
Obrazec za projektno idejo 

Naslov projekta:  

Koncept pisarne za energetsko pogodbeništvo v Mestni občini Murska Sobota 
 

Opišite, katero problematiko želite s projektom nasloviti. 

Glede na trenutno stanje rabe energije v javnem sektorju v MOMS, ki je razvidna predvsem iz 
visokih finančnih stroškov kot tudi iz evidentiranih podatkov v LEK-u, ter na podlagi tega pripraviti 
oceno prihrankov v javnem sektorju v MOMS, lahko rečemo, da je to sorazmerno težka naloga. 
Pomanjkanje sistema statističnega beleženja in evidentiranja porabe, namreč onemogoča 
definiranje točne vrednosti porabe energije v javnem sektorju v MOMS. Analogija nacionalnega 
povprečja in ostalih mestnih občin ter zbrani podatki kažejo, da so prihranki energije v primeru 
energetskih obnov stavb v povprečju tudi do 50 %.  
 
Ob tem imamo tudi Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, ki določa, da bo potrebno od 
sredine leta 2015, letno energetsko prenoviti  vsaj 3 % skupne uporabne tlorisne površine stavb nad 
250 m2, ki se ogrevajo/ohlajajo in so v lasti in rabi ožjega javnega sektorja, kamor pa zapadejo tudi 
vse javne stavbe MOMS.  Slovenija, se je zavezala in tudi v Operativnem programu za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju  2014 -2020 opredelila, da bo sledila tem zahtevam in tudi 
zahtevam Direktive 2010/31/EU, ki državam članicam nalaga obveznost glede izgradnje skoraj nič-
energijskih stavb v javnem sektorju od leta 2018, kamor se lahko uvrstijo tudi projekti MOMS. 
 

Glede na lanske izkušnje MOMS, ki jih je pridobila s sodelovanjem z Lokalno energetsko agencijo za 
Pomurje v projektu »EKO točka«, lahko rečemo, da gre za perečo problematiko in izziv v našem 
okolju tudi stanje v gospodinjstvih. V okviru projekta »EKO točka«, ki je bil izvajan v centru MOMS, 
kot svetovalno-podporna pisarna Lokalne energetske agencije za Pomurje, s ciljem povečanja 
učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, povečanja uporabe obnovljivih virov energije v 
gospodinjstvih ter zagotavljanja sredstev za investicije, se je dnevno oglasilo na svetovanju tudi do 
30 oseb. Obstaja namreč velik potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti zaradi strukture 
stavbnega fonda, ki je dokaj neugoden. Več kot tretjina družinskih hiš v energijskem smislu še ni bilo 
prenovljenih, prav tako je tretjina obstoječih družinskih hiš bila že delno energijsko posodobljena, 
pa kljub temu potrebujejo dodatne posege.  
 
Enaka problematika in potreba se pojavlja pri večstanovanjskih stavbah, kjer je skoraj polovica  
večstanovanjskega stavbnega fonda potrebna celotne prenove, določen preostali del pa  parcialnih 
ukrepov. Pri teh investicijah je nujno potrebna implementacija pilotnih ukrepov preko energetskega 
pogodbeništva, ki pa ga je potrebno v čim krajšem obdobju spraviti v multiplikacijo na vseh  oz. na 
primernih večstanovanjskih stavbah v MOMS.  
 
Vsi vidiki dela, za ciljno skupino gospodinjstev, kjer se srečujemo s socialno ogroženimi 
gospodinjstvi, imajo še dodaten učinek in sicer zmanjševanje naraščajočega problema energetske 
revščine, ki je na območju MOMS prav tako v porastu in nad nacionalnim povprečjem.  



Na temelju prej opisanega in navedenih argumentov je jasna potreba v lokalnem okolju po 

vzpostavitvi pisarne za energetsko pogodbeništvo v Mestni občini Murska Sobota, ki je kot taka, s 

svojim delovanjem opredeljena tudi v Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Murska Sobota. 

 

Predlaga projektna ideja, poleg popolne usklajenosti s cilji programa URBACT, izkazuje tudi : 

Usklajenost s prednostnimi osmi in specifičnimi cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske 

kohezijske politike v obdobju  2014 -2020:  
4.3. Podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi 
vključno v javnih stavbah in stanovanjskem sektorju 

Specifični cilj 1: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju 
Specifični cilj 2: Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih 

 
Usklajenost s strateškimi cilji in razvojnimi prioritetami Regionalnega razvojnega programa 

Pomurske regije 2014-2020 

STRATEŠKI CILJ 4: Zagotovitev energetske samozadostnosti regije z uporabo OVE in URE, izboljšanje 
stanja njene infrastrukturne opremljenosti in varovanje vseh naravnih virov z upoštevanjem 
principov trajnostnega razvoja. 
Razvojna prioriteta 3: Zeleno življenjsko okolje in učinkovita raba virov  

IP 3.1: Energetsko vzdržna družba  
IP 3.2: Čisto okolje in ohranjena narava  
IP 3.3: Trajnostna mobilnost in urejanje prostora  

 

Je projekt nov ali nadaljevanje preteklega projekta? Katerega? 

Projekt je popolnoma nova in celostna oblika reševanja obstoječe energetske situacije na območju 

mestnih občin v Sloveniji. Majhen del aktivnosti je bil že izvajan v okrnjenem obsegu, kar smatramo 

da zametek dobrega partnerstva med MOMS in LEA Pomurje, kot tudi argumentacijo za realno 

potrebo po tovrstnih aktivnostih v MOMS. 

 

Kakšne partnerje si želite? (sektor, izkušnje) 

Občine, energetkse agencije ali razvojne centre iz evroposkih držav, ki imajo izkušnje z pripravo in 

implemntacijo trajnostnih urbanih načrtov in kateri vključujejo področje energteke. V okviru 

energetike je ključlnega pomena prenos znanja in izkušenj ter dobrih praks na področju delovanja 

tovrstnih pisarn energetskega pogodbeništva, energetskega knjigovodstva, koncipiranja in 

realizacije projektov po principu energetskega pogodbeništva, energetskega svetovanja in investicij 

pri večstanovanjskih stavbah. 

 



Podatki organizacije 

Organizacija: Lokalna energetska agencija za Pomurje 

Tip organizacije: Zavod  

Kraj: Martjanci 

Država:Slovenija  

 

Organizacija: Razvojni center Murska Sobota 

Tip organizacije: Zavod  

Kraj: Murska Sobota 

Država:Slovenija  

 

Podatki kontaktne osebe 

Ime in priimek: Bojan Vogrinčič  

Elektronski naslov: bojan@lea-pomurje.si 

Telefonska številka:041 717 499 

 


