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A. Uvod 
 

Alterenergy je strateški projekt Jadranskega programa čezmejnega sodelovanja IPA. Z 
izvedbo projektnih aktivnosti bo prispeval 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.  
 
Na nacionalnem nivoju bodo izvedene aktivnosti, ki bodo prispevale k slovenski energetski 
zakonodaji, izoblikovanju učinkovitih modelov upravljanja z energijo na nivoju občin, 
spodbujanju investicij v energetsko učinkovitost in izrabo obnovljivih virov energije ter k 
širjenju in poglabljanju znanj na tem področju. 
  
Agencija GOLEA, kot slovenski partner projekta, objavlja povabilo za predložitev ponudb 
za sodelovanje primorskih občin v projektu. Prijavijo se lahko občine, ki ustrezajo 
zahtevanim projektnim kriterijem.  
 

Na nivoju posamezne občine bodo, v okviru projektnega delovnega sklopa št. 4, izvedene 
naslednje 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 zmanšanje 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, 

� 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, 

� podatke, zbrane v okviru projekta, se objavi na spletni strani občine in na 
www.golea.si/alterenergy. 
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B. Kriteriji za izbor ciljnih občin 
 

Izbrane bodo tri občine, ki ležijo znotraj slovenskega upravičenega območja Jadranskega 
čezmejnega programa IPA, ki obsega obalno-kraško, goriško in notranjsko-kraško statistično 
regijo. Na območju posamezne statistične regije bo izbrana ena občina, ki bo v največji meri 
zadostila kriterijem razpisa, zagotovila nemoteno izvajanje zastavljenih projektnih aktivnosti 
ter prispevala k uresničitvi pričakovanih rezultatov ter omogočila prenesljivost ukrepov v 
druge občine na območju Jadrana. 

Osnovni pogoj za sodelovanje je, da ima občina manj kot 10.000 prebivalcev. 

Priloga 1: Osnovni podatki o prijavitelju 

 

1. Zavezanost k sodelovanju pri projektu Alterenergy  
 

Občine prijaviteljice morajo izkazati pripravljenost, da bodo z izvajanjem predvidenih 
aktivnosti prispevale k uresničevanju zastavljenih projektnih ciljev. Pri tem morajo biti 
aktivno vključene tudi lokalne oblasti. Občina mora zato že ob prijavi priloži pisno pristopno 
izjavo (podpisano s strani zakonitega zastopnika občine) in s katero se formalno obveže, da 
bo, v kolikor bo občina izbrana, izvajala projektne aktivnosti, skladno z navodili partnerja 
projekta, agencije Golea in predvidenimi časovnimi termini.  

Priloga 2: Pristopna izjava 

 

V okviru projekta so za izvedbo aktivnosti na nivoju občine določena projektna sredstva. 
Pomemben kriterij pri izbiri bo izkazana pripravljenost zagotavljanja dodatnih finančnih 
sredstev s strani občine, kar bo še dodatno prispevalo k realizaciji projektnih rezultatov.  

 

1.1 Pripravljenost za vlaganje dodatnih finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti 
projekta Alterenergy  

 
Občina mora izkazati pripravljenost za vlaganje dodatnih finančnih sredstev za realizacijo 
predvidenih projektnih aktivnosti, ki bodo izvedeni na področju občine, v kolikor bo izbrana 
na podlagi javnega poziva.  
 
Za izvedbo projektnih aktivnosti so v projektnem proračunu predvidena  projektna sredstva 
v višini cca 70.000,00 EUR za posamezno občino. Sodelujoča občina bo morala po podpisu 
sporazumnega dogovora zagotoviti lastna sredstva (sofinanciranje) v višini 5.000,00 EUR za 
izvedbo aktivnosti, skladno z navodili agencije Golea, v obdobju 2013 – 2014. 
 

Ob prijavi je potrebno priložiti pisno izjavo za zagotovitev dodatnih sredstev, podpisano s 
strani zakonitega zastopnika občine.  

Priloga 3: Pisna izjava za zagotovitev dodatnih sredstev 
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1.2  Pripravljenost pri zagotavljanju notranjih človeških virov za nemoteno in 
dosledno izvajanje aktivnosti projekta Alterenergy  

 

Občina mora ob vključenosti v projekt oblikovati interno delovno skupino, ki bo sodelovala 
z ekipo GOLEE in ekipo projekta Alterenergy za izvedbo vseh aktivnostih (po seznamu iz 
točke A.). 

Učinek delovanja projektne skupine bo dvojen: prispevala bo h krepitvi razvojnih 
zmogljivosti občine in izobraževanja na področju energetike ter aktivno sodelovala v 
komunikacijskih dejavnostih in izvedbi vseh birokratskih postopkov za nemoteno izvajanje 
projekta.   

Strošek dela lastnega kadra za delo na projektu pokrije občina iz lastnih sredstev. 

 

1.3  Pripravljenost za prispevek nefinančnih sredstev za izvajanje aktivnosti 
projekta Alterenergy  

 
Občina prijaviteljica mora izkazati pripravljenost za zagotovitev možnosti souporabe 
prostorskih kapacitet s katerimi razpolaga za izvedbo projektnih aktivnosti – kot npr. 
brezplačna razpoložljivost občinskih prostorov za izvedbo srečanj, delavnic, konferenc, 
izobraževanj in sestankov, nudenja brezplačnega oglasnega prostora, objava vsebin o 
projektnih aktivnostih na občinski internet strani, souporaba potrebne opreme za izvedbo 
navedenih aktivnosti, itd. 

Ob prijavi je potrebno priložiti seznam nefinančnih sredstev, ki jih bo zagotovila občina, v 
kolikor bo izbrana. 

Priloga 4: Pripravljenost za vlaganje dodatnih sredstev 

 

1.4  Pripravljenost lokalnih deležnikov, da bodo prispevali k izvajanju aktivnosti 
projekta Alterenergy  
 

Občina prijaviteljica mora ob prijavi predložiti pisno izjavo (Pismo o podpori), iz katerega bo 
razvidna zainteresiranost lokanih deležnikov (podjetij, nevladnih združenj, ki se ukvarjajo z 
okoljskimi vprašanji, obnovljivimi viri energije, itd.) za vključitev v aktivnosti projekta 
Alterenergy. 

Priloga 5: Pismo o podpori lokalnih deležnikov 
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2. Reference/izkušnje 
 

Glavni namen projekta Alterenergy je spodbujanje razvoja/izboljšav najboljših praks 
za energetski trajnostni razvoj manjših občin. Prednost pri izbiri bodo imele občine, ki so 
v preteklem obdobju že pridobile izkušnje na področju energetike, pridobljene z izvedbo 
aktivnosti učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.  

Obstoj že izdelanih dokumentov, kot je npr. Lokalni energetski koncept (LEK), SEAP (Akcijski 
načrt za trajnostno energijo), bo pomembno prispeval k hitrejšemu in kvalitetnejšemu 
doseganju projektnih rezultatov. 

 

2.1  Pristop h Konvenciji županov  
 

Občina z oddajo prijave za vključitev v projekt Alterenergy že izrazi pripravljenost za pristop 
h Konvenciji županov in se tako zavezuje, da bo h Konvenciji pristopila v najkrajšem možnem 
času, vendar najkasneje pred zaključkom izvajanja projektnih aktivnosti na nivoju občine, v 
kolikor bo občina prijaviteljica izbrana.  

 

2.2 Razpolaganje z akcijskim načrtom za trajnostno energijo ali načrtom za 
energetsko upravljanje, ki predvideva naložbe v trajnostno rabo energije  

 

Zaželjeno je, da občina prijaviteljica, v fazi prijave, že razpolaga z Analizo obstoječe 
energetske bilance občine in akcijskim načrtom za trajnostno energijo (SEAP) oz. Načrtom za 
energetsko upravljanje. V kolikor občina omenjenih dokumentov še nima, bodo le-ti, s 
podpisom sporazumnega dogovora, izdelani v čim krajšem času v okviru predvidenih 
projektnih aktivnosti. Naloga občine bo aktivno sodelovanje pri posredovanju potrebnih 
podatkov za njihovo izdelavo in pri ureditvi postopkov za njihovo čimprejšnje sprejetje na 
pristojnih občinskih organih.   
 
Obstoj in sprejetje teh dokumentov je ključno, saj vključujejo akcijske načrte za naložbe v 
obnovljive vire energije, dvig energetske učinkovitosti in trajnostne rešitve na področju 
prometa; iz njih je razviden interes lokalne oblasti in občinske uprave za izvedbo investicij, 
usmerjenih v trajnostno energetiko, ki posledično prispevajo k realizaciji projektnih 
aktivnosti.   
 

2.3 Obstoječe študije izvedljivosti, ki zadevajo ukrepe na področju energetike   
 

Prednost pri izbiri bodo imele občine prijaviteljice, ki že razpolagajo s študijami izvedljivosti 
za izvedbo energetskih ukrepov, ki so skladne s strategijo projekta Alterenergy (DIIP, študije 
izvedljivosti,…). 

Priloga 6: Seznam izdelanih dokumentov na področju energetike 

 

2.4 Že izvedeni projekti na področju energetike  
 

Občina prijaviteljica mora s priložitvijo seznama dokazati, da je v preteklih letih že 
sodelovala pri realizaciji nacionalnih projektov na področju trajnostne energetike oz., da se 
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je v zadnjih 5-ih letih pridružila ali vključila v EU projekte (prijave, izvedbe), ki se zavzemajo 
za trajnostno rabo energije (kot npr. program Intelligent Energy Europe, program JV Evropa, 
itd). Prijavljene vsebine oz. odobreni projekti morajo biti skladni s cilji in strategijo projekta 
Alterenergy. 

Priloga 7: Seznam pomembnejših nacionalnih in EU projektov v zadnjih 5-ih letih 

 
 

2.5 Že izvedeni energetski projekti s strani lokalnih deležnikov  
 

Občina prijaviteljica mora ob prijavi predložiti seznam pomembnejših projektov s področja 
zagotavljanja energetske trajnosti, ki so jih v zadnjih 5-ih letih izvedli lokalni akterji 
(podjetja, okoljska združenja, občani). Izvedeni projekti morajo biti skladni s cilji in strategijo 
projekta Alterenergy. 

Priloga 8: Seznam pomembnejših projektov, ki so jih izvedli lokalni deležniki  

 
 

2.6 Prisotnost energetskega managerja   
  

Občina, ki se prijavlja, že ima imenovanega občinskega energetskega managerja. Ta ukrep se 
smatra kot ključen, saj je iz slednjega razviden izkazan interes občine za reševanje 
energetskih vprašanj in uresničevanje izvedbe akcijskega načrta, obenem pa bo prisotnost 
energetskega managerja ključno pripomogla k uresničevanju aktivnosti projekta Alterenergy 
na lokalnem nivoju. 
 
V kolikor ga občina prijaviteljica še ni imenovala občinskega energetskega managerja, se s 
podpisom prijavnice zaveže k njegovemu imenovanju v čim krajšem času, vendar najkasneje 
do zaključka projektnih aktivnosti na nivoju izbrane občine. 
 
Priloga 9: Izjava o izvajanju del energetskega menedžerja 

 
 

2.7 Trajnostni ukrepi na okoljskem in družbenem področju  
 
Občina prijaviteljica mora priložiti seznam že sprejetih načrtov in ukrepov, ki podpirajo 
učinkovito rabo zemljišč, trajnostni promet in turizem, učinkovito rabo vodnih virov, 
zmanjševanje onesnaževanja zraka in zmanjševanje količin odpadkov, trajnostno rabo 
kmetijskih in gozdnih površin ter ohranjanje lokalne kulture. 

Priloga 10: Seznam trajnostnih ukrepov na okoljskem in družbenem področju 
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3. Dodatni kriteriji, ki bodo imeli vpliv pri izboru 
 

Specifične okoljske, socialne in gospodarske značilnosti občine lahko pripomorejo k 
doseganju večjega učinka načrtovanih ukrepov projekta Alterenergy, na nivoju izbrane 
občine. 

Cilj projekta je, z izvedbo energetskih ukrepov in vpeljavo novih modelov in praks, izboljšati 
kakovost življenja na območju Jadrana, v širšem družbenem in gospodarskem smislu. 

Navedeni kriteriji so namenjeni identifikaciji potencialnih sinergij med predvidenimi 
aktivnostmi projeka Alterenergy in prednostmi, ki jih ponuja občina prijaviteljica.  

 

3.1  Razpoložljivost specifičnih naravnih in obnovljivih virov energije  
 

Občina prijaviteljica mora priložiti podrobnejši pregled razpoložljivih lokalnih naravnih in 
obnovljivih virov energije, ki predstavljajo konkurenčno prednost z vidika energetske 
trajnosti (npr. visoka stopnja sončnega obsevanja, razpoložljivost biomase, itd.). 

Priloga 11: Seznam razpoložljivih lokalnih obnovljivih virov energije  

 

3.2  Obstoj specifičnih medsektorskih sinergijskih potencialov  
 

Občina prijaviteljica mora predstaviti podrobnejši seznam lokalnih energetskih ukrepov, ki 
ki jih je potrebno izpeljati na občinskem teritoriju (kot je npr. izboljšanje energetske 
učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije, mobilnosti itd.), z namenom identifikacije 
možnih sinergij med potrebami območja, ki se prijavlja in predvidenimi aktivnostmi projekta 
Alterenergy.  

Priloga 12: Seznam možnih lokalnih energetskih ukrepov 

 

4. Ponovljivost  
 
Cilj projekta je širitev izvedenih projektnih aktivnosti tudi na območja drugih občin.  

 

4.1  Razpoložljivi naravni viri v izbrani občini so tipični za območje  
 

Prednost pri izbiri bodo imele občine prijaviteljice, ki imajo tipične okoljske-geoklimatske 
značilnosti regije. 

 

4.2 Demografski podatki v izbrani občini so tipični za območje  

Prednost pri izbiri bodo imele občine prijaviteljice, ki predstavljajo tipične demografske 
značilnosti regije (število prebivalcev, sestava prebivalstva glede na starost in spol). 
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C. Časovnica projektnih aktivnosti  
 

19.10.2012 Objava povabila 

26.11.2012 Rok za prijavo (velja poštni žig na datum 26.11.2012 do 24h) 

December 2012 Postopek izbora, obvestilo o izboru in podpis  dogovora o 

vključitvi v aktivnosti projekta Alterenergy 

Januar 2013 Pričetek izvajanja projektnih aktivnosti v izbranih občinah 

Marec 2014 Zaključek projektnih aktivnosti v izbranih občinah 

 

D. Prijava 
 

Priloge, izpolnjene skladno z besedilom povabila, pošljite na naslov: Golea, Nova Gorica, Trg 
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z vidno oznako „Ne odpiraj – prijava za sodelovanje občine v 
projektu Alterenergy”. 
 
Priloga 13: Naslovnica kuverte za pošiljanje prijavnice 

 

E. Kontaktna oseba za pojasnila 

 
dr. Vanja Cencič, vodja projekta Alterenergy v Agenciji GOLEA 

e-mail: vanja.cencic@golea.si, tel: 05 393 24 60 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

“This document has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic 

Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this document are the sole 

responsibility of agency GOLEA Nova Gorica and can under no circumstances be 

regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation 

Programme Authorities.” 
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F. Priloge 
 

PRILOGA 1 

(Priložiti ob prijavi) 

 

 

 

Osnovni podatki o prijavitelju 

 

 

Prijavitelj (občina):  

Naslov:  

Spletni naslov:  

Matična številka:   

Davčna številka:  

Št. TRR odprt pri banki:  

Št. prebivalcev:  

 

Kontaktna oseba prijavitelja:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

 

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 
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PRILOGA  2 

(priložiti ob prijavi) 

 

 

Pristopna izjava  

 

 

Spodaj podpisani _________________________, župan občine 

________________________, potrjujem sodelovanje pri izvedbi predvidenih aktivnosti 

strateškega projekta Alterenergy (Jadranski čezmejni program), v kolikor bo občina 

izbrana na podlagi javnega razpisa.  

 

Projektne 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 zmanšanje 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, 

� 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, 
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� podatke, zbrane v okviru projekta, se objavi na spletni strani občine in na 
www.golea.si/alterenergy. 

 

 bomo izvajali skladno z razpisnimi navodili partnerja projekta, agencijo Golea, v 

predvidenem časovnem terminu. 

 

 

 

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 
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PRILOGA 3 

(priložiti ob prijavi) 

 

 

 

Pripravljenost za vlaganje dodatnih finančnih sredstev 

 

 

Spodaj podpisani _________________________, župan občine 

__________________________ potrjujem pripravljenost za vlaganje dodatnih lastnih 

finančnih sredstev, skladno z razpisnimi navodili partnerja projekta, agencijo GOLEA, za 

realizacijo predvidenih projektnih aktivnosti, ki bodo izvedeni na področju občine, v kolikor 

bo izbrana na podlagi javnega razpisa, in sicer v višini 5.000,00 EUR v obdobju 2013-

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 
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PRILOGA 4 

(priložiti ob prijavi) 

 

 

Seznam nefinančnih sredstev, ki jih bo zagotovila občina 

 

Spodaj podpisani _________________________, župan občine 

____________________________ potrjujem, da bo za izvajanje aktivnosti projekta 

Alterenergy občina zagotovila spodaj navedena nefinančna sredstva, v kolikor bo izbrana 

na podlagi javnega razpisa. 

 

 

Št. OPIS NEFINANČNIH SREDSTEV 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 
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PRILOGA 5 

(priložiti ob prijavi) 

 

 

 

Priložite Pismo o podpori lokalnih deležnikov 
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PRILOGA 6  
(Priložiti ob prijavi) 

 

 

 

Seznam izdelanih dokumentov na področju energetike 

 

 

ŠT. IME DOKUMENTA LETO IZDELAVE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 
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PRILOGA 7 

(Priložiti ob prijavi) 

 

Seznam pomembnejših nacionalnih in EU projektov v zadnjih 5-ih 
letih  

 

 

ŠT. NASLOV PROJEKTA PROGRAM 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 
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PRILOGA 8 

(Priložiti ob prijavi) 

 

 

 

Seznam pomembnejših projektov, ki so jih izvedli lokalni 

deležniki 

 

 

ŠT. NASLOV PROJEKTA PROGRAM 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 
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PRILOGA 9 

(Priložiti ob prijavi) 

 

 

 

Izjava o izvajanju del energetskega menedžerja 

 

 

Za energetskega managerja občine je bil/a izbran/a: 

 

_______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                20 

PRILOGA 10 

(Priložiti ob prijavi) 

 

 

Seznam trajnostnih ukrepov na okoljskem in družbenem 

področju 

 

 

ŠT. NASLOV PROJEKTA PODROČJE UKREPA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 
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PRILOGA 11 

(Priložiti ob prijavi) 

 

 

Seznam in krajši opis razpoložljivih lokalnih obnovljivih virov 

energije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 
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PRILOGA 12 

(Priložiti ob prijavi) 

 

 

Seznam možnih lokalnih energetskih ukrepov 

 

 

ŠT. PODROČJE UKREPA KRATEK OPIS 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Kraj in datum        Žig in podpis 
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PRILOGA 13 

 

 

Pošiljatelj: 

OBČINA 

Naslov 

 

 

 

„Ne odpiraj –  

prijava za sodelovanje  

občine v projektu Alterenergy” 

 

 

 

 

GOLEA, Nova Gorica 

Mejni prehod 6, Vrtojba 

5290 Šempeter pri Gorici 


