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•  vzpostavitev mreže okolij – t.i. virtualnih laboratorijev; 

•  sodelovanje različnih akterjev: javni in zasebni, ki jih zanima sodelovanje 
ter testiranje tehnologij, aplikacij ter rešitev v zvezi z uporabo obnovljivih 
virov energije, varčevanjem z energijo in trajnostno mobilnostjo; 

•  vključevanje mreže EnergyVillab v EU mrežo ENoLL (European network of 
Living Labs), katere podpira evropska komisija kot eno od oblik javno-
zasebnega partnerstva; 

•  predstavlja se kot inkubator idej, kot posrednik, kot mreža za izmenjavo 
dobrih praks; 

Projekt EnergyVillab-pobuda 



•  Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija. 

•  Trajanje projekta: 31 mesecev, zaključek maj 2014. 

•  Vodilni partner: Unioncamere Veneto. 

•  Proračun GOLEA: 94.500 EUR. 

•  85% program (ERDF), 10% SLO, 5% lasten prispevek. 

Projekt EnergyVillab - osnovni podatki 



•  GOLEA: 
!  je pobudnik, promotor ter energetski manager pri uveljavljanju praks 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na področju primorske. 
!  ima dostop do podatkov v zvezi z energetiko v javnem sektorju na 

področju primorske.  
•  Podatki so popis generičnih procesov in dobrih praks na področju 

energetike, katere je mogoče vključiti v okolje energetskega virtualnega 
laboratorija. 

•  VILAGO je nastal kot odgovor na razvoj ESCO financiranja v SLO ter 
skepanje PPP (Public, Private, Partnership) - javno zasebno partnerstvo. 

•  ESCO = idealen stik zasebnega in javnega sektorja (PPP) in sledi ideji 
projekta EnergyVillab, 

•  Podatki se zbirajo iz CSRE inofrmacijskega sistema, in se prenašajo na 
internetni portal VILAGO, ki je del rešitve virtualnega laboratorija, 

•  Portal je namenjen tako občanom kot ESCO podjetjem, 
 

Virtualni laboratorij javnih stavb VILAGO 



•  Ideja villaba VILAGO: olajšati ESCO podjetju izbiro potencialnih stavb za 
en. sanacijo na podlagi javno objavljenih podatkov o rabi energije v 
stavbah ter izvedenih ukrepih URE, 

•  v okviru projekta se bodo izvajajo izobraževanja za ESCO ponudnike 
(mali in veliki ponudniki), 

•  izdeluje se celoten register porabe energije javnih stavb najprej na 
primorskem, 

•  v prihodnosti tudi razširitev na področje celotne Slovenije preko  
    združenja LEAS ter tudi na območje SLO-ITA 
 
•  CILJ za PRIHODNOST: baza vseh javnih stavb v SLO v okviru VILLABA 

•  Portal se nahaja na spletnem naslovu http://vilago.golea.si 
 

Virtualni laboratorij javnih stavb VILAGO 
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Trenutno so na portalu VILAGO testni podatki, kompleten 
prenos iz CSRE do konca oktobra 2013 

 
http://vilago.golea.si 



Hvala za pozornost 
 

primoz.ladava@golea.si 


