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Trajnostna energija

• Energetska u činkovitost 

• Obnovljivi viri energije

• Financiranje
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Ljubljana, 12. julij 2011
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ENERGAP

• Spremljanje področnih dokumentov in 
zakonodaje na nivoju EU in SLO

• Priprava občinski strateških 
dokumentov: Lokalni energetski 
koncept, Zaveza županov

• Vzpostavitev mreže v lokalnem okolju



Upravljanje – principi: 

• Načrtovanje – priprava ciljev in procesov ter 
instrumentov 

• Izvajanje 
• Preverjanje – monitoring izvajanja glede na 

cilje, zahteve, poročanje
• Odzivanje na preverjanje – prilagajanje, 

dopolnjevanje, izboljšanje 
• Uporaba najnovejših IKT in mesečno 

nadgrajevanje 4
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Gospodarjenje z energijo 

• Določitev cilja
• Določitev odgovornosti posameznih ciljnih skupin 

(uporabniki, tajnice, računovodstva, hišniki, 
ravnatelji, uprava , občinski svet, župan, država, 
EK) 

• Kontinuirano ciljno informiranje in izobraževanje
• Jasno opredeljeni cilji – kvalitativno in kvantitativno
• Postavljeni jasni in merljivi indikatorji (v kWh, kg 

CO2, EUR, m2, ….)



Financiranje

• Lastna sredstva
• Nepovratna sredstva (država, EU)
• Kreditiranje
• Pogodbeno financiranje
• Energetske storitve
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Cilj

• Izraba var čevalnih potencialov in znižanje 
stroškov z optimizacijo in modernizacijo 
energetskih postrojenj  in naprav ter 
izboljšanim ravnanjem uporabnikov

• Izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev
• Prispevek k varovanju okolja
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Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z 
energijo

• Vir: El-tec Mulej
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Finančni model
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Financiranje iz prihrankov
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Gospodarna raba finan čnih sredstev
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Vrtec Košaki
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Vrtec Tezno - Mehurčki

16



17



Sklepanje pogodb za energetske storitve

• Učinkovit finančni mehanizem
• Zahtevne pogodbe
• Dosledno upoštevanje omejitev pri javnih 

finančnih sredstev
• Dosledno spremljanje in vodenje podatkov
• Maribor v 2011: OŠ Tone Čufar, Vrtec Jožice 

Flander, Andragoški zavod
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Energetska, 
finančna in 

okoljska 
analiza
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Pogodbeništvo

• Velik potencial v prihrankih in finančnih 
sredstvih

• Kogeneracijski sistemi izboljšujejo finančno 
konstrukcijo projektov, seveda ob upravičeni 
uporabi 

• Zelo pomembno informiranje in izobraževanje
• To ni sistem bančništva, ampak garancij za 

dobro izvedeno delo ali storitev
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