
PILOTNO MESTO PRI PROJEKTU MODEL 

 

VELENJE            

    

 

“V naši občini imamo veliko primerov OVE & URE, nekateri pa so še v 
pripravi. Želeli bi deliti svoje izkušnje z drugimi. S pomočjo 
sistemskega pristopa v javnem, gospodarskem in zasebnem sektorju 
pričakujemo značilno zmanjšanje porabe energije in CO2  emisij”.    

 

g. Srečko Meh, župan Mestne Občine Velenje 

 

 
 
 
 

 
Mestna Občina Velenje 

Titov trg 1 
SI-3320 Velenje, Slovenija 
Tel: ++386-(0)3-8961600 

E-pošta: obcina.velenje@velenje.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obcina.velenje@velenje.si


ENERGETSKI MENEDŽER 
OBČINA VELENJE 

 

            
Boštjan Krajnc, direktor KSSENA, ki je  

energetski menedžer Mestne Občine Velenje 

 
Kako in od kdaj ste angažirani pri Občini Velenje? 

Na projektih Mestne občine Velenje s področja učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije sodelujem od leta 2007, ko je Mestna občina 
Velenje začela izvajati projekt Ustanovitev lokalne energetske agencije in z 
njo povezane projekte na področju učinkovite rabe energije in izkoriščanja 
obnovljivih virov energije. 

 
Kaj nameravate napraviti v občini, kot prioritetno, na področju 
povečanja učinkovite rabe energije oziroma obnovljivih virov 
energije? 
 

 
Naša agencija namerava v prihodnosti: 
 

 Zmanjšati rabo toplotne in električne energije v javnih in 
večstanovanjskih zgradbah; 

 Zmanjšati rabo električne energije za javno razsvetljavo; 

 Povečati delež obnovljivih virov energije iz fotovoltaičnih sistemov in 
ostalih virov; 

 Implementirati demonstracijske OVE in URE projekte z namenom 
prenosa »know-how« in kontinuiranega dvigovanja zavesti splošne in 
strokovne javnosti; 

 Izvajati različne javne dogodke na temo OVE in URE za potrebe 
gospodinjstev, predstavnikov lokalnih skupnosti, podjetij in ostalih 
zainteresiranih strank. 

 
 
 
 Kontakt:         KSSENA 
                        Koroška ulica 37 A, Velenje 
                        SI-3320, Slovenija 
                        ++386-(0)3-8961520 
                        info@kssena.velenje.eu 

            www.kssena.si 
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AKCIJSKI  PLAN 

 
 
             

ZASTAVLJENI UKREPI LOKALNIH 
ENERGETSKIH KONCEPTOV PILOTNIH OBČIN 

ZA LETO 2009-2010 
 

 
 

Velenje: 
 

- zmanjšanje porabe energije javne razsvetljave in javnih stavb vsaj                                            
do 10 %,  
 
- uvedba energetskih certifikatov za javne stavbe, 
 
- vzpostavitev energetskega knjigovodstva v javnih stavbah,  
 
- energetska racionalizacija javne razsvetljave,  
 
- informiranje občanov o OVE in URE ter možnih subvencijah s               
strani države, 
 
- energetska obnavljanja javnih stavb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINSKI  INTELIGENTNI 
ENERGETSKI  DNEVI 2008 

OBČINA VELENJE  

 
 Energetski dan na Fakulteti za energetiko 

 16. oktober 2008   
 
Občinski inteligentni energetski dan na Fakulteti za energetiko v Velenju je 
bil izveden v sklopu delavnice »Trajnostni energetski menedžment v 
lokalnih skupnostih«, ki je bil v prvi vrsti namenjen študentom.   
 
Energetska agencija KSSENA, ki je energetski menedžer pilotne občine 
Velenje pri projektu MODEL, je predstavila namen in poslanstvo delovanja 
agencije, cilje in prioritete na področju povečanja OVE in URE v Občini 
Velenje, kot tudi vlogo KSSENA-e pri projektu MODEL.  
 
Razvojna agencija Sinergija je predstavila cilje, aktivnosti in prednosti 
projekta MODEL s poudarkom na pomembni vlogi energetskih menedžerjev 
pri energetskem upravljanju, tako pri pripravi kot pri izvajanju občinske 
energetske zasnove v pilotnih in ostalih občinah. 
 
Rdeča nit delavnice so bila predavanja na temo »Energetsko strateško 
načrtovanje«, »Energetski menedžment za lokalne skupnosti«, »Podporne 
aktivnosti za zasebni sektor« in »Sodelovanje s partnerskimi inštitucijami 
doma in v mednarodnem prostoru«. Zaključek delavnice je bila strokovna 
predstavitev KSSENA-e na temo »IR Termodiagnosticiranje stavb« s 
prikazom delovanja IR-termovizijske kamere (področja uporabe IR-kamere, 
vzroki toplotnih izgub na primerih termogramov občinskih stavb). Vsebina je 
bila zelo dobro sprejeta s strani udeležencev in so ji z zanimanjem 
prisluhnili.  
 
Prednosti energetskega dneva: vsebina je zelo koristna za študente 1. 
letnika, bodoče energetike, ki so v okviru delavnice spoznali energetski 
menedžment v lokalnih skupnostih, implementacijo uporabe obnovljivih 
virov in učinkovite rabe energije v akcijske plane, delovanje IR-termovizijske 
kamere, pomen energetske učinkovitosti in varčevanja v stanovanjskih 
objektih oziroma gospodinjstvih. Pričakujemo, da bodo študentje vsa ta 
znanja v prihodnosti uspešno uporabili v praksi. 
 
 



OBČINSKI  INTELIGENTNI 
ENERGETSKI  DNEVI 2009 

OBČINA CANKOVA 
                  

 
Teden mobilnosti, 

center mesta, Rudarska cesta 
16. september 2009 

KSSENA je doprinesla svoj prispevek kot sodelujoča partnerka v času 
Evropskega tedna mobilnosti v Velenju. V centru mesta, na Rudarski cesti, 
je predstavila poučni promocijski material in proizvode različnih podjetij, ki 
lahko v prihodnosti na takšen ali drugačen način prispevajo k boljši klimi v 
mestu, kot so: 
 
- Predstavitev alternativnih tehnologij na primeru serijsko izdelanega 
avtomobila (vozilo predelano na plin – G - 1, d.o.o. ), ki 
* zmanjšuje onesnaževanje okolja s toplogrednimi plini, 
* predstavlja energetsko varčen način vožnje z ekološko  sprejemljivimi 
vozili, 
* poučuje o tehničnih karakteristikah avtomobilov predelanih na plin. 
- Električno kolo (EKO SIM d.o.o.), Predstavitev varčne vožnje (Antlej Avto 
šola d.o.o.), Simulacija EKO vožnje, CO2 – meritve (Tehnični pregledi 
Miklavc d.o.o.), Propagandni material na tematiko varčne vožnje ter večje 
okoljske osveščenosti (KSSENA). 
 
V teden mobilnosti so bile vključene vse ciljne skupine: osnovnošolci, 
srednješolci, splošna javnost, javni uslužbenci, občani in občanke. 
Udeleženci so bili navdušeni nad dogajanjem na Rudarski cesti, 
neomejenem prostoru za sprehajanje in praznimi parkirišči. 
 
Prednosti energetskega dneva: Teden mobilnosti je udeležencem 
omogočal občutiti razliko bivanja v mestu z avtomobili in brez avtomobilov. 
Preizkusili so lahko vožnjo z okolju prijaznim električnim kolesom in 
avtomobilom na plin, se seznanili z novim znanjem pri uporabi lastnega 
avtomobila, z dejavnostmi in produkti podjetij. Največja korist je v tem, da 
se je celo mesto pogovarjalo o učinkoviti rabi energije in seveda dvig 
osveščenosti, da je treba na tem področju prednostno ukrepati. Vse naštete 
aktivnosti med tednom mobilnosti učinkovito opozarjajo na pretirano rabo 
avtomobilov v mestih. Velika večina udeležencev bi želela, da se tak 
dogodek pripravi pogosteje.  


