
 
  












   
   

1.4 AKCIJSKI PROGRAM IN NAPOTKI ZA SISTEMATINO IZVAJANJE
ENERGETSKEGA KONCEPTA OBINE

Izdelavi in sprejetju Energetskega koncepta sledi izvajanje izbranih ukrepov in projektov, za kar
je potrebno ustvariti primerno organizacijsko strukturo.

Obina naj im prej po izdelavi Energetskega koncepta zane z njenim izvajanjem. Za izvajanje
Energetskega koncepta mora obina sprejeti ustrezen akcijski nart-plan. Najprej je smiselno
imenovati energetski management.

Prva naloga energetskega managerja bo priprava plana realizacije Energetskega koncepta, ki
bo vseboval posamezne aktivnosti, dinamiko in organizacijske oblike. Osnutek akcijskega
narta-plana, ki ga lahko po potrebi dopolni je podan v tabeli na naslednji strani.

Na kratek rok se lahko realizirajo le ukrepi, ki ne zahtevajo mnogo investicijskih sredstev.
Izvedba investicijsko zahtevnejših ukrepov pa je odvisna od najrazlinejših dejavnikov kot so na
primer:

• višina potrebnih in razpoložljivih sredstev za investiranje,

• pripravljenost obanov, javnih ustanov in gospodarskih subjektov za investiranje,

• cenovna razmerja na energetskem podroju,

Seveda pa pri vseh ukrepih igra najpomembnejšo vlogo ekonomska sprejemljivost predloženih
projektov.

Glede na povedano, je v tabeli v nadaljevanju podana shema akcijskega programa za izvajanje
predlaganih ukrepov. Pri posameznemu ukrepu so predlagani akterji, ki naj bi bili udeleženi pri
izvajanju konkretnega ukrepa. V tabeli so prav tako podani okvirni termini za realizacijo
predlaganih aktivnosti.

Dejansko odvijanje in trajanje aktivnosti pa je pogosto mono odvisno od volje in pripravljenosti
akterjev ter trenutnih okolišin in lahko bistveno vplivajo na realizacijo zastavljenih programov.
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Tabela 4.1 – 1: Shema akcijskega programa za izvajanje predlaganih ukrepov

Vrsta ukrepa oz. aktivnosti Zadolžen za izvedbo oziroma
sodeluje

Okvirni
prietek

aktivnosti

Okvirno trajanje
aktivnosti
meseci

1 Sprejetje energetskega koncepta
Mestne obine Novo mesto

MONM, župan, vodja strok. tima
za spremljanje izdelave
Energetskega koncepta

dec/jan
2008/09

1

2 Opredelitev vloge oz. imenovanje
energetskega managerja; prietek
vzpostavljanja energetskega
managementa

MONM, župan, 2009 6-12

3 Strategija razvoja organizirane
oskrbe z energijo - priprava
strokovnih gradiv za razpravo in
odloanje

energetski manager, župan,
MONM, inženirska organizacija

2010 6

4 Vzpostavitev energetskega
knjigovodstva za vse javne
objekte

energetski manager, 2009 12

5 Splošna bolnišnica NM - pospešiti
izvajanje aktivnosti pri
posodabljanu stanja in
racionalizaciji oskrbe

vodstvo bolnice, energetski
manager, MONM

2009 36

6 Veliki industrijski porabniki -
poveevanje uinkovitosti in ev.
vkljuevanje v organizirano oskrbo

energetske službe v
gospodarstvu

trajno

7 Usklajevanje in novelacija
obinskih odlokov

MONM, pravne službe 2009 6-24

8 Opredelitev vloge lokalne
energetske agencije Dolenjske.

energetski manager, župan,
MONM, LEA

2009 6

9 Javna razsvetljava - intenzivirati
aktivnosti za posodabljane

energetski manager, MONM,
izvajalci

2090 36-48

10 Dimnikarska služba / pregledi
kurilnih naprav

energetski manager, izvajalci
službe

trajno

11 Strategija razvoja organizirane
oskrbe z energijo -razgrnitev
strategije in odloitve o nadaljnjih
korakih

energetski manager, župan,
MONM

2010 36 -60

12 Promocija energetskega
svetovanja, URE, OVE obanom

energetski manager 2090 trajno

13 Energetski pregledi zgradb
javnega in stanovanjskega
sektorja

energetski manager, upravitelji
javnih in stanovanjskih zgradb,
izvjalci energetskih pregledov

2010 24-48

14 Energetske sanacije javnih in
stanovanjkih objektov in
energetske sanacije ogrevalnih
sistemov, pogodbeno
zagotavljanje prihrankov energije

energetski manager, upravitelji
javnih in stanovanjskih zgradb,
specializirana podjetja

2010 trajno

15 Obvešanje javnosti o aktivnostih
in doseženih rezultatih

energetski manager, energetska
svetovalna pisarna

2009 periodino

MONM - mestna obina Novo mesto in obinski svet Novega mesta.
LEA-D - Lokalna energetska agencija za Dolenjsko
ENSVET - Energetsko svetovalna mreža za obane - energetski svetovalec
Energetski manager/management - organ obine ali specializirano energetsko podjetje ali druga oblika organiziranosti
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