strehe javnih objektov lasti MOM. V jeseni so se s strani občanov in strokovne
javnosti pričeli pojavljati pomisleki o požarni varnosti objektov, ki imajo nameščene sončne
elektrarne. Stroka je priznala, da je zakonodaja pomanjkljiva in da gasilci niso pripravljeni in
opremljeni za pravilno gašenje takšnih objektov. Zato so inšpekcijske službe pripravile navodila
za pravilne postopke, ki zajemajo vzpostavitev pravilnih požarnih redov v objektih in pripravljena
so bila navodila za gasilce. To pomeni, da javne stavbe, ki bodo imele nameščene sončne elektrarne,
ne bodo v slabšem požarnovarnostnem stanju v primerjavi z drugimi.
Na podlagi 23.a člena Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur.l. RS, št. 62/2003 Spremembe: Ur.l. RS,
št. 88/2003, 75/2010, 53/2011), se ob montaži enostavne naprave na obstoječi objekt, za katerega
se skladno s predpisi, ki urejajo požarno varnost, šteje za požarno manj zahtevno stavbo ali požarno
zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred začetkom
del izdela presoja, s katero se dokaže, da se zaradi navedene montaže požarna varnost objekta ne bo
zmanjšala. Presojo za požarno manj zahtevno stavbo lahko izdela odgovorni projektant, ki je vpisan v
imenik odgovornih projektantov v skladu z zakonom o graditvi objektov, za požarno zahtevno stavbo
ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije požarne varnosti pa odgovorni projektant, ki sme
izdelati študijo požarne varnosti.
V skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/2004 Spremembe: Ur.l. RS, št.
10/2005, 83/2005, 14/2007) spadajo stavbe za vzgojo in izobraževanje ter športne dvorane, na katere bomo postavili sončne elektrarne, med požarno zahtevne stavbe. Študija požarne varnosti se
izdela na podlagi Pravilnika o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 28/2005 Spremembe: Ur.l. RS, št.
66/2006 Odl.US: U-I-202/05-11, 132/2006).
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9. Ureditev področja prometa
Promet je ključnega pomena za naše gospodarstvo in družbo. Mobilnost je bistvena za notranji
trg in kakovost življenja državljanov, ki lahko prosto potujejo. Promet omogoča gospodarsko rast
in ustvarjanje delovnih mest, zato mora biti trajnosten v luči novih izzivov, s katerimi se soočamo.
Promet se odvija na svetovni ravni, zato je za učinkovito ukrepanje potrebno tesno mednarodno
sodelovanje.
Okoljsko trajnostni oz. uravnoteženi prevoz je izraz za uravnoteženi razvoj znotraj prevoznega
sektorja. Okoljsko trajnostni prevozni sistem mora omogočiti dostop do ljudi, krajev, blaga in storitev na
okoljevarstven, družbeno sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način. Pogoji za dolgoročno uresničitev
okoljsko trajnostnega prevoza so predvsem zaščita zdravja ljudi, spoštovanje zdravstvenih in ekoloških
omejitev, preprečitev in zmanjšanje onesnaževanje, zagotavljanje uravnotežene uporabe obnovljivih
in neobnovljivih virov.

Promet je pomemben soustvarjalec sodobnega
razvoja, saj premaguje razdalje in povezuje ljudi. Poleg
nepogrešljive vloge v vsakdanjem življenju vedno več
pozornosti zahteva tudi njegov dolgoročni vpliv na družbo
in okolje. Funkcionalna, kakovostna in strokovna ureditev
prometa določa razvojno pot tako regije kot države.
(Vir: Javni promet v Ljubljanski urbani regiji)

V mestih je prehod na čistejši promet olajšan z nižjimi zahtevami glede zmogljivosti avtomobila in višjo
gostoto prebivalstva. Obstaja več možnosti javnega prometa kakor tudi možnost pešačenja in kolesarjenja.
Mesta najbolj trpijo zaradi zastojev, slabe kakovosti zraka in izpostavljenosti hrupu. Mestni promet povzroči
okoli četrtino emisij CO2 iz prometa in 69 % nesreč na cestah se zgodi v mestih. Postopno odpravljanje vozil
s konvencionalnim gorivom iz mestnega okolja je velik prispevek k znatnemu zmanjšanju odvisnosti od
nafte, emisij toplogrednih plinov ter onesnaževanja lokalnega zraka in onesnaževanja s hrupom.
Evropska komisija je v mesecu marcu 2011 sprejela obsežno strategijo z naslovom “Promet 2050” za
konkurenčen prometni sistem, s katerim želi povečati mobilnost, odstraniti glavne ovire na ključnih področjih
prometnega sektorja ter spodbuditi rast in zaposlovanje. Med cilji, ki naj bi jih dosegli do leta 2050, so: v
mestih postopoma zmanjšati uporabo avtomobilov, ki uporabljajo konvencionalna goriva, povečati delež
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trajnostnih goriv z nizko vsebnostjo ogljika v zračnem prometu na 40 % ter emisije ladij zmanjšati vsaj
za 40 %, preusmeriti 50 % cestnega tovornega in potniškega prometa na srednje razdalje na železnice
in vodne prometne poti. Ti predlogi naj bi prispevali tudi k močnem zmanjšanju evropske odvisnosti od
uvožene nafte, k 60 % zmanjšanju emisij v prometnem sektorju in k spremembi prometnih vzorcev na
področju potniškega in tovornega prometa do leta 2050.
Cilj načrta „Promet 2050“ za enotno evropsko prometno območje je odpraviti glavne ovire in ozka grla na
številnih ključnih mestih na področjih prometne infrastrukture in naložb, inovacij in notranjega trga.
Na področju mestnega prometa bo pomemben premik k čistejšim avtomobilom in gorivu. Cilj je za 50 %
zmanjšati število avtomobilov, ki uporabljajo konvencionaln goriva do leta 2030, ter do leta 2050 njihovo
uporabo v mestih postopoma odpraviti. Do leta 2030 prevoz blaga v velikih urbanih središčih naj skoraj ne
bi povzročal emisij CO2.

Cestni promet v Mariboru
Problematika prometa v mestih je posebej izražena na področju cestnega prometa. To zaznavamo tudi
v Mariboru. Pomanjkanje parkirnih prostorov, gneča, zastoji in veliko prometnih nesreč so posledice
vedno večjega števila vozil za potovanja in migracije v mestih. Vedno manj ljudje v mestih uporablja
javni potniški promet. Število registriranih vozil v Mariboru iz leta v leto narašča. Leta 2009 je bilo novo
registriranih 52.778 vozil in leta 2010 57.898 vozil. Od tega je skoraj 84 % osebnih vozil, ostalo so
tovorna vozila, avtobusi, motorji in motorna kolesa. S povečevanjem števila vozil se posledično povečujejo
tudi količine porabljenega goriva (bencina, dizla) in višajo se emisije CO2 in drugih škodljivih snovi v zraku.
Maribor je tudi regionalno središče, zato je dnevna migracija ljudi v in iz mesta zelo velika. Večina teh ljudi
uporablja osebna vozila, ker so povezave okoliških krajev z Maribor iz leta v leto slabše. Tabela 16 prikazuje
porabo goriva v Sloveniji in statistične preračune koliko goriva je porabljeno na območju Maribora. Na
podlagi porabe so preračunane tudi emisije CO2 zaradi prometa v Mariboru. Skupna poraba energije v
prometu v Mariboru v letu 2011 je znašala 1.149 GWh. Promet je proizvedel tudi 298.869 ton CO2.
Tabela 16: Poraba goriva v prometu v Sloveniji in preračun povprečne porabe za Maribor ter emisijeCO2 zaradi prometa v
Mariboru (Statistični urad RS)

Leto

Poraba goriva v

Poraba goriva na

Skupna letna poraba

Emisije CO2 glede na

Sloveniji (v 1000 l)

prebivalca Slovenije

goriva vseh prebivalcev

porabljeno gorivo v

(v litrih)

občine Maribor (v litrih)

Mariboru (v tonah)

2007

1.794.917

886

98.392.958

255.821

2008

2.425.778

1.194

113.119.060

294.109

2009

2.110.884

1.035

116.584.447

303.119

2010

2.088.723

1.018

114.016.000

296.441

2011

2.124.334

1.034

114.949.780

298.869
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Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča in kraju dela
V Mariboru je 40.922 delovno aktivnega prebivalstva, od tega jih je 31.479 (77 %) zaposlenih v Mariboru,
9.443 (23 %) pa se jih vozi na delo v druge občine. Zaradi izboljšane cestne infrastrukture je zaznati, da
se povečuje delež delovno aktivnega prebivalstva v MOM, ki opravljajo delo v drugih občinah. To vpliva
na smeri in intenziteto prometnih tokov na širšem območju. V Maribor prihaja dnevno okoli 50.000 ljudi s
37.500 vozili. (CPI, Prometna študija Maribora)

Javni-potniški promet v Mariboru
Urejen javni potniški promet je osnova za zagotavljanje mobilnosti prebivalstva, kar je vsekakor
v javnem interesu. Zagotavljati mobilnost pomeni omogočiti osnovno dostopnost in mobilnost
prebivalstvu, vključno z geografskim in socialnim obrobjem. V urbanih okoljih, npr. lahko urejen
javni potniški promet (JPP) omogoča družbeno primernejšo obliko mobilnosti. V Sloveniji si želimo
urejen JPP, to smo že v sprejeti prometni politiki jasno zapisali, in sicer, da je razvoj javnega
potniškega prometa osnovni ukrep za zadovoljevanje ciljev zagotavljanja trajnostne mobilnosti.
Torej je razvoj sistema JPP močno povezan z javnim interesom zagotavljanja mobilnosti prebivalstva.
Ne glede na vse prometne zamaške in težave, so želje uporabnika transportne storitve čim širši spekter
storitev s strani ponudnika, čim bolj kakovostno opravljena storitev (točnost, rednost ipd), dostopnost,
razpoložljivost, zmogljivost prevoza, seveda ob primernih stroških. Ponudniki storitev morajo za dosego
čim bolj ugodnega razmerja med donosnostjo in vloženimi sredstvi znati prilagajati uporabnikovim
zahtevam. Pri tem jim je lahko v veliko pomoč sodobna tehnologija spremljanja transporta.
Pri prevozu potnikov se je potrebno zavedati, da je potnik tisti, ki izbira vrsto prevoznega sredstva,
včasih pa tudi prevoznika. Potnik na podlagi svojih potreb (prevoz na delo, v šolo, po opravkih, zasebni
obiski in obiski kulturnih znamenitosti, zdravstva ipd.), finančnih zmožnosti in karakteristik posamezne
vrste transporta (čas potovanja, možnost parkiranja, pogostost, dostopnost, možnost prestopanja itn.),
določa čas, smer in cilj potovanja. Poleg omejenih karakteristik so za potnika pomembne tudi naslednje
lastnosti: hitrost, ekonomičnost, udobnost, točnost, rednost, zanesljivost ter varnost. Zagotavljanje
vseh navedenih karakteristik prevoza od podjetja zahteva, da organizacijo prevoza v največji meri
prilagodi povpraševanju, razmeram v prometu in ekonomiki poslovanja, kar pa je zaradi krajevne in
časovne neenakomerne obremenitve včasih zelo težko.
V mesecu juniju 2011 je bil ustanovljen javni gospodarski zavod MARPROM z namenom zagotavljati
varen in udoben javni prevoz na območju celotne občine Maribor ter okoliških občin. Njihovo
poslanstvo je, da uporabnikom zagotovijo celovito rešitev mobilnosti, ki je hkrati varna, varčna,
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udobna in okolju prijazna. Njihove obveznosti in pravice ter način izvajanja in financiranje so
opredeljeni v Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe, linijski prevozi v mestnem
prometu, z dne 19. 12. 2011. S tem odlokom se je v Mestni občini Maribor ustanovil Svet za
trajnostno mobilnost, ki kot posvetovalni organ organa uprave in izvajalca opravlja naloge, ki so
usmerjene k spodbujanju trajnostne mobilnosti občanov, zlasti pa:
• razvija cilje in predlaga načine za doseganje večje in zagotavljanje trajnostne mobilnosti občanov;
• proučuje in obravnava problematiko na področju mestnega potniškega prometa ter predlaga
organom, ki urejajo posamezna področja, ukrepe za izboljšanje mestnega potniškega prometa;
• razvija in spodbuja dejavnosti, ki zagotavljajo večjo mobilnost občanov in v sodelovanju z drugimi subjekti v občini organizira različne promocijske akcije, katerih cilj je izboljšanje mobilnosti občanov.
S prenosom izvajanja storitev javnega avtobusnega potniškega prometa v pristojnost občinske
službe je možnost sodelovanja in oblikovanja trajnostnih rešitev večja. Predvsem pri uvajanju
novih tehnologij je to izredno velikega pomena. V letu 2011, v času od avgusta do decembra,
so mestni avtobusi porabili 493.000 litrov goriva in tako proizvedli 1.282 ton CO2. Aktivnosti
na področju energetsko učinkovitega voznega parka so v letu 2011 tekle v smeri nakupa novih
vozil, ki bodo uporabljala gorivo stisnjen zemeljski plin. V EU in v svetu predstavljajo avtobusi
na zemeljski plin (stisnjen zemeljski plin – CNG) najprimernejšo rešitev na poti uvajanja obnovljivih
virov energije v prometu. Gorivo prihodnosti v prometu sta namreč bioplin in vodik, poleg
zelene elektrike, ki pa je pri avtobusih še vedno v eksperimentalni fazi razvoja. Ker poznamo
nekatere omejitve pri električnih avtobusih, je v tem času najprimernejša rešitev uporabljati
gorivo CNG. Gre namreč za serijsko proizvedene avtobuse, ki s svojim motorjem, brez dodatnih
predelav, lahko polnijo bioplin, ki je predhodno očiščen do primerne kakovosti oziroma brez
neželenih primesi. Takšna vozila v mestnem avtobusnem prometu so trajnostna in bodo zagotavljala
občanom Maribora bolj zdrav in cenejši avtobusni promet. V letu 2011 je Energap aktivno
sodelovala pri načrtovanju hitre polnilnice za polnjenje vozil, ki uporabljajo CNG. Prav tako
smo podpisali »Pismo o nameri sodelovanja pri nabavi avtobusov za mestni potniški promet, ki
bodo uporabljala CNG«.

Električna mobilnost v Mariboru
Poleg plina se v mestnem prometu vedno bolj uveljavljajo tudi električna vozila. Energap je aktivno
sodelovala in koordinirala projekt vzpostavitve vzorčen regije za električno mobilnost – Podravje –
vzorčna regija za električno mobilnost.
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CILJI
Leta 2008 je bila tema električne mobilnosti nišna tema, ki se je počasi začela uveljavljati v nekaterih
delih sveta. Leta 2008 so nekatere razvite države (Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska) pravilno ocenile
situacijo in izkoristile priložnost ter podprle razvoj električne mobilnosti. V letu 2011 so imele te
države tudi na mednarodni ravni dober položaj na področju električne mobilnosti. Veliko podjetij že
pripravlja nove pobude in projekte. To zagotavlja prihodnost inovativnemu gospodarskemu razvoju,
ki ob upoštevanju varovanja okolja zagotavlja trajnostne razvoj.
Slovenija je v letu 2010 pričela z aktivnostmi na področju trajnostne mobilnosti in električnih vozil.
Razpravljamo o električni mobilnosti, vendar projekti na tem področju nastajajo počasi. Preveč se
obravnavajo ovire in premalo poudarjajo prednosti. Manjka širša interdisciplinarna razprava in premalo
je demonstracijskih projektov, ki bi nazorno predstavili prednosti in slabosti in s tem pripomogli k
izboljšanju stanja. Prav tako manjka partnersko povezovanje med akterji, ki imajo na področju uvajanja
trajnostne mobilnosti in električnih vozil ključno vlogo.
Tega se zavedamo tudi v regiji Podravja. Električna vozila predstavljajo eno izmed področij, ki pomeni
okoljsko rešitev tudi za prihodnost. Seveda ob upoštevanju, da električna energija, pridobljena iz fosilnih
goriv ne pomeni reševanja problematike zmanjšanja vplivov na okolje zaradi prometa.
Izvedba demonstracijskega projekta uporabe električnih vozil, ki uporabljajo modro energijo, kar
pomeni električno energijo pridobljeno iz obnovljivih virov energije – iz vode rek, je korak naprej
v smeri trajnostnega razvoja. E–mobilnost z obnovljivo električno energijo predstavlja eno izmed
najobetavnejših rešitev, kako zasnovati promet, ki ne bo povzročal podnebnih sprememb.
Novi koncepti mobilnosti bodo v kombinaciji z zagotavljanjem obnovljive energije odločilno prispevali
k razvoju načrtovanja prometa, združljivega s trajnostnim energijskim sistemom, in posredno povečanju
tehnoloških zmogljivosti podjetij.
Dolgoročno bomo zato morali izhajati iz tega, da promet osebnih vozil ne sme povzročati emisij CO2,
saj je preostali delež emisij potreben za življenjsko pomembne izdelke in storitve (živila, industrijo
itd.). S tradicionalnimi gorivi ni mogoče doseči tako radikalnega zmanjšanja emisij. Samo mobilnost, ki
temelji na elektriki iz obnovljivih virov energije, ponuja možnost, da omenjene cilje tudi uresničimo.
V Sloveniji je promet odgovoren za znaten delež energijske porabe in emisij CO2 (30 %). Od devetdesetih
let nam ni uspelo, da bi obrnili ta trend, temveč ravno nasprotno - zlasti emisije toplogrednih plinov v
prometu so se v tem obdobju zvišale za več kot 50 %. Že samo promet z osebnimi motornimi vozili
prispeva polovico emisij.
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6.3 OTROCI, UČINKOVITA RABA IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Tudi otroke lahko spodbudimo k varčevanju z energijo. Če se sami trudimo, da bi prihranili čim več
energije, delovali okolju prijazno in prihranili nekaj denarja, se verjetno sprašujemo, kako bi tudi pri
otrocih vzbudili zanimanje za varčevanje z energijo. Energap se s svojimi nasveti trudi tudi otroke
navdušiti za reševanje planeta.

Naj tudi otroci sledijo vašemu ogljičnemu odtisu
Kot pri drugih stvareh je tudi pri varčevanju z energijo po navadi tako, da otroci sledijo zgledu
starejših. Tako kot želite, da ravnajo otroci, tako morate ravnati tudi sami, drugače vaše besede ne
bodo imele učinka. Otrokom še ni treba plačevati računov, zato se še ne morejo zavedati posledic
svojih dejanj. Če bodo otroci videli, kako vestno starejši ugašamo luči, televizor in druge električne
naprave, ko zapustimo sobo, bo takšno ravnanje prišlo v navado tudi njim. Z ugašanjem luči, ki
jih ne potrebujemo, računalnika, televizorja prihranimo denar in zmanjšamo izpuste ogljikovega
dioksida. Ko pustimo električne naprave v stanju pripravljenosti in jih ne izključijo popolnoma,
po nepotrebnem zapravljamo elektriko in s tem tudi denar. S popolnim izklopom naprav, ko jih
ne potrebujemo, lahko prihranimo do 40 evrov na leto ter izpuste zmanjšamo za 120 kilogramov
ogljikovega dioksida. Če besede ne zaležejo, lahko otroke opomnimo tudi tako, da prižgana televizija
ne bo le porabljala energije, ampak bo z njo izhlapevala tudi njihova žepnina. V njih lahko vzbudimo
zanimanje in željo po tem, da bi vedeli več, z zanimivimi knjigami ali spletnimi stranmi s to tematiko.
S pomočjo pametnih števcev porabe energije jim lahko pokažemo, koliko energije dejansko
porabimo doma. Lahko se vključijo tudi v obšolske dejavnosti, ki se ukvarjajo z ekologijo in izračunajo
svoj ogljični odtis.

Varčevanje naj bo preprosto
Če namesto, da bi otroke peljali v šolo, gremo peš, lahko na leto prihranimo povprečno 140 evrov in 250
kilogramov ogljikovega dioksida. Spodbujajmo otroke h kolesarjenju.
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Energap je bila tudi v letu 2011 zelo aktivna na področju izobraževanja otrok v osnovnih in srednjih
šolah. Za njih pripravljamo in izvajamo številne delavnice na temo učinkovita raba energije in obnovljivi
viri energije. Učencem želimo vedno na zanimiv in poučen način prikazati pomen varčevanja z energijo
in pomen uporabe obnovljivih virov energije. Prav tako imamo posebej za otroke urejeno tudi podstran
na spletni strani Energap, kjer lahko otroci in njihovi učitelji najdejo številne informacije in dejavnosti
na temo URE in OVE (opise delavnic, računalniške igrice, poučne animirane filme za otroke, didaktične
igre, pobarvanke, itd.)

Slika 40: Utrinki iz delavnic v osnovnih šolah 2011

Obseg aktivnosti na področju izobraževanja, ki jih izvajamo v Energap se iz leta v leto povečuje. To
je tudi rezultat uspešnega dela in zadovoljnih učiteljev ter učencev, s katerimi smo sodelovali, saj
se ti znova obračajo na nas, hkrati pa prejemamo nova povabila, tudi izven meja območja našega
delovanja (MOM in 17 manjših občin v podravski regiji).
V letu 2011 smo se tako odzvali povabilu 6 osnovnih in 3 srednjih šol in v sodelovanju z učitelji za
učence izbranih starostnih skupin pripravili zanimiv in poučen program z aktivnostmi s področja OVE in
URE. Glavna splošna cilja, ki jih želimo uresničiti v okviru delavnic, sta naslednja:
• pri učencih spodbuditi zanimanje za okoljska vprašanja, predvsem s področja URE in OVE in
jih ozavestiti, da lahko s preudarnim ravnanjem vsakodnevno prispevajo za dobrobit lastnega
gospodinjstva, skupnosti, v kateri živijo, kot tudi celotnega planeta Zemlje;
• učitelje, z vključevanjem v načrtovanje in izvajanje aktivnosti, spodbuditi, da v prihodnje
podobne dejavnosti za otroke organizirajo tudi samostojno oziroma vsebine s področja
trajnostne rabe energije vključujejo v vsakodnevne aktivnosti v razredu.
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V letu 2011 smo tako sodelovali z OŠ Franca Lešnika - Vuka iz Slivnice pri Mariboru, OŠ Selnica ob Dravi,
OŠ Slovenska Bistrica, OŠ Janka Padežnika Maribor, OŠ Prežihovega Voranca Maribor ter s srednjimi
šolami: Srednjo Prometno šolo, Srednjo gostinsko šolo in Škofijsko Gimnazijo v Mariboru.
Aktivnosti, ki smo jih skupaj z otroci izvedli na teh šolah so bile:
• otroci prvih razredov na OŠ Selnica ob Dravi so prisluhnili okoljski zgodbi »Flupi in zrak« ter
spoznali, da ljudje delamo veliko napak in s tem povzročamo škodo našemu planetu, igrali so
igro »Tekmuj in varčuj«, izdelovali so papirnate vetrnice, barvali pobarvanko ter risali na temo
varčevanja in trajnostne mobilnosti.
• na OŠ Slovenska Bistrica in na OŠ Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru so učenci od
četrtega do devetega razreda najprej poslušali predavanje o podnebnih spremembah, učinkoviti
rabi energije in obnovljivih virih energije, nato so v okviru praktičnega dela spoznavali
princip delovanja vetrne elektrarne in izdelovali vetrnico, kasneje so spoznali tudi delovanje
termografske kamere in pomen njene uporabe, reševali kviz, računali, koliko energije in denarja
se porabi, če ena žarnica po nepotrebnem gori 1 uro, računali CO2 in si ogledali animirane
filme na temo varčevanja z energijo in o varstvu okolja. Nekateri učenci so imeli tudi priložnost,
da so si šli ogledat hidroelektrarno Fala in mobilno razstavo na šolskem igrišču.
Posebnost leta 2011 sta bili OŠ Janka Padežnika in OŠ Prežihovega Voranca iz Maribora. Ti dve
šoli sta bili v Mariboru izbrani za pilotni projekt »Trajnostna mobilnost«. Najprej smo na šolah
izvajali različne delavnice in predavanja na temo trajnostna mobilnost. Vključeni so bili tudi starši
in učitelji. Po opravljenih delavnicah se je začela izvajati 14 dnevna akcija – prihajanja v šolo
in odhajanja domov peš, s kolesom ali javnim prevozom. Na OŠ Janka Padežnika so v tem času
učitelji z učenci izvajali še druge delavnice na to temo. Ob zaključku akcije smo analizirali rezultate in
pripravili poročilo. Temu je sledila zaključna prireditev na obeh šolah, kjer so ponovno potekale
dejavnosti in aktivnosti v okviru trajnostne mobilnosti in seveda na koncu razglasitev rezultatov
pilotnega projekta in podelitev priznanj in simboličnih nagrad.
Otroci so polni energije – od odraslih je odvisno, ali bodo odstranili ovire in jim dovolili razširiti njihov
potencial, da vnesejo v družbo pozitivne spremembe.
Do otrok se je treba obnašati kot do samostojnih nosilcev odločanja o okolju. Dojemljivi so za nove
ideje, zanima jih raziskovanje in razumevanje sveta. Če jim priskrbimo vire, s katerimi lahko ocenijo
informacije, pretehtajo dokaze in pridejo do svojih lastnih zaključkov, bodo prepoznali potrebne
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ukrepe: ukrepe, ki jih bodo imeli za »svoje« in jih bodo prenašali tudi na druge. Učitelji so zato
najbolj učinkoviti posredniki sporočil za učence, ki omogočajo, da imajo dejavnosti varčevanja z
energijo tudi resničen vpliv v skupnosti.

Slika 41: Aktivnosti na OŠ Janka Padežnika Maribor in OŠ Prežihovega Voranca Maribor
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6.4 ENERGAP V JAVNOSTI
Energap se nenehno pojavlja v javnosti na različne načine. Z javnostjo komuniciramo preko različnih
sredstev obveščanja.
Skozi vse leto 2011 smo se v Energap trudili in objavljali različne članke v strokovnih in drugih
revijah ali v časopisih. O nas in naših dejavnostih, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in
na obnovljive vire energije, so bili predvajani različni prispevki. Prav tako smo javnost o naših
dogodkih in prireditvah obveščali preko lokalnega radia. Pojavljali smo se tudi kot soorganizatorji
na različnih dogodkih v Mariboru. Urejeno imamo spletno stran www.energap.si, ki je namenjena
vsakomur (javnemu sektorju, gospodinjstvom, podjetjem in celo otrokom). Torej vsem, ki jih
zanima varčevanje z energijo in obnovljivi viri energije. Za obveščanje javnosti smo v letu 2011
izdali različne letake s koristnimi informacijami. Sodelujemo tudi s študenti, ki so v naši agenciji
opravljali učno prakso. Nekaj primerov obveščanja javnosti si lahko preberete v nadaljevanju.

Komuniciranje z javnostjo o URE in OVE v letu 2011
Do Pohorske vzpenjače s hibridnim avtobusom
V mesecu februarju 2011 je spletna stran 24 ur.com objavila prispevek o novinarski konferenci, ki jo
je organizirala Energap skupaj z MOM. Predstavljen je bil avtobus, ki vozi na zemeljski plin – metan
ter njegove prednosti. Občanom je bila ponujena tudi možnost brezplačne uporabe tega avtobusa.
Promocijsko je vozil je na progi 6 še naslednjih 10 dni.
Kdaj ekološka vozila za Maribor?
Video prispevek je bil objavljen na spletni strani Večer.com v mesecu februarju 2011 na temo avtobusa, ki
vozi na zemeljski plin – metan. V prispevku so podali svoje izjave podžupan mesta Maribor, vodja sektorja
za komunalo in promet na MOM, direktorica Energap in predstavnik Fakultete za gradbeništvo. Takšen
avtobus lahko popolnoma enakovredno nadomesti aktualne na dizelski pogon, saj ima motor enako moč,
enake zmogljivosti, kapaciteto potnikov, hkrati pa je izpuh čistejši, je povedala direktorica Energap.
V Mariboru za skoraj 5 % zmanjšali porabo energije v javnih stavbah v letu 2010
Prispevek direktorice Energap je bil objavljen na spletni strani Energetike.NET v mesecu marcu 2011.
Prispevek pravi, da je eden od pomembnih dejavnikov dolgoročne usmerjenosti mesta Maribor
uresničevanje energetske politike in strategije učinkovite rabe energije, usmerjene k vsem energetskim
porabnikom, k občanom, podjetjem in ustanovam. Energetska politika s primernimi ukrepi zagotavlja
prednost uporabi obnovljivih virov energije in energetskim virom, ki manj onesnažujejo okolje.
Usmerjena je v odpravljanje posledic in zamenjavo neekoloških tehnologij.
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Promocija trajnostne mobilnosti v mestu Maribor s podporo
programov Inteligentna energija Evrope
Video prispevek je bil objavljen na spletni strani Večer.com v mesecu
februarju 2011 na temo avtobusa, ki vozi na zemeljski plin – metan.
V prispevku so podali svoje izjave podžupan mesta Maribor, vodja
sektorja za komunalo in promet na MOM, direktorica Energap
in predstavnik Fakultete za gradbeništvo. Takšen avtobus lahko
popolnoma enakovredno nadomesti aktualne na dizelski pogon,
saj ima motor enako moč, enake zmogljivosti, kapaciteto potnikov,
hkrati pa je izpuh čistejši, je povedala direktorica Energap.
Maribor prvi z javno dostopnimi energetskimi izkaznicami javnih stavb
Če vas zanima kako varčne so mariborske javne stavbe, vam je od 6. aprila 2011, v avli MOM, na voljo
t.i. energetska izkaznica. Na njej so zbrani podatki o rabi energije in emisijah CO2 v javnih stavbah, ki
so v lasti mariborske občine. Prispevek in izseke novinarske konference, ki je bila organizirana s strani
Energap, so predvajali na RTS televiziji v mesecu aprilu 2011.
Neučinkovita in potratna poraba električne energije
Izjava, ki jo je podala direktorica Energap v mesecu aprilu 2011 za TV Slovenija 1, je bila na temo, kako
morajo slovenske občine do leta 2016 zmanjšati svetlobno onesnaženost, ki jo povzroča neučinkovita
javna razsvetljava.
Članek »Župani v boju z emisijami«
Članek je bil objavljen konec meseca aprila 2011 v časopisu Mariborski utrip. V mesecu aprilu je župan
MOM podpisal pristopno izjavo h Konvenciji županov in se s tem zavezal, da bodo z izboljšanjem
energetske učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije presegla cilje energetske politike
Evropske unije pri zmanjševanju emisij CO2. Mesta se hkrati zavezujejo, da bodo za izvajanje nalog
namenile zadostne človeške vire, da bodo civilno družbo na svojih geografskih območjih spodbujala
k sodelovanju pri izvajanju akcijskega načrta, vključno z organiziranjem lokalnih energetskih dni, in se
bodo medsebojno povezovala z drugimi mesti.
Predstavitev evropskega projekta SO-PRO v tuji reviji
V reviji Sun&Wind Energy je bil v mesecu maju 2011 predstavljen
evropski projekt SO-PRO, katerega projektni partner je tudi Energap.
V reviji je bil predstavljen tudi izvedeni projekt solarnega termalnega
sistema na področju industrijske in obrtne dejavnosti.
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Primer dobre prakse: Maribor stavi na energijo
Pod tem naslovom je bil objavljen prispevek v reviji Zlati kamen v mesecu maju 2011. Govori
o Energap in MOM ter o evropskih projektih, ki jih skupaj izvajamo. Najbolj odmeven je projekt
Minus 3 %, ki temelji na vzpostavljanju vzornih primerov za znižanje porabe energije v javnih
stavbah za 3 % letno. Gre za skupen projekt projektnih partnerjev iz petih držav, mestu Maribor
pa je že prinesel mednarodno prepoznavnost.
Javne stavbe v Mariboru bodo energetsko manj potratne
Radio city je v mesecu maju 2011, v okviru 20. mednarodnega posvetovanja Komunalne energetike,
objavil izjavo direktorice Energap glede energetsko manj potratnih javnih stavb v Mariboru in glede
energetskih sanacij treh dotrajanih kotlovnic.
Intervju z direktorico Energap: Na prvem mestu je prihranek
Intervju je v mesecu juniju 2011 objavil časopis Večer. Direktorica Energap je govorila o konkretnih
projektih in rezultatih, ki jih je Energap v letu 2011 dosegla s svojim delovanjem. Glavni cilj agencije
je spodbujati učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije, kar vodi k zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov in je tudi velik potencial za razvoj mesta.
Načrt trajnostne mobilnosti v šolah in potovalna ozaveščenost učencev in delavcev v osnovnih šolah
v mestni občini Maribor
V mesecu juniju 2011 je bil v Glasilu Semaforko objavljen prispevek o načrtu trajnostne mobilnosti
v šolah. Energap je v sodelovanju z MOM, z namenom izboljšanja sedanjih potovalnih vzorcev in
doseganja zdravju in okolju primernejšega načina potovanja osnovnošolcev, pripravila brošuro z
naslovom »Šolski mobilnostni načrt«.
Promocija Managenergy delavnice v Mariboru s podporo programov Inteligentna energija Evrope
Evropska komisija (EK), program Managenergy, je v sodelovanju z Energap v mesecu juniju 2011 v
Mariboru organizirala delavnico na temo razvoja in financiranja programa Strateškega energetskega
akcijskega načrta, ki ga je potrebno pripraviti v okviru Konvencije županov. Naslov delavnice je bil
»Upravljanje z energijo, strukturni skladi in vključevanje podjetij ESCO v energetske sanacije javnih
stavb«. Delavnice so se udeležili slovenski strokovnjaki in predstavniki javnega sektorja iz vse
Slovenije. Delavnica je bila predstavljena na spletnih straneh EK.
Prihranki pri električni energiji in več romantike
Članek je bil objavljen v mesecu septembru 2011 v časopisu Delo. V njem je poudarjena javna
razsvetljava. Menjava svetil javne razsvetljave omogoča velike prihranke in je blagodejna tako za ljudi
kot za živali. Nove svetilke porabijo tudi dve tretjini manj elektrike in znižujejo raven svetlobnega
onesnaženja.
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Zmanjšanje rabe energije in stroškov zanjo v javnih stavbah MOM
Članek je bil v mesecu avgustu 2011 objavljen v časopisu Mariborski
utrip. V njem so bili na kratko predstavljeni rezultati in ukrepi, ki jih je
Energap dosegla in izvedla v Mariboru, v okviru evropskega projekta
Minus 3 %. Ker se je ta projekt v mesecu septembru tudi zaključil, je
bilo v članku dodano tudi vabilo na mednarodno zaključno konferenco
v hotelu Habakuk.
Nov sistem nakupa mesečnih vozovnic za avtobusni promet
V okviru tedna trajnostne mobilnosti, v mesecu septembru 2011, je Energap skupaj z MOM v časopisu
Mariborski utrip pod tem naslovom objavila oglasno sporočilo na temo »Uporabljajte avtobus in
poskrbite za lastno zdravje in zdravje prihodnjih generacij«.
Po korakih do rezultatov energetske učinkovitosti občin
Prispevek objavljen v reviji EGES v mesecu oktobru 2011. Prispevek se nanaša na mednarodno
konferenco v Hotelu Habakuk v Mariboru, ki jo je organizirala Energap. Konferenca je bila organizirana
v okviru zaključka triletnega evropskega projekta Minus 3 %.
Na leto 3 % prihranek v javnih stavbah
V mesecu decembru 2011 je bil v reviji Delo in dom objavljen intervju z direktorico Energap.
Vsebina intervjuja se je nanašala na upravljanje energije, na učinkovito izvajanje strategije,
kakšna je vloga zelenih javnih naročil, na izvedene ukrepe in rezultate, ki so zapisani v lokalno
energetskem konceptu MOM in na to kakšno vlogo ima Energap, ko gre za zmanjšanje rabe energije
v večstanovanjskih stavbah, ki so v zasebni lasti ali v lasti podjetij.
Pripravljena informativna shema možnih »javnih« poti v Cono Tezno
V mesecu decembru 2011 je bil v Informatorju poslovno proizvodne cone Tezno objavljen
članek z naslovom » Pripravljena informativna shema možnih javnih poti v Cono Tezno«.
Članek se je nanašal na obveščanje javnosti - še posebej delodajalcev in zaposlenih v Coni
Tezno o projektu Benefit. Naš namen je delodajalcem in zaposlenim čim bolj približati idejo
o uporabi javnega prevoza za prihod na delo in iz dela. Objavljena je bila tudi shema možnih
poti v Cono Tezno in iz nje, ki je v pomoč zaposlenim. Na njej so informacije, ki uporabniku
javnega potniškega prometa povedo, kako prispeti v Cono Tezno iz različnih koncev mesta
Maribora in okoliških krajev.
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Osvetlitev vpliva tudi na počutje
Članek pod tem naslovom je bil objavljen v mesecu decembru 2011 v časopisu Večer. Govori o javni
razsvetljavi v mestu Maribor, o 90 % neustreznih svetilk in o nadzornem centru iz katerega bi se izvajal
nadzor prav nad vsako svetilko. Direktorica Energap je povedala kakšni so načrti, ki se že izvajajo in bodo
še izvedeni v prihodnje, da se bo ta problem rešil. Popis javne razsvetljave v mestu pa je že bil izveden
v preteklem letu.
Prenos znanja in izkušenj na področju sistemov obnovljivih virov
energije
V decembrski številki revije Inštalater v letu 2011 je bil predstavljen
evropski projekt RETS. Na kratko je opisan namen projekta ter
aktivnosti, ki so bile v okviru njega izvedene. Energap je v tem članku
predstavila tudi dva izvedena primera dobre prakse v MOM: centralno
energetsko upravljanje javnih objektov in posodobitev kotlovnice v
vrtcu Tezno v enoti Mehurčki.
»V 2012 do črpalke z zemeljskim plinom« in »Dogovor podpisalo že tri tisoč evropskih mest«
Oba članka sta bila objavljena konec meseca decembra 2011 v časopisu Večer. Prvi se nanaša na
postavitev avtomobilske črpalke s stisnjenim zemeljskim plinom, drugi pa na uraden slovesni podpis
Konvencije županov, ki je potekal v Evropskem parlamentu, v mesecu novembru 2011 in se ga je
udeležil podžupan MOM, mag. Tomaž Kancler.
Promocijska in obveščevalna gradiva
Z javnostjo komuniciramo tudi preko raznih obveščevalnih gradiv – zloženk. Gradiva so namenjena
širši javnosti – strokovni in tudi mlajši populaciji. Največ gradiva smo v letu 2011 pripravili za
mednarodno konferenco v Hotelu Habakuk, ki smo jo organizirali v septembru 2011 v okviru zaključka
evropskega projekta Minus 3 %. Gradiva so dostopna v pisarni Energap in tudi na spletni strani Energap,
na vseh konferencah, prireditvah in delavnicah, na katerih se pojavljamo.
Obveščanje in izobraževanje javnosti preko spletne strani
V Energap javnost o učinkoviti rabi energije in o obnovljivih virih energije obveščamo in izobražujemo
tudi preko spletne strani www.energap.si. Obiskovalci spletne strani si lahko preberejo številne ažurne
strokovne in splošne informacije, novice in dogodke. V letu 2011 smo zabeležili 27.168 obiskov
spletne strani Energap. Letni pregled obiskov spletne strani je predstavljen na Sliki 42.
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Slika 42: Statistika ogledov spletne strani Energap v letu 2011

Sodelovanje na konferencah, seminarjih in sejmih v zvezi z URE in OVE
tudi v tujini: na sejmu Megra, na Celjskem sejmu, na mednarodnem posvetovanju »Komunalna
energetika« in na Svetovnih dnevih trajnostne energije v Welsu v Avstriji.
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6.5 ENERGAP IN DELOVANJE V REGIJI
Energap predstavlja center za URE in OVE ter trajnostno mobilnost tudi za regijo zgornjega
Podravja. Aktivno sodelujemo z občino Poljčane, kjer smo v okviru evropsko sofinanciranega
projekta vzpostavljali učni poligon tudi za področje varčevanja z energijo v javnem sektorju in
pripravili strokovne podlage za uvajanje obnovljivih virov energije. Za občino Ruše in Poljčane
izvajamo naloge energetskega managerja in koordiniramo izvajanje lokalnega energetskega
koncepta. Skupaj z občino Starše sodelujemo v projektu vzpostavitve učnega poligona, kjer
bodo prikazani vsi pozitivni okoljski učinki pri sanaciji javne razsvetljave. V občini Miklavž,
Duplek, Pesnica, Šentilj in Kungota smo izvajali informativna izobraževanja in primere dobre
prakse rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije predstavili tudi mednarodni javnosti
v okviru projekta RETS. Princip delovanja sistema javno zasebnega partnerstva pri energetski
sanaciji je bil predstavljen tudi svetu Podravske regije, ki ga sestavljajo župani celotne Podravske
regije.
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6.6 MEDNARODNO SODELOVANJE ENERGAP
Energap sodeluje tudi z drugimi evropskimi energetskimi agencijami predvsem preko partnerskega
sodelovanja v različnih EU projektih. V letu 2011 smo v okviru različnih razpisov pripravili nekaj projektnih
predlogov, nadaljevali smo z izvajanjem že aktualnih projektov ter pričeli z delom na novih projektih, na
področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Priprava predlogov projektov na področju URE in OVE
V okviru razpisa Evropske komisije – programa »Intelligent energy Europe« smo v letu 2011 pripravili
štiri projektne predloge, ki so bili poslani v ocenjevanje Evropski komisiji.
Projekt enerSKI – »Energy Efficiency, Networking and Capacity-Building for Skiing-Resorts«. Glavni
namen projekta je povečati učinkovito rabo energije (URE) in rabo obnovljivih virov energije (OVE) v
smučarskih središčih. Glavni cilj projekta je oceniti trenutno porabo energije in energetsko učinkovitost
objektov in smučarskih naprav (smučarske vlečnice, naklon, razsvetljavo, sneg, stroje, snežne topove,
snežne teptalce, itd.), opraviti analize, predlagati in predstaviti ukrepe za izboljšanje URE in rabo OVE.
Projekt MOBIOM – »Mobilization for solid biomass production and utilization in european regions«,
smo prijavljali v letu 2011. V projekt je vključenih 15 projektnih partnerjev. Projekt temelji na povečani
mobilizaciji in izvajanju dobavnih verig in ogrevalnih aplikacij, ki uporabljajo biomaso iz uporabe
obnovljivih virov energije.
Projekt CINNAMON – »Community driven system for smart environmental monitoring«. Glavni cilj
projekta je razvoj in izdelava inovativnega mobilnega sistema za zbiranje informacij o onesnaženosti
zraka, o hrupu in o učinkoviti mobilnosti v občinah. V ta namen bi se uporabljali mobilni telefoni
voznikov in miniaturni senzorji na wireless, ki bi nam bili v pomoč pri meritvah avtomobila, obnašanja
voznikov, hrupa in zraka.
Projekt SYSBUILD – »Energy–systemic city districts in mid–sized European cities«. Cilj tega projekta je
razviti, dokazati in potrditi nove rešitve za interakcijo in integracijo stavb in naprav, povezanih omrežij
ter omrežij in sistemov v srednje velikih evropskih mestih.
V okviru programa »INTERREG IVC«, ki zagotavlja sredstva za med regionalno sodelovanje, katerega
cilj je spodbujati izmenjavo in prenos znanja po vsej Evropi, smo na podlagi razpisov prijavili dva
projekta. Oba projekta sta bila tudi odobrena s strani njihove komisije.
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Prvi projekt se imenuje OCR - Uvajanje naprednih tehnologij varstva okolja in kreativno raziskovanje na
prostem. Energap sodeluje v tem projektu kot koordinator. V projektu bodo partnerske lokalne
skupnosti pridobile novo znanje in infrastrukturo za izboljšanje stanja okolja in posledično
trajnostni razvoj; pri pilotnem projektu OCR bodo demonstrirali zmanjšanje svetlobnega
onesnaženja ter z uporabo naprednejših IKT povezali elemente razsvetljave, kar bo predvidoma
zmanjšalo potrošnjo električne energije za obratovanje javne razsvetljave in posledično temu
zmanjšalo izpuste CO2. V okviru projekta bo v občini Starše vzpostavljena učilnica v naravi.
Drugi projekt pa se imenuje INVOLVE – 2 – »Involving a privat sector in mobility management«. Cilj
projekta je vključitev zasebnega sektorja v upravljanje mobilnosti in s tem izboljšati energetsko
učinkovitost v prometu. Energap v projektu sodeluje kot partner in je vodja enega izmed delovnih
področij.
V okviru »Transnacionalnega programa Alpski prostor« smo konec leta 2011 prijavili tri projekte. Cilj
tega programa je povečanje konkurenčnosti in atraktivnosti območja sodelovanja, ki obsega ožje gorsko
območje skupaj s sosednjimi hribovji in nižinami, programsko območje pa vključuje tudi dele obal
Sredozemskega morja.
Prva prijava se je nanašala na projekt MOVIN’AP – »Moving Alpine People«. V tem projektu bo
udeleženih 16 partnerjev. V okviru tega projekta želimo pridobiti čim več izkušenj in znanja, ki jih
bomo lahko prenesli na aktivnosti, ki jih bomo izvajali na področju uporabe javnega potniškega prometa,
zmanjšanju emisij CO2 in hrupa, povečanju uporabe koles ter pešačenju. Energap bo v okviru tega
projekta skušala vzpostaviti poslovno cono trajnostne mobilnosti v mestnem središču z namenom prikaza
izboljšanja okoljskih parametrov.
Druga prijava je bila prijava projekta FUTURE WATERS

ENERGY – »to face a changing world demand

towards a joint strategic management of waters, renewable energy and environment«. Tretja prijava
pa v okviru projekta SuRE-AlpS – »Sustainable Renewable Energy planning in Alpine Space«. V obeh
projektih sodeluje Energap kot projektni partner.
V okviru »programa Jugovzhodna Evropa« smo prijavili in pripravili predlog za dva projekta. Cilj
tega programa je razvijanje transnacionalnih partnerstev za spodbujanje prostorskih, ekonomskih in
družbenih integracijskih procesov ter povečevanje kohezije, stabilnosti in konkurenčnosti na območju
sodelovanja.
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Prvi projekt se imenuje EnVision‘2020 – »Energy Vision 2020 for the South East European Cities«.
V okviru projekta želimo pridobiti več znanja in izkušenj. Posebej se bomo osredotočili na javni sektor.
V letu 2010 je Energap pridobila nagrado Ministrstva za gospodarstvo RS in Časnika Finance
za energetsko najbolj učinkovit projekt. Naslov projekta je bil Energetsko upravljanje javnih stavb
v MOM. Naš cilj je, da ta projekt širimo in ga predstavimo tudi na območju JVE ter uporabimo naše
znanje tudi v drugih projektih in aktivnostih, ki jih bomo v prihodnje izvajali. Energap v projektu sodeluje
kot partner.
Drugi projekt pa se imenuje PanBioGas – »Biomethane renewable energy potential from waste
substrates of Pannonian basin«. Glavna ideja projekta je, da proizvodnja bioplina ne služi samo
namenu pridobivanja električne energije, kot je to praksa v Sloveniji danes, ampak se učinkovito
izkoristi celoten potencial bioplina ali za vnos v omrežje zemeljskega plina za izrabo toplote ali
celo za uporabo v prometnih sredstvih. Energap je koordinator projekta. Aktivno vlogo bomo
imeli na področju zbiranja podatkov in razširjanja informacij. Kot koordinator aktivnosti na
področju trajnostne energije v Mestni občini Maribor bomo v odločevalne procese lahko vključili
tudi politično vodstvo občine (Mestni svet Mestne občine Maribor).
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Projekti, ki smo jih izvajali v letu 2011
V letu 2011 smo do konca meseca septembra uspešno zaključili tri evropske projekte. To so
projekti BENEFIT, MINUS 3 % in SO-PRO.
Evropski projekt BENEFIT
BENEFIT (Advanced measures for companies to increase public transport
use of their employees« - prednosti za podjetja, ki želijo povečati
uporabo javnega prevoza med svojimi zaposlenimi) je projekt,
sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Inteligentna energija
Evrope. Projekt se je pričel septembra 2008 in se je zaključil avgusta
2011. Namen projekta je bil organizacijam približati idejo, da bi
njihovi zaposleni ali uporabniki uporabljali za prevoz na delo in domov
javni prevoz in ne lastnih avtomobilov. Na ta način bi se usmerjali k
trajnostni mobilnosti v mestih in v večji meri uporabljali javni prevoz,
zmanjšali bi porabo energije, goriva za avtomobile, onesnaženost
zraka, zmanjšali število nesreč in zvišali stopnjo kvalitete življenja
predvsem v mestih.
Evropski projekt MINUS 3 %
»MINUS 3 %« je triletni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije
v okviru programa IEE. Cilj projekta je bil vzpostaviti vzorne primere za
implementacijo evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije
in o energetskih storitvah - »Shining examples for the implementation
of the Energy End-use Efficiency and Energy Services Directive. Projektni
partnerji so v okviru sodelujočih mest vzpostavili vzorne primere,
kako je mogoče znižati porabo energije v javnih stavbah za 3 % letno.
Dolgoročno gledano so cilji znižanja porabe energije za leto 2020
zastavljeni na minus 30 %, vsako mesto pa je ta cilj skušalo doseči z
različnimi letnimi rezultati znižanja porabe energije.
Evropski projekt SO-PRO
SO-PRO (Solar Process Heat – Solarno ogrevanje v proizvodnji) je
sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru programa Inteligentna
energija Evrope. Projekt se je pričel junija 2009 in je trajal do konca
avgusta 2011. Medtem ko je evropski trg solarnega ogrevanja za
domačo uporabo in na področju storitvenih dejavnosti dobro
razvit, ostaja potencial uporabe solarnih sistemov ogrevanja vode
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v proizvodnji neizkoriščen. Glavni cilj projekta je zato bil v vsaki
partnerski regiji izvesti 2 pilotna projekta solarnega termalnega
sistema na področju industrijske oz. obrtne dejavnosti. Namen
projekta je bil tudi informiranje in izobraževanje ključnih ciljnih
skupin za povečanje trga in uporabe solarnega ogrevanja v proizvodnji
in razvoj novih storitev na področju solarnega pogodbenega sodelovanja.
V projektu se sodelovalo 6 regionalnih partnerjev iz 5 držav (Avstrije,
Španije, Češke, Nemčije in Slovenije) in 2 znanstvena partnerja z
namenom strokovne in znanstvene podpore na področju solarnih
termalnih tehnologij in industrijskih procesov.
Evropski projekt ADVANCE
ADVANCE: »better planning, better cities (Auditing and certification
scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans
in cities« - Revidiranje in shema certificiranja načrtov trajnostne
mobilnosti v mestih za izboljšanje njihove kakovosti) je projekt,
sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Inteligentna
ene regija Evrope. Projekt se je pričel junija 2011 in bo trajal do
junija 2014. V projektu sodeluje 11 projektnih partnerjev. V
okviru tega projekta želimo izboljšati načine načrtovanja energetsko
učinkovitega mestnega prometa. Za dosego ciljev bodo v okviru
projekta razviti in testirani mehanizmi in instrumenti za revizijske
preglede in priporočila za načrt trajnostne mobilnosti v mestih
(Sustainable urban mobility plan). Uporaba ADVANCE revizijskega
pregleda se bo odražala v lokalnih akcijskih načrtih s konkretnimi
ukrepi za mesto. Poudarek projekta je na podpori mestom, ki še
nimajo integriranega SUMP-a (Načrta trajnostne mobilnosti v mestih). Za
mesta, ki že imajo urejen SUMP, projekt ponuja oceno teh SUMP-ov
in njihov potencial za nadaljnje izboljšave. Mesta, ki bodo uspešno
izvedla revizijske preglede svojih mobilnostnih načrtov ali se bodo
zavezala narediti kvaliteten mobilnostni načrt bodo lahko pridobila
ADVANCE certifikat.
Evropski projekt RETS
RETS (Renewable Energies Transfer System – prenos sistemov
obnovljivih virov energije) je projekt, sofinanciran s strani Evropske
komisije, programa Interreg IVC. Triletni projekt bo trajal od januarja
2010 do konca decembra 2012. Usmerjen je v reševanje izzivov
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na področju obnovljivih virov energije (OVE) na ravni lokalnih
in regionalnih oblasti. Glavni cilj projekta je namenjen poglabljanju
znanja in izboljšanju sposobnosti lokalnih in regionalnih politik
(nosilcev odločanja, javnih uslužbencev, ...) na področju OVE, z
namenom pospešiti oziroma olajšati razvoj in implementacijo OVE
skladno s strateškimi energetskimi smernicami. Za dosego tega cilja
bo v okviru projekta oblikovana evropska skupnost lokalnih oblasti,
ki bo aktivno delovala na področju izmenjave mnenj, primerov dobrih
praks in učinkovitih rešitev. V projekt je vključenih 12 partnerjev iz
9 evropskih držav članic EU: Francije (2), Nemčije, Madžarske, Italije,
Portugalske (2), Anglije (2), Nizozemske, Romunije in Slovenije.
Evropski projekt LEAP
LEAP (Leadership for Energy Action and Planning - Vodenje
načrtovanja in izvajanja aktivnosti na področju trajnostne energije)
je projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa
Inteligentna energija Evrope. Projekt se je začel maja 2011 in
bo trajal do novembra 2013. V projektu sodeluje 10 partnerskih
mest iz 7 držav: Nemčije, Hrvaške, Velika Britanije, Slovenije,
Bolgarije, Irske in Litve. V okviru izvajanja projekta bomo partnerji
pridobivali nova znanja in izkušnje kako izboljšati pogoje za uspešno in
hitrejše izvajanje lokalnega energetskega koncepta. V Mariboru
bomo pripravili Akcijski načrt trajnostne energije (SEAP), k čemur
so se zavezale občine – podpisnice Zaveze županov in ga oddali
Evropski komisiji (EK). O njegovem izvajanju je potrebno EK tudi
redno letno poročati.
Aktivnosti, ki jih bo Energap v sodelovanju z MOM izvajala v okviru projekta LEAP so sledeče:
-Priprava programa za uporabo OVE za ogrevanje in hlajenje – kogeneracije, fotovoltaika.
-Priprava študije za uporabo odpadne vode kot vira energije.
-Priprava navodil za učinkovit nadzor in regulacijo ogrevalnih sistemov, ki uporabljajo OVE.
-Izvedba aktivnosti za varčevanje z energijo pri občanih.
-Izvedba seminarjev in izobraževanj ter ogledov primerov dobre prakse.
-Izvedba aktivnosti za informiranje in izobraževanje zaposlenih v MOM in širše javnosti.
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7. POGLED V LETO 2012
Energap je generator razvoja, idej in projektov na področju URE in OVE ter trajnostne mobilnosti v
regiji. Pripravlja projekte za promocijo izrabe bioplina, kolesarstva, energetske učinkovitosti v turizmu
in v drugih gospodarskih panogah, ki skupaj vodijo do cilja energetske učinkovitosti, neodvisnosti in
skrbi za boljše okolje.

Ogljični odtis
Izraz ogljični odtis (angleško »carbon footprint«) uporabljamo za ponazoritev količine izpustov
ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna posameznik
ali podjetje oziroma organizacija. Ogljični odtis torej lahko izračunamo za dejavnost, dogodke in
izdelke ter posameznika (www.umanotera.si).
Ogljični odtis ni samo ocena stanja oziroma merjenje izpustov toplogrednih plinov podjetja in
poročanje o meritvah, postavljen mora biti v širši, strateški okvir delovanja podjetja. Če želimo
ogljični odtis zmanjšati, ga moramo predvsem razumeti in pravilno uporabljati. Zato je nujen vpogled
tudi v dobavno verigo navzdol in navzgor. Glede na dinamiko na področju razvoja standardov in
izračunavanja ogljičnega odtisa v zadnjem letu je vse bolj jasno, da mora biti ogljični odtis vpet v
vse poslovne procese. Tako je v pomoč vodstvu pri sprejemanju poslovnih odločitev in ga lahko podjetje
tudi uspešno komunicira - poslovnim partnerjem, dobaviteljem, strankam in drugim deležnikom. Na
ta način podjetje bolje obvladuje svoje stroške in tveganja ter krepi svoj položaj na trgu in družbeni
ugled. Podatki kažejo, da vedno več podjetij uporablja svoj ogljični odtis in vedno večja dinamika
uporabe ogljičnega odtisa v mednarodnem prostoru dokazujeta, da se ogljičnemu odtisu kot
enemu izmed orodij za ocenjevanje količine toplogrednih plinov izdelka ali organizacije v prihodnje
zagotovo ne bomo mogli izogniti.
Poleg konkurenčne prednosti in varčevanja, postaja ogljični odtis vse bolj zakonodajna obveznost.
Predlog Zakona o podnebnih spremembah, ki ga je pripravila Služba Vlade RS za podnebne
spremembe že predvideva obveznost priprave ogljičnega odtisa za subjekte, ki so posredno ali
neposredno povezani z javnim sektorjem.

Maribor – mesto z ogljičnim odtisom
Maribor je s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta v letu 2009 začrtal smernice
nizkoogljičnega razvoja. Postavljeni so bili cilji zmanjšanja rabe energije in povečanja OVE, kar
najbolj prispeva k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida. Javni sektor na lokalni ravni izvaja
aktivnosti in ukrepe za zmanjšanje rabe energije in uvajanje obnovljivih virov, kar znižuje emisije CO2.
V večino javnih stavb v lasti Mestne občine Maribor je uvedeno energetsko knjigovodstvo, pripravljene so
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energetske izkaznice za stavbe in v zaključni fazi izdelave so ogljični odtisi javnih stavb. S tem je
Maribor prvo mesto v Sloveniji, ki bo imelo za večino svojih stavb izračunan ogljični odtis.
Zmanjševanje ogljičnega odtisa poleg varovanja okolja prispeva tudi k racionalnejšemu vedenju,
učinkovitosti in varčevanju. To je še posebej pomembno za podjetja. Zato so se mariborska
javna podjetja in gospodarske službe odločili, da pristopijo k projektu izračuna ogljičnega odtisa.
Sočasno z izračunom se bodo izvajali ukrepi za zmanjšanje emisij CO2, kar bo posledično prineslo
tudi finančne prihranke. Del prihrankov bodo podjetja in službe namenili za energetske sanacije
javnih objektov, ki bodo generirale nove prihranke. Vsa podjetja, ki bodo imela izračunan svoj ogljični
odtis, bodo prejela tako imenovan ogljični certifikat in ob koncu leta 2012 jim bo javno podeljen.
V pridobivanja certifikata se lahko vključijo tudi druga podjetja v Mariboru. Med vključenimi podjetji
bomo jeseni 2012 pripravili tudi tekmovanje v zmanjševanju emisij CO2.

Čas je kot veter:
pravilno izkoriščen nas
pripelje na vsak cilj.
(L. J. Seiwert)
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8. ZAKONODAJA
Slovenija
Na področju energije je Slovenija sprejela naslednje zakone in mednarodne pogodbe:
1. Zakoni
• Energetski zakon (EZ, Ur.l. RS, št. 79/1999 (8/2000 popr.), 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010,
37/2011 Odl.US: U-I-257/09-22, 10/2012)
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004, 39/2006-UPB1, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008,
108/2009)
• Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.l. RS, št. 110/2002, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.),
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/0446, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.),
20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34)
• Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, št. 127/2006)
• Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011)
• Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev (ZJNVETPS, Ur.l. RS, št. 128/2006, 72/2011-UPB3)
• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D)
2. Podzakonski predpisi
2.1 Strateški nacionalni razvojni dokumenti
• Akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010-2020 (AN OVE); julij 2010
• Resolucija o Nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ (Ur. l. RS, št. 57/2004)
• Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 /AN-URE/
• Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 /OP-TGP/
• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 /OP-ROPI/
2.2 Učinkovita raba energije in energetske storitve
• Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011)
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za
upravljanje energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 3/2011)
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• Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več
posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 07/2010)
• Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih
izkaznic (Ur. l. RS, št. 06/2010)
• Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede
klimatskih sistemov (Ur. l. RS, št. 06/2010)
• Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur.l RS, št. 04/2010)
• Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur.l. RS, št. 114/2009, 75/2011)
• Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več
odjemalci (Ur.l. RS, št. 52/2005)
• Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več
posameznimi deli (Ur.l. RS, št. 7/2010)
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008; 47/2009)
• Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS, št. 77/2009)
• Pravilnik o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Ur. l. RS, št. 104/2001)
• Pravilnik za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (Ur.l.
RS, št. 104/2001, 64/2004)
• Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev (Uradni list RS, št. 104/2001,
100/2006)
• Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev (Uradni list RS, št.
104/2001, 100/2006)
• Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/2001,
100/2006)
• Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (Uradni list RS, št. 104/2001,
100/2006)
• Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne
sijalke (Ur.l. RS, št. 58/2003, 47/2007)
• Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Ur.l. RS, št. 5/2004)
• Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS, št 26/2008)
• Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih električnih pečic (Uradni list RS, št. 89/2003)
• Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo
energijo (Ur.l. RS, št. 19/2008)
• Odredba o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo
(Uradni list RS, št. 107/2001, 20/2002, 63/2007, 17/2011-ZTZPUS-1)
• Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb
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z energijo (Uradni list RS, št. 35/2008)
• Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb
z energijo (Ur.l. RS, št. 35/2008)
• Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in
učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 129/2004,
105/2007)
• Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur.l. RS,
št. 41/2009, 49/2010, 03/2011)
2.3 Lokalni energetski koncepti
• Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.l. RS, št.
74/2009, 3/2011)
• Priročnik za izdelavo lokalnega energetskega koncepta, december 2009

Evropska unija
Na ravni EU so bili na energetskem področju sprejeti naslednji dokumenti:
1. Obnovljivi viri energije
• DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. aprila 2009 o
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv
2001/77/ES in 2003/30/ES
• DIREKTIVA 2001/77/EE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. septembra 2001 o
spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z
električno energijo
2. Učinkovita raba energije in energetske storitve
• UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008 o izvajanju Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri
električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti
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• UREDBA KOMISIJE (ES) št. 107/2009 z dne 4. februarja 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta
in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo enostavnih TV-komunikatorjev
• UREDBA KOMISIJE (ES) št. 244/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu
• UREDBA KOMISIJE (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta
in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez
vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za
delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES
• UREDBA KOMISIJE (ES) št. 278/2009 z dne 6. aprila 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta
in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo električne energije zunanjih
napajalnikov v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek pod obremenitvijo
• UREDBA KOMISIJE (ES) št. 640/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta
in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev
• UREDBA KOMISIJE (ES) št. 641/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih
črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke
• UREDBA KOMISIJE (ES) št. 642/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta
in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo televizorjev
• UREDBA KOMISIJE (ES) št. 643/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive 2005/32/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih hladilnih aparatov
• DIREKTIVA 2009/125/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi
okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo
• DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2008/28/ES z dne 11. marca 2008 o spremembi
Direktive 2005/32/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo
izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in
2000/55/ES glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil
• DIREKTIVA 2006/32/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe
končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS
• DIREKTIVA 2005/32/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi
okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi
Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega Parlamenta in Sveta
• DIREKTIVA 2000/55/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. septembra 2000 o zahtevah
za energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke
• DIREKTIVA 96/57/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 3. septembra 1996 o zahtevah po
energetski učinkovitosti za gospodinjske električne hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije
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• DIREKTIVA SVETA 92/42/EGS z dne 21. maja 1992 o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne kotle
na tekoče ali plinasto gorivo
• DIREKTIVA 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. maja 2010 o energetski
učinkovitosti stavb (prenovitev)
• DIREKTIVA 2002/91/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2002 o energetski
učinkovitosti stavb
• DIREKTIVA 2010/30/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. maja 2010 o navajanju
porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih
podatkov o izdelku: Delegirane Uredbe:
* Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 1059/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko
označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev
* Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1060/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi
Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem
gospodinjskih hladilnih aparatov
* Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi
Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem
gospodinjskih pralnih strojev
* Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi
Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko
označevanje televizijskih sprejemnikov
• UREDBA (ES) št. 1222/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2009 o
označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
• DIREKTIVA SVETA 92/75/EGS z dne 22. septembra 1992 o navajanju porabe energije in drugih
virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku.
Izvedbene direktive:
* DIREKTIVA KOMISIJE 94/2/ES z dne 21. januarja 1994 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/
EGS v zvezi z energijskim označevanjem električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih
kombinacij
* DIREKTIVA KOMISIJE 2003/66/ES z dne 3. julija 2003, ki dopolnjuje direktivo Komisije 94/2/
ES z dne 21. januarja 1994 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim
označevanjem električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij
* DIREKTIVA KOMISIJE 95/12/ES z dne 23. maja 1995 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/
EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev
* DIREKTIVA KOMISIJE 96/89/ES z dne 17. decembra 1996 o spremembi Direktive
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95/12/ES o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem
gospodinjskih pralnih strojev
* DIREKTIVA KOMISIJE 96/60/ES z dne 19. septembra 1996 o izvajanju Direktive Sveta
92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralno-sušilnih strojev
* DIREKTIVA KOMISIJE 97/17/ES z dne 16. aprila 1997 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/
EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev
* DIREKTIVA KOMISIJE 1999/9/ES z dne 26. februarja 1999, ki dopolnjuje Direktivo Komisije
97/17/ES o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem
gospodinjskih pomivalnih strojev
* DIREKTIVA KOMISIJE 98/11/ES z dne 27. januarja 1998 o izvajanju Direktive Sveta
92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih svetilk
* DIREKTIVA KOMISIJE 2002/31/ES z dne 22. marca 2002 o izvajanju Direktive Sveta
92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih klimatskih naprav
* DIREKTIVA KOMISIJE 2002/40/ES z dne 8. maja 2002 o izvajanju Direktive Sveta
92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih električnih pečic
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