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“V naši občini imamo veliko izkušenj na področju koriščenja 
geotermalne energije v gospodarskem sektorju, zato smo 
zainteresirani pridobiti nove dobre prakse od drugih evropskih 
partnerjev za nadgrajevanje našega sedanjega stanja. Za promocijo 
pomembnosti varčevanja z energijo podpiramo vzpostavitev 
demonstracijskega centra energetske učinkovitosti in obnovljivih virov 
energije v naši občini”. 
 

g. Franc Cipot, župan Občine Moravske Toplice  
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ENERGETSKI MENEDŽER 
OBCINA MORAVSKE TOPLICE 

 

                              
 

Bojan Vogrinčič, Direktor LEA Pomurje, ki je   

energetski menedžer Občine Cankova 

 
 
Kako in od kdaj ste angažirani pri občini Moravske Toplice? 
 
Aktivnosti oziroma spremljanje energetskega stanja ter izvajanje projektov 
OVE in URE v Občini Moravske Toplice smo začeli po potrditvi 
ustanovitvenega akta energetske agencije na občinskem svetu Občine 
Moravske Toplice, preko dejavnosti energetske agencije in tudi 
s pristopom k projektu MODEL. 
 
 
Kaj nameravate napraviti v občini, kot prioritetno, na področju 
povečanja učinkovite rabe energije oziroma obnovljivih virov 
energije? 
 

 
Občino Moravske Toplice zaznamuje izkoriščanje geotermalne energije v 
turistične namene, kot tudi za ogrevanje rastlinjaka z odpadno vodo iz 
zdravilišča. V zadnjem obdobju se je turistični kompleks precej razširil in 
odpadna voda skorajda ne zadostuje za ogrevanje rastlinjaka. Zato je bilo 
na precej pomembno mesto postavljeno iskanje alternativnih rešitev za 
ogrevanje v konicah. Poudarek je na preverjanju ideje vzpostavitve 
daljinskega sistema na lesno biomaso, na katerega bi bila, poleg 
rastlinjaka,  priključena tudi gospodinjstva ter v sklopu tega vzpostavitev 
skladišča in predelovanja lesne biomase. 
 
 
 
 
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 
 

 
 

Moravske Toplice: 
 

- vzpostavitev energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, 
 
- promocija energetskega svetovanja za občane in informiranje o                     
subvencijah s strani države, 
 
- obnova in dodatna izgradnja mikro elektrarne. 
 
- študija izvedljivosti energetske racionalizacije javne razsvetljave,  
 
- uvedba sistemov OVE v gospodinjstvih in pravnih osebah (solarni 
sistemi, toplotne črpalke, biomasa, bioplin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINSKI  INTELIGENTNI 
ENERGETSKI  DNEVI 2008 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE 

                                
Energetski dnevi v Vrtcu Moravske Toplice 

16.-17. oktober 2008   
Glavna ideja izvajanja energetskih dnevov v vrtcu Moravske Toplice je 
temeljila na predstavitvi pojma “obnovljivi viri energije in učinkovita rabe 
energije” našim najmlajšim, kot tudi njihova uporaba v vrtcu in doma.  
Vzgojiteljice so že pred dogodkom začele pripravljati otroke starejše 
skupine (od 3 do 6 let) na tematiko energije sonca, sončnih kolektorjev, 
ogrevanja z lesno biomaso, varčevanja z vodo, električno energijo (varčne 
žarnice), uporabe kolesa za prevoze, ločevanja odpadkov itd. Na podlagi 
tega je nastal posnetek otroške oddaje »Biba buba baja« na radiu Murski 
val (94,6 MHz), ki se je predvajala 20. oktobra s ponovitvijo 25. oktobra 
2008.  
Otroci so prav tako barvali pobarvanke na temo obnovljivih virov energije 
in učinkovite rabe energije ter majice z logotipom Moje mesto je moj 
model.  
Naslednjega dne so jim vzgojiteljice predstavile nekaj praktičnih 
računalniških igric (animacijski računalniški prikazi o preprostem 
varčevanju) na temo obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije, 
pozneje pa so si skupaj z mlajšo skupino ogledali risanko o varčevanju z 
vodo in elektriko.  
Popoldne je prostovoljno gasilsko društvo organiziralo v vrtcu praktične 
vaje in predavanje o učinkovite rabe elektrike in vode. 
Po zaključku energetskih dni v vrtcu Moravske Toplice so vse otroške 
pobarvanke bile razstavljene v prostorih vrtca; sestavili so zgibanko o 
obnovljivih virih energije in plakat s fotografijami, ki priča o zanimivih 
vsebinah in velikem zanimanju otrok za varčevanje z energijo. 
Prednosti energetskih dnevov: Po zaključku aktivnosti se je pojavila 
ideja o nadaljevanju in razvoju energetske tematike v letih 2008 - 2009, ne 
le v vrtcu Moravske Toplice, ampak tudi v drugih občinskih enotah in širši 
okolici. Menimo, da se ta energetski dogodek lahko smatra kot primer 
dobre prakse za naše najmlajše, ki se že od malih nog učijo ceniti naravne 
vrednote in pravilno ravnati z energijo v svojem vsakdanjem življenju. To 
se že sedaj odraža v njihovih domačih gospodinjstvih, kjer opozarjajo 
svoje starše na varčevanje energije z ugašanjem luči, pri gospodinjskih 
aparatih ter pri racionalni porabi vode. 
 



MORAVSKE TOPLICE  

 
   Predstavitev primera dobre prakse 

 - energetsko učinkovita stavba Bistra hiša – Smart House, Martjanci 
15. oktober 2008 

Energetski dan s prikazom primera dobre prakse v Bistri hiši-Smart House, 
Martjanci je bil v prvi vrsti namenjen občanom in drugim zainteresiranim 
osebam, ki se bodo lotile rekonstrukcije ali novogradnje nizke energetske 
stavbe. 
Prikazana je bila predstavitev na temo, kako lahko s ustrezno rekonstrukcijo 
spremenimo staro stavbo iz 18. stoletja v energetsko trajnostno poslovno 
stavbo, z istočasnim upoštevanjem spomeniške zaščite pri obnovi. 
Interaktivno so bili prikazani postopki rekonstrukcije z uporabo naravnih 
materialov pri izolaciji hiše (trstika, ilovnat omet, žagovina, konoplja, 
celuloza, kokosova vlakna …), kot tudi obe temeljni načeli adaptacije – 
učinkovita raba energije (povečanje toplotne izolacije stavbe, zamenjava 
vrat in oken, razsvetljave, HVAC sistema, zamenjava porabnikov električne 
energije s sodobnejšimi) in vgradnja kakovostnih naprav, ki izkoriščajo 
obnovljive vire energije (DOLB, toplotna črpalka, sončna elektrarna, sončni 
kolektorji, klimatizacija prostorov z rekuperatorjem).  
Po interaktivni predstavitvi je sledila praktična predstavitev delovanja 
sistemov in ogled celotne poslovne stavbe Bistra hiša – Smart House. 
 
Prednosti energetskega dneva. Udeleženci občinskega energetskega 
dneva so bili seznanjeni z dejanskimi možnostmi rekonstrukcij starejših 
stavb, iz katere lahko nastane energetsko učinkovit objekt. V konkretnem 
primeru Bistre hiše – Smart House je nastal sodoben in specifičen 
regionalni poslovni inkubator, kjer je trenutno glavni sedež nekaterih 
razvojnih inštitucij. Dandanes pa Bistra hiša služi kot sistematični 
demonstracijski center dobrih praks in svetovalno-učni center učinkovite 
rabe energije ter koriščenja obnovljivih virov energije, ne le v pomurski regiji, 
temveč tudi po vsej Sloveniji in v čezmejnem območju. Glavni cilj izpeljane 
aktivnosti je bil dosežen: na primeru Bistre hiše je bilo interaktivno in 
praktično prikazano, da igrajo obnovljivi viri energije in ukrepi energetskega 
varčevanja pri novogradnjah/obnovah stavb odločilno vlogo in bodo v 
prihodnosti imeli še bolj značilen pomen pri lokalnem trajnostnem 
ekonomskem razvoju. 
 
 
 
 
 



OBČINSKI  INTELIGENTNI 
ENERGETSKI  DNEVI 2009 

MORAVSKE TOPLICE 
                  

 
 Energetski dan v osnovni šoli  Fokovci 

 13. februar 2009                                
 
Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA je v sodelovanju s 
podjetjem Elektro Ljubljana, Društvom Povod in LEA Pomurje seznanila 
učence ter vodstvo osnovne šole Fokovci s prednostmi uporabe sodobnih 
gospodinjskih aparatov v primerjavi s starimi aparati.  
 
Prikazano je bilo delovanje starih energetsko potratnih gospodinjskih 
aparatov in napravljena primerjava z novimi energetsko varčnimi, kateri naj 
bi nadomestili stare v našem vsakdanjem življenju.  
 
Strokovnjak s področja elektrike je predstavil svojo opremo in prikazal 
različne varnostne ukrepi v gospodinjstvu. Sledil je kviz na temo učinkovite 
rabe energije za osnovnošolce. Energetski dan se je zaključil s predstavo 
učencev na odru.  

Aktivnosti so bile prvenstveno namenjene osnovnošolski mladini pa tudi 
učiteljem, profesorjem, asistentom in drugemu pedagoškemu osebju na šoli. 
Glavni namen je osnovnim šolam omogočiti pomoč pri izobraževanju, 
informiranju in osveščanju mladine ter njihovega pedagoškega osebja na 
področju varstva okolja, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije. 

Prednosti energetskih dnevov: Osnovnošolci in pedagoški delavci ter 
vodstvo šol je bilo seznanjeno s prednostmi uporabe sodobnih aparatov, 
pojmom energetike ter preko tega z učinkovito rabo energije (v 
gospodinjstvih). Šola je dobila praktično darilo - števec porabe električne 
energije, z namenom osveščanja o zmanjševanju uporabe električne 
energije. 
 
Po zaključku aktivnosti je bilo ponovno potrjeno, da je take vsebine 
smiselno širiti in izvajati tudi na ostalih šolah. 
 
 
 
 
 

 


