
 

GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA – GOLEA                       Poslovni sedež:     Mednarodni prehod 6, 
Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica                                      Vrtojba, SI-5290 Šempeter pri Gorici                           
Tel.: 00 386 (0)5 393 24 60, fax.:00 386 (0)5 393 24 63               E-mail: info@golea.si, www.golea.si 

  

 

Stran 1  

 
 
 

 

 
 

POSLOVNO POROČILO  
 
 

ZAVODA  
 
 

GOLEA  
 

GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, NOVA GORICA 

 
 
 

ZA LETO 2013 
 
 

 
 
 
 

 
 

Februar 2014 

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


 

GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA – GOLEA                       Poslovni sedež:     Mednarodni prehod 6, 
Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica                                      Vrtojba, SI-5290 Šempeter pri Gorici                           
Tel.: 00 386 (0)5 393 24 60, fax.:00 386 (0)5 393 24 63               E-mail: info@golea.si, www.golea.si 

  

 

Stran 2  

 
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«. Zainteresirane občine na območju delovanja agencije  oddajo dela in nage 

t.i. energetskega menedžerja na podlagi  15. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih 

vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 74/2009).   

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 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.   

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 2013 
 

Zavod GOLEA - GOriška Lokalna Energetska Agencija je v letu 2013 presegel plan tako na 

področju dela na trgu, predvsem pa pri realizaciji aktivnosti na mednarodnih projektih. Iz 
naslova poslovnih prihodkov od opravljanja lastne dejavnosti je zavod dosegel 1.165.890 € 
prihodkov, od tega 712.457 € samo prefakturiranih investicij na projektu OVE v primorskih 
občinah. Iz naslova svojih aktivnosti na mednarodnih projektih pa je zavod realiziral še 
rekordnih 610.077 € drugih prihodkov in tako dosegel skupaj za 1.775.983 € celotnih 
prihodkov. Pri 1.648.083 € celotnih odhodkih tako zavod beleži za 127.900 € presežka 
prihodkov nad odhodki oziroma 113.495 € čistega presežka prihodkov nad odhodki 

(11.510,65 € čistega presežka / zaposlenega).   
 

 
 

Iz bilance stanja per 31.12.2013 izhajajo kratkoročne terjatve v višini 652.806 €, od tega do 
kupcev 81.388 € ter druge kratkoročne poslovne terjatve (predvsem iz naslova mednarodnih 
projektov) za 571.418 € in kjer gre za poudariti izredno dolgo ročnost sredstev, saj preteče 
ogromno časa preden prvostopenjska kontrola na naših ministrstvih pregleda naše zahtevke 
in izda certifikate (od 6 do 9 mesecev po nastanku stroška, ki gre v zahtevek), nato pa na 
izplačilo s strani Evropske komisije preko vodilnega partnerja (3 mesece ali celo več). 
Navedeno povzroča zavodu likvidnostne težave in se mora zato kratkoročno zadolževati pri 
poslovnih bankah. Stanje kratkoročnih posojil do finančnih institucij per 31.12.2013 znaša 
200.000 €.  
Enak problem imajo tudi drugi slovenski partnerji na mednarodnih projektih, tako da 
slovenski partnerji počasneje črpajo EU sredstva od ostalih projektnih partnerjih in kjer bi bilo 
nujno potrebno najti ustrezne rešitve.  
Problem zalaganja sredstev na mednarodnih projektih se kaže tudi v 84% deležu 
kratkoročnih terjatev v vseh sredstvih. Razliko do vseh sredstev v višini 779.320 € 
predstavljajo na aktivi (na sredstvih) predvsem opredmetena osnova sredstva, ki so znašala 
per 31.12.2013. =77.479 € ter denarna sredstva v višini 44.397 €.  
Na strani pasive (virov sredstev) pa so temu ustrezne poslovne obveznosti v višini 347.456 € 
in finančne obveznosti v višini 200.000 €.  
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V letu 2013 je zavod med primorskimi občinami največ realizacije dosegel pri MOK – Mestni 
občini Koper, ki ima kar 8 uspešnih prijav energetske sanacije javnih stavb, prenovila je 
javno razsvetljavo, izvedla postopek oddaje 30 objektov v upravljanje po principu 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov in sodeluje v projektu OVE v primorskih občinah z OŠ 
Hrvatini in OŠ Šmarje.  
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Glede na bistveno povečan obseg aktivnosti na mednarodnih projektih se je na eni strani 
povečal obseg zahtevkov in certifikatov (terjatev oziroma drugih prihodkov),  na drugi strani 
pa stroški storitev, ki jih izvajajo zunanji partnerji na posameznih mednarodnih projektih.  
 

 
 
Denarni tok zavodu izboljšujejo tudi presežki prihodkov nad odhodki v preteklih obdobij in ki 
se namenijo skladno s Statutom zavoda za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda.  
 
Do 31.12.2013 je kumulativni čisti presežek prihodkov nad odhodki v zavodu GOLEA znašal:  
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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 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 agencijo.  

 

(2) Naloge, ki jih lokalne energetske agencije 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 agencije vodijo ločene računovodske evidence za sredstva, namenjena opravljanju nalog v javnem interesu iz 

prejšnjega odstavka. 

 

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. GOLEA uvaja energetsko knjigovodstvo s CSRE v občinah: MO 
Nova Gorica, Brda, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Cerkno, Idrija, Ajdovščina, 
Tolmin, Kobarid, Bovec, Komen, Divača, Pivka, Ilirska Bistrica,.. v letu 2014 pa načrtuje v 
sistem vključiti še preostale zainteresirane primorske občine.  
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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Tesno povezano z energetskim knjigovodstvom so energetske izkaznice. Na tem področju je 
GOLEA že pridobila javno pooblastilo za izdajo le teh in že izdala prve energetske izkaznice. 
Sam sistem GOLEA CSRE je nadgradila še z okoljskimi izkaznicami, tako na nivoju 
posameznih objektov, kot na nivoju celotnih občin.  
 

 
Na podlagi uvedenega energetskega knjigovodstva s CSRE in s tem relevantnimi podatki o 
dosedanji rabi energije sledijo uspešne prijave in izvedbe celovite energetske sanacije stavb 
v lasti lokalnih skupnosti:  
 

Zap.št. OBČINA STAVBA

VIŠINA 

NEPOVRATNIH 

SREDSTEV

PRIHRANEK 

ENERGIJE  

(MWh)

1. OBČINA ILIRSKA BISTRICA DOM NA VIDMU 823.007,25 € 919

CENTRALNI VRTEC  in

 VRTEC MOJCA NOVA GORICA 

3. OBČINA BRDA OŠ DOBROVO 574.865,73 € 296

4. MESTNA OBČINA KOPER VRTEC SEMEDELA 271.424,63 € 105

5. MESTNA OBČINA KOPER OŠ PRADE 566.347,72 € 210

6. OBČINA PIRAN OŠ PIRAN 812.096,44 € 371

7. OBČINA CERKNO OŠ CERKNO 1.121.732,49 € 461

8. OBČINA DIVAČA OŠ DIVAČA 602.632,40 € 226

9. OBČINA DIVAČA POŠ SENOŽEČE 311.002,17 € 119

10. OBČINA TOLMIN ŠC TOLMIN 2.310.854,57 € 1071

11. SGLŠ POSTOJNA SGLŠ POSTOJNA 954.537,64 €  356

12. UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA 1.607.127,61 € 1177

13. OBČINA IDRIJA OŠ IDRIJA 440.712,45 € 536

14. MESTNA OBČINA KOPER OŠ DUŠANA BORDONA 404.372,74 € 350

15. MESTNA OBČINA KOPER VRTEC KEKEC 191.019,52 € 137

16. MESTNA OBČINA KOPER VRTEC MARKOVEC 292.944,12 € 166

17. OBČINA KOBARID OŠ KOBARID 343.833,49 € 357

18. OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OŠ BILJE 106.479,18 € 78

19. OBČINA  ŠEMPETER-VRTOJBA OŠ  VRTOJBA 198.072,53 € 157

20. OBČINA TOLMIN OŠ PODBRDO 232.949,63 € 218

21. OBČINA TOLMIN ZD TOLMIN 117.301,64 € 105

22. OBČINA RENČE-VOGRSKO OŠ RENČE 258.828,85 € 234

VRTEC MORNARČEK  

IN VERTEC SEČOVLJE   

24. OBČINA KANAL VRTEC DESKLE 163.179,62 € 72

25. OBČINA AJDOVŠČINA VRTEC OB HUBLJU 155.657,30 € 64

26. OBČINA  ILIRSKA BISTRICA OŠ DRAGOTINA KETTEJA 334.077,52 € 352

27. MESTNA OBČINA KOPER OŠ ANTONA UKMARJA KOPER 578.417,52 € 247

28. MESTNA OBČINA KOPER VRTEC ŠKOFIJE 127.665,92 € 45

SKUPAJ 14.588.162,03 € 8.370 

2.

23. OBČINA PIRAN 331.377,49 €  220

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 355.643,87 € 297

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

 
 

Prav na področju energetskih prenov javnih razsvetljav je GOLEA uveljavila nove finančne 
mehanizme, kjer občine lahko brez lastnih sredstev sanirajo svojo javno razsvetljavo.   
Ta model GOLEA prenaša tudi na energetsko sanacijo javnih stavb poznan pod imenom 
GOLEA MARIE ESCO model. Gre za model, kjer občina pridobi nepovratna sredstva in ta 
vloži kot lastna sredstva v projekt energetske sanacije. Nato združi v javnem razpisu za 
oddajo del po ZJN (Zakon o javnem naročanju) še elemente ZJZP (Zakon o javno zasebnem 
partnerstvu), kjer podjetje za izvajanje energetskih storitev (ESCO – Energy Service 
COmpany) v enkratnem znesku v letu 0 vplača koncesijsko dajatev na podlagi izključne in 
posebne pravice izvajanja energetske storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
oziroma pogodbene dobave energije za dolgoročno obdobje 10, 15,.. let. Ključno pri tem 
modelu je, da občina ostane lastnica infrastrukture ter da plačuje manj kot do sedaj ter da se 
rizik doseganja prihrankov prenese na pogodbenika.  
Vodja delovne skupine za uveljavitev novih finančnih mehanizmov je g. Rajko Leban, 
univ.dipl.inž.str.  
Prav iz naslova navedenih postopkov GOLEA izdeluje predvsem investicijsko dokumentacijo, 
prijavno dokumentacijo na razne razpise ter izvaja postopke javnega naročanja za svoje 
občine in kjer se v delo vključujejo še ostali sodelavci zavoda GOLEA.  
 

Kar nekaj referenc pa ima zavod tudi na področju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso – 
DOLB, v fazi javnega razpisa je še DOLB Bohinjska Bistrica. To področje vodi g. Rajko 
Leban, univ.dipl.inž.str.  
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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 december 2014 
Vrednost projekta: 4.040.441 EUR 
Vodja projekta: Primož Ladava, univ.dipl.soc.dr.info. primoz.ladava@golea.si  

Zunanja strokovna sodelavka: Alenka Palian, univ.dipl.soc.  
 

V letih 2010-2014 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 4,04 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. 
 

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 10 kotlovnic, kotlovnica TNP info center Trenta v 
poskusnem obratovanju, POŠ Trnovo v fazi javnega razpisa): 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 
(za POŠ Trnovo še ocena). Vrednost dobave toplote za oddane objekte znaša 
2.480.596 EUR. 

- aktivnost 2a: energetska sanacija stavb, kjer so potekale zamenjave kotlov. 
Vrednost investicij znaša 668.546 EUR. 

- aktivnost 3 (še v teku): izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov 

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

V letu 2013 je bil projekt OVE v Primorskih občinah med 210 projekti, ki jih financira 
Švicarska konfederacija v okviru sistema Švicarskega prispevka (Swiss contribution) izbran 
kot najbolje voden projekt ter projekt z najbolj transparentno porabo sredstev, kar je za 
agencijo GOLEA velika čast in dosežek. 
Zaradi zgornjega dejstva je Švicarska konfederacija izkazala zaupanje agenciji GOLEA, saj 
je v letu 2013 odobrila povečanje proračuna projekta za nadaljnjih 829.478,00 EUR. Gre za 
dodatne majhne investicijske ukrepe za povečanje učinkovitosti ogrevalnih sistemov pri 
kotlovnicah, katerih prenova je bila financirana v okviru aktivnost 2. Poleg tega se bo na 
stavbah, kjer so se prenovile kotlovnice ter zamenjali kotli izvedla tudi energetska sanacija 
objektov (zamenjave stavbnega pohištva, izolacije in rekonstrukcije streh ter fasad,...). 
 

Na projektu OVE zavod per 31.12.2013 ni beležil odprtih terjatev in kjer gre pohvala tudi 
NKO na MGRT.  

mailto:info@golea.si
http://www.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) 
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 treh izbranih občinah z manj 
kot 10.000 prebivalci s ciljem doseganja večje energetske samooskrbe občin. Od januarja 

2013 do marca 2014 se v 4. delovnem sklopu izvajajo projektne aktivnosti v izbranih pilotnih 
občinah Brda, Miren-Kostanjevica in Divača, katerih cilji so: 

 pristop občin h Konvenciji županov 

 uvedba informacijsko podprtega sistema ciljnega spremljanja rabe energije  

 uvedba energetsko - nadzorno informacijskega sistema ter namestitev 
informacijskega zaslona o rabi energije 

 priprava Študije rabe in oskrbe z energijo za izbrane pilotne občine 

 priprava študij izvedljivosti na področju OVE in EE, trajne mobilnosti ter javne 
razsvetljave 

 izdelava dokumenta SEAP-a (akcijskega načrta za trajnostno energetiko) za vsako 
izmed sodelujočih občin 

 usposabljanje za večjo energetsko učinkovitost v osebnem obnašanju javnih 
uslužbencev, 

 izvedba izobraževanj in srečanj, ki bodo pripomogle k dvigu zavesti in obveščenosti 
občanov in javnih uslužbencev na področju energetike. 

 

V okviru delovnega sklopa 2 se skozi celotno trajanje projekta aktivno izvaja promocija 
projekta in ozaveščanje. V okviru delovnega sklopa 5 so se z junijem 2013 pričele izvajati 
aktivnosti za ocenitev potencialov in potreb lokalnih MSP-jev v procesu 
internacionalizacije, aktivnosti ozaveščanja ter okrepitev potenciala internacionalizacije 
MSP-jev. Delovni sklop 6 pa je namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti na nivoju 
izbranih pilotnih občin.  
V okviru projekta bo v juniju 2014 v Sloveniji organiziran dogodek  projektih partnerjev z 
namenom predstavitve rezultatov ter širjenju znanja na področju trajnostne rabe energije. 
 

Odprti so 4. certifikat 17.515,99 €, 5. certifikat 6.660,55 €, 6. certifikat 88.129,30 € + 
10.368,14 € (nacionalno sofinanciranje), 7. zahtevek 42.110,47 € + 4.954,17 €, skupaj 
169.738,62 €. (6. certifikat je bil izdan s strani prvostopenjske kontrole v februarju 2014). 

mailto:info@golea.si
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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) 
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 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 bo predvidoma implementiran sistem solarnega 
hlajenja.    
 

V okviru projekta so se za izbrani objekt Vrtec Mornarček izvedle potrebne aktivnosti za 
vpeljavo sistema solarnega hlajenja, kot izhodišče energetski pregled objekta, izvedba 
študij za določitev ustrezne tehnologije za namestitev na izbrani objekt, v nadaljevanju pa 
razpis za izbiro izvajalca, kjer je predviden zagon sistema do sredine leta 2014. Po zagonu 
je sestavni del obratovanja tudi monitoring sistema, ki omogoča spremljanje delovanja ter 
vrednotenje doseganja ciljev pri rabi energije, ekoloških kazalnikov in finančnih prihrankov. 
 

Odprta sta 1. certifikat 931,05 € + 100,55 €, 2. certifikat 27.623,34 € + 145,55 €, 3. 
certifikat 16.635,64 €, 4. certifikat 17.842,11 € + 360,46 € in 5. zahtevek  4.221,98 € + 
496,70 €, skupaj 68.357,38 €. 
 

mailto:info@golea.si
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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 
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.  
 

Znotraj projekta je predvideno naslednje: 
 

 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, kot koristnica projektnih sredstev, kjer so bile, do oktobra 
2013, v treh objektih, ki so v lasti lokalne skupnosti, izvedene naslednje projektne 
aktivnosti: 
 

 Razširjeni energetski pregled treh objektov;  

 cost/benefit analiza za identifikacijo možnih posegov na področju učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije;  

 uvedba energetskega knjigovodstva;  

 ciljno spremljanje rabe energije;  

 namestitev LCD monitorjev na dveh izbranih objektih 

 izdelava energetskih izkaznic;  
 

Izdelan je bil tudi splošni model za prenovo stavb po modelu javno-zasebnega partnerstva 
ter izvedeno je bilo informiranje podjetij in lokalnih akterjev o ESCU modelu. 
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Do konca projekta je predvidena izvedba energetske sanacije občinske stavbe v Brdih 
(ESCO), izdelava študije izvedljivosti in finančni prikaz ESCO modela, izbira ustreznega 
ESCO izvajalca, ocenitev možnih prihrankov, ocenitev in predstavitev rezultatov ter 
izdelava priporočil. 
 

Odprta sta 3. certifikat 17.610,28 € (va 23/12/13) in 4. certifikat 48.955,01 € (va 23/12/13) 
in 5. zahtevek 21.705,63 €, skupaj 88.270,92 €. 
 

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

mailto:info@golea.si
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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.  
 

Odprti so 2. certifikat 2.783,50 €, 3. certifikat 8.864,15 €, 4. certifikat 17.913,52 €, 5. 
certifikat 23.495,81 € + 2.764,21 € in 6. zahtevek 5.058,46 € + 595,11 €, skupaj 61.474,76 
€. 
 

 

                                                             
 

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 
Vodja projekta: Primož Ladava, univ.dipl.soc.dr.info.  primoz.ladava@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). 
 
Odprti so 1. certifikat 2.129,99 €, 2. certifikat 14.425,69 € in 3. zahtevek 5.330,78 € + 
627,15 €, skupaj 22.513,61 €. 
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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: 50.364 EUR 
Vodja projekta: Primož Ladava, univ.dipl.soc.dr.info.  primoz.ladava@golea.si 
 

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. 
 

Odprta sta 1. certifikat 4.675,23 € + 550,02 €, 2. certifikat 5.482,46 € + 644,99 € in 3. 
zahtevek 5.737,93 € + 675,05 €, skupaj 17.765,68 €. 
 
Skupaj vrednost terjatev (zahtevkov in certifikatov) na mednarodnih projektih per 
31.12.2013: 549.453,79 €.   
 

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

V letu 2013 zavod beleži prevsem izrazito rast aktivnosti na mednarodnih projektih, tudi kot 
posledica zaključevanja finančne pespektive 2007 – 2013 in posledično temu tudi nujo po 
kratkoročnem zadolževanju, kjer pa so obveznosti pokrite s terjatvami.  
Glede na pridobljene nove mednarodne projekte se bodo aktivnosti v naslednjih obdobjih 
nekoliko umirile, vendar ostale na povprečnem nivoju zadnjih dveh let.  
 

S svojimi partnerji zavod 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-3, DS-1, DOLB-3,…  
 

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. 

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