Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 28.01.2015
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

POROČILO OBČINE AJDOVŠČINA O IZVEDENIH
UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA ENERGETSKEGA
KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH ZA LETO 2014

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne
službe

PRISTOJNO
DELOVNO
TELO
OBČINSKEGA Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
SVETA:

Predlagam, da se Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. redni seji dne 12.02.2015
seznani z letnim poročilom Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
energetskega koncepta in njihovih učinkih.
OBRAZLOŽITEV:
Lokalna skupnost mora v skladu s 1. in 3. odstavkom 21. člena Pravilnika o metodologiji
in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09),
ministrstvu pristojnemu za energijo, do konec januarja tekočega leta poročati o izvajanju
lokalnega energetskega koncepta v predhodnem letu. Predpisana priloga poročila je tudi
izpisek iz zapisnika tistega dela seje občinskega sveta, ki se nanaša na obravnavo
poročila. V skladu z navedeno pravno osnovo Občinskemu svetu Občine Ajdovščina
predlagamo, da poročilo, pripravljeno na predpisanih obrazcih, obravnava ter se z njim
seznani.

ŽUPAN
Tadej Beočanin, s.r.

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 AJDOVŠČINA
Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov): DORIS GRMEK - Strokovna sodelavka, Oddelek za
investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, tel. št.: 05 365 91 35, e-mail:
doris.grmek@ajdovscina.si
Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 2012
Datum poročanja: 31.01.2015
1. Občina Ajdovščina IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca.
2. Občina Ajdovščina 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

Preliminarni energetski
pregledi 8 občinskih javnih
stavb : Vrtec Ribnik, OŠ
Lokavec, Lekarna Ajdovščina,
Zdravstveni dom Ajdovščina,
OŠ Col, OŠ Col-podružnica
Podkraj, Občinska upravna
stavba, Zavod za šport –
športni center Police
Izdelava energetskih izkaznic
za 8 občinskih javnih stavb
Projekt informiranja in
osveščanja
- 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

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

8.450,00

2.852,00

Struktura
financiranja
izvedene
dejavnosti
glede na vir
financiranja
78% Občina
Ajdovščina
22% Elektro
Gorenjska

100% Občina
Ajdovščina

Učinek dejavnosti1
Planirano v
LEK
/doseženo v
%

Učinek je posreden

Planirano 40,
realizirano 8
objektovdoseženo 20%

Učinek je posreden

doseženo
20%

na temo Ekospodbude
ekokrediti ter druge možnosti
pridobitve
nepovratnih sredstev za
ukrepe URE in OVE
- Izvedba ene delavnice
(Ajdovščina - ponedeljek,
14.05.2014 v stavbi obrtne
zbornice Ajdovščina) z
naslovom Ekospodbude
ekokrediti za subvencije v
investicije energetske
učinkovitosti stavb občanov ter
druge možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev za ukrepe
URE in OVE
Izvedba energetske sanacije
javne stavbe Vrtec ob Hublju.
Operacija sofinancirana s
sredstvi Evropske kohezijske
politike, Operativni program
razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007
- 2013, 6. razvojna prioriteta
"Trajnostna raba energije", 1.
Prednostna usmeritev "
Zaključek investicije energetsko učinkovita prenova
javne razsvetljave (376 svetilk)
v okviru v okviru razpisa
PETROLURE/J/2012/U02

Uvedba energetskega
knjigovodstva v javnih zavodih
(CSRE): Vrtec Ribnik, OŠ
Lokavec, Lekarna Ajdovščina,
Zdravstveni dom Ajdovščina,
OŠ Col, OŠ Col-podružnica
Podkraj, Občinska upravna
stavba, Zavod za šport –
športni center Police, Vrtec Ob
Hublju

416,67

100% Občina
Ajdovščina

204.933,75

Občina
Ajdovščina
24,05%
MZIP –
Evropski
kohezijski
sklad 75,95%

54.374,62

Občina
Ajdovščina
59,92%
Nepovratna
sredstva
PETROLURE
40,08%

3.506,55

100% Občina
Ajdovščina

Učinek je posreden

Učinek energetske
sanacije je neposreden
in se izraža v prihranku
energije, pričakovan
letni prihranek je 63,61
MWh/leto

Učinek je neposreden
– pričakovan prihranek
električne energije
97,11 MWh na leto

Učinek je posreden –
ocenjuje se, da se bo
poraba v javnih
stavbah na račun
CSRE zmanjšala do
10%

Doseženo v
100%

Prihranek
energije bo
izmerljiv eno
leto po
zaključku
projekta,
septembra
2015
Letni
prihranek
energije bo
izmerljiv eno
leto po
zaključku
projekta,
septembra
2015

Doseženo
20%

5. V okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v občini Ajdovščina 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 »Pregled pomembnejših občinskih investicij«, objavljen v Ajdovskih novicah,
številka 28, januar 2014,
- članek z naslovom »Kakšno bo delavno leto naših krajev«, objavljen v Ajdovskih novicah, številka
29, februar 2014,

-

-

-

članek z naslovom »Projekt Holistic v polnem teku«, objavljen v Ajdovskih novicah, številka 30,
marec 2014,
članek z naslovom »Ekosubvencije in ekokrediti«, objavljen v Ajdovskih novicah, številka 31, april
2014,
članek z naslovom »»Holistic« teme na dnevnem redu v Opatiji«, objavljen v Ajdovskih novicah,
številka 32, maj 2014,
članek z naslovom »Pričenja se energetska sanacija vrtca ob Hublju«, objavljen v Ajdovskih
novicah, številka 32, maj 2014,
članek z naslovom »Energetsko obnovljen Vrtec ob Hublju«, objavljen v Ajdovskih novicah,
številka 34, september 2014,
članek z naslovom »Energetske izkaznice«, objavljen v Ajdovskih novicah, številka 36, november
2014,
članek z naslovom »Holistic srečanje v Benetkah«, objavljen v Ajdovskih novicah, številka 37,
december 2014,
članek z naslovom »Lokalne energetske agencije ključne za doseganje nacionalnih ciljev energetske
politike«, dostopen na:
http://www.energetika-portal.si/novica/n/lokalne -energetske-agencijekljucne-za-doseganje-nacionalnih-ciljev-energetske-politike-8683/, dne 3.1.2014,
članek z naslovom »Podeljene prve energetske izkaznice na Primorskem«, dostopen na:
http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tab id/87/ID/2014/Podeljene-prve-energetske-izkaznice-naPrimorskem.aspx, dne 17.1.2014,
članek z naslovom »Kmalu javni razpis za energetsko sanacijo javnih stavb«, dostopen na:
www.energetika.net/file/download/801_c3e766b0e746, dne 3.2.2014,
članek z naslovom »Objavljen natečaj En.občina2014«, dostopen na:
www.energetika.net/file/download/801_c3e766b0e746, dne 3.2.2014,
članek z naslovom »Kako do sredstev EU pri načrtovanju energetske učinkovitosti«, dostopen na:
http://www.primorskival.si/novica.php?oid=4654, dne 12.1.2014,
članek z naslovom »OVE in URE dan«, dostopen na: http://www.golea.si/,
članek z naslovom »Motto je varčnost«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 13.1.2014,
članek z naslovom »Mar bo Slovenija ponovila napako Hrvaške«, objavljen v časopisu Primorske
novice, dne 21.1.2014,
prispevek z naslovom »Energetska potratnost«, predvajan na RTV SLO 1, Dnevnik, 11.1.2014,
dostopen na: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dnevnik/ava2.174255863/, na 17. minut 42. sekund,
prispevek predvajan na RTV SLO 1, Oddaja Danes do 13h, dostopen na:
http://ava.rtvslo.si/#ava2.174255672 , 11.1.2014, na 10. minut 13. sekund,
članek z naslovom »Hlajenje s soncem?«, objavljen v časopisu Goriška, dne 12.2.2014,
članek z naslovom »Za občine je pri prenovi javne razsvetljave še vedno težava denar«, objavljen v
reviji EnergetikaNET, št. 13, marec-april 2014,
članek z naslovom »Švicarji pogledali svoj prispevek«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne
1.4.2014,
članek z naslovom »Ekosubvencije in ekokrediti« objavljen v časopisu Ajdovske novice, št. 31,
15.4.2014,
članek z naslovom »GOLEA v primorskih občinah uvaja sistem upravljanja energije«, objavljen na
spletni
strani
časopisa
Finance
http://www.finance.si/8801379/GOLEA-v-primorskihob%C4%8Dinah-uvaja-sistem-upravljanja-energije , dne 28.4.2014,
prispevek predvajan na Radio Robin, Oddaja Delavnice ekosklada, dne 18.4.2014,
članek z naslovom »Ne za izvoz, les uporabimo doma«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne
10.5.2014,
članek z naslovom »Odpadki so uporabni«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 11.6.2014,
članek z naslovom »Septembra bo že varčen«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne
12.6.2014,
članek z naslovom »Kako brez lastnih finančnih sredstev energetsko sanirati javne stavbe?«,
objavljen v Primorskem utrinku, prilogi Primorskih novic, dne 15.7.2014,
članek z naslovom »Podelitev priznanj GZS OZ za Severno Primorsko za inovacije za leto 2013«
objavljen v Primorskem utrinku, prilogi Primorskih novic, dne 15.7.2014,
prispevek z naslovom »Pričetek energetske neodvisnosti v regiji in državi«, objavljen na
http://alpeadriagreen.wordpress.com/2014/09/09/pricetek-energetske-neodvisnosti-v-regiji-indrzavi/, dne 12.9.2014,

-

članek z naslovom »Z Agencijo GOLEA do energetskih nagrad«, objavljen v reviji Energetika.NET,
št. 16,
članek z naslovom »Manj energije gre v nič«, objavljen v časopisu Primorske novice, 8.10.2014,
članek z naslovom »Energetske izkaznice«, objavljen v Ajdovskih novicah, 15.10.2014, št. 35,
oglas z naslovom »Krediti in nepovratna sredstva za MSP«, objavljen v Podjetniških novicah, Letnik
16, št. 4, December 2014,
in drugi.

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:
- Delavnica za občane Ekospodbude ekokrediti ter druge možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za
ukrepe URE in OVE, 14.05.2014 v stavbi obrtne zbornice Ajdovščina (organizacija GOLEA v
sodelovanju z občino Ajdovščina), število delavnic: 1.
Delavnice in druga srečanja na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine:
- Predavanje Golea na temo energetske učinkovitosti v javnih stavbah dne 23.4.2014.
6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo teh dejavnosti:
Predvidena dejavnost

Izdelava poročila o izvedenih
aktivnostih iz LEK v letu 2014 ter plan
aktivnosti za leto 2015
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 (Ajdovščina) 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.
Izdelava končnega poročila za

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

Predvidena
struktura
financiranja
dejavnosti glede
na vir
financiranja

Učinek
dejavnosti1

-

100% Občina
Ajdovščina

Učinek je
posreden

416,67

100 % Občina
Ajdovščina

Učinek je
posreden

-

100% Občina

Učinek je

operacijo sofinancirano s sredstvi
Evropske kohezijske politike,
Operativni program razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje
2007 - 2013, 6. razvojna prioriteta
"Trajnostna raba energije", 1.
Prednostna usmeritev "Energetska
sanacija javnih stavb" za objekt Vrtec
ob Hublju.

Ajdovščina

posreden

-

100% Občina
Ajdovščina

Učinek je
posreden

Izdelava letnega poročila za energetsko
prenovo javne razsvetljave – 1. faza

300,00

100% Občina
Ajdovščina

Učinek je
posreden

Izdelava letnega poročila za energetsko
prenovo javne razsvetljave – 2. faza

300,00

100% Občina
Ajdovščina

Učinek je
posreden

Izdelava letnega poročila za objekt
Vrtec ob Hublju

Dvodnevno izobraževanje za hišnike
oziroma vzdrževalce
Izvedba delavnic za izobraževanje
javnih uslužbencev na temo energetske
učinkovitosti
Priprava študije celostne prometne
ureditve mesta (planirano
sofinanciranje MZIP za študijo, ter
nadaljnje izvedbe - pločniki, kolesarske
steze, področja umirjenega prometa)
Študija izvedljivosti projekta
postavitev kotlovnice na biomaso –
sekanci.

Prenova kotlovnice v javnem objektu ,
prehod na biomaso
Izdelava energetskih izkaznic za javne
objekte (cca 52 objektov)

1.000,00

100% Občina
Ajdovščina

Učinek je
posreden

1.500,00

100% Občina
Ajdovščina

Učinek je
posreden

4.000,00

100% Občina
Ajdovščina

Učinek je
posreden

5.000,00

100% Občina
Ajdovščina
(Holistic)

Učinek je
posreden

60.000,00

100% Občina
Ajdovščina
(Holistic)

Predvideva se
znižanje
stroškov za
ogrevanje,

10.400,00

100% Občina
Ajdovščina

Učinek je
posreden

