OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: +386 5 66 00 100
E-mail: posta.oizola@izola.si
Internet: www.izola.si

Številka: 354-29/2021
Datum: 24. 3. 2021
OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET
Zadeva:

Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom
dejavnosti za leto 2021

Občinski svet Občine Izola je na svoji 24. redni seji dne 13. 2. 2014 sprejel Lokalni energetski
koncept. Goriška lokalna energetska agencija - GOLEA je na podlagi sklenjene pogodbe
zadolžena za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega
načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola, ter za organiziranje izvajanja aktivnosti
iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola. Poročilo je pripravljeno v
skladu z 20. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega
koncepta (Ur. list RS, št. 56/16). Po omenjenem pravilniku mora biti poročilo potrjeno s strani
Občinskega sveta in poslano pristojnemu ministrstvu. Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti
se sprejme tudi plan za izvajanje aktivnosti v letu 2021.
Podrobno poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega
koncepta občine Izola za leto 2020 in plan za leto 2021 sta v prilogi in sta sestavni del te
obrazložitve.
Glede na navedeno predlagamo Občinskemu svetu, da sprejme sklep in potrdi letno poročilo za
leto 2020.
Obrazložitev pripravili:
Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA
Boštjan Mljač, vodja projektov - energetik
Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj
mag. Tomaž Umek, Vodja urada
Špela Guštin, Koordinator - energetski manager
Župan
Danilo Markočič
Priloge:
- predlog sklepa,
- letno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2020 in plan za leto 2021.

Predlog!
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: +386 5 66 00 100
E-mail: posta.oizola@izola.si
Internet: www.izola.si

Številka: 354-29/2021
Datum: __
Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14), 20. člena
Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. list RS, št.
56/16), 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave, št. 15/99, 8/00, 8/05, 17/12, 3/18 in 5/18)
ter Sklepa Občinskega sveta Občine Izola o sprejetju Lokalnega energetskega koncepta občine
Izola, številka 352-01-22/2005, z dne 13. 2. 2014 je Občinski svet Občine Izola na __ redni
seji dne __ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih.

2.
Sklep velja takoj.

Župan
Danilo Markočič

Sklep prejmejo:
1. GOLEA, Mednarodni mejni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
2. Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj – 1x,
3. v zbirko dokumentarnega gradiva,
4. arhiv – 2x.

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih

Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA IZOLA
Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-naslov): Špela Guštin - Urad za
gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, tel. 05 66 00 223, el. pošta
spela.gustin@izola.si
Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2014
Datum poročanja: 31. 3. 2021

1. Občina Izola IMA / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja
energetike.
2. Občina Izola JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo.
3. Če JE, v katero? GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

1. V

preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:

‐ učinkovite rabe energije,
‐ izrabe obnovljivih virov energije ter
‐ oskrbe z energijo:
Izvedena aktivnost

Sanacija kotlovnice Športna dvorana
Kraška
Opis: Vgrajen kotel moči 42 kW

Sanacija kotlovnice VČT Livade
Opis: Vgrajenih 5 plinskih kondenzacijskih
kotlov skupne moči 500 kW

Športna dvorana na Kraški: vgradnja
novega klimata z rekuperacijo, grelnim in
hladilnim registrom

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

10.080,00 €

65.625,00 €

254.690,25 €

Struktura
financiranja
izvedene
aktivnosti glede na
vir financiranja

Učinek
aktivnosti1

100 % Butan plin
d.d.

Učinki na letnem
nivoju:
- zmanjšana raba
energije za 8.400
kWh,
- zmanjšanje
emisij CO2 za
1.806 kg,
- zmanjšanje
stroškov za
energente 593 €

100 % Butan plin
d.d.

Učinki na letnem
nivoju:
- zmanjšana raba
energije za
116.000 kWh,
- zmanjšanje
emisij CO2 za
24.940 kg,
- zmanjšanje
stroškov za
energente 9.918 €

100 % Občina Izola

Ukrep se je
izvedel primarno
zaradi zamenjave
dotrajanega
obstoječega
sistema in same
posodobitve. Z
izvedbo ukrepa se
zagotavljanja
ustrezne bivalne
pogoje v
prostorih, tako z

Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

Struktura
financiranja
izvedene
aktivnosti glede na
vir financiranja

Učinek
aktivnosti1

uvedbo
ustreznega
prezračevanja, kot
tudi hlajenja v
toplejših mesecih.

Študija izvedljivosti za vgradnjo toplotne
črpalke, ki uporablja morsko vodo za objekt
18.950,00 €
Sončno nabrežje 8 (v okviru projekta
SEADRION)

85 % Interreg
Adrion

Učinek je
posreden

15 % Občina Izola

10 % Občina Izola
Priprava tehnične dokumentacije za
izvajanje energetskih ukrepov na objektih
in napravah v lasti občine (investicijska in
projektna dokumentacija ter ostalo
svetovanje) za namene:
- Celovita energetska prenova 2 javnih
stavb vključno z OVE in SPTE (Vrtec
Mavrica – Enota Školjka, Športne dvorane
na Kraški)

90 % Tehnična
pomoč Evropska
investicijska bank
(EIB), Program
ELENA

401,82 €

Opomba: Dokumentacija se izdela za
potrebe prijave na razpise za pridobitev
namenskih nepovratnih sredstev, ipd.
oziroma same izvedbe projektov na
področju učinkovite rabe energije ali
uvedbe obnovljivih virov energije.

Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz
LEK v letu 2019 ter plan aktivnosti za leto
2020 za občinski svet (Skladno z 20.
členom Pravilnika o metodologiji in
obvezni vsebini lokalnega energetskega
koncepta (Uradni list RS, št. 56/2016)).

655,74 €

Izvajanje energetskega knjigovodstva in
podpora pri upravljanja z energijo - javna
razsvetljava

1.000,00 €

Opis: Letni vnos podatkov o rabi energije

V okviru Programa
ELENA se pridobi
tehnično pomoč za
pripravo
dokumentacije
projekta v višini
1/20 predvidene
investicije (celotno
obdobje trajanja
projekta od
1.10.2016 do
30.9.2020).

Učinek je
posreden

100 % Občina Izola

Učinek je
posreden

100 % Občina Izola

Učinek je
posreden

Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

Struktura
financiranja
izvedene
aktivnosti glede na
vir financiranja

Učinek
aktivnosti1

100 % Občina Izola

Učinek je
posreden

in letni vnos podatkov izvede o stroških
energije izvede GOLEA (ob brezplačnem
posredovanju podatkov s strani distributerja
in dobavitelja energije), svetovanje
uporabnikom, opozarjanje odgovornih oseb
v primeru ugotovljenih večjih odstopanj,
spremembe vnosne strukture zaradi
sprememb obračuna s strani dobaviteljev,
dodajanje odjemnih mest pri obstoječih
objektih, ustvarjanje uporabniških dostopov
za nove uporabnike in priprava letnega
poročila.

Izvajanje energetskega knjigovodstva v
okviru aplikacije CSRE
Zavodi/objekti:
- Vrtec Mavrica, enota Školjka
- Vrtec Mavrica, enota Livade
- Osnovna šola Vojke Šmuc in telovadnica
Vojke Šmuc
- OŠ Vojke Šmuc, podružnica Korte
- Osnovna šola Livade
- OŠ Dante Alighieri in vrtec L'Aquilone
- Večnamenske telovadnice v Livadah
- Športna dvorana v Kraški
- Športna dvorana Arrigoni
- Palača Manzioli, Italijanska skupnost
- Mestna knjižnica Izola, Mestna knjižnica
- Zdravstveni dom Izola
- Obalne lekarne Koper
- Občina Izola - Sončno nabrežje 8
- Občina Izola - Postojnska 3
- Občina Izola - Postojnska 5
- Dom za družbene dejavnosti na
Gregorčičevi 21
- Glasbena šola
Opis: Izvajanje energetskega knjigovodstva
vključuje vzdrževanje informacijskega
sistema CSRE, posodobitve vnosne
strukture zaradi sprememb obračuna s
strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih
mest pri obstoječih objektih s
spremembami, podpora uporabnikom pri
uporabi aplikacije, ustvarjanje uporabniških
dostopov za nove uporabnike.

2.295,00 €

Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

Struktura
financiranja
izvedene
aktivnosti glede na
vir financiranja

3.060,00 €

100 % Občina Izola

Učinek
aktivnosti1

Izvajanje upravljanja z energijo
Zavodi/objekti:
- Vrtec Mavrica, enota Školjka
- Vrtec Mavrica, enota Livade
- Osnovna šola Vojke Šmuc in telovadnica
Vojke Šmuc
- OŠ Vojke Šmuc, podružnica Korte
- Osnovna šola Livade
- OŠ Dante Alighieri in vrtec L'Aquilone
- Večnamenske telovadnice v Livadah
- Športna dvorana v Kraški
- Športna dvorana Arrigoni
- Palača Manzioli, Italijanska skupnost
- Mestna knjižnica Izola, Mestna knjižnica
- Zdravstveni dom Izola
- Obalne lekarne Koper
- Občina Izola - Sončno nabrežje 8
- Občina Izola - Postojnska 3
- Občina Izola - Postojnska 5
- Dom za družbene dejavnosti na
Gregorčičevi 21
- Glasbena šola
Opis:
- priprava letnega pregleda vnosov
podatkov s strani uporabnikov,
- priprava letnega poročila,
- spodbujanje uporabnikov oziroma
skrbnikov sistema upravljanja z energijo k
sprotnemu vnosu podatkov o rabi energije
in energentov v stavbi,
- vodenje zbirke podatkov o tehničnih
lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja
in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu
rabe energije, vključno s podatki o
zasedenosti stavbe in številu uporabnikov,
- svetovanje pri določitvi in izvajanju
ukrepov za povečanje energetske
učinkovitosti in rabe obnovljivih virov
energije,
- vodenje zbirke podatkov o načrtovanih in
izvedenih ukrepih za povečanje energetske
učinkovitosti in rabe obnovljivih virov
energije.

Učinek je
posreden

Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

Struktura
financiranja
izvedene
aktivnosti glede na
vir financiranja

Učinek
aktivnosti1

Izvajanje upravljanja z energijo - terenski
ogledi in letni posvet
Opis: Izvedeni ogledi štirih objektov
(Telovadnica Arrigoni, Dom za družbene
dejavnosti, Glasbena šola, Postojnska ulica
3) za potrebe pridobitve podatkov z
namenom poročanja pristojnemu
ministrstvu glede izvajanja upravljanja z
energijo javnih stavbah na podlagi 15. člena
Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE)
(Uradni list RS, št. 158/2020).
Terenski ogled vključuje ogled tehničnih
lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja
in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu
rabe energije, vključno s podatki o
zasedenosti stavbe in številu uporabnikov.

1.250,00 €

100 % Občina Izola

Učinek je
posreden

Letni posvet se izvede z delovno skupino za
energetsko učinkovitost na nivoju občine in
vključuje predstavitev doseženih rezultatov
energetske učinkovitosti v objektih
vključenih v sistem CSRE in določitev
plana ukrepov.

Izvedba izobraževalne delavnice za učitelje,
ki izvajajo OVE in URE vsebine v okviru
pouka, krožkov, tehničnih dni ali ostalih
izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah.
320,00 €

100 % Občina Izola

Učinek je
posreden

Tematika izobraževanja - Podnebne
spremembe.

Projekt informiranja in izobraževanja
javnih uslužbencev - izvedba
izobraževalnih seminarjev/konferenc na
temo energetike

/*

/*

*Opomba: Aktivnost je bila izvedena in financirana iz finančnih virov GOLEA ter ostalih
mednarodnih projektov v katere je vključen ta zavod.

Učinek je
posreden

6. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na
Občini Izola na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):
Okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov:
članek z naslovom »Prenovljena javna razsvetljava v Izoli«. Bobnič – La Crida, julij 2020,
članek z naslovom »Zelena shema slovenskega turizma«. Bobnič – La Crida, december 2020,
članek z naslovom »Evropska sredstva za nove kolesarske povezave v Izoli«. Bobnič – La Crida,
december 2020,
članek z naslovom »V kratkem ustrezna rešitev za hlajenje v dveh športnih dvoranah«. Bobnič
– La Crida, december 2020,
članek z naslovom »V krizi zrejo v zeleno mobilnost«, objavljen v časopisu Primorske novice,
dne 7.7.2020
članek z naslovom »Obalna mesta bo povezovala ladjica«, objavljen v časopisu Primorske
novice, dne 12.6.2020
članek z naslovom »Urejajo javno razsvetljavo«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne
28.9.2020.

-

Število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala:
-

Letaki Inovativne finančne sheme za občinske stavbe (Projekt SISMA), razdeljenih 10 letakov,
Brošure Trajnostna modra energija v Mediteranu (Projekt Maestrale), razdeljenih 10 brošur,
Katalog Energetsko vzorčnih točk (Projekt Nekteo), razdeljenih 20 katalogov,
Brošure Učinkovita raba energije s Ciljnim spremljanjem rabe energije v pisarni (GOLEA,
Vrtojba 2014), razdeljenih 10 brošur,
Brošure Učinkovita raba energije v gospodinjstvu (GOLEA, Vrtojba 2014), razdeljenih 10
brošur.

Število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove
teh srečanj:
- Izvedena svetovanja občanom v okviru Energetske svetovalne pisarne ENSVET Izola,
- Izvedba ostalih svetovanj oziroma srečanj za širšo javnost je v domeni Energetske svetovalne
pisarne ENSVET Izola.

Število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili
zaposleni občine:
- Srečanje: »Učinkovito energetsko načrtovanje in izvajanje ukrepov v javnem sektorju ter
uvajanje sodobnih tehnologij za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe v sodelovanju z
lokalnimi deležniki in strokovno javnost,«, dne 22.1.2020, izvedeno v okviru Projekta SECAP
(sofinanciranje s strani programa Interreg Italija-Slovenija) in projekta SEADRION
(sofinanciranje s strani programa Interreg Adriatic-Ionian), dogodek je organizirala GOLEA,
število delavnic: 1, število udeležencev zaposleni občine: 1,
- Spletni seminar Upravljanje z energijo v javnem sektorju, dne 3.11.2020, dogodek je organiziral
BORZEN, število dogodkov: 1, število udeležencev zaposleni občine: 1,
- Spletni seminar Financiranje, dne 10.11.2020, dogodek je organiziral BORZEN, število
dogodkov: 1, število udeležencev zaposleni občine: 1,

- Spletni seminar Energetski pregledi in monitoring, dne 17.11.2020, dogodek je organiziral
BORZEN, število dogodkov: 1, število udeležencev zaposleni občine: 1,
- Spletni seminar Obnovljivi viri energije, dne 1.12.2020, dogodek je organiziral BORZEN,
število dogodkov: 1, število udeležencev zaposleni občine: 1,
- SEADRION Steering Committee meeting, dne 10.12.2020, število udeležencev zaposleni
občine: 1
- Srečanje: »Steering committee - Program tehnične pomoči EIB ELENA,«, dne 26.5.2020,
ZOOM, izvedena v okviru Programa tehnične pomoči EIB ELENA, dogodek je organizirala
GOLEA, število delavnic: 1, število udeležencev zaposleni občine: 1,
- Delavnica Podnebne spremembe, dne 26.08.2020, Vrtojba, dogodek je organizirala GOLEA,
število dogodkov: 1, število udeležencev zaposleni občine: 1.

Druge morebitne aktivnosti:
-

-

-

Nasveti o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih, spletna gradiva dostopna na
https://nasveti.golea.si/, sofinanciranje izdelave v okviru projekta NEKTEO s stani programa
Interreg Slovenija – Avstrija,
Nasveti pri varčevanju z energijo v pisarni, spletna gradiva dostopna na
https://saveenergy.nekteo.eu/sl/domov, sofinanciranje izdelave v okviru projekta NEKTEO s
stani programa Interreg Slovenija – Avstrija,
INFO (Golea) informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 24,
Dogovori za sodelovanje pri projektu Ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE),
Dogovori glede saniranja javne razsvetljave,
Izvedba aktivnosti na področju načrtovanja trajnostne mobilnosti,
Dogovori za izvedbo prenove posameznih javnih objektov ter kotlovnic in izvedbe
investicijskega vzdrževanja,
Dogovori v okviru EU projektov (SEADRION) na temo URE in OVE ter sodelovanje pri
pripravi novih prijav (npr. ELENA 2 promet, ipd.).

7. Za leto 2021 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:
Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir
financiranja

Lokalni energetski koncept Občine Izola
(1. del)

9.200,00 €

100 % Občina Izola

Izdelava Razširjenega energetskega pregleda za OŠ
Vojke Šmuc

4.200,00 €

100 % Občina Izola

VČT Livade: predelava in obnova obstoječega
klimata, pri čemer se zamenja ventilatorje in
krmilno opremo. Kot vir ogrevanja se ohrani
obstoječo kotlovnico, za vir hlajenja pa se predvidi
vgradnja reverzibilnega hladilnega agregata.

139.470 €

100 % Občina Izola

Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v
letu 2020 ter plan aktivnosti za leto 2021 za
občinski svet (Skladno z 20. členom Pravilnika o
metodologiji in obvezni vsebini lokalnega
energetskega koncepta (Uradni list RS, št.
56/2016)).

655,74 €

100 % Občina Izola

1.000,00 €

100 % Občina Izola

2.295,00 €

100 % Občina Izola

Izvajanje energetskega knjigovodstva in podpora
pri upravljanja z energijo - javna razsvetljava
Opis: Letni vnos podatkov o rabi energije in letni
vnos podatkov izvede o stroških energije izvede
GOLEA (ob brezplačnem posredovanju podatkov s
strani distributerja in dobavitelja energije),
svetovanje uporabnikom, opozarjanje odgovornih
oseb v primeru ugotovljenih večjih odstopanj,
spremembe vnosne strukture zaradi sprememb
obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih
mest pri obstoječih objektih, ustvarjanje
uporabniških dostopov za nove uporabnike in
priprava letnega poročila.

Izvajanje energetskega knjigovodstva v okviru
aplikacije CSRE
Zavodi/objekti:
- Vrtec Mavrica, enota Školjka
- Vrtec Mavrica, enota Livade

Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir
financiranja

3.060,00 €

100 % Občina Izola

- Osnovna šola Vojke Šmuc in telovadnica Vojke
Šmuc
- OŠ Vojke Šmuc, podružnica Korte
- Osnovna šola Livade
- OŠ Dante Alighieri in vrtec L'Aquilone
- Večnamenske telovadnice v Livadah
- Športna dvorana v Kraški
- Športna dvorana Arrigoni
- Palača Manzioli, Italijanska skupnost
- Mestna knjižnica Izola, Mestna knjižnica
- Zdravstveni dom Izola
- Obalne lekarne Koper
- Občina Izola - Sončno nabrežje 8
- Občina Izola - Postojnska 3
- Občina Izola - Postojnska 5
- Dom za družbene dejavnosti na Gregorčičevi 21
-Glasbena šola
Opis: Izvajanje energetskega knjigovodstva
vključuje vzdrževanje informacijskega sistema
CSRE, posodobitve vnosne strukture zaradi
sprememb obračuna s strani dobaviteljev,
dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih s
spremembami, podpora uporabnikom pri uporabi
aplikacije, ustvarjanje uporabniških dostopov za
nove uporabnike.

Izvajanje upravljanja z energijo
Zavodi/objekti:
- Vrtec Mavrica, enota Školjka
- Vrtec Mavrica, enota Livade
- Osnovna šola Vojke Šmuc in telovadnica Vojke
Šmuc
- OŠ Vojke Šmuc, podružnica Korte
- Osnovna šola Livade
- OŠ Dante Alighieri in vrtec L'Aquilone
- Večnamenske telovadnice v Livadah
- Športna dvorana v Kraški
- Športna dvorana Arrigoni
- Palača Manzioli, Italijanska skupnost
- Mestna knjižnica Izola, Mestna knjižnica
- Zdravstveni dom Izola
- Obalne lekarne Koper
- Občina Izola - Sončno nabrežje 8
- Občina Izola - Postojnska 3
- Občina Izola - Postojnska 5
- Dom za družbene dejavnosti na Gregorčičevi 21
- Glasbena šola

Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir
financiranja

1.250,00 €

100 % Občina Izola

320,00 €

100 % Občina Izola

Opis:
- priprava letnega pregleda vnosov podatkov s
strani uporabnikov,
- priprava letnega poročila,
- spodbujanje uporabnikov oziroma skrbnikov
sistema upravljanja z energijo k sprotnemu vnosu
podatkov o rabi energije in energentov v stavbi,
- vodenje zbirke podatkov o tehničnih lastnostih
stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih
sistemov stavbe ter o profilu rabe energije,
vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu
uporabnikov,
- svetovanje pri določitvi in izvajanju ukrepov za
povečanje energetske učinkovitosti in rabe
obnovljivih virov energije,
- vodenje zbirke podatkov o načrtovanih in
izvedenih ukrepih za povečanje energetske
učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.
Opomba: Podatke posreduje izvajalcu skrbnik
sistema upravljanja z energijo.

Izvajanje upravljanja z energijo - terenski ogledi in
letni posvet
Opis: Izvede se terenske ogled štirih objektov za
potrebe pridobitve podatkov z namenom poročanja
pristojnemu ministrstvu glede izvajanja upravljanja
z energijo javnih stavbah na podlagi 15. člena
Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Uradni
list RS, št. 158/2020).
Terenski ogled vključuje ogled tehničnih lastnostih
stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih
sistemov stavbe ter o profilu rabe energije,
vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu
uporabnikov.
Letni posvet se izvede z delovno skupino za
energetsko učinkovitost na nivoju občine in
vključuje predstavitev doseženih rezultatov
energetske učinkovitosti v objektih vključenih v
sistem CSRE in določitev plana ukrepov.

Izvedba izobraževalne delavnice za učitelje, ki
izvajajo OVE in URE vsebine v okviru pouka,
krožkov, tehničnih dni ali ostalih izobraževalnih
aktivnosti v vrtcih in šolah (1 udeleženec).

Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir
financiranja

/*

/*

/*

/*

OVE in URE dan.
Opis: Dan obnovljivih virov in učinkovite rabe
energije, poimenovan OVE in URE dan. V sklopu
tematsko obarvanega dogodka se širi zavest in
prispeva k dvigu kulture trajnostne energetike med
otroki. Dogodek organizira Golea.

Projekt informiranja in izobraževanja javnih
uslužbencev - izvedba izobraževalnih
seminarjev/konferenc na temo energetike

*Opomba: Aktivnost bo izvedena in financirana iz finančnih virov GOLEA ter ostalih mednarodnih
projektov v katere je vključen ta zavod.

Priloge:
-

Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju).
Ostale morebitne priloge.

