
 
 
Priloga  
Pogodbi št. 36001-3/2012 z dne 27.2.2012 o izvajanju energetskega managementa občine 
Šempeter-Vrtojba in Aneksu št.1 k pogodbi o izvajanju energetskega managementa Občine 
Šempeter-Vrtojba 
 
Letni izvedbeni načrt za Občino Šempeter-Vrtojba v letu 2020 
 
Po pogodbi št. 36001-3/2012 o izvajanju energetskega managementa občine Šempeter-Vrtojba 
in Aneksu št.1 k pogodbi o izvajanju energetskega managementa Občine Šempeter-Vrtojba 
bo agencija GOLEA v letu 2020 izvedla naslednje aktivnosti: 
 

št. Aktivnost 
Rok 

izvedbe 
Znesek 

brez DDV 
Znesek z 

DDV 

1 

Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK 
v letu 2019 ter plan aktivnosti za leto 2020 za 
občinski svet (Skladno z 20. členom Pravilnika 
o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega 
energetskega koncepta  (Uradni list RS, št. 
56/2016)). 

31. 3. 2020 409,84 € 500,00 € 

2 

Izvajanje energetskega knjigovodstva v okviru 
aplikacije CSRE 
 
Opomba: Aktivnost se izvaja kjer je sistem 
energetskega knjigovodstva že uveden.  
 
Opis: Izvajanje energetskega knjigovodstva 
vključuje vzdrževanje informacijskega sistema 
CSRE, posodobitve vnosne strukture zaradi 
sprememb obračuna s strani dobaviteljev, 
dodajanje odjemnih mest pri obstoječih 
objektih s spremembami, podpora 
uporabnikom pri uporabi aplikacije, 
ustvarjanje uporabniških dostopov za nove 
uporabnike. 

15. 4. 2020 945,00 € 1.152,90 € 

3 

Izvajanje upravljanja z energijo 
 
Opomba: Aktivnost se izvaja kjer je sistem 
energetskega knjigovodstva že uveden. 
 
Opis:  
- priprava letnega pregleda vnosov podatkov s 
strani uporabnikov,  
- priprava letnega poročila, 
- spodbujanje uporabnikov oziroma skrbnikov 
sistema upravljanja z energijo k sprotnemu 

15. 9. 2020 1.260,00 € 1.537,20 € 



 
 

št. Aktivnost 
Rok 

izvedbe 
Znesek 

brez DDV 
Znesek z 

DDV 

vnosu podatkov o rabi energije in energentov 
v stavbi, 
- vodenje zbirke podatkov o tehničnih 
lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in 
tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe 
energije, vključno s podatki o zasedenosti 
stavbe in številu uporabnikov, 
- svetovanje pri določitvi in izvajanju ukrepov 
za povečanje energetske učinkovitosti in rabe 
obnovljivih virov energije, 
- vodenje zbirke podatkov o načrtovanih in 
izvedenih ukrepih za povečanje energetske 
učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.  
Opomba: Podatke posreduje izvajalcu skrbnik 
sistema upravljanja z energijo. 

4 

Izvajanje upravljanja z energijo - terenski 
ogledi in letni posvet  
 
Opis: Ključna aktivnost pri izvajanju upravljana 
z energijo. Izvede se do tri terenske oglede 
objektov in letni posvet.  
 
Terenski ogled vključuje obisk objekta s 
pregledom nastavitev in delovanja energetskih 
sistemov stavbe. Izvedejo se konzultacije z 
glavno odgovorno osebo zavoda ter hišnikom 
oziroma vzdrževalcem stavbe s predstavitvijo 
kazalnikov energetske učinkovitosti.  
 
Letni posvet se izvede z delovno skupino za 
energetsko učinkovitost na nivoju občine in 
vključuje predstavitev doseženih rezultatov 
energetske učinkovitosti v objektih vključenih 
v sistem CSRE in določitev plana ukrepov. 

15. 11. 
2020 

1.000,00 € 1.220,00 € 

5 

Letno najem sistema ENS in informacijsko 
vzdrževanje sistema (ne vključuje odprave 
napak zaradi izpadov osnovnega ENS sistema) 
za objekt Podružnična osnovna šola Vrtojba. 

15. 5. 2020 623,00 € 760,06 € 

6 

Izdelava letnega poročila za operacijo 
sofinancirano s sredstvi Evropske kohezijske 
politike, Opertivni program razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 
2013, 6. razvojna prioriteta "Trajnostna raba 

31. 1. 2020 300,00 € 366,00 € 



 
 

št. Aktivnost 
Rok 

izvedbe 
Znesek 

brez DDV 
Znesek z 

DDV 

energije", 1. Prednostna usmeritev 
"Energetska sanacija javnih stavb" za objekt 
Podružnična osnovna šola Vrtojba. 

7 

Priprava poročila o izvedbi OVE in URE 
izobraževalnih vsebin v šolah in ostalih 
zavodih vključenih v "Izobraževalni program 
Projekta OVE v primorskih občinah" (vključitev 
OVE in URE aktivnosti v vsebine rednega 
pouka, OVE in URE krožki, tehnični dnevi, 
ekskurzije, ekskurzije v Brunarico v 
Energetskem eko parku Cerkno, ostale OVE in 
URE aktivnosti)  

15. 9. 2020 300,00 € 366,00 € 

8 

Priprava poročila z letnimi in sumarnimi 
kazalniki spremljanja učinkov "Projekta OVE v 
primorskih občinah" za sanirane objekte in 
kotlovnice (znižanje količine izpustov CO2, 
znižanje rabe energije, znižanje stroškov za 
energijo, povečanje proizvodnje energije iz 
OVE) za objekt Podružnična osnovna šola 
Vrtojba 

2. 2. 2020 300,00 € 366,00 € 

9 

Priprava poročila z letnimi in sumarnimi 
kazalniki spremljanja učinkov "Projekta OVE v 
primorskih občinah" za sončno elektrarno na 
protihrupni ograji (znižanje količine izpustov 
CO2, znižanje rabe energije, znižanje stroškov 
za energijo, povečanje proizvodnje energije iz 
OVE) 

2. 2. 2020 300,00 € 366,00 € 

10 

Izvedba izobraževalnih delavnic za učitelje, ki 
izvajajo OVE in URE vsebine v okviru pouka, 
krožkov, tehničnih dni ali ostalih 
izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah. 
Opis: Učitelji/vzgojitelji, ki so bili predhodno 
vključeni v izobraževali program GOLEA v 
okviru "Projekta OVE v primorskih občinah" in 
za nove učitelje/vzgojitelje (1 udeleženec -
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter). 

15. 10. 
2020 

250,00 € 305,00 € 

  SKUPAJ   5.687,84 € 6.939,16 € 

 



 
 
 

Datum: 15.1.2020 
 

Naročnik: 
Občina Šempeter-Vrtojba 
Župan 
Mag. Milan Turk 

 
Žig in podpis 

Izvajalec: 
GOLEA 
Direktor 
Rajko Leban 
 
Žig in podpis 

 
 

 


