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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 neprofitni 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, ker imajo osebe javnega prava v Svetu zavoda večino. 

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

menedžerja na podlagi  29.a člena Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, 

št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – 

ZSROVE), 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 dne 11.3.2021 z mandatom 5 let, kot predstavnike ustanovitelja in sicer 
g. Mitja Humarja, dipl.inž.elektrotehnike, g. Darja Trobca, dipl.org. v turizmu in 
g. Andija Čoho, univ.dipl.politolog, enega župan Mestne občine Nova Gorica, 
kot predstavnika uporabnikov in sicer g. Mirana Vidmarja, inž.strojništva, dne 
6.4.2021 in enega Svet delavcev zavoda in sicer dr. Vanja Cencič, imenovana 
za 5 letni mandat dne 11.12.2019.  
 

- Strokovni svet zavoda, ki ga vodi direktor zavoda, sestavljajo pa ga 
strokovnjaki iz delovnega področja zavoda: Valter Vodopivec, elektrotehnik, 
Tomaž Slokar, mag.znanosti-univ.dipl.inž.elektrotehnike, Valter Pisk, 
mag.gosp.inženiringa, Dejan Paravan dr.elektrotehniških znanosti, Dejan 
Đorđevič, univ.dipl.inž.strojništva, Simon Mokorel, univ.dipl.inž.strojništva, 
Sebastjan Komel, dipl.ekonomist, Andrej Šušmelj, dipl.biolog, Uroš Blažica, 
univ.dipl.inž.elektrotrehnike, Matjaž Rušt, strojni tehnik, David Štokelj, 
dipl.inž.strojništva imenovani na seji Sveta zavoda GOLEA dne 24.2.2021 na 
predlog Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 11.2.2021 in Miloš 
Protić, mag.znanosti,  predlog Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z 
dne 11.3.2021.  
 

- Direktor zavoda, Rajko Leban, univ.dipl.inž.str., z mandatom 4 let, ki je bil 
ponovno imenovan za 4 letni mandat od 1.3.2022 dalje.    
 
Direktorja zavoda, v času njegove odsotnosti nadomešča namestnik Boštjan 
Mljač, dipl.gosp.inž. 

 
Poslanstvo zavoda, Goriške lokalne energetske agencije GOLEA je trajnostni 
razvoj Primorske skozi doseganje energetske samooskrbe regije, s stalnim 
izboljševanjem energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je dne 20. oktobra 2021 podal soglasje k 
dopolnitvi Statuta zavoda GOriška Lokalna Energetska Agencija – GOLEA Nova 
Gorica, ki jo je Svet zavoda sprejel na seji dne 2.9.2021 in s katero se ustanovi poleg 
PE Vrtojba še PE Pivka za potrebe sodelovanja zavoda na čezmejnem programu 
Slovenija – Hrvaška.  
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1. POSLOVANJE ZAVODA GOLEA V OBDOBJU 1.1. – 31.12.2021 
 

Zavod GOLEA - GOriška Lokalna Energetska Agencija je v obdobju od 1.1. do 
31.12.2021 dosegel za 714.443,33 € vseh prihodkov in tako sledil letnemu planu za 
leto 2021. Iz naslova prihodkov iz poslovanja je beležil za 419.092,14 € prihodkov, 
kar skupaj predstavlja 58,7 % vseh prihodkov, od tega 364.183,72 € na tržnem delu, 
predvsem iz naslova izvajanja nalog energetskega managerja v občinah ter izdelavo 
investicijske, tehnične in druge dokumentacije. 
Poleg prihodkov iz poslovanja pa je bilo še za 295.351,19 € drugih prihodkov, kar 
predstavlja 41,3 % vseh prihodkov predvsem iz naslova mednarodnih projektov v 
višini 294.458,02 €.  
 

 
 

Iz grafa je viden vpliv projekta OVE v primorskih občinah Švicarskega prispevka v 
letih 2012-2015 in tehnične pomoči ELENA EIB - Evropske Investicijske Banke v 
obdobju oktober 2016 – junij 2020 (na grafu vijola obarvano) ter ciklus EU finančnih 
perspektiv in s tem obseg realizacije iz naslova mednarodnih projektov (na grafu 
zeleno obarvano).  
 

Pri prodaji (tržni del) so upoštevani vsi izdani računi za aktivnosti na trgu v višini 
412.183,72 € oziroma 502.864,09 € z DDV (modro in rdeče obarvano skupaj).  
Po kupcih imamo tako na trgu največ realizacije v MO Koper z 11,09% deležem, 
poleg nalog energetskega managerja, izdelave investicijske dokumentacije, izdelava 
LEK in SECAP in delo na projektu ENES-CE in drugih projektih; sledi Gradbeni 
Inštitut ZRMK z 8,38%,  predvsem iz naslova investicijske dokumentacije za širši 
javni sektor; nato Občina Idrija z 7,58% (EM, LEK, SECAP), MO Nova Gorica z 
6,14% (EM, SECAP, investicijska dokumentacija), Občina Ajdovščina z 5,45% (EM, 
SECAP), Občina Miren – Kostanjevica 4,27% (EM, nizkoenergijska telovadnica), …. 
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Odhodki so v obdobju 1.1. – 31.12.2021 v celoti znašali 705.091,51 €, zavod je 
beležil za 9.351,82 € presežka prihodkov nad odhodki. Po obračunu davka od 
dohodkov iz naslova pridobitne dejavnosti tako znaša čisti presežek prihodkov nad 
odhodki 8.600,30 €.  
 
 

 
 

 
Na nabavni strani gre predvsem za stroške zunanjih izvajalcev na mednarodnih 
projektih v višini 61.586,93 € brez DDV ter stroškov storitev v višini 89.237,80 €.  
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Največja dobavitelja sta LEA Pomurje 19,16% in Univerza v Ljubljani z 17,58% 
deležem, ki sodelujeta pri izdelavi SECAP-ov za občine Idrija, Ajdovščina, MO Koper 
in MO Nova Gorica. Sledi  Primorski Tehnološki Park 10,31% (najemnina),  Enekom 
9,43% (software-ska podpora EM), Contall 6,96% (računovodstke storitve), 
Zavarovalnica Triglav 4,75%, … 
 

 

  

Celotni odhodki so  v obdobju 1.1. – 31.12.2021 znašali 705.091,51 €, od tega 
stroški blaga, materiala in storitev v višini  156.691,77 €, kjer gre, kot že 
navedeno,  predvsem za stroške zunanjih izvajalcev na mednarodnih projektih v 
višini 61.586,93 € s 85% sofinanciranjem iz programa. Ostalo pa so stroški 
najemnine, računovodskih storitev, stroški telefonov, stroški zavarovanj, bančni 
stroški, stroški vzdrževanja informacijskega sistema, čiščenja, poštni stroški,…  
 

Stroški dela so znašali 531.368,51 € za 12 zaposlenih, kar predstavlja 75,4% vseh 
odhodkov v letu 2021 in kateri so znašali le 94,89 % plana za leto 2021.  Glede na 
nižjo realizacijo že v letu 2020 ter tudi v letu 2021, tudi kot posledica COVID 19, se je 
bistveno znižal stimulativni del plače, ki se je dvignil v zadnjem kvartalu 2021 glede 
na rezultate tekočega poslovanja zavoda. Na nižje stroške dela pa vpliva tudi 
dolgotrajna bolniška odsotnost enega zaposlenega od 1.1. do 18.6. po 8 ur in od 
19.6. do 17.7. po 4 ure v breme ZZZS ter koriščenje starševskega dopusta drugega 
zaposlenega v trajanju 3 mescev. Z izbruhom COVID 19 zaposleni glede na naravo 
dela pretežno delajo od doma in je tudi bistveno manj potnih stroškov. 
 

Strošek amortizacije in odpisov obratnih sredstev je znašal 15.642,47 €. Pri stroških 
beležimo še finančne odhodke v višini 515,20 € in druge stroške v višini 873,56 €.   
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V letu 2021 so se po zaključku projekta tehnične pomoči ELENA ter nekaterih 
mednarodnih projektih bistveno znižale terjatve in tako zavod za potrebe tekoče 
likvidnosti zelo malo črpa kratkoročni revolving kredit na podlagi zastave terjatev iz 
naslova mednarodnih projektov, posledično temu pa so bistveno upadli stroški 
financiranja.  
 

 
 

Zavod je v obdobju 1.1. – 31.12.2021 beležil za 9.351,82 € presežka prihodkov 
nad odhodki, oziroma za 8.600,30 € čistega presežka prihodkov nad odhodki, 
predvsem zaradi doseganja letnega plana 2021 na tržnem delu iz naslova izvajanja 
nalog energetskega managerja v občinah ter izdelave investicijske, tehnične in druge 
dokumentacije.  
 

Z upoštevanjem presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 201.641,09 
€ beleži zavod v bilanci stanja  per 31.12.2021 skupaj za 210.241,39 € čistega 
presežka prihodkov nad odhodki. Skladno s Statutom zavoda se presežke nameni 
za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda.  
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Sredstva in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja so že konec leta 2020 padla 
zaradi zaključka projekta tehnične pomoči ELENA z zadnjim prilivom v višini 607.500 
€ in vračilom kredita v isti višini ter z zaključkom nekaterih mednarodnih projektov in 
vračilom kredita za ta namen, kjer je stanje kreditov per 31.12.2020 padlo praktično 
na 0 €. Sredstva 31.12.2021 tako znašajo 402.630,30 €.   
 

Dolgoročna sredstva 31.12.2021 znašajo 28.506,84 €, kratkoročna pa 372.401,99 €. 
Od tega kratkoročne terjatve iz poslovanja 261.328,32 €, od tega terjatve iz naslova 
EU projektov 257.314,52 €; terjatev do kupcev 4.013,80 €  in denarna sredstva 
111.073,67 € (plačila iz proračunov zadnji delovni dan v letu).  
 

              
 

Na virih sredstev znaša ustanovni vložek ustanoviteljice MO Nova Gorica 2.086 €, 
presežek prihodkov nad odhodki 210.241,39 €, rezervacije in dolgoročne PČR 
14.035,06 €, kratkoročne obveznosti iz poslovanja 176.267,39 €.  
 

Na mednarodnih projektih je bilo per 31.12.2021 stanje revolving kredita 0,00 € in 
kjer bi bilo, glede na stanje terjatev v višini 272.666,49 €, možno črpati za 227.222,08 
€ kredita in kar predstavlja rezervo za bodoči denarni tok zavoda.  
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2. OPRAVLJENO DELO NA TRGU 
 

Osnovno poslanstvo lokalnih energetskih agencij je izvajanje nalog 
energetskega upravljalca občin v smislu 29.a čl. EZ-1 na območju katerem 
delujejo.  
 

Letni načrti za  2021 in realizacija do 31.12.2021:   

št. Vsebina

Višina  

podpisanih 

planov z DDV

Realizacija 

brez DDV

Realizacija 

z DDV

1

Pogodba št. 360-0001/2019 o izvajanju lokalnega 

energetskega koncepta Občine Ajdovščina
9.645,00 €

7.905,74 € 9.645,00 €

2

Pogodba uvedbi energetskega knjigovodstva v javnih 

stavbah v lasti v Občini Ankaran, št. 360-0001/2020
9.320,80 €

5.950,00 € 7.259,00 €

3

Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine 

Bovec, št 1/2012
5.788,70 €

4.744,84 € 5.788,70 €

4
Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine 

Brda, št. 360-03/2012
7.936,15 € 6.505,04 € 7.936,15 €

5

Pogodba o izvajanju energetskega lokalnega koncepta 

občine Cerkno, št. 360-0002/2015-4
5.212,86 €

4.022,84 € 4.907,86 €

6

Pogodba o izvajanju energetskega lokalnega koncepta 

občine Divača št. 360-0003/2011-14/1
8.080,66 €

6.623,49 € 8.080,66 €

7

Pogodba o izvajanju energetskega lokalnega koncepta 

Hrpelje Kozina, št. 360-9/2014
5.197,00 €

4.009,84 € 4.892,00 €

8

Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine 

Idrija, št. 09/2012
10.261,10 €

7.660,74 € 9.346,10 €

9

Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine 

Ilirska Bistrica, št. 15/2012
9.039,39 €

7.409,34 € 9.039,39 €

10

Pogodba o izvajanju lokalnega energsetskega koncepta  

občine Izola in vzpostavitve energetskega knjigovodstva v 

17 javnih stavbah in javne razsvetljave v občini Izola, št. 354-

284/2014

10.468,50 €

8.260,74 € 10.078,10 €

11

Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine 

Kanal ob Soči, št. 3606-0002/2012-2
5.453,20 €

3.259,84 € 3.977,00 €

12

Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine 

Kobarid, št. 360-2/08
7.195,36 €

5.897,84 € 7.195,36 €

13

Pogodba o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta 

občine Komen, št. 360-03/2019-1
5.245,80 €

4.299,84 € 5.245,80 €

14

Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 

Mestne občine Koper, št. 360-1/2013-2021
18.076,80 €

12.661,31 € 15.446,80 €

15

Pogodba o izvajanju Akcijskega načrta Lokalnega 

energetskega koncepta občine Nova Gorica za leto 2021, št. 

309-5/2021-5

19.422,40 €
12.070,00 € 14.725,40 €

16
Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine 

Miren Kostanjevica, št. 360-0001/2012-1
6.146,16 €

5.037,84 € 6.146,16 €

17

Pogodba št. 360-3/2021 o izvajanju lokalnega energetskega 

koncepta Občine Logatec
18.185,00 €

10.855,74 € 13.244,00 €

18

Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 

Občine Pivka, št. 19-00114
5.899,72 €

4.835,84 € 5.899,72 €

19

Pogodba št. 3600-2/2020-4 o izvajanju lokalnega 

energetskega koncepta Občine Renče-Vogrsko
5.441,00 €

4.050,00 € 4.941,00 €

20

Pogodba o izvajanju energetskega managementa občine 

Šempeter-Vrtojba, št. 36001-3/2012 in Aneks št.1 k pogodbi 

o izvajanju energetskega managementa Občine Šempeter-

Vrtojba

6.939,16 €

5.287,84 € 6.451,16 €

21

Pogodba o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 

Občine Tolmin za leta 2021/2022/2023, št. 430-0006/2021-12
10.424,15 €

6.455,74 € 7.876,00 €

189.378,96 € 137.804,43 € 168.121,40 €  
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V letu 2021 je zavod sledil planu za leto 2021 ter poleg nalog energetskega 
managerja v občinah pridobival tudi druge posle na trgu, kot je priprava vlog na razne 
javne razpise, investicijsko dokumentacijo (preko DRI in ZRMK tudi za širši javni 
sektor). Velik poudarek je tudi na izdelavi novega ciklusa LEK-ov (Lokalnih 
Energetskih Konceptov) predvsem za občine, kjer že izvajamo naloge energetskega 
managerja in kjer bo večino dela in s tem tudi prihodkov v letu 2022 in s čemer zavod 
pokriva manjši obseg prihodkov iz naslova mednarodnih projektov v času, ko se ena 
finančna perspektiva zaključuje in začenja nova.  
   
PRIHODKI jan feb mar april maj jun jul avg sep okt nov dec SKUPAJ

energetski pregledi - REP 3.500,00 € 8.850,00 € 3.050,00 € 3.843,00 € -693,00 € 2.250,00 € 20.800,00 €

investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ, IP) 400,00 € 9.040,00 € 10.250,00 € 6.800,00 € 13.550,00 € 14.500,00 € 7.800,00 € 12.200,00 € 8.750,00 € 3.800,00 € 4.450,00 € 91.540,00 €

priprava prijav na razpise (Eko sklad, MGRT,EUCF, TURIZEM)2.000,00 € 3.450,00 € 820,00 € 4.400,00 € 245,90 € 4.850,00 € 5.070,00 € 3.750,00 € 480,00 € 3.030,00 € 28.095,90 €

javno naročanje in javni razpisi 2.300,00 € 300,00 € 2.600,00 €

javna razsvetljava (invest,dok., akt, razpis) 0,00 €

celostna prometna strategija (SUMP) 0,00 €

energetske izkaznice 660,00 € 110,00 € 350,00 € 800,00 € 240,00 € 350,00 € 2.510,00 €

LEK (10), SECAP (5) 6.387,50 € 9.457,75 € 6.000,00 € 7.280,00 € 27.907,51 € 57.032,76 €

projektna dokumentacija, nadzori 520,00 € 1.040,00 € 200,00 € 260,00 € 2.020,00 €

drugo 12.230,00 € 10.000,00 € 22.230,00 €

prihodki od prodaje projektni del 3.500,00 € 4.950,00 € 15.000,00 € 8.750,00 € 15.000,00 € 800,00 € 48.000,00 €

em 6.655,74 € 16.177,00 € 17.549,52 € 13.669,91 € 6.089,68 € 1.495,20 € 4.580,50 € 11.145,74 € 11.427,56 € 21.127,00 € 27.437,23 € 137.355,07 €

SKUPAJ 18.943,24 € 28.667,00 € 37.469,52 € 20.469,91 € 27.749,68 € 35.451,85 € 22.537,50 € 33.885,74 € 61.337,56 € 45.517,00 € 75.714,73 € 4.440,00 € 412.183,72 € 
 

V tabeli so prikazane vse tržne aktivnosti zavoda na podlagi katerih zavod izdaja 
račune in kar se v bilanci izkazuje skozi čiste prihodke iz prodaje.  
 
3. MEDNARODNI PROJEKTI  
 

Zavod pridobiva tudi mednarodne projekte za izvajanje svojih nalog ter poslanstva, 
predvsem v občinah, kjer izvaja tudi naloge energetskega managerja. Stopnja 
sofinanciranja se v obdobju 2021 -2027 za izvajanje nacionalnih programov evropske 
kohezijske politike spreminja in bo v večini EU projektov znašala 80% upravičenih 
stroškov razen v primeru programa Obzorje 2020, kjer je upravičenost stroškov 
100%. Neupravičene stroške si zavod pokriva iz naslova izvajanja tržnih dejavnosti in 
le deloma te pokrivajo sodelujoče občine, v kolikor gre npr. za opremo, ki jo koristijo 
občine ali konkretne dokumente za potrebe občin, katere bi morale sicer same 100% 
financirati. S tem zavod veliko doprinese svojim občinam.  
 

Iz prejšnje evropske finančne perspektive 2007 – 2014 zavod beleži poslovne 
prihodke še iz projekta Alterenergy v višini 1.698,72 € in kjer gre  tudi za postopen 
odpis sredstev nabavljenih skozi ta projekt, ki so bila predana sodelujočim občinam: 
Pivka, Divača, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba (4 polnilne postaje, 14 
električnih koles in 4 električne skuterje) ter še iz projekta Nekteo SI-AT v višini 
4.893,00 €. Oprema Nekteo je bila tudi predana sodelujočim občinam: Občina Idrija, 
Občina Tolmin, Občina Cerkno, Občina Šempeter Vrtojba, Občina Renče Vogrsko, 
Občina Kanal ob Soči (6 informacijskih zaslonov za predstavitev energetsko vzorčnih 
točk). Prejeta 85% subvencija se v prihodke prenaša glede na obračunane stroške 
amortizacije v posameznem letu in kar se v bilanci kaže na dolgoročnih časovnih 
razmejitvah. Partnerica projekta NEKTEO je bila tudi MO Nova Gorica, kjer se je 
vgradilo 8 energetsko-nadzornih sistemov v stavbe v njeni lasti.  
 

Konec leta 2021 je zavod zaključil naslednje mednarodne projekte pretekle finančne 
perspektive: Lightingting Solution SI-IT, Energy care SI-IT ter Nekteo SI-AT.  
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Odprte terjatve ostajajo le na naslednjih projektih:   
 

3.1. LIGHTING SOLUTION SI-IT, Program SI-IT, ESRR sofinanciranja 85 % 
upravičenih stroškov, proračun GOLEA  209.794 €                                                 

                         
Projekt LIGHTING SOLUTIONS bo prispevali k spremembi obstoječega stanja z 
aktivnostmi, ki bodo dolgoročno izboljšale energetsko učinkovitost in upravljanje 
razsvetljave v javnih stavbah, pa tudi energetsko varčno upravljanje in vedenje 
nasploh. S krepitvijo energetske učinkovitosti na čezmejnem območju zmanjšujemo 
porabo energije, posledično pa tudi izpuste TPG. Predvidena je izvedba treh sklopov 
medsebojno povezanih čezmejnih aktivnosti. 
 

Vodilni partner projekta je občina Šempeter – Vrtojba, partner pa tudi občina Tolmin. 
V obeh občinah se je izvedla prenova notranje razsvetljave v telovadnicah.  
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2021:   18.372,31 €  
 

3.2. ENERGY CARE SI-IT, Program SI-IT, ESRR sofinanciranja 85 % upravičenih 
stroškov, proračun GOLEA  135.500 €,    

                                                           

Projekt ENERGY CARE je del programa Interreg Slovenija-Italija. Usmerjen je v 

energetsko učinkovitost javnih stavb in trajnostno mobilnost z vključenostjo lokalnih 

skupnosti. 

Glavni cilji projekta so zmanjšati izpuste CO2, porabo energije in energetsko revščino 

na programskem območju in v Evropi. To bomo dosegli z načrtovanjem in izvedbo 

strategij ter inovativnih in celovitih čezmejnih participativnih ukrepov na področju 

izboljšanja energetske učinkovitosti v javnih stavbah ter multimodalne trajnostne 

mobilnosti v mestnih in primestnih območjih. Vse to ima pozitiven vpliv na privlačnost 

območja, življenjske pogoje, socialno vključenost ter vodenje in energetsko 

upravljanje s strani občin in drugih javnih ustanovah.  

Predvidene so tri investicije, ki bodo imele konkretne in merljive vplive na zmanjšanje 

izpustov CO2 in na uporabo energije, hkrati pa bodo izboljšale multimodalno 

trajnostno mobilnost. V projektu ENERGYCARE bodo investicije realizirane z 

inovativnimi metodami teritorialnega načrtovanja, ki bodo omogočile vključevanje 

ciljnih skupin (prebivalcev, ki živijo na območju investicije) in deležnikov. Med drugim 

bodo izdelani tudi mobilni načrti za 3 pilotne objekte, lokalni akcijski načrti za 3 

občine ter čezmejni lokacijski akcijski načrt. 

Partner projekta je tudi MO Koper, kjer se je v OŠ Škofije izvedlo pilotne aktivnosti.  

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2021:  9.910,06 €  
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3.3. SECAP strateški SI-IT, Program SI-IT, ESRR sofinanciranja 85 % 
upravičenih stroškov, proračun GOLEA 460.000 € 
 

Projekt SECAP je del programa Interreg Slovenija-Italija. Skupen izziv projekta je 

nuditi občinam partnerskih območij praktično podporo pri izvedbi trajnostnih 

energetskih politik in pri prilagajanju okoljskim spremembam, ki se ugotavljajo na 

prehodu iz Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) v Akcijski načrt za 

trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP). Glavni cilj projekta je 

pomagati lokalnim operaterjem izboljšati sposobnost energetskega načrtovanja z 

osredotočenjem na energetsko varčevanje, obnovljive vire, zmanjšanje emisij CO2 in 

na omilitvene ukrepe, ki so povezani s podnebnimi spremembami. 

Sprememba, ki jo želimo uvesti, izhaja iz strateškega čezmejni pristopa, s katerim 

bomo zagotovili hitre ukrepe za prilagajanje in skladnost med različnimi sektorji in 

ravnmi upravljanja. Namen tega je razumeti vplive podnebnih sprememb in razviti ter 

uvesti politike, da bi zagotovili optimalno raven prilagajanja z razvojem regionalnih in 

lokalnih strategij, ki bi bile skladne z nacionalnimi. Prisotnost slovenskih ministrstev 

(kot pridruženih partnerjev) in dežele FJK zagotavlja izmenjavo izbir z organi 

upravljanja ter usklajenost strategije z akcijskimi načrti ter z nacionalnimi in deželnimi 

razvojnimi politikami. 

Predvideni rezultati so: čezmejna enotna strategija, ki bo zagotovila prehod v zeleno 

gospodarstvo in zagotavljala nove priložnosti zaposlitve; izobraževalni tečaji za 

občine in ozaveščanje javnosti; prehod iz nekaterih Trajnostnih energetskih akcijskih 

načrtov (SEAP) v Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe 

(SECAP); druge pilotne aktivnosti za opredelitev metodologij za SECAP, ki bodo 

prilagojene lokalnim potrebam ter majhne infrastrukturne investicije, namenjene 

spremljanju emisij v ozračje in energetski porabi, ter kot primeri dobre prakse.  

Med drugim se bo izdelal SECAP – Energetsko podnebni akcijski načrt za MO 

Koper, MO Nova Gorica, Idrija in Ajdovščina.  

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2021:   132.228,24 € 
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3.4. PROMINENT PLUS, Program Mediteran, ESRR sofinanciranja 85 % 
upravičenih stroškov, proračun GOLEA 37.050,00 € 
 
GOLEA sodeluje kot eden izmed projektnih partnerjev pri projektu PROMINENT 
PLUS (Public procurement of innovation boosting green growth in MED area PLUS), 
ki je sofinanciran iz programa Interreg MED. Cilj projekta PROMINENT PLUS je 
uspešno prenesti izkušnje in znanje, pridobljeno v okviru predhodnega projekta 
PROMINENT MED, ki je bil osredotočen na inovativno javno naročanje in je potekal 
v štirih MED državah (Italiji, Španiji, Portugalskem, Franciji in  Hrvaški), kjer imajo 
tudi primere dobrih praks. 
 

V projektu PROMINENT PLUS so poleg držav iz predhodnega projekta vključene še 
tri nove MED države/regije (Slovenija, Grčija ter Bosna in Hercegovina), kamor se bo 
preneslo pridobljeno znanje in dobre prakse v PROMINENT MED projektu. Namen 
PROMINENT PLUS je tudi povečati vključevanje inovativnih MSP in zagonskih 
podjetij (preko transnacionalnih inovativnih grozdov) v javna naročila z uporabo 
javnih naročil inovacij (predkomercialna naročila/ javna naročila inovacij) tudi v 
Sloveniji, Grčiji ter Bosni in Hercegovini. 
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2021:   18.270,70 € 
 
 
3.5. SISMA PLUS, Program Mediteran, ESRR sofinanciranja 85 % upravičenih 
stroškov, proračun GOLEA 96.478,50 € 
 
Projekt SISMA PLUS je nadaljevanje zaključenega projekta SISMA, ki se je izvajal v 
letih 2016-2018. 
 

Cilj projekta SISMA PLUS je prenos orodja “SET - Subsidy Evaluation Tool” po 
širšem območju MED držav. Orodje SET omogoča vrednotenje z energetskega in 
finančnega vidika za določitev ukrepov za varčevanje z energijo v javnih stavbah in 
določitev minimalnega zneska javnih subvencij, ki je potreben za zagotovitev 
izvedljivih projektov celovite energetske sanacije. 
 

Orodje SET bo prispevalo k izboljšanju tehničnega znanja lokalne javne uprave in h 
krepitvi zaupanja v inovativne finančne sheme.  Orodje vključuje vnaprej pripravljene 
preglednice, priročnike in izobraževalni material, ki je na voljo v 7-ih jezikih. 
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2021:   45.245,18 € 
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3.6. TIMEPACK, Program Obzorje 2020, ESRR sofinanciranja 100 % upravičenih 
stroškov, proračun GOLEA 114.250,00 € 
 
Projekt TIMEPAC prispeva k izboljšanju obstoječih postopkov energetskega 
certificiranja, s spodbujanjem prehoda od enotnega statičnega certificiranja k bolj 
celostnemu in dinamičnemu pristopu, ki upošteva: a) podatke, izdelane v celotnem 
postopku certificiranja energetske učinkovitosti, od njihovega pridobivanja do 
hranjenja, od analize in uporabe, v celotnem življenjskem ciklu stavbe, od njenega 
načrtovanja do gradnje in obratovanja b) stavbe kot del grajenega okolja, ki je 
povezana z distribucijskimi in transportnimi električnimi omrežji in c) stavbe kot 
dinamične entitete, ki se skozi čas neprestano spreminja. 
 

TIMEPAC bo predstavil  možnost združevanja podatkov iz EPC z drugimi viri 
podatkov, za zagotavljanje bolj učinkovitega in zanesljivega certificiranja. Nove 
metode in orodja za izboljšanje sedanjih praks certificiranja bodo razvite v petih 
scenarijih uporabe, ki bodo potrjene v štirih demonstracijskih scenarijih znotraj šestih 
evropskih držav: Avstriji, Hrvaški, Cipru, Italiji, Sloveniji in Španiji. Rezultati bodo 
uporabljeni kot gradivo za nadaljnje izobraževanje strokovnjakov, vključenih v 
postopke certificiranja na celotnem območju Evrope. Spletna platforma bo zagotovila 
dostop do gradiv za usposabljanje in tečajev, ki se izvajajo znotraj različnih 
kontekstov (na kraju samem, na spletu ali kombinirano). Akademija TIMEPAC bo 
nadalje razvijala in uporabljala inovativne metode in orodja za izboljšanje EPC ter 
gradivo za usposabljanje, ki bo razvito v projektu. 
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2021:   5.880,00 € 
 
3.7. VZ-TRAJNOST, LAS v objemu sonca, ESRR sofinanciranja 80 % 
upravičenih stroškov, proračun GOLEA 34.202,60 € 
 
Glavni cilj operacije je spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine 
Renče-Vogrsko ter širšem območju LAS V objemu sonca. 
 

Namen projekta LAS je ohranjanje naravnih danosti okolja (avtohtone vrste zelišč), 
spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, okrepitev povezovanja različnih akterjev 
in ciljnih skupin (mladi, starejši, podjetniki) ter podpora trajnostnemu turističnemu 
razvoju območja LAS, ki predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost ob 
pridobitvi znaka Zelene sheme. 
 

Stanje zahtevkov in certifikatov per 31.12.2021:   22.760,00 € 
 
Skupaj znašajo terjatve iz naslova mednarodnih projektov per 31.12.2021  
252.666,49 €, kar predstavlja povprečno 87% sofinanciranje izvedenih aktivnosti 
(zaradi različnih stopenj sofinanciranja) v vrednosti 219.819,84 € ter povprečno 13 % 
ne-sofinancirani delež 32.846,64 € in kar mora zavod pokrivati iz presežkov 
prihodkov nad odhodki na tržnem delu. Na osnovi zastave terjatev lahko iz tega 

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 15  

naslova črpa okvirni kratkoročni kredit v razmerju 1 : 1,2 pri Novi KBM, maksimalni 
znesek kredita znaša 500.000 €.  
Po strukturi stroškov so skupaj bruto zneski na mednarodnih projektih v letu 2021 
znašali:  
 

projekti 2021 jan.21 feb.21 mar.21 apr.21 maj.21 jun.21 jul.21 avg.21 sep.21 okt.21 nov.21 dec.21

STRUKTURA 

STROŠKOV  

2021

Per Categoria 

Staff costs 15.229,68 €      14.183,74 €      15.008,12 €      15.008,12 €      15.008,12 €      20.412,46 €      22.468,02 €      14.570,12 €      14.570,12 €      14.570,12 €      14.570,12 €      14.570,12 €        171.439,14 €      

Office and admin. 15% 

staff costs 1.759,45 €        1.602,56 €        2.204,34 €        2.204,34 €        2.204,34 €        2.515,88 €        3.029,77 €        1.845,08 €        1.845,08 €        1.845,08 €        1.845,08 €        1.845,08 €          22.986,65 €        

Travel and accomodation -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  300,00 €            68,97 €              102,83 €            702,83 €            102,83 €            102,83 €            702,83 €              2.083,14 €          

External expertise and 

services -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  53.322,92 €      3.086,81 €-        2.605,36 €        605,36 €            2.105,36 €        605,36 €              56.157,55 €        

Equipment -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                     -  €                     

Infrastructure and works 

expenditures 2,00 €-                1,00 €-                -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                     -  €                     

Total 16.987,13 €      15.785,30 €      17.212,46 €      17.212,46 €      17.212,46 €      23.228,34 €      78.889,68 €      13.431,22 €      19.723,39 €      17.123,39 €      18.623,39 €      17.723,39 €        252.666,49 €       

Administrativni stroški se obračunavajo v višini 15% stroškov osebja, razen v primeru 

Obzorje 2020, v višini 25%.  

Zavod aktivno dela tudi na pripravi novih projektnih predlogov za naslednjo finančno 

perspektivo. Skupaj s projektnimi partnerji smo že oddali projektni predlog na 

Seadrion in pridobili nov projekt SEADRION PLUS, na programu Obzorje pa nov 

projekt DISTENDER.  

SEADRION PLUS, Program Adrion, ESRR sofinanciranja 85 % upravičenih 

stroškov, proračun GOLEA 22.805,00 €.  

Projekt SEADRION PLUS je nadgradnja projekta Seadrion v smislu kapitalizacije in 
diseminacije rezultatov doseženih v projektu Seadrion, projekt traja 6 mesecev. 
 

SEADRION podpira razvoj in vpeljavo energetsko učinkovitih inovacijskih sistemov - 
toplotnih črpalk - na regionalnem/lokalnem nivoju, s ciljem zmanjšanja izpustov CO2. 

Glavni cilj projekta je identifikacija koristi in ovir, ki so povezane z uporabo tovrstne 
tehnologije in izbor sistemov toplotnih črpalk, ki bodo omogočali izrabo morske vode 
na najboljši možen način, kar bo posredno prispevalo k energetski samozadostnosti 
stavb, neodvisno od fosilnih goriv. 

DISTENDER - Razvoj strategij na podlagi vključevanja blaženja, prilagajanja in 

ocene tveganja zaradi podnebnih sprememb, Program Obzorje 2020, ESRR 

sofinanciranja 100 % upravičenih stroškov, proračun GOLEA 23.125,00 € 

DISTENDER konzorcij sestavlja 31 partnerjev, od tega je enajst partnerjev, ki bodo 

nastopili kot pilotni partnerji za “preizkušanje oziroma testiranje” rezultatov projekta 

(modelov, orodij, prilagajanje na posebnosti pilotnega partnerja, itd.). Projekt 

Distender je financiran s strani Obzorje 2020.  
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Projekt DISTENDER (Razvoj strategij na podlagi vključevanja blaženja, prilagajanja 

in ocene tveganja na podnebne spremembe) bo zagotovil strategije pripravljene na 

podlagi metodologije, ki vodi do integriranja blažitvenih in prilagoditvenih strategij na 

podnebne sprememb z različnimi participativnimi pristopi, ki se osredotočajo na 

vplive in tveganja zaradi podnebnih sprememb. Strategije bodo podprte s 

kvantitativno in kvalitativno analizo, ki temelji na razumevanju interakcij, sinergij in 

kompromisov pri odločanju glede ukrepov zaradi podnebnih sprememb. 

V sklopu projekta DISTENDER bo razvit niz kvalitativnih in kvantitativnih socialno-

ekonomskih in podnebnih scenarijev z več dejavniki s pomočjo participativnega 

procesa, ki združuje znanje od spodaj navzgor in lokalno pomembne gonilnike z 

informacijami od zgoraj navzdol. 

Razvit bo komplet orodij za modeliranje ocene učinka na več nivojih in med 

sektorsko z namenom analize zapletenih interakcij med sektorji (podnebni vplivi, 

kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z zemljo, planiranje rabe tal, biodiverziteta, 

mestna infrastruktura, transport, finance, energija, zdravje in življenjski slog), vključno 

z okvirom ekonomske ocene. Celostni pristopi k blaženju in prilagajanju morajo biti 

prilagojeni razmeram, specifičnim za obravnavano območje, kar zahteva prilagajanje 

in participativno načrtovanje. Po vzpostavitvi testnih modelov (metodologij in orodij), 

bodo ti testirani regionalno in lokalno, najprej na 6 lokacija po EU (osrednji testni 

primeri) ter nato še na 5 lokacijah (sledilci). Raznolikost testnih primerov bo 

zagotovila končne rezultate (metodologija, modeli in orodja), ki bodo popolnoma 

kvalificirani in bodo zagotovili njihovo visoko ponovljivost. 

To je inovativen projekt, ki združuje tri ključne koncepte: navzkrižno merilo, 

integracijo/usklajevanje in preverjanje robustnosti “sistema”. Metodologije in orodja 

predstavljajo presek izzivov, ki jih predstavljata prilagajanje in blaženje na podnebne 

spremembe.  

Projekt DISTENDER bo na podlagi pridobljenih znanj ponudil sistem za podporo 

odločanju (Decision - supporting system - DSS model), ki bo vključeval smernice, 

priročnike, orodja, enostavna za uporabo in izkušnje pridobljene preko testnih 

primerov v projektu. V Sloveniji bo preko projektnega partnerja GOLEA nastopila 

Mestna občina Nova Gorica kot eden izmed sledilcev za testne primere. 
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Že oddani so projektni predlogi GET POTENTIAL na Norveški finančni mehanizem in 

Thriving Communities Energy Incubator na program LIFE.  

GET POTENTIAL Program Norveški mehanizem, ESRR sofinanciranja 100 % 

upravičenih stroškov, proračun GOLEA 71.680,57 € 

Projekt GET potencial si prizadeva razviti skupno bazo kart tehničnega potenciala 

plitve geotermalne energije v Sloveniji, pri čemer upošteva tehnična, ekonomska in 

okoljska vprašanja, ki izhajajo tudi iz opazovanj na terenu (6 demonstracijskih 

primerov). Cilj je povečanje uporabe geotermalne energije z: 

zagotavljanjem prostorskih informacij o tehničnem in ekonomskem potencialu 

geotermalne energije na podlagi meril učinkovitosti in ob upoštevanju omejitev, ki jih 

nalagajo predpisi; zasidrati potencial geotermalne energije pri razvoju lokalnih 

energetskih konceptov občin; analiziranje in idealno usklajevanje predpisov in 

spodbud, najboljših praks iz države donatorice ter njihovo povzemanje v smernice; 

pripraviti gradivo in začrtati kurikulum za boljšo usposobljenost strokovnjakov, 

izvajalcev in možnih uporabnikov s področja geotermalne energije. 

Inovacija, ki jo predstavlja pristop projekta GET potencial, je prikazovanje bogatega 

potenciala geotermalne nizkoogljične tehnologije, ki je usklajen z energetskimi 

potrebami slovenskega okolja. Projekt enakovredno zastopa tri stebre: Geologijo – 

Energijo – Transfer oz. prenos znanja v lokalne skupnosti in usposabljanje ter 

izmenjavo izkušenj o bolj naprednih tehnologijah, kot so termoaktivni gradbeni 

elementi in pristopih celovitega načrtovanja geotermalnih projektov iz Norveške. 

Thriving Communities Energy Incubator LIFE Program Obzorje 2020, ESRR 

sofinanciranja 95 % upravičenih stroškov, proračun GOLEA 237.832,00 € 

Projekt Thriving Communities Energy Incubator je usmerjen k razvoju, 
vzpostavitvi oz. sprožitvi iniciativ/projektov energetskih skupnosti v JV Evropi.  
 

Predvidena je vzpostavitev osrednjega modela skupnostnih energetskih inkubacijskih 
storitev, ki se lahko izvajajo v več državah in so usmerjene v izobraževanje, 
oblikovanje skupnostnih energetskih modelov in investicijsko načrtovanje v pilotnih 
energetskih skupnostih na naslednjih območjih: Hrvaške (Cres/Lošinj, Križevci in 
Istra), Slovenije (Primorska in Podravje/Prekmurje), Grčije (Zahodna Makedonija) in 
Italije (Madonie). 
 

Cilj je vzpostaviti skupnosti OVE – Obnovljivih Virov Energije v katere se na pobudo 
občin vključijo občinske in državne institucije, občani in zainteresirana podjetja, torej 
govorimo o modelu PPPP – Public Private People Partnership.  
 
V projekt so se vključile naslednje občine:  
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Municipality

Renewable 

Generation Capacity 

(MW)  

Investment 

Value (EUR) 

Renewable 

Generation  

(GWh/annum)

Lifetime 

(years)

Renewable 

Generation 

(GWh/lifetime)

Renewable Generation 

(kWh/lifetame) GHG factor

Lifetime GHG 

reductions (tCO2e) 

MONG 2,5 2.200.000 2,65 30 79,5 79.500.000 0,401 31.880

MOK 2,8 2.400.000 3,0 30 90 90.000.000 0,401 36.090

Tolmin 1,2 1.050.000 1,26 30 37,8 37.800.000 0,401 15.158

Kanal ob Soči 0,57 510.000 0,6 30 18 18.000.000 0,401 7.218

Pivka 1,1 990.000 1,28 30 38,4 38.400.000 0,401 15.398

Izola 1,5 1.300.000 1,6 30 48 48.000.000 0,401 19.248

Ajdovščina 1,2 950.000 1,3 30 39 39.000.000 0,401 15.639

skupaj 10,87 9.400.000 11,69 350,7 350.700.000 140.631  

Na program Srednja Evropa pa bomo oddali projektne predloge:  

COOL CE, Program Srednja Evropa, ESRR sofinanciranja 80 % upravičenih 

stroškov, proračun GOLEA 250.600,00 € 

Projekt COOL CE obravnava izzive trajnostnega hlajenja in spodbuja izrabo plitve 
geotermalne energije. Projektne aktivnosti bodo vključevale: oceno potreb po 
hlajenju, trajnostne vidike hlajenja prostorov, opredelitev tehnologij za hlajenje stavb.  
 

V projektu so predvidene tudi izvedbe različnih ukrepov na pilotnih območjih, kot so 
študije potenciala plitve geotermalne energije, študije tehnično-ekonomske 
izvedljivosti odstranitve enot klimatskih naprav na stavbah kulturne dediščine, 
modeliranje podzemne vode kot podpora upravljanju plitvih geotermalnih sistemov, 
blaženje učinkov toplotnih otokov. Ena izmed štirih pilotnih aktivnosti se bo izvajala 
tudi na čezmejnem območju Nova Gorica - Gorizia.  Partner je tudi EZTS GO, 
pridruženi partner pa MONG.  
 

 

ICEICE, Program Srednja Evropa, ESRR sofinanciranja 80 % upravičenih 

stroškov, proračun GOLEA 200.200,00€ 

Cilj projekta ICEICE je identifikacija in spodbujanje ustanovitev energetskih 
skupnosti, z aktivno vključitvijo državljanov in lokalnih skupnosti na območju Srednje 
Evrope, kar bo  v polni meri prispevalo k decentralizaciji in demokratizaciji 
energetskih sistemov in spodbujalo trajnostni gospodarski in družbeni razvoj na 
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lokalni ravni. Skozi oblikovanje skupnostnih energetskih modelov in investicijsko 
načrtovanje bo projekt pripomogel k večji izrabi lokalnih obnovljivih virov, kar vodi v 
varno, trajnostno in razogljičeno oskrbo z energijo, pri čemer sodelujejo vsi akterji. 
 

Pridružena partnerja sta MO Nova Gorica in MO Koper, kjer bi želeli ustanoviti 
skupnost OVE v povezavi z občino, njenimi institucijami, zainteresiranimi občani in 
zainteresiranimi podjetij s ciljem priprave skupnostnih projektov na področju 
obnovljivih virov energije (PPPP – Public Private People Partnership model).   
 
 
REDIRECT CE, Program Srednja Evropa, ESRR sofinanciranja 80 % 

upravičenih stroškov, proračun GOLEA 196.200,00 € 

Glavni cilj projekta REDIRECT je omogočiti dekarbonizacijo in nadgradnjo malih in 
srednje velikih sistemov daljinskega ogrevanja ter tako prispevati k energetski 
varnosti, spodbuditi prehod v zeleno gospodarstvo in zagotoviti trajnostni razvoj 
Srednje Evrope. Projekt združuje ključne akterje v sektorju ogrevanja iz večjega 
števila sodelujočih držav; z mednarodnim sodelovanjem se želi zagotoviti skupne 
rešitve, ki bodo usmerjene k implementaciji oz. posodobitvi energetsko učinkovitih 
sistemov daljinskega ogrevanja z visokim deležem OVE.  
 

Kot pilot smo na območju Nove Gorice predvideli izdelavo študije oziroma akcijski 
načrt s poslovnim modelom kako vse tri sisteme daljinskega ogrevanja v mestu med 
seboj združiti, dvigniti delež OVE in razširiti sistem DO na nove, predvsem večje 
javne odjemalce (širitev sistema po Kidričevi in povezava  na DO Kromberk Meblo) in 
tako zadostiti določilom 50 člena ZSROVE v DO Nova Gorica, kot celota.  
 

Pri tem se poda predloge sprememb obstoječe lokalne zakonodaje, ki bo tako 
povezovanje dopuščala vključno z možnostjo izvedbe potrebnih investicij na področju 
OVE in SPTE v obliki javno – zasebnega partnerstva.  
 

Ravno tako se pripravi poslovni model, ki bo dopuščal razdelitev proizvodnje in 
distribucije toplote, kjer ostaja distribucija izključno v pristojnosti javnega podjetja 
KENOG, pri proizvodnji pa se dopušča možnost javno – zasebnega partnerstva in s 
tem pospeši izvedbo potrebnih investicij z doseganjem ciljev energetske učinkovitosti 
celotnega sistema DO Nova Gorica.  
 
Pridruženi partnerji so MO Nova Gorica, KENOG in E3 in kateri bodo sodelovali pri 
izdelavi študije in pripravi poslovnega modela sistema DO Nova Gorica s ciljem 
povečati delež OVE in SPTE ter doseči pogoje energetsko visoko učinkovitega 
sistema DO, ki jih določa 50. člen ZSROVE in tako prispevati k ambiciji mesta Nova 
Gorica, da postane ena izmed prvih 100 EU podnebno nevtralnih mest.  
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4. 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 obdobju 1.1. – 31.12.2021 je zavod, navkljub težjemu delovanju v obdobju 
epidemije koronavirusa covid-19, sledil poslovnemu planu za leto 2021 in dosegel 
planirano realizacijo ter z obvladovanjem stroškov dosegel presežek prihodkov nad 
odhodki.  
 

Glede na sprejem NEPN – Nacionalnega Energetsko - Podnebnega Načrta, se je 
odprl tudi nov ciklus izdelave LEK-ov, Lokalnih Energetskih Konceptov občin, kjer 
LEK MO Nova Gorica predstavlja referenco na nacionalnem nivoju, saj je kot eden 
prvih izdelan po novem Pravilniku LEK. V izdelavi so že novi LEK-i: MO Koper, Idrija, 
Miren-Kostanjevica, Kanal ob Soči, Log-Dragomer, Logatec, Izola, Ajdovščina, 
Kobarid in Ankaran. Z nekaterimi občinami pa se še dogovarjamo oziroma poteka 
postopek zbiranja ponudb.  
 

Ob izdelavi LEK-ov pa poteka še izdelava SECAP-ov kot evropsko primerljiv 
dokument in kjer GOLEA skozi strateški projekt SECAP čezmejnega programa SI – 
IT izdeluje SECAP Idrija, Ajdovščina, Koper in Nova Gorica.  
 

Glede na pridobljene izkušnje s tehnično pomočjo ELENA in pripravo projektov 
celovitih energetskih prenov javnih stavb, zavod GOLEA vse več sodeluje tudi z DRI 
in ZRMK pri pripravi projektov za širši javni sektor. Zavod pridobiva tudi nove 
mednarodne projekte (MED, H2020, EUCF, Norveški finančni mehanizem, Central 
Europe,..), vse s ciljem, da  pridobi zadosten obseg dela tudi za leti 2022, 2023,.. in 
tako nadaljuje z uspešnim poslovanjem.  
 
Pripravil:  
Rajko Leban, univ.dipl.inž.str.  
Direktor GOLEA            
 

 
Priloge: 

- Bilanca stanja 31.12.2021 in izkaz uspeha 1.1. – 31.12.2021 s prilogami  
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