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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 učinkovi te 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 2015 
 

V letu 2015 se je za zavod GOLEA - GOriška Lokalna Energetska Agencija zaključila 

že v prvem polletju večina mednarodnih projektov, v teku ostaja do 30.6.2016 le še 
projekt Alterenergy na programu MED.  
 

Smo v fazi med eno in drugo finančno perspektivo Evropske skupnosti in kjer se 
pripravlja nove projektne predloge za novo finančno obdobje 2014 – 2020 (2016 – 
2022). Delo na pripravi novih projektnih predlogov ne prinaša prihodkov, je pa nujen 

pogoj za pridobitev novih projektov v letu 2016. Glede na izredno veliko konkurenco 
je izplen sorazmerno majhen (cca 5%), vendar imamo v nadaljevanju na programu 

Srednje Evrope projekt CitiENGov ter smo skupaj z MONG na programu Obzorje s 
projektom Civitas Across. Na program MED smo oddali 8 projektnih predlogov, dva 
sta že prešla prvo fazo ocenjevanja, fazo ustreznosti projekta in sicer PURE ZERO in 

RCH_INNMED, intenzivno pripravljano projektne predloge za čezmejne programe SI-
AT in SI-IT ter za program Adrion,..   
 

Za zavod je bil pravi šok padec poslovnega rezultata v obdobju med 30.6.2015 in 
30.9.2015, kjer se je zaključil projekt OVE v primorskih občinah, na projektu 

Alterenergy izvedlo nabavo opreme, katero se je zaradi upravičenosti stroškov 
projekta v poslovni bilanci per 30.9.2016 v celoti amortiziralo, v davčni bilanci pa 
razmejilo strošek amortizacije ter zaradi poletnih mesecev bistveno manjša 

realizacija na trgu.  
 

 
 

Z zaključkom projekta OVE v primorskih občinah Švicarskega prispevka se je per 

31.8.2015 izdelal tudi končni obračun projekta. Projekt je sestavljen iz aktivnosti A1 – 

sončna elektrarna v Občini Šempeter – Vrtojba, A2 – dvanajst prenovljenih kotlovnic 
v sodelujočih občinah, A2A – 9 energetsko saniranih objektih v sodelujočih občinah, 

A3 – promocija in ozaveščanje, A4 – stroški osebja za vodenje projekta in A5 – 
rezerve. Aktivnosti (investicije) na A1, A2 in A2A so se samo prefakturirale 
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sodelujočim občinam in na sam poslovni rezultat niso imele vpliva, saj so bili prejeti 

računi na strani odhodkov in izdani računi na strani prihodkov v enaki vrednosti. Za 
aktivnosti A3, A4 in A5 pa so občine letno prispevale sorazmerne deleže glede na 

obseg investicij ter glede na sofinanciranje teh aktivnosti s strani donatorja.  
Glede na zaključevanje projekta OVE se je daleč največ aktivnosti na A3,4,5 
izvedlo v letu 2015 v višini 324.251,09 € in kjer bi morale občine prispevati 

120.569,75 €, dejansko pa so le 82.369,85 € oziroma za 38.199,90 € manj kot bi 

morale glede na izvedene aktivnosti v letu 2015. Do razlike je prišlo zaradi dveh 

vplačil po 20.000 € Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2009 ter začetku leta 2010 in 
kjer je bila realizacija na A3,4,5 bistveno nižja glede na vplačila občin tako, da bi 
moralo biti poslovanje zavoda predvsem v letu 2009 bistveno slabše, kot je bilo 

izkazano. Tako se je ob zaključku projekta zapiralo preplačila občin za takrat še 
neizvedene aktivnosti A3,4,5 v letih 2009 in začetku leta 2010 v višini 29.478,85 €.  
 

 
 

Bistveno ugodneje bi bilo, če bi se poračun med leti znotraj projekta OVE v 

primorskih občinah izvedel v letu 2013, ko je zavod beležil kar 113.495 € presežka 
prihodkov nad odhodki, ne pa na koncu projekta v letu 2015, saj si je zavod s tem 

povečal primanjkljaj za 38.199,90 €.  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 30.6.2015 30.9.2015 2015 plan 2016

ČISTI PRESEŽEK -1.452 € 47.548 € 687 € 3.814 € 113.495 € 7.242 € 3.547 € -90.387 € -52.583 € 7.103 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 30.6.2015 30.9.2015 2015 plan 2016

KUMULATIVNI PRESEŽEK 7.631 € 55.176 € 55.863 € 59.677 € 173.173 € 180.414 € 188.211 € 90.027 € 127.831 € 134.934  
 

Pri izdelavi zaključnega računa za leto 2015 se je skladno z določili SRS 11 
(Slovenski računovodski standardi) razmejilo tako stroške amortizacije, kot prihodke 
iz naslova subvencije projekta Alterenergy programa IPA Adriatic.  

Tako se je v glavni knjigi knjižilo osnovna sredstva  skladno s SRS 1.10:  
''Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno z državno podporo ali donacijo, se ob pridobitvi 

izkazuje po nabavni vrednosti. Če ni znana, pa po pošteni vrednosti, povečani za izdatke, ki 
jih je mogoče pripisati neposredno pripravljanju sredstva za nameravano uporabo. Donacije 
in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštevajo od njihove 

nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med odložene prihodke in se porabljajo skladno z 
obračunano amortizacijo.'' 

Ta osnovna sredstva so bila na podlagi sklenjenih pogodb ter reverzov dana v 
uporabo pilotnim občinam: Miren – Kostanjevica, Divača, Šempeter – Vrtojba in 
Pivka.   
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Stroške amortizacije pa skladno s SRS 1.21:  
''Stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih z državnimi podporami 
ali z donacijami, se obračunavajo posebej; iz odloženih prihodkov se vnašajo med poslovne 

prihodke posameznega poslovnega leta zneski, ki ustrezajo tako obračunanim stroškom 
amortizacije.'' 

 
 

In kjer je doba koristnosti opredeljena v SRS 1.46 (točka d):  
''Doba koristnosti je obdobje, v katerem je pričakovati, da bo sredstvo na voljo organizaciji 

za uporabo, ali obdobje, v katerem je pričakovati, da bo organizacija proizvedla določeno 
število proizvodnih ali podobnih enot z uporabo takšnega sredstva.'' 
 

Obračunana amortizacija za leto 2015 tako znaša 967,20 eur. Obračunana 
amortizacija je za zavod strošek. Kadar pa je nabava OS financirana s sredstvi iz EU, 

mora zavod obračunano amortizacijo obravnavati in knjižiti na naslednji način: 
- obračunani znesek amortizacije za OS, katera so bila financirana iz lastnih 

virov, knjiži direktno v stroške (v našem primeru 5%), 
- obračunani znesek amortizacije za OS, katera so bila financirana iz sredstev 

EU, pa črpa sredstva iz zahtevka in znesek, ki je enak obračunani amortizaciji 
prenese v prihodke (v našem primeru 95% zneska amortizacije).   
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V prihodnjih letih bo obračunana amortizacija (direkten strošek 5%, črpanje zahtevka 

95%) naslednja: 

 
 

Zaradi strogih pravil postopkov naročanja na programu IPA Adriatic ter zahtev, da 
gre za blago iz EU se je v fazi postopka prvostopenjske kontrole žal izločilo iz 
upravičenih stroškov 4 električne skuterje v skupni vrednosti 10.980 €. Te skuterje 

bomo ponudili Občini Brda, kot koristnici v odkup, v kolikor jih ne bo odkupila Občina 
Brda, pa jih bomo odprodali na trgu. Razpis za polnilne postaje in  električna 

kolesa se je ponovil, vendar je s tem GOLEA izgubila s prodajo stare opreme in 
nakupom nove 5.153 €, največ pri kolesih, kjer vrednost le teh hitro pada. Ker je 

zavod GOLEA nabavljal skozi projekt Alterenergy opremo v decembru 2014 in marcu 

2015, ponovno v oktobru 2015, ki jo koristijo v projekt vključene občine zavod v celoti 
bremenijo tudi stroški financiranja in kjer se 95% sofinanciranje pričakuje v letu 2016.  

V bodoče zavod ne bo šel več v projekte, kjer bo sam investiral in zalagal sredstva 
za v projekt vključene občine, pač pa postopal, kot v primeru projekta OVE, kjer so 
se prejeti računi prefakturirali na občine, ravno tako pa prenakazala denarna 

sredstva ob plačilu in tako stroški financiranje niso bremenili zavoda GOLEA, 
oziroma bo predlagal, da so pilotne občine partnerice projekta ter da občine izvedejo 

nakup opreme za njihove namene.  
 

Glede na to, da je bila v poletnih mesecih v času počitnic in dopustov tudi bistveno 

manjša realizacija na trgu (obdobje julij – september le 17.681,48 €, kjer pa se je 
novembra že doseglo planirane vrednosti, ko se je velika večina nalog tudi 

zaključevala.  
 

Vsled zgoraj navedenemu beležimo per 31.12.2015 presežek odhodkov nad 

prihodki v obdobju 1.1. - 31.12.2015 v višini 52.583 € (zaradi razmejitev stroškov 
amortizacije znaša davčna izguba le 32.825,50 €). Primanjkljaj se bo pokril iz 
naslova presežka iz preteklih let v višini 180.414 €, kateri bo po novem znašal 

127.831 €.  
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Največji kupci v obdobju 1.1. – 24.12.2015 so:  
 

 
 

V prometu so všteti tudi računi za investicije na projektu OVE v primorskih občinah.  
 

Tako pri največjih kupcih, kakor pri največjih dobaviteljih zavod ne beleži zapadlih 
obveznosti nad 60 dni. Odprta ostaja starejša terjatev do Envigence v višini 2.700 € 
in kjer se predlaga postopek izvršbe. Pri Generalnemu sekretariatu Vlade RS pa 

ostaja zadržanih 10% vrednosti v višini 1.220 € in katere se obračuna ob objavi 
razpisa. Težko izterljive bodo terjatev do C.E.T.A. Italija v višini 778,50 €.  

 

 
 

V letih 2012, predvsem pa 2013 in 2014 so dvigale tako prihodke kot odhodke 

izvedene investicije na projektu OVE v primorskih občinah Švicarskega prispevka.  
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V kolikor primerjamo plan 2015 z realizacijo potem ugotovimo, da bodo načrtovani 
prihodki od lastne dejavnosti na trgu ter iz naslova mednarodnih projektov doseženi, 
nekoliko manjša bo le realizacija pri investicijah OVE v primorskih občinah 

Švicarskega prispevka, kar pa na sam poslovni rezultat nima vpliva.  
 

 
 

V kolikor primerjamo plan stroškov z dejansko realizacijo potem ugotovimo, da so 
stroški dela pod planom in kjer je bilo per 31.12.2015 zaposlenih le še 7, celoletno 
povprečje pa znaša 9.   

Kot že ugotovljeno so stroški amortizacije nad planom, bistveno višji pa so tudi 
stroški storitev od planiranih. Tu gre za izpostaviti predvsem izvedene aktivnosti na 

projektu OVE v primorskih občinah, postavka A3, ozaveščanje, izobraževanje, 
informiranje,.. in kjer je zavod pokrival presežke vplačil občin iz preteklih let v višini 
38.199,90 €.  
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Glede na navedeno je zavod v letu 2015 beležil presežek odhodkov nad prihodki, 

katerega pa bo pokril s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let.  
 
Iz bilance stanja per 30.12.2015 izhaja minimalno zmanjšanje sredstev iz 
599.981 € v letu 2014 na 544.131 €. Ob upoštevanju stroškov amortizacije so se 

dolgoročna sredstva, katere predstavljajo opredmetena osnovna sredstva znižale iz 

102.132 € na 89.619 €. Navkljub zaključevanju mednarodnih projektov se na strani 
aktive niso bistveno zmanjšale  kratkoročne poslovne terjatve iz 464.442 € per 

31.12.2014 na 451.988 € per 30.12.2015 (83% delež vseh sredstev) in kjer znašajo 
terjatve iz naslova mednarodnih projektov (certifikati in zahtevki) kar 414.425 €.  
Posledično temu so se na strani pasive povečale finančne obveznosti iz 

166.009,80 € per 31.12.2014 na 240.000,00 € per 31.12.2015 in kjer do bistvenega 

znižanja, kljub pričakovanjem ni prišlo, saj se zahtevki na prvostopenjski kontroli ne 

rešujejo nič hitreje in ostaja ročnost 6 do 12 mesecev od nastanka stroška. Na strani 
pasive (virov sredstev) imamo še poslovne obveznosti v višini 126.342 €. 
 

Kot navedeno zavod intenzivno pripravlja in prijavlja skupaj s svojimi partnerji nove 
projektne predloge za novo finančno obdobje 2014 – 2020 (2016 – 2022). Večina 

programov bo šele v fazi objave razpisov in bodo rezultati znani šele v letu 2016. Od 
prvih razpisov oziroma prijav pa smo šli naprej z dvema večjima projektoma in sicer 
na programu Srednje Evrope projekt CitiENGov ter smo skupaj z MONG na 

programu Obzorje s projektom Civitas Across. Pridobili pa smo tudi manjši projekt 
Start na Podonavju s katerim pripravljamo skupaj s partnerji večji projekt na tem 
programu. Na program MED smo oddali 8 projektnih predlogov, kjer sta dva že 

prešla prvo kontrolo in sta tako projekta PURE ZERO in RCH_INNMED ocenjena kot 
ustrezna. Intenzivno pripravljano projektne predloge za čezmejne programe SI-AT in 

SI-IT, za program Adrion,..  Še najbolj nam je žal projekta Nacionalne platforme 
energetskega pogodbeništva, katerega smo prijavljali skupaj z IJS in kjer smo prejeli 
dovolj točk, vendar je prej zmanjkalo sredstev za naš projekt EPCPLAT.SI na 

Obzorju 2020. Žal se nam je ponovila zgodna s prijavo tehnične pomoči za pripravo 
projektov na EU-EBRD-ELENA. Smo pa nato uspešno prešli že prvo fazo prijave na 

program tehnične pomoči EU-EIB-ELENA in kjer trenutno intenzivno delamo na 
prijavi in kjer smo s SID banko sklenili strateško partnerstvo, kot članico skupine EIB 
in katera bo nudila kredite za ESCO podjetja.  

V paket tehnične pomoči bomo vezali 45 mio investicij primorskih občin (plan 58,8 
mio €) in kjer bomo prejeli tehnično pomoč v višini 1/20 predvidenih investicij, torej 

2,25 mio €). Upravičeni stroški znašajo 90%, 10% pa bo znašal prispevek 
sodelujočih občin.  
Obveza je, da se v roku 3 let sklene za 20 krat več pogodb od prejete tehnične 

pomoči in kjer se spodbuja mehanizem energetskega pogodbeništva. Minimalen 
obseg znaša 70% prijavljene tehnične pomoči, torej 31,5 mio €. 

Vzporedno s tem Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja razpis za občine za celovito 
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti po principu energetskega 
pogodbeništva z 35,29% subvencijo.  
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MUNICIPALITIES BUILDINGS

DISTRICT 

HEATING

PUBLIC 

LIGHTING

URBAN 

TRANSP.

UTILITIES 

INFRASTRUC. TOTAL

EIB TECHN. 

ASSISTANCE

90%    1/20 10%         1/20

AJDOVŠČINA 11 4.285.450 € 91.500 € 100.000 € 4.476.950 € 168.188 € 18.688 € 8,31%

BOVEC 4 1.050.000 € 700.000 € 122.000 € 97.600 € 1.969.600 € 73.993 € 8.221 € 3,65%

BRDA 1 500.000 € 30.500 € 25.000 € 555.500 € 20.869 € 2.319 € 1,03%

CERKNO 1 1.537.083 € 122.000 € 30.500 € 25.000 € 1.714.583 € 64.413 € 7.157 € 3,18%

DIVAČA 2 320.000 € 30.500 € 25.000 € 375.500 € 14.107 € 1.567 € 0,70%

HRPELJE-KOZINA 3 2.082.300 € 427.000 € 54.900 € 2.564.200 € 96.331 € 10.703 € 4,76%

IDRIJA 5 4.579.300 € 1.500.000 € 146.400 € 488.000 € 500.000 € 7.213.700 € 271.001 € 30.111 € 13,38%

ILIRSKA BISTRICA 6 3.600.000 € 2.700.000 € 61.000 € 61.000 € 100.000 € 6.522.000 € 245.016 € 27.224 € 12,10%

IZOLA 2 786.000 € 860.000 € 12.200 € 1.658.200 € 62.295 € 6.922 € 3,08%

KANAL OB SOČI 1 270.000 € 61.000 € 20.000 € 351.000 € 13.186 € 1.465 € 0,65%

KOBARID 4 1.000.000 € 900.000 € 366.000 € 61.000 € 200.000 € 2.527.000 € 94.933 € 10.548 € 4,69%

KOMEN 3 1.214.680 € 12.200 € 1.226.880 € 46.091 € 5.121 € 2,28%

KOPER 4 2.248.860 € 300.000 € 300.000 € 305.000 € 50.000 € 3.203.860 € 120.361 € 13.373 € 5,94%

MIREN-KOSTANJEVICA 4 609.800 € 61.000 € 40.000 € 710.800 € 26.703 € 2.967 € 1,32%

NOVA GORICA 19 4.925.816 € 1.500.000 € 1.500.000 € 488.000 € 400.000 € 8.813.816 € 331.114 € 36.790 € 16,35%

POSTOJNA 6 1.828.000 € 510.936 € 73.200 € 2.412.136 € 90.618 € 10.069 € 4,47%

PIVKA 600.000 € 61.000 € 661.000 € 24.832 € 2.759 € 1,23%

RENČE-VOGRSKO 3 920.540 € 100.000 € 61.000 € 61.000 € 50.000 € 1.192.540 € 44.801 € 4.978 € 2,21%

SEŽANA 4 1.600.000 € 207.400 € 244.000 € 200.000 € 2.251.400 € 84.580 € 9.398 € 4,18%

ŠEMPETER-VRTOJBA 5 2.085.000 € 244.000 € 61.000 € 100.000 € 2.490.000 € 93.543 € 10.394 € 4,62%

VIPAVA 3 1.000.000 € 12.200 € 1.012.200 € 38.026 € 4.225 € 1,88%

VAT - cca 40% buildings for public procurement 3.976.483 € VAT not included VAT not includedVAT not includedVAT not included 3.976.483 €

PPP VAT not included others incuded

TOTAL 95 40.419.312 € 8.700.000 € 5.527.736 € 2.397.300 € 1.835.000 € 58.879.348 € 2.025.000 € 225.000 € 100%

MINIMUM 45.000.000 €

Covenant of Mayors iniative TECHNICAL ASSISTANCE 2.250.000 € 29

MUNICIPALITIES

 
 

Največja korist tehnične pomoči EIB ELENA bo vsekakor za sodelujoče občine. 
GOLEA bo pri tem lahko koristila le 90% stroškov osebja, ki bo na projekt na novo 
vključeno. 10% stroškov osebja pa bodo porivale sodelujoče občine.  

 
3. OPRAVLJENO DELO NA TRGU 

 

Osnovno poslanstvo lokalnih energetskih agencij je izvajanje nalog 
energetskega upravljalca občin na območju katerem delujejo, skladno z 325. 

členom EZ-1.  
 

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.   
 

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. 
 

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. 

mailto:info@golea.si
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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 

 
Vodja področja investicijske dokumentacije je ga. Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol., 
katera je v letu 2015, v Pragi, kot prva ženska prejela EUREM (evropski energetski 

manager) priznanje na evropskem nivoju.  
Področja javnega naročanja vodi ga. Irena Pavliha, dipl.ekon..  

Področje energetske sanacije javne razsvetljave pa 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 80 
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., kateri 
pokriva tudi področje energetskih pregledov stavb.   

Povratne informacije 

Kako izvajati? 

mailto:info@golea.si
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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.  

Osnovo za izvajanje nalog energetskega upravljalca ji daje informacijski sistem 
CSRE – ciljno spremljanje rabe energije in kateri je podlaga za pripravo projektov v 
občinah.  
 

GOLEA je v zadnjih 5 letih pripravila v občinah za več kot 23 mio € projektov, katere 

je uspešno prijavila na aktualne razpise MzI: LS-1, LS-2, oziroma jih je izvajala skozi 
projekt OVE v primorskih občinah in kjer so občine pridobile več kot 15 mio € 
nepovartnih sredstev. S temi projekti se je zmanjšala raba energije za 10 GWh, s tem 

tudi izdatki v proračunih občina za energijo, z okoljskega vidika pa se je zmanjšalo za 
3.000 ton emisij CO2 letno.  
 

Razpisi za energetsko sanacijo stavb: srednje šole, LS-1, Univerze,.. 
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Razpisi za energetsko sanacijo stavb: LS-2 (stavbe v lasti lokalnih skupnosti) 

 

 
Izvedene investicije v okviru projekta OVE v primorskih občinah: 

 
 

GOLEA je pripravljena skupaj z veliko večino občin na nov pričakovani razpis MzI 
(Ministrstva za infrastrukturo) za celovito energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih 
skupnosti po principu energetskega pogodbeništva, kjer je pionirka v Sloveniji s 

svojimi prvimi pilotnimi izkušnjami. Tu nam bo glede na finančno stanje občin v veliko 
pomoč tehnična pomoč programa EIB ELENA za pripravo projektov. 

 

mailto:info@golea.si
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4. MEDNARODNI PROJEKTI 

                                                         
Projekt OVE V PRIMORSKIH OBČINAHwww.golea.si/ove 
 

V okviru programa: Švicarski prispevek 

Trajanje projekta: januar 2010 do avgust 2015 (zaključevanje do 28.2.2016). 
Vrednost projekta: 4.215.8611 EUR,  

katera se zaradi tečajnih razlik v letu 2015 poveča na 4.448.756 € 
 

 
 

A1 – sončna elektrarna  

A2 – kotlovnice na lesno biomaso 
A2A – eneregtska sanacija objektov  
                

A1: Sončna elektrarna  
 

Prva velika investicija v okviru projektnih aktivnosti je bila postavitev 167 kW sončne 

elektrarne, ki ima kar nekaj posebnosti: 

 to je prva sončna elektrarna v Sloveniji, ki stoji na protihrupni ograji avtoceste 

(degradirano območje), pred cestninsko postajo Bazara v Vrtojbi v občini 

Šempeter Vrtojba, 

 na dolžini 648 m je 644 panelov in skupna površina znaša 1.082 m2, 

 konstrukcija za panele je bila izdelana po posebni metodologiji, da vzdrži tudi 

če piha burja 200 km/h, 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
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 Občina Šempeter Vrtojba energijo, ki jo proizvede ta sončna elektrarna, 

nameni za javno razsvetljavo, zaradi česar se je strošek občine za javno 

razsvetljavo znižal za okoli 40%. Po tem, ko bodo v občini v celoti sanirali 

svetilke javne razsvetljave, bo proizvedena energija sončne elektrarne v celoti 

zadoščala potrebam občinske javne razsvetljave. 

Od začetka delovanja elektrarne do 31.8.2015 znaša proizvodnja energije sončne 
energije 554 MWh. V letu 2015 je proizvodnja najvišja v zadnjih treh letih, saj je to leto 

zelo sončno. 

S proizvodnjo energije iz sončnega (obnovljivega) vira energije smo v celotnem obdobju 
delovanja elektrarne zmanjšali emisije CO2 za 389 ton. 

 

A2: Prenovljene kotlovnice na kurilno olje sedaj objekte ogrevajo na lesno 
biomaso 
 

Druga investicija v okviru projektnih aktivnosti je bila prenova kurilnic na kurilno olje, 
ki sedaj šole, knjižnico, TNP info center ter spremljajoče objekte ogrevajo na lesno 

biomaso (sekanci ali peleti). 
 

12 prenovljenih kotlovnic, 29 objektov, ki se ogrevajo s kotli na biomaso. 
Količina proizvedene energije iz obnovljivih virov energije, skupaj od začetka delovanja do 
31.8.2015: 5.590 MWh. 

Stopnja zmanjšanja porabe energije, skupaj od začetka delovanja do 31.8.2015: 1.628 
MWh. 

Stopnja zmanjšanja stroškov za ogrevanje, skupaj od začetka delovanja do 31.8.2015: 
272.903 € 

S proizvodnjo energije iz biomase smo tako skupaj od začetka delovanja do 31.8.2015 
emisije CO2 zmanjšali za 1.940 ton. 

 

A2A: Energetska sanacija objektov 
 

Tretja investicija v okviru projektnih aktivnosti obsegala energetske sanacije objektov 
in izvedba malih investicijskih ukrepov (MIU). 
 

8 prenovljenih objektov  

7 prenovljenih fasad 
7 prenovljenih oz. izoliranih streh 
9 menjav stavbnega pohištva 

2 prenovi notranje razsvetljave  
14 izvedb malih investicijskih ukrepov 
 

Izvedeni ukrepi vplivajo na zmanjšano porabo energije, kot je navedena pri izvedenih 
sanacijah kotlovnic. 

 
 

mailto:info@golea.si
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Realizacija 30.12.2015: 4.362.184,95 €  oz. 98,05 %. 

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  
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2015:     0,00 €  

 

Na časovnih razmejitvah imamo za 14.789,32 € stroškov storitev, katere smo 
uveljavljali v zadnjem zahtevku 10.2.2016, kateri je znašal 21.793,35 €. 
 

 

 
Strateški projekt ALTERENERGY   

www.golea.si/alterenergy 
 

V okviru programa: Jadranski čezmejni program IPA Adriatic 

Trajanje projekta: september 2011 – december  2015 – podaljšan do 30.6.2016 
Vrednost projekta: 12,5 milijona EUR, GOLEA: 533.759,28 EUR (po de 

commitmentu) 
Realizacija 30.12.2015: 483.645,39 € 90,61%. V letu 2016 ostane 50.117,39 €. 
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 31.12.2015:  153.418,93 €.  
 
 

Zaključen projekt ADRIACOLD 

www.golea.si/adriacold 
 

V okviru programa: Jadranski čezmejni program IPA Adriatic 

Trajanje projekta: 1. oktober 2012  
Zaključek projekta: 30. april 2015 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
mailto:primoz.ladava@golea.si
mailto:rajko.leban@golea.si
mailto:alenka.palian@golea.si
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Vrednost projekta: 2.635.000 EUR, GOLEA: 151.871,00 EUR (po de commitmentu) 

Realizacija 30.6.2015: 136.657,01 € oz. 89,98%  
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 je implementiran sistem solarnega 
hlajenja.    

 
Stanje zahtevkov  in certifikatov per 31.12.2015:  30.102,11 €.  
 
 

 

                                                                                                 
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: 195.070,23 € oz. 99,89% 

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% 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
mailto:vanja.cencic@golea.si
http://www.golea.si/marie
mailto:vanja.cencic@golea.si
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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, ekonomsk ih in 

družbenih temeljev za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb na območju 
Mediterana, skladno z evropsko zakonodajo, programi in standardi.  
 

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 31.12.2015:                   6.286,89 €.  
 

                                                                                     

Zaključen projekt ENERCOAST 
 

Program: Mediteran 
Trajanje projekta: junij 2014 – junij 2015 

Vrednost projekta: 367.000,00 EUR, GOLEA: 68.000,00 EUR 
Realizacija 30.6.2015: 65.966,29 €  
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.  
 
Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2015:   56.103,85 €. 
 
 
 

 

mailto:info@golea.si
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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 30.6.2015: 92.208,81 € oz. 97.58% 

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 energi je 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.  
 
Stanje zahtevkov  in certifikatov per 31.12.2015:               20.436,24 €.  
 
 
 

                                                             
 

Zaključen projekt ENRI-energetska učinkovitost v terciarnem sektorju 

http://www.golea.si/enri 
 

Program: SLO-ITA 
Trajanje projekta: oktober 2012 – april 2015 

Vrednost projekta: 605.000 EUR, GOLEA:  91.000 EUR 
Realizacija 30.6.2015: 52.544,91 € oz. 57,74% 
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 31.12.2015:               54.032,91 €.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@golea.si
http://www.golea.si/
http://www.golea.si/enri
mailto:primoz.ladava@golea.si
mailto:ivana.kacafura@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 22  

         

      
Zaključen projekt TRAP-EE 

http://www.golea.si/trap-ee 

 
Program: Vseživljenjsko učenje 
Trajanje projekta: oktober 2013 – april 2015 

Vrednost projekta: 150.579,25 EUR, GOLEA:  41.246,30 EUR 
Realizacija 30.6.2015: 42.037,58 € oz. 101,92% 

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 in certifikatov per 31.12.2015:   0,00  €.  

 

Projekt je tudi finančno zaključen.  
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Zaključen projekt 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 30.6.2015: 78.963,42 € oz. 50,77%  

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. 
 
Stanje zahtevkov  in certifikatov per 31.12.2015:               67.118,91 €  
 

 

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

Program: SLO-ITA 
Trajanje projekta: november 2012 – januar 2015 

Vrednost projekta: 724.582 EUR, GOLEA: 48.872,67 EUR 
Realizacija 30.6.2015: 47.713,41 € oz. 97,63% 
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. 
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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 31.12.2015:   6.752,32 €.  
 

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.  
 
 

Skupaj vrednost terjatev (zahtevkov in certifikatov) na mednarodnih projektih: 
415.041,48 € na dan 31.12.2015. 
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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 2015 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 pri pripravi končnih poročil,..  
Glede na daljšo ročnost sredstev na medndarodnih projektih, kjer je potrebno sredstva 
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 Evropske Komisije.   
 

S svojimi partnerji zavod že pripravlja in prijavlja nove projektne predloge za novo finančno 
perspektivo 2014 – 2020 (2016 – 2022) 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 31.12.2015 in izkaz uspeha 1.1. – 31.12.2015 
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