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S K L E P
1.

Občina Divača pristopa

h Konvenciji županov in pooblašča župana za podpis
pristopne

izjave.
2.
Ta sklep stopi v veljavo takoj.

ŽUPAN:
Drago Božac

Sklep prejmejo:
1. GOLEA
2. Občinska uprava
3. Arhiv,tu
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O B R A Z L O Ž I T E V:
1. Ocena stanja in razlogi, cilji, utemeljitev ter postopki za pristop h Konvenciji Županov
Konvencija županov je evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti,
ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih
virov energije na svojih območjih. Podpisniki Konvencije se zavezujejo, da bodo izpolnili in
presegli cilj Evropske unije 20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020, na področjih kjer ima
občina neposreden vpliv (javne stavbe, javna razsvetljava, prevozna sredstva v lasti občine,
itd.).
Razlogi za pristop k gibanju:
•
•
•
•
•
•
•
•

javno se izrazi dodatno zavezo za zmanjšanje CO2,
ustvari ali okrepi se dinamiko zmanjševanja CO2 na svojem območju,
uživa se ugodnosti spodbude in primerov drugih pionirjev,
deli se strokovno znanje in izkušnje, pridobljene na svojem območju, z drugimi,
zagotovi se, da postane območje občine znano kot pionir na tem področju,
pridobi se koristi s priznanjem in podporo EU,
pridobi se pravico do financiranja, ki je na voljo podpisnikom Konvencije,
o svojih dosežkih se poroča na spletnem mestu Konvencije županov.

Za pridružitev, morajo lokalne oblasti izvesti naslednji postopek:
•
•
•
•

pobudo Konvencija županov predstaviti občinskemu svetu,
ko svet sprejme uradno odločitev, zahtevati, da župan – ali enakovreden predstavnik
mestnega sveta – podpiše pristopni obrazec,
po podpisu na spletni strani http://www.eumayors.eu dopolniti svoje podatke in
prenesti podpisani pristopni obrazec,
se seznaniti z naslednjimi koraki, opredeljenimi v potrditvenem e-sporočilu, ki je
poslan svetu lokalne oblasti. Enkrat letno potekajo slovesnosti Konvencije županov z
visoko udeležbo županov, ki z javnim podpisom Konvencije veliko pridobijo z vidika
mednarodne prepoznavnosti

Postopek same konvencije, po podpisu:
1. KORAK: Podpis Konvencije županov
• Oblikovanje ustreznih upravnih struktur
• Oblikovanje osnovne evidence emisij in priprava akcijskega načrta za trajnostno
energijo (v nadaljevanju Sustainable Energy Action Plans oziroma krajše SEAP )
2. KORAK: Predložitev akcijskega načrta za trajnostno energijo
• Izvajanje akcijskega načrta za trajnostno energijo
• Spremljanje napredka
3. KORAK: Redno oddajanje poročil o izvajanju.
Občina je že sprejela lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) in pričela z izvajanjem
posameznih predvidenih aktivnosti po zadanem akcijskem načrtu. Izvedene oziroma v
izvajanju so tako organizacijske aktivnosti (energetsko knjigovodstvo in informiranje),
priprava dokumentacije (projektne in investicijske), kot tudi že določene investicije na
področju uvajanja obnovljivih virov ter zmanjševanja rabe energije. Glede na dosedanji
angažma občine ter razpoložljivost finančnih virov za področje energetske učinkovitosti
vključno z nepovratnimi sredstvi, gre pričakovati, da bo dosegla zahteve LEK-a, kot tudi
zahteve, ki bi si jih bi zadala v okviru SEAP-a.
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2. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s pristopom h Konvenciji Županov
GOLEA je članica projektnega partnerstva strateškega projekta ALTERENERGY,
sofinanciranega iz programa IPA Adriatic in sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Projekt ALTERENERGY z izvedbo projektnih aktivnosti prispeva k trajnostni
rabi energije v manjših občinah na območju Jadrana, in sicer skozi celostno in trajnostno
upravljanje energetskih virov in proizvodnje energije iz obnovljivih virov, z namenom
povečanja energetske samostojnosti občin; Strokovna komisija je dne 19.12.2012 med
občinami, ki so izrazile interes za sodelovanje in vključitev v projekt ALTERENERGY,
izbrala tiste, ki se bodo vključile. Izbrane so bile primorske občine: Brda, MirenKostanjevica in Divača.
Aktivnosti, ki bodo potekale v okviru projektnega delovnega sklopa št. 4 in za potrebe Občine
Divača:
AKTIVNOST 4.1
a) podpora pri pripravi dokumentacije in izpeljavi postopkov za pristop h Konvenciji
županov.
AKTIVNOST 4.2
a) usposabljanje kadra v javnih stavbah za implementacijo sistema energetskega
managementa,
b) uvedba energetskega knjigovodstva v stavbah, ki so v lastni lokalne skupnosti (število
objektov bo določeno ob podpisu sporazuma),
c) vgradnja merilne opreme za spremljanje rabe energije v eni izmed stavb, ki je lasti
lokalne skupnosti in vzpostavitev on-line nadzornega sistema,
d) uvedba ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE) v stavbah, ki so v lasti lokalne
skupnosti,
e) izvedba izobraževanj in srečanj, ki bodo pripomogle k dvigu znanja občanov in
javnih uslužbencev na področju energetike,
f) podatke, zbrane v okviru projekta, se objavi na spletni strani občine in na
www.golea.si/alterenergy.
AKTIVNOST 4.3
a) izdelava energetske bilance občine (ki bo vključevala oceno rabe energije v
gospodinjstvih, proizvodnem, turističnem, kmetijskem in gradbenem sektorju),
b) identifikacija srednje-dolgoročnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije in povečanje
obsega rabe energije na nivoju občine,
c) identifikacija potenciala obnovljivih virov energije in možnosti povečanja energetske
učinkovitosti,
AKTIVNOST 4.4
a) izdelava dokumenta SEAP-a (akcijskega načrta za trajnostno energetiko),
b) vzpostavitev spletnega prikaza letne rabe energije, ločeno po sektorjih (število
objektov bo določeno ob podpisu sporazuma), WEB tool energy system
AKTIVNOST 4.5
a) izdelava študije izvedljivosti za dvig energetske učinkovitosti in obnovljivih virov
energije,
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Celotna vrednost vseh projektnih aktivnosti v občini v okviru Projekta Alterenergy v obdobju
1.1.2013 – 31.3.2014 znaša 97.866,67 EUR brez DDV (117.440,00 EUR z DDV). Projektne
aktivnosti se financirajo v naslednjih deležih EU sredstva IPA Adiatic 85 %, Nacionalna
sredstva MGRT 10 % in lastna sredstva občina 5 %.
Stroški za podporo pri pripravi dokumentacije in izpeljave postopkov za pristop h Konvenciji
Županov ter izdelava dokumenta SEAP znašajo 12.000,00 EUR (znesek brez z DDV). Znesek
je sofinanciran v okviru po prej omenjenega projekta.
Samo izvajanje zadanih posameznih ostalih aktivnosti (predvsem investicij, itd.) po SEAP-u
pa bo mogoče ob pridobitvi/zagotovitvi EU, Nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev oziroma
zasebnega kapitala za določene projekte v okviru javno-zasebnih partnerstev.
Občinskemu svetu predlagamo, da sklep o pristopu Občine Divača h Konvenciji
županov obravnava in v predlagani vsebini sprejme.
Pripravil:
Rajko Leban
Boštjan Mljač
Vanja Cencič
Drago Božac
Župan Občine Divača

