
 

 

Akcijski načrt za izvedbo LEK za občino Straža za leto 2009 in 2010 
 
Akcijski načrt za leti 2009 in 2010 je narejen na podlagi Lokalnega energetskega koncepte, ki ga je 
sprejel občinski svet občine Straža v aprilu 2009. Akcijski načrt  predvideva ukrepe, ki naj bi se izvajali v 
obdobju naslednjih dveh let. Usmerjen je v štiri področja, uvajanje energetskega menedžerja, izvedbo 
energetskih pregledov javnih stavb in izdelavo energetskih izkaznic ter pripravo sanacijskih programov 
za te objekte, povečanje energetske učinkovitosti in rabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih ter 
v razvojne projekte na področju energetike, kot so daljinsko ogrevanje in uporaba geotermalne energije. 
Ker za izvedbo omenjenih ukrepov občina Straža nima na voljo dovolj finančnih sredstev je ena od 
ključnih aktivnosti tudi iskanje potencialnih investitorjev in iskanje razpoložljivih finančnih virov.  
 
Lokalni energetski koncept bo tako občina Straža izvajala s pomočjo Lokalne energetske agencije 
Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, ki bo izvajala ukrepe za javne stavbe in izobraževanje prebivalcev, 
za večje investicije pa bo občina pritegnila investitorje in zunanje izvajalce, ki bodo pripravili potrebno 
dokumentacijo za večje razvojne projekte, kot so izraba geotermalne energije in daljinsko ogrevanje, 
skupaj s kogeneracijo. 
 
Predvidene aktivnosti so prikazane v spodnji tabeli.       
 
UKREP 1 
 

ENERGETSKA SANACIJA  
 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik Trajanje  
Predvideni 
stroški  

Možni viri 
financiranja 

Javne stavbe 

Izvedba energetskih 
pregledov javnih objektov 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina, 
zunanji 
izvajalci 

Izvedeni 
EP. 

December 
2009 – maj 
2010 
 

10.000 € 50 % lastni, 50 
% MOP. 

Izdelava načrta sanacije javnih 
objektov ter uvajanja OVE  

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina, 
vodstvo 
ustanove 

Izdelani 
sanacijski 
načrti. 

marec 
2010 – julij 
2010 
 

10.000 € Lastni, 
sofinanciranje 
države 

Izvedba sanacije javnih 
objektov 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina, 
vodstvo 
ustanove, 
občina 

Saniran 
objekt 

2010-2012 Odvisno od 
posegov, 
bodo 
opredeljeni 
v načrtu 
sanacije 

Lastni, 
sofinanciranje 
države 

Priprava projekta za 
izkoriščanje sončne energije 
in toplotnih črpalk, bioplina 
in biomase 

Energetski 
manager, 
zunanji 
izvajalci 

Izdelana 
projektna 
dokumenta
cija 

2010- 
2011 

20.000 € Lastna 
sredstva, 
sofinanciranje 
možnih 
investitorjev 

Javna 
razsvetljava 

Izdelava akcijskega načrta 
sanacije javne razsvetljave in 
dokumenta za identifikacijo 
investicijskega projekta 
(DIIP) 

Izvajalec javne 
službe; zunanji 
izvajalec 

Izdelan 
sanacijski 
načrti 

december 
2009 –
marec 
2010 

10.000 € lastni 



Izvedba sanacije javne 
razsvetljave 

Izvajalec javne 
službe 

50 % 
prihranek 

2010 600 % od 
stroškov 
elektrike. 
 
 

Lastna in 
sredstva 
koncesionarja 

Gospodinjstva 

Organizacija izobraževanj na 
temo pomena energetske 
sanacije objektov in kurilnih 
naprav 

Energetski 
menedžer 

Izvedeni 
izobraževan
ji 

December 
2009,  
Marec 
2010 

2.000€ lastni 

UKREP 2  
ENERGETSKI MENEDŽMENT 
 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik 
Pričetek 
izvajanja  

Predvideni 
stroški  

Možni viri 
financiranja 

 

Imenovanje energetskega 
managerja in delovne skupine 

Župan, 
usmerjevalna 
skupina 

Imenovan 
EM 

september 
2009 

- - 

Priprava načrta spremljanja 
izvajanja LEK 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt 

Oktober 
2009 

- - 

Sprejem vsebin LEK v OPN Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Sprejet 
LEK v 
OPN 

2009 - 
2010 

- - 

Izdelava načrta sodelovanja 
med občino in državo za 
spodbujanje URE 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt 

December 
2009- maj 
2010 

Lastni kadri 
občine v 
okviru 
rednih 
dejavnosti 

Lastni viri 

Iskanje finančnih sredstev 
preko javno-zasebnega 
partnerstva 

Energetski 
menedžer 

Vsaj eno 
javno 
zasebno 
partnerstvo 

December 
2009- 
september  
2010 

Odvisno od 
področja in 
velikosti 

Tuji viri 

Javne stavbe 

Energetske izkaznice Energetski 
menedžer,  
zunanji 
izvajalec 

Pridobljena 
energetska 
izkaznica 

Februar 
2010 - 
December
2010 

300€ po 
objektu 

Lastni viri  

Uvedba energetskega 
knjigovodstva 

Energetski 
menedžer, 
delovna 
skupina, 
zunanji 
izvajalec 

Vzpostavlje
no EK 

do konca 
2010 

2.000 € po 
objektu 

Lastni in viri 
MOPE, Eko 
sklad 

Gospodarstvo 

Izdelava načrta spodbujanja 
in uvajanja URE(zamenjave 
starih kotlov) in OVE 
(sončne celice, TP, biomasa) 

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt za 
največja 
podjetja 

2010 Ni mogoče 
oceniti 

Lastni viri 
podjetij, EU 
viri 

Gospodinjstva 

Izdelava načrta spodbujanja 
in uvajanja URE(zamenjave 
starih kotlov) in OVE 
(sončne celice, TP, biomasa) 

Energetski 
manager, 
delovna 
skupina 

Izdelan 
načrt 

2010 5.000 € EU viri, lastna 
sredstva 

 

UKREP 3  
IZRABA LOKALNIH OVE 
 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik trajanje 
Predvideni 
stroški  

Možni viri 
financiranja 

 

 
Izdelava idejnega projekta o 
izrabi geotermalne energije 

Energetski 
menedžer 

Izdelan 
načrt 

December
2009 – maj 
2010 

Vključno z 
vrtino 1 
milijon € 

Javno zasebno 
partnerstvo 

Izdelava idejnega projekta o 
izrabi vodnega potenciala 

Energetski 
menedžer, 
zunanji 
izvajalec 

Izdelan 
idejni 
projekt 

2010 5000 € Lastnia 
sredstva 
Leader, 
Program 
razvoja 
podeželja 



Izobraževanje gospodinjstev 
o uporabi OVE 

Energetski 
menedžer 

Izvedeno 
izobraževan
je 

Januar, 
april 2010 

1.000 € lastni 

UKREP 4 TRAJNOSTNA NOVOGRADNJA 

Področje Aktivnost Nosilec Kazalnik Trajanje 
Predvideni 
stroški  

Možni viri 
financiranja 

 

Obvezna izdelava študije o 
URE in izrabi OVE ob vsaki 
novogradnji 

Energetski 
menedžer, 
investitor 

Za vsako 
novogradnj
o v javnem 
sektorju 

Ob posegu 5.000 € po 
objektu 

Viri 
investitorja 

Izdelava študije izvedljivosti 
za izvedbo skupne kotlovnice 
za novo stanovanjsko naselje 
Volavče in Rumanjške 
košenice 

Energetski 
menedžer, 
investitor 

Izdelane 
študije 

Ob posegu 10.000 € za 
vsako 
študijo 

Investitor 
javno 
zasebnega 
partnerstva 

Izdelava študije izvedljivosti 
skupne kotlovnice z 
možnostjo kogeneracije na 
obnovljivi vir energije 
(biomasa) za bodočo 
gospodarsko cono Zalog 

Energetski 
menedžer, 
investitor 

Izdelane 
študije 

Ob posegu 15.000 € za 
vsako 
študijo 

Investitor 
javno 
zasebnega 
partnerstva 

Izdelati študijo izvedljivosti za 
oddajo strehe za sončno 
elektrarno na degradiranem 
območju 

Energetski 
menedžer 

Izdelane 
študije 

Ob posegu 2.000 € za 
vsako 
študijo 

Investitor 
javno 
zasebnega 
partnerstva ali 
najemojemalec 
površin 

 
Izobraževanje o URE Energetski 

menedžer 
Izvedeno 
izobraževan
je 

Februar, 
april 2010 

2.000 € lastni 

 
 
Šifra:   360-1/2008-18 
Datum:     26. 05. 2009 
 
 
 Župan 
 Alojz Knafelj l.r.  
 


