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6. NAMEN IN CILJ PROJEKTA 

Občina Moravske Toplice je v zadnjih letih že izvajala intenzivne korake za dosego optimalnega 
energetskega statusa. Občina se zaveda, da sta načrtovanje in implementacija energetske politike eni 
izmed ključnih dejavnikov dolgoročnega in strateškega razvoja občine. Ta elementa sledita 
pomembnim energetsko-političnim in okoljskim ciljem kot so izboljšanje kakovosti zraka, stalen 
razvoj občine in nenazadnje, v smislu globalne odgovornosti, učinkovito varovanje podnebja. 
 
Lokalni energetski koncept občine je študija, ki je predpogoj za celostni razvoj in dolgoročno 
načrtovanje ter vodenje energetske politike na ravni občine. V energetskem konceptu se 
sistematično oblikuje osnovna baza podatkov o oskrbi in rabi vseh vrst energije na območju občine. 
 
Cilj energetskega koncepta je prispevati k procesom, ravnanjem in izbiram, ki omogočajo kakovostne 
energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in globalno okolje ter krepijo udeležbo 
prizadetih z odločitvami. Izzive trajnostnega razvoja, varstva narave in korenitega zmanjševanja 
podnebnih sprememb je moč iskati tudi na področju lokalne energetike. Govorimo o temeljih 
izboljšanja energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanju fosilnih goriv in obenem povečanju 
obnovljivih virov energije. To so tudi temeljne naloge razvitega sveta, kamor tudi nesporno sodimo. 
Smo v obdobju, ko je črpanje nafte doseglo svoj vrhunec in bodo količine nafte kljub povečanem 
povpraševanju počasi upadle. Nafte in zemeljskega plina v prihodnjih nekaj desetletij še ne bo 
zmanjkalo, zaloge premoga pa zadoščajo še za nekaj stoletij. Vendar se pa na globalni ravni kot večji 
problem kaže prehitro segrevanje zemeljskega ozračja in z njim povezane podnebne spremembe kot 
posledica naraščanja toplogrednih plinov, ki v atmosferi zadržujejo toploto. Če hočemo, da podnebne 
spremembe ne bodo ogrozile obstoja civilizacije, bomo morali sedanje emisije toplogrednih plinov do 
leta 2050 zmanjšati za vsaj tri četrtine. Zato bo tudi Slovenija morala zmanjšati energetsko 
intenzivnost. To je mogoče doseči ne da bi se odpovedali kakovosti življenja. Vsekakor pa so potrebne 
spremembe v glavah, odločitvah in ravnanju mnogih, ter spremembe energetskih politik od globalnih 
preko nacionalnih vse do lokalnih ravni. Evropska unija si s svojo politiko na tem področju prizadeva 
biti tudi vodilna globalna sila pri razvoju ukrepov in strategij, ki preprečujejo podnebne spremembe. 
Kot država članica smo zavezani k doseganju ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter 
povečanju energetske učinkovitosti (URE) in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE). Za 
dosego teh ciljev evropska komisija uporablja številne programe. V lokalnih skupnostih se širi nabor 
različnih razvojnih in okoljevarstvenih priložnostih. Tako se morajo lokalne skupnosti usposobiti za 
zaznavanje in kritično presojo teh priložnosti. Eden od temeljnih dokumentov  za zaznavo in presojo 
teh priložnosti je vsekakor lokalni energetski koncept občine.  
 
Paziti moramo, da pred odločitvami, katerim dati prednost, ali URE ali OVE, pretehtamo vse 
prednosti in pomanjkljivosti. Velja, da bo jutri še kako kmalu, vendar pa se kaže tudi pri OVE držati 
reka, da ni vse zlato, kar se sveti. Obnovljivi viri energije lahko izpolnijo svojo bit sožitja odnosov med 
ljudmi in naravo samo na osnovi celovitega lokalnega načrtovanja virov ob upoštevanju varstva 
narave in okolja. Vedeti namreč moramo, da OVE pomenijo tudi spremembe v rabi prostora in 
tehnologije. 
 
Energetski koncept občine obravnavamo kot proces seznanjanja in izobraževanja občanov o 
možnostih in okoljski sprejemljivosti energetskih storitev na lokalni ravni ter njihovega vključevanja v 
njeno oblikovanje in izvajanje. S spremembo navad in ravnanj posameznikov je mogoče privarčevati 
tudi do 15 % energije brez večjih investicijskih vložkov. 
 
Lokalni energetski koncept pomeni torej za lokalno skupnost osnovni dokument in strategijo oskrbe, 
rabe energije, uvajanja obnovljivih energetskih virov ter ukrepov za zniževanje rabe energije in 
poviševanja energijske učinkovitosti v celotni lokalni skupnosti z naslednjimi cilji:  
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 znižanje stroškov porabe energije ter stroškov vzdrževanja energetskih naprav v javnih 

stavbah in zavodih kot so šole, vrtci, zdravstveni domovi, domovi ostarelih občanov ipd. ter 
obvladovanje teh stroškov;  

 uvajanje obnovljivih virov energije na področjih, na katerih je to smiselno, tehnično izvedljivo, 
geografsko možno ter ekonomsko upravičeno;  

 uvajanje energijske učinkovitosti v javne stavbe, javna podjetja in javne zavode;  
 spodbujanje energijske učinkovitosti v zasebni sektor (v industrijo in storitve);  
 zagotavljanje čim višje stopnje sonaravnega prometa, ter zmanjševanje negativnih vplivov 

prometa na okolje;  
 uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja, soproizvodnje električne energije in toplote ter tri-

generacije, kjer je to možno in ekonomsko upravičeno;  
 nižanje rabe neobnovljivih virov na sprejemljiv nivo;  
 izvajanje energetskih pregledov javnih stavb, podjetij in stanovanjskih stavb;  
 uvajanje energetskega knjigovodstva, energetskega monitoringa in managementa 

(upravljanja) vključno s preventivnim energetskim vzdrževanjem naprav in sistemov 
zagotavljanja ter rabe energije v javnih stavbah, ustanovah ter podjetjih in zavodih;  

 zniževanje končne rabe energije vseh porabnikov v lokalni skupnosti vključno z javno 
razsvetljavo;  

 promoviranje, izobraževanje ter osveščanje ustanov, zaposlenih v javnem sektorju, občanov, 
učencev, dijakov in ostalih v smeri učinkovite rabe energije, energijske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije;  

 vključevanje vseh akterjev v lokalni skupnosti v skupna prizadevanja za dvig energijske 
učinkovitosti in rabo obnovljivih virov energije;  

 izpolnjevanje ciljev iz akcijskih načrtov AN-URE, AN-OVE, AN-sNES, OP EKP 2014-2020 in 
Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb.  

 upoštevanje ciljev iz operativnih programov varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s 
PM10 (OP PM10) in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP);  

 izpolnjevanje mednarodnih zavez iz Direktiv EU s področja URE in OVE.  
 
Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1) LEK 
predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskih načrtov lokalnih skupnosti. Lokalna 
skupnost je dolžna svoje prostorske načrte usklajevati z LEK, ki velja na njihovem območju. V primeru 
neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom, lokalna skupnost neskladnosti upošteva v postopku 
priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost v času sprejema 
LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, začne ta 
postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK.  
 
Lokalni energetski koncept je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne 
energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene 
rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, storitvenih 
dejavnostih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih 
lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. 
 
Lokalni energetski koncept torej omogoča:  
 

 spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije in sprememb energetskega in 
okoljskega stanja;  

 kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike lokalne skupnosti;  
 izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v lokalni skupnosti;  
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 oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega energetskega in s tem 
povezanega gospodarskega razvoja;  

 pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja.  
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7. ANALIZE RABE ENERGIJE V OBČINI MORAVSKE TOPLICE  

Podatki o rabi in oskrbi z energijo v občini  so pridobljeni iz naslednjih virov: 
 Statistični urad Republike Slovenije, 
 občinske baze podatkov, 
 anketiranje vseh večjih porabnikov energije (podjetja in javne stavbe), 
 podatki Elektro Maribor d.d. - distributer električne energije na območju občine Moravske 

Toplice, 
 izvedena anketa po gospodinjstvih s pomočjo učencev OŠ Bogojina, OŠ Fokovci in DOŠ 

Prosenjkovci, 
 
Analiza stanja rabe in oskrbe energije v občini Moravske Toplice je razdeljena na 3 skupine: 

 gospodinjstva, 
 javne stavbe, 
 podjetja in ostali večji porabniki energije. 

 
Posebej je opredeljena tudi raba električne energije za celotno področje občine Moravske Toplice.   
 
 

7.1 RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH 

Pri popisu rabe energije v gospodinjstvih, smo pripravili vprašalnik, ki smo ga razdelili na Dvojezični 
osnovni šoli Prosenjakovci, Osnovni šoli Fokovci in Osnovni šoli Bogojina. Vrnjenih je bilo 122 
vprašalnikov (5% gospodinjstev), kar vseeno samo po sebi za celovitejšo analizo seveda ne zadošča, 
nek splošen pogled pa vseeno ponuja.  V kombinaciji s podatki s strani Eko sklada o investicijah v 
nove ogrevalne sisteme na obnovljive vire energije ter na podlagi Energetske zasnove občine 
Moravske Toplice iz leta 2006, smo prišli do izračuna porabe energentov v občini Moravske Toplice. Iz 
vseh zbranih podatkov je razvidno, da večina za ogrevanje stanovanj uporablja les in lesne ostanke, 
temu sledi kurilno olje, utekočinjeni naftni plin ter izkoriščanje toplote iz okolice s pomočjo toplotnih 
črpalk. Gospodinjstva v Občini Moravske Toplice pri svojem ogrevanju uporabljajo še nekaj sončne 
energije, le ta pa je zanemarljiv. 
 
Tabela 1: Poraba energije za ogrevanje gospodinjstev 
 

Poraba energentov v gospodinjstvih občine Moravske Toplice 

 
 

LESNA BIOMASA 
 

ELKO 
 

UNP 
Električna 
energija 

Toplotne 
črpalke 

SKUPAJ  
Polena 

 

 
Peleti 

 

 
Sekanci 

 

Količina 
energenta 

22.059 
(prm) 

559.700 
(kg)  

560 
 (nm³) 

845.000 
(l) 

24.671 
(m³) 

200.000 
(kWh) 

431.250 
(kWh) 

 
/ 

Energija 
(kWh) 

41.559.156 2.535.441 414.400 8.433.100 690.800 200.000 431.250 
 

54.264.174 

Vir: Lasten izračun na podlagi anket za gospodinjstva, Eko sklada ter EZO občine Moravske Toplice 2006 
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Graf 1: Deleži virov ogrevanja gospodinjstev v občini Moravske Toplice  

Vir: Lasten izračun na podlagi anket za gospodinjstva v občini Moravske Toplice 

 
 
Zgornji graf nam prikazuje, da se za ogrevanje porabi največ lesne biomase (od tega največ polen, kar 
82 % vseh energentov v občini Moravske Toplice za ogrevanje gospodinjstev. Sledi ELKO, ki še vedno 
dosega sorazmerno visok delež v porabi energentov glede na ceno tega energenta. Ostali energenti 
pa dosegajo nižji delež od 1,5 %. 
 
Kot glavno vodilo za oceno energijske učinkovitosti stavbe se uporablja energijsko število (Ek), ki 
pomeni specifično porabo energije na enoto površine zgradbe v določenem časovnem obdobju. 
Energijsko število je poenostavljeno rečeno razmerje med letno količino (po)rabljene energije in 
koristno oz. ogrevalno površino objekta. 
 

k

Q
E

A
  [kWh/m2]       1 

Ek…ogrevalno energijsko število 
Q…poraba energenta za ogrevanje (preračunano v kWh) 
A…neto ogrevalna površina (m2) 
 
V spodnji tabeli so zajete vrednosti energijskih števil za stanovanjske zgradbe s toplotno energijo. Na 
podlagi izračunanega energijskega števila lahko stanovanja opredelimo na način: ali so energijsko 
potratna ali pa so varčna, ter jih tako uvrstimo v določeni razred energetske učinkovitosti po 
Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. I. RS, št. 77/09). Manjše 
energijsko število pomeni manjše energijske izgube, večje energijsko število pa večje energijske 
izgube. 
 

                                                      
1 OPOMBA: S to enačbo izračunamo energijsko število stavbe samo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Če nas zanima skupno 
energijsko število stavbe, tj. s porabo celotne energije Ee, v števcu seštejemo porabo energenta za ogrevanje in porabo električne energije v 
določenem časovnem obdobju. 
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Tabela 2: Energijsko število ogrevanja 
 

Vir: Petrol d.d. 

 
Na podlagi podatkov anket ter spodnjega grafa in tabele smo ugotovili, da je povprečno energijsko 
število stavb v gospodinjskem sektorju v občini Moravske Toplici kar 252 kWh/m².  
 
 
Graf 2: Dinamika gradenj stanovanj v Občini Moravske Toplice2  

 

                                                      
2 Vir: Statistični urad RS, 2016 

Razred 
energetske 

učinkovitosti 

Letne potrebne toplote za 
ogrevanje stavbe na enoto 
uporabne površine stavbe 

Q(NH) / A(u) 

Ekvivalent 
porabe 

kurilnega olja 
Opis energijske 

učinkovitosti stavbe 

(kWh/m²a) l 

A1 do 10 do 1,0 skoraj-nič energijska 

A2 10 15 1,0 1,5 pasivna 

B1 15 25 1,5 2,5 nizkoenergijska 

B2 25 35 2,5 3,5 dobro učinkovita 

C 35 60 3,5 6,0 zadostno učinkovita 

D 60 105 6,0  10,5 nezadostno učinkovita 

E 105 150 10,5 15,0 potratna 

F 150 210 15,0 21,0 zelo potratna 

G 210 in več 21,0 in več izjemno potratna 



         Lokalni energetski koncept občine Moravske Toplice - POVZETEK  

 

 11

Na zgornjem grafu je razvidno, da da se je v Občini Moravske Toplice daleč najbolj pogosto gradilo 
med leti 1971 in 2000. Če smo še bolj natančni, pa med letom 1981 in 1990. Po letu 2000, pa je 
število novogradenj začelo upadati  - kljub dejstvu, da se na grafu po letu 2000 prikazujejo podatki za 
5-letno obdobje skupaj, prej pa za 10-letno obdobje. 
 
 
 

7.2 RABA ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH 

Javne stavbe so pomembni porabniki različnih oblik energije. Visoki stroški za energijo in 
onesnaževanje okolja zahtevajo, da se učinkovite rabe energije v javnih stavbah lotimo celovito, ob 
upoštevanju tehničnih, finančnih in tudi vzgojno izobraževalnih vidikov. Varčna raba energije ne 
znižuje bivalnega ugodja; zahteva le bolj učinkovito rabo omejenih virov energije, uporabo sodobnih 
aparatov, ki porabijo bistveno manj energije kot starejše naprave za enako opravljeno delo. 
Energijo lahko prihranimo tudi z enostavnejšimi (npr. organizacijskimi) ukrepi. Za najenostavnejšo 
oceno potrebnih energetskih ukrepov zgradbe uporabljamo energijsko število, ki predstavlja porabo 
primarne energije na enoto uporabne površine zgradbe v enem letu. Po Pravilniku o učinkoviti rabi 
energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010) naj bi bila raba energije za ogrevanje v stavbah 
(odvisno od faktorja oblike stavbe) blizu 50 kWh/m2. Kot bo prikazano v nadaljevanju, analizirani 
objekti to vrednost večinoma presegajo.  
Od Občine smo pridobili podatke o porabljenih energentih za ogrevanje in ogrevalne površine ter 
porabo električne energije za naslednje javne zgradbe: 
 

 Osnova šola Bogojina 
 Osnovna šola Fokovci 
 Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci 
 Vrtec Moravske Toplice 
 Vrtec Bogojina 
 Vrtec Fokovci 
 Vrtec Filovci 
 Vrtec Martjanci 
 Vrtec Prosenjakovci 

 
V občini Moravske Toplice obstajajo še druge javne stavbe (vaški domovi, gasilski domovi, mrliške 
vežice, itd), ki pa se ne ogrevajo kontinuirano in zato bistveno ne prispevajo k skupni bilanci porabe 
energije.  
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Tabela 3: Poraba energije po energentih za ogrevanje javnih stavb v občini Moravske 
Toplice 
 

Objekt 
Ogrevana 
površina 

[m²] 

Vrsta  
energenta 

Količina 
energenta 

[2013 - 
2015] 

[enota/a] 

Poraba 
energije za 
ogrevanje 

[2013 - 
2015] 

[kWh/a] 

Energijsko 
število 

toplotne 
energije 
[2013 - 
2015] 

[kWh/m²a] 

Poraba 
električne 
energije 
[kWh/a] 

Energijsko 
število 

električne 
energije 
[2013 - 
2015] 

[kWh/m²a] 

OŠ Bogojina 2.312 
ELKO 
UNP 

11.877 l 
193 m³ 121.870 53 58.639* 25 

OŠ Fokovci 2.150 
ELKO 
UNP 

16.518 l 
222 m³ 183.932 85 44.300 21 

DOŠ Prosenjakovci 1.872 
ELKO 
UNP 

21.916 l 
183 m³ 223.467 119 32.430 17 

Vrtec Bogojina 215 
ELKO 
 

3.059 l 
30.530 142 8.437 39 

Vrtec Filovci 728 
ELKO 
 

3.745 l 
37.373 51 5.537 8 

Vrtec Fokovci 172 
ELKO 
 

2.558 l 
25.530 148 2.771 16 

Vrtec Martjanci 265 
DOLB 
ELKO 

22 nm 
940 l** 26.747 101 12.520 47 

Vrtec M. Toplice  1.496 
TČ (EE) 
UNP 

7.692 kWh 
1.605 m³ 49.312  33 95.861  64 

Vrtec Prosenjakovci 184 
ELKO 
 

4.079 l 
40.707 221 1.828 10 

POVPREČJE 1.044 - - 82.163 106 29.147 27 

SKUPAJ 9.394 - - 720.110 - 262.323 - 
*Delno vključena tudi električna energija za ogrevanje objekta preko toplotne črpalke! 
**Vrtec Martjanci se je na DOLB priključil konec leta 2013! 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da ima Vrtec Prosenjakovci najvišjo energijsko število - spada med zelo 
potratne stavbe. Zato bi bilo zelo smiselno izvesti vsaj nekaj ukrepov na tej stavbi. Sledijo Vrtec 
Bogojina, Vrtec Fokovci (kot del večjega objekta) ter Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci. Na novo 
zgrajen Vrtec Moravske Toplice (na podlagi podatkov, ki smo jih uspeli pridobiti) ter Osnovna šola 
Bogojina po naših podatkih dosegata zadovoljivo nizko energijsko število. 
 
Vrtec Filovci ima zelo nizko porabo energentov, ker se ogreva skupaj z ostalih delom vaškega in 
gasilskega doma, zato ni realen podatek glede specifične rabe energije za ogrevanje. Podobno je tudi 
pri Vrtcu Fokovci.  
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Graf 3: Specifična poraba energije za ogrevanje + poraba električne energije [kWh/m²a] 
 
                                                                     Vrtec                            Vrtec                                         Vrtec                            Vrtec                               
                                                                    Filovci                      M. Toplice                                  Martjanci                     Bogojina                 
                                                               59 kWh/m²                  97kWh/m²                             148 kWh/m²              181 kWh/m²                  

 
                                                                                        OŠ                       OŠ                           DOŠ                     Vrtec                                                   Vrtec 
                                                                                 Bogojina                Fokovci             Prosenjakovci           Fokovci                                         Prosenjakovci 
                                                                               78 kWh/m²        106 kWh/m²            136 kWh            164 kWh/m²                                    231 kWh/m² 
 

 
V spodnjem grafu navajamo povzetek ključnih podatkov o porabi energije v obravnavanih javnih 
stavbah občine Moravske Toplice. Javne stavbe za svoje ogrevanje v pretežni meri uporabljajo ELKO. 
V povprečju so med leti 2013, 2014 in 2015 skupaj porabila 64.692 litrov ELKO / leto ter 2.203 m³ 
UNP / leto. Skupna porabljena energija za ogrevanje je znašala približno 720 MWh / leto. 
 
  
Graf 4: Delež porabe energentov za ogrevanje javnih stavb v občini Moravske Toplice 

 
Vir: Lasten izračun, Arhiv LEA Pomurje 

 
Izpuste CO2 bi lahko zelo zmanjšali ali se celo približali ničli ob zamenjavi kurilnega sistema v javnih 
stavbah v občini Moravske Toplice. Delež OVE za ogrevanje v javnih stavbah Občine Moravske Toplice 
je bilo v obravnavanem obdobju 2 %. Delež ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) je previsok. V bližnji 
prihodnosti bo potrebno narediti analizo v katerem stavbnem kompleksu (šoli ali vrtcu) bi se 
prihranilo več pri količini energenta (odvisno od vrste energenta) in s tem pri izpustih CO2. Glede na 
energijsko število javnih stavb (prikazano na spodnjem grafu) pa lahko vidimo, da je zamenjave 
ogrevalnega sistema in s tem predvsem energenta bolj potrebna Vrtec Prosenjakovci in Vrtec 
Bogojina ter Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci.  
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Graf 5: Energijska števila javnih stavb v Občini Moravske Toplice (kWh/m²a) 

 
Vir: Lasten izračun, Arhiv LEA Pomurje 

 
Energetska sanacija stavb je družbena prioriteta, saj s porabo tudi prek 200 kWh/m²/a Občina 
Moravske Toplice kot tudi ostale pomurske občine dramatično zaostajajo že za zahtevami trenutno 
veljavnega PURESa2 (2010), ki predvideva porabo okrog 40 kWh/m²/a. 
 
 

 

7.3 RABA ENERGIJE V PODJETJIH 

V Občini Moravske Toplice je po lastnem popisu leta 2014 bilo registriranih skupaj 241 institucij, ki jih 
lahko uvrstimo v skupino terciarnega sektorja. Tako je bilo 135 manjših samostojnih podjetnikov z 
manj kot 5 zaposlenimi, 54 družb z omejeno organizacijo, 5 računovodskih podjetij, 35 registriranih 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 6 samostojnih podjetij z več kot 5.-mi zaposlenimi ter 6 družb z 
omejeno organizacijo z več kot 5.-mi zaposlenimi.  
 
Tabela 4: Poraba toplotne in električne energije v večjih podjetjih v občini Moravske Toplice 
 
 

ELKO 
(kWh) 

UNP 
(kWh) 

LES 
(kWh) 

GEOTERMALNA 
ENERGIJA 

(kWh) 

ELEKTRIČA 
ENERGIJA 

(kWh) 

SKUPAJ 
(kWh) 

Podjetje 1 488.400 602.511 - 46.827.000 11.243.567 59.161.478 

Podjetje 2 - 600.000 - 1.200.000 2.100.000 3.900.000 

Podjetje 3 - - 39.442 - 30.079 69.521 

Podjetje 4 39.920 - - - 10.914 50.834 

Podjetje 5 19.960 - - - 4.285 24.245 
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Večina prebivalcev je zaposlena v bližnjih občinah - zaposlitvenih središčih, kot so Murska Sobota in 
Lendava, nekaj pa tudi v turizmu v Moravskih Toplicah. Nekaj podjetij je še vedno energijsko 
potratnih in zato povzročajo precejšne emisije. Predvsem je problematična uporaba kurilnega olja - 
ta energent bi bilo potrebno zamenjati - za nižjo porabo, predvsem pa za znižanje emisij CO2. 
Smiselno je tudi v vsa večja podjetja vpeljati energetske preglede in tako ugotoviti, kateri so ukrepi, ki 
bi omogočili energetske prihranke. Razen prihrankov zamenjave energentov je možnost prihrankov 
tudi energetsko učinkovito ogrevanje v teh podjetjih, energetsko učinkovita razsvetljava in optimalna 
izraba vseh tehnoloških procesov. Na vseh poslovnih stavbah se da prihraniti z ukrepi boljše 
izoliranosti stavb, obnove, ali zamenjave oken in vrat in nenazadnje vpeljave učinkovitih 
organizacijskih ukrepov in vpeljava energetskega managementa in energetskega knjigovodstva. 
 
 
 

7.4 RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

V nadaljevanju predstavljamo porabo električne energije v občini Moravske Toplice. Podatke zbiramo 
na vsaj vsake štiri leta. Iz teh podatkov je razviden trend rasti oz. zmanjšanja porabe električne 
energije.  
 
Tabela 5: Poraba električne energije v občini Moravske Toplice  
 

ODJEM 
ŠTEVILO ODJEMALCEV LETNA PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V KWH 

2005 2009 2013 2015 2005 2009 2013 2015 

Gospodinjstva 2.330 3.030 3.067 2.999 7.501.446 10.403.077 10.306.936 10.055.583 

Poslovni  
odjem 265 490 

564 564 
11.117.442 24.024.042 

24.304.350 17.323.229 
Javna 

razsvetljave 
29 45 208.030 384.856 

SKUPAJ 2.624 3.565 3.631 3.563 18.826.918 34.811.975 34.611.286 27.378.812 

* Od 1.1.2013 po zakonu distributerjem več ni potrebno posebej voditi evidence o porabljeni električni energiji za javno razsvetljavo, saj je 
bila ta odjemna skupina v celoti ukinjena. 

 
 
Skupna končna poraba električne energije vseh odjemalcev (2.624) je v občini Moravske Toplice v 
letu 2005 znašala 18.826,92 MWh, do leta 2009 se je poraba zvišala na 34.811,97 MWh (3.565 
odjemalcev), kar pomeni porast porabe za skoraj 85 %. Poraba električne energije je nato začela 
rahlo padati in leta 2013 že beležimo padec na 34.611,29 MWh, kar pomeni padec za 0,6 % glede na 
leto 2009. Padec se nadaljuje tudi do leta 2015, kjer beležimo porabo 27.378,81 MWh, kar pomeni 
padec za 20,9 % glede na leto 2013 ter padec za 21,3 % glede na leto 2009. Strukturo gibanja porabe 
energije prikazujemo na sledečem grafu. 
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Graf 6: Gibanje porabe električne energije v občini Moravske Toplice po letih 

 
 
Od 1.1.2013 po zakonu distributerjem več ni potrebno posebej voditi evidence o porabljeni električni 
energiji za javno razsvetljavo, saj je bila ta odjemna skupina v celoti ukinjena. Ta je v večini občin 
vključena v poslovni odjem na nizki napetosti brez merjene moči, tako pa je tudi v občini Moravske 
Toplice. V nadaljevanju se bomo tako osredotočili na leti 2013 in 2015.  
 
Tabela 6: Poraba električne energije v letu 2013 in 2015 v občini Moravske Toplice 
 

ODJEM 

2013 2015 

Št. 
merilnih 

mest 
Poraba v kWh 

Št. 
merilnih 

mest 
Poraba v kWh 

Gospodinjstva 3.067 10.306.936 2.999 10.055.583 

Poslovni odjem na srednji napetosti 6 18.662.266 3 12.580.720 

Poslovni odjem na nizki napetosti brez merjene moči 539 3.719.507 543 3.675.335 

Poslovni odjem na nizki napetosti z merjeno močjo 19 1.922.577 18 1.067.174 

SKUPAJ 3.631 34.611.286 3.563 27.378.812 

Vir: Elektro Maribor, d.d. 
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Graf 7: Delež porabe električne energije po vrsti odjemalcev v občini Moravske Toplice leta 
2015 

 
 

Najvišji delež pade na poslovni odjem na srednji napetosti (največja podjetja). Deleža porabe 
električne energije v gospodinjstvih in poslovni odjem na nizki napetosti brez merjene moči sta 
pričakovana, a ne prav nizka. 
 
Gospodinjski odjemalci električne energije v občini Moravske Toplice predstavljajo v celotnem številu 
odjemalcev 84 %, porabijo pa 37 % vse električne energije. Iz zgornje tabele je razvidno, da je poraba 
električne energije v gospodinjstvu na področju občine Moravske Toplice v letu 2015 znašala 1.720 
kWh na prebivalca, kar je več od slovenskega povprečja, ki znaša 3.480 kWh (projekt REACH). 
 
 
 
 

7.5 PROMET V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 

Pri prometu je potrebno upoštevati dejstvo, da je promet fluiden po svoji naravi in je 
nemogoče ugotoviti ali se je oskrba in poraba goriv zgodila znotraj občinskih meja. Na podlagi tega ni 
smiselno podrobneje opredeljevati rabe energije v prometu po posamezni občini, tako tudi za občino 
Moravske Toplice, saj izračun ne bi imel smisla. Zraven tega je nemogoče določiti oprijemljive 
energetske indikatorje, na podlagi katerih bi merili učinkovitost rabe energije v prometu znotraj 
občine. Zato so v Lokalnem energetskem konceptu Občine Moravske Toplice predstavljeni le splošni 
podatki o obravnavanem sektorju. 
 
Prometne povezave v občini Moravske Toplice in povezave s širšim območjem potekajo izključno po 
cestnem omrežju in pretežno v smeri k regionalnim centrom Murski Soboti in Lendavi. Vzhodni del 
občine je povezan tudi s sosednjo Madžarsko. Pomembna prometna smer se odpira po regionalni 
cesti Bogojina – Beltinci, ki je priključena na avtocesto in je najbližja povezava občine s Slovenijo in 
Madžarsko po avtocesti. 
 
Iz novega Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice lahko razberemo, da Občina 
novih prometnih povezav zaenkrat ne načrtuje, razvoj cestne infrastrukture se usmerja v posodobitev 
lokalnih cest in poti s sanacijo cestišč, napravo pločnikov v naseljih in kolesarskih poti med naselji ter 
ureditev dodatnih turističnih poti na Goričkem. Po strategiji prostorskega razvoja Slovenije je 
predvidena nova železniška proga Beltinci (M. Sobota) - Lendava) in je v sklopu rekonstrukcije 
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železniške proge Ormož – Murska sobota – Hodoš, obvozna proga mesta Murska Sobota. Ena od 
variant načrtovane obvozne proge, v naselju Noršinci tangira občino Moravske Toplice. 
 
Na območju občine Moravske Toplice je tako po podatkih iz leta 2012 239,3 kilometrov javnih cest, 
od tega 39,9 km državnih cest (2,2 km regionalnih cest I – R1; 10,9 km regionalnih cest II – R2; 26,7 
km regionalnih cest III – R3) in 239,3 km občinskih cest (98,3 km lokalnih cest; 9,4 km krajevnih cest; 
127,9 km javnih poti; 3,7 km javnih poti za kolesarje). 
 
Tabela 7: Dolžine cest po kategorijah v občini Moravske Toplice3 
 

 
Dolžine cest po kategorijah, občina Moravske Toplice 

 

2012 

Državne ceste (km) 
 

Občinske ceste (km) 
 

SKUPAJ 
(km) 

Regionalne 
ceste 
I – R1 

Regionalne 
ceste 
II – R2 

Regionalne 
ceste 

III – R3 

Avtoceste 
AC 

Lokalne 
ceste 

LC 

Mestne 
(krajevne) 
ceste - LK 

Javne 
poti 
JP 

Javne poti za 
kolesarjenje 

(KJ) 

39,9 239,3 

2,2 10,9 26,7 0,0 98,3 9,4 127,9 3,7 239,3 

 
V občini Moravske Toplice beležimo leta 2015 skupaj 4.970 vozil, od tega pade 97 % na motorna 
vozila in 3 % na priklopna vozila. Pri motornih vozilih prevladujejo osebna vozila s 65 %, sledijo 
traktorji z 26 %, ostali delež pa si delijo tovornjaki, kolesa z motorjem, motorna kolesa, delovna 
motorna vozila, specialni tovornjaki ter specialni osebni avtomobil.  
 
Tabela 8: Cestna vozila glede na vrsto vozila v občini Moravske Toplice 
 

Cestna vozila glede na vrsto vozila, občina Moravske Toplice, letno 

31.12.2015 

Motorna vozila 

Kolesa z motorjem 119 

Motorna kolesa 176 

Osebni avtomobili 3.115 

Specialni osebni avtomobili 15 

Avtobusi 1 

Tovornjaki 108 

Delovna motorna vozila 27 

Vlačilci 10 

Specialni tovornjaki 10 

Traktorji 1.236 

SKUPAJ 4.817 

                                                      
3 Vir: Statistični urad RS 
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Priklopna vozila 

Tovorni priklopniki 26 

Tovorni polpriklopniki 9 

Bivalni priklopniki 8 

Traktorski priklopniki 110 

SKUPAJ 153 

SKUPAJ  4.970 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Statistični urad Republike Slovenije 

 

Če sklepamo po nacionalnem povprečju za leto 2015, je glede na vrsto goriva med osebnimi 
avtomobili in tovornimi motornimi vozili največ uporabnikov bencinskih motorjev 50,6 %, sledijo 
uporabniki dizelskih motorjev s 48,4 %, sledi utekočinjen naftni plin s 0,8 %, hibridna vozila s 0,1 % ter 
električna vozila, vozila na zemeljski plin in ostala z manj kot 0,1 %. Ker je število ostalih vozil (poleg 
vozil z bencinskimi in dizelskimi motorji) v občini Moravske Toplice zanemarljiv ter na podlagi vrste 
vozil bomo za oceno porabe goriv iz prometa na območju občine vzeli 54 % uporabnikov bencinskih 
motorjev ter 46 % uporabnikov dizelskih motorjev. To bi pomenilo, da je 2.601 vozil z bencinskim 
motorjem in 2.216 vozil z dizelskim motorjem. 
 
Po statističnih podatkih iz leta 2014 je povprečno število prevoženih kilometrov (letno) vozil z 
motorjem na neosvinčen bencin 10.235 km, medtem ko pa je ta podatek pri vozilih z motorjem na 
dizelski pogon 16.879 km. Isti vir govori tudi o povprečni porabi goriva (l/100 km), ki je pri vozilih z 
motorjem na bencinski pogon 6,7 l/100km ter pri vozilih z motorjem na dizelsko gorivo 6,3 l/100km. 
 
Tako iz sklopa zgornjih podatkov lahko sklepamo na ocene v spodnji tabeli. 
 
Tabela 9: Skupna poraba goriv v prometu iz vozil na območju občine Moravske Toplice 
 

VOZILO na 
POVPREČNO LETNO ŠT. 

PREVOŽENIH km 
PORABA GORIVA (litri) 

PORABA ENERGIJE 
(kWh) 

Bencin 26.621.235 1.783.623 16.409.332 

Dizel 37.403.864 2.356.443 23.564.430 

SKUPAJ 32.012.549 4.140.066 39.973.762 

 
 
 
 

7.6 JAVNA RAZSVETLJAVA 

Glede na zahteve omenjene uredbe se prenova JR izvaja postopoma. Po 7. odstavku 28. člena 
obravnavane uredbe mora občina prilagoditi obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin do 31. 
decembra 2016. Po 12. odstavku 28. člena te uredbe se prilagajanje obstoječe razsvetljave zahtevam 
te uredbe v rokih iz prvega do enajstega odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi poročil 
obratovalnega monitoringa ali na podlagi izrednih meritev svetlobnega onesnaževanja, ki jih odredi 
pristojni inšpektor, izvede pa pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa. 
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Tabela 10: Poraba energije za javno razsvetljavo v občini Moravske Toplice4 
 

MERILNO MESTO LETNA PORABA v kWh 

J. R. TP, PORDAŠINCI BŠ , 9207 PROSENJAKOVCI 2.249 

J. R. TP, MOTVARJEVCI BŠ , 9207 PROSENJAKOVCI  20.959 

JR BOGOJINA-GORICE, BOGOJINA BŠ , 9222 BOGOJINA 6.391 

PREHOD ZA PEŠCE PRI LEKARNI, MARTJANCI 27 , 9221 MARTJANCI 2.348 

PREHOD ZA PEŠCE PRI POŠTI, MARTJANCI BŠ , 9221 MARTJANCI 3.156 

J. R. TP, SREDIŠČE BŠ , 9207 PROSENJAKOVCI 3.601 

J. R. IVANJŠEVCI, IVANJŠEVCI 11 , 9207 PROSENJAKOVCI 2.662 

J. R. TP, ČIKEČKA VAS BŠ , 9207 PROSENJAKOVCI 4.569 

KROŽIŠČE, KRANJČEVA ULICA BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 46.385 

J. R. KRIŽIŠČE, PROSENJAKOVCI BŠ , 9207 PROSENJAKOVCI  9.411 

J. R. TP RIMSKA ČARDA, MARTJANCI BŠ , 9221 MARTJANCI 934 

PEŠEC PREHOD, FILOVCI BŠ , 9222 BOGOJINA 1.426 

J.R. TP ZG. MORAVCI, DOLGA ULICA BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 9.974 

J.R. TP TEŠANOVCI, TEŠANOVCI BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 5.119 

J.R. TP MORAVCI MOČVARA, DOLGA ULICA BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 12.574 

J.R. TP MLAJTINCI 2, MLAJTINCI BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 2.982 

JAVNA RAZSVETLJAV -NOVA TP, MARTJANCI BŠ , 9221 MARTJANCI 5.534 

JAVNA RAZSVET., KANČEVCI 8 A , 9206 KRIŽEVCI 1.143 

J. R. TP 1, PROSENJAKOVCI BŠ , 9207 PROSENJAKOVCI  6.885 

JR, BUKOVNICA BŠ , 9222 BOGOJINA 1.528 

J.R., LONČAROVCI BŠ , 9206 KRIŽEVCI 967 

J. R. TP ROŽMAN, LONČAROVCI BŠ , 9206 KRIŽEVCI 910 

J. R. TP VAS, PROSENJAKOVCI BŠ , 9207 PROSENJAKOVCI  4.064 

J. R. TP 1, MARTJANCI BŠ , 9221 MARTJANCI 7.140 

J. R. TP, MLAJTINCI BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 2.063 

J. R. TP MORAVCI 1, DOLGA ULICA BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 22.041 

J. R. TP MORAVCI BREZJE, BREZJE BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 3.254 

J.R., IVANCI BŠ , 9222 BOGOJINA 6.578 

J. R. TP 1, TEŠANOVCI BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 5.118 

J.R. TP BOGOJINA 1, BOGOJINA BŠ , 9222 BOGOJINA 10.875 

PEŠEC-CESTNA SIGNALIZACIJA, BOGOJINA 10 A, 9222 BOGOJINA 1.448 

PEŠEC-CESTNA SIGNALIZACIJA, TESANOVCI 3 A, 9226 MORAVSKE TOPLICE 1.532 

PEŠEC 1- CESTNA SIGNALIZACIJA, TEŠANOVCI 96, 9226 MORAVSKE TOPLICE 966 

J.R. TP FILOVCI, FILOVCI BŠ , 9222 BOGOJINA 10.576 

J.R. TP 2, MARTJANCI BŠ , 9221 MARTJANCI 7.760 

JR TP PODOV, KRANJČEVA ULICA BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 15.812 

J.R. TP 2, SEBEBORCI BŠ , 9221 MARTJANCI 7.502 

J.R. TP 3, SEBEBORCI BŠ , 9221 MARTJANCI 5.676 

J. R. TP, NORŠINCI BŠ , 9221 MARTJANCI 5.463 

J. R. TP MOREC, DOLGA ULICA BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 6.871 

J. R. TP VAS, FILOVCI BŠ , 9222 BOGOJINA 3.661 

J.R. TP HLEVI, TEŠANOVCI BŠ , 9226 MORAVSKE TOPLICE 2.688 

J. R. TP ŽLAKI, SEBEBORCI BŠ , 9221 MARTJANCI 4.157 

J. R. TP BRZINŠČEK, BRZINŠČEK 3 , 9226 MORAVSKE TOPLICE 989 

J.R., IVANCI BŠ, 9222 BOGOJINA 798 

SKUPAJ 288.739 

                                                      
4 Vir: Javno komunalno podjetje Čista Narava d.o.o., 2016 
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Izračunana letna poraba energije za JR občine Moravske Toplice je 288.739 kWh. Na prebivalca to 
znaša 49,38 kWh. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 81/2007 - 5. 
člen) določa, da je poraba energije za JR omejena na 44,5 kWh na prebivalca, kar pomeni, da občina 
Moravske Toplice za 10 % odstotkov presega dovoljeno porabo oz. za 4,88 kWh na prebivalca. 
Uredba v 4. členu določa tudi, da mora biti delež svetlobnega toka uporabljenih svetilk, ki sevajo 
navzgor, biti enak 0 %. 
 
Graf 8: Poraba električne energije za javno razsvetljavo po letih (kWh) 

 
 
Po podatkih Elektro Maribor d.d. je bilo v občini Moravske Toplice za javno razsvetljavo v letu 2005 
porabljeno 202.971 kWh električne energije, kar je takrat pomenilo porabo 33 kWh na prebivalca in 
je bilo krepko pod mejo, ki ga je določila Uredba o mejnih svetlobnega onesnaževanja. Med letoma 
2005 in 2009 je obdobje, ko so se priključevale nove linije javne razsvetljave, tako da se je poraba do 
leta 2009 dvignila na 384.856 kWh, kar je že pomenilo preseganje meje, določene po omenjeni 
uredbi (62,6 kWh/prebivalca). Tudi po letu 2009 so se priključevali nove linije, kljub temu se je pa 
zaradi redne vzporedne zamenjave svetil z energetsko varčnimi (skladne z uredbo), poraba do leta 
2016 poraba znižala na 288.739 kWh, kar pa še vedno za nekoliko presega mejno vrednost. 
Pričakovati je, da bo poraba na prebivalca padla po zamenjavi vseh energetsko potratnih sijalk, pod 
mejo, ki je določena z uredbo.    
 
 

7.7 SKUPNA PORABA IN STROŠKI ENERGIJE 

V spodnji tabeli so prikazani podatki o porabi vseh energentov v občini Moravske Toplice. 
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Tabela 11: Poraba vseh energentov v Občini Moravske Toplice 
 

Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto 

  

FOSILNA GORIVA OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 
ELEKTRIČNA 

ENERGIJA 
SKUPAJ 

ELKO UNP ZEMELJSKI PLIN PREMOG 
LESNA BIOMASA GEOTER-

MALNA 
ENERGIJA 

SONČNA 
ENERGIJA OKOLICA 

POLENA PELETI SEKANCI 

l kWh m³ kWh Sm3 kWh kg kWh prm kWh kg kWh nm³ kWh kWh kWh kWh kWh kWh 

Gospodinjstva5 845.000 8.433.100 24.671 690.800 0 0 z z 22.059 41.559.156 559.700 2.535.441 560 414.400 z  z 431.250 200.000 54.264.147 

Podjetja6 54.938 548.280 44.540 1.202.511  0 0 z z z z z z 53 39.220 48.027.000 z z z 49.817.011 

Javne stavbe7 64.692 645.626 2.203 57.125  0 0  0 0 0 0 0 0 22 16.280 0 0 z 7.692 726.723 

SKUPAJ 
964.630 9.627.006 71.414 1.950.436 0 0 0 0 22.059 41.559.156 559.700 2.535.441 635 469.900 

48.027.000 0 431.250 
207.692 

104.807.881 11.577.442 
44.564.497 

93.022.747 

SKUPAJ energenti za ogrevno in tehnološko vodo Občine Moravske Toplice v kWh 

Poraba električne energije8 
  Št. odjemalcev kWh 

  
  
  

  
  
  

kWh 
Gospodinjstva 2.999 10.055.583 10.055.583 
Poslovni odjem na srednji napetosti 3 12.580.720 12.580.720 
Poslovni odjem na nizki nap. brez merjene moči 543 3.675.335 3.675.335 
Poslovni odjem na nizki nap. z merjeno močjo 18 1.067.174 1.067.174 

SKUPAJ 3.563 27.378.812 
27.378.812 

SKUPAJ poraba električne energije v Občini Moravske Toplice v kWh 

Poraba energentov za promet 

  
BENCIN DIZEL   

  
  
  
  

kWh 
litrov kWh litrov kWh 

Občinski vozni park 0 0 781 7.810 7.810 
Zasebni in terciarni promet 1.783.623 16.409.332 2.355.662 23.556.620 39.965.952 

SKUPAJ 1.783.623 16.409.332 2.356.443 23.564.430 
39.973.762 

SKUPAJ poraba energentov za promet v Občini Moravske Toplice v kWh 

PORABA VSEH ENERGENTOV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE v kWh  172.160.455 

                                                      
5 Izračun na podlagi anket po gospodinjstvih. Projekcija na vso populacijo na podlagi podatkov o številu kurilnih naprav in vrsti energenta po objektih ter Popis prebivalstva (Stanovanja in površina stanovanj po 
glavnem viru ogrevanja v zadnji kurilni sezoni, naselja, Slovenija). 
6 Izračun na podlagi anket v 5-ih večjih podjetjih ter podatkov dobaviteljev energentov. 
7 Izračun na podlagi zbranih podatkov o dobavi energentov, preliminarnih pregledov javnih stavb ter dobaviteljev energentov. 
8 Podatki pridobljeni od lokalnega distributerja električne energije za leto 2015. 
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Graf 9: Delež OVE pri skupni porabi energije za ogrevanje v občini Moravske Toplice 

 
Vir: Arhiv LEA Pomurje 

 
Skoraj 90 % energije se za ogrevanje v občini Moravske Toplice pridobi iz obnovljivih virov energije, velika 
večina iz lesne biomase. Delež ekstra lahkega kurilnega olja znaša okoli 10 %. Delež drugih energentov je 
pod 2 %. 
 
Graf 10: Delež OVE pri skupni porabi energije brez prometa v občini Moravske Toplice 

             
Vir: Arhiv LEA Pomurje 

 
 71 % energije brez prometa se v občini Moravske Toplice porabi iz obnovljivih virov energije, velika 
večino iz lesne biomase ter geotermalne energije. Glede porabe električne energije je občina Moravske 
Toplice identična s povprečjem v Pomurju, kar vidimo na spodnjem grafu. Delež ekstra lahkega kurilnega 
olja znaša okoli 7 %. Delež drugih energentov je pod 2 %. 
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Graf 11: Delež OVE pri skupni porabi energije v občini Moravske Toplice 

 
Vir: Arhiv LEA Pomurje 

 
Delež OVE pri celotni porabi energije v občini Moravske Toplice znaša 54 %, kar je veliko, če primerjamo 
ta podatek s podobnimi občinami ali s povprečjem v regiji ali državi. Delež prometa pri porabi skupne 
energije znaša 23 %. Delež električne energije znaša 16 %, delež ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) pa 
znaša okoli 6 %. Ostali deleži pri celotni porabi energije znašajo pod 1 %. 
 
Tabela 12: Skupni stroški rabe energije v občini Moravske Toplice 
 

ENERGENT 

STROŠEK ENERGIJE 
(EUR) 

Gospodinjstva 
Javne 
stavbe 

Javna 
razsvetljava 

Večja 
podjetja 

Promet SKUPAJ 

Lesna 
biomasa 

3.513.597 2.195 / 1.841 / 3.517.633 

Kurilno olje 685.611 52.530 / 44.575 / 782.716 

UNP 82.205 6.666 / 143.099 / 231.970 

Geotermalna 
energija / / / 3.592.420 / 3.592.420 

Električna 
energija 

1.330.354 35.723 38.200 1.771.344 / 3.175.621 

Bencin / / / / 2.176.020 2.176.020 

Dizel / / / / 2.589.731 2.589.731 

SKUPAJ 5.611.767 97.114 38.200 5.553.279 4.765.751 16.066.111 
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V Občini Moravske Toplice za namen ogrevanja porabijo vsi sektorji (gospodinjstva, javni sektor, večja 
podjetja in promet) skupaj za okoli 3.517.633 EUR vrednosti lesne biomase, okoli 782.716 EUR za kurilno 
olje, okoli 231.970 EUR za utekočinjen naftni plin ter za okoli 3.592.420 EUR vrednosti izkoriščajo energijo 
iz geotermalnih vrtin. Za namen nabave električne energije se v občini letno skupaj porabi okoli 3.175.621 
EUR. Zelo velike izdatke kaže tudi sektor prometa, kjer se letno za namen nabave bencina porabi okoli 
2.176.020 EUR ter okoli 2.589.731 EUR za dizelsko gorivo. Za fosilna goriva se v občini še vedno porabi 
5.780.437 EUR oz. skoraj 36 % vseh stroškov za energijo ali kar 45 %, če ne upoštevamo skupnega stroška 
za električno energijo. 
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8. PREDVIDENA RABA ENERGIJE IN NAPOTKI ZA OSKRBO - POVZETEK 

Občina Moravske Toplice mora poskrbeti za celostno oskrbo z energijo za vse porabnike. Opredeljene 
mora imeti usmeritve, koncepte in se jih pri urejanju tega področja tudi držati. S tem zagotovi, da je 
oskrba načrtovana, nadzorovana in okoljsko čim bolj sprejemljiva. Lokalna skupnost mora pri načrtovanju 
bodoče energetske oskrbe upoštevati: 
 

 trenutne načine oskrbe, ki temeljijo pretežno na individualnih konceptih; 
 načine energijske samooskrbe gospodinjstev, predvsem individualnih ali več stanovanjskih hiš; 
 potencial lokalnih obnovljivih virov energije; 
 možnosti uporabe novih tehnologij na področju URE in OVE; 
 možnosti toplotne integracije javnega in zasebnega sektorja (npr. izrabe toplote iz SPTE, odpadne 

toplote iz proizvodnih procesov); 
 razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, predvsem na OVE; 
 razvoj plinovodnega omrežja; 
 vrste obstoječih porabnikov na posameznih območjih; 
 predvidene novogradnje – glede na lokacijo, velikost in vrsto porabnikov. 

 
Samoupravna lokalna skupnost lahko v skladu z 29. členom EZ-1, na podlagi usmeritev iz LEK z 
upoštevanjem okoljskih kriterijev ter tehničnih karakteristik stavb z odlokom predpiše prioritetno 
uporabo energentov za ogrevanje. Pri tem upoštevamo tip oskrbe, ki je že prisotna na tem območju, 
kakšni tipi porabnikov energije so na obravnavanem območju, kakšne tipe porabnikov načrtujejo v 
prihodnosti na tem območju itd. 
V skladu z akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE, julij 2010) damo 
prednost obnovljivim virom energije, sledi plinovodno omrežje in nato še ostali viri glede na škodo, ki jo 
povzročajo okolju. 
Lokalna skupnost lahko tak odlok sprejme za celotno območje, večkrat pa se odloči za tak poseg na 
izbranih zaokroženih območjih (npr.: območja, ki so zavarovana, poslovno - industrijske cone itd.). V 
odloku določi, v katerih primerih se mora lastnik/investitor tega pravilnika držati (npr.: ob zamenjavi 
kotla, kurjave, gorilnikov itd.). Za celotno območje lokalne skupnosti se lahko predvidijo načini oskrbe z 
energijo. 
 
Obnovljive vire energije za oskrbo z energijo je potrebno uvajati na območjih in pod pogoji, ki omogočajo 
njihovo učinkovito izkoriščanje. Ogrevanje na lesno biomaso je želeno, potrebno pa je poskrbeti, da se les 
uporablja čim bolj učinkovito s tehnološko učinkovitimi napravami. Poleg tega je potrebno razmisliti o 
možnostih skupinskega ogrevanja, to je o postavitvi tudi mikro ter malih sistemov ogrevanja na lesno 
biomaso. Na takih lokacijah je smiselno razmišljati o ustanovitvi logističnega centra za lesno biomaso z 
namenom oskrbe manjših ali večjih sistemov kot tudi individualnih sistemov na lesno biomaso. Lokalna 
skupnost lahko pri takem projektu sodeluje kot sofinancer in s tem spodbudi občane k moderni, 
predvsem pa učinkoviti izrabi lesne biomase. Izraba bioplina v postrojenju SPTE za ogrevanje je možna ob 
ustreznem viru. Gre za odpadno toploto, ki nastaja pri proizvodnji električne energije in jo lahko 
izkoristimo za ogrevanje hiš, industrijskih objektov, rastlinjakov itd. 
 
Individualno ogrevanje se zelo dobro dopolnjuje tudi z individualno izrabo sončne energije proizvedene v 
sprejemnikih sončne energije. Pri novogradnjah je smiselno upoštevati možnost ogrevanja na sončno 
energijo, še večkrat pa pride v poštev priprava tople sanitarne vode. Prav tako je smiselno razmišljati o 
gradnji sončnih elektrarn na strehah hiš ali poslovnih objektov, kjer obstaja tak potencial, da se lahko 
izkorišča sončna energija v ta namen in se zagotavlja samozadostnost stavbe. Potrebno je predvideti 
aktivnosti, ki bodo omogočale popolno samozadostnost, ničelno porabo ali dodatno proizvodnjo 
električne energije, viški pa bodo usmerjeni v obstoječo elektroenergetsko omrežje (npr. net metering, 
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pametna omrežja, pametne regije). Pri usmeritvah za načrtovanje prostorskih načrtov je potrebno 
upoštevati: 
 

 načelo usmerjanja poselitve: večje širitve (stanovanjska območja, nove gospodarske cone ipd.) se 
usmerja v naselja s centralno vlogo v omrežju naselij (merila za opredelitev centralnih naselij 
opredeljena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije - državnem strateškem prostorskem aktu), 
razvoj poselitve v ostalih naseljih se izvede kot zaokrožitev in zapolnitev znotraj okvirnih meja 
naselij, nove razpršene stanovanjske gradnje izven naselij ne dopuščamo; 

 pri načrtovanju poselitve upoštevamo možnosti navezovanja na omrežje javnega potniškega 
prometa; 

 zagotovimo učinkovito prepletanje dejavnosti in rabe znotraj poselitvenih območij ob 
upoštevanju funkcionalne povezanosti, privlačnosti in izključevanja med posameznimi rabami; 

 pri načrtovanju pozidave z gostoto nad 40 stanovanjskih enot na ha oziroma pri gradnji 
večstanovanjskih stavb (nad 1000 m2 neto stanovanjske ploščine) se predvidi omrežje daljinskega 
ogrevanja, prvenstveno z uporabo obnovljivih virov energije (povzeto iz Uredbe Prostorskem redu 
Slovenije, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr.); 

 območja proizvodnih dejavnosti se razmešča tako, da se v največji možni meri izkoristijo 
prometne, energetske, komunalne in druge prednosti lokacije; 

 nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije je potrebno v čim večji meri 
načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti. 
Pri načrtovanju energetskih sistemov dajemo prednost sistemom, ki omogočajo hkratno 
proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov 
energije; 

 Izkoriščanje geotermalne energije: plitva geotermalna energija je prisotna povsod in stalno. 
Nobenih možnosti ni, da bi – npr. zaradi vremenskih ali drugih razmer – prišlo do prekinitve v 
njeni dobavi. Glede na podnebne, geološke in hidrogeološke danosti Slovenije je mogoča uporaba 
različnih sistemov geotermalnih toplotnih črpalk skoraj povsod, predvsem ugodne so razmere v 
večjih naseljih in gosto poseljenih območjih. Zlasti je potrebno izkoristiti tista območja, ki imajo 
nadpovprečno ugoden potencial (geotehnične ali geotermalne pogoje). Prav tako je potrebno 
izkoristiti tista območja, kjer so ugodni pogoji za skladiščenje toplote, shranjevanje viškov in 
kasnejša izraba ter območja oz. stavbe, kjer taki viški nastajajo - to je še posebej tam, kjer 
potrebujemo tudi hlajenje. 
Poleg tega je treba izkoristiti te možnosti na območjih, kjer se je potrebno izogibati lokalnim 
emisijam v zrak, zaradi podnebnih pogojev, v turističnih krajih, območjih posebnih naravnih 
vrednot ipd. 

 
Za vsa obravnavana območja priprave prostorskih načrtov lokalnih skupnosti je potrebno opredeliti in 
kartografsko prikazati: 
 

 usmeritve na nivoju stavbe oziroma parcele morajo imeti opredeljene potenciale uporabe sončne, 
geotermalne, vetrne, energije biomase in toploto okolja (toplotne črpalke-aerotermalne, 
geotermalne, hidrotermalne). 
Pri načrtovanju stavbnih zemljišč čim bolj upoštevamo možnosti uporabe sončne, geotermalne, 
vetrne in energije biomase. Pri izdelavi PIP podamo splošne usmeritve. Pri pripravi izhodišč za 
pripravo OPPN podamo analizo potencialov kot obvezno strokovno podlago za OPPN, v kolikor 
gre za gradnjo stavb, za katere je predvidena energetska oskrba – smiselno bi bilo določiti določen 
nivo (npr. za paviljon v parku z ogrevanimi sanitarijami ta ni smiselna, za območje industrije pa 
vsekakor; tudi glede na velikost območja). 

 usmeritve na nivoju parcele z opredeljeno uporabo tehnologij (tehnologije za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije, net metering, pametna omrežja, energetsko samozadostnost ipd.) z 
upoštevanjem kriterijev kot so: tehnične, funkcionalne, okoljske in ekonomske izvedljivosti teh 
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sistemov. Prednostno preverimo možnost postavitve tehnologij na strehah in fasadah stavb večjih 
meril, na degradiranih območjih, kot so opuščena proizvodna območja ipd., ne pa posegamo na 
nestavbna, kmetijska in sorodna zemljišča). 

 usmeritve za območja za katera je predvidena prioritetna uporaba energentov ali sistemov za 
ogrevanje, kar mora biti analizirano tako s tehničnega, funkcionalnega, okoljskega in drugih 
vidikov. 

 
Za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij in območja z razpršeno poselitvijo izven urbanih območij 
ter ničenergijske stavbe je mogoča alternativna možnost komunalnega opremljanja (s sončno energijo za 
individualno oskrbo z električno energijo, z malimi čistilnimi napravami in podobnimi novimi 
tehnologijami) kar omogoča manjše posege v krajino in ekonomsko vzdržnost investicij. 
 
Študija alternativnega načina ogrevanja je obvezna vsebina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
v skladu s predpisi objektov in sicer za gradnjo stavb, ki se lahko gradijo samo na gradbenih parcelah. 
Takšne študije v nekaterih primerih ni potrebno izdelati, med drugim tudi v primeru, ko je za stavbe način 
oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem konceptu. 332. člen EZ-1, zahteva izdelavo študije 
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo z naslednjimi usmeritvami:  
 

1. Pri graditvi nove stavbe in večji prenovi stavbe ali njenega posameznega dela, ki po predpisih o 
graditvi objektov pomeni rekonstrukcijo, je potrebno izdelati študijo izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljnjem besedilu: študija), pri čemer se upošteva tehnična, 
funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost teh sistemov. Za alternativne štejejo naslednji 
sistemi:  
 
 decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije;  
 soproizvodnja toplotne in električne energije z visokim izkoristkom;  
 daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo;  
 toplotne črpalke.  
 

2. Študija iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
v skladu s predpisi o graditvi objektov.  
 

3. Študije iz prvega odstavka tega člena ni potrebno izdelati za stavbe:  
 za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem konceptu iz 29. 
člena EZ-1;  
 za katere je način oskrbe z energijo določen s predpisom;  
 iz šestega odstavka 334. člena EZ-1;  

- stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,  
- stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,  
- industrijske stavbe in skladišča,  
- nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za 

zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,  
- enostavne in nezahtevne objekte ter  
- samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno ploščino, manjšo od 50 m².  

 če je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bosta več kot dve 
tretjini potrebne končne energije za delovanje stavbe zagotovljeni iz enega ali več alternativnih 
sistemov, se šteje, da je zahteva za izdelavo študije izpolnjena;  
 do velikosti 1000 m², če za območje, na katerem stoji ali bo postavljena, obstaja lokalni 
energetski koncept ali analiza zaokrožene prostorske enote z opredeljenimi možnosti in 
zmogljivostmi uporabe obnovljivih virov energije. 
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8.1 STANOVANJSKA GRADNJA 

Na osnovi podatkov iz SURS-a smo proučili statistične podatke o izdanih gradbenih dovoljenjih v 
preteklem obdobju in izdelali projekcijo novogradenj v prihodnosti. Spodnja tabela kaže, da je bilo med 
leti 2011 in 2015 skupaj izdanih 47 gradbenih dovoljenj za stanovanjsko in 37 za nestanovanjsko gradnjo. 
 
Tabela 13: Pregled izdanih gradbenih dovoljenj po stavbah med leti 2011-2015 
 
 Občina Moravske Toplice 

2011 2012 2013 2014 2015 
5-letno 

povprečje 

Stanovanjske 
stavbe 

Število stavb 14 5 9 9 10 9,4 

Površina stavb 
(m2) 

2.950 1.249 2.579 1.653 2.011 2.088 

Prostornina stavb 
(m3) 

8.359 3.700 7.330 4.949 / 6.084 

Nestanovanjske 
stavbe 

Število stavb 4 7 3 3 20 7,4 

Površina stavb 
(m2) 

374 779 1.235 804 12.371 3.113 

Prostornina stavb 
(m3) 1.792 4.653 5.273 3.452 / 3.792 

SKUPAJ 

Število stavb 18 12 12 12 30 16,8 

Površina stavb 
(m2) 3.324 2.028 3.814 2.257 14.382 5.161 

Prostornina stavb 
(m3) 

10.151 8.353 12.603 8.401 / 9.877 

Vir: SURS, Dovoljenja za gradnjo stavb po občinah Slovenije, podatki do leta 2015 
 
Iz podatkov v tabeli je razvidno, da je povprečna površina stanovanjske gradnje 222 m2 in nestanovanjske 
421 m2. Če upoštevamo navedene podatke za naslednja leta, lahko pričakujemo, da bosta v občini 
Moravske Toplice zgrajenih 9 novih stanovanj oz. stanovanjskih hiš na leto in 7 nestanovanjskih stavb 
letno. 
 
Na osnovi podatkov o povprečni površini stanovanjske gradnje smo glede na Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah - PURES (Ur. l. RS, št. 52/10) izračunali potrebe po energiji. Spodnja tabela temelji na 
prej omenjenem pravilniku, ki določa med drugim tudi zagotovitev tudi minimalnega procenta potrebne 
energije za delovanje stavbe iz obnovljivih virov – 25 %. Slednje v Občini Moravske Toplice že sedaj v 
povprečju krepko presegajo in se ta trend predvideva tudi v prihodnje. Spodnja tabela prikazuje potrebe 
po dodatni končni energiji. Na leto bodo torej povprečno dodatne potrebe po energiji za ogrevanje iz 
neobnovljivih virih za stanovanjsko gradnjo 20,9 MWh/a in iz obnovljivih virov 83,5 MWh/a. V naslednjih 
desetih letih to znaša: 209 MWh iz neobnovljivih in 835 MWh iz obnovljivih virov energije. 
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Tabela 14: Izračun potrebne energije za delovanje stavbe po zahtevah PURES 2010 
 

Uporabna površina stavbe 222  m2 
Površina toplotnega ovoja 305  m2 
Prostornina 647 m3 
Oblikovni faktor 0,48  
Transmisijske toplotne izgube 22  W/K 
Ventilacijske toplotne izgube 51 W/K 
Hlajenje - - 
Priprava TSV DA preko kotla na LB 
Temperaturni primanjkljaj 3.300 K 
Letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe na enoto površine stavbe 11.100 kWh/a 
Dovoljena energija/m² ogrevane površine stavbe 50,00* kWh/m2a 
Poraba primarne energije iz obnovljivih virov 8.880 kWh/a 
Delež energije pri porabi primarne energije iz obnovljivih virov 80 % 
Poraba primarne energije iz neobnovljivih virov 2.220 kWh/a 
Delež energije pri porabi primarne energije iz neobnovljivih virov 20 % 
Dosežena zahteva o 25 % deležu OVE v končni porabi energije v stavbi DA  

* Pravilnik o učinkoviti rabi energije dovoljuje za ogrevanje letno  do 50 kWh/m, to je dovoljena minimalna energetska učinkovitost za 
novogradnje ali obnove. 
 

8.2 NESTANOVANJSKA GRADNJA 

Na podoben način kot za stanovanjsko gradnjo smo dobili podatke o povprečni dodatni gradnji 
nestanovanjskih stavb in sicer 3.113 m2/a. Upoštevati smo morali tudi korekcijski faktor, saj več kot 2/3 
nestanovanjskih stavb nima potreb po ogrevanju. Iz navedenega je razvidno, da bodo letne potrebe po 
energiji za gretje in pripravo sanitarne vode novih nestanovanjskih stavb sledeče: 

• 9,66 MWh/a iz neobnovljivih virov, kar na 10 letni ravni znaša 96,6 MWh; 
• 38,63 MWh/a iz obnovljivih virov, kar na 10 letni ravni znaša 386,3 MWh. 

 
 
Tabela 15: Potrebe po primarni energiji za stanovanjske in nestanovanjske novogradnje 
 

 Stanovanja Nestanovanjske 
stavbe 

SKUPAJ 

Površina (m²) 222 421  

Število gradenj na leto 9,4 7,4 *f  

Ploščina skupaj (m²) 2.086,8 965,8 3.052,6 

Prostornina skupaj (m³) 57.189,6 28.060,8 85.250,4 

Poraba energije (MWh/a) 104,34 48,29 152,63 

    

Poraba iz obnovljivih virov (MWh/a) 83,47 38,63 122,1 

Poraba iz neobnovljivih virov (MWh/a) 20,87 9,66 30,53 

OPOMBA: f…faktor izravnave (0,31) - večina nestanovanjskih stavb nima energetskih potreb po ogrevanju 
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8.3 NAPOTKI PRI ENERGETSKI OSKRBI NOVOGRADENJ 

Iz energetskega stališča so pomembne površine, kjer se porablja energija v različne namene (ogrevanje, 
industrijska raba idr.), torej stanovanjske površine, površine za centralne in družbene dejavnosti, površine 
za proizvodnjo itd. Ta področja imajo svoje značilnosti pri rabi energije, kar je potrebno upoštevati tudi v 
fazi načrtovanja novogradenj. Že v fazi sprejemanja načrtov za večje sklope novogradenj je potrebno 
predvideti celostno oskrbo z energijo na posameznih območjih. To pomeni, da je potrebno načrtovati 
skupne sisteme ogrevanja z eno kurilno napravo, ki bodo nadomestile sicer morebitne številne 
posamezne kurilne naprave, ki so tako ekološko kot tudi ekonomsko manj sprejemljiva rešitev. Pri večjih 
sklopih je potrebno preučiti tudi možnosti kogeneracije (toplota, električna energija) ali trigeneracije 
(toplota, hlad, električna energija). Predvsem pa je potrebno pred odločitvijo o energetski oskrbi vsake 
novogradnje pretehtati ekonomske in tehnične možnosti uvajanja obnovljivih virov energije, to je npr: 
izraba sončne energije, uvajanje ogrevanja na lesno biomaso itd. 
 
Na splošno mora veljati naslednji prioritetni vrstni red energentov in načinov ogrevanja: 

• obnovljivi viri energije, 
• daljinska toplota, 
• zemeljski plin (v primeru, da obstaja plinovod), 
• utekočinjeni naftni plin. 

Ekstra lahko kurilno olje se lahko uporablja kot energent le v primeru, ko investitor s posebno študijo 
argumentira, zakaj ne more uporabiti drugih, prednostnih energentov. 
 
Energetski zakon sicer ta ukrep predpisuje zgolj za stavbe, katerih ogrevana ploščina presega 1.000 m2, 
vendar pa je tudi v manjših, individualnih stanovanjskih oziroma drugih objektih v skladu z določili novega 
PURES-a potrebno zagotoviti vsaj 25 % oskrbo stavbe z obnovljivimi viri energije. Glede na izredno ugodne 
naravne danosti občine, predvsem na področju izrabe lesne biomase, pa predlagamo, naj občina ta ukrep 
izvaja pri vseh novogradnjah na vseh območjih občine. Enako velja tudi v primeru večje sanacije objekta, v 
katerem se zamenjuje tudi kurilna naprava in / ali ogrevalni sistem. Še nadalje je potrebno vzpodbujati 
rekonstrukcije obstoječih stavb, to je zamenjavo stavbnega pohištva z energijsko učinkovitejšim (okni, 
vrati), dodatno toplotno izolacijo fasad in podstrešij, torej poviševanje energijske učinkovitosti.  
 
Glede na trend rasti novogradenj (po statistiki izdajanja gradbenih dovoljenj) večjih potreb po energiji ni 
pričakovati, dodatne potrebe bodo kompenzirane z višjo energijsko učinkovitostjo. 
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9. SKUPNE EMISIJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

Območje občine Moravske Toplice je skladno z Uredbo o ukrepih za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka 
(Ur. l. RS, št. 52/02) in Sklepom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, 
dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 
72/03) razporejeno na območje z oznako SI1 kot to prikazuje spodnja slika (območje Pomurja in dela 
Podravja brez območja MO Maribor). 
 

Slika 1: Meje poselitvenih območij in območij onesnaženosti 
 

 
Vir: SKLEP o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega 

monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03) 

 
Tabela 16: Skupne emisije po energentu v občini Moravske Toplice (brez prometa) 
 

 
CO2 

kg/leto 
SO2 

kg/leto 
NOx 

kg/leto 
CxHy 

kg/leto 
CO 
kg/leto 

Prah 
kg/leto 

Skupaj 
kg/leto 

ELKO 2.564.634 4.159 1.386 208 1.560 173 2.572.120 

Les 0 1.765 13.637 13.637 385.037 5.615 419.691 

UNP 386.186 21 702 42 351 7 387.310 

Električna 
energija 

12.002.551 69.129 62.216 26.355 153.726 2.420 12.316.398 

SKUPAJ 14.953.372 75.074 77.941 40.242 540.674 8.215 15.695.518 

Vir: Lasten izračun 

 
Skupno se v občini Moravske Toplice izloči okoli 15.695 ton emisij TGP na letni ravni z energenti za 
ogrevanje  in porabljene električne energije za pogone in razsvetljavo (brez prometa. Od tega je okoli kar 
14.953 ton emisij CO2. Skupaj s prometom pa v občini Moravske Toplice »proizvedemo« še dodatnih 
10.378 ton emisij CO2. Emisije iz računa porabljene električne energije in prometa se ne imitirajo direktno 
v občini Moravske Toplice, ampak v občinah, kjer se električna energija proizvede oz. kjer se vozimo s 
transportnimi sredstvi bodisi na bencinski bodisi na dizelski pogon. 
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Tabela 17: Skupne emisije po sektorjih v občini Moravske Toplice (brez prometa) 
 

 
CO2 

kg/leto 
SO2 

kg/leto 
NOx 

kg/leto 
CxHy 

kg/leto 
CO 
kg/leto 

Prah 
kg/leto 

DELEŽ 
% 

Stanovanjski 
sektor 

2.383.356 5.413 15.083 13.817 386.048 5.762 17,9 % 

Javni  
sektor 

183.306 280 119 20 256 14 1,2 % 

Podjetniški 
sektor 

384.158,97 251,40 523,86 49,82 644,13 19,14 2,4 % 

Električna 
energija 

12.002.551 69.129 62.216 26.355 153.726 2.420 78,5 % 

SKUPAJ 14.953.372 75.074 77.941 40.242 540.674 8.215 100 % 

 
 
Daleč največji delež skupnih emisij pade na račun porabe električne energije v občini Moravske  Toplice 
(78,5 %).  V kolikor upoštevamo le ogrevanje, je največji  onesnaževalec v občini stanovanjski sektor, 
kateremu sledita podjetniški in javni sektor. Slednji  mora kljub malem številu javnih stavb na 
energetskem področju nastopati kot vzor ostalim sektorjem.  
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10.    OBVEZNOSTI ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST 

Finančni načrt izvajanja dejavnosti določa:  
 približni obseg finančnih sredstev, potrebnih za posamezno aktivnost;  
 možne vire financiranja posamezne dejavnosti z opredelitvijo deleža samoupravne lokalne 

skupnosti in opredelitvijo drugih finančnih virov.  

V spodnjih dveh tabelah je podan okvirni predlog strukture financiranja ukrepov URE in OVE v občini 
Moravske Toplice po ukrepih ter po letih izvajanja. Vse cene so brez DDV. 
 
Tabela 18: Finančni načrt ukrepov URE in OVE po vrsti ukrepa 
 

Predlagani ukrep 
Vrednost 
projekta 

(EUR) 

Financiranje  
s strani 
občine  
(EUR) 

Drugi viri 
financiranja  

(EUR) 

Aktivnostim, ki se izvajajo kontinuirano  

Uvedba in izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah 11.000 11.000 0 

Izvajanje investicijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije v javnih 
zgradbah 

250.000 150.000 100.000 

Osveščanje in izobraževanje občanov na temo URE in OVE 20.000 15.000 5.000 

Pomoč občanom za Eko-sklad ter promocija energetskega svetovanja za 
občane 

5.000 5.000 0 

Organiziranje dogodka na temo URE in OVE za uporabnike javnih 
objektov in večja podjetja vsaj 

20.000 5.000 15.000 

Vzpodbujanje nakupa in uporabe električnih vozil 7.500 1.000 6.500 

Aktivnostim, ki se izvajajo več let 

Energetska sanacija javnih stavbah 200.000 50.000 150.000 

Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave in vzpostavitev sistema 
upravljanja in vzdrževanja 60.000 60.000 0 

Študija izgradnje in ureditve kolesarskih poti 3.000 3.000 0 

Priključitev objektov na geotermalno energijo  
ter izgradnja reinjekcijske vrtine 1.600.000 1.000 1.599.000 

Leto 2017 

Vzpostavitev energetskega menedžmenta in imenovanje energetskega 
menedžerja 

3.500 3.500 0 

Leto 2018 

Izvedba razširjenih energetskih pregledov javnih stavbah 5.500 4.000 1.500 

Leto 2019 

Izdelava analize potenciala izrabe geotermalnih virov energije v občini 4.500 500 4.000 

Leto 2020 

Vgradnja sistemov za izkoriščanje solarne energije za pripravo tople 
sanitarne vode v javnih zgradbah 

10.500 10.500 0 

Leto 2021 

Izdelava študije skupne deponije in centra za  
predelavo lesne biomase Občine Moravske Toplice 

5.000 2.500 2.500 

* projekti, ki se izvajajo kontinuirano so ovrednoteni za obdobje veljavnosti LEK-a 
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Tabela 19: Finančni načrt predlaganih ukrepov URE in OVE za obdobje 2017 - 2026 
 

Leto Vrednost projekta  
(EUR) 

Financiranje s strani 
občine  
(EUR) 

Drugi viri 
financiranja  

(EUR) 

2017 3.500 3.500 0 

2018 5.500 4.000 1.500 

2019 4.500 500 4.000 

2020 10.500 10.500 0 

2021 5.000 2.500 2.500 

Aktivnosti, ki se izvajajo 
več let 1.863.000 114.000 (n.d.) 1.749.000 (n.d.) 

Aktivnosti, ki se izvajajo 
kontinuirano 

313.500 187.000 126.500 

 
 

 

 

Terminski načrt predstavlja okvirno časovno razporeditev izvajanja projektov. Dejansko izvajanje 
programa aktivnosti bo potekalo v skladu s proračunskimi možnostmi občine in v skladu z razpoložljivimi 
sredstvi subvencioniranja posameznih predlogov ukrepov. Terminski plan je prikazan v spodnji tabeli. 
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Tabela 20: Terminski načrt izvedbe predlaganih ukrepov v občini Moravske Toplice 
 

Št. Ukrep / aktivnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 

1. 
Vzpostavitev energetskega menedžmenta in imenovanje 

energetskega menedžerja                          

2. 
Uvedba in izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih 

stavbah 
                         

3. Izvedba razširjenih energetskih pregledov javnih stavbah                          

4. Energetska sanacija javnih stavbah                          

5. 
Izvajanje investicijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije 

v javnih zgradbah 
                         

6. 
Vgradnja sistemov za izkoriščanje solarne energije za 

pripravo tople sanitarne vode v javnih zgradbah 
                         

7. 
Osveščanje in izobraževanje občanov na temo 

URE in OVE 
                         

8. 
Pomoč občanom za Eko-sklad ter promocija energetskega 

svetovanja za občane 
                         

9. Organiziranje dogodka na temo URE in OVE za uporabnike 
javnih objektov in večja podjetja vsaj 

                         

10. 
Izdelava analize potenciala izrabe geotermalnih virov 

energije v občini 
                         

11. Vzpodbujanje nakupa in uporabe električnih vozil                          

12. Študija izgradnje in ureditve kolesarskih poti                          

13. 
Izdelava študije skupne deponije in centra za predelavo 

lesne biomase Občine MT 
                         

14. 
Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave in 
vzpostavitev sistema upravljanja in vzdrževanja 

                         

15. 
Priključitev objektov na geotermalno energijo ter izgradnja 

reinjekcijske vrtine 
                         

 


