
 

1. SKLOP IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 
 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE ZA OTROKE 
  

v okviru projekta Švicarskega prispevka  
 

“Obnovljivi viri energije v primorskih občinah” 

TŠC Nova Gorica, 13.11.2011 

Rajko Leban, univ.dipl.inž.str., direktor GOLEA  

      



AGENCIJA GOLEA 

• Ustanovitev agencije GOLEA v l. 2006 v okviru EU programa »Intelligent 

Energy Europe«, ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij 

po celotnem prostoru EU.  

• Poslanstvo agencije: stalno izboljševanje energetske učinkovitosti – URE 

ter uvajanje uporabe obnovljivih virov energije – OVE z usmeritvijo k 

doseganju energetske samooskrbe regij. 

  



AGENCIJA GOLEA 

 Dejavnosti agencije: 

• Izdelava lokalnih energetskih konceptov občin, Miren-Kostanjevica, Brda, 

Kanal ob Soči, Tolmin, Cerkno, Bovec, Sežana, Vipava, Divača, Šempeter - 

Vrtojba; 

• Izvajanje energetskega menedžmenta v občinah: MO Nova Gorica, Brda, 

Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Kanal, Idrija, Ajdovščina, Hrpelje-

Kozina, Tolmin, Kobarid, Bovec,.. 

• CSRE – ciljno spremljanje rabe energije (66.c čl. EZ – energetsko 

knjigovodstvo. 

OBČINA
Odgovorna oseba za 
energetiko in okolje

GOLEA

Energetski menedžer

ŠOLA
Odgovorna oseba za 
energetiko

računovodstvo

ravnatelj

učitelji
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AGENCIJA GOLEA 

 • Popisi in študije javne razsvetljave občin: Tolmin, Šempeter-Vrtojba, 

Kobarid, Bovec, Komen, Vipava, Ilirska Bistrica, Mengeš, Železniki, Renče-

Vogrsko, Ajdovščina, Brda, Kanal ob Soči;  

• Prijava občin Tolmin in Šempeter – Vrtojba na projekt FUTURELIGHTS.   

• Prijavljanje občin na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za 

sanacijo javne razsvetljave UJR1 ali priprava odloka in javnega poziva 

javno – zasebnega partnerstva – UREE1.  
 

 



AGENCIJA GOLEA 

 
 

• Študije izvedljivosti (DIIP), DOLB Bovec, DOLB Miren, DO Brda, …  

• Priprava prijavne dokumentacije za javne razpise (DOLB 3, KNLB3, 

ukrep 311, 312,..) za podjetja, za samostojne podjetnike, kmete,..  

• Energetski pregledi stavb, Termovizija stavb,… Energetske izkaznice 

• Projektiranje in gradbeni nadzor strojne stroke ter druge storitve iz 

področja energetskega svetovanja. 
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AGENCIJA GOLEA 

 
 

ALTERENERGY, program IPA Adriatic 
Glavni cilj je prispevati k doseganju višje ravni trajnostne proizvodnje  in rabe energije 

na območju Jadrana ter posredno k ustvarjanju boljšega okolja in varstva naravnega 

okolja. Poslanstvo projekta je spodbujanje trajnostnega energetskega razvoja v 

manjših občinah na območju Jadrana 

 

MEDNARODNI PROJEKTI:  

CLIMEPORT, program MED 
Vanj je vključenih šest sredozemskih pristanišč (španski luki Valencia in Algeciras, 

francoska Marseilles, grška Pirej,  italijanska Livorno in slovenska Luka Koper). Projekt 

spodbuja pristanišča v Sredozemlju k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v ozračje in 

hkrati spodbuja k učinkovitejši rabi energije. 
 

MARIE, program MED 
Cilj projekta je ustvariti trajnostne razvojne možnosti za vzpostavitev tehničnih, 

ekonomskih in družbenih temeljev za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb na 

območju Mediterana, skladno z evropsko zakonodajo, programi in standardi. 



AGENCIJA GOLEA 

 

 

ENERGYVILLAB, program SLO – ITA  
S projektom se v čezmejnem področju namerava ustanoviti mrežo živih laboratorijev 

(Living Lab), imenovanih  EnergyViLLab v povezavi z t.i. RRM aplikacijami 

(RES:Renewable Energy Sources - obnovljivi viri energije, RUE:Rationale Use of Energy - 

racionalna raba energije, MOB:Sustainable Mobility System) ter vključevanjem 

proizvodnih okolij, univerz, centrov inovativnosti, občinskih oblasti in državljanov. 

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH, Švicarski prispevek 
V projektu sodelujejo naslednje primorske občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Brda, 

Tolmin, Koper, Pivka, Ilirska Bistrica, Piran in Pivka. Prva aktivnost projekta zajema 

postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji na odseku hitre ceste Vrtojba-

Bazara moči 167 kW. Druga aktivnost projekta zajema obnovo 14 kotlovnic z zamenjavo 

dotrajanih kotlov na kurilno olje s kotli na lesno biomaso v osnovnih šolah, vrtcih in drugih 

javnih stavbah (skupaj 32 stavb) na območju širše primorske. Tretja aktivnost je 

namenjena promociji učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Del triletne 

kampanje zajema tudi izobraževanje mladih v osnovnih šolah 



Zasnova projekta: 

• 20.11.2007: podpis sporazuma med Vlado Republike Slovenije in  Švicarskim 

zveznim svetom o izvajanju Slovensko-Švicarskega programa za zmanjševanje 

gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni EU; 

• 27.6.2008 prijava projekta “Obnovljivi viri v Primorskih občinah” 

• 18.12.2009: podpis projektnega sporazuma med Slovenijo in Švico o 

sofinanciranju projekta “Obnovljivi viri v Primorskih občinah”; 

• 6.5.2010: podpis Implementacijskega sporazuma med SVREZ in agencijo 

GOLEA-URADNI ZAČETEK IZVAJANJA PROJEKTA 

PROJEKT “OVE V PRIMORSKIH OBČINAH” 

• Začetek projekta: leto 2010. 

• Predvideni zaključek: leto 2013 

(predlog junij 2014) 



• Vrednost projekta: 5.292.800 CHF oziroma 3.308.000 EUR 

• Projekt je sestavljen iz treh delov oz. sklopov: 

• 1. del (sklop 1): postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupno ograjo 

HC Vrtojba – Podnanos v občini Šempeter - Vrtojba; 

• 2. del  (sklop 2): prenova 14 kotlovnic (32 objektov) in zamenjava 

energenta iz kurilnega olja na lesno biomaso z 15-letno dobavo toplote; 

• 3. del  (sklop 3): izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov 

energije ter učinkovite rabe energije; 

PROJEKT “OVE V PRIMORSKIH OBČINAH 



• Postavitev male fotovoltaične elektrarne na protihrupni zaščiti 

na odseku hitre ceste H4-pododsek 0380 CP Bazara-MP Vrtojba. 

• Podatki o elektrarni: 

• moč: 167 KWp, 

• letna proizvodnja: 183,7 MWh, 

• Predviden začetek del: prva polovica leta 2012  

• Vrednost sklopa - aneks 585.164 €, 83% donator, 17% občina 

 

Sklop 1 



Sklop 2 

Vrednost sklopa 2: aneks 1.856.149 EUR, 60% donator, 40% občina 

Prenova štirinajstih kotlovnic (skupno priključenih 32 objektov) in zamenjava 

energenta iz kurilnega olja na lesno biomaso (peleti, sekanci) v šolah z 15 letno 

dobavo toplote – izbira najboljšega in ne najcenejšega izvajalca! 

• OŠ Solkan, POŠ Grgar, POŠ Trnovo, OŠ Čepovan (Mestna občina Nova Gorica), 

• OŠ Dobrovo POŠ Kojsko (občina Brda), 

• Knjižnica Tolmin  (občina Tolmin), 

• OŠ Hrvatini,  OŠ Šmarje (občina Koper), 

• OŠ Sečovlje in OŠ Sveti Peter (občina Piran), 

• OŠ Ilirska Bistrica, OŠ Knežak (občina Ilirska Bistrica) 

• OŠ Cerkno (občina Cerkno), 

• Triglavski narodni park Trenta, 

• OŠ Košana (občina Pivka). 

http://www.biomasa.si/files/34/_systemfiles/gallery/452/2385.jpg
http://www.biomasa.si/files/34/_systemfiles/gallery/452/2384.jpg


OŠ Čepovan 



POŠ Grgar 



POŠ Trnovo 



• Izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov energije ter 

učinkovite rabe energije, aneks 540.000 €, 60% donator, 40% občine in GOLEA. 

• izdajanje brošur na temo OVE in URE za gospodinjstva in pravne osebe, 

• organiziranje krožkov v šolah na temo OVE in URE, 

• organiziranje kvizov v šolah na temo OVE in URE, 

• izdelava internetnega portala na temo OVE in URE, 

• nastopanje na konferencah in sejmih na temo OVE in URE, 

• organiziranje konferenc na temo OVE in URE, 

• produkcija TV in radijskih oddaj na temo OVE in URE 
 

Sklop 3 



Izobraževanje otrok-aktivno učenje 

Izobraževanje učiteljev: 

•S prvim sklopom delavnic se je začel program za 

izobraževanje učiteljev na temo URE (učinkovita 

raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije), ki 

bodo na osnovnih šolah in vrtcih vodili krožke na 

temo trajnostne energetike, 

 

Stroški izobraževanja: 

•pokritje stroškov izobraževanja: šole v okviru 

občin ki sodelujejo v projektu 100% (60% donator, 

40% občine – delež za promocijo) 

•šole katerih občine ne sodelujejo v projektu: 

izobraževanje, seminarji ter učno gradivo 100% 

•stroške nakupa didaktičnih pripomočkov šole 

(občine) krijejo same (pogodba GOLEA – občina)  



Shema poteka izobraževanja 

GOLEA 
nosilka projekta 

REGIJSKI IZVAJALCI – KOORDINATORJI: 

•TŠC Nova Gorica, 

•STŠ Koper, 

•Gimnazija Tolmin, 

•SGLŠ Postojna in ŠC Postojna 

TŠC 
izobraževalni 

program  

OŠ VRTCI 



Struktura mreže izobraževanja 

• cca 70 razredov (skupin)            x 
15 otrok 

• Končno število okoli 1.000 otrok   
Otroci starosti od 5 do 12 let 

• UDELEŽENCI SEMINARJEV: 

• Tolmin: 24 

• Nova Gorica 21 

• Koper 26 

• Postojna 14 

Učitelji in vzgojitelji 

• REGIJSKI KOORDINATORJI: 

• Gimnazija Tolmin gimnazija.tolmin@guest.arnes.si 

• TŠC Nova Gorica maja.smole@tsc.si 

• STŠ Koper            ravnateljsts@gmail.com 

• SGLŠ in ŠC Postojna cvetka.kernel@guest.arnes.si 

Izvajalci-
mentorji  

 

• GOLEA  www.golea.si  info@golea.si  

• Koordinator izobraževanja: Ivana Kacafura 

• Vodja projekta: Primož Ladava 

• Direktor: Rajko Leban   

Izvajalska 
agencija 

mailto:gimnazija.tolmin@guest.arnes.si
mailto:maja.smole@tsc.si
mailto:ravnateljsts@gmail.com
mailto:cvetka.kernel@guest.arnes.si
http://www.golea.si/
mailto:info@golea.si


Vsebina delavnic 

• Teoretičen uvod o varčni in 
učinkoviti rabi energije 

• Delavnica 1: Kako sestaviti model 
hiše in porabnikov 

• Delavnica 2: Oblikovanje priprave 
za izvedbo delavnice z otroki 

URE 

Učinkovita raba 
energije 

Tolmin, Nova 
Gorica, Koper in 

Postojna 

• Teoretičen uvod o obnovljivih virih 
energije 

• Delavnica 1: Kako sestaviti modele 
in merilnike 

• Delavnica 2: Oblikovanje priprave 
za izvedbo delavnice z otroki 

OVE 

Obnovljivi viri 
energije 

Tolmin, Nova 
Gorica, Koper in 

Postojna 



Struktura izobraževanja  

• Dve 
izobraževanji 

• 1. URE dec.11 
2. OVE mar.12 

Brošure, 

modeli 

• Teoretičen uvod    
Rajko Leban 

Podpora 
učiteljem in 
vzgojiteljem 

• Delavnica 1 
Branko Jerič        
in Peter Zoroja 

Modeli 

• Delavnica 2 
Maja Smole 
Đorđević 

Priprava, 
vaje, 

naloge… 



Vsebine za otroke  



Didaktični model  

Alternativni viri energije v modelu: 

Porabniki v modelu: 

Meritve v modelu (P, I, U, Wel=Pt [kWh]): 

Nadgradnja modela: 

• Povezava modela s PC-jem 

(USB- ključek z EM 

komunikacijo) 



Učne situacije, naloge 

Meritve fizikalnih veličin Sestavljanje hiše po načrtu 

Programiranje kontrolnih 

terminalov 

Dokumentiranje in obdelava 

meritev in spoznanj 



UČINKOVITA RABA ENERGIJE 



KAJ JE TO ENERGIJA? 

Energijo je na kratko težko opredeliti, zato bomo na vprašanje odgovorili s 

primerom. 

Energija je sposobnost sistema ali telesa, da opravlja delo, 

 ki se meri s: 

-sposobnost opravljanja dela (potencialna energija), 

-pretvorbo te sposobnosti v gibanje (kinetična energija). 

  Enota: 1 newton * 1 meter = 1 joul  

  1 J = 1 N * m =   

  1 KWh je delo, ki ga opravi porabnik z močjo 1 W v eni uri.  

Moč je torej hitrost s katero se delo opravi.  

Je delo / časom.   1W = J / s 

 1 watt je moč toka 1 ampera z napetostjo 1 volt. 

Moč kotla, el.porabnika merimo v W - wattih, toploto pa v kWh.  

 



VRSTE ENERGIJ 

Kinetična – (prehodna energija, gibanje delcev ali valov): 
-energija vetra (gibanje zraka), 

-električni tok (gibanje elektronov), 

-toplotna energija (gibanje molekul), 

-svetlobna energija (gibanje EM-valov oz.fotonov), 

-energija zvoka (tlačni val, kot posledica gib.molekul). 

Potencialna (nakopičena energija, ki čaka da se sprosti): 

-prožnostna (vzmet), 

-težnostna (zajezena voda), 

-kemična (izgorevanje goriv, baterije,..) 

-jedrska (cepitev ali zlitje atomskih jeder) 

Mehanska energija (delo) in toplota sta prehodni energiji:  

 



PRIMARNE ENERGIJE 

Primarne oblike energije človeku niso neposredno uporabne in jih mora 

“pripraviti” v koristno obliko:  

 

 

Energija se vedno ohranja, ni jo mogoče ustvariti ali uničiti. Pri prehajanju 

iz ene oblike v drugo imamo izgube (kvaliteta energije se zmanjša). 

Temperatura 0K je nedosegljiva. Iz nič ni nič, samo toliko lahko dobiš kot daš, 

to je mogoče samo pri absolutni ničli, ta pa je nedosegljiva.  

 

 



OBNOVLJIVE OBLIKE ENERGIJE 

Obnovljive oblike primarne energije: 
 

SONČNA ENERGIJA:  
 

-direktna vpadla sončna energija  

 sprejemniki toplote 

 sončne celice 

 

 

 

-indirektna vpadla sončna energija  

 biomasa 

 geodetska potencialna energija vodnih mas 

 energija vetra 

 energija morja (tokov, valov, notranja) 
 

-kalorična notranja energija zemeljske skorje 

 geotermalna energija 
 

- gravitacijska energija 
 energija bibavice 

 



NEOBNOVLJIVE OBLIKE ENERGIJE 

Neobnovljive oblike primarne energije: 
 

-notranja, kemično vezana energija fosilnih goriv  

 trda goriva (črni in rjavi premog, lignit, šota,..) 

 plinasta goriva (zemeljski plin) 

 kapljevita goriva (nafta) 

-jedrska energija 

 jedrska fizija (cepitev težkih atomskih jeder – U235, Pt239) 

 jedrska fuzija (spajanje atomskih jeder – H) 

-kemično vezana energija odpadkov (nevarni komunalni odpadki) 
 

 

 



RABA ENERGIJE 

Če hočemo varčevati moramo vedeti koliko in kje porabimo: 
Če bi sešteli vse položnice in izračunali porabo po porabnikih bi dobili:  

 

Ob upoštevanju strukture rabe energije v Sloveniji, kjer smo v letu 2007 

pretvorili 307 PJ primarne energije, pretežno iz fosilnih goriv,  ugotovimo, da 

imamo zelo velik strošek za ogrevanje stavb – priložnost za varčevanje.  

 



 RABA ENERGIJE 

V občini Brda imamo naslednjo rabo energije v šolah in vrtcih: 

Javni objekt 

Energijsko število 
za ogrevanje 
(kWh/m2 a) 

OŠ Dobrovo 73 

VVZ Dobrovo 120 

OŠ in VVZ Kojsko 160 

Občinska stavba 158 

ND Brda 91 

Goriška Lekarna 179 

Zdravstveni dom 236 

Gasilski dom 11 

Hiša kulture 21 

Grad Dobrovo  61 
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 RABA ENERGIJE 

V občini  Kanal imamo naslednjo rabo energije v javnih stavbah: 



 RABA ENERGIJE 

V občini  Miren-Kostanjevica imamo naslednjo rabo energije v javnih 

stavbah: 



 RABA ENERGIJE 

V MONG imamo naslednjo rabo energije v javnih stavbah: 



 RABA ENERGIJE 

V občini  Vipava imamo naslednjo rabo energije v javnih stavbah: 



 RABA ENERGIJE 

Struktura končne porabe v slovenskih gospodinjstvih – 1.510 GWh: 

Delež tekočih goriv (35%) se bo moral v naslednjih letih bistveno 

zmanjšati in kar bodo prispevale tudi visoke cene naftnih derivatov.  



 RABA ENERGIJE 

Struktura individualno ogrevanih stanovanj v Slovenija / MONG: 



 RABA ENERGIJE 

Struktura vseh porabnikov v MONG leta 2007: 



 RABA ENERGIJE – OVE  

V sistem daljinske toplote mesta Nova Gorica se je vklopilo DOLB 

Majske poljane (investitor Eco ATMinvest d.o.o.) – delež OVE 30% 

 Celotna proizvedena toplota bo delno pokrivala pasno toploto mesta 

 I. FAZA: 1,35 MW, 410 m toplovoda 

 

 

 

Nova Gorica gradi DOLB Majske poljane:     
 



 RABA ENERGIJE – OVE  

 

Možnost izkoriščanja geotermalne energije (problem financiranja vrtine).  
Možnost DOLB Dobrovo (odrez,ostanki iz vinogradov – projekt ENERBIOMAS). 
OŠ Kojsko vključena v t.i. Švicarski prispevek.  
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 RABA ENERGIJE – OVE  RABA ENERGIJE – OVE -  DOLB KANAL 



 RABA ENERGIJE – OVE  

Podeljena koncesija za DOLB Miren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 RABA ENERGIJE 

Poraba energije po Euristatu: 

Analiza mikro DOLB OŠ Kobarid: 

Slovenija 2007,  

končna energija v stavbah 

 



 VARČEVANJE Z ENERGIJO 

Piramida varčevanja z energijo: 

Najprej analiza rabe in ukrepi za zmanjšanje rabe nato celovita prenova 

 in na koncu uvajanje obnovljivih virov energije.  

 



 OGREVANANJE STAVB 

Bilanca toplotnih tokov: 

Največ toplotnih izgub je 

skozi ovoj stavbe (stene 

cca 35%, streha  cca 25%, 

okna cca 10%, prepih cca 

15%). 

Z zamenjavo stavbnega 

pohištva in izolacijo ovoja 

rabo toplote prepolovimo.    

 



 OGREVANANJE STAVB 

Po ustrezni izolaciji ovoja stavbe 

padejo transmisijske izgube na 

nivo ventilacijskih.  Le z vračanjem 

toplote odpadnega zraka nadalje 

zmanjšamo tudi ventialacijske 

izgube in lahko dosežemo 

nizkoenergijski razred stavbe 

(Pures2010). 



 ZMANJŠANJE STROŠKOV STV 

Stroške priprave sanitarne tople vode STV 

zmanjšamo z vgradnjo toplotne črpalke ali z 

vgradnjo solarnega sistema, možnost tudi 

ogrevanja, glede na ogrevalni režim se lahko 

dogreva z obstoječim kotlom na fosilna 

goriva ali predide na obnovljive vire energije.  



 ENERGETSKA IZKAZNICA 

Na osnovi novele Energetskega zakona 11/2006 bo potrebno za vse 

javne stavbe nad 500 m2 uporabne površine v letu 2012 izdelati 

energetsko izkaznico, kakor tudi za vsako  stavbo ali stanovanje pri 

prometu ali pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.  



 ENERGETSKA IZKAZNICA 

 



ENERGETSKA IZKAZNICA 



 ENERGETSKA IZKAZNICA 

 

 



 TERMOVIZIJA IN ENERGIJSKO ŠTEVILO 

 

 



 TERMOVIZIJA IN ENERGIJSKO ŠTEVILO 

 

 



 TERMOVIZIJA IN ENERGIJSKO ŠTEVILO 

 

 



 TERMOVIZIJA IN ENERGIJSKO ŠTEVILO 

 

 

 ENERGETSKA IZKAZNICA ŠOLE – KAKO VARČNI SMO? 



CSRE v OŠ  

ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA  CSRE  V  OSNOVNI  ŠOLI 

OBČINA
Odgovorna oseba za 
energetiko in okolje

GOLEA

Energetski menedžer

ŠOLA
Odgovorna oseba za 
energetiko

računovodstvo

ravnatelj

učitelji

hišnik

PRIHRANKI:  

cca 10-15% organizacijski ukrepi  

- izvajanje CSRE (licenca, vodenje) 

- občina (zmanjšanje stroškov) 

- šola (nagrada za učence) 

 

DELAVNICE:  

-   6.12. Gimnazija Tolmin 

- 13.12. TŠC Nova Gorica 

- 16.12. STŠ Koper  

- 19.12. SGLŠ Postojna  



PRIMER CSRE   

CSRE – CILJNO SPREMLJANJE RABE ENERGIJE 

Slika 1: Odprto okno 

ORGANIZACIJSKI UKREP 

Slika 2: Toplotni most 

INVESTICIJSKI UKREP 



SPECIFIČNA RABA TOPLOTE 



SPEC.RABA TOPLOTE NA STOP.DAN 

Potreba po ogrevanju 
Stopinjski dan 

Poraba ELKO 



KARAKTERISTIČNA RABA TOPLOTE 

marec 2008 

marec 2009 

Priprava TSV poleti 



RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 



KARAKTERISTIČNA PORABA PITNE VODE 



KAMNO – SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE 

- V maju 2010 zamenjava vseh 17 svetilk 

- Prehod iz 175 W VTF sijalk na 70 W MHg sijalke 

- Že v letu 2010 opazen znaten prihranek energije 

 



KAMNO – SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE 

Kamno MM 671: 
 

Kamno MM  673: 
 



SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE MONG 



CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA ŠOLE 

 

 

Celovita energetska sanacija:  

-izvedba toplotne zaščite ovoja stavbe, 

-menjava zunanjega stavbnega pohištva, 

-vgradnja sodobnih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja ter sistemov  

  soproizvodnje toplote in elektrike,  

-prenova notranje razsvetljave,  

-namestitev male fotonapetoste elektrarne na streho objekta.  

http://www.eib.org/index.htm


ENERGETSKO 

UPRAVLJANE 

  

Pogoj za uspešno energetsko upravljanje 

je uvedba energetskega knjigovodstva s 

ciljnim spremljanjem rabe energije.  

 

http://www.eib.org/index.htm


ESCO model 

projekt ELENA in EIB 

  

Strokovni svet GOLEA – predstavniki občin 

- nabor potencialnih objektov za celovito sanacijo  

- prijava projekta na program ELENA / EIB  (Eko sklad) 

  

http://www.eib.org/index.htm


ESCO model 

  

Pri energetski sanaciji javnih stavb se predlaga uveljavitev novih finančnih 

mehanizmov, to je pogodbenega zagotavljanja prihrankov oziroma pogodbene 

dobave toplote in ali hladu in ali električne energije,… (razpis za sklop 2 kotli) 

  

http://www.eib.org/index.htm


ESCO model 

  

http://www.eib.org/index.htm


ESCO model 

  

0 

50.000 

100.000 

150.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

STROŠKI OGREVANJA V OBDOBJU 15 LET Z IN BREZ 
INVESTICIJE OŠ SEČOVLJE 

cena orgevanja z investicijo 

246.146 

370.800 

SKUPNI STROŠKI OGREVANJA V DOBI 15 LET 
cena orgevanja z investicijo cena ogrevanja brez investicije 

http://www.eib.org/index.htm


ESCO model 

in pogodbeništvo 

  

http://www.eib.org/index.htm


Ustvarjamo obnovljivo prihodnost 

Mavričniki: 
1. epizoda: http://www.youtube.com/watch?v=2DBrYGCrK28&feature=related 

2. epizoda: http://www.youtube.com/watch?v=zhIMmJl4JTw&feature=related 

3. epizoda: http://www.youtube.com/watch?v=pEURxJbBy5g&feature=related 

4. epizoda: http://www.youtube.com/watch?v=N3KHQqEThWY&feature=related 

 

Ozzy Ozone: 
http://www.youtube.com/watch?v=cuhOxSIN6Yo 

http://www.youtube.com/watch?v=2DBrYGCrK28&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zhIMmJl4JTw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pEURxJbBy5g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N3KHQqEThWY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cuhOxSIN6Yo

