Predlog sklepa
Potrditev letnega poročila

Številka:
Datum:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača(Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, in 115/07), 17.
člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11), na podlagi 20. in
21. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
(Ur. list RS, št. 74/2009, 03/11) ter na podlagi Sklepa Občine Divača o sprejetju Lokalnega
energetskega koncepta občine Divača št.: 032-0021/2011-1 z dne 14.10.2011 ter Sklepa
Občine Divača o imenovanju energetskega managerja št.: 032/0025/2011-11 z dne
20.12.2011, je Občinski svet Občine Divača na svoji _________ redni seji dne
_____________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih.
2.
Sklep velja takoj.

ŽUPAN
Drago Božac

Sklep prejmejo:
1. Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA)
2. Občinska uprava
3. Arhiv,tu
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O b r a z l o ž i t e v:
Občinski svet Občine Divača je na svoji 5. korespondenčni seji dne 14.10.2011 sprejel
Lokalni energetski koncept, ter kasneje za energetskega managerja imenoval Goriško
lokalno energetsko agencijo GOLEA. GOLEA je s sklepom zadolžena za izdelavo letnih
poročil in načrtov izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta občine Divača, ter za organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega
načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Divača. Poročilo je pripravljeno v skladu z
21. členom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
(Ur. List RS, št. 74/2009, 03/11). Po omenjenem pravilniku mora biti poročilo potrjeno s
strani Občinskega sveta in poslano pristojnemu ministrstvu do 31. Januarja (zaprosili za
podaljšanje). Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti se sprejme tudi plan za izvajanje
aktivnosti v letu 2013.
Podrobno poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega
energetskega koncepta občine Divača za leto 2012 in plan za leto 2013 sta v prilogi in sta
sestavni del te obrazložitve.
Pripravil:
Boštjan Mljač

Drago Božac
Župan Občine Divača

Predlog sklepa
Potrditev letnega poročila
PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila

LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA
LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH (9., 10. IN
11. ALINEJA 3. ČLENA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI IN OBVEZNIH
VSEBINAH LOKALNIH ENERGETSKIH KONCEPTOV, Ur. List RS št. 74/2009)
Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA DIVAČA
Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov): ZDENKA HREŠČAK – Višja svetovalka,
Tel. št.: +386 (0)5 731 09 39, E-naslov: zdenka.hrescak@divaca.si

Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 2011
Datum poročanja: 31.01.2013
1. Občina Divača IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca.
2. Občina Divača JE/NI vključena v lokalno energetsko agencijo.
3. Če JE, v katero: GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija
4. V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za:
− učinkovito rabo energije,
− uporabo obnovljivih virov energije ter
− izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo
Izvedena dejavnost

Izdelava poročila o izvedenih
aktivnostih iz LEK v letu 2012
ter plan aktivnosti za leto 2013
za občinski svet (Skladno z 21.
členom Pravilnika o
metodologiji in obveznih
vsebinah lokalnih energetskih
konceptov (Ur. List RS, št.
74/2009)).
Energetski pregledi OŠ dr.
Bogomirja Magajne Divača in
POŠ ter VVZ Senožeče (t.i.
razširjeni energetski pregled po
po Metodologiji izvedbe
energetskega pregleda,
Ljubljana 2007) – dokazilo za
kandidiranje na Javni razpis za
sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v
lasti lokalnih skupnosti (43011/2012)

Investicijska
vrednost oz.
strošek dejavnosti
v EUR (neto
vrednosti)

Struktura
financiranja
izvedene
dejavnosti
glede na vir
financiranja

Učinek dejavnosti1
Planirano v
LEK
/doseženo v
%

416,67 €

100% Občina
Divača

Učinek je posreden

Doseženo v
100%

5.000,00 €

100% Občina
Divača

Učinek je posreden

Doseženo v
100%
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Priprava:
-projektne in
-investicijske dokumentacije
ter vloge za pridobitev
nepovratnih sredstev za
celovito sanacijo OŠ dr.
Bogomirja Magajne Divača in
POŠ ter VVZ Senožeče v
okviru Javnega razpisa za
sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v
lasti lokalnih skupnosti (43011/2012) (kandidiranje je bilo
uspešno za obe sanaciji)
Projekt informiranja in
osveščanja
- Informativni listi (vsaj 1x
mesečno) z aktualnimi temami
na področju energetike za
zaposlene na občinski upravi

29.661,50 €

100% Občina
Divača

247,10 €

100% Občina
Divača

Učinek je posreden

Doseženo v
100%

- Članek na temo razpisov za
subvencije in investicije
energetske učinkovitosti
občanov na Eko skladu
- Brošure z informacijami o
aktualnih razpisih in delavnici
na temo Ekospodbude
ekokrediti ter druge možnosti
pridobitve
nepovratnih sredstev za
ukrepe URE in OVE
- Izvedba delavnic (16.5. v
Vremskem Britofu, 17.5. v
Senožečah in 18.5. v Divači) z
naslovom Ekospodbude
ekokrediti za subvencije v
investicije energetske
učinkovitosti stavb občanov in
druge možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev za ukrepe
URE in OVE ter javna
predstavitev LEK-a Občine
Divača
Vpeljava energetskega
knjigovodstva oziroma
uvajanje ciljnega spremljanja
rabe energije (v nadaljevanju
CSRE) v stavbah OŠ dr.
Bogomirja Magajne Divača in
POŠ ter VVZ Senožeče

833,33 €

85 %
Programa
čezmejnega
sodelovanja
SlovenijaItalija 20072013

Učinek je posreden

Učinek celotne
aktivnosti je posreden.
Ocenjujemo, da se bo
poraba v javnih
stavbah na račun
CSRE zmanjšala za do
10 % (konkretni

Doseženo v
100%

Doseženo v
100%
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10 % SVLR
5 % Občina
Divača
Občina
Divača:
927.258,95

Izgradnja Vrtca v Divači
(star vrtec se ruši)

podatki o učinkih
bodo na razpolago
konec letu 2013)
Doseženo v
100%

SVLR:
237.970,00
MGRT
235.314,00
2.730.451,25 €
EKO Sklad
233.439,00

Zmanjšanje rabe
energije za ogrevanje
za 23.850 kWh na leto

Evropski
sklad za
regionalni
razvoj
1.096.469,30

5. V okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v občini
Divača na temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov smo v preteklem
letu izvedli te dejavnosti:
Objavljeni prispevki v posameznih medijih in njihovi naslovi:
- članek z naslovom „Vrtec v Divači bo maja nared”, objavljen v Primorskih novicah,
dne 20.2.2012,
- članek z naslovom „Zeleno javno naročanje”, objavljen v Glasnik Občine Divača,
julij 2012,
- članek z naslovom „ Otroci se vračajo v energijsko varčne(jše) šole in vrtce”,
objavljen na http://mojdom.dnevnik.si/, dne 31.08.2012,
- članek z naslovom „Novemu vrtcu ob rob”, objavljen v Glasnik Občine Divača, št. 4,
oktober 2012,
- članek z naslovom „Prva vertna elektrarna v Sloveniji”, objavljen v Glasnik Občine
Divača, št. 4, oktober 2012,
- članek z naslovom „ Leto 2012 bo leto pomembnih odločitev”, objavljen v
Učinkovito z energijo, februar 2012,
- članek z naslovom „Konstitutivna seja Strokovnega sveta zavoda GOLEA”,
objavljen na www.slomedia.it/, dne 25.1.2012,
- članek z naslovom „Rajko Leban, GOLEA: Na prihranek energije moramo gledati
kot na prihodek”, objavljen na www.energetika.net/, dne 29.2.2012,
- članek z naslovom „ Primorske občine se zavedajo pomena lokalne energetske
agencije”, objavljen na www.energetika.net/, dne 24.1.2012,
- in drugi.
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Pripravljeni in razdeljeni letaki, brošure, drugo predstavitveno gradivo:
- Objava vabila občanom na delavnico z naslovom Ekospodbude ekokrediti ter druge
možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE, na spletnih
straneh občine.
Organizirana srečanja za širšo javnost, naslovi in kraji teh srečanj ter približno število
udeležencev:
- Delavnice za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE ter javno predstavitev LEK-a Občine
Divača; 16.5. v Vremskem Britofu, 17.5. v Senožečah in 18.5. v Divači (organizacija
GOLEA v sodelovanju z občino Divača), število delavnic: 3, število udeležencev: 50
Delavnice in druga srečanja na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine:
- Delavnice za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE ter javno predstavitev LEK-a Občine
Divača; 16.5. v Vremskem Britofu, 17.5. v Senožečah in 18.5. v Divači (organizacija
GOLEA v sodelovanju z občino Divača), število delavnic: 3, udeležencev zaposleni
občine: 3
- Delavnica za predstavnike občin, ravnatelji, računovodje in hišniki posameznih
zavodov okviru projekta Kras – Carso. Naslov delavnice:”Delavnica o ciljnem
spremljanju rabe energije” je potekala na občini Sežana dne 6.7.2012. Cilj te
delavnice je bil predstavitev osnovnih smernic za učinkovito rabo energije v javnih
stavbah ter predstavitev koncepta ciljnega spremljanja rabe energije.. Število
delavnic: 1, udeležencev zaposleni občine: 2
- Delavnica za usposabljanje odgovornih oseb za uporabo spletne aplikacije CSRE.
Delavnica v okviru izvajanja aktivnosti DS 3 projekta Kras – Carso:“Ciljno
spremljanje rabe energije v OŠ Divača dne 26.9.2012. Število delavnic: 1, število
udeležencev: 4.
- Delavnica Možnosti financiranja ukrepov OVE IN URE, 20.9.2012 na Primorskem
tehnološkem parku Vrtojba (organizacija GOLEA), število delavnic: 1, število
udeležencev zaposleni občine: 2
- Konstitutivna seja Strokovnega sveta zavoda Golea 17.1.2012 na Primorskem
tehnološkem parku Vrtojba (organizacija GOLEA), število delavnic: 1, število
udeležencev zaposleni občine: 1
- Delavnica PRILOŽNOSTI ZA DVIG ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNIH
STAVB, 28.6.2012 na Gradu Dobrovo (organizacija GOLEA v sodelovanju z občino
Brda), število delavnic: 1, število udeležencev zaposleni občine: 1
Druge morebitne dejavnosti:
- INFO (GOLEA) informativni list z aktualnimi temami na področju energetike,
število: 24,
- Dogovori za sodelovanje pri projektu Ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE),
- Dogovori za izvedbo daljinskega ogrevanja lesne biomase Divača,
- Dogovori glede sanacije izvedbe sanacije občinskih javnih objektov,
- Dogovori glede odprtja nove svetovalne pisarne ENSVET
- Inšpekcijski pregled sprejetega lokalnega energetskega koncepta (opravil Vladimir
Polh, energetski inšpektor Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor.
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6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo teh dejavnosti:
Predvidena dejavnost

Predvidena
investicijska
vrednost oziroma
strošek dejavnosti v
EUR (neto
vrednosti)

4.500,00 €
Priprava razpisne dokumentacije in
vodenje postopkov oddaje naročila za
energetsko učinkovito sanacijo POŠ ter
VVZ Senožeče

Izdelava poročila o izvedenih
aktivnostih iz LEK v letu 2013 ter plan
aktivnosti za leto 2014 za občinski svet
(Skladno z 21. členom Pravilnika o
metodologiji in obveznih vsebinah
lokalnih energetskih konceptov (Ur.
List RS, št. 74/2009)).
Projekt informiranja in osveščanja
občanov:
- Informativni listi (vsaj 1x mesečno) z
aktualnimi temami na področju
energetike za zaposlene na občinski
upravi
- Članek na temo razpisov za
subvencije in investicije energetske
učinkovitosti občanov na Eko skladu
- Brošure z informacijami o aktualnih
razpisih in delavnici na temo
Ekospodbude ekokrediti ter druge
možnosti pridobitve nepovratnih
sredstev za ukrepe URE in OVE
- Izvedba ene delavnice (Divača) z
naslovom Ekospodbude ekokrediti za
subvencije v investicije energetske
učinkovitosti stavb občanov ter druge
možnosti pridobitve nepovratnih
sredstev za ukrepe URE in OVE
- Drugo informiranje.

(Sicer znaša skupna
vrednost celotne
operacije: 342.099,15
EUR – izvajanje
investicije v letu
2014 in 2015)

416,67 €

500 €

Predvidena
struktura
financiranja
dejavnosti glede
na vir
financiranja
Priprava razpisne
dokumentacije in
vodenje postopkov
oddaje naročila
100% Občina
Divača
Viri financiranja
celotne operacije:
Ministrstvo za
infrastukturo in
prostor 75,76%,
Občina Divača
24,24%)

100% Občina
Divača

50% Občina
Divača
50% Petrol URE

Učinek
dejavnosti1

Učinek je
posreden
(konkreten
učinek po
izvedbi
investicije)

Učinek je
posreden

Učinek je
posreden
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Odprtje energetsko svetovalne pisarne
EN svet v Divači

Projekt informiranja in izobraževanja
javnih uslužbencev – udeležba na vsaj
treh izobraževalnih
seminarjih/konferencah na temo
energetike

/

Občina Divača
zagotavlja prostor v
občinski stavbi in
krije potne stroške
svetovalca, ostale
stroške svetovanja
krije ZRKM.
Strošek aktivnosti
zavisi od obsega
izvajanj svetovanja
oziroma od števila
opravljenih
posvetov občanom.

500,00 €

0% Občina
Divača*

Učinek je
posreden

Učinek je
posreden

Projekt Alterenergy.
Predvidene aktivnosti:
- podpora pri pripravi dokumentacije in
izpeljavi postopkov za pristop h
Konvenciji županov,
- izdelava energetske bilance občine (ki
bo vključevala oceno rabe energije v
gospodinjstvih, proizvodnem,
turističnem, kmetijskem in gradbenem
sektorju),
- izdelava dokumenta SEAP-a
(akcijskega načrta za trajnostno
energetiko),
- identifikacija srednje-dolgoročnih
ukrepov za zmanjšanje rabe energije in
povečanje obsega rabe energije na
nivoju občine,
- identifikacija potenciala obnovljivih
virov energije in možnosti povečanja
energetske učinkovitosti,
- usposabljanje za implementacijo
sistema energetskega managementa,

Občina Divača
5.000,00 €,
80.000,00 €
IPA Adriatic
75.000,00 €

Učinek celotne
aktivnosti je
posreden.
Upoštevati je
potrebno
sinergijske
učinke
investicij in
CSRE.
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- uvedba energetskega knjigovodstva v
stavbah, ki so v lastni lokalne
skupnosti (število objektov bo
določeno ob podpisu sporazuma),
- vgradnja merilne opreme za
spremljanje rabe energije v eni izmed
stavb, ki je lasti lokalne skupnosti in
vzpostavitev on-line nadzornega
sistema,
- uvedba ciljnega spremljanja rabe
energije (CSRE) v stavbah, ki so v lasti
lokalne skupnosti ter vzpostavitev
spletnega prikaza letne rabe energije,
ločeno po sektorjih (število objektov
bo določeno ob podpisu sporazuma),
- izdelava študije izvedljivosti za dvig
energetske učinkovitosti in obnovljivih
virov energije,
- izvedba izobraževanj in srečanj, ki
bodo pripomogle k dvigu znanja
občanov in javnih uslužbencev na
področju energetike,

*Opomba: Aktivnost bo bila izvedena in financirana iz finančnih virov GOLEA ter ostalih
mednarodnih projektov v katere je vključen ta zavod.
Priloge:
- sklep občinskega sveta o potrditvi/seznanitvi z poročilom o izvajanju LEK
- akcijski načrt iz lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju)
- izpiski iz zapisnikov tistega dela sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema
izvajanje lokalnega energetskega koncepta
- druge morebitne priloge.

