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1. UVOD 
 

Zavod GOLEA - Goriška Lokalna Energetska Agencija je ustanovila Mestna občina 

Nova Gorica na osnovi Odloka o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Mestni svet 

Mestne občine Nova Gorica dne 23. 02. 2006. Statusno gre za gospodarski zavod v 

100% javni lasti Mestne občine Nova Gorica.  

Zavod ima pri prijavah na mednarodne projekte status »public equivalent body«, saj 

je v večinski javni lasti in imajo osebe javnega prava v Svetu zavoda večino. 

Zainteresirane občine na območju delovanja agencije  oddajo dela t.i. energetskega 

menedžerja na podlagi  15. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah 

lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 74/2009) oziroma skladno z 325 členom 

Energetskega zakona EZ-1 (Ur.l. RS, št. 17/2014, ki pravi:                                         

(1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko za izvajanje nalog iz tega zakona, ki so v 

pristojnosti lokalnih skupnosti, ustanovi oziroma pooblasti lokalno energetsko 

organizacijo.                     

(2) Naloge, ki jih lokalne energetske organizacije izvajajo v javnem interesu so:                       

- priprava in izvajanje lokalnih energetskih konceptov;                                                               

- naloge povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo,                       

- izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih 

virov energije.  

Ustanovitev zavoda je plod uspešne prijave na program »Intelligent Energy Europe«, 

ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij po celotnem prostoru EU. 

GOLEA je bila druga od trenutno sedmih delujočih lokalnih energetskih agencij v 

Sloveniji.  

Agencija GOLEA je v letu 2009 zaključila triletno obdobje sofinanciranja delovanja s 

strani Evropske komisije in se tako od leta 2010 dalje financira izključno na osnovi 

prihodkov iz naslova vodenja mednarodnih projektov in nalog, ki jih na osnovi 

sklenjenih pogodb o izvajanju energetskega menedžmenta izvaja v posameznih 

občinah ter del, ki jih izvaja na trgu za občine ter druge javne in zasebne naročnike.   
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Zavod ima naslednje organe:  
 

- Svet zavoda, ki ga sestavlja pet članov, tri je imenoval Mestni svet Nova 

Gorica, kot predstavnike ustanovitelja in sicer g. Darka Lična, g. Tadeja 
Pliberška in g. Tase Lazovskega, enega župan Mestne občine Nova Gorica, 
kot predstavnika uporabnikov in sicer ga. Tatjano Gregorčič ter enega Svet 
delavcev zavoda in sicer g. Boštjana Mljača iz vrst zaposlenih. Svetu zavoda 
predseduje g. Darko Ličen.   

 
- Strokovni svet zavoda, ki ga vodi direktor zavoda, sestavljajo pa ga 

strokovnjaki iz delovnega področja zavoda: Radko Carli, univ.dipl.inž.el., 
Tomislav Ličen, univ.dipl.inž.str., Matija Puš, univ. dipl. inž. str, mag. Bojan 
Likar, univ.dipl.inž.el., mag. Bogomil Kandus, univ.dipl.inž.str., Simon Mokorel, 
univ.dipl.inž.str., Peter Blažek, univ.dipl.inž.str., Andrej Černe, univ.dipl.inž.el., 
Aleksander Uršič, inž.el., Roman Heuffel, univ.dipl.inž.el. in Egon Rebec, 
univ.dipl.inž.gozd.  
 

- Direktor zavoda, Rajko Leban, univ.dipl.inž.str.   
 
Poslanstvo zavoda oziroma Goriške lokalne energetske agencije GOLEA je 
trajnostni razvoj Primorske skozi doseganje energetske samooskrbe regije, s 
stalnim izboljševanjem energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov 
energije.  
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2. POSLOVANJE ZAVODA GOLEA V LETU 2014 
 

Zavod GOLEA - GOriška Lokalna Energetska Agencija je v letu 2014 dosegla za 
1.669.524 € vseh prihodkov. Iz naslova prihodkov iz poslovanja je beležila za 
1.218.053 € prihodkov, od tega iz naslova tržnega dela 332.076 €, od tega 270.350 € 
izstavljenih računov za izvedena dela na trgu ter za 61.726 € računov za 
sofinanciranje aktivnosti izobraževanja, promocije, vodenja projekta OVE v 
primorskih občinah s strani v projekt vključenih občin. V prihodkih iz poslovanja 
beležimo tudi za 885.977 € računov za investicije na projektu OVE v primorskih 

občinah in kjer gre samo za prefakturiranje računov izvajalcev naprej občinam, kjer 
so se investicije izvajale in tako na sam poslovni rezultat nimajo vpliva. Poleg 
prihodkov iz poslovanja pa je bilo še za 451.471 € drugih prihodkov, kjer večinoma 
te prihodke predstavljajo certifikati oziroma zahtevki na mednarodnih projektih.   
 

 
 

V kolikor doseženo realizacijo primerjamo s planom, potem ugotovimo, da je bila 
realizacija nekoliko nižja od planirane v višini 1.800.000 € celotnih prihodkov. Pri 
investicijah učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na projektu OVE v primorskih 
občinah se je v leto 2015 preneslo za 206.500 € investicij, saj morajo pri tem lastni 
delež zagotoviti tudi sodelujoče občine in kar je glavni razlog za odstopanje od plana. 
Manj od planiranih je bilo tudi za 104.065 € certifikatov oziroma zahtevkov na 
mednarodnih projektih. Je bilo pa več realizacije na čisti tržni dejavnosti v višini 
106.958 €, kar kaže na izvedene ukrepe zavoda v pričakovanju manjšega obsega 
poslov iz naslova mednarodnih projektov na prehodu iz stare v novo finančno 
perspektivo v letih 2015 in 2016, saj se še vedno čaka na sprejem cele vrste Uredb, 
da lahko črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi sploh steče.  
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Celotni odhodki so  letu 2014 znašali 1.661.093 €, od tega največ stroški storitev 
v višini 1.222.750 € in kjer gre za upoštevati 885.977 € prefakturiranih računov 
izvajalcev energetskih sanacij objektov sodelujočih občin v projektu OVE v 
primorskih občinah, sicer bi ti stroški realno znašali 336.773 €. Stroški blaga, 
materiala in storitev tako skupaj znašajo 1.222.807 €. 
Stroški dela so znašali 373.265 €, in so se povečali predvsem zaradi večjega števila 

zaposlenih preračunanih iz ur in sicer iz 9,86 v letu 2013 na 10,62 v letu 2014. 
Bistveno pa se je glede na izvedene nakupe opreme povečal strošek amortizacije 
in je v letu 2014 znašal 49.749 € (v letu 2013 le 23.821 €). Tu gre predvsem za 
vgrajeno merilno opremo projekta Marie v višini 8.500,00 € in Alterenergy v višini 
31.938,77 € za izvajanje energetskega monitoringa v sklopu sistema upravljanja z 
energijo ter postavitev električnih polnilnih mest in nabavo električnih skuterjev na 
projektu Alterenergy, v začetku leta 2015 pa se je nabavilo še kolesa. Pri projektu 
OVE se je za potrebe izobraževanja in ozaveščanja postavilo brunarico URE in OVE 
v vrednosti 33.617,00 €, če upoštevamo še nabavo računalniške in pisarniške 
opreme v višini 8.105,00 € je bilo v letu 2014 nabavljeno za 73.660,77 € opreme.  

Pri stroških beležimo še finančne odhodke v višini 9.924 €, saj glede na izredno 
dolgo ročnost sredstev na mednarodnih projektih mora zavod za potrebe poslovanja 
najemati kratkoročne kredite, ostali stroški in drugi odhodki pa znašajo 348 €.  
 

V primerjavi s planom so stroški ob upoštevanju nekoliko nižje realizacije na nivoju 
plana razen pri strošku amortizacije zaradi že navedenih dejstev.  
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Presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2014 znašal 8.431 €, po obračunu 
davka od dohodkov pridobitne dejavnosti pa znaša čisti presežek prihodkov 
nad odhodki 7.242 €.  
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Iz bilance stanja per 31.12.2014 izhaja povečanje opredmetenih osnovnih 
sredstev iz 77.479 € v letu 2013 na 102.132 € v letu 2014, kar ima za posledico tudi 
bistveno višje stroške amortizacije v bilanci uspeha v obdobju 1.1. – 31.12.2014. 
Ostala sredstva pa so se znižala, tako da celotna sredstva per 31.12.2014 znašajo 
599.981 €, predvsem na račun zmanjšanja terjatev in posledično temu tudi 

obveznosti. 
 

Pri kratkoročnih sredstvih v višini 472.890 € beležimo za 464.442 € kratkoročnih 
poslovnih terjatev, od tega za 33.967 € do kupcev ter za 430.475 € drugih 
kratkoročnih terjatev, katere predstavljajo predvsem terjatve iz naslova 
mednarodnih projektov (poknjiženi prejeti certifikati). Tu gre za poudariti izredno 

dolgo ročnost sredstev (od 6 do 12 mesecev), saj preteče ogromno časa preden 
prvostopenjska kontrola na naših ministrstvih pregleda naše zahtevke in izda 
certifikate, nato pa na izplačilo s strani Evropske komisije preko vodilnega partnerja. 
Navedeno povzroča zavodu likvidnostne težave in se mora zato kratkoročno 
zadolževati pri poslovnih bankah. Stanje kratkoročnih finančnih obveznosti do 
finančnih institucij per 31.12.2014 znaša 166.010 €.  
 

Problem zalaganja sredstev na mednarodnih projektih se kaže tudi v 77% deležu 
kratkoročnih terjatev v vseh sredstvih. Razliko do vseh sredstev v višini  599.981 € 
predstavljajo na aktivi (na sredstvih) predvsem opredmetena osnova sredstva v višini 
102.132 € in denarna sredstva v višini 8.448 €.  
 

Na strani pasive (virov sredstev) pa so temu ustrezne poslovne obveznosti v višini 
177.026 € in finančne obveznosti v višini 166.010 €.                                                            
 

Struktura sredstev in virov sredstev per 31.12.2014 v skupni višini 599.981 € 
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3. OPRAVLJENO DELO NA TRGU 
 

Osnovno poslanstvo lokalnih energetskih agencij je izvajanje nalog 
energetskega upravljalca občin na območju katerem delujejo. Ključna pri tem sta 
naslednja člena novega EZ-1, ki je bil v mesecu februarju 2014 sprejet v DZ RS:  

324.člen 
(sistem upravljanja z energijo) 

 
(1) Osebe javnega sektorja vzpostavijo sistem upravljanja z energijo.  

 

(2) Vlada z uredbo določi zavezance in minimalne vsebine sistema upravljanja z energijo, ki vključujejo cilje s področja energetske 

učinkovitosti in obnovljivih virov energije, ukrepe za doseganje ciljev, odgovorne osebe in način preverjanja doseganja ciljev. 

 

(3) Vlada v uredbi iz prejšnjega odstavka določi tudi obvezne deleže obnovljivih virov in nivo energetske učinkovitosti stavb oseb javnega 

sektorja ter ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega 

sektorja. 

325.člen 
(lokalne energetske agencije) 

 
(1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko za izvajanje nalog iz tega zakona, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti, ustanovi oziroma pooblasti 

lokalno energetsko organizacijo.  

 

(2) Naloge, ki jih lokalne energetske organizacije izvajajo v javnem interesu, so: 

 priprava in izvajanje lokalnih energetskih konceptov, 

 naloge povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo, 

 izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

 

(3) Lokalne energetske organizacije vodijo ločene računovodske evidence za sredstva, namenjena opravljanju nalog v javnem interesu iz 

prejšnjega odstavka. 

 

Na podlagi Direktive 2012/27/ES in EZ-1 je v pripravi in tik pred javno obravnavo 
Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju in na podlagi katere bodo morale 
vse osebe javnega prava pričeti z izvajanjem sistema in enkrat letno poročati 
ministrstvu pristojnem za energijo o rabi energije za preteklo leto.  
 

Zavedajoč se nujnosti relevantnih vhodnih podatkov ter strokovno neodvisno 
pripravljene projektne in investicijske dokumentacije GOLEA zadnja leta intenzivno 
uvaja v občinah energetsko knjigovodstvo s ciljnim spremljanem rabe energije tudi 
skozi aktivnosti na mednarodnih projektih.   
 

CSRE je GOLEA uvedla v občinah: Tolmin, Bovec, MO Nova Gorica, Ajdovščina, 
Kanal ob Soči, Brda, Idrija, Šempeter-Vrtojba, TNP Trenta, Cerkno, Kobarid, Komen, 
Sežana, Divača, Miren-Kostanjevica, Hrpelje-Kozina in SGLŠ Postojna. V nekaterih 
ostalih občinah pa se sistem uvaja Izola, Ilirska Bistrica,.. Skupaj je v sistemu že 
preko 170 javnih stavb.  
 

Vodja projekta uvajanja sistema upravljanja z energijo v občinah je g. Nejc Božič, 
dipl.inž.str., v pomoč pa mu je sodelavec g. Matej Pahor, univ.dipl.inž.str.   
Področje Lokalnih energetskih konceptov ter akcijskih načrtov URE (učinkovite rabe 
energije) in OVE obnovljivih virov energije) v občinah pokriva g. Boštjan Mljač, 
dipl.gosp.inž. 
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Tu gre posebej za izpostaviti, da energetsko knjigovodstvo samo po sebi ne 
prinaša prihrankov. Če nekdo v neko aplikacijo samo mesečno vnaša podatke o 
rabi energije za neko stavbo in nato letno poroča, s tem še ne bo prihrankov. 
Prihranki lahko nastanejo šele, ko se z rabo energije v stavbi seznani 
uporabnike ter tako izvaja informiranje, ozaveščanje in izobraževanje končnih 
uporabnikov. 

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

 
 

Ko govorimo o sistemu upravljanja z energijo je za dosego prihrankov torej ključna 

povratna zanka s preverjanjem doseganja ciljev na področju energetske 
učinkovitosti, pripravo ukrepov v primeru nedoseganja ciljev,..  

Energetsko 

planiranje

Energetska politika

Preverjanje

Nadzorovanje, 

merjenje in analiza

Notranja presoja

Neskladnosti, 

popravki, korektivni 

in preventivni ukrepi

Vodstveni 

pregled

Izvajanje in 

delovanje

Nenehno 

izboljševanje

  
Sistem upravljanja z energijo po SIST EN ISO 50001:2011 

Povratne informacije 

Kako izvajati? 
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Vodja področja investicijske dokumentacije je ga. Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol., 
področja javnega naročanja pa ga. Irena Pavliha, dipl.ekon..  
Področje energetske sanacije javne razsvetljave vodi g. Boštjan Mlač, dipl.gosp.inž.: 
 

Tesno povezano z energetskim knjigovodstvom so energetske izkaznice. Na tem 
področju je GOLEA že pridobila javno pooblastilo za izdajo teh izdala preko 60 
izkaznic. Izpit neodvisnega strokovnjaka za izdajo energetskih izkaznic je opravil g. 
Rajko Leban, univ.dipl.inž.str., v pomoč mu je g. Matej Pahor, univ.dipl.inž.str.  
 

Stavbe v sistemu CSRE GOLEA:  

 
 

 
Reference zavoda najdete na spletni strani:  

http://www.golea.si/sl/reference 
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4. MEDNARODNI PROJEKTI 

                                                         
Projekt švicarskega sklada: OVE V PRIMORSKIH OBČINAH  

www.golea.si/ove 
 

V okviru programa: Švicarski prispevek 
Trajanje projekta: januar 2010 do avgust 2015 (možnost podaljšanja do 12/2015) 
Vrednost projekta: 4.215.8611 EUR 
Realizacija 31.12.2014: 3.770.752,56 € oz. 89,4% 
Ostanek vrednosti: 530.108,44 € (od tega strošek osebja 65.162,91 € , investicij 
206.500 €, ostalo krožki v šolah in zunanji izvajalci) 
Vodja projekta: Primož Ladava, univ.dipl.soc.dr.info. primoz.ladava@golea.si  
Z 1.3.2015 prevzame vodenje projekta Rajko Leban, univ.dipl.inž.str. 
rajko.leban@golea.si  
Zunanja strokovna sodelavka: Alenka Palian, univ.dipl.soc. alenka.palian@golea.si  
 

V letih 2010-2015 se na primorskem izvaja projekt Švicarskega sklada “Obnovljivi viri 
energije v Primorskih občinah”. Projekt izvaja in vodi Goriška Lokalna Energetska 
Agencija-GOLEA. To je eden večjih projektov na področju obnovljivih virov v tem 
delu Slovenije.  
Projekt je vreden 4,2 mio EUR (z potrjeno širitvijo v letu 2013). V njem sodelujejo 
naslednje primorske občine: Cerkno, Šempeter-Vrtojba, Brda, Tolmin, Koper, Pivka, 
Ilirska Bistrica, Pivka, Piran, Mestna občina Nova Gorica ter Triglavski narodni park. 
 

Glede na spremembo tečaja CHF / EURO je v letu 2015 možna dodatna širitev 
projekta, saj je sedaj upoštevan tečaj 1,22. V tem primeru se bo v sodelujočih 
občinah izvedlo dodatne investicije v energetsko sanacijo objektov. Dokončna 
odločitev bo znana ob letnem obisku donatorja v Sloveniji konec marca 2015. V tem 
primeru se predlaga podaljšanje projekta do konca leta 2015.  
 

Projekt je sestavljen iz treh aktivnosti in sicer: 
- aktivnost 1 (zaključena): postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupni 

ograji hitre ceste A2 odsek Bazara-Vrtojba. Gre za prvo sončna elektrarna na 
protihrupni ograji v Sloveniji. Vrednost investicije je znašala 585.164 EUR. 
Elektrarna dolga je 684 metrov, sestavlja jo 644 panelov, nazivna moč 
elektrarne znaša 167 kWp in letno proizvede cca 190 MWh ur el. energije. 

- aktivnost 2 (zaključenih 12 kotlovnic): skupaj prenova 12 kotlovnic 
(ogrevanje 30 objektov) in zamenjava energenta kurilnega olje ----> lesna 
biomasa ter dobava toplote za 15 let. Vrednost investicij je znašala: 1.774.940 
EUR. Vrednost dobave toplote za oddane objekte znaša 2.480.596 EUR. 

- aktivnost 2a: energetska sanacija stavb, kjer so potekale zamenjave kotlov.  
- aktivnost 3 (še v teku): izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih 

virov energije ter učinkovite rabe energije. Vrednost te aktivnosti znaša 
540.000 EUR. 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
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V letu 2014 so se izvedle energetske sanacije stavb vključene v aktivnost 2a:  
 

Naročnik Objekt Vrsta del Vrednost brez 
DDV 

Izvajalec 

Občina Šempeter 
-Vrtojba 

OŠ Vrtojba fasada, stavbno 
pohištvo, streha 

92.518,13 € MAKRO 5 
GRADNJE d.o.o. 

Občina Brda OŠ Kojsko fasada, stavbno 
pohištvo, streha 

118.430,33 € INŽENIRING 
RUPENA d.o.o. 

Občina Tolmin Knjižnica Cirila 
Kosmača 

stavbno pohištvo, 
streha 

110.332,78 € MOLLIER d.o.o. 
Celje 

Občina Piran Severni trakt OŠ 
Vicenzo e Diego 
De Castro 
Piran-POŠ 
Sečovlje 

fasada, stavbno 
pohištvo, streha 

120.534,23 € MOLLIER d.o.o. 
Celje 

Mestna občina 
Koper 

OŠ Hrvatini fasada, stavbno 
pohištvo 

196.408,95 € MAKRO 5 
GRADNJE d.o.o. 

Mestna občina 
Koper 

OŠ Šmarje fasada, stavbno 
pohištvo, streha 

Mestna občina 
Nova Gorica 

OŠ Trnovo prenova kotlovnice 102.345,84 € EKO LES 
ENERGETIKA d.o.o. 

15 letna dobava 
toplote 

53.977,50 € 

fasada, stavbno 
pohištvo, streha 

49.029,,13 € INŽENIRING 
RUPENA d.o.o. 

SKUPAJ:                                                                         794.547,76 € 
 

K temu je za dodati še izvedene male investicijske ukrepe, kot je vgradnja merilne 
opreme za energetski monitoring, namestitev diplay-a v avle za potrebe promocije in 
ozaveščanja, vgradnja termostatskih ventilov na radiatorje,..  v navedenih objektih v 
višini 100.287,20 € brez DDV. 
 

Na projektu OVE per 31.12.2014 nismo beležili odprte terjatve iz zahtevka. Na PČR 
smo knjižili 11.599,96 € iz naslova poročila št. 13 ter 2.800 € stroškov dela za 
decembrske plače, izplačane januarja 2015.  
 

Stanje zahtevkov per 31.12.2014: 0,00 € 
 
 
 
 

mailto:info@golea.si
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Strateški projekt ALTERENERGY   

www.golea.si/alterenergy 
 

V okviru programa: Jadranski čezmejni program IPA Adriatic 
Trajanje projekta: september 2011 – avgust  2015 
Vrednost projekta: 12,5 milijona EUR, GOLEA: 533.759,28 EUR (po de 
commitmentu) 
Realizacija 31.12.2014: 399.365,28 € oz. 75% 
Ostanek vrednosti: 134.394 €, neto 127.674,30 € (kolesa gredo v leto 2015) 
Vodja projekta: dr. Vanja Cencič, vanja.cencic@golea.si 
 

Cilj strateškega projekta Alterenergy je prispevati k trajnostni rabi energije v 
majhnih občinah na območju Jadrana. Z vizijo energetske samooskrbe občin se želi 
doseči celostno in trajnostno upravljanje energetskih virov in proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov energije.  
 

Projekt združuje 18 partnerjev iz osmih držav; Slovenijo zastopa agencija GOLEA - 
Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica. Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor - Direktorat za energijo pa sodeluje kot pridruženi partner.  
   

Na regionalnem nivoju agencija GOLEA vodi aktivnosti v petih izbranih občinah 
z manj kot 10.000 prebivalci s ciljem doseganja večje energetske samooskrbe 

občin.  
Kot pilotne občine sodelujejo: Brda, Miren-Kostanjevica, Divača, Šempeter-
Vrtojba in Pivka. 
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2014:  125.989,79 €  
 
 

Projekt ADRIACOLD 

www.golea.si/adriacold 
 

V okviru programa: Jadranski čezmejni program IPA Adriatic 
Trajanje projekta: 1. oktober 2012  
Zaključek projekta: 31. marec 2015 
Vrednost projekta: 2.635.000 EUR, GOLEA: 151.871,00 EUR (po de commitmentu) 

Realizacija 31.12.2014: 125.682 € oz. 83%  
Ostanek vrednosti: 26.189 €, neto 24.879,55 € 
Vodja projekta: dr. Vanja Cencič, vanja.cencic@golea.si 
 

Cilj projekta Adriacold je identifikacija rabe energije za hlajenje ter postavitev 

inovativnih pilotnih sistemov hlajenja. Končni rezultat bo nabor podatkov o potrebi 
po hlajenju v državah, ki so vključene v projekt, predstavljene pa bodo najbolj 
učinkovite in primerne tehnologije solarnega hlajenja. Realiziranih bo več pilotnih 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
http://www.golea.si/alterenergy
mailto:vanja.cencic@golea.si
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primerov, eden tudi v Sloveniji, na območju občine Piran. Pomemben del bo 
predstavljal tudi delovni sklop 5 – krmiljenje naprave in zbiranje ter obdelava 
podatkov na podlagi vgrajene merilne opreme, delovni sklop 6 - izdelava študij 
izvedljivosti postavitve opreme za solarno hlajenje s tehničnimi podatki za različne 
vrste objektov z namenom pospeševanja rabe tehnologije na IPA območju, 
predstavitev dobrih praks,… ter delovni sklop 2, ki je namenjen promociji projekta 
in ozaveščanja javnosti. 
 

Projekt združuje 12 projektnih partnerjev iz petih držav. Slovenski partnerji projekta 
so agencija GOLEA, Inštitut Jožef Stefan ter Občina Piran. Poslanstvo projekta je 
širjenje informacij o možnostih rabe obnovljivih virov energije za potrebe 
hlajenja objektov (javnih, kmetijskih, turističnih, industrijskih in storitvenih) na 
območju držav Jadranskega bazena in na ta način prispevati k povečanju 
neodvisnosti od fosilnih goriv.  
 

V okviru projekta je projektni partner občina Piran, v soglasju z ostalimi partnerji 
projekta, izbrala objekt Vrtec Mornarček, kjer je implementiran sistem solarnega 
hlajenja.    

 
Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2014:  31.896,96 €  
 
 

 

                                                                                                 
Zaključen strateški projekt MARIE 
http://www.golea.si/marie 
 

Program: Mediteran 
Trajanje projekta: april 2011 – december 2014 
Vrednost projekta: 5,9 mio EUR, GOLEA: 195.280,00 EUR 
Realizacija 31.12.2014: 195.280,00 € oz. 100% 
Ostanek vrednosti: /  
Vodja projekta: dr. Vanja Cencič, vanja.cencic@golea.si 
 

Program Mediteran financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) v okviru 
evropskega cilja 3 teritorialno sodelovanje. Projekt je sofinanciran v višini 85% 
vrednosti celotnega projekta, 15% vrednosti pa predstavlja lastni delež 
financiranja. 
 

V projektu sodeluje 23 partnerjev iz 9-ih sredozemskih držav.  
Cilj strateškega projekta MARIE je odpraviti institucionalne in finančne ovire ter 
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.  
 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
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Znotraj projekta se je izvedlo: 
 

 Poenostavitev in vzpostavitev skupnih implementacijskih orodij za 
izboljšanje rabe in upravljanja z energijo v stavbah, dvig konkurenčnosti 

lokalnih majhnih in srednje velikih podjetij,  

 Ukrepi in orodja za podporo razvoja in uporabe inovativnih materialov za 

izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječih stavb in predvidenih 
novogradenj, 

 Implementacija novih finančnih mehanizmov za izboljšanje energetske 

učinkovitosti stavb (npr. ESCO model),  

 Dvig znanja, ki zadeva energetsko učinkovitost stavb. 
 

V projektu sodeluje občina Brda, kjer se bo izvedel tudi pilotni primer prenove 
občisnke stavbe preko javno-zasebnega partnerstva na podlagi pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov podjetja za energestke storitve.  
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2014:     63.893,65 €  
 
                                                                                     

Nov projekt ENERCOAST 
 

Program: Mediteran 
Trajanje projekta: junij 2014 – maj 2015 
Vrednost projekta: 367.000,00 EUR, GOLEA: 68.000,00 EUR 
Realizacija 31.12.2014: 35.856 € oz. 53%  
Ostanek vrednosti: 32.144 €, neto 27.322,40 €  
Vodja projekta: dr. Vanja Cencič, vanja.cencic@golea.si 
 

Cilj projekta je analiza rabe energije obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe 
energije na obalnem območju vključenih držav. V okviru projekta bo izveden nabor 
podatkov, analiza podatkov, analiza tehnologij, obstoječe zakonodaje ter izdelava 
predloga ukrepov za povečanje rabe OVE in URE na omenjenem območju. V 
projekt sta vključeni tudi občina Koper in Luka Koper na nivoju katerih bo 
analizirano obstoječe stanje ter predlog ukrepov za povečanje energetske 
samozadostnosti z uporabo zelenih rešitev.  
 
Na PČR smo knjižili za 3.000 € stroškov plač za december 2014. 
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2014:   27.927,91 €  
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Zaključen projekt EnergyVillab 

http://www.golea.si/energyvillab 
 

Program: SLO-ITA 
Trajanje projekta: november 2011 – maj 2014 
Vrednost projekta: 1.34 mio EUR, GOLEA:  94.500 EUR 
Realizacija 31.12.2014: 94.500,00 € oz. 100% 
Ostanek vrednosti: / 
Vodja projekta: Primož Ladava, univ.dipl.soc.dr.info.  primoz.ladava@golea.si 
 

S projektom se v čezmejnem področju ustanavlja mreža živih laboratorijev (Living 
Labs), 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 z 
vključevanjem proizvodnih okolij, univerz, centrov inovativnosti, občinskih oblasti in 
državljanov. 
 

Poslanstvo projekta VILAGO – ki je virtualni laboratorij javnih zgradb z visoko 
energetsko učinkovitostjo – je ustvariti virtualni laboratorij, ki ima za cilj obnoviti in 
modernizirati javne zgradbe ter spremljati uvedbo obnovljivih virov energije in njeno 
racionalno porabo. Živi laboratorij si je poleg tega zastavil še naslednje cilje: 
ustvariti nove možnosti za podjetja v privatnem sektorju za izboljšanje stanja 
zaposlenosti, izboljšati kakovost delovnega okolja v javnih zgradbah, zvišati raven 
varčevanja v javnem sektorju s posledičnim zmanjšanjem stroškov za 
davkoplačevalce. 
 

Golea je lokalna agencija za energijo, ki pokriva celotno območje Primorske regije 
(23 občin). Namen agencije GOLEA je ustvariti virtualni laboratorij z naborom in 
promocijo vseh dogodkov, novic in dobrih praks na področju obnovljivih virov 
energije (RES) in njene racionalne rabe (RUE). Golea kot agencija za energijo 
spodbuja, velikokrat pa je tudi sama pobudnica, dejavnosti, ki so povezane s 
področjem obnovljivih virov energije in njene racionalne rabe. Ima tudi dostop do 
podatkov v zvezi s temi temami. Ker so te dejavnosti generični procesi ustvarjanja 
in izvajanja dogodkov in dejavnosti na področju obnovljivih virov energije, je nujno, 
da ta institut kot agencija za energijo spremlja in zbira tiste, ki jih je najlaže doseči 
znotraj okolja Living Lab. 
 

Virtualnega laboratorij VILAGO je nastal kot odgovor na razvoj ESCO financiranja v 
SLO ter sklepanje PPP (Public, Private, Partnership) - javno zasebnih partnerstev.  
ESCO (financiranje po mehanizmu Energy Service Company - energetsko 
pogodbeništvo) je idealen stik zasebnega in javnega sektorja (PPP) in sledi ideji 
projekta EnergyVillab. Podatki se zbirajo iz CSRE informacijskega sistema GOLEE, 

mailto:info@golea.si
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in se prenašajo na internetni portal VILAGO ( http://vilago.golea.si ), ki je del rešitve 
virtualnega laboratorija. 
 

Ideja villaba VILAGO je olajšati ESCO podjetju izbiro potencialnih stavb za 
energetsko sanacijo na podlagi javno objavljenih podatkov o rabi energije v stavbah 
ter izvedenih ukrepih URE.  Na strani javnega sektorja to pomeni izboljšanje kvalitete 
bivanja v javnih stavbah in nenazadnje tudi prihranke davkoplačevalskega denarja, 
zaradi manjše porabe energije. 
 

Prav na osnovi že izdelane spletne platforme in javnega prikaza podatkov o rabi 
energije v javnih stavbah pa nastaja tudi na državnem nivoju ob bazi energetskih 
izkaznic še baza o rabi energije na letnem nivoju za javne stavbe za katere bo 
obvezna izdelava energetske izkaznice.  
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2015:   25.011,81 €  
 
 
 

                                                             
 

ENRI-energetska učinkovitost v terciarnem sektorju 
http://www.golea.si/enri 
 

Program: SLO-ITA 
Trajanje projekta: oktober 2012 – marec 2015 
Vrednost projekta: 605.000 EUR, GOLEA:  91.000 EUR 
Realizacija 31.12.2014: 52.545 € oz. 58% 
Ostanek vrednosti: 38.455 €, neto 36.532,25 € 
Vodja projekta: Primož Ladava, univ.dipl.soc.dr.info.  primoz.ladava@golea.si 
Z 1.3.2015 prevzame vodenje projekta Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol. 
ivana.kacafura@golea.si  
 

ENRI je projekt obnovljivih virov energije in energetskega varčevanja za tretji sektor. 
 

GOLEA bo zagotavljala znanstveno-tehnični prispevek v okviru energetskih storitev, 
ki jih opravlja (energetsko management, analiza rabe energije, izdelava energetskih 
projektov in druge študije povezane z učinkovito rabo ter obnovljivimi viri energije). 
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2014:  29.773,41 €  
 
 
 

mailto:info@golea.si
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TRAP-EE 
http://www.golea.si/trap-ee 
 
Program: Vseživljenjsko učenje 
Trajanje projekta: oktober 2013 – marec 2015 
Vrednost projekta: 150.579,25 EUR, GOLEA:  41.246,30 EUR 
Realizacija 31.12.2014: 35.607,30 € oz. 87% 
Ostanek vrednosti: 5.639 €, neto 4.229,25 €  
Vodja projekta: Nejc Božič, dipl.inž.str., nejc.bozic@golea.si 

 
Sektorski program Leonardo da Vinci (program Vseživljenjsko učenje) se osredotoča 
na učne potrebe posameznikov in delodajalcev ter bogati ponudbo poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. Projekti »prenosa inovacij« (v sklopu programa 
Leonardo da Vinci) pa so večstranski projekti, ki s prenosom, prilagoditvijo in 
integracijo že obstoječih inovativnih rešitev in uspešnih praks prispevajo k višanju 
kakovosti in privlačnosti tovrstnega izobraževanja. 
Projekt TRAP-EE (TRAining Personnel towards operational Eenergy Effciency of the 
buildings), kjer kot partner sodeluje tudi GOLEA, je bil v shemi »Prenosa inovacij« 
(Leonardo da Vinci), kot najbolje ocenjeni izbran za sofinanciranje. 
Ključni cilj projekta TRAP-EE je razvoj izobraževalnega programa za razvoj 
kompetenc upravljavcev in skrbnikov stavb (hišnikov) za zagotavljanje obratovalne 
energetske učinkovitosti in kakovostnega notranjega okolja v javnih stavbah. 
V sklopu projekta TRAP-EE smo najprej analizirali potrebe lokalnih okolij in 
prepoznali specifične izobraževalne zahteve ciljne skupine skrbnikov javnih stavb 
(potrebna znanja in kompetence, primerne učne metode itd.). Na podlagi prenosa že 
obstoječih izobraževalnih gradiv in programov avstrijskega partnerja razvijamo 
izobraževalni program s poudarkom na izkustvenem učenju in reševanju konkretnih 
problemov obratovalne energetske učinkovitosti v stavbah. 
 

Izvedena bodo 3 pilotna izobraževanja, dve v Sloveniji in eno na Hrvaškem. Pilotna 
izobraževanja bodo usposobila 30-60 skrbnikov javnih stavb treh različnih 
segmentov, in sicer: skrbnike stavb Univerze v Ljubljani, skrbnike stavb šol in vrtcev 
primorske regije in skrbnike stavb javne uprave zagrebške regije. 
Izobraževanja so se pričela odvijati v oktobru 2014. 
 

Stanje zahtevkov per 31.12.2014:  6.332,08 €  
 
 
 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
http://www.golea.si/trap-ee
mailto:nejc.bozic@golea.si
http://www.golea.si/sl/trap-ee/-/asset_publisher/hV1Hc3joQkgH/content/izvedba-intervjujev?redirect=http%3A%2F%2Fwww.golea.si%2Fsl%2Ftrap-ee%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hV1Hc3joQkgH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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CEEM - Central environmental and energy management as a kit for survival 
http://www.golea.si/ceem 
 
Program: Srednja Evropa 
Trajanje projekta: november 2012 – november 2014 
Vrednost projekta: 1.603.860,00 EUR, GOLEA:  155.520,10 EUR 
Realizacija 31.12.2014: 77.275,71 € oz. 51%  
Ostanek vrednosti: 5.000 €, neto 4.250 € 
Vodja projekta: Primož Ladava, univ.dipl.soc.dr.info.  primoz.ladava@golea.si 
 
GOLEA se je vključila v projekt CEEM (Central environmental and energy 
management as a kit for survival) po izstopu slovenskega partnerja Espirit Slovenija. 
Namen projekta je povečati energetsko učinkovitost v malih in srednje velikih 
podjetjih (MSP). Zato smo skupaj s projektnimi parterji iz petih evropskih držav razvili 
spletno orodje 3EMT, ki predstavlja sistem okoljskega in energetskega upravljanja za 
mala in srednja podjetja kot orodja za preživetje. 
Projekt je namenjen podpiranju okolju prijaznih tehnologij v industrijski proizvodnji 
Srednje Evrope. V okviru projekta se izvajajo podpora in svetovanje podjetjem pri 
dvigu energetske učinkovitosti ter zmanjšanju vpliva na okolje. Poteka nabor dobrih 
praks in prosto je dostopno informacijsko orodje 3EMT za samo-oceno uspešnosti 
podjetij. Orodje 3EMT omogoča evalvacijo energetske učinkovitosti v podjetju in 
primerjavo trenutnega stanja z ostalimi podjetji. 
 
Na PČR smo knjižili za 3.500 € stroškov plač za december 2014.  
 
Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2015:   64.063,04 €  
 

 

                                                                                           
MODEF - modeli za optimizacijo uporabe fotovoltaične energije 
http://www.golea.si/modef 
 

Program: SLO-ITA 
Trajanje projekta: november 2012 – november 2014 
Vrednost projekta: 724.582 EUR, GOLEA: 43.297,40 EUR 
Realizacija 31.12.2014: 43.297,40 € oz. 100% 
Ostanek vrednosti: / 
Vodja projekta: Primož Ladava, univ.dipl.soc.dr.info.  primoz.ladava@golea.si 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
http://www.golea.si/ceem
mailto:primoz.ladava@golea.si
http://www.golea.si/modef
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V okviru projekta MODEF potekala skupna izdelava in raziskava modelov za 
optimizacijo uporabe fotovoltaične energije. 
  

GOLEA opravlja študije in opredeljuje parametre izdeluje kataster fotovoltaičnih 
naprav v Sloveniji-na pilotnih območjih.  
 

Opravil se bo popis in primerjava fotovoltaičnih tehnologij, ki so prisotne v napravah v 
Sloveniji. 
 

Izdelala se bo študija in analize slovenskih energetskih politik in ravni strokovnosti v 
Sloveniji s poudarkom na fotovoltaični energiji, ter izvedlo izobraževanje tehnikov, 
dejavnih na področju fotovoltaične energije. 
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2014:   25.639,49 €  
 

Skupaj vrednost terjatev (zahtevkov in certifikatov) na mednarodnih projektih: 
400.528,14 €. na dan 31.12.2014. 
 

V leto 2015 se prenaša na projektih brez OVE še za 241.821,00 € aktivnosti, od tega 
neto prilivi za GOLEO 224.887,75 €.  
 

Na projektu OVE znaša vrednost stroškov osebja »staffa« v letu 2015 še 65.162,91 
€. 
 

Finančno vodi vse mednarodne projekte ga. prof. Suzana Vidmar Kovšca, 
univ.dipl.pol. in ital.., , razen projekta OVE, katerega vodi ga. Alenka Palian, 
univ.dipl.soc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
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5. ZAKLJUČKI  
 

Agencija GOLEA se je v zadnjih letih uveljavila kot energetski upravljalec velike 
večine primorskih občin. S svojimi inovativnimi pristopi pri izvajanju in vodenju 
projektov trajnostne energetike pa tudi širše v slovenskem in evropskem prostoru.  
 

Rezultat naših dosežkov je tudi pridobitev zlatega priznanja Gospodarske zbornice 
Slovenije, Območne zbornice za Severno Primorsko:  
 

 
V letu 2014 zavod beleži prevsem večje tržne aktivnosti svojih storitev na trgu, saj se večina 
mednarodnih projektov zaključuje, kateri pa prav v fazi zaključevanja zahtevajo večji obseg 
dela prinpripravi končnih poročil,.. posledica česar je v letu 2014 tudi večji obseg nadur in s 
tem stroškov dela. Glede na daljšo ročnost sredstev na medndarodnih projektih, kjer je 
potrebno srdstva zalagati se izkazuje kratkoročno zadolževanje pri banki, kjer pa so 
obveznosti pokrite s terjatvami iz naslova izdanih zahtevkov oziroma pridobljenih certifikatov, 
kot prvovrstnih teratev do Komisije.   
 

Glede na ponovno povečanje zadolževanja zavoda GOLEA za potrebe izvajanja tekočih 
nalog na mednarodnih projektih, kateri se večinoma tudi zaključujejo v letu 2014 ter dejstvo, 
da bodo pričakovani razpisi za nove projekte za finančno obdobje 2014-2020 šele v letu 
2015 in s tem manj dela na tem področju v letu 2015 smo se odločili, da se idejo o nakupu 
poslovnih prostorov opusti do pridobitve novih projektov v novem finančnem obdobju. 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
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S svojimi partnerji zavod sicer že pripravlja projektne predloge za novo finančno perspektivo 
2014 – 2020 in kjer sledi temu, da skozi mednarodne projekte uveljavlja nove mehanizme in 
pristope k izvajanju projektov trajnostne energetike v pilotnih občinah in tako v slovenski 
prostor prinaša nova znanja in nove prakse na področju trajnostne energetike.  
 

Prav dejstvo, da je GOLEA korak pred ostalimi, pa omogoča pridobivanje novih poslovnih 
priložnosti na trgu zato se posledično seznam referenc na področju eneregtske sanacije 
stavb, sanacije javne razsvetljave, oskrbe z energijo hitro širi. GOLEA za svoje občine 
predvsem vodi postopke, pripravlja investicijsko in prijavno dokumentacijo, odloke, javne 
razpise,.. na področju projektantskih storitev pa sodeluje z zunanjimi projektanti in kjer so v 
nekaterih občinah že oblikovane delovne skupine, ki že pripravljajo dokumentacijo za 
uspešne prijave na pričakovane razpise LS, DS, DOLB,…  
 

Svoja znanja in izkušnje pa GOLEA, kot najbolj aktivna in dejavna lokalna eneregtska 
agencija v Republiki Sloveniji, načrtuje v bodoče širiti predvsem v države JV Evrope, kjer vidi 
svoje nove poslovne priložnosti. 
 
Nove priložnosti pa vidi tudi v sodelovanju z gospodarskimi subjekti tudi v luči predvidenih 
sredstev za področje URE in OVE za mala in srednja podjetja v novi finančni perspektivi 
2014-2020.  

  
Pripravil:  
Rajko Leban, univ.dipl.inž.str.  
Direktor GOLEA                         
                              

 
Priloge: 

- Bilanca stanja 31.12.2014 in izkaz uspeha 1.1. – 31.12.2014 
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