
PREDSTAVITEV AGENCIJE GOLEA  

NALOGE ENERGETSKEGA MANAGERJA  

ESCO MODEL 

in drugi novi finančni mehanizmi  

za izvajanje projektov trajnostne energetike  

na področju učinkovite rabe energije  

in uvajanju obnovljivih virov energije 

 
Rajko Leban, direktor GOLEA 



AGENCIJA GOLEA 

• Ustanovitev agencije GOLEA v l. 2006 v okviru EU programa »Intelligent 

Energy Europe«, ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij 

po celotnem prostoru EU.  

• Poslanstvo agencije: trajnostni razvoj Primorske skozi doseganje 

energetske samooskrbe regije, s stalnim izboljševanjem energetske 

učinkovitosti in  uporabe obnovljivih virov energije. 

  



AGENCIJA GOLEA 

 Dejavnosti agencije: 

• Izdelava lokalnih energetskih konceptov občin, Miren-Kostanjevica, Brda, 

Kanal ob Soči, Tolmin, Cerkno, Bovec, Sežana, Vipava, Divača, Šempeter – 

Vrtojba, Ajdovščina, Pivka;  

• Izvajanje energetskega menedžmenta v občinah: MO Nova Gorica, Brda, 

Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Kanal,  Cerkno, Idrija, Ajdovščina, 

Divača, Ilirska Bistrica,  Tolmin, Kobarid, Bovec,.. 

• CSRE – ciljno spremljanje rabe energije, 66. c. čl. EZ – energetsko 

knjigovodstvo – pilotno uvajanje v občini Tolmin. 
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Občina Miren - 
Kostanjevica 

OBČINA KANAL 
OBČINA BOVEC SEŽANA 

http://www.obcina-kanal.si/slo/


ENERGETSKA IZKAZNICA - merjena 

http://www.enekom.si/index.php


OKOLJSKA IZKAZNICA 

http://www.enekom.si/index.php


AGENCIJA GOLEA 

 • Popisi in študije javne razsvetljave občin: Tolmin, Šempeter-Vrtojba, 

Kobarid, Bovec, Komen, Vipava, Ilirska Bistrica, Mengeš, Železniki, Renče-

Vogrsko, Ajdovščina, Brda, Kanal ob Soči;  

• Prijava občin Tolmin in Šempeter – Vrtojba na projekt FUTURELIGHTS.   

• Prijavljanje občin na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za 

sanacijo javne razsvetljave UJR1 (občina Ajdovščina, Kanal in Železniki) 

ali priprava odloka in javnega poziva javno – zasebnega partnerstva – 

UREE1. (MONG, Miren-Kostanjevica, Brda,..).  
 

 

OBČINA KOBARID OBČINA BOVEC OBČINA KOMEN 
OBČINA KANAL 

http://www.vipava.si/index.php
http://www.obcina-kanal.si/slo/


VARIANTE PRENOVE JR 

 1. Občina – investitor preko javno-naročniškega razmerja prenovi JR:  

- Občina sama zagotovi sredstva za prenovo iz lastnih sredstev, 

- Občina se kot investitorka in lastnica JR poteguje za nepovratna sredstva –UJR, 

- Občina je kot investitorka udeležena na prihrankih,  

- Tveganje doseganja prihrankov je na strani občine oziroma izvajalca prenove,  

- Občina sklene koncesijo le za vzdrževanje javne razsvetljave po prenovi, kjer 

gre lahko za krajšo koncesijsko obdobje npr. 5 let  

2. Občina odda koncesijo prenove (gradnje) in upravljanja (storitve) JR 

preko javno-zasebnega partnerstva:  

- Občina ne vlaga lastnih sredstev za prenovo JR,  

- Koncesionar v svojem imenu in za svoj račun prenovi JR in izvaja storitev JR, 

kjer mu občina plačuje mesečne stroške storitve JR, 

- Koncesionar se na osnovi koncesijske pogodbe poteguje za nepovratna 

sredstva  UREE, razpisi velikih zavezancev,… (trenutno vsi že zaprti, novi 2013?) 

- (čisti ESCO model pogodbenega zagotavljanja prihrankov), koncesijsko obdobje 

je daljše npr. 15 – 20 let  



VARIANTE PRENOVE JR 

 3. Občina – investitor preko javno-naročniškega razmerja prenovi JR ter 

nato odda koncesijo storitve JR preko javno-zasebnega razmerja  

- Občina sama zagotovi sredstva za prenovo, 

- Občina se kot investitorka in lastnica JR poteguje za nepovratna sredstva –UJR, 

- Občina je kot investitorka in lastnica JR soudeležena na prihrankih,  

- Občina po prenovi JR sklene z izvajalcem prenove koncesijo za izvajanje 

storitve JR – enoten razpis za prenovo JR in izvajanje storitve JR, tveganje za 

doseganje prihrankov je na strani koncesionarja,  

- Koncesionar ob prevzemu JR v upravljanje, na osnovi posebne in izključne 

pravice izvajanja storitve JR plača koncesijsko dajatev v enkratnem znesku, 

 Z vidika javnih financ:  

- Občina preko javno-naročniškega razmerja prenovi JR in izvajalcu plača 

izvedena dela, občina je lastnica JR.  

- Po primopredaji prenovljene JR v upravljanje koncesionarju le-ta plača občini 

koncesijsko dajatev v enkratnem znesku, koncesionar je najemnik JR.  

- Glede na enoten razpis za prenovo (gradnja) in upravljanje (storitev) je izvajalec 

in koncesionar ista oseba.  

 



VZPOSTAVITEV MODELA  JZP 

 

f < 1   



AGENCIJA GOLEA 

 
 

• Študije izvedljivosti (DIIP), DOLB Miren, DOLB Bovec, DO Brda, …  

• Priprava prijavne dokumentacije za javne razpise (DOLB 3, KNLB3, 

ukrep 311, 312,..) za podjetja, za samostojne podjetnike, kmete,..  

• Energetski pregledi stavb, Termovizija stavb,… Energetske izkaznice 

• Projektiranje in gradbeni nadzor strojne stroke ter druge storitve iz 

področja energetskega svetovanja. 
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AGENCIJA GOLEA 

 

 

ALTERENERGY, program IPA Adriatic 
Glavni cilj je prispevati k doseganju višje ravni trajnostne proizvodnje  in rabe energije 

na območju Jadrana ter posredno k ustvarjanju boljšega okolja in varstva naravnega 

okolja. Poslanstvo projekta je spodbujanje trajnostnega energetskega razvoja v 

manjših občinah na območju Jadrana 

 

MEDNARODNI PROJEKTI:  

CLIMEPORT, program MED 
Vanj je vključenih šest sredozemskih pristanišč (španski luki Valencia in Algeciras, 

francoska Marseilles, grška Pirej,  italijanska Livorno in slovenska Luka Koper). Projekt 

spodbuja pristanišča v Sredozemlju k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v ozračje in 

hkrati spodbuja k učinkovitejši rabi energije. 
 

MARIE, program MED 
Cilj projekta je ustvariti trajnostne razvojne možnosti za vzpostavitev tehničnih, 

ekonomskih in družbenih temeljev za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb na 

območju Mediterana, skladno z evropsko zakonodajo, programi in standardi. 



Strateški projekt MARIE 

PILOTNI PRIMER – SLO 
 

Energijska prenova občinske stavbe v Dobrovem v Goriških Brdih 

Izvedba razširjenega energetskega pregleda 

Uvedba energetskega knjigovodstva 

Ciljno spremljanje rabe energije 

 Namestitev inovativno izolacijskega sloja 

Uvedba ESCO modela 

Direktiva o učinkovitosti stavb (2010) – JAVNI SEKTOR ZA ZGLED 
novogradnje blizu 0 energijske, 3% letna obnova javnih stavb s površino nad 250 m2 



Občinska stavba BRDA 

• Ogrevana površina 460 m2 

• Prehod na obnovljiv vir ogrevanja (TČ, Biomasa) 

• Prenova sistema razsvetljave 

• Vgradnja prezračevalnega sistema 

• Toplotna izolacija podstrešja 

• Zamenjava stavbnega pohištva 

• Toplotna izolacija fasade – inovativni naravni 

material (FGG UNI LJ) 

• Prikaz podatkov o rabi energije na zaslonu v avli 

 

• Zaključna konferenca projekta v Brdih 

(promocija) 

• Primer dobre prakse  en. sanacije po ESCO 

modelu 

  UNP-ogrevanje Električna energija Skupni stroški 

enota kWh € kWh € € 
Povprečje 
2005-2007 72.400 5.400 14.900 2.020 7.420 



AGENCIJA GOLEA 

 

 

ENERGYVILLAB, program SLO – ITA  
S projektom se v čezmejnem področju namerava ustanoviti mrežo živih laboratorijev 

(Living Lab), imenovanih  EnergyViLLab v povezavi z t.i. RRM aplikacijami 

(RES:Renewable Energy Sources - obnovljivi viri energije, RUE:Rationale Use of Energy - 

racionalna raba energije, MOB:Sustainable Mobility System) ter vključevanjem 

proizvodnih okolij, univerz, centrov inovativnosti, občinskih oblasti in državljanov. 

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH, Švicarski prispevek 
V projektu sodelujejo naslednje primorske občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Brda, 

Tolmin, Koper, Pivka, Ilirska Bistrica, Piran in Pivka. Prva aktivnost projekta zajema 

postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji na odseku hitre ceste Vrtojba-

Bazara moči 167 kW. Druga aktivnost projekta zajema obnovo 14 kotlovnic z zamenjavo 

dotrajanih kotlov na kurilno olje s kotli na lesno biomaso v osnovnih šolah, vrtcih in drugih 

javnih stavbah (skupaj 32 stavb) na območju širše primorske. Tretja aktivnost je 

namenjena promociji učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Del triletne 

kampanje zajema tudi izobraževanje mladih v osnovnih šolah 



• Vrednost projekta: 5.292.800 CHF oziroma 3.308.000 EUR 

• Projekt je sestavljen iz treh delov oz. sklopov: 

• 1. del (sklop 1): postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupno ograjo 

HC Vrtojba – Podnanos v občini Šempeter - Vrtojba; 

• 2. del  (sklop 2): prenova 11 kotlovnic (27 objektov) in zamenjava 

energenta iz kurilnega olja na lesno biomaso z 15-letno dobavo toplote; 

• 3. del  (sklop 3): izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov 

energije – OVE ter učinkovite rabe energije - URE; 

PROJEKT “OVE V PRIMORSKIH OBČINAH 



• Postavitev male fotovoltaične elektrarne na protihrupni zaščiti 

na odseku hitre ceste H4-pododsek 0380 CP Bazara-MP Vrtojba. 

• Podatki o elektrarni: 

• moč: 167 KWp, 

• letna proizvodnja: 183,7 MWh, 

• Predviden začetek del: september 2012  

• Vrednost sklopa - aneks 585.164 €, 83% donator, 17% občina 

• Najugodnejši ponudnik Adriaplan d.o.o. Sežana 

 

Sklop 1 – MFE BAZARA 



Sklop 2 – kotli na biomaso 

Vrednost sklopa 2: aneks 1.606.616 EUR, 60% donator, 40% občina 

Prenova enajstih kotlovnic (skupno priključenih 27 objektov) in zamenjava 

energenta iz kurilnega olja na lesno biomaso (peleti, sekanci) v šolah z 15 letno 

dobavo toplote – izbira najboljšega izvajalca za 15-letno obdobje.  

• OŠ Dobrovo POŠ Kojsko (občina Brda), Petrol d.d. 

• Knjižnica Tolmin  (občina Tolmin), GGE d.o.o. 

• OŠ Hrvatini,  OŠ Šmarje (občina Koper), Petrol d.d. 

• OŠ Sečovlje in OŠ Sveti Peter (občina Piran), Petrol d.d. 

• OŠ Ilirska Bistrica, OŠ Knežak (občina Ilirska Bistrica) ECO ATM Invest 

• OŠ Cerkno (občina Cerkno), Petrol d.d. 

• Triglavski narodni park Trenta, ni oddano  

• OŠ Košana (občina Pivka). Petrol d.d. 

0,17 € 0,54 € 
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http://www.biomasa.si/files/34/_systemfiles/gallery/452/2385.jpg
http://www.biomasa.si/files/34/_systemfiles/gallery/452/2384.jpg


• Izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov energije ter 

učinkovite rabe energije, aneks 540.000 €, 60% donator, 40% občine in GOLEA. 

• izdajanje brošur na temo OVE in URE za gospodinjstva in pravne osebe, 

• organiziranje krožkov v šolah na temo OVE in URE, 

• organiziranje kvizov v šolah na temo OVE in URE, 

• izdelava internetnega portala na temo OVE in URE, 

• nastopanje na konferencah in sejmih na temo OVE in URE, 

• organiziranje konferenc na temo OVE in URE, 

• produkcija TV in radijskih oddaj na temo OVE in URE 
 

Sklop 3 – promocija URE in OVE 



PIRAMIDA UKREPOV URE IN OVE 

  

Najprej analiza rabe in ukrepi za zmanjšanje rabe nato celovita prenova 

 in na koncu uvajanje obnovljivih virov energije.  

 



ENERGETSKO UPRAVLJANE 

  

Pogoj za uspešno energetsko upravljanje 

je uvedba energetskega knjigovodstva s 

ciljnim spremljanjem rabe energije.  

 



CSRE v OŠ  

ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA  CSRE  V  OSNOVNI  ŠOLI 

OBČINA
Odgovorna oseba za 
energetiko in okolje

GOLEA

Energetski menedžer

ŠOLA
Odgovorna oseba za 
energetiko

računovodstvo

ravnatelj

učitelji

hišnik

PRIHRANKI:  

cca 10-15% organizacijski ukrepi  

- izvajanje CSRE (licenca, vodenje) 

- občina (zmanjšanje stroškov) 

- šola (nagrada za učence) 

 

 

S CSRE in podatki o rabi 

energije za zadnja tri leta 

imamo tudi že merjeno 

energetsko izkaznico. 



GOLEA
Krovni 

energetski 
menedžer

ŠOLA
Odgovorna oseba za 
energetiko in okolje

MŠŠ občina

Dobavitelji 
energije

Informacijski 
sistem

Zajem podatkov
(mesečni nivo)

Zajem podatkov
(trenutni nivo)

Energetski nadzorni sistem

GOLEA:
Informacijske in izobraževalne aktivnosti
Spremljanje učinkovitosti rabe energije
Sodelovanje pri izvajanju investicij

Informacijski sistem 
ciljnega spremljanja 
rabe energije

Povratne informacije 

Energetska učinkovitost v javnih stavbah 

Ciljno spremljanje rabe energije 

http://www.enekom.si/index.php


PILOTNI PRIMER UVAJANJA CSRE V OBČINI TOLMIN 

Mesečna analiza porabe kurilnega olja  Vrtec Tolmin 

http://www.enekom.si/index.php


PILOTNI PRIMER UVAJANJA CSRE V OBČINI TOLMIN 

Regresijska premica leta 2008 

Primerjava porabe ELKO in zunanje temperature 
M&T diagram - Vrtec Tolmin 

http://www.enekom.si/index.php


PILOTNI PRIMER UVAJANJA CSRE V OBČINI TOLMIN 

Odstopanje porabe ELKO od ciljne vrednosti 

Prihranek 110 MWh v treh letih 

CUSUM diagram - Vrtec Tolmin 

7.900 €   

11.000 litrov  x 0,72 €/liter 

 

http://www.enekom.si/index.php


PILOTNI PRIMER UVAJANJA CSRE V OBČINI TOLMIN 

Porabnik: Zatolmin 1, Odjemno mesto: 604 

Spremljanje porabe energije za javno razsvetljavo 

http://www.enekom.si/index.php


PILOTNI PRIMER UVAJANJA CSRE V OBČINI TOLMIN 

2010 

- 40%  

Stanje 

1.9.2011  

Povp. pred sanacijo  

Odjemno mesto JR Selišče   
Zamenjava 

 svetilk  

http://www.enekom.si/index.php


PILOTNI PRIMER UVAJANJA CSRE V OBČINI TOLMIN 

2010 

- 40%  

Povp. pred sanacijo  

Odjemno mesto JR Selce   

zamenjava svetilk  

- 50%  

Stanje 

1.9.2011  

http://www.enekom.si/index.php


ESCO model 

projekt ELENA in EIB 

  

http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm 

http://www.eib.org/index.htm


OBČINA 
 JAVNI OBJEKTI 
npr. OŠ, vrtci, 

športne 
dvorane,.. 

ESCO 
Energy 
Service 

Company 

 

LEA 
 
 

POGODBENIKI 

ELENA 
EIB 

IZVEDBA UKREPA URE in OVE 

Ugoden kredit - EIB 

Tehnična pomoč - ELENA 

PLAČILO  

GRADBENE  

SITUACIJE 

POVRAČILO 

INVESTICIJE  

IZ 

PRIHRANKOV 

Lokalne energetske 

agencije z občinami 

pripravijo  nabor 

potencialnih javnih 

objektov  za sanacijo 

Izvedba toplotne zaščite ovoja stavbe, 

menjava zunanjega stavbnega 

pohištva, vgradnja sodobnih sistemov 

ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, 

prenova notranje razsvetljave, … 

ESCO sklad  
ali SID 

banka v 
lasti države 

 

DRUGI VIRI 
SREDSTEV 

Razni razpisi 
ministrstev,  

velikih 
zavezancev,… 

 

DRUGI VIRI 
SREDSTEV 

Razni razpisi 
ministrstev,  

velikih 
zavezancev,… 

 

Prijavitelj je ESCO 

podjetje (zasebna 

sredstva)  

Prijavitelj je občina 

(javna sredstva)  

http://www.eib.org/index.htm


ENERGETSKO POGODBENIŠTVO  

• zanesljiv in stroškovno učinkovit instrument za 
znižanje rabe in stroškov energije (+ okolje)  

• podjetje za energetske storitve (ESCO) izvaja 
ukrepe učinkovite rabe energije na strani rabe in 
oskrbe z energijo  

• jamstvo za zmanjšanje rabe in stroškov energije 
ter prevzem vseh finančnih in tehničnih tveganj za 
izvedbo in delovanje vseh sistemov ali ukrepov v 
celotnem času trajanja pogodbeništva, običajno 5 
do 15 let 

• plačilo storitev energetskega pogodbeništva se 
izvaja iz realiziranih prihrankov stroškov energije 



ZASNOVA  

   

Načrtovanje 
Izvedba 

Oskrba z energijo / 
gorivom 

Nadzor 
Zagotavljanje 

kakovosti 

Priprava 
projektov 

(So)financiranje 

Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z 
energijo ali prihranka energije 

Prenos tveganj na zunanjega izvajalca 

Zmanjšanje emisij TGP 

DODANA VREDNOST 

Obratovanje in vzdrževanje 
Analiza 

Optimizacija 

Motivacija porabnikov 



POVRAČILO STROŠKOV  

   

čas 

Stroški po 
izvedbi 

ukrepov 

Obstoječi 
stroški = 

izhodiščno 

stanje 

OBSTOJEČE 

STANJE 

ENERGETSKO 

POGODBENIŠTVO 

NALOŽBA V 

UKREPE 

ŽIVLJENJSKA DOBA 

NALOŽBE 

KONEC 

POGODBE 

Stroški energetskega 
pogodbeništva: 
- naložba v ukrepe 
- stroški financiranja, riziko 
- stroški izboljšanega udobja 
- obratovanje in vzdrževanje 

Prihranki stroškov 

energije lastnika stavbe 

Stroški za energijo po izvedbi ukrepov 
 
Spremembe stroškov v odvisnosti od: 
- cen energije na trgu 
- zunanje temperature (št. stopinjskih dni) 
- sprememb načina uporabe stavbe 

Obratovanje in 

vzdrževanje 
Skupni 
stroški: 
- gorivo 
- el. energija 
- obrat./vzdrž. 
- inv. vzdrž. 
- zavarovanje 

- ostalo 

Sofinanciranje lastnika stavbe 

nepovratna sredstva plačilo ostanka vrednosti 

Letni stroški za energijo 



POVRAČILO STROŠKOV 

takojšnji prihranki  

  



ESCO PRINCIP  

  



PREDNOSTI  POGODBENIŠTVA 

Odločitveni kriterij Lastna izvedba Zunanji izvajalec 

Financiranje 100% lastnik  0 – 100% lastnik 

Tehnični in ekonomski riziko lastnik ESCO 

Optimizacija, obratovanje, vzdrževanje visoko motivirani zaposleni v lastnem interesu izvajalca  

Jamstvo za učinke (prihranki)  ne da 

Jamstvo za funkcionalnost garancijska doba pogodbena doba 

Cenovna jamstva ne da 

Pogodba za daljše časovno obdobje ne da 

Stroški priprave pogodbeništva ne da 

Znanje + nabor idej lastnik (+ svetovalec) lastnik (+ svet.) + ESCO 

Specifikacija projekta detajlna  funkcionalna 

Paket storitev (vse na enem mestu) ne da 

Velikost  poljubna oskrba > 20.000 €/leto 

raba > 100.000 €/leto 

Stroški v življenski dobi višji (v večini primerov) nižji (v večini primerov) 



POTEK    ESCO  

  



MODELI POGODENIŠTVA  

  
 

Toplota, hlajenje… 
Zamenjava kotla 

Zamenjava goriva 
SPTE 

… 
+ 
 

Obnovljivi viri energije 

PRIMARNA 

ENERGIJA 

SEKUNDARNA / 

KONČNA 

ENERGIJA 

KORISTNA 

ENERGIJA 

=> MWh 

ENERGETSKE 

STORITVE 

=> NWh (prihranki) 

ki) 

Električna energija 
Daljinsko ogrevanje 
Kurilno olje 
… 

Nafta 
Premog 
Zemeljski plin 
… 

Toplotna izolacija ovoja stavbe 
+ 

standardni ukrepi: vgradnja 
učinkovite razsvetljave, 

rekonstrukcija klimatiz. sistema, … 
 

Uvedba sistema za energetski 
menedžment, motivacija 

uporabnikov… 

POGODBENO 

ZAGOTAVLJANJE 

OSKRBE Z 

ENERGIJO 

OSKRBA Z 

ENERGIJO 

(DOBAVITELJI) 

POGODBENO 

ZAGOTAVLJANJE 

PRIHRANKOV 

ENERGIJE 

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO 

PLUS 

ZELENO LAHKO 

CELOVITO 

ENOTNO 



OBLIKE POGODBENIŠTVA  

  
• LAHKO energetsko pogodbeništvo   

- izvedbi enostavnih organizacijskih ukrepov in uvedbi osnovne oblike 
energetskega menedžmenta 

 

• Energetsko pogodbeništvo PLUS 
- celovita obnova ovoja stavb + ukrepi na strani rabe in oskrbe z energijo 

- kombinacija različnih finančnih virov 

 

• ZELENO energetsko pogodbeništvo 
- osredotočeno na obnovljive vire energije 

- specifični razpisni pogoji in povezave na podporne programe  

 (nepovratna sredstva) 

- jamstva za prihranek primarne energije 

 



ŠC  Tolmin 

  
• Ogrevana površina 9.500 m2 

• Prenova sistema razsvetljave 

• Prenova sistema prezračevanja 

• Sanacija montažnih delov fasade ki vsebuje 

azbest 

• Sanacija ravnih streh 

  ELKO-toplota Električna energija Voda UNP-kuhinja Skupni stroški 

enota kWh € kWh € m3 € kWh € € 
Povprečje 
2008-2010 864.696 56.914 385.502 64.648 5.445 8.341 9.282 2.335 131.459 

• Preliminarna ocena:  550 MWh prihranka (el.+topl.) / 60.000 € letno (cene 

2011) 

http://www.eib.org/index.htm


OŠ Vipava  

  
• Ogrevana površina 6.000 m2 

• Dotrajani kotli na ELKO  

• Neposredna bližina omrežja ZP? 

• Kogeneracija? 

 

 

  ELKO-ogrevanje Električna energija Skupni stroški 

enota kWh € kWh € € 
Povprečje 
2008-2010 327.931 21.600 143.948 21.554 43.150 

http://www.eib.org/index.htm


Kosovelov dom Sežana  

  

• Ogrevana površina 1.915 m2 

• Razmišljajo o prehodu iz ZP na TČ 

• Prenova klimatizacijskega sistema  

• Potrebna menjava stavbnega pohištva 

• Velik interes po zmanjšanju obratovalnih 

stroškov 

 

 

 

  ZP - ogrevanje Električna energija Skupni stroški 

enota kWh € kWh € € 
Povprečje 
2008-2010 358.803 22.160 104.291 16.035 38.190 

http://www.eib.org/index.htm


Mestna občina Nova Gorica  

  

Objekt 
Ogrevana 
povrs ̌ina (m2) 

Vrsta energenta 
za ogrevanje 

Poraba 
energenta za 
ogrevanje 

Poraba 
električne 
energije (kWh) 

Poraba energije za 
ogrevanje (kWh) 

Poraba energije 
skupaj 

OŠ Dornberk 4.222 elko 27.246 137.016 272.732 409.748 

OŠ Branik 3.680 elko 17.000 80.582 170.170 250.752 

OŠ Čepovan 1.066 elko/les (35 m3) 7.534 17.700 75.523 93.223 

OŠ Frana Erjavca 
Nova Gorica 5.745 zp 54.424 203.056 515.395 718.451 

OŠ Milojke 
Štrukelj Nova 
Gorica 7.873 Dalj. Ogr. 408.750 186.847 408.750 595.597 

OŠ Milojke 
Štrukelj – POŠ 
Ledine 1583 Dalj. Ogr. 96.480 31.646 96.480 128.126 

OŠ Solkan 5265 zp 68.115 150.451 645.049 795.500 

OŠ Šempas 3514 elko 17.697 92.932 177.147 270.079 

OŠ Kozara 2107 zp 12.856 65.912 121.746 187.658 

SKUPAJ 35.055 - - 966.142 2.482.993 3.449.135 

http://www.eib.org/index.htm


Predprijava ELENA  

  
 AKTIVNOSTI GOLEE KOT ENERGETSKEGA MANAGERJA OBČIN 
  

• Izdelava LEK-a (Lokalnega Energetskega Koncepta občine)  

• Uvajanje CSRE – ciljnega spremljanja rabe energije (podatki o rabi - 3leta) 

• Razširjeni energetski pregledi javnih stav (kjer je prekomerna raba energije) 

• Baza predlaganih ukrepov za javne stavbe z oceno investicij in prihrankov 

 

Zap. 

št. Objekt 

Št 

uporabni

kov 

objekta 

(učenci, 

zaposlen

i, itd) 

Športna 

dvorana 

Lastna 

kuhinja 

Vrsta 

energe

nta za 

ogreva

nje 

Poraba 

primarn

e 

energije 

Porab

a 

elektri

čne 

energ

ije 

Ogre

vana 

površ

ina 

Površ

ina 

Oken 

Površ

ina 

fasad

e 

Površ

ina 

streh

e/pod

strešj

a 

Celot

no 

energi

jsko 

števil

o  

Energ

ijsko 

števil

o za 

ogrev

anje 

in 

STV 

    (n) (DA/NE) (DA/NE)   (kWh/a) 

(kWh/

a) (m2)       

(kWh/

m2 a)   

Vrsta ukrepa  

Višina 

naložbe 

Skupaj 

naložba 

v objekt  

Letni 

prihranki 

Letni 

prihranki 

Vračilni 

rok 

naložbe OPOMBA 

  (EUR) (EUR) (kWh/a (EUR/a) (a)   

http://www.eib.org/index.htm


Pred-prijava ELENA  

  
 AKTIVNOSTI GOLEE KOT ENERGETSKEGA MANAGERJA OBČIN 
  

• Pred-prijava celovite energetske sanacije na program ELENA  

• Izvedba postopkov podelitve koncesije pogodbenega zagotavljanja 

prihrankov in dobave energije za objekte programa ELENA  

• Prijava izbranega energetskega podjetja za pridobitev ugodnega kredita EIB 

ter prijava na program ELENA    

• Sklenitev pogodbe o izvajanju energetskih storitev z izbranim podjetjem  

• Izvedba ukrepov in izvajanje pogodbe  

• Spremljava in nadzor izvajanja ukrepov ter doseženih prihrankov preko 

sistema CSRE  

 

• Vključevanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov v mednarodne projekte 

(OVE v primorskih občinah, MARIE, Energyvillab,  Alterenergy,..)  

• Izvajanje delavnic za občane, javne uslužbence,  

• Program izobraževanja v OŠ  

 

 

http://www.eib.org/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm 

KONCEPT ELENA  

  

Tehnična pomoč ELENA 
subvencija EU do 1/25 inv. vrednosti 

Priprava projektov 

Izvedba projektov URE in OVE 
v javnem sektorju 

(občine, mesta, idr., min. 50 mioEUR) 

ESCO 

EIB Konzorcij 
bank 

http://www.eib.org/index.htm


DOLB  Miren  

Občina Miren-Kostanjevica: LEK, DIIP, DOLB, JR, En.občina 2011  

 



DOLB - 3  

• Višina subvencij 30-50% upravičenih stroškov. 

• Izgradnja DOLB sistemov do 20 MW. 

• Vrednost investicije najmanj 400.000 € (subvencija ni omejena).  

• Mikro sistem najmanj 150.000 € (do 1 MW).  

• Prijavitelji: gospodarske družbe in samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih 
družbah (izjema mikro podjetja v manjših naseljih z investicijsko vrednostjo nižjo 
od 400.000 € - 312). 

• Merila: kWh/leto/m  več kot 800 kWh/m/leto 

• Stroški naprav, objektov, toplovoda, toplotnih postaj,…  

• Stroški projektne in invest. dokument. do 7% (3,5%) stroškov projekta. 

• Stroški nadzora do 2%,…  

• Gorivo čista biomasa. Izkoristek najmanj 86%. Mejne vrednosti emisij.  

• Do porabe sredstev oziroma do 5.9.2013. (prvi četrtek III, VI. IX in XII).  

DOLB 3 - Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno 

biomaso za leta 2011 – 2015 
  

http://www.mkgp.gov.si/si/
http://www.mgrt.gov.si/si/


KNLB - 3  

• Višina subvencij 30-40% upravičenih stroškov. 

• Vgradnja kotlovske naprave moči od 150 do 10.000 kW. 

• Dodatni stroški največ 75% stroškov KNLB (gradbeno dovoljenje),  

       največ 50% stroškov KNLB (investicijsko-vzdrževalna dela). 

• Stroški projektne dokumentacije do 3,5% stroškov projekta.  

• Mikro daljinski razvod do 100€/m, največ 30.000 € (300 m). 

• Gorivo čista biomasa. Mejne vrednosti emisij.  

• Stroški SSE do 350 €/m2 ploščatih ali 500 €/m2 vakumskih sprejemnikov. 

• Upravičenci: pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki,.. 

       pogodbenik t.i. pogodbenega financiranje (pogodba na vsaj 10 let). 

• Če gre za nemestno naselje prijavitelj ne sme biti mikro podjetje (312). 

• Maksimalna podpora znaša 200.000 € (de minimis).  

• Do porabe sredstev oziroma do 5.9.2013 (prvi četrtek, III, VI, IX in XII) 

KNLB 3 - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na 

lesno biomaso za leta 2011 - 2014 

http://www.mkgp.gov.si/si/
http://www.mgrt.gov.si/si/


Program razvoja podeželja  

http://www.mkgp.gov.si/si/
http://www.mko.gov.si/si/


Program razvoja podeželja  

• UKREP 311 – DIVERZIFIKACIJA V NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI  

• Razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, ustvarjanje novih 
delovnih mest in dodatnega vira dohodka na kmetijah (npr. pridobivanje 
energentov in energije za prodajo na kmetiji iz obnovljivih virov –bioplin, 
biomasa,… tudi električne energije – MFE, MVE, MHE,…). 

• Najvišja stopnja pomoči je 60% (za OVE dodatnih 10%). 

• Najnižji znesek podpore je 3.500 €. 

• Vlagatelji: kmetija z dopolnilno dejavnostjo, samostojni podjetnik 
posameznik, gospodarska družbe (mikro podjetja), zadruga ali zavod.  

• Naložba se mora izvesti na kmetiji (seznam mestnih naselij).  

• Do 50.000 € enostavna naložba , pri OVE največ do 1.000.000 €. 

• Najvišji znesek podpore znaša 200.000 € (pravilo de minimis). 

 

 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/
http://www.mko.gov.si/si/


Program razvoja podeželja  

• UKREP 312 – PODPORA USTANAVLJANJU IN RAZVOJU MIKROPODJETIJ 

• Cilj je omogočiti začetek ali posodobitev opravljanja dejavnosti, pospešitev 
ustvarjanja novih delovnih mest, dvig podjetniških veščin in upravljavskih znanj ter 
izboljšanje stanja na področju podjetništva na podeželju; 

• podpore se dodelijo za naložbe v že delujoča in novo ustanovljena mikropodjetja s 
sedežem in delovanjem v naselju, ki nima statusa mesta;  

• najvišja stopnja pomoči je 60% (za OVE dodatnih 10%). 

• najnižji znesek pomoči za naložbe znaša 20.000 €;  

• upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju pridobi največ 200.000 € v 
obdobju zadnjih treh proračunskih let;  

• upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so ob oddaji vloge registrirane kot 
samostojni podjetnik, gospodarska družba, zadruga in ne presegajo kriterijev za 
mikropodjetja (manj kot 10 zaposlenih, manj kot 2 mio € prometa na leto. 

 

 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/
http://www.mko.gov.si/si/


CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA ŠOLE 
 
 RAZPIS MzIP ZA 100% SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH SROŠKOV 

OPERACIJ ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB V LASTI OBČIN 
 

Prvi delovni osnutek je bil aprila in tudi prvo obvestilo občinam, da se 

pripravlja razpis. Dne 21.9. je bil razpis objavljen. Roka za oddajo vlog sta 

2.11.2012 in 31.01.2013.  
 

Pogoji za dodelitev sredstev sta izdelana: 

Lokalni energetski koncept občine (MONG ima) 

Razširjen energetski pregled stavbe 

V MONG so izvedeni: Centralni vrtec z enoto Mojca, OŠ Solkan s POŠ 

Trnovo, OŠ Kozara in upravna stavba MONG.  
  

Ob prijavi mora prijavitelj predložiti: 

Prijavni obrazec, ki vključuje: 

podatke o obstoječem stanju stavbe – občina, upravnik, projektant 

podatke o rabi energije v preteklih letih – najbolje računi 

podatke o predvidenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti  

oceno investicije – grobi projektantski popis  

podatke o prihrankih energije – gradbena fizika obstoječe / novo 

Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije (župan) 

  

http://www.mzip.gov.si/si/
http://www.mkgp.gov.si/si/


CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA ŠOLE 
 
 

RAZPIS MINISTSRTVA za INFRASTRUKTURO in PROSTOR  ZA 

SOFINANCIRANJE OPERACIJ ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB V 

LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI 

 

Ob odobritvi operacije (v roku 14 dni od dneva objave): 

Okvirni projektantski popis del s tehnološko shemo in projektantskim 

predračunom in rekapitulacijo. 

Izjave projektantov o ustreznosti rešitve. 

Potrjeno investicijsko dokumentacijo 

Zemljiško knjižni izpis ali drug verodostojen dokument, ki v celoti izkazuje 

lastništvo lokalne skupnosti za stavbo. 

Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (odlok o veljavnem 

proračunu lokalne skupnosti in NRP). 

Odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta občine. 

 

Na poziv ministrstva tudi  razširjeni energetski pregled.  

 

http://www.mzip.gov.si/si/
http://www.mkgp.gov.si/si/


CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA ŠOLE 
 
 

RAZPIS MzIP ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ ZA ENERGETSKO 

SANACIJO STAVB V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Točke za specifične prihranke pri rabi energije (ogrevanje in električna energija). 

od 0 do 50 kWh/m2/leto………………… od 0 do 29,99 točk = 0,6 * spec.prihranki 

od 50 do 300 kWh/m2/leto ……………………. od 30 do 39,99 točk  = 0.04*spec.prih. + 28 

                   nad 300 kWh/m2/leto…….....................…40 točk                                                           

 

http://www.mzip.gov.si/si/
http://www.mkgp.gov.si/si/


CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA ŠOLE 
 
 

RAZPIS MzIP ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ ZA ENERGETSKO 

SANACIJO STAVB V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Točke za specifično višino investicije. 

Nad 400 €/MWh/leto…………..0 točk 

Od 100 do 4000 €/MWh/leto ……….od 0 do 29,99 točk = -0,01 * spec.inv. + 40 

Operacije, ki iz merila »specifična višina investicije« ne dosežejo vsaj 10 točk, 

niso upravičene do sofinanciranja v okviru tega razpisa 

http://www.mzip.gov.si/si/
http://www.mkgp.gov.si/si/


CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA ŠOLE 
 
 

RAZPIS MzIP ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ ZA ENERGETSKO 

SANACIJO STAVB V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež obnovljivih virov energije ali proizvodnja toplote iz kogeneracije..................................... Točke 

manj kot 1%.................................................................................................................................. 0 točk 

od vključno 1% do vključno 5%................................................................................................ 10 točk 

nad 5% do vključno10%............................................................................................................ 20 točk 

nad 10% do vključno 50%......................................................................................................... 25 točk 

več kot 50%................................................................................................................................ 30 točk 

 

K vlogi je potrebno predložiti sklep o potrditvi investicijske dokumentacije!!!!  

 

Sama dokumentacija tako projektno – tehnična kot investicijska pa se oddaja po odobritvi vloge.  

 

V obrazec se vpiše podatke o sedanji rabi, opiše objekt, opiše ukrepe, podatke o investicijski višini 

ukrepov,  prihrankov glede na izračune gradbene fizike,…  

 

Sedaj  nujno rabimo vse  potrebne izračune, ne pa tudi vseh končnih dokumentov.  

 

http://www.mzip.gov.si/si/
http://www.mkgp.gov.si/si/


RAZPISI VELIKIH ZAVEZANCEV   
 

• PETROL URE:  

 

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije 

 

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije
http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije
http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije
http://www.petrol.si/



