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UVOD

1 UVOD
Energetska agencija za Podravje (ENERGAP) na podlagi znanj in izkušenj ter z inovativnim razmišljanjem
uvaja učinkovito rabo energije (URE), obnovljive vire energije (OVE) in trajnostno mobilnost v lokalno
in regijsko okolje. Skrbi za trajnostni energetski razvoj občin zgornjega Podravja. ENERGAP koordinira
in usmerja izvajanje Lokalnega energetskega koncepta (LEK), s katerim želimo v Mariboru in okoliških
občinah doseči visoko energetsko učinkovitost, visoko izrabo obnovljivih virov energije (OVE), zmanjšanje
emisij ogljikovega dioksida ter pospešit uvajanje ukrepov s področja blaženja in prilagajanja podnebnim
spremembam. Preko različnih nalog in projektov v različnih sektorjih zmanjšujemo rabo energije in
stroške zanjo, povečujemo energetsko neodvisnost z zmanjševanjem rabe fosilnih goriv in uporabo
OVE. Z dobrim energetskih gospodarjenjem znižujemo stroške obratovanja in vzdrževanja sistemov, z
zniževanjem emisij ogljikovega dioksida in drugih nevarnih snovi pozitivno vplivamo na okolje.
Glavne naloge agencije so:
• V skladu s sklepi Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MOM) je agencija imenovana za
energetskega upravljavca v MOM in koordinatorja izvajanja Konvencije županov (Covenant of
Mayor). V skladu z obveznostmi iz Konvencije županov smo pripravili Akcijski načrt za trajnosten
energetski razvoj mesta Maribor.
• Pri svojem delovanju se osredotočamo predvsem na javni sektor. To pomeni, da pomagamo občinam
pri izvajanju zakonodajnih nalog in pri načrtovanju energetskega razvoja na način, da lahko sledijo tako
okoljskim ciljem kot finančnim prihrankom in da postaja to del njihovega uspešnega gospodarskega
razvoja. Za njih izvajamo energetske preglede, izdelujemo energetske izkaznice in akcijske načrte
za zmanjšanje rabe energije (LEK), jim strokovno svetujemo pri racionalni rabi energije, optimiranju,
izvedbi investicijskih projektov in pri pridobivanju finančnih sredstev. Za občine pripravljamo tehnične
in investicijske dokumente za energetske sanacije javnih stavb in jih usmerjamo. Izvajamo analize in
pripravljamo dokumentacije na področju javne razsvetljave in razsvetljave v objektih. Z izvajanjem
tehničnih meritev, pregledov in analiz (meritve temperatur, vlage, koncentracije CO₂, termovizijskih
pregledov) diagnosticiramo napake in predlagamo rešitve za odpravo le-teh. Smo strokovnjaki za
izvajanje projektov javno zasebnega partnerstva na področju energije in energetskega pogodbeništva
ter financiranja iz prihrankov.
• Že v letu 2020 smo pričeli s pripravami vsebin, analiz in aktivnosti na področju preprečevanja
podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. URE in OVE so temelji za preprečevanje podnebnih
sprememb, ker pa so le-te že dejstvo, je potrebno pričeti s pripravo študij ranljivosti družbe in načrtov
za konkretno ukrepanje (kot na primer v primeru vročinskih valov, močnih vetrov in podobno).
• Del aktivnosti namenjamo tudi zasebnemu sektorju. Podjetjem svetujemo in pomagamo pri uvajanju
gospodarjenja z energijo, pri izvajanju energetskih pregledov in uvajanju energetskih standardov ter
svetujemo pri nabavi energije. Podjetjem želimo pokazati, da je lahko energija in zmanjšane emisije CO₂
tudi del marketinga in povečanja konkurenčnosti. Podjetjem pomagamo pri izvajanju energetskega
pogodbeništva in pri izvajanju ukrepov varčevanja z energijo ter uvajanju obnovljivih virov energije.

• Imamo javno pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic. Kot pomembno orodje pri pripravi energetskih
izkaznic nam služi energetsko knjigovodstvo, ki ga ENERGAP vodi za več kot 250 javnih stavb v
regiji že od leta 2008. Energetsko knjigovodstvo omogoča, da imamo za vse stavbe izdelane tako
imenovane dinamične energetske izkaznice, ki prikazujejo trenutno rabo energije, kakor tudi rabo
energije v preteklih letih. Na osnovi teh podatkov izvajamo zahteve iz Uredbe o upravljanju z energijo
v javnem sektorju.
• Veliko časa namenjamo tudi področju trajnostne mobilnosti. Občinam in podjetjem svetujemo
kako racionalizirati službena in zasebna potovanja na način, da se porabi kar najmanj energije in
denarja ter da se znižajo emisije škodljivih snovi in CO₂. Aktivno sodelujemo tudi pri uvajanju vozil na
alternativni pogon (električna vozila, vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin). Za podjetja in javne
stavbe pripravljamo mobilnostne načrte.
• Redno izvajamo promocijske, informativno - izobraževalne aktivnosti o trajnostni energiji, razne
dogodke, obveščanja in svetovanja za občane ter jim pomagamo pri pridobivanju nepovratnih
sredstev s strani Eko sklada. Sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami in dajemo znanje različnim
ciljnim skupinam.
• Zaradi povezav z mednarodnimi partnerji predstavljamo tudi most v države EU. Sodelujemo z več
kot 100 organizacijami v EU, ki delujejo na področju trajnostne energije. Ta mreža nam omogoča, da
lahko tako za javni kot zasebni sektor najdemo poslovne partnerje ali rešitve tudi v tujini. V evropske
projekte vključujemo občine in podjetja. Trenutno aktivno sodelujemo v 7 EU projektih: EMPOWER
(zmanjšanje CO₂ s spremljanjem energetske učinkovitosti) INTENSIFY (znatno znižanje emisij
CO₂ z aktivnim sodelovanjem prebivalcev), ALPGRIDS (povečanje deleža OVE z vzpostavitvijo
mikroomrežij v Alpah), TRIO (Three4Climate - »Misli evropsko – Deluj lokalno«), SISMA PLUS
(prenos orodja za ocenjevanje potenciala projektov z vidika možnosti učinkovite izrabe finančnih
mehanizmov), PROSPECT+ (od učenja do izvedbe projektov na področju trajnostne energije in
podnebnih sprememb) in REMARKABLE (pomoč lokalnim voditeljem pri doseganju podnebne
nevtralnosti do leta 2050). V okviru projektov pridobivamo nova znanja, ideje in izkušnje, ki jih
uporabljamo pri reševanju problemov na področju trajnostne energije v regiji.
• Sodelujemo s pristojnimi ministrstvi in državnimi službami pri izvajanju in načrtovanju zakonodaje na
področju energije.
• Aktivni smo v Konzorciju slovenskih energetskih agencij (KLEAS) in sodelujemo v bilateralnem
sporazumu energetskih agencij Slovenije in Hrvaške. Smo tudi član Slovenskega združenja za
trajnostno gradnjo.
• V začetku leta 2015 je agencija postala tudi članica združenja FEDARENE (Evropskega združenja
agencij in regij za energijo in okolje), katerega podpredsednica za področje financiranja in investicij je
direktorica ENERGAP dr. Vlasta Krmelj.

2 POVZETEK AKTIVNOSTI V LETU 2021
• Za 250 javnih objektov smo vodili energetsko knjigovodstvo (v okviru daljinskega energetskega
upravljanja), katerih raba energije se posredno ali neposredno financira iz občinskih proračunov.
Za vse stavbe nudimo redne informacije in pomoč, če nastopijo težave z energetskimi sistemi.
Strokovnjaki agencije zadevo na terenu preverijo in če je možno tudi uredijo (to je možno v
približno 40 %). V nasprotnem primeru pokličejo zunanjega izvajalca. S takšnim načinom dela se
prihranijo stroški.
• Za MOM in še za 3 občine Podravja smo v letu 2021 pripravili nove Lokalno energetske koncepte
(LEK) oziroma Lokalno energetske podnebne koncepte (LEPK). Zbirali, pridobivali in analizirali
smo podatke, delali popise trenutnega stanja v posamezni občini, izvedli energetske preglede
posameznih javnih stavb, …. Vsi so bili s strani mestnega ter ostalih občinskih svetov tudi potrjeni
in poslani na pristojno ministrstvo.
• Sodelovali smo s projektno pisarno MOM v zvezi z izvajanjem javno zasebnega partnerstva (JZP).
S koncesionarjem smo usklajevali metodologije izračuna prihranka. Nudili smo jim tudi strokovno
pomoč v zvezi z aktivnostmi poročanja.
• Vodili smo postopke vzpostavitve javno zasebnega partnerstva na področju energetskega
pogodbeništva in javne razsvetljave.
• Pripravili smo investicijski program (DIIP) za projekt energetske sanacije 12 javnih objektov v
Mestni občini Maribor in konec leta 2021 še za dodatni 2 javni stavbi.
• Za MOM smo pripravljali potrebno dokumentacijo za projekt Energetska sanacija javne razsvetljave
v MOM.
• MOM smo nudili tehnično, pravno in administrativno pomoč pri pripravi vloge za pridobitev
kohezijskih sredstev za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, za sofinanciranje
energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023.
• Sodelovali smo z MUVOON pri pripravi mnenj k OPPN-jem, pri pripravi mnenj glede načinov
ogrevanja in pri pripravi poročila o ukrepih iz Odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo
Maribor za leto 2020.
• Sodelovali smo pri pripravi Občinskega programa varstva okolja (OPVO) do leta 2030.
• Sodelovali smo pri aktivnostih občine v zvezi s problematiko kurjenja v malih kurilnih napravah.
• Spremljali smo gibanje rabe energije in emisij ogljikovega dioksida na ravni mesta Maribor in regije.
• Izvajali in analizirali smo naloge za dosego ciljev LEK za MOM in sosednje občine.

• Za MOM in občine v regiji smo pripravljali in vnašali podatke o javnih stavbah v program pristojnega
ministrstva – Energetsko knjigovodstvo, v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem
sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16), po kateri mora odgovorna oseba javne stavbe poročati ministrstvu do
31. marca za preteklo leto o rabi energije in stroških.
• Izvajali smo termovizije objektov in v prostorih meritve temperatur, vlage in koncentracije CO₂.
• Aktivno smo delovali na področju trajnostne mobilnosti v občinah in v Sloveniji z namenom
izboljšanja mobilnosti in uvajanja alternativnih virov goriv v javni in zasebni potniški promet.
• Zbirali in analizirali smo podatke ter pripravljali dokumentacijo za energetsko sanacijo javne
razsvetljave v nekaterih občinah v regiji.
• V nekaterih občinah v regiji smo sodelovali pri pripravi poročila o prihrankih na obnovljeni javni
razsvetljavi (letna revizija obratovanja), skladno s koncesijsko pogodbo.
• Nadaljevali smo z izdelavo energetskih izkaznic in izvajanjem energetskih pregledov za javne
objekte.
• Aktivno smo preučevali finančne mehanizme na področju javno zasebnega partnerstva in
možnosti financiranja energetskih sanacij javnih objektov.
• Aktivno smo sodelovali z javnimi podjetji v regiji.
• Sodelovali smo s Štajersko gospodarsko zbornico, Območno obrtno - podjetniško zbornico
Maribor, različnimi združenji in podjetji v regiji in v Sloveniji z namenom širjenja informacij in znanja
na področju trajnostne energije in iskanju finančnih sredstev za izvedbo projektov.
• Podjetjem smo svetovali na področju znižanja rabe in stroškov za energijo in jim nudili številne
informacije s področja razvoja trajnostne mobilnosti.
• V mesecu marcu smo za podjetja v sodelovanju z Štajersko gospodarsko zbornico organizirali in
izvedli online delavnico na temo upravljanja z energijo in energetskih pregledih v podjetjih.
• Aktivnosti mesta Maribor in ostalih občin na področju trajnostne energije in trajnostne mobilnosti
smo predstavili na različnih mednarodnih srečanjih, ki so tudi letos v večini potekala preko spleta.
• Aktivno smo sodelovali v Konzorciju slovenskih energetskih agencij (KLEAS).
• Sodelovali smo pri slovenskih in številnih mednarodnih projektih na področju učinkovite rabe
energije, rabe obnovljivih virov energije in podnebne nevtralnosti. Prav tako smo z mednarodnimi
partnerji pripravljali nove projektne predloge in iskali EU finančna sredstva za njihovo izvajanje.

• Sodelovali smo s srednjimi in osnovnimi šolami pri energetskem upravljanju ter na področju
izobraževanja.
• Vzdržujemo tri spletne strani www.energap.si, www.tramob.si in www.energetskiprihranki.si.
• V sodelovanju s projektom ENSVET izvajamo brezplačna energetska svetovanja za občane, tako
osebna kot po telefonu.
• Kot vsako leto smo tudi v letu 2021 sodelovali na Evropskem tednu mobilnosti v Mariboru.
• Sodelujemo v Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo - Green Building Council Slovenia,
katerega članica smo.
• ENERGAP, kot članica, aktivno deluje v združenju FEDARENE (Evropskem združenju agencij in
regij za energijo in okolje).
• Preko združenja FEDARENE smo sodelovali tudi v projektu Energy Efficiency Watch 4.
• Sodelovali smo pri aktivnostih projekta FCSEE (Future Cities of South East Europe), ki temelji na
aktivnostih v smeri doseganja klimatske nevtralnosti.
• V mesecu marcu 2021 smo pričeli z izvajanjem aktivnosti v okviru novega evropskega projekta
SISMA PLUS (SISMA Subsidy Evaluation Tool UPtake – Orodje za ocenjevanje potenciala
projektov z vidika možnosti učinkovite izrabe finančnih mehanizmov). Gre za mednarodni projekt,
katerega cilj je prenos orodja “SET - Subsidy Evaluation Tool” na širšem območju mediteranskih
držav. Orodje bo prispevalo k izboljšanju tehničnega znanja lokalne javne uprave in h krepitvi
zaupanja v inovativne finančne sheme.
• V mesecu juniju smo aktivno sodelovali na dogodku En.občina & En.management 021. Predstavili
smo aktivnosti glede vključevanja prebivalcev in občin v načrtovanje in izvajanje ukrepov za
varčevanje z energijo in zmanjševanje emisij CO₂ ter sodelovali kot član komisije En.občina 021 na
razpravi o prihodnosti pametnih mest in energetskih skupnosti.
• V mesecu septembru 2021 smo pričeli z izvajanjem aktivnosti na še dveh novih projektih:
PROSPECT+ (Od učenja do izvedbe projektov na področju trajnostne energije in podnebnih
sprememb) in REMARKABLE (pomoč lokalnim voditeljem pri doseganju podnebne nevtralnosti do
leta 2050). Projekt PROSPECT+ je projekt, v okviru katerega 11 projektnih partnerjev nudi mestom
in regijam znanje ter podporo pri načrtovanju in izvajanju projektov na področju trajnostne energije
in preprečevanja ter prilagajanja podnebnim spremembam. Projekt REMARKABLE pa vzpostavlja
nove oblike vodenja s pomočjo programa, zasnovanega z in za podnebne voditelje. Program bo
uvedel načrte in storitve podnebne nevtralnosti v 7 evropskih regijah.

• V mesecu septembru smo v Mariboru gostili in organizirali 3-dnevni dogodek v okviru skupščine
FEDARENE. Gre za Evropsko združenje agencij in regij za energijo in okolje. Skupščina je potekala
v hibridni obliki in so se je udeležili vsi njeni člani. Med njimi tudi ENERGAP; direktorica dr. Vlasta
Krmelj je ena izmed podpredsednikov in zadolžena za področje financiranja energetskih projektov.
V okviru dogodka je potekala tudi interaktivna delavnica projekta Energy Efficiency Watch 4 ter
srečanje županov Slovenije in Hrvaške v okviru zaveze »Konvencija županov«.
• V mesecu oktobru smo v okviru projekta TRIO – ob predsedovanju Slovenije EU - preko spleta
organizirali 3-dnevni dogodek - študijske oglede v Mariboru in Kranju na temo medsebojnega
sodelovanja držav, mest in šol, v boju proti podnebnim spremembam in zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov, v okviru podpore predsedovanju Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu
Evropske unije.
• V mesecu novembru smo sodelovali z družbo Borzen d.o.o.. Na njihovo povabilo smo v okviru
Konzorcija lokalnih energetskih agencij Slovenije (KLEAS) energetske agencije nudile pomoč
pri izvedbi tematskih predavanj s področja upravljanja z energijo v javnem sektorju. Predavanja
so bila izvedena v obliki 4 webinarjev, preko spleta in so poleg upravljanja z energijo v javnem
sektorju obravnavala tudi upravljanje z energijo v zdravstvenem in šolskem sektorju ter specifične
ukrepe upravljanja z energijo po skupinah zgradb za upravnike zgradb. Vsa predavanja so bila
podkrepljena tudi s praktičnimi primeri. Predavanja so bila uspešno obiskana s strani različnih
udeležencev.
• Sodelovali smo z Institutom »Jožef Stefan« na delavnicah »Ciljno usposabljanje za upravljanje z
energijo v javnem sektorju«, ki so potekale v obliki spletne učilnice.
• Aktivno smo sodelovali z različnimi mediji in novinarji.
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3 POSLOVNO POROČILO
3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
3.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda
Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila najdemo v:
− Zakon o zavodih (ZZ; Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
− Zakon o računovodstvu (ZR; Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
− Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr.,
104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21)
− Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)
− Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in
82/18)
− Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 108/13)
− Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17,
82/18, 79/19, 10/21 in 203/21)
− Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in
81/18)
− Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list
RS, št. 72/02)
− Statut zavoda Energetska agencija za Podravje – zavodu za trajnostno rabo energije z dne 2. 4. 2012
s spremembami

3.1.2 Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja zavoda
Javni zavod je ustanovljen za pripravo in izvajanje projektov s področja učinkovite rabe energije
in obnovljivih virov energije, njihovo promocijo in ozaveščanje javnosti; izvajanje razvojnih in
raziskovalnih nalog; povezuje institucije pri pripravi in izvajanju skupnih projektov, izvajanje prenosa
dobrih praks in znanj; pripravljanje energetske strategije lokalnih skupnosti; izvajanje izobraževanja
strokovne javnosti, javne uprave, gospodarskih subjektov in občanov; spodbujanje učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije s svetovanjem za dosego pozitivnih ekonomskih in okoljskih
učinkov v malih in srednjih podjetjih, izdelovanje načrtov za zmanjšanje porabe električne in toplotne
energije v zgradbah, ki so v javni rabi, priprava načrtov zmanjšanja porabe električne energije javne
razsvetljave ter skrb za trajnostni energetski razvoj. V zadnjih letih vedno bolj aktivno deluje tudi
na področju prilagajanja podnebnim spremembam. Dolgoročnim ciljem sledimo in vse izvedene
aktivnosti vodijo k doseganju teh ciljev.
Dolgoročni cilji Energetske agencije za Podravje so, v skladu s strateškimi in zakonodajnimi dokumenti
Evropske unije, Slovenije in Mestne občine Maribor na področju trajnostne energije, razdeljeni v 4 razvojne
prioritete:
• izboljšanje energetske učinkovitosti in varčevanje z energijo;
Vzpostavljamo spremljanje rabe energije v vseh javnih stavbah v regiji in jih povezujemo v
enoten centralno voden sistem. Agencija deluje kot centralno nadzorni center in predstavlja
energetskega upravljavca za te stavbe. To pomeni, da ima natančen nadzor nad podatki o rabi
energije, o energetskih pregledih in izkaznicah, o izvedenih vzdrževalnih delih in naložbenih
investicijah. Nizi podatkov so spremljani v različnih časovnih intervalih, glede na potrebe.
Uporabnike stavb redno mesečno obveščamo o njihovi rabi energije in jim pripravljamo
mesečne in letne načrte energetske učinkovitosti. Spremljamo izvajanje teh načrtov in
odstopanja od načrtovanih porab. S tem zagotavljamo najmanj 3 % varčevanje z energijo v
javnem sektorju. Na podlagi podatkov pripravljamo prioritetne načrte potrebnih investicij. V
sistem obdelave podatkov vključujemo tudi javno razsvetljavo. V izvajanje gospodarjenja z
energijo v javnem sektorju aktivno vključujemo občinske uprave. ENERGAP svetuje in sodeluje
pri pripravi investicijskih dokumentacij za novogradnje in obnove, da se zagotovijo gradbeni
standardi nizkoenergijskih stavb.
• povečanje izrabe obnovljivih virov energije;
V skladu z zakonodajo je potrebno zagotoviti najmanj 25 % obnovljivih virov energije v strukturi
celotne porabe energije. Zato iščemo potenciale obnovljivih virov energije v regiji in predvsem
v javnem sektorju iščemo možnosti za zagotavljanje 100 % le-teh za ogrevanje stavb. Posebno
pozornost namenjamo strnjenim urbanim naseljem, kjer so možnosti omejene. Pripravljamo podatke
za odločitve o postavitvi fotovoltaičnih elektrarn in sistemov priprave tople vode s pomočjo solarnih
kolektorjev.

• zagotavljanje trajnostne mobilnosti;
Trajnostna mobilnost postaja tudi v Sloveniji vedno večji problem. Poleg škodljivih vplivov
na okolje in človekovo zdravje, predstavlja promet tudi velikega porabnika energije. Zato je
področje trajnostne mobilnosti eno izmed ključnih področij delovanja agencije. ENERGAP
postaja center trajnostne mobilnosti za regijo in pomaga vzpostaviti pogoje za večjo uporabo
javnega transporta, povezave lokalnih in regionalnih linij, kolesarjenje in hojo. Postaja ključni
segment pri razvoju mestnega avtobusnega prometa. Hkrati aktivno sodeluje z urbanisti in
načrtovalci rabe prostora ter občinsko upravo, da se vzpostavljajo tudi prostorski pogoji za
uresničevanje ciljev trajnostnega transporta. Kot pilotno v Mariboru pričenjamo s projektom
obnovljivih virov v transportu – uporaba električnih vozil ali vozil na bioplin. Agencija se
aktivno vključuje v pripravo trajnostnih mobilnostnih študij za mesto. Pripravlja mobilnostne
načrte za posameznike in podjetja, na nivoju manjših prostorskih enot in nato na nivoju
celotnega mesta. S tem oblikujemo bazo realnih podatkov, ki so potrebni za dobro prometno
načrtovanje.
• preprečevanje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
Učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije pomeni zmanjšanje emisij ogljikovega
dioksida in s tem preprečevanje podnebnih sprememb. Ker pa so le-te že dejstvo, je potrebno že
pripravljati in izvajati aktivnosti, ki pomenijo prilagajanje življenja in delovanja družbe novo nastalim
razmeram. K temu sodijo priprave analiz ranljivosti in protokoli delovanja v primeru podnebnih
nesreč, akcijski načrtov in projektov ter izobraževanje in informiranje. V okviru novega Lokalnega
energetsko podnebnega načrta za Maribor so že definirani ukrepi na tem področju.
• zagotavljanje trajnostnega razvoja v smeri varovanja okolja, zmanjšanja emisij CO₂ in zagotavljanja
ekonomske in socialne varnosti;
Vse aktivnosti za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida so povezane z zmanjšano rabe energije in
rabo obnovljivih virov energije. Z varčevanjem z energijo so tudi stroški zanjo lažje obvladljivi. Glede
na vedno višje cene energije v prihodnje, je možnost tako imenovane »energetske revščine« vedno
večja. To pomeni, da bodo socialno ogrožene skupine zaradi stroškov za energijo še bolj prizadete.
V javnem sektorju pomeni višanje cen energije, brez varčevanja zmanjšanje finančnih sredstev za
vzdrževanje in investicije. Dolgoročno to pomeni slabše bivalne in delovne pogoje, kar lahko privede
do negativnega vpliva na zdravje uporabnikov stavbe.
Z investicijami v energetske sanacije, predvsem javnih objektov, bo zagotovljeno tudi več dela za
podjetja v regiji. Zato aktivno iščemo finančne vire in pripravljamo potrebno dokumentacijo za
energetske sanacije stavb.
Na področju gospodarjenja z energijo v javnem sektorju želimo, da postane Maribor in regija vzorčni
in učni primer tako za Slovenijo kot EU in da to izkoristimo tudi kot širšo gospodarsko razvojno
priložnost.

3.1.3 Letni cilji
Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem in so povezani z načrtovanimi aktivnostmi v okviru starega
Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Maribor in novega Lokalnega energetsko
podnebnega načrta za Maribor. Letno delo agencije poteka v skladu s temi aktivnostmi in se preko
teh indikatorjev tudi spremlja. Kratek pregled pomembnih aktivnosti, dogodkov in dosežkov v letu
2021 je podan v nadaljevanju.

3.1.3.1 Delovanje javnega zavoda
ENERGAP je bila ustanovljena v mesecu juniju 2006 s strani Mestne občine Maribor (MOM), v
okviru programa »Intelligent Energy Europe«, ki je spodbujala ustanovitev mreže lokalnih energetskih
agencij v celotnem EU prostoru in je v 15 letnem obdobju prešla fazo razvoja v znanju, izkušnjah
in obsegu svojega delovanja. Razvili smo se v uspešno agencijo, ki danes zaposluje 9 ljudi, deluje
na področju MOM in občin zgornjega Podravja ter je prepoznana tako v Sloveniji kot v Evropski
uniji. Smo regionalni center za načrtovanje in izvajanje energetskih projektov ter strokovnjaki za
pridobivanje finančnih sredstev za investicije in za izvajanje energetskega pogodbeništva.
Ključni rezultati:
• Svet zavoda je organ upravljanja zavoda ENERGAP. Svet zavoda se je v letu 2021 sestal 1-krat preko
spleta na redni seji.
• Strokovni svet javnega zavoda ENERGAP je pristojen za obravnavanje strokovnih vprašanj s področja
uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega dela zavoda ter drugih strokovnih vprašanj
s področja dejavnosti zavoda. V letu 2021 se je sestal 2-krat.
• Zaposleni v ENERGAP smo se udeležili številnih izobraževanj na temo energetske učinkovitosti in
rabe obnovljivih virov energije preko webinarjev na spletu, v okviru ogleda on-line primerov dobrih
praks doma in v tujini in se seznanjali z novostmi na področju trajnostne rabe energije in podnebne
nevtralnosti. Pridobivali smo tudi dodatna znanja na področju načrtovanja javne razsvetljave.
• Udeležili smo se spletnih izobraževanj preko webinarjev na temo komunikacije in diseminacije v
okviru projektov EMPOWER, INTENSIFY in ALPGRIDS.
• Letno poročilo ENERGAP o aktivnostih v letu 2020, program dela in finančni načrt za leto 2021 smo
predstavili na seji Mestnega sveta MOM.
• Skozi celo leto 2021 smo sodelovali z različnimi občinami v regiji. Občinam smo predstavili svoje
delo in aktivnosti, jim svetovali in nudili pomoč na področju trajnostne rabe energije.

• V Mariboru so v mesecu septembru 2021 v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM), najbolj
razširjeni kampanji za trajnostno mobilnost, potekale številne prireditve na Trgu svobode. V okviru njih
je sodelovala tudi ENERGAP. Mimoidočim občanom in šolarjem smo na stojnici, predstavili pomen in
prednosti uporabe trajnostnih oblik prevoza, obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

3.1.3.2 Energetska strategija za mesto Maribor
Cilji LEK MOM sledijo zastavljenim nacionalnim ciljem in so v določenih segmentih še ambicioznejši.
Vizija in ambicija MOM je postati podnebno nevtralna občina do leta 2045. Skladno z vizijo bo mesto
do leta 2030 vzpostavilo prvo podnebno nevtralno sosesko.
Z izvajanjem ukrepov akcijskega načrta LEK želimo v MOM do leta 2030 doseči naslednje ključne
cilje: za najmanj 20 % zmanjšati emisije CO₂ glede na trenutno stanje; za najmanj 10 % izboljšati
energetsko učinkovitost glede na trenutno stanje in doseči najmanj 30 % skupni delež obnovljivih virov
energije v končni rabi energije. 10 % prihranek emisij lahko dosežemo že z dobrim gospodarjenjem.
To pomeni, da skrbimo za redne preglede sistemov proizvodnje in rabe energije in da investiramo v
ukrepe informiranja in ozaveščanja, ki prinašajo rezultate na področju sprememb ravnanja ljudi.
LEK MOM je Mestni svet prvič potrdil januarja 2009. Koordinator izvajanja in doseganja ciljev LEK je
Energetska agencija za Podravje, ki je v sodelovanju z deležniki na področju oskrbe z energijo v MOM
pripravila tudi novelacijo LEK. Novelacija LEK MOM je bila s strani Mestnega sveta MOM potrjena v začetku
leta 2017. V letu 2021 je ENERGAP v sodelovanju z MOM nadaljevala s pripravo analiz in vsebino za novi
LEK MOM, ki se sedaj imenuje Lokalno energetski podnebni koncept Mestne občine Maribor (LEPK MOM).
Le-ta je bil na Mestnem svetu MOM sprejet in potrjen v mesecu decembru 2021. Akcijski načrt LEPK MOM
vsebuje 57 ukrepov, ki so določeni za obdobje 10 let in vključuje tudi nekatera izhodišča do leta 2050.

Gospodarjenje z energijo v Mariboru izkazuje dobre rezultate v javnem sektorju. Uveden centralni daljinski
sistem energetskega upravljanja je pokazal rezultate, tako v zmanjšani rabi kot prihrankih pri stroških in
emisijah CO₂. Uvajajo se obnovljivi viri energije v stavbe javnega sektorja ter pripravljajo strokovne podlage
za področje trajnostne mobilnosti. Rezultati izvedenih projektov nam kažejo, da smo na pravi poti.
Ključni rezultati:
• Sodelovali smo s projektno pisarno v zvezi z izvajanjem javno zasebnega partnerstva (JZP). S
koncesionarjem smo usklajevali metodologije izračuna prihranka. Nudili pa smo jim tudi strokovno
pomoč v zvezi z aktivnostmi poročanja.
• Pripravili smo investicijski program (DIIP) za projekt energetske sanacije 12 javnih objektov v Mestni
občini Maribor in konec leta 2021 še za dodatni 2 javni stavbi.
• MOM smo nudili tehnično, pravno in administrativno pomoč pri pripravi vloge za pridobitev kohezijskih
sredstev za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023.
• Spremljali smo gibanje rabe energije in emisij ogljikovega dioksida na ravni mesta Maribor in regije.
• Sodelovali smo z MUVOON pri pripravi mnenj k OPPN-jem, pri pripravi mnenj glede načinov ogrevanja
in pri pripravi poročila o ukrepih iz Odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor za leto
2020.
• Sodelovali smo pri pripravi Občinskega programa varstva okolja (OPVO) do leta 2030.
• Sodelovali smo pri aktivnostih občine v zvezi s problematiko kurjenja v malih kurilnih napravah.
• Koordinirali in spremljali smo izvajanje akcijskega načrta LEK MOM.
• Izvajali smo Uredbo o energetskem upravljanju v javnem sektorju. Za javne stavbe v MOM smo
pripravili in vnesli podatke v spletni portal Upravljanje z energijo v javnem sektorju - program pristojnega
ministrstva, v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16).
• Za vse občinske javne stavbe smo nudili redne informacije in pomoč v primeru težav z energetskimi
sistemi. Strokovnjak agencije je zadevo na terenu preveril in uredil, če je bilo možno (to je možno v
približno 40 %).
• Za 150 objektov v lasti MOM smo vodili energetsko knjigovodstvo (v okviru daljinskega energetskega
upravljanja), katerih raba energije se posredno ali neposredno financira iz občinskega proračuna. Na
podlagi teh podatkov smo pripravili investicijsko dokumentacijo za energetske sanacije.

• Sodelovali smo pri izdelavi načrta za nadaljnje energetske sanacije v javnih stavbah v Mariboru.
• O izvajanju akcijskega načrta LEK MOM v letu 2020 smo, na podlagi zbranih in obdelanih podatkih,
pripravili letno poročilo za Ministrstvo za infrastrukturo in nudili pomoč pri vnosu poročila v spletni portal
EPOS – program pristojnega ministrstva. Poročilo z rezultati je predstavnik ENERGAP predstavili tudi
Mestnemu svetu MOM.
• V letu 2021 smo izvedli 15 energetskih in termovizijskih pregledov, 58 svetovanj za javne zgradbe,
254 svetovanj za individualne zgradbe, 16 svetovanj za mala in srednje velika podjetja ter izdali 65
energetskih izkaznic za objekte v Mariboru.
• Aktivno smo preučevali finančne mehanizme na področju javno zasebnega partnerstva in možnosti
financiranja energetskih sanacij objektov v občinah.
• Uporabnikom javnih objektov smo nudili stalno pomoč pri optimizaciji delovanja objektov in rabe
energije, izvajali tehnične preglede sistemov, meritve temperatur (vlage, analizirali minule podatke o rabi
energije) in uporabljali termovizijsko kamero. Posebej smo izvajali optimizacijo rabe energije v stavbah,
ki so bile energetsko sanirane.

3.1.3.3 Izobraževanje in informiranje
Informiranje in izobraževanje o trajnostni energiji je stalna naloga ENERGAP in horizontalna aktivnost,
ki se izvaja v vseh razvojnih prioritetah. Namenjena je različnim ciljnim skupinam: otrokom in odraslim,
javni upravi, politikom, uporabnikom stavb, podjetjem, obrtnikom, industriji in gospodinjstvom. S
tem povečujemo zavedanje o pomembnosti energije za ljudi in okolje. Aktivno sodelujemo tudi z
institucijami v Sloveniji na področju formalnega izobraževanja, saj želimo da se področje trajnostne
energije vključi v pedagoške procese tako v osnovnih in srednjih šolah kot tudi fakultetah.
Ključni rezultati:
• Za občine Podravja smo pripravili prispevek za občane na temo »Ali veste koliko elektrike
porabi vaše gospodinjstvo in zakaj?« ter E-vodnik »Sončna elektrarna za samooskrbo z
električno energijo«, kjer smo opisali postopke pridobivanja ustreznih dovoljenj za postavitev
sončne elektrarne.
• Za občane občin Podravja smo v sodelovanju z neodvisnim energetskim strokovnjakom
in strokovnim vodjem Zavoda energetsko svetovanje (ZaEnSvet), gospodom Matjažem
Valenčičem, preko spleta organizirali sklop dveh brezplačnih predavanj. Prvo predavanje se
je nanašalo na začetek kurilne sezone ter drugo na prezračevanje in preprečevanje pojava
plesni v notranjih prostorih bivanja. Obe predavanji sta za javnost dostopni na spletni strani
ENERGAP.

• V letu 2021 smo posebno pozornost v okviru področja izobraževanja in informiranja namenili
tudi osnovnošolskim in srednješolskim otrokom. III. gimnazija Maribor je sodelovala v evropskem
projektu TRIO. V mesecu juniju so pripravili 2-dnevno akcijo »Podnebni dan«, kjer je aktivno
sodelovala tudi ENERGAP. V okviru akcije so bile organizirane različne delavnice, strokovna
predavanja, razstava del dijakov ter predstavitev projekta TRIO na Trgu svobode občanom
Maribora. ENERGAP je v okviru dogodka za dijake prvih letnikov vzgojiteljske smeri izvedla
delavnice. Bodočim vzgojiteljem smo prikazali kako lahko vsebine s področja varčevanja z
energijo prenesemo in jih na razumljiv način predstavimo predšolskim otrokom. Predstavili
smo jim tudi naš program, pripravljen za predšolske otroke: Mojca Pokrajculja.
• V mesecu septembru smo v treh oddelkih 1. razredov na OŠ Miklavž na Dravskem polju in
enem oddelku 1. razreda na podružnični šoli Dobrovce, v dveh dneh izvedli program: Mojca
Pokrajculja, v okviru katerega smo otroke spodbudili k razmisleku o pomenu varčevanja z
energijo v vsakdanjem življenju.

Sodelovanje ENERGAP z mediji
ENERGAP se nenehno pojavlja v javnosti na različne načine. Z javnostjo komuniciramo preko različnih
sredstev obveščanja. Informativna gradiva ENERGAP so namenjena širši javnosti – strokovni in tudi
mlajši populaciji. Vsa gradiva so dostopna v poslovnih prostorih ENERGAP in tudi na spletni strani
www.energap.si, na vseh konferencah, prireditvah in delavnicah, v okviru katerih sodelujemo.
Skozi vse leto 2021 smo se trudili in objavljali različne prispevke v strokovnih in drugih revijah (Revija EOL,
Zeleno Omrežje, Miklavške novice, Miklavško glasilo Naši izviri, Brošura FEDARENE, itd.). Naši prispevki so bili
objavljeni tudi na naslednjih spletnih straneh (www.stajerskagz.si, www.si21.com, www.rtvslo.si/radiomaribor,

www.energetika.net, www.fedarene.org/members/energap itd.). Prav tako smo se odzvali tudi na prošnje
novinarjev različnih medijev (Radio Maribor, Radio City, Net TV…) ter podali izjave in intervjuje na temo
varčevanja z energijo, energetske revščine, energetske sanacije na območju Mestne občine Maribor, novega
lokalno podnebnega koncepta Mestne občine Maribor, ... Urejeno imamo spletno stran www..energap.si, ki
je namenjena vsakomur (javnemu sektorju, gospodinjstvom, podjetjem in celo otrokom). Torej vsem, ki
jih zanima varčevanje z energijo in obnovljivi viri energije. Sodelujemo tudi s študenti, ki so v ENERGAP
opravljali učno prakso. Nekaj primerov obveščanja javnosti si lahko preberete v nadaljevanju.
Obveščanje in izobraževanje javnosti preko spletne strani
V ENERGAP obveščamo in izobražujemo javnost o podnebni nevtralnosti, učinkoviti rabi energije in o
obnovljivih virih energije tudi preko spletne strani www.enerap.si. Obiskovalci spletne strani si lahko preberejo
številne strokovne in splošne informacije, novice in opise dogodkov. V letu 2021 smo od januarja do konca
decembra zabeležili 38.870 obiskov spletne strani ENERGAP. Letni pregled spletne strani po mesecih je
prikazan na sliki spodaj.

Poleg spletne strani ENERGAP vzdržujemo in dopolnjujemo tudi spletno stran projekta na področju
javne razsvetljave (www.ocr-project.eu), spletno stran na področju trajnostne mobilnosti (www.tramob.si)
in spletno stran energetski prihranki (www.energetskiprihranki.si). Vsebine spletnih strani redno
ažuriramo in dopolnjujemo z aktualnimi informacijami in aktivnostmi. Z njimi obveščamo naše bralce
o novostih, dogodkih in spremembah, kar se nam zdi zelo pomembno. S tem širimo informacije o
ENERGAP, mestu Maribor, Podravju in Sloveniji tudi na mednarodnem nivoju.
Redno pripravljamo tudi informacije za spletne strani drugih mednarodnih projektov, v katere smo
vključeni. Ker smo v projektih EMPOWER in ALPGRIDS vodja sklopa za komunikacijo in diseminacijo
urejamo in skrbimo za spletni strani obeh projektov:
• EMPOWER - www.interregeurope.eu/empower in
• ALPGRIDS - www.alpine-space.eu/projects/alpgrids/en/home.

3.1.3.4 Sodelovanje z organizacijami v Sloveniji
ENERGAP že od svoje ustanovitve aktivno sodeluje z različnimi organizacijami v Sloveniji na področju
trajnostnega energetskega razvoja.
Ključni rezultati:
• Aktivno smo delovali v Konzorciju lokalnih energetskih agencij Slovenije (KLEAS), v katerem so
združene vse energetske agencije v Sloveniji in se udeležili organiziranih skupnih srečanj. Na srečanjih
smo predstavili tudi evropske projekte, ki jih trenutno izvajamo in aktivnosti v okviru njih.
• Sodelovali smo s Štajersko gospodarsko zbornico, Območno obrtno - podjetniško zbornico Maribor,
različnimi združenji in podjetji v regiji in v Sloveniji z namenom širjenja informacij in znanja na področju
trajnostne energije in iskanju finančnih sredstev za izvedbo projektov v občinah in podjetjih.
• V mesecu marcu smo za podjetja v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico za projekt
Energetska učinkovitost v malih in srednjih podjetjih organizirali in izvedli online delavnico. Vsebina
predavanj se je nanašala na odgovore na vprašanja kako izboljšati učinkovitost podjetja in znižati
stroške; kako izračunati potencial za postavitev sončne elektrarne in pridobitev nepovratnih sredstev
Eko sklada, ki so na voljo podjetjem. Podjetjem nudimo tudi svetovanja.
• Aktivno smo sodelovali s podjetjem Montel Energetika.net pri organizaciji dogodka En.občina &
En.management 021. Na dogodku smo predstavili aktivnosti glede vključevanja prebivalcev in občin
v načrtovanje in izvajanje ukrepov za varčevanje z energijo in zmanjševanje emisij CO₂ ter sodelovali
kot član komisije En.občina 021, na razpravi o prihodnosti pametnih mest in energetskih skupnosti.

• Tudi v letu 2021 smo v mesecu novembru sodelovali z družbo Borzen d.o.o.. Na njihovo povabilo smo
v okviru Konzorcija lokalnih energetskih agencij Slovenije (KLEAS) energetske agencije nudile pomoč
pri izvedbi tematskih predavanj s področja upravljanja z energijo v javnem sektorju. Predavanja so
bila izvedena v obliki 4 webinarjev, preko spleta in so poleg upravljanja z energijo v javnem sektorju
obravnavala tudi upravljanje z energijo v zdravstvenem in šolskem sektorju ter specifične ukrepe
upravljanja z energijo po skupinah zgradb za upravnike zgradb. Vsa predavanja so bila podkrepljena
tudi s praktičnimi primeri. Predavanja so bila uspešno obiskana s strani različnih udeležencev.
• Sodelovali smo z Institutom »Jožef Stefan« na delavnicah »Ciljno usposabljanje za upravljanje z
energijo v javnem sektorju«, ki so potekale v obliki spletne učilnice. Usposabljanje je bilo namenjeno
vsem, ki razmišljajo o novih projektih ali so že vključeni v projekte za izboljšanje energetske in
snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih
konceptih upravljanja energije v javnem sektorju. ENERGAP je na delavnici izvedla predavanje na
temo, Praktični primeri upravljanja z energijo v javnem sektorju v Podravju.
• Aktivno smo sodelovali tudi z Univerzo v Mariboru in njenimi članicami.
• Aktivno smo sodelovali s podjetji v regiji.
• V letu 2021 smo aktivno sodelovali z organizacijo Rdeči križ iz Maribora pri reševanju problematike
energetske revščine.
• V letu 2021 smo aktivno sodelovali z Ministrstvom RS za infrastrukturo, Direktoratom za energijo, v
zvezi s poročanjem v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju.
• V letu 2021 smo v okviru mednarodnega projekta TRIO aktivno sodelovali z Ministrstvom RS za
okolje in prostor, Mestno občino Kranj, 3. gimnazijo Maribor in Osnovno šolo Stražišče Kranj.

3.1.3.5 Mednarodno sodelovanje
ENERGAP aktivno sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami, agencijami in institucijami na
področju učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE). Tovrstno sodelovanje
omogoča izmenjavo znanja in izkušenj, idej in primerov dobrih praks z drugimi regijami v EU ter
pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje projektov za končne uporabnike.
Ključni rezultati:
• Aktivno sodelujemo v bilateralnem sporazumu energetskih agencij Slovenije in Hrvaške.
• Kot član aktivno delujemo v združenju FEDARENE. To je evropsko združenje agencij in regij za energijo
in okolje. V okviru tega članstva smo že poglobili sodelovanje z drugimi agencijami in regijami ter
hkrati iščemo nove priložnosti za izvajanje skupnih projektov.

• Kot vabljeni gost smo sodelovali na panelni razpravi o uspešnem in učinkovitem izvajanju ukrepov
energetske učinkovitosti, ki se je odvijala v okviru Evropskega tedna trajnostne energije 2021.
• V mesecu septembru smo v Mariboru gostili in organizirali 3-dnevni dogodek v okviru skupščine
združenja FEDARENE. Skupščina je potekala v hibridni obliki in so se je udeležili vsi njeni člani. Med njimi
tudi ENERGAP; direktorica dr. Vlasta Krmelj je ena izmed podpredsednikov in zadolžena za področje
financiranja energetskih projektov. V okviru dogodka je potekala tudi interaktivna delavnica projekta
Energy Efficiency Watch 4 ter srečanje županov Slovenije in Hrvaške v okviru zaveze »Konvencija
županov«. ENERGAP je za goste združenja FEDARENE organizirala tudi oglede primerov dobrih praks,
povezanih s trajnostnim razvojem, energijo in okoljem. Gostje so si ogledali pridelavo paradižnika »Lušt«
in Tropski vrt orhidej »Ocean orchids” v Pomurju, ekološko pridelavo vina, rezultate energetskih sanacij
šol in vrtcev v Mariboru ter oglede zaključili z obiskom muzeja Hidroelektrarne Fala.

• S svojo online udeležbo smo sodelovali na Svetovnih dnevih trajnostne energije (WSED), v Welsu,
v Avstriji. To je ena izmed največjih letnih konferenc v Evropi na področju energetske učinkovitosti
in obnovljivih virov energije, katere se vsako leto udeleži okoli 750 energetskih strokovnjakov iz
65 različnih držav. Članica strokovnega sveta te konference je tudi ENERGAP. Na konferenci smo
sodelovali s predstavitvijo posterjev v okviru treh evropskih projektov.

3.1.3.6 Izvajanje mednarodnih projektov
ENERGAP v okviru svojih aktivnosti izvaja tudi projektno delo. Že od ustanovitve naprej uspešno
pridobivamo nepovratna sredstva iz različnih evropskih programov na področju učinkovite rabe
energije in izkoriščanja obnovljivih virov energije. Do sedaj smo zaključili 25 evropskih in drugih
projektov v okviru različnih teritorialnih programov sodelovanja, kot so Interreg A, B in C, Južna
in Jugovzhodna Evropa, Interreg Evropa, Interreg Mediteran, Intelligent Energy Europe, Erasmus+,
EUKI. Vsi ti projekti so bili pozitivno ocenjeni. Rezultat vseh aktivnosti v projektih pa niso bila samo
pridobljena finančna sredstva, ampak predvsem veliko novega znanja in izkušenj.

Ključni rezultati:
• V letu 2021 smo nadaljevali z aktivnostmi v okviru 6 evropskih projektov: EMPOWER (zmanjšanje
CO₂ s spremljanjem energetske učinkovitosti), POWER SAVING CHECK – Coming of age (energetski
pregledi), ALPGRIDS (povečanje deleža OVE z vzpostavitvijo mikroomrežij v Alpah), INTENSIFY
(znatno znižanje emisij CO₂ z aktivnim sodelovanjem prebivalcev), TRIO (Three4Climate - »Misli
evropsko – deluj lokalno«) in MAKING LEARNING FUN AND ECOLOGICAL (zanimivo in ekološko
učenje).
• V letu 2021 smo pričeli z izvajanjem aktivnosti v okviru 3 novih evropskih projektov: SISMA
PLUS (prenos orodja za ocenjevanje potenciala projektov z vidika možnosti učinkovite izrabe
finančnih mehanizmov), PROSPECT+ (od učenja do izvedbe projektov na področju trajnostne
energije in podnebnih sprememb) in REMARKABLE (pomoč lokalnim voditeljem pri doseganju
podnebne nevtralnosti do leta 2050).
• V letu 2021 smo pripravili in prijavili 4 projektne predloge za sofinanciranje iz različnih EU
programov (Horizon 2020, Interreg MED, …) na sledečih področjih:
- podnebno nevtralna mesta in skupnosti,
- energetska revščina,
- podpora pri pripravi predloga za projekt Akademija »Pametna mesta«,
- razvoj geotermalne energije v lokalnih skupnostih za digitalizacijo in debirokratizacijo
energetskih konceptov pri načrtovanju lokalne strategije in nacionalne energetske politike
(v okviru Norveškega sklada).
Delo ENERGAP v okviru projekta EMPOWER
Vodja projekta je ENERGAP. EMPOWER (More carbon reduction by
dynamically monitoring energy efficiency - Zmanjšanje CO₂ s spremljanjem
energetske učinkovitosti) je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropske
komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 9
držav: Slovenije, Švedske, Francije, Nemčije, Portugalske, Irske, Španije, Italije
in Poljske. V okviru projekta EMPOWER poteka izmenjava idej in izkušenj
na področju dinamičnega spremljanja energetske učinkovitosti v stavbah
in v povezavi le-te z inovativnimi finančnimi instrumenti. Cilj partnerskega
sodelovanja je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško
načrtovanje na področju nizkoogljičnega gospodarstva. V letu 2021 smo
dobili s strani EU odobreno nadaljevanje projekta in izvajanje aktivnosti v
okviru njega še za eno leto.

V letu 2021 smo v okviru projekta EMPOWER izvedli naslednje aktivnosti:
• V letu 2021 sta bila organizirana dva projektna sestanka. Oba sestanka sta bila zaradi Covid-19
razmer ponovno organizirana preko spleta (on-line). Prvi je potekal v mesecu februarju in drugi v
mesecu septembru. Na obeh sestankih je bila prisotna tudi ENERGAP kot partner in vodja projekta.

• V okviru projekta smo na področju izmenjave izkušenj izvajali aktivnosti, ki smo ju zapisali v dokumentu
»Regionalni akcijski načrt za Maribor«, in sicer medsektorsko sodelovanje znotraj občinskih uprav za boljše
energetsko upravljanje, priprava investicijskih dokumentacij za sanacije in boj proti energetski revščini.
• V mesecu novembru smo organizirali online zaključno konferenco 5 letnega obdobja trajanja
projekta EMPOWER. S pripravo programa za konferenco, usklajevanjem s projektnimi partnerji glede
predstavljene vsebine in pripravo vabil smo pričeli že v mesecu avgustu.
• Ker smo v projekt vključeni tudi kot vodja nalog za komunikacijo in diseminacijo, poleg ostalih projektnih
aktivnosti urejamo in z novicami ter dogodki dopolnjujemo tudi spletno stran projekta EMPOWER.
• V okviru projekta smo v letu 2021 pripravili tudi vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih aktivnostih
in o njih poročali prvostopenjski kontroli v Sloveniji in nato še skupnemu sekretariatu (JS) evropskega
programa v Bruslju.
• Ker smo dobili pozitivno odobritev s strani EU glede nadaljevanja projekta še za eno leto smo se v mesecu
oktobru in novembru udeležili dveh Peer Review delavnic, ki sta bili organizirani v nadaljevanju projekta.
Vsebina prve delavnice se je nanašala na energetski monitoring in druga na energetsko revščino.

Delo ENERGAP v okviru projekta POWER SAVING CHECK
ENERGAP je v letu 2019 pristopila k izvajanju evropskega projekta »POWER
SAVING CHECK – Coming of Age« (Energetski pregledi), sofinanciranega iz
programa evropske komisije Erasmus+. Erasmus+ je program EU, ki financira
dejavnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Glavni
cilj projekta je izobraziti določene ciljne skupine (starejši, nezaposleni, socialno
ogroženi, javni sektor) o ukrepih varčevanja z energijo POWER SAVING CHECK
– Coming of Age. Osnova projekta je prenos izobraževalnih gradiv, načinov
dela in znanja ter izkušenj iz partnerskih organizacij. V projektu sodelujejo poleg
ENERGAP še 4 partnerji iz 3 držav: Slovaške, Nemčije in Madžarske.
V letu 2021 smo v okviru projekta POWER SAVING CHECK izvedli naslednje aktivnosti:
• V mesecu januarju smo v medijih objavili prispevek na temo energetskega svetovanja ranljivim
skupinam prebivalstva.
• V mesecu maju smo izvedli usposabljanja Svetovalcev za varčevanje z energijo v Sloveniji. Za njih smo
pripravili tudi slovenske verzije gradiv. Usposabljanje je zaradi Covid-19 razmer potekalo preko spleta.
• Za ranljive skupine smo izvajali svetovanja, kako znižati stroške za energijo in pridobiti subvencije.
• V mesecu maju smo se udeležili zaključne konference projekta, ki je potekala na spletu ter sodelovali
tudi s predstavitvijo rezultatov, ki smo jih v času trajanja projekta dosegli.
Delo ENERGAP v okviru projekta INTENSIFY
ENERGAP je kot projektni partner v mesecu marcu 2020 pristopila k
izvajanju aktivnosti v projektu INTENSIFY (Increase carbon reductions through
increased community engagement – Znatno znižanje emisij CO₂ z aktivnim
sodelovanjem prebivalcev). Je mednarodni projekt, sofinanciran s strani
Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodeluje 9 partnerjev
iz 9 držav: Portugalske, Irske, Španije, Velike Britanije, Italije, Nemčije, Hrvaške,
Litve in Slovenije. Vodilni partner je AGENEAL, energetska agencija mesta
Almade na Portugalskem. V okviru projekta INTENSIFY poteka izmenjava idej
in izkušenj na področju vključevanja prebivalcev različnih občin v načrtovanje
in izvajanje ukrepov za varčevanje z energijo in zmanjševanje emisij CO₂. Cilj
partnerskega sodelovanja je pripraviti smernice za vključevanje prebivalcev v
pripravo lokalnih energetskih konceptov in demonstrirati njihovo izvajanje ter
tako doseči znatno zmanjšanje emisije CO₂ v lokalnih skupnostih.

V letu 2021 smo v okviru projekta INTENSIFY izvedli naslednje aktivnosti:
• V mesecu marcu in juniju sta bila organizirana projektna sestanka. Sestanka sta zaradi Covid-19
razmer potekala preko spleta. Na obeh sestankih je bila prisotna tudi ENERGAP kot projektni partner.
• V mesecu marcu, juliju in septembru smo se v okviru izmenjave izkušenj in znanja med partnerji
udeležili Capacity Building dogodkov in na dogodkih sodelovali tudi s svojimi idejami, izkušnjami in
znanjem. Tema je aktivno vključevanje različnih deležnikov v izvajanje aktivnosti, ki so načrtovane v
strategijah in akcijskih načrtih. Zavedamo se namreč, da brez aktivnega in intenzivnega sodelovanja
celotne družbe zastavljenih ciljev ne bomo dosegli.
• V mesecu aprilu in oktobru smo v medijih objavili dva prispevka. Prvega na temo Kako uspešno
komunicirati z občani in z njihovo pomočjo doseči zmanjšanje emisij CO₂ in drugega na temo
“Energetski kovček” - za vključevanje občanov v ukrepe znižanja ogljičnega odtisa občin.
• Leta 2021 smo v okviru projekta dokončali dokument na področju izmenjave izkušenj »Regionalni
akcijski načrt - Zavzemanje občanov za zmanjšanje emisij CO₂ v Občini Radlje ob Dravi«.
• Na področju komunikacijskih in diseminacijskih aktivnosti smo aktivno skozi vso leto 2021 promovirali
projekt s pomočjo promocijskega materiala, ki smo ga prevedli v slovenski jezik (projektni poster,
projektne novice, projektno brošuro, projektni roll-up). Projekt smo v obliki prispevkov in člankov
oglaševali v različnih slovenskih medijih, na spletnih straneh in socialnih omrežjih.
• V okviru projekta smo v letu 2021 pripravili tudi eno vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih
aktivnostih in o njih poročali prvostopenjski kontroli v Sloveniji in nato še skupnemu sekretariatu (JS)
evropskega programa v Bruslju.
Delo ENERGAP v okviru projekta ALPGRIDS
ALPGRIDS (Increasing RES uptake through Microgrids in the Alps) je mednarodni
projekt in v njem sodeluje 12 partnerjev iz 5 držav (Francije, Avstrije, Nemčije, Italije
in Slovenije). Vodilni partner je francoska agencija Auvergne Rhone Alpes Energy
Environment (AURA-EE). Slovenska partnerja v projektu sta Energetska agencija
za Podravje in Občina Selnica ob Dravi. Glavni cilj projekta je povečati delež
obnovljivih virov energije (OVE) z vzpostavitvijo mikroomrežij v Alpah. Za dosego
ciljev se bo projekt izvajal na 7 pilotnih mestih v 5 državah z namenom dosega
treh ključnih rezultatov: razvoj alpskega modela mikroomrežja za energetske
skupnosti; priprava smernic za delovanje na nacionalnem, regionalnem in
lokalnem nivoju in za izboljšanje njihovih energetsko podnebnih načrtov ter
izmenjava izkušenj na področju vzpostavitve in delovanja mikroomrežij s partnerji
in organizacijami izven konzorcija projekta ALPGRIDS.

V letu 2021 smo v okviru projekta ALPGRIDS izvedli naslednje aktivnosti:
• Organizirani so bili štirje projektni sestanki. Vsi sestanki so bili zaradi Covid-19 razmer organizirani
preko spleta, razen zadnjega, ki je bil izveden v hibridni obliki v Franciji. Na vseh sestankih je bila
prisotna tudi ENERGAP kot partner in vodja nalog za komunikacijo in diseminacijo.

• Na področju komunikacijskih in diseminacijskih aktivnosti smo aktivno promovirali projekt s
pomočjo promocijskega materiala, ki smo ga vsebinsko pripravili in oblikovali (projektni poster,
projektne novice, projektno razglednico, projektni roll-up). Projekt smo v obliki prispevkov oglaševali
v različnih slovenskih medijih, na spletnih straneh in socialnih omrežjih.
• V mesecu juniju smo v eni izmed občin Podravja izvedli predavanje za njihova podjetja.
Udeležencem smo predstavili projekt ALPGRIDS in aktivnosti, ki jih v okviru projekta izvajamo.
Predstavili smo jim tudi financiranje projektov na področju energije ter samooskrbo z električno
energijo v Sloveniji.
• V mesecu decembru smo izdelali in pripravili promocijski video projekt v angleškem, slovenskem,
francoskem, nemškem in italijanskem jeziku ter ga uporabili za promocijo projekta.
• Ker smo v projekt vključeni kot vodja nalog za komunikacijo in diseminacijo, poleg ostalih projektnih
aktivnosti urejamo in z novicami ter dogodki dopolnjujemo tudi spletno stran projekta ALPGRIDS
ter socialno omrežje LinkedIn.

• V okviru projekta smo v letu 2021 pripravili dve vsebinski in finančni poročili o izvedenih aktivnostih
in o njih poročali prvostopenjski kontroli v Sloveniji in nato še skupnemu sekretariatu (JS) programa.
• V okviru projekta smo nadgradili lastna znanja o mikro elektroenergetskih sistemih, kar nam
omogoča, da različnim ciljnim skupinam nudimo dobro podporo pri vključevanju samooskrbnih in
drugih manjših elektrarn v sisteme.
Delo ENERGAP v okviru projekta MAKING LEARNING FUN AND ECOLOGICAL
Projekt »MAKING LEARNING FUN AND ECOLOGICAL« (Zanimivo in
ekološko učenje) je sofinanciran iz programa Evropske komisije ERASMUS+.
Glavni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in kreativnega učenja ter
socialnega podjetništva med mladimi. V okviru projekta bo ustvarjena odprta
izobraževalno informacijska platforma, ki bo spodbudila mlade k učenju in
ustanavljanju podjetij, saj bodo tukaj lahko našli številne informacije in nova
znanja. Platforma bo za večjo atraktivnost uporabljala inovativne pedagoške
metode, kot je igrifikacija, in vsebovala učna gradiva, načrte, vaje, … Osnova
projekta je promoviranje in predstavitev novih metod učenja in poučevanja
na temo socialnega podjetništva na spletni platformi, ki je prosto dostopna
učiteljem, vzgojiteljem, prostovoljcem, študentom, … V projektu sodelujeta
poleg Energetske agencije za Podravje še 2 partnerja iz Makedonije in Cipra.
V letu 2021 so se aktivno pričeli pripravljati učni moduli in s tem učna gradiva. Vaje in aktivnosti, ki so
vezane na modul so bile pripravljene integrativno in zanimivo. Vsi sestanki in aktivnosti partnerjev so
potekali preko spleta zaradi Covid-19 razmer. Pripravljenih in objavljenih je bilo troje novic, kjer so bile
zapisane vse aktivnosti in zanimivosti projekta. Pripravljena sta bila tudi projektni letak in brošura. Učne
modele, ki smo jih razvili v okviru projekta, je bilo potrebno tudi testirati. To smo izvedli v sodelovanju
s III. gimnazijo Maribor. Ob zaključeku projekta je bila organizirana tudi zaključna konferenca. Tekom
projekta smo nudili pomoč tudi pri vzpostavitvi spletne strani projekta, kjer lahko vsak obiskovalec najde
informacije v zvezi s socialnim podjetništvom, kako je lahko podjetje »zeleno«, itd.
Delo ENERGAP v okviru projekta TRIO
TRIO (Three4Climate - »MISLI EVROPSKO – DELUJ LOKALNO«) je mednarodni
projekt, v katerem mesta in šole sodelujejo v boju proti podnebnim spremembam,
kot podpora Nemčije, Portugalske in Slovenije predsedovanju EU. Glavni cilj je
spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji z namenom znižanja emisij
toplogrednih plinov. Za sodelovanje v projektnih aktivnostih sta bili v vsaki državi
(Nemčiji, Portugalski in Sloveniji) izbrani dve mesti in dve šoli.

V Sloveniji projekt koordinirata Energetska agencija za Podravje in Lokalna energetska agencija Gorenjske
iz Kranja. V projektu pa sodelujejo še Ministrstvo RS za okolje in prostor, Mestna občina Maribor, Mestna
občina Kranj, III. gimnazija Maribor in Osnovna šola Stražišče Kranj. V okviru projekta bodo predstavili
ambiciozne podnebne ukrepe izvedene na lokalni ravni in si medsebojno izmenjali izkušnje ter znanje.
Nemčija je predsedovanje prevzela v drugi polovici leta 2020, skupaj s Portugalsko, ki je predsedovanje
prevzela v prvi polovici leta 2021 in Slovenijo, ki je to vlogo prevzela v drugi polovici leta 2021.
V letu 2021 smo v okviru projekta TRIO izvedli naslednje aktivnosti:
• Sodelovali smo pri izboru najboljših prispevkov, poslanih v okviru akcije »Natečaj podnebne
nevtralnosti«, ki so jih pripravili učenci in dijaki sodelujočih šol v projektu z namenom, da pri mladih
spodbudimo razmišljanje o pomenu in doseganju trajnostne prihodnosti.
• V mesecu maju smo se udeležili 3-dnevnega spletnega študijskega obiska dveh mest: Bielefeld and
Radolfzell, v Nemčiji ter v mesecu juniju 3-dnevnega spletnega študijskega obiska dveh mest: Braga
in Loule na Portugalskem na področju podnebnih sprememb.
• III. gimnazija Maribor je bila ena izmed sodelujočih šol v projektu. V mesecu juniju so pripravili
2-dnevno akcijo Podnebni dan, kjer je aktivno sodelovala tudi ENERGAP. V okviru akcije so bile
organizirane delavnice, strokovna predavanja, razstava del dijakov ter predstavitev projekta TRIO na
Trgu svobode občanom Maribora. V mesecu juniju je ENERGAP organizirala tudi nagradni študijski
izlet v Rakov Škocjan za dijake iz Maribora in osnovnošolce iz Kranja, ki so sodelovali v projektu.

V letu 2021 smo v okviru projekta TRIO izvedli naslednje aktivnosti:
• V mesecu septembru smo se udeležili spletne virtualne delavnice »»Sodelovanje evropskih mest
in šol v boju proti podnebnim spremembam in znižanju emisij CO₂«. V okviru delavnice je potekala
razprava o tem, kakšne so posledice pobud EU za občine pri izvajanju evropskega zelenega dogovora
in s tem povezanim paketom »Fit for 55«; kakšne so možnosti financiranja in sodelovanja občin pri
lokalnem izvajanju evropskega zelenega dogovora ter kako lahko EU prispeva k večjim podnebnim
ukrepom in izobraževanju o podnebju v šolah.
• V mesecu oktobru smo pripravili in izvedli 3-dnevni spletni študijski obisk mest, Kranja in Maribora,
na temo trajnostne mobilnosti, energetskega upravljanja stavb, zelenih površin in urbanih gozdov itd.
Ob zaključku smo o študijskem obisku pripravili tudi poročilo in ga posredovali vodilnemu partnerju
za objavo na spletni strani projekta.
• V mesecu novembru smo sodelovali pri organizaciji spletne zaključne konference projekta in se je
tudi udeležili. Na konferenci smo predstavili rezultate, ki smo jih skupaj s sodelujočimi partnerji iz
Slovenije v okviru projekta dosegli.
Delo ENERGAP v okviru projekta SISMA
ENERGAP je kot projektni partner v mesecu marcu 2021 pristopila k izvajanju
aktivnosti projekta SISMA PLUS (SISMA Subsidy Evaluation Tool UPtake
– Orodje za ocenjevanje potenciala projektov z vidika možnosti učinkovite
izrabe finančnih mehanizmov). Projekt sofinanciran s strani Evropske komisije,
programa Interreg Mediteran. Cilj projekta je prenos orodja “SET - Subsidy
Evaluation Tool” po širšem območju mediteranskih držav. Orodje SET omogoča
vrednotenje z energetskega in finančnega vidika za določitev ukrepov za
varčevanje z energijo v javnih stavbah in določitev minimalnega zneska javnih
subvencij, ki je potreben za zagotovitev izvedljivih projektov celovite energetske
sanacije. V okviru projekta partnerji želijo doseči dvig znanja za boljše upravljanje
z energijo v javnih stavbah na transnacionalnem nivoju.
V letu 2021 smo v okviru projekta SISMA PLUS izvedli naslednje aktivnosti:
• Organizirana sta bila dva projektna sestanka in en tehnični sestanek v zvezi z SISMA SET orodjem. Vsi ti
sestanki so bili zaradi Covid-19 situacije organizirani preko spleta, na vseh je bila prisotna tudi ENERGAP.
• V okviru projekta smo sodelovali pri projektnih aktivnostih (opredelitev scenarijev za pospeševanje
prenosa metodologije SET, pregled uporabniškega priročnika za uporabo SISMA SET orodja,
preizkus delovnih in končne verzije SISMA SET orodja, pregled in sodelovanje pri prevodih gradiv za
usposabljanje končnih uporabnikov).

• V mesecu oktobru je bil v Mariboru v živo izveden trening – izobraževanje trenerjev za uporabo
SISMA SET orodja. Na usposabljanju sta sodelovala oba partnerja iz Slovenije (Golea in ENERGAP)
ter partner iz Bosne in Hercegovine.

• Na področju komunikacijskih in diseminacijskih aktivnosti smo pripravili slovenski povzetek vsebine
projekta in ga objavili na naši spletni strani, sodelovali smo pri pripravi projektnega posterja in ga tudi
objavili na oglasni deski ter na spletni strani ENERGAP. Projekt smo oglaševali na socialnih omrežjih.
• V mesecu decembru smo vzpostavili kontakte v posameznih občinah Podravja, od katerih bomo
izbrali 5 občin in v vsaki usposobili dva uslužbenca za delo s SISMA SET orodjem. V vsaki izbrani
občini bomo preverili po dve javni stavbi in ugotavljali ali imajo potencial za možnost izvedbe
energetske prenove.
• V okviru projekta smo v novembru 2021 pripravili vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih
aktivnostih in o njih poročali prvostopenjski kontroli v Sloveniji. Dobljen certifikat smo poslali
vodilnemu partnerju, ki je pripravil skupno poročilo za skupni sekretariat (JS).

Delo ENERGAP v okviru projekta PROSPECT+
PROSPECT+ je projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Horizon
2020 (Obzorje 2020). Je projekt krepitve znanja in zmogljivosti ter povečanja
aktivnosti mest in regij za izvajanje ukrepov za prehod v podnebno nevtralnost.
V okviru projekta bodo udeleženci v projektu občinam in mestom po vsej Evropi
nudili pomoč pri iskanju finančnih sredstev za izvajanje podnebnih in energetskih
akcijskih načrtov. Cilj projekta je, da bo več kot 200 mest pospešilo izvajanje
podnebnih in energetskih akcijskih načrtov ter hkrati pridobilo nova znanja glede
izvajanja podnebnih in energetskih projektov (SECAP) ter ostalih trajnostnih
razvojnih načrtov. ENERGAP bo v okviru projekta nudila individualna svetovanja
in izobraževanja za predstavnike lokalnih skupnosti na področju izbire ustreznih
finančnih virov za izvedbo podnebnih in energetskih akcijskih načrtov.
ENERGAP je z aktivnostmi v okviru projekta pričela že v mesecu septembru 2021. Nudili smo pomoč
pri pripravi komunikacijskega načrta glede promocije projekta. Udeležili smo se prvega projektnega
sestanka, ki je zaradi Covid-19 razmer potekal preko spleta. V mesecu decembru smo pomagali pri
promociji projektnega razpisa, ki je bil odprt za mentorje oziroma strokovnjake, ki bodo svoje znanje,
izkušnje in primere dobrih praks prenesli na potencialne poslušalce in akterje. S tem bodo udeležencem
izobraževanj pomagali pri identificiranju zastavljenih finančnih modelov ter jim pomagali preseči ovire in
izzive, s katerimi se srečujejo pri financiranju zastavljenih podnebno energetskih načrtov in pri prehodu
v podnebno nevtralno družbo. Konec meseca decembra smo pripravili vabilo na spletni webinar, ki je
potekal v mesecu januarju 2022 in ga poslali morebitnim udeležencem.
Delo ENERGAP v okviru projekta REMARKABLE
REMARKABLE je projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa
Horizon 2020 (Obzorje 2020). Projekt vzpostavlja nove oblike vodenja s
pomočjo programa, zasnovanega z in za podnebne voditelje. Program bo
uvedel načrte in storitve podnebne nevtralnosti v 7 evropskih regijah. Projekt
podpira vodje javnih organov in skupnosti pri izvajanju akcijskih načrtov in
rešitev za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. ENERGAP v
projektu sodeluje kot projektni partner.
V letu 2021 smo v okviru projekta REMARKABLE pomagali pri pripravi načrta, ki nam bo vsem v pomoč
pri dejanskem izvajanju aktivnostih projekta. Nudili smo pomoč tudi pri izdelavi komunikacijskega
načrta in promocijskega materiala (uredili stran, namenjeno promociji projekta na spletni strani
ENERGAP, projektni poster in projektno razglednico,…) na podlagi katerih bomo lahko uspešno
promovirali projekt in izvedene aktivnosti ter dosežene rezultate v okviru projekta. V mesecu oktobru
2021 smo se udeležili prvega projektnega sestanka, ki je potekal na Irskem v mestu Thurles.

3.1.3.7 Trajnostna mobilnost
Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnosten način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo
javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Cilj je zagotavljanje učinkovite in
enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega
prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z doseganjem ciljev
prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti
bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.
Vizija mesta Maribor, ki je zapisana tudi v Celostni prometni strategiji mesta Maribor, je postati ljudem
prijazno mesto, ki ureja svoj promet po načelih trajnostnega razvoja in to na način, da zagotavlja
gospodarsko rast v mestu in hkrati skrbi za čisto in zdravo okolje. K tej viziji strmi tudi ENERGAP.
Ključni rezultati:
• Aktivno smo sodelovali na področju razvoja trajnostne mobilnosti v občini MOM z namenom
izboljšanja mobilnosti in uvajanja alternativnih virov goriv v javni in zasebni potniški promet.
• Za MOM smo pripravljali investicijski program (IP) za projekt Energetske sanacije javne
razsvetljave v MOM in strokovno pomagali pri pripravi vsega potrebnega za pričetek postopka
javnega razpisa za izvedbo projekta »Posodobitev omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja
osvetlitve na območju MOM«. Podjetjem smo nudili informacije s področja razvoja trajnostne
mobilnosti.

3.1.3.8 Raziskave in razvoj
Del časa namenjamo tudi področju razvoja in raziskav v okviru učinkovite in optimalne rabe energije
ter rabe obnovljivih virov energije. Nova izkustvena spoznanja, predstavljeni predlogi v Sloveniji in
EU so osnova za pripravo novih projektnih predlogov. Zaradi navedenega je ENERGAP zelo zaželen
partner v mednarodnih projektih.

3.1.3.9 Svetovanje občanom
V ENERGAP smo skozi vso leto 2021 nudili brezplačna energetska svetovanja za občane. Svetovanja
so zaradi Covid-19 razmer potekala predvsem po telefonu.

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE
SVETOVANJE, INFORMIRANJE IN NAROČANJE PO TELEFONU
vsak delavnik med 8.00 in 15.00 uro
na telefonski številki (02) 234 23 63

Pri svetovanjih za občane aktivno sodelujemo z energetskimi svetovalci, ki delujejo v okviru nacionalne
mreže ENSVET. Mrežo ENSVET skupaj z občinami organizira Eko sklad. Eko sklad je hkrati tudi
koordinator mreže in vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže ter vanjo vključenih energetskih
svetovalcev. Energetska svetovanja v Mariboru sicer potekajo v prostorih svetovalne pisarne na naslovu,
Tkalski prehod 4, Maribor, kjer lahko občani dobijo brezplačna svetovanja in informacije.
V letu 2021 so zaradi Covid-19 razmer svetovanja večino časa potekala po telefonu in preko elektronske pošte.
V letu 2021 je bilo izvedenih 312 energetskih svetovanj v okviru ENERGAP. 290 nasvetov je bilo
podanih preko telefona.

3.1.3.10 Sodelovanje z občinami v regiji
Ena izmed pomembnih aktivnosti ENERGAP je sodelovanje z občinami v regiji. Z občinami aktivno
sodelujemo v okviru učinkovitega energetskega upravljanja. Učinkovito energetsko upravljanje
v občini pomeni, da se občina sooča z izzivi, ki jih ponujajo podnebne spremembe in trajnostni
energetski razvoj. To pomeni varčevanje z energijo in denarjem ter izboljšanje delovnih in bivalnih
pogojev ter zdravo okolje za občane. Hkrati pomeni to tudi večjo pripravljenost za izkoriščanje
finančnih sredstev, ki jih ponuja država in EU.

Ključni rezultati:
• V letu 2021 smo aktivno izvajali naloge energetskega upravljavca in koordinirali izvajanje
lokalnega energetskega koncepta v posameznih občinah.
• Za 4 občine Podravja smo v letu 2021 pripravljati nove Lokalno energetske koncepte (LEK)
oziroma Lokalno energetske podnebne koncepte (LEPK) Zbirali, pridobivali in analizirali smo
podatke, delali popise trenutnega stanja v posamezni občini, izvedli energetske preglede
posameznih javnih stavb, …. Vsi so bili s strani občinskih svetov tudi potrjeni in poslani na
pristojno Ministrstvo.
• Pričeli smo s pripravo Lokalno energetskega podnebnega koncepta (LEPK) še v 2 občinah
Podravja. V obeh občinah smo že zbrali in analizirali posamezne podatke in izvedli energetske
preglede posameznih javnih stavb. Z delom nadaljujemo v letu 2022.
• Za vse občine v regiji, s katerimi sodelujemo, smo pripravili vse potrebne podatke za vnos
v portal Ministrstva za infrastrukturo v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem
sektorju. S pomočjo občin smo izvedli tudi poročanje, kar pomeni, da smo izpolnili vse obrazce
na spletnem portalu za poročanje. Na podlagi izpolnjenih obrazcev smo pripravili tudi kratka
poročila o poročanju po Uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju in jih poslali na občine.
• Za občine v regiji skozi vso leto pripravljamo različne aktualne prispevke, nasvete glede varčevanja
z energijo in aktualne novice, ki jih posamezne občine objavljajo na svojih spletnih straneh ali
novičkah in s tem obveščajo svoje občane. V letu 2021 smo za občane občin pripravili prispevek
na temo »Ali veste koliko elektrike porabi vaše gospodinjstvo in zakaj?« ter E-vodnik »Sončna
elektrarna za samooskrbo z električno energijo«, v katerem smo opisali postopke pridobivanja
ustreznih dovoljenj za postavitev sončne elektrarne.
• Za občane občin Podravja smo v sodelovanju z neodvisnim energetskim strokovnjakom in
strokovnim vodjem Zavoda energetsko svetovanje (ZaEnSvet), gospodom Matjažem Valenčičem,
preko spleta organizirali sklop dveh brezplačnih predavanj. Prvo predavanje se je nanašalo na
začetek kurilne sezone ter drugo na prezračevanje in preprečevanje pojava plesni v notranjih
prostorih bivanja. Obe predavanji sta za javnost dostopni na spletni strani ENERGAP.
• Občanom občin v regiji smo nudili stalno energetsko svetovanje in pomoč po telefonu ali z
obiskom na domu.
• Občinam smo svetovali pri načrtovanju, projektiranju in izdelavi idejnih študij za energetske
projekte in sodelovali pri izvajanju energetskih sanacij.
• Občinam smo pomagali pri iskanju dodatnih virov za financiranje izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta.

• V mesecu juniju smo v eni izmed občin izvedli predavanje za njihova podjetja. Udeležencem
smo predstavili projekt ALPGRIDS in aktivnosti, ki jih v okviru projekta izvajamo. Predstavili
smo jim tudi financiranje projektov na področju energije ter samooskrbo z električno energijo
v Sloveniji.
• Za občine v regiji smo v letu 2021 pripravili letna poročila o izvedenih aktivnostih v letu
2020, zapisanih v občinskih akcijskih načrtih Lokalnih energetskih konceptov (LEK). Občinam
smo hkrati nudili tudi pomoč pri vnosu poročil v spletni portal EPOS – program Ministrstva
za infrastrukturo. Poročila z rezultati je predstavnik ENERGAP predstavil tudi posameznim
občinskim svetom in različnim odborom v regiji.

3.1.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Agencija je bila uspešna pri doseganju zastavljenih ciljev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih
ciljev je podana upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce, v skladu s programom dela po
posameznih področjih za leto 2021.

3.1.5 Nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela nismo zaznali. Kot nepričakovano pa je zagotovo
tudi v letu 2021 potrebno izpostaviti izvajanje programa dela v času epidemije novega korona virusa
COVID-19, ko je večina aktivnosti potekala na daljavo. Kljub velikemu izzivu, polnemu neznanih
dejstev, ocenjujemo, da smo program dela uspeli realizirati brez usodnih posledic.

3.1.6 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v letu 2021 v primerjavi z letom 2020
Ocena uspeha pri doseganju ciljev v letu 2021 je primerljiva z letom 2020, saj je bilo za dosego ciljev
leta 2021 potrebno ubrati podobno strategijo kot leta 2020 zaradi nepredvidenih okoliščin spopadanja
z izzivi virusa COVID-19. Cilji, ki smo jih uspeli doseči, so posledica aktivnega delovanja agencije, ko si
z najrazličnejšimi metodami komuniciranja utrjuje prepoznavnost tako v lokalnem kot mednarodnem
okolju. ENERGAP je kljub krizi osebnega komuniciranja tudi v letu 2021 sodelovala z več projektnimi
partnerji tako v Sloveniji kot v tujini.

3.1.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
V nadaljevanju je številčno ovrednotena realizacija za leto 2021, ki smo ga zaključili s pozitivnim
rezultatom tako na račun javne dejavnosti v višini 790,25 EUR kot tudi tržne dejavnosti (14.232,30
EUR pred obdavčitvijo oziroma 11.490,05 EUR z upoštevanjem davka od dohodka).
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3.1.8 Ocena notranjega finančnega nadzora
Notranji finančni nadzor se izvaja v skladu z zahtevami 100. člena Zakona o javnih financah in v
skladu s Pravilnikov o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ.
Ker nas finančno nadzoruje tudi Evropska komisija, se o finančnem poslovanju redno posvetujemo
s finančnimi strokovnjaki v Sloveniji in tujini. V skladu z zahtevami predpisov se ocena notranjega
nadzora podaja v obliki predpisane izjave, ki se skupaj z Letnim poročilom in pripadajočimi
računovodskimi izkazi odda preko spletnega portala AJPES.

3.1.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Energetska agencija za Podravje je ob danih finančnih sredstvih in določenih kadrovskih
zmogljivostih uresničila večino vsebinsko pomembnih zastavljenih ciljev za leto 2021. Zaradi
epidemije virusa COVID-19 je delo zaposlenih potekalo večino časa od doma, projektni sestanki so
potekali preko spletnih aplikacij, prireditve v okviru EU tedna trajnostne energije so bile izvedene
v manjšem obsegu.

3.1.10 Ocena učinkov poslovanja na druga področja
ENERGAP sodeluje v mreži lokalnih energetskih svetovanj za občane, ki delujejo v okviru Ministrstva
za infrastrukturo. Odziv občanov je zelo pozitiven. V javnem sektorju smo uvedli energetsko

knjigovodstvo in izvajamo energetsko upravljanje. Učinki se kažejo v iz leta v leto nižjih stroških za
energijo. Prav tako sodelujemo s strokovnimi službami v javnem sektorju pri pripravi in vrednotenju
projektov na temo URE in OVE. S tem širimo znanje pri javnih uslužbencih in izbrane rešitve so
strokovno podprte. Za javne uslužbence izvajamo tudi številna izobraževanja in oglede in s tem
dvigujemo nivo znanj, kar posledično vpliva na boljše in dolgoročne učinke v proračunih. Zasebna
podjetja in druge različne organizacije nas vabijo, da jim pomagamo pri odločitvah ali izvajamo
svetovanja. Vsako leto je teh odzivov več, kar pomeni, da se naše znanje in storitve cenijo, hkrati pa je
želja za informacijami večja, kar povečuje znanje in splošno zavedanje v družbi. Uporabniki spoznavajo,
da dobro energetsko upravljanje in gospodarjenje pozitivno vpliva tudi na druga področja, kjer je
potrebno zniževati stroške. Delovanje našega zavoda pozna veliko evropskih energetskih agencij
in drugih institucij, ki delujejo na področju URE in OVE, tako da smo v evropskih projektih zaželen
partner, to potrjujejo tudi številni mednarodni projekti, v katere smo aktivno vključeni. Rezultati teh
projektov so vidni in prepoznani tudi širše in ne samo znotraj agencije, in dokazujejo številne javne
koristi.

3.1.11 Poročilo o investicijskih vlaganjih
V letu 2021 smo nabavili pisarniško pohištvo – pisarniška stola in računalniško opremo v skupni
vrednosti 2.939,40 EUR. Nabave v letu 2021 v skladu s sklepom Sveta zavoda ENERGAP v celoti
bremenijo izkazan presežek preteklih let.

3.1.12 Analiza kadrovanja in kadrovske politike
Na dan 31.12.2021 je v ENERGAP zaposlenih 9 javnih uslužbencev (8 za nedoločen čas, 1 za določen
čas trajanja mandata - direktorica), in sicer na področjih energetike, financ, izobraževanja, marketinga,
mobilnosti in podnebnih sprememb, kar trenutno zadovoljuje kadrovske potrebe zavoda. Novih
zaposlitev za nedoločen čas v letu 2021 ni bilo predvidenih. Kljub pridobljenim novim projektom v
letu 2021 smo uspeli leto zaključiti z obstoječim številom zaposlenih.
Vir financiranja:

Število zaposlenih
na dan 1. 1. 2021

Število zaposlenih
na dan 1. 1. 2022

1. Proračun MOM

4

4

2. Sredstva EU

3

3

3. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

2

2

Skupaj 1-3

9

9

Skupaj 2-3

5

5

Gibanje števila zaposlenih

Gibanje števila zaposlenih
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9
8
7
6
5
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Zadovoljni smo, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagamo tako javnemu kot zasebnemu
sektorju.
Zadovoljni smo, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagamo tako javnemu kot
zasebnemu sektorju.

4 RAČUNOVODSKO POROČILO
Energetska agencija za Podravje (v nadaljevanju ENERGAP) je v skladu s Pravilnikom o sestavljanju
letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in Pravilnikom
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov posredni
proračunski uporabnik1.
ENERGAP pridobiva sredstva za opravljanje svojih nalog iz:
• proračuna Mestne občine Maribor,
• državnega proračuna,
• proračuna EU,
• prodaje blaga in storitev na trgu,
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo:
• Zakon o javnih financah2,
• Zakona o računovodstvu3,
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava4,
• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna5,
• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava6,
• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu ZR7,
• Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev8 in
• Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter
• Slovenski računovodski standardi9.

Razvidno iz registra proračunskih uporabnikov objavljenega na spletni strani Ministrstva za javno upravo URL:. http://www.ujp.gov.si/
dokumenti/dokument.asp?id=127
2
Zakon o javnih financah /ZJF/Ur.l. RS, št. 79/1999; Spremembe: Ur.l. RS, št. 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU,
110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.),
110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617
3
Zakon o računovodstvu /ZR/ Ur.l. RS, št. 23/1999; Spremembe: Ur.l. RS, št. 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE
4
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Ur.l. RS, št. 115/2002; Spremembe:
Ur.l. RS, št. 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011 in 86/16
5
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Ur.l. RS, št. 12/2001; Spremembe: Ur.l. RS, št. 10/2006, 8/2007, 102/2010
6
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Ur.l. RS, št. 12/2001; Spremembe: Ur.l. RS, št. 10/2006, 8/2007, 102/2010
7
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu Ur.l. RS, št. 117/2002; Spremembe:
Ur.l. RS, št. 134/2003, 108/2013
8
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Ur.l. RS, št. 45/2005; Spremembe:
Ur.l. RS, št. 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/15
9
Slovenski računovodski standardi (2016) Ur.l. RS, št. 74/2016
1

Vsebino letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike določa 20. do 29. člen Zakona
o računovodstvu. Vsebino, členitev in obliko sestavnih delov letnega poročila za proračun in
proračunske uporabnike je predpisal minister za finance s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil
za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (odslej Pravilnik o sestavljanju
letnih poročil). Metodologija in postopek priprave poročila o doseženih ciljih in rezultatih posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov je določena z Navodilom o pripravi zaključnega
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih
in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (odslej Navodilo).
V skladu z veljavnimi predpisi mora letno poročilo vsebovati:
• računovodsko poročilo in
• poslovno poročilo.
Računovodsko poročilo določenega uporabnika enotnega kontnega načrta mora vsebovati:
• bilanco stanja,
• izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov ter pripadajoče preglede
• in pojasnila k obema računovodskima izkazoma: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb
in posojil, Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, izkaz
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz finančnih
terjatev in naložb določenih uporabnikov in izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
Obvezni sestavni del letnega poročila je tudi poslovno poročilo (4. in 27. člen Pravilnika o sestavljanju
letnih poročil). Vsebino poslovnega poročila določi posredni uporabnik glede na področje na katerem
deluje. Poslovno poročilo mora vsebovati poročilo o doseženih rezultatih in ciljih (62. člen ZJF).
Poslovno poročilo pripravi predstojnik zavoda.
Zavod mora poročati o razkritjih k računovodskim izkazom v skladu s 26. členom Pravilnika o
sestavljanju letnih poročil.
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Računovodsko poročilo obsega pojasnila in
razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi. Vsi zneski v poročilu so izraženi v EUR.

4.1 Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom
V skladu z določili 21. člena Zakona o računovodstvu in v skladu z določili splošnih Slovenskih
računovodskih standardov podajamo pojasnila k Bilanci stanja na dan 31. 12. 2021 in k Izkazu
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021.
Med pojasnila sodijo tudi druge računovodske informacije. Glede teh določa 26. člen Pravilnika o sestavljanju
letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, da uporabniki enotnega
kontnega načrta uvrstijo med pojasnila tudi pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje
podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k njima.

4.1.1 Temeljne računovodske predpostavke in usmeritve
Računovodstvo ENERGAP zagotavlja podatke oziroma informacije o poslovni in finančni uspešnosti
ENERGAP ter o njenem premoženjskem in finančnem stanju za notranje in zunanje uporabnike
informacij. Računovodstvo ENERGAP je zasnovano tako, da zagotavlja usklajenost računovodskih
podatkov in informacij z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi.
Pri računovodenju in pri pripravi računovodskih izkazov uporablja ENERGAP temeljne računovodske
predpostavke in splošna pravila o vrednotenju:
• časovno neomejenost delovanja,
• dosledno stanovitnost, upoštevanje resnične in poštene predstavitve in
• nastanek poslovnega dogodka.
Računovodski izkazi so sestavljeni na predpostavki, da bo ENERGAP nadaljevala poslovanje v
dogledni prihodnosti.
Računovodsko obravnavanje ekonomskih kategorij je opredeljeno v pravilniku o računovodstvu in se
ne more spreminjati glede na trenutne poslovne koristi ENERGAP. Če je v različnih obdobjih različno,
je treba prikazati razloge za takšne spremembe in njihove posledice. Računovodstvo zagotavlja
resnično in pošteno vrednotenje posameznih ekonomskih kategorij in upošteva spremembe
posameznih cen.
Računovodstvo obravnava spremembe ekonomskih kategorij skladno z nastankom poslovnih
dogodkov. Da bi se torej poslovni izid izrazil vrednostno, morajo biti pri vsakem vzporejanju prihodkov
in odhodkov prihodki obremenjeni samo z ustreznimi odhodki, ne glede na prejemke in izdatke.
Poslovodstvo ENERGAP upošteva pri izbiranju računovodskih usmeritev in odločanju o njih
uporabi ter pri pripravljanju računovodskih izkazov, kakovostne značilnosti računovodenja, in sicer
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Zanesljivost zagotavlja z izpolnjevanjem treh zahtev:
• previdnost,
• prednost vsebine pred obliko in
• pomembnost.
Številni poslovni dogodki so povezani z negotovostjo, zato so računovodski izkazi pripravljeni s
primerno previdnostjo. Pozitivni poslovni izid se izkaže šele takrat, ko je očiten in potrjen, negativni
pa, ko postane možen. Pri računovodskem pojasnjevanju listin je treba dati prednost vsebini pred
obliko.

4.1.2 Vrednotenje in izkazovanje postavk
Posamezne postavke v računovodskih izkazih za leto 2021 so ovrednotene v skladu s pravili
vrednotenja določenimi v Zakonu o računovodstvu in Slovenskih računovodskih standardih ter v
Pravilniku o računovodstvu.
Uporaba omenjenih predpisov zadošča za resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti
ENERGAP, njenega finančnega položaja in poslovnega izida.
Redni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev je bil opravljen na dan 31. 12. 2021. Popisna
komisija je ugotovila, da je dejansko stanje usklajeno s knjigovodskim stanjem.

4.2 Podatki bilance stanja na dan 31. 12. 2021 in pojasnila k bilanci stanja
v EUR (brez centov)
Členitev skupine
kontov
1

Znesek

Naziv skupine kontov

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

2

3

4

5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001

22.754

33.678

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

4.187

4.187

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

3.310

2.891

02

NEPREMIČNINE

004

0

0

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

0

0

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

121.948

147.876

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

100.071

115.494

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

0

0

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

011

0

0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012

254.090

150.107

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

0

0

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

186.492

96.495
0

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

0

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

0

0

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017

11.322

23.203

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

0

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

1.060

2.487

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

55.216

27.922

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)

023

0

0

30

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)

032

276.844

183.785

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

033

0

0

99

Členitev skupine
kontov

Naziv skupine kontov
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

Oznaka
za AOP
034

Znesek
Tekočega leta

Prejšnjega leta

167.610

72.968

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

0

0

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

23.442

22.062

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

8.762

1.491

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

4.097

3.734

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039

292

76

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

040

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

041

0

0

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

0

0

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

131.017

45.605

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044

109.234

110.817

90

SPLOŠNI SKLAD

045

0

0

91

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

4.514

9.028

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0

0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI,
ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0

0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI,
ZA FINANČNE NALOŽBE

051

0

0

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

054

0

0

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

0

0

980

97

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056

18.240

24.650

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

86.480

77.139

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

0

0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060

276.844

183.785

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

0

0

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001

22.754

33.678

99

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

4.187

4.187

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

3.310

2.891

02

NEPREMIČNINE

004

0

0

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

0

0

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

121.948

147.876

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

100.071

115.494

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

0

0

Členitev skupine
kontov

Naziv skupine kontov

Oznaka
za AOP

Znesek
Tekočega leta

Prejšnjega leta

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

011

0

0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012

254.090

150.107

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

0

0

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

186.492

96.495
0

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

0

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

0

0

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017

11.322

23.203

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

0

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

1.060

2.487

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

55.216

27.922

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)

023

0

0

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

30
31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)

032

276.844

183.785

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

033

0

0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034

167.610

72.968

99

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

0

0

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

23.442

22.062

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

8.762

1.491

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

4.097

3.734

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039

292

76

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

040

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

041

0

0

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

0

0

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

131.017

45.605

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044

109.234

110.817

SPLOŠNI SKLAD

045

0

0

90

Členitev skupine
kontov

Naziv skupine kontov

Oznaka
za AOP

Znesek
Tekočega leta

Prejšnjega leta

91

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

4.514

9.028

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0

0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI,
ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0

0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI,
ZA FINANČNE NALOŽBE

051

0

0
0

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

054

0

0

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

0

0

980

97

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056

18.240

24.650

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

86.480

77.139

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

0

0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060

276.844

183.785

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

0

0

99

4.2.1 Pojasnila k bilanci stanja
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan
tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.
Prilogi k bilanci stanja sta:
• Priloga 1: Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

4.2.1.1 Sredstva
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na naslednje postavke:
1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
2. kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve.

Tabela 1: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2021 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti v EUR
Konto

Vrsta dolgoročnega sredstva

Nabavna vrednost

Popravek vrednosti

Neodpisana
vrednost

Odpisanost
sredstev

2

3

4

5=3-4

6=4/3*100

1
0031
00

Dolg. premož. pravice-računalniški programi

4.186,78

3.309,89

876,89

79,06

Neopredm. osn. sredstva

4.186,78

3.309,89

876,89

79,06

04000

Nabavna vrednost pohištva

11.851,60

11.851,60

0,00

100,00
45,62

04010

Nabavna vrednost pisarniškega pohištva

04020

Nabavna vrednost opreme

04021

Nabavna vrednost opreme-tržna dejavnost

04022
40
04130
41
04300
43

9.114,30

4.158,36

4.955,94

39.417,15

34.305,00

17.231,83

87,03

10.075,76

8.556,11

1.519,65

84,92

Nabavna vrednost opreme-PEGASUS

22.570,00

18.056,00

4.514,00

0,00

Oprema

82,69

93.028,81

76.927,07

16.101,74

Drug drobni inventar

2.959,35

2.851,75

107,60

96,36

Drobni inventar

2.959,35

2.851,75

107,60

96,36

Vlaganje v opredmetena osnovna sredstva

25.960,00

20.292,06

5.667,94

78,17

Vlaganje v opredm. osnovna sredstva v tuji lasti

25.960,00

20.292,06

5.667,94

78,17

Skupaj

126.134,94

103.380,77

22.754,17

81,96

Tabela 1a: Stanje dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti po virih financiranja za leto 2021 v EUR
Konto

Vrsta dolgoročnega sredstva

Nabavna vrednost po proračunskem
viru financiranja

Nabavna vrednost po
neproračunskem viru financiranja

2

3

4

1
0031
00
04000

Dolg. premož. pravice-računalniški programi

4.186,78

Dolgoročne premož. pravice

4.186,78

Nabavna vrednost pohištva

11.851,60

04010

Nabavna vrednost pisarniškega pohištva

04020

Nabavna vrednost opreme

9.114,30
39.417,15

04021

Nabavna vrednost opreme-tržna dejavnost

10.075,76

04022

Nabavna vrednost opreme-PEGASUS

22.570,00

40

Oprema

04130

Drug drobni inventar

04131

Drug drobni inventar-tržna dejavnost

41
04300
43

Drobni inventar

60.383,05

2.959,35

Vlaganje v opredmetena osnovna sredstva
Vlaganje v opredm. osnovna sredstva v tuji lasti

32.645,76

2.959,35

0,00
25.960,00

0,00

25.960,00

ENERGAP zagotavlja vire za nabavo opredmetenih dolgoročnih sredstev iz lastnih virov in po pogodbi z
ustanoviteljem kot sredstva prejeta v upravljanje. Nabavna vrednost dolgoročnih sredstev glede na vire
financiranja je razvidna iz zgornje preglednice.
Vsa ostala opredmetena osnovna sredstva ENERGAP financira s sredstvi ustanovitelja. Amortizacija

sredstev v upravljanju se je pokrivala v breme obveznosti za sredstva v upravljanju. Amortizacija za
leto 2021 je bila obračunana v skladu s Pravilnikom o načinih in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in znaša skupaj 13.444,28 EUR in sicer: 418,68
EUR amortizacija neopredmetenih sredstev, 11.574,21 EUR amortizacija opreme, 52,87 EUR amortizacija
drobnega inventarja in 1.817,20 EUR amortizacija vlaganj v opredmetena sredstva v tuji lasti.
Tabela 2: Pregled investicij in nabav dolgoročnih sredstev za leto 2021 v EUR
Konto

Vrsta dolgoročnega sredstva

Nabavna vrednost

1

2

3

04020
04022
040
04130
041

Nabavna vrednost opreme

2.939,40

Nabavna vrednost opreme-PEGASUS

0

Oprema

0

Drug drobni inventar

0

Drobni inventar

0

Skupaj

2.939,40

* Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
Tabela 3: Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev za leto 2021 ter primerjava s predhodnim letom v EUR
Konto

Vrste kratkoročnih sredstev in AČR

Vrednost po stanju
predhodnega leta

Vrednost po stanju tekočega
leta

Indeks

1

2

3

4

5=4/3*100

11

Dobroimetje pri bankah

12

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

13

Dani predujmi in varščine

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

17

Druge kratkoročne terjatve

19

AČR
Skupaj

96.494,73

186.492,01

193,27
0,00

23.203,18

11.322,21

2.487,33

1.060,10

48,80
42,62

26.790,84

55.215,75

206,10

148.976,08

254.090,07

170,56

Dobroimetje pri bankah so sredstva na računu ENERGAP na dan 31. 12. 2021, odprtem pri Banki
Slovenije, Upravi za javne prihodke. ENERGAP nima poslovnih računov odprtih pri poslovnih bankah.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN predstavljajo terjatve do Občine Radlje ob Dravi.
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve do ZZZS za refundirano boleznino in terjatve za vstopni DDV.
Aktivne časovne razmejitve predstavljajo stroški vnaprej zaračunane zavarovalne premije ter iz naslova
prehodno ne zaračunanih prihodkov za projekta POWER SAVING CHECK, ALPGRIDS in SISMA PLUS.

4.2.1.2 Obveznosti do virov sredstev

* Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Tabela 4: Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 2021 ter primerjava s predhodnim letom v EUR
Konto
1

Vrste kratkoročnih obveznosti in PČR

Vrednost po stanju
predhodnega leta

Vrednost po stanju tekočega
leta

Indeks

2

3

4

5=4/3*100

21

Obveznosti za čiste plače in nadomestilo plače

22.062,37

23.441,65

22

106,25

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

1.490,88

8.762,07

23

587,71

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

3.733,79

4.096,51

109,71
384,66

24

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

75,90

291,96

29

PČR

45.605,01

131.017,47

287,29

Skupaj

72.970,95

167.613,66

229,70

Obveznosti za čiste plače in nadomestilo plače so obveznosti do zaposlenih za mesec december 2021.
Obveznosti so bile poravnane 10. 1. 2022.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi se nanašajo na račune, knjižene v letu 2021, ki zapadejo
v plačilo v letu 2022.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na
plače v mesecu decembru 2021, obveznost za plačilo akontacija davka za mesec december, ki
zapadejo v plačilo 10. 1. 2022. Kratkoročno odloženi prihodki se nanašajo na pred financirane
projekte EMPOWER, INTENSIFY, REMARKABLE in PROSPECT+. Obveznosti bodo poravnane v
začetku leta 2022.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti do
Ministrstva za finance iz naslova provizij UJP za mesec november in december ter Mestne občine
Maribor za obratovalne stroške.

* Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Tabela 5: Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2021 ter primerjava s predhodnim letom v EUR
Konto
1

Vrste lastnih virov in dolgoročnih obveznosti

Vrednost po stanju
predhodnega leta

Vrednost po stanju tekočega
leta

Indeks

2

3

4

5=4/3*100

92200

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje-PEGASUS

9.028,00

4.514,00

98000

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje - MOM

24.649,73

18.240,17

985951
985961

74,00

Nerazporejen presežek prihodkov 2014

9.270,47

6.331,07

68,29

Nerazporejen presežek prihodkov 2015

10.268,76

10.268,76

100,00

985962

Nerazporejen presežek prihodkov 2016

10.570,77

10.570,77

100,00

985963

Nerazporejen presežek prihodkov 2017

10.339,21

10.339,21

100,00

985964

Nerazporejen presežek prihodkov 2018

10.850,61

10.850,61

100,00

985966

Nerazporejen presežek prihodkov 2019

11.953,70

11.953,70

100,00

985967

Nerazporejen presežek prihodkov 2020

13.885,99

13.885,99

100,00

985969

Nerazporejen presežek prihodkov 2021
Skupaj

50,00

12.280,30
110.817,24

109.234,58

98,57

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2021 znašajo 18.240,17 EUR in so se v
primerjavi s preteklim letom zmanjšala za znesek amortizacije in povečala za nabave opreme v 2021.
Nerazporejeni presežki preteklih let se je povečal za presežek prihodkov leta 2021.

4.3 Podatki izkaza prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
od 1. 1. do 31. 12. 2021 in pojasnila k izkazu
v EUR (brez centov)
Členitev
podskupin kontov
1

Naziv podskupine konta

Tekočega leta

Prejšnjega leta

2

3

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
760

Znesek

Oznaka
za AOP

860

434.650

384.540

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861

434.650

384.540

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

862

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

863

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

864

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

0

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

27

7

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867

0

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

868

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

869

0

0

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870

434.677

384.547

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)

871

92.139

57.544

del 466

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

872

0

0

460

STROŠKI MATERIALA

873

9.029

3.824

461

STROŠKI STORITEV

874

83.110

53.720

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875

324.421

308.499

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

257.434

245.856

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

41.468

39.619

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

25.519

23.024
0

462

G) AMORTIZACIJA

879

0

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

881

3.092

1.866

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

0

0

468

L) DRUGI ODHODKI

883

2

2

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)

884

0

0

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

885

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

886

0

0

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)

887

419.654

367.911

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888

15.023

16.636

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889

0

0

Členitev
podskupin kontov

Oznaka
za AOP

Naziv podskupine konta

Znesek
Tekočega leta

Prejšnjega leta

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

890

2.742

2.750

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)

891

12.281

13.886

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)

892

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

893

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)

894

9

8

Število mesecev poslovanja

895

12

12

4.3.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov
ENERGAP je v letu 2021 razporejala posredne stroške na posamezne projekte, na podlagi doseženih
prihodkov. Vsak projekt je namensko naravnan, kar pomeni, da se sredstva, pridobljena za določen
projekt, za ta isti projekt tudi porabijo.
Stroški posameznega projekta se členijo po vrstah stroškov. Odhodki posameznega projekta se
obračunavajo skladno z dinamiko obračunavanja prihodkov v skladu z realizacijo projektov in v skladu s
pogodbami sklenjenimi z naročniki.
4.3.1.1 Izkaz prihodkov in odhodkov
PRIHODKI
Tabela 6: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2021 v EUR
Konto
1

Vrste prihodkov

Prihodki tekočega
obračunskega obdobja

2

3

76000

Prihodki iz sredstev javnih financ -MOM

76001

Prihodki iz sredstev javnih financ - ministrstvo

76002

Prihodki iz sredstev proračuna EU , preko prorač. EU

Sestava prihodkov
4 - delež
150.000,00

34,51

191.644,09

44,09

17,05

76003

Prihodki iz sredstev proračuna RS

76010

Prihodki od prodaje storitev doma

74.098,13

76020

Prihodki od prodaje storitev EU

18.908,04

76200

Prihodki od obresti-zakl. podračun

76390

Drugi prihodki
Skupaj

4,35
0,00

26,45

0,01

434.676,71

100,00

Prihodki so bili pridobljeni z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Največji delež prihodkov predstavljajo
prihodki po pogodbi z Mestno občino Maribor in prihodki iz evropskih sredstev, pridobljeni na osnovi projektov

EMPOWER, ALPGRIDS, INTENSIFY, MLFE, SISMA PLUS, TRIO, REMARKABLE in POWER SAVING CHECK.
Prihodki od prodaje storitev doma predstavljajo prihodke iz naslova storitev izdelave študij, priprav
smernic, izdelave energetskih izkaznic ter svetovanja na področju varčne rabe energije.
ODHODKI
Tabela 7: Sestava odhodkov po vrstah v letu 2021 v EUR
Konto

Vrste odhodkov

Odhodki tekočega obračunskega obdobja

Sestava odhodkov

2

3

4 - delež

1
4602

Stroški energije

1.817,58

4603

Stroški nadom. delov in vzdrž. osn. sr.

4604

Odpisi drobnega inventarja

1.949,71
2.939,00

4605

Stroški strokovne literature

4606

Stroški pisarniškega materiala

4609

Drugi stroški materiala

460

Stroški materiala

4611

Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja

855,57
1.466,97
9.028,83

4612

Stroški zavarov. premij ter plačilnega in bančnega prometa

4613

Stroški intelektualnih storitev

27.489,73

546,79

4614

Stroški komunalnih in prevoznih storitev

2.642,82

4615

Povračila stroškov v zvezi z delom

5.672,30

4616

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti

4.110,00

4617

Stroški reprezentance

3.220,65

4619

Stroški drugih storitev

16.647,47

461

Stroški storitev

83.110,58

462

Stroški amortizacije

4640

Plače zaposlenih

0,00

4641

Nadomestila plač zaposlenih

38.184,22

Povračila zaposlenim

12.594,11

4643

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

3.475,44

4644

Regres za letni dopust

9.450,00

4645

Drugi prejemki iz delovnega razmerja
Prispevki izplačevalca plač, nadomestil, in drugih pre.

4649

Drugi stroški dela

0,00
41.467,93

464

Stroški dela

324.421,35

465

Drugi stroški

3.091,74

467

Finančni odhodki

468

Drugi odhodki

469

Prevredn. Poslovni odhodki
Skupaj

19,80

219.249,65

4642

4646

2,15

22.780,82

77,31
0,74
0,00

1,66

0,00
0,00

419.654,16

100,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da največje odhodke predstavljajo stroški dela in stroški storitev.
Stroški materiala se v največjem deležu nanašajo na stroške energije (elektrika, gorivo, plin) in stroške
pisarniškega materiala, vendar v celotnih odhodkih predstavlja majhen delež. Drugi stroški materiala
predstavljajo predvsem stroške nabave čistil in drobnega potrošnega materiala.
Stroški storitev predstavljajo drugi največji odhodek in v največjem delu predstavljajo stroške intelektualnih
storitev, ki se nanašajo na stroške računovodskih storitev, računalniških storitev, stroške prevajanja in
na stroške svetovalnih storitev od podizvajalcev pri izvajanju projektov (pridobljena strokovna mnenja
potrebna za izvedbo projektov).
Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja predstavljajo stroške najemnin za računalniške
programe, najemnin poslovnih prostorov in opreme ter tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.
Stroški drugih storitev so predvsem stroški varovanja, stroški seminarjev, konferenc in posvetovanj, stroški
promocije, stroški tiskarskih in grafičnih storitev, stroški fotokopiranja in drugi stroški.
Stroški plač in nadomestil zaposlenim predstavljajo največji odhodek v celotni strukturi in so bili so
izplačani v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o javnih uslužbencih,
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju ter Zakona
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih prejemkov. Prispevki in davek so bili obračunani
in plačani v skladu z zakonskimi določili. Drugi prejemki zaposlenim (povračila stroškov za prevoz na
delo in iz dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust) so bili izplačani v skladu s Kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti od upoštevanju Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom
in drugih prejemkov in Zakona o višini povračil v zvezi z delom in nekaterih prejemkov.
ENERGAP stroške delovanja vodi po stroškovnih mestih ter ločeno po posameznih projektih, ki se izvajajo.
Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki
Ugotovljeni poslovni izid v letu 2021 je izkazan kot čisti presežek prihodov nad odhodki, ki po plačilu
davka od dohodkov pravnih oseb znaša 12.280,30 EUR. Skupni presežek prihodkov nad odhodki
v bilanci stanja na dan 31. 12. 2021 znaša 86.480,41 EUR in bo porabljen za financiranje redne
dejavnosti ENERGAP.
ENERGAP je v letu 2021 plačala davek od dohodkov pravnih oseb v znesku 2.742,25 EUR.

4.3.1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Dejavnost ENERGAP se izvaja po projektih, zato se prihodki in odhodki po dejavnostih členijo glede
na realizacijo posameznega projekta v letu 2021. ENERGAP opravlja dejavnost izvajanja javne
službe in lastno tržno dejavnost.
Odhodki, iz naslova tržne dejavnosti se za plače, stroške storitev in amortizacijo pripoznajo po
dejanskih stroških.
v EUR (brez centov)
Znesek
Členitev
podskupin kontov

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe

Prihodki in odhodki
od prodaje blaga in
storitev na trgu

2

3

4

5

1
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
760

761

660

350.398

84.252

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

661

350.398

84.252

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

662

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

663

0

0

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

664

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

0

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

1

26

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667

0

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

668

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

669

0

0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670

350.399

84.278

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)

671

64.818

27.321

del 466
460
461

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

672

0

0

STROŠKI MATERIALA

673

6.013

3.016

STROŠKI STORITEV

674

58.805

24.305

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675

281.698

42.723
34.240

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

223.194

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

35.955

5.513

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

22.549

2.970

462

G) AMORTIZACIJA

679

0

0

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

681

3.092

0

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

0

0

468

L) DRUGI ODHODKI

683

0

2

Znesek
Členitev
podskupin kontov

1

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe

Prihodki in odhodki
od prodaje blaga in
storitev na trgu

2

3

4

5

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)

684

0

0

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

685

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

686

0

0

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)

687

349.608

70.046

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688

791

14.232

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)

689

0

0

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

690

0

2.742

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)

691

791

11.490

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)

692

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

693

0

0

Kot je razvidno iz zgornjega izkaza je ENERGAP iz naslova opravljanja javne službe izkazala presežek
prihodkov nad odhodki v višini 790,25 EUR, iz naslova tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad
odhodki v višini 11.490,05 EUR po obdavčitvi.
4.3.1.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
v EUR (brez centov)
Znesek

Členitev kontov

Naziv konta

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

1

2

3

4

5

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401

501.401

386.027

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

402

408.708

325.521

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403

150.000

150.000

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404

0

0

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

0

0

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406

0

0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)

407

150.000

150.000

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

408

150.000

150.000

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

409

0

0

Členitev kontov

Znesek

Naziv konta

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

2

3

4

5

1

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)

410

0

0

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

411

0

0

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

412

0

0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)

413

0

0

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

414

0

0

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

416

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

0

0

del 740

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

418

0

0

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

419

0

0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)

420

258.708

175.521

Prejete obresti

422

0

0

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

423

0

0

741

del 7102
7100
7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

487

0

0

7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

424

0

0

72

Kapitalski prihodki

425

0

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

426

0

0

731

Prejete donacije iz tujine

427

0

0

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

428

0

0

782

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

488

0

0

783

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada

489

0

0

784

Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU

490

0

0

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

429

0

0

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

430

258.708

175.521

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433)

431

92.693

60.506

787

7130
del 7102

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

92.693

60.506

Prejete obresti

433

0

0

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)

437

412.295

373.948

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438

338.752

221.055

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)

439

234.949

149.544

Členitev kontov

Naziv konta

Oznaka
za AOP

Znesek
Tekočega leta

Prejšnjega leta

del 4000

Plače in dodatki

440

213.032

134.089

del 4001

Regres za letni dopust

441

8.400

5.577

del 4002

Povračila in nadomestila

442

10.505

6.631

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

3.012

2.959

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

0

0

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

445

0

0

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

446

0

288

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)

447

37.762

24.023

del 4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

19.120

12.129

del 4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

15.318

9.717

del 4012

Prispevek za zaposlovanje

450

154

119

del 4013

Prispevek za starševsko varstvo

451

216

137

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

452

2.954

1.921

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453

63.102

43.138
29.709

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

33.851

del 4021

Posebni material in storitve

455

884

608

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

3.344

2.923

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

225

0
2.665

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

3.157

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

749

60

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

16.436

2.344

del 4027

Kazni in odškodnine

461

0

0

del 4028

Davek na izplačane plače

462

0

0

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

4.456

4.829

403

D. Plačila domačih obresti

464

0

0

404

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

410

F. Subvencije

466

0

0

411

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

467

0

0

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

0

0

413

I. Drugi tekoči domači transferji

469

0

0

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470

2.939

4.350
0

4200

Nakup zgradb in prostorov

471

0

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

0

0

4202

Nakup opreme

473

2.939

4.350

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

0

0

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

0

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

0

0

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

477

0

0

Členitev kontov

Oznaka
za AOP

Naziv konta

Znesek
Tekočega leta

Prejšnjega leta

4207

Nakup nematerialnega premoženja

478

0

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

479

0

0
0

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

480

0

0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482 + 483+ 484)

481

73.543

152.893
115.578

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

482

43.135

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

483

7.011

18.781

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

484

23.397

18.534

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485

89.106

12.079

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486

0

0

Tabela 8: Sestava prihodkov po načelu denarnega toka po vrstah v letu 2021 v EUR
Konto

Vrste prihodkov

Prihodki tekočega obračunskega obdobja

Sestava prihodkov

2

3

5

1
71

Nedavčni prihodki

73

Prejete donacije

74
78

92.693,53

19,00

0

0,00

Transferni prihodki

150.000,00

30

Prejeta sredstva iz EU

258.708,18

51

Skupaj

501.401,71

100,00

Tabela 9: Sestava odhodkov po načelu denarnega toka po vrstah v letu 2021 v EUR
Konto

Vrste odhodkov

Odhodki tekočega obračunskega obdobja

Sestava odhodkov

2

3

5-delež

1
40

Tekoči odhodki

42

Investicijski odhodki
Skupaj

409.356,35

99,28

2.939,40

0,72

412.295,75

100,00

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazujemo
presežek odhodkov nad prihodki v višini 89.105,96 EUR.

4.3.1.4 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
V Izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v letu 2021 ni izkazanih sprememb.

4.3.1.5 Izkaz računa financiranja
V Izkazu računa financiranja v letu 2021 ni izkazanih sprememb.

4.4 Druge računovodske informacije
Druge računovodske informacije so pripravljene na podlagi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava:
1. Odhodki, ki se nanašajo na izvajanje tržne dejavnosti se za plače in amortizacijo pripoznajo po dejanskih
stroških, splošne stroške pa razmejujemo med javno službo ter dejavnostjo prodaje blaga in storitev na
trgu na podlagi razmerja med prihodki javne službe in prihodki, doseženimi iz tržne dejavnosti.
2. Dolgoročne rezervacije niso bile oblikovane.
3. ENERGAP je v letu 2021 izkazala presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.280,30 EUR, ki ostaja
nerazporejen.
4. ENERGAP ves material porabi na posameznih projektih, zato ne zagotavlja evidenc o nabavi in
porabi materiala na zalogi.
5. Terjatve na dan 31. 12. 2021 so izkazane do:
• neposrednih uporabnikov proračuna – Občine Radlje ob Dravi, te terjatve so že zapadle v plačilo,
s stranko imamo potrjen IOP in dogovor o poplačilu.
6. Obveznosti na dan 31. 12. 2021 so izkazane:
• iz naslova čistih plač in nadomestil plač v višini 23.441,65 EUR,
• do dobaviteljev v višini 8.762,07 EUR,
• iz naslova davkov in prispevkov v višini 4.096,51 EUR in
• Iz naslova kratk. obv. do uporabnikov enotnega kont. načrta v višini 291,96 EUR.
• Iz naslova pasivnih časovnih razmejitev v višini 131.017,47 EUR.
Obveznosti zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2022.
7. V letu 2021 smo nabavili pisarniško pohištvo in računalnike.
8. Na dan 31. 12. 2021 ne izkazujemo naložb prostih denarnih sredstev, prav tako se v letu 2021
nismo zadolževali, zato sta Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2021 prazna.
9. V letu 2021 ne beležimo poslovnih dogodkov, na podlagi katerih je potrebno zagotavljati
podatkov v zabilančni evidenci.
10. Nimamo pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

5.5 Zaključek
Letno poročilo, to je računovodsko in poslovno poročilo, je bilo obravnavano na seji sveta zavoda
ENERGAP.
Letno poročilo je bilo skupaj z računovodskimi izkazi in Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih
financ skladno z roki, ki jih predpisuje zakon, oddano na AJPES 28. 2. 2022.
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