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“Med drugim pripravljamo tudi projekt za bioplinarno skupaj z 
gradbenim sektorjem in regijskim centrom odpadkov. Radi bi pridobili 
nove izkušnje od drugih evropskih partnerjev. Promocija trajnostne 
energetske uporabe v gospodinjstvih lahko poveča osveščenost 
občanov, kar je strateškega pomena, ne samo za našo, ampak tudi za 
druge občine v naši regiji”. 

 g. Ludvik Novak, župan Občine Puconci  
 

 
 
 
 
 

 
Občina Puconci 

Puconci 80 
SI-9201 Puconci, Slovenija 
Tel: ++386-(0)2-5459100 
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ENERGETSKI MENEDŽER 
OBCINA PUCONCI 

 

                              
 

Bojan Vogrinčič, Direktor LEA Pomurje, ki je   

energetski menedžer Občine Cankova 

 
 
Kako in od kdaj ste angažirani pri Občini Puconci? 
 

Angažiranje na področju energetike za Občino Puconci se je začelo v 
ustanovni fazi energetske agencije in se je okrepilo z začetkom projekta 
MODEL konec leta 2007. 
 
 
Kaj nameravate napraviti v občini, kot prioritetno, na področju 
povečanja učinkovite rabe energije oziroma obnovljivih virov 
energije? 
 
Občina Puconci je centralno umeščena občina v okviru Krajinskega parka 
Goričko. Lokalni energetski koncept je bil pripravljen v okviru energetske 
zasnove devetih občin, ki ležijo na območju Krajinskega parka Goričko. V 
občini je v fazi vzpostavitve Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.. 
Zaradi vzporednega razvoja nastajajoče obrtne cone je poseben poudarek 
na usklajenem izkoriščanju energentov za potrebe ogrevanja prostorov v 
obrtni coni iz odpadne toplote, proizvedene v bioplinarni. Ta bioplinarna bi 
lahko prav tako zajemala in koristila deponijski plin iz deponije odpadkov. 
Vsi akterji pa se zavedajo, da je vedno na prvem mestu krajinska vpetost 
instalacij in minimiziranje negativnih vplivov na okolje. 
 
 

 
 
 
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 
 

 
 

Puconci: 
 
- pospeševanje rabe OVE in URE ter njihov razvoj, 
 
- informiranje občanov o OVE in URE, možnih državnih subvencijah 
in brezplačnem energetskem svetovanju za občane,  
 
- študija izvedljivosti vzpostavitve bioplinarne. 
 
- vzpostavitev energetskega knjigovodstva v javnih stavbah,  
 
- uvedba sistemov OVE v gospodinjstvih in pravnih osebah (solarni 
sistemi, toplotne črpalke, biomasa, bioplin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINSKI  INTELIGENTNI 
ENERGETSKI  DNEVI 2008 

OBČINA PUCONCI  

 
                 Energetski dan v osnovni šoli  Puconci                       

                                                3. december 2008                               
 
 
Glavna ideja izvajanja energetskih dnevov v osnovni šoli Puconci 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 PUCONCI 
                  

 
Energetski dan v osnovni šoli Puconci 

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 Puconci 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. 
 
 
 
 
 

 


