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“V naši občini že delujeta dva sistema daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso, na katera so priključeni naslednji uporabniki: občinska stavba 
(320 m2), osnovna šola (3.150 m2), vrtec in telovadnica (770 m2), 
gasilski dom (210 m2), župnišče, cerkev, trgovina Mercator in 13 
stanovanjskih odjemalcev. Pripravljeni smo predstaviti in izboljšati 
pristop k višji trajnostni energetski neodvisnosti in postati primer dobre 
prakse za druge evropske občine, prav tako pa želimo posnemati dobre 
prakse od drugih. Poleg ukrepov na področju obnovljive energije v 
prihodnosti planiramo zmanjšati tudi samo porabo energije v javnem 
sektorju”. 

 
g. Drago Vogrinčič, župan Občine Cankova      
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E-pošta: tajnistvo@obcina-cankova.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tajnistvo@obcina-cankova.si


ENERGETSKI MENEDŽER 
OBCINA CANKOVA 

 

                              
 

Bojan Vogrinčič, Direktor LEA Pomurje, ki je   

energetski menedžer Občine Cankova 

 
 
Kako in od kdaj ste angažirani pri Občini Cankova? 
 
Implementacija projektov OVE in URE  ter spremljanje energetskega 
stanja Občine Cankova se je začelo konec leta 2007, ko je občina 
pristopila k energetski agenciji LEA Pomurje in se aktivno vključila v 
projekt MODEL. 
 
 
Kaj nameravate napraviti v občini, kot prioritetno, na področju 
povečanja učinkovite rabe energije oziroma obnovljivih virov 
energije? 
 
Prioriteto dela v občini, poleg splošnega osveščanja za 
zmanjševanje porabe energije, vidim v širitvi in optimizaciji delovanja 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ter v izkoriščanju 
geotermalne vrtine, ki je sedaj v izdelavi. Prav tako je smiselno čim 
prej postaviti sončne kolektorje, ki bodo dodaten vir energije za 
ogrevanje sanitarne vode in tudi kot dodaten vir energije pri 
delovanju daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso. 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  LEA Pomurje 
  Martjanci 36, Martjanci 
  SI-9221, Slovenija 
  ++386-(0)2-5381354 
                       bojan@lea-pomurje.si  
  www.lea-pomurje.si  
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AKCIJSKI  PLAN 

 
 
             

ZASTAVLJENI UKREPI LOKALNIH 
ENERGETSKIH KONCEPTOV PILOTNIH OBČIN 

ZA LETO 2009-2010 
 

 
 

Cankova: 
 

- vzpostavitev energetskega knjigovodstva v javnih stavbah,  
 
- študija izvedljivosti energetske racionalizacije javne razsvetljave,  
 
- informiranje občanov o OVE in URE ter možnih subvencijah s 
strani države, 
 
- promocija energetskega svetovanja za občane, 
 
- uvedba sistemov OVE v gospodinjstvih in pravnih osebah (solarni 
sistemi, toplotne črpalke, biomasa, bioplin),  
 
- energetska obnavljanja javnih stavb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBČINSKI  INTELIGENTNI 
ENERGETSKI  DNEVI 2008 

OBČINA CANKOVA  

 
                 Energetski dan v osnovni šoli  Cankova                       

                                                28. november 2008                               
 
 
Glavna ideja izvajanja energetskih dnevov v osnovni šoli Cankova je 
temeljila na temi »Varčevanje z energijo«, bolje rečeno, teme delavnic so 
pokrivale učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju, tako pri otrocih 
doma kot v šoli.   
 
Sledilo je predavanje o varčevanju z energijo v gospodinjstvih, in sicer pri 
kuhanju, razsvetljavi, umivanju, ogrevanju,… Vsi pristopi so bili predstavljeni 
in pojasnjeni s primeri, kako lahko že z enostavnimi spremembami 
zmanjšamo porabo energije in toplotne izgube za eno tretjino, kar lahko 
posredno znižuje nepotrebne stroške v gospodinjstvih ter številne negativne 
ekološke vplive.  
 
Veliko zanimanja med osnovnošolci je povzročil prikaz IR-termovizijske 
kamere s strokovno demonstracijo njenega delovanja. 
 
Po predstavitvah je bil opravljen preizkus znanja osnovnošolcev (8. in 9. 
razredov), tako da so jim bila postavljena vprašanja s področja učinkovite 
rabe energije v vsakdanjem življenju, na katera so imeli v veliki večini 
pravilne odgovore. 
 
Ob zaključku delavnic so otroci dobili tri brošure: Nasveti za učinkovito rabo 
energije v gospodinjstvu, Razsvetljava je lahko tudi varčna in Elektrika, ki 
bodo koristne ne le za otroke, temveč tudi za njihove starše. 
 
Prednosti energetskih dnevov: po zaključku aktivnosti je bilo ponovno 
potrjeno, da je take vsebine smiselno širiti in izvajati tudi na ostalih šolah. 
 
Izvedene energetske dneve lahko smatramo kot učinkovit primer 
osveščanja osnovnošolcev o energetskem varčevanju, tako doma kot tudi v 
šoli, informiranje o možnosti varčevanja pri energetskih družinskih 
proračunih, kar je zelo pomembno za njihove starše. Menimo, da izvedene 
aktivnosti lahko odločilno vplivajo na obnašanje in navade otrok, ki jih 
uspešno prenašajo v svoje domače okolje. 
 
 



OBČINSKI  INTELIGENTNI 
ENERGETSKI  DNEVI 2009 

OBČINA CANKOVA 
                  

 
Energetski dan v vrtcu Cankova 

22. oktober 2009   
 
Lokalna energetska agencija za Pomurje in Osnovna šola Cankova sta 
pripravila sklepno prireditev s predstavitvijo projekta Mladi ustvarjajo 
trajnostno prihodnost. Potekala je javna razglasitev zmagovalca (Vrtec 
Cankova) v okviru akcije “Mladi ustvarjajo trajnostno prihodnost”, v kateri 
je sodelovalo več kot 45 pomurskih vrtcev. Na natečaj je prispelo preko 
200 izdelkov na tematiko “varovanje okolja”, “obnovljivi viri energije”, 
“varčevanje z energijo doma” in “onesnaževanje okolja”. Na razglasitvi 
zmagovalca so bili prisotni varovanci Vrtca Cankova, predstavnica 
Ministrstva za okolje in prostor ga. Ivana Žolger, župan Občine Cankova g. 
Drago Vogrinčič, direktor Razvojne Agencije Sinergija g. Stanislav Sraka, 
ravnateljica Osnovne šole Cankova ga. Jolanda Maruško, mentorice in 
mentorji pri natečaju ter predstavnik organizatorja, direktor LEA za 
Pomurje g. Bojan Vogrinčič. Otroci so pripravili kulturni program na temo 
okolja in sonca. 
 
Osnovno vodilo ob izvajanju projekta je bilo »Kako mladim preko 
ustvarjalne igre približati pojem obnovljivih virov energije in učinkovite rabe 
energije ter varovanja okolja?«. Preko otrok želijo k energetsko skrbnemu 
obnašanju pritegniti tudi njihove starše, sosede, sorodnike in vse v 
domačem okolju. Cankovska šola je lahko vzor ostalim javnim zavodom na 
tem področju, saj se je občina že pred leti odločila za kurjenje z lesnimi 
peleti in daljinsko ogrevanje več stavb hkrati. 

Prednosti energetskega dneva: Več kot 200 otrok je aktivno sodelovalo 
in pripravljalo izdelke na tematiko učinkovite rabe energije in obnovljivih 
virov energije. Preko znanja so otroci seznanili tudi starše, stare starše in 
jih tako vzpodbujali, da uporabljajo obnovljive vire energije in učinkovito 
rabijo energijo v gospodinjstvih. Javne institucije, predvsem osnovne šole 
in vrtci, imajo dodatno tematiko, ki jo bodo uporabili za naravoslovne 
dneve. Prav tako tudi javne oblasti razmišljajo v smeri učinkovite rabe 
energije in delajo nove korake pri implementaciji novih projektov. V okviru 
projekta je bila pripravljena e-brošura, ki je na razpolago in jo lahko 
uporabljajo tudi ostali vrtci. 
 
 

 

http://issuu.com/provirus/docs/mladi_e-brosura/1?zoomed=&zoomPercent=&zoomX=&zoomY=&noteText=&noteX=&noteY=&viewMode=magazine

